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W sobotę 28 maja br. Kleszczów będzie gościł uczestników dzie-
wiątej edycji biegu „Kleszczów na Piątkę”. Tak jak w poprzednich od-
słonach tego biegu, prowadzącego po kleszczowskich ulicach, za-
wodnicy rywalizować będą na szybkiej 5-kilometrowej trasie.

Maksymalną liczbę miejsc startowych ustalono na 200. Uczest-
nicy biegowej rywalizacji wyruszą na trasę w samo południe. Start 
został zaplanowany na ulicy Sportowej w okolicach „starego” hotelu. 

Więcej na str. 11

Krynica Vitamin S.A., wiodący polski producent w branży napo-
jów, zamierza zrealizować projekt inwestycyjny w Kleszczowskiej 
Strefi e Przemysłowej w Żłobnicy. Inwestycja obejmie budowę no-
wego zakładu produkcyjnego wraz z kompleksem biurowym i za-
pleczem socjalno-technicznym. Umowę o współpracy przy realiza-
cji tego projektu podpisali 17 maja w siedzibie Gminy Kleszczów: 
Sławomir Chojnowski - wójt gminy, Mariola Rybarczyk - prezes za-
rządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, Robert Krzympiec - wi-
ceprezes zarządu FRGK. W imieniu spółki podpis pod dokumentem 
złożył Wojciech Piotrowski - dyrektor generalny Krynicy Vitamin S.A.

Więcej na str. 2

Gminny Żłobek w Kleszczo-
wie przygotowuje się do kolej-
nego roku pracy i ogłasza na-
bór dzieci.

Rekrutacja maluszków bę-
dzie prowadzona od 1 do 30 
czerwca br. Rodzice zaintere-
sowani umieszczeniem dziec-

ka w Gminnym Żłobku w Kleszczowie w roku szkolnym 2022/2023 
mogą się zapoznać z zasadami rekrutacji, które znajdują się w za-
rządzeniu dyrektora, zamieszczonym na stronie internetowej żłobka.

Formularz zgłoszenia dziecka oraz załączniki można pobrać 
ze strony internetowej żłobka. Dokumenty te można również 
otrzymać w sekretariacie placówki. Dodatkowe informacje - pod 
numerem tel. 44/ 731-45-77. Pod ten numer należy również za-
dzwonić, jeśli chce się odwiedzić żłobek, by złożyć tu zgłoszenie 
dziecka do opieki żłobkowej w roku 2022/2023.

Mieszkanki gminy Kleszczów będą miały możliwość odbycia 
profilaktycznych badań piersi. Już 7 czerwca w godzinach 9.00-
17.00 na terenie Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. (ul. 
Osiedlowa 2) będzie ustawiony mammobus. Zapisy chętnych 
prowadzone są codziennie od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8.00-18.00 pod numerem telefonu 44 731-30-80.

Badania mammograficzne finansowane są przez Gminę 
Kleszczów w ramach programu profilaktyki chorób nowotworo-
wych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi. 

Dzięki  pozyskanym 
środkom zewnętrznym 
(prawie 65 tys. zł, z cze-
go 54,71 tys. zł z fundu-
szy Unii Europejskiej) zo-
stał zrealizowany projekt 
inwestycyjny „Publiczny 
Internet w Gminie Klesz-
czów”. Jego efektem stało 
się uruchomienie 13 punk-
tów, które zapewniają bez-
płatny dostęp do interne-
tu o wysokich parametrach 
technicznych. 

Pięć hotspotów zostało zainstalowanych w zewnętrznych 
punktach dostępu w Kleszczowie, Łękińsku oraz Łuszczanowi-
cach, zaś kolejnych 8 takich urządzeń zapewnia łączenie z inter-
netem osobom, przebywającym w placówkach Gminnego Ośrod-
ka Kultury, działających w ośmiu sołectwach gminy Kleszczów.

Więcej na str. 4-5

Wystartują w samo południe

Krynica Vitamin S.A. 
zainwestuje w Żłobnicy

Ruszają zapisy do żłobka

Mammobus już 7 czerwca

Więcej bezpłatnego internetu

Fot. ARR „Arreks”

Przewodnicząca Rady 
Gminy Kleszczów

KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka
wszystkim Mamom oraz wszystkim 

Dzieciom, mieszkającym w gminie Kleszczów Dzieciom, mieszkającym w gminie Kleszczów 
składamy serdeczne życzenia: zdrowia, 

miłości oraz szacunku. Mamom dziękujemy 
za troskę, cierpliwość i trud wychowywania 

dzieci. Dzieciom życzymy, by były dumą 
swoich rodziców, zdobywały wartościowych 
przyjaciół i w pełni korzystały z warunków 

do rozwijania swoich pasji.
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kwietnia na zwołanej w Sejmie konferencji zostały podane wyniki Ran-
kingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialne-

go za rok 2021. Zestawienie opracowywane przez zespół prof. Eugeniusza Sob-
czaka z Politechniki Warszawskiej powstaje w oparciu o dane Głównego Urzędu 
Statystycznego (15 wskaźników rozwojowych z trzech dziedzin: gospodarczej, 
społecznej i ochrony środowiska).

W kategorii „gminy wiejskie” kolejny rok z rzędu pierwsze miejsce zajęła gmi-
na Kleszczów. Warto zwrócić uwagę na to, jakie inne gminy wiejskie znalazły się 
w pierwszej dziesiątce zestawienia. Są to: II. Kobierzyce; III. Tarnowo Podgórne; 
IV. Puchaczów; V. Baranów; VI. Legnickie Pole; VII. Suchy Las; VIII. Rewal; IX. 
Ożarowice; X. Komorniki.

„Sześć gmin z pierwszej dziesiątki korzysta z oddziaływania centrów rozwoju 
(regionalnych lub subregionalnych), co w części wyjaśnia osiągane rezultaty w re-
alizacji celów strategicznych i tworzenia dobrych praktyk. Cztery gminy są położo-
ne peryferyjnie w relacji do centrów i są to: Kleszczów, Puchaczów, Baranów oraz 
Rewal. Dwie pierwsze z wymienionych ostatnio posiadały lub posiadają przemysł 

wydobywczy i dzięki temu endogenicznemu czynnikowi oraz dobremu rządzeniu 
realizują cele strategiczne i dobre praktyki rozwojowe” - to fragment tekstu, pod-
sumowującego wyniki rankingu, zamieszczonego w portalu www.prawo.pl (Euge-
niusz Sobczak Michał Staniszewski - „Zrównoważony rozwój pomaga samorzą-
dom realizować lokalne strategie”).

Wśród gmin miejsko-wiejskich zwycię-
żyły Polkowice, wśród gmin miejskich - Kar-
pacz, a w miastach na prawach powiatu naj-
więcej punktów zgromadziło Świnoujście.

Na konferencji „Zrównoważony rozwój 
społeczno-gospodarczy Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego” organizowanej przez 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Polity-
ki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Zarządza-
nia Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”, gminę Kleszczów reprezentował i dyplom laureata odebrał Michał Szatan.

JS

trefa przemysłowa w Żłobnicy zorganizowana staraniem samorządu 
Gminy Kleszczów była brana pod uwagę przez spółkę Krynica Vitamin 

jako jedna z potencjalnych lokalizacji. Decyzję o zakupie nieruchomości inwestor po-
przedził dokładną analizą terenu pod względem atutów inwestycyjnych. Chodziło za-
równo o status prawny działek, doprowadzoną w ich pobliże infrastrukturę technicz-
ną, a także rozwiązania komunikacyjne w obrębie gminy Kleszczów oraz połączenia 
z siecią dróg krajowych. Kluczowym kryterium wyboru nieruchomości okazał się 
dla inwestora ułatwiony dostęp do sieci energetycznej o wymaganych parametrach 

i bliskość głównych szlaków drogowych. Zgodnie z zapowiedziami inwestora realiza-
cja nowego przedsięwzięcia pozwoli na utworzenie ponad 140 miejsc pracy.

Krynica Vitamin S.A. specjalizuje się w szczególności w produkcji kontrakto-
wej dla światowych marek napojów: energetycznych, izotonicznych, hipotonicz-
nych i funkcjonalnych oraz witaminowych suplementów diety. W tym segmencie 
firma posiada ok. 30-letnie doświadczenie. Zróżnicowane portfolio Krynicy Vi-
tamin S.A. obejmuje klientów największych sieci dystrybucyjnych m.in. z USA, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Słowacji i Polski.

K. Kmiecik

bie szkoły podstawowe, działające w naszej gminie, będą w czerw-
cu świętować jubileusze nadania imion patronów. Szkoła Podstawowa 

w Łękińsku imię Mikołaja Kopernika otrzymała w roku 1971. Zeszłoroczne, pande-
miczne ograniczenia przesądziły o tym, że świętowanie jubileuszu 50-lecia tego 
wydarzenia przeniesiono na rok szkolny 2021/22.

Kulminacją obchodów będą uroczystości zaplanowane na czwartek 2 czerw-
ca (oficjalna część z udziałem zaproszonych gości, organizowana w szkolnej sali 
sportowej od godz. 12) i na piątek 3 czerwca (okolicznościowa Msza św. w miej-
scowym kościele – godz. 12, a następnie jubileuszowy piknik na szkolnym boisku).

Rocznicowe obchody w SP Łękińsko są dobrym pretekstem, by w cyklu doty-
czącym historii gminy Kleszczów wrócić do jeszcze dawniejszych lat działalności 

tej placówki. W tym wydaniu „Informatora” Czytelnicy otrzymają pierwszą porcję 
dziejów szkoły (z lat 30. XX wieku).

*  *  *
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie kulminację jubileuszowych obchodów 

zaplanowała na 15 czerwca. Społeczność szkoły będzie świętować 20-lecie 
nadania szkole imienia Janusza Korczaka, a także 20-lecie nadania sztandaru. 

Program uroczystości, zaplanowanej na środę 15 czerwca, rozpocznie oko-
licznościowa Msza św. w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie 
(początek o godz. 11). Następnie - przemarsz uczestników z kościoła do szkoły 
i oficjalna część jubileuszowych obchodów, których częścią będzie montaż słow-
no-muzyczny „Powróćmy jak za dawnych lat”.

JS

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2021.1899. ze zm.), zawiadamia, że w siedzibie 
Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tabli-
cy ogłoszeń, opublikowany na stronie internetowej Gminy Kleszczów (www.klesz-
czow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Kleszczów, gmina Kleszczów, 
pow. bełchatowski, woj. łódzkie.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, pokój 26, tel. 44/ 731-66-31; 44/ 731-66-55.

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2021.poz.1899 ze zm.) zawiadamia, że w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na ta-
blicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych 
w obrębie geodezyjnym Dębina, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódz-
kie. Informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości 
w prasie lokalnej, została opublikowana na stronie internetowej Gminy Kleszczów 
www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT GMINY KLESZCZÓW

Kleszczów znów pierwszy!

Duża inwestycja w Żłobnicy

Szkoły świętują jubileusze
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1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.  
- III edycja.
2. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
3. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
4. Kurs języka angielskiego - różne poziomy - 60 godz.
5. Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godz.
6. Kasy fiskalne - 8 godz.
7. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych  
- ok. 12 tygodni.

8. Obsługa wózków widłowych, suwnic - wg zgłoszenia po 
zrekrutowaniu grupy 10 osób.

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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kwietnia odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Kleszczów kadencji 2018-
2023. Obrady rozpoczęły się rozpatrzeniem projektów uchwał: w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów (WPF) na lata 2022-
2028, a następnie w sprawie zmiany budżetu gminy na bieżący rok. W WPF po 
stronie zwiększeń pojawiły się m.in. pieniądze przekazane z Funduszu Pomocy na 
realizację pomocy dla obywateli ukraińskich (blisko 40 tys. zł), na zapewnienie za-
kwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (132,1 tys. zł), na wypłatę jednora-
zowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę dla przybyszów z Ukrainy (24,48 
tys. zł) oraz na fi nansowanie świadczeń rodzinnych (12,5 tys. zł). Uwzględniona zo-
stał również kwota, którą Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał na wypłatę rolnikom 
paliwowej akcyzy za kolejne półrocze (blisko 68 tys. zł).

W zakresie wydatków majątkowych warto zwrócić uwagę na zwiększenie (o 2,5 
mln zł) kwoty, jaka w tegorocznym budżecie przeznaczona zostanie na dotacje do 
zakupu i instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy oraz zwięk-
szenie o 1 mln zł puli przeznaczonej na dofi nansowanie termomodernizacji. Radni 
zgodzili się ponadto na istotne zwiększenie (łącznie o 5 mln zł) nakładów na plano-
waną budowę układu drogowego w Łękińsku (rejon ulic: Łąkowa, Północna, Rolna, 
Ustronna) wraz z ulicą Miłą w Kleszczowie. Zwiększone środki przeznaczone będą 
na sfi nansowanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągów.

Po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian plan dochodów tegorocz-
nego budżetu gminy został ustalony w kwocie 204.819.254,87 zł, plan wydatków - 
w kwocie 373.550.978,60 zł, a defi cyt budżetowy wynieść ma 168.731.723,73 zł.

Zmiana „Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty” odnosiła się do 
ustalenia stawek opłat za odbiór odpadów z nieruchomości, na których znajduje się 
domek letniskowy, lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
od takich nieruchomości została ustalona na poziomie 160 zł. Jeśli właściciel dom-
ku letniskowego nie będzie segregował odpadów poniesie opłatę podwyższoną do 
480 zł rocznie.

Kolejna z uchwał, rozpatrywanych na kwietniowej sesji Rady Gminy, dotyczy-
ła umorzenia udziałów Gminy Kleszczów w spółce Zakład Komunalny „Kleszczów”. 
Umorzenie 26308 udziałów wynika - jak można przeczytać w uzasadnieniu do tej-
że uchwały - z „konieczności pokrycia straty fi nansowej spółki poniesionej w 2021 
roku. Strata spółki w roku 2021 wyniosła 19.868.017,52 zł i wynika z decyzji spół-
ki o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości środków trwałych tworzących Geo-
termię Kleszczów”.

Wprowadzony przez radę „Regulamin świadczenia usług przez Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” dotyczy wprowadzenia kart dostępu do 
PSZOK. Mieszkańcy gminy będą je musieli okazywać obsłudze PSZOK każdora-
zowo przed przekazaniem odpadów (więcej szczegółów o tym rozwiązaniu - w od-
dzielnym tekście).

Istotną część omawianej sesji stanowiło porządkowanie spraw związanych 
z drogami gminnymi. W uchwale w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na te-
renie gminy Kleszczów zostały urealnione długości i dokładnie opisany przebieg 24 
dróg. Zmiany są wynikiem przeprowadzonych w ostatnich latach inwestycji drogo-
wych, w tym m.in. budowy rond. Kilka odcinków drogowych utraciło kategorię dróg 
publicznych (chodzi np. o ul. Glinianą w Kleszczowie, a także drogi w obrębie Żłobni-
cy oraz Czyżowa, nie stanowiące tzw. głównych ciągów komunikacyjnych). 

Dwie uchwały wynikały z wniosków złożonych przez PGE Górnictwo i Energe-
tyka Konwencjonalna - Oddział KWB Bełchatów w sprawie przedłużenia dzierżawy 
na okres 5 lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Dę-
bina. Sześć działek dzierżawionych przez kopalnię będzie wykorzystanych do pro-
wadzenie robót górniczych.

W części sprawozdawczej kwietniowej sesji - obok sprawozdań z działalności 
wójta gminy oraz przewodniczącej Rady Gminy Kleszczów - znalazły się również 
„Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami 
pozarządowymi”, a także przygotowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok”.

J. Strachocki

Kwietniowa sesja
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KOMUNIKATY
Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji

Do 30 czerwca br. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest 
złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
Ewidencja obejmie wszystkie budynki w Polsce, które posiadają źródło ciepła 
o mocy do 1 MW. Ma pomóc w skutecznym ograniczeniu emisji zanieczysz-
czeń przez „kopciuchy”. Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji 
papierowej, osobiście w Urzędzie Gminy.

Termin ważny dla krwiodawców
W piątek 27 maja w kompleksie SOLPARK będzie organizowana akcja ho-
norowego krwiodawstwa. Przeprowadzi ją personel łódzkiego Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przy wsparciu Gminnego Klu-
bu HDK PCK w Kleszczowie. Rejestracja chętnych do oddania krwi dawców 
prowadzona będzie od godz. 9. Przedstawiciel zarządu Gminnego Klubu HDK 
PCK zapowiada, że na krwiodawców będą czekały upominki.
Majowa akcja krwiodawcza zostanie dofi nansowana w ramach zadań publicz-
nych Gminy Kleszczów (zadanie „Kleszczów na zdrowie”).

Harmonogram pracy gabinetu RTG
Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram pracy gabinetu RTG na 
czerwiec br. Na wykonanie zdjęć rentgenowskich pacjenci będą mogli zgłaszać się 
w każdy wtorek w godz. 10-18, w każdą środę w godz. 8-12 i w czwartki w godz. 
14-18. Dodatkowe terminy to soboty: 4 czerwca i 25 czerwca w godz. 10-14.

Poradnia rehabilitacji…
…w Przychodni SALUS będzie w czerwcu działać zgodnie z zamieszczonym 
niżej harmonogramem:
FIZJOTERAPIA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 01.06.  godz .  8 -15 ,  ● 02.06 .  godz .  8 -15 ,  ● 06.06 .  godz .  8 -15 , 
● 08.06. godz. 8-15, ● 09.06. godz. 8-15.30, ● 10.06. godz. 8-15, 
● 13.06. godz. 8-15, ● 14.06. godz. 8-15, ● 17.06. godz. 8-15, ● 20.06. godz. 8-15, 
● 21.06 .  godz .  8 -15 ,  ● 22.06 .  godz .  8 -15 ,  ● 24.06 .  godz .  8 -15 , 
● 27.06. godz. 8-15, ● 28.06. godz. 8-15, ● 29.06. godz.8-15, ● 30.06. godz. 8-15.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepanik
● 06.06. godz. 15-18, ● 10.06. godz. 15-18, ● 20.06. godz. 15-18, ● 24.06. 
godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć - kwalifi kacja pacjentów.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - mgr specjalista fi zjoterapii Anna Olbromska
● 08.06. godz. 15-18, ● 22.06. godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć - kwalifi -
kacja pacjentów.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 15.06. godz. 11.30-17.
FIZJOTERAPEUTKI - mgr Aleksandra Cyran, mgr Julita Zagórska
● Zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie Przychodni Salus 
(www.saluskleszczow.pl).

Zapisy na szczepienia HPV
„Kleszczowska Przychodnia Salus” Sp. z o.o. zaprasza uczniów (zarówno 
dziewczynki jak i chłopców) z rocznika 2008 i 2009 do udziału w bez-
płatnych szczepieniach przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. 
Szczepienia są realizowane w ramach programu profi laktyki zdrowotnej, fi nan-
sowanego przez Gminę Kleszczów.
Wirusy brodawczaka ludzkiego HPV (ang. Human Papillomavirus) to liczna rodzi-
na (poznano około 100 typów) wirusów DNA powszechnie występujących w po-
pulacji, u osób obu płci. Ochronne szczepienie przeciw HPV jest skuteczną me-
todą zapobiegania zakażeniom wywołanym przez wysokoonkogenne typy wirusa. 
Zainteresowani udziałem w programie szczepień powinni kontaktować się z Reje-
stracją „Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o. pod numerami telefonu 44 731-
30-80 lub 44 731-30-15. Szczegóły programu wraz z materiałami do pobrania zo-
stały zamieszczone na stronie https://saluskleszczow.pl w zakładce „Profi laktyka”.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
za wyrazy współczucia 
i udział w uroczystościach pogrzebowych

Ś.P.  STEFANA  JASIAKA
składa Rodzina
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Przychodnia Salus podała terminy przyjęć lekarzy specjalistów na czerwiec.
Rejestracja pacjentów jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, 
tel. 44/ 731-30-80.

SALUS - harmonogram na czerwiec

L.P. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 10.06 10-17

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 24.06 10-17

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 25.06 8-14

4. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 27.06 9-14

5. Urologiczna lek. med. Miłosz Olczyk w trakcie ustalania

6. Otolaryngolog lek. med. Izabela Zawadziłło 01.06 14.30-18

7. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-Piontek 09.06 15.30-18

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 04.06 9-14

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 07.06 10-14

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 21.06 12-16

11. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 14.06 9.30-13.30

12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 06.06 16-18

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 27.06 16-18

14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 07.06 9-14

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 28.06 9-14

16. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 08.06 9-13

17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 22.06 9-13

18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 29.06 9-13

19. Pulmonologiczna lek. med. Tomasz Mydłowski 25.06 8.30-14

20. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 10.06 9-14

21. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 24.06 9-14

22. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek 09.06 9-14

23. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 04.06 8.30-14

24. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 25.06 8.30-14

25. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin Niedzielski 29.06 14-18

26. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 02.06 13-18

27. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 23.06 13-18

28. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 30.06 15.30-18

29. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 20.06 11-14

30. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 20.06 10-17

31. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 30.06 9-14

32. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 23.06 9-17

33. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 02.06 9.30-15

34. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 23.06 9.30-15

35. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 30.06 9.30-15

36. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 03.06 9-14

37. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 10.06 9-14

38. USG lek radiolog Jakub Chrostowski 27.06 9.30-14

39. USG lek. radiolog Paweł Banaszek 13.06 14-18

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

wtorek 12-14

Do realizacji prac projektowych 
oraz instalacyjnych gmina za-

angażowała Agencję Rozwoju Regio-
nalnego „ARREKS” sp. z o.o. z siedzi-
bą w Kleszczowie. Samorząd pozyskując 
pieniądze z dotacji zobowiązał się nie tyl-
ko do uruchomienia nowych punktów do-
stępowych do sieci internetowej, ale też 
do utrzymania, serwisowania i zachowa-
nia stałej wysokiej wydajności zainsta-
lowanych urządzeń. Trzynaście hotspo-
tów rozmieszczonych na terenie gminy 
Kleszczów umożliwi poszerzenie grona 
użytkowników internetu i upowszechni 
korzystanie z usług cyfrowych.

Gdzie szukać zasięgu?
Publiczne punkty bezpłatnego dostę-

pu do internetu działają obecnie w nastę-
pujących placówkach GOK: ● Dom Kultu-
ry w Kleszczowie, ul. Główna 74, ● Dom 
Kultury w Łękińsku, ul. Szkolna 2, ● Dom 
Kultury w Wolicy, Wolica 120, ● Dom Kul-
tury w Łuszczanowicach, ul. Turkusowa 
3, ● Dom Kultury w Żłobnicy, Żłobnica 25, 
● Dom Kultury w Antoniówce, Antoniów-
ka 48, ● Dom Kultury w Czyżowie, Czy-
żów 21C, ● Dom Kultury w Rogowcu, ul. 
Wiejska 29.

Punkty dostępu uruchomione w lo-
kalizacjach zewnętrznych działają dzięki 
hotspotom zainstalowanym w następu-
jących miejscach: ● siedziba przychod-
ni SALUS (Kleszczów, ul. Osiedlowa 2), 
● kompleks SOLPARK (Kleszczów, ul. 
Sportowa 8), ● Urząd Gminy w Klesz-
czowie (ul. Główna 45A), ● zespół bo-
isk sportowych w Łękińsku (ul. Północ-
na 5), ● skwer i okolice ul. Turkusowej 3 
w Łuszczanowicach.

Ograniczenia techniczne i prawne
O tym, jakie są warunki korzystania 

z bezpłatnej gminnej sieci hotspotów, do-
wiadujemy się z regulaminu, zamieszczo-
nego na stronie https://www.kleszczow.
pl/urzad-gminy/fundusze-zewnetrzne. 
Dla użytkowników istotne mogą być takie 
np. zapisy z tegoż regulaminu: „Aby na-
wiązać połączenie należy dysponować 
urządzeniem wyposażonym w prawidło-
wo działającą bezprzewodową kartę sie-
ciową standardu 802.11a (pasmo 5 GHz), 
IEEE 802.11b (2,4 GHz) lub 802.11g 
(2,4 GHz). Następnie należy połączyć się 

Gdzie po darmowe 
Wi-Fi?

Fot. ARR „Arreks”

å
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W szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus” zaplanowano 8 mln 
zł na dotacje dla projektów. Mieszkańcy regionu mogą je zgłaszać do końca 

maja. Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego wyodręb-
nił pulę na projekty wojewódzkie (inwestycyjne i remontowe) oraz 24 pule, dotyczące 
projektów zgłaszanych z powiatów.

Projekty o zasięgu po-
wiatowym obejmować mogą 
działania o charakterze nie 
inwestycyjnym, dotyczące 
sportu, turystyki, bezpieczeń-
stwa publicznego, edukacji 
ekologicznej, ochrony śro-
dowiska i rehabilitacji zdro-
wotnej. Na wsparcie mogą 
również liczyć działania z za-
kresu upowszechniania folk-
loru województwa łódzkiego 
oraz kultury (w nawiązaniu do 
historii województwa).

Pomysły do puli wojewódzkiej mogą składać wszyscy mieszkańcy Łódzkiego, zaś 
w przypadku zadań powiatowych - mieszkańcy powiatu, którego dotyczyć będzie zgło-
szony projekt. Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie 
na Plus” dostępne są na stronie internetowej www.bo.lodzkie.pl.

JS

Wojewódzki Budżet Obywatelski  
- można zgłaszać projekty

z identyfikatorem sieci (SSID) o nazwie 
„Publiczny Internet dla każdego”.

Wiadomo, że łączenie się z interne-
tem za pomocą Wi-Fi nie zapewnia takie-
go bezpieczeństwa jak indywidualny ro-
uter, zainstalowany w mieszkaniu. Stąd 
w regulaminie znalazło się takie zastrze-
żenie: „Transmisja radiowa nie jest szy-
frowana. Operator nie ponosi odpowie-
dzialności za bezpieczeństwo danych 
przesyłanych i odbieranych przez Użyt-
kowników za pośrednictwem Hotspot”.

Warto też zwrócić uwagę na fragment 
regulaminu, ograniczający pewne prawa 
użytkowników:

„Użytkownikowi nie wolno używać 
usługi między innymi do następujących 
celów: ● przesyłania i udostępniania tre-
ści, które są niezgodne z prawem lub 
są przedmiotem ochrony własności in-
telektualnej, której podmiotem nie jest 
Użytkownik, ● przesyłania i udostępnia-
nia treści mogących naruszyć czyjekol-
wiek dobra osobiste, ● masowego roz-
syłania niechcianych lub niepotrzebnych 
wiadomości elektronicznych (tzw. spam),  
● rozpowszechniania złośliwego opro-
gramowania tj. wszelkich aplikacji, skryp-
tów itp. mających szkodliwe, przestępcze 
lub złośliwe działanie w stosunku do in-
nych użytkowników Internetu, lub mogą-
cych uszkodzić komputery innych użyt-
kowników Internetu, ● odsprzedawania 
dostępu do Internetu, ● permanentnego 
obciążania w znacznym stopniu pasma 
poprzez udostępnianie serwerów WWW, 
FTP, IRC, NNTP itp.”

Całość regulaminu to zaledwie 2 stro-
ny tekstu. Zachęcamy do jego lektury 
jeszcze przed rozpoczęciem korzystania 
z darmowej usługi dostępu do internetu.

JS

å

unkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) zaprasza na bezpłatne konsulta-
cje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów do-

finansowanych z funduszy europejskich. Mobilny punkt będzie dostępny w piątek 3 czerwca 
w godz. 9-11.30. Przedstawiciel PIFE będzie udzielał odpowiedzi na pytania zainteresowa-
nych w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ul. Głównej 47, w pok. nr 8. 

Wcześniejsze zgłoszenie swojej wizyty oraz tematu poszukiwanych informacji pod adres 
mailowy (LPIBelchatow@lodzkie.pl) umożliwi przygotowanie odpowiedniej porcji potrzebnych 
mieszkańcom czy firmom wiadomości.

Z punktem LPI w Bełchatowie kontaktować się można telefonicznie (44/ 633-34-63).
Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjnego w UG Kleszczów.

JS

Kolejna okazja do zdobycia informacji
P
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A
Historia szkoły w Łękińsku (cz. 1)

rchiwalne zbiory dotyczące szkoły powszechnej 
w Łękińsku, zgromadzone w Piotrkowie Tryb. otwiera 

odręczna korespondencja wystosowana przez ówczesnego 
kierownika szkoły do sołtysa Łękińska - Ignacego S. oraz do 
starosty piotrkowskiego. W pierwszym z pism, pochodzącym 
z marca 1931 roku, Stanisław Kaczmarek wzywał sołtysa 
do uporządkowania szkolnego podwórka, a wraz z tym - do 
przebudowania stojących na nim ustępów. Groził, że w razie 
niewywiązania się z konkretnego terminu wykonania prac będzie 
musiał złożyć skargę do starosty.

Skarga na sołtysa
Porządkowanie szkolnych podwórek i przebudowa 

wolnostojących wychodków nie mieściły się z pewnością 
w obowiązkach sołtysów z okresu międzywojennego. W przypadku 
Łękińska brały się stąd, iż część swojego domu sołtys udostępnił 
na potrzeby szkoły, pobierając za to stosowny czynsz.

Dłuższe pismo kierownika szkoły, wystosowane do starosty 
w kwietniu 1931 r. naświetla problem, którego rozwiązania przez 
sołtysa domagał się kierownik. Otóż obszerne szkolne podwórko, 
z którego dzieci korzystały podczas przerw zostało w części zajęte 
przez właśnie postawiony w Łękińsku dom ludowy. Ograniczona 
przestrzeń nie byłaby problemem, gdyby nie obecność 
postawionego na placu dwuotworowego ustępu. Korzystało z niego 
190 dzieci. „Z ustępu drugi rok nie wywiezione” - informowano 
starostę. Łatwo można się domyślić jak uciążliwy stawał się ten 
przybytek wraz z nadejściem cieplejszych dni wiosny.

List do starosty bez ogródek informuje o bezczelności 
ówczesnego sołtysa Łękińska. Kiedy podczas zebrania 
gospodarzy wsi Łękińsko został wezwany do poprawienia 
warunków miał odpowiedzieć, że nowych ustępów stawiał nie 
będzie, „a szkoła jeśli chce mieć podwórko niech jej Sejmik 
najpierw dom postawi”. „Kiedy z polecenia Pana Inspektora język 
niemiecki ze szkoły miejscowej został usunięty sołtys pomawiając 
nauczycielstwo o lenistwo prowadził dyskusję w swoim sklepie 
z gospodarzami, przez co starał się obniżyć wartość i autorytety 
miejscowego nauczycielstwa wobec mieszkańców całej wsi” - 
dodawał kierownik szkoły w liście do starosty.

Sołtys nie przyjął pisma nakazującego uporządkowanie 
szkolnego podwórka, ale coraz mocniejsza presja lokalnej 
społeczności musiała w końcu odnieść skutek. W informacji 
adresowanej do Posterunku Policji Państwowej w Łękawie 
S. Kaczmarek pisał, że sołtys w końcu zbudował na potrzeby 
szkoły trzy nowe ustępy.

Kolejny istotny dokument archiwalny to protokół z zebrania 
gospodarzy wsi Łękińsko, zwołanego 20 sierpnia 1933 r. 
Przewodniczył nowy sołtys, Józef Nowacki, a uczestnikami było 
60 osób. Omawiano sprawę zmiany organizacji pracy szkoły, 
która miała być wprowadzona z początkiem nowego roku 
szkolnego. Na polecenie władz oświatowych oddziały miały 
zostać połączone. Gospodarze uznali, że będzie to trudne dla 
dzieci mieszkających w dalszej odległości od szkoły, bo do domów 
będą wracać już wieczorem. Po to, by utrzymać dotychczasową 
organizację „zebrani oświadczyli, iż w nowobudujacym się Domu 
Ludowym obowiązują się wyszykować salę szkolną o wymiarze 
54 m kw. i dorobić odpowiednią ilość ławek”. To fragment pisma, 
wysłanego z Łękińska do inspektora szkolnego.

Stowarzyszeń moc
Z papierów zgromadzonych w archiwalnej teczce 

dowiedzieć się możemy nie tylko o działalności i problemach 
szkoły w Łękińsku. Niektóre z pism rzucają szersze światło 
na sprawy gminy Kleszczów i jej życie społeczne, np. na 
działalność Związku Strzeleckiego. Oddział tej ogólnopolskiej 
organizacji funkcjonował także w Kleszczowie. W styczniu 
działacze związku zwrócili się do å ciąg dalszy na str. 10

Recytowali wiersze M. Konopnickiej…

W Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK…

… i teksty T. Różewicza

Ciekawe wyzwanie konkursowe

Nagrody za konkursowe prace

Wygrał i awansował do fi nału

Tytuł laureata dla dwóch Jakubów

W XV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Przyroda w ser-
cu i w poezji” SP Kleszczów miała 4 reprezentantów, którzy zostali 
nagrodzeni lub wyróżnieni za recytacje wierszy Marii Konopnickiej. 
Julia Jackowska (kl. V b) zajęła II miejsce, Wiktoria Mielczarek (kl. VIII 
a) III miejsce, a wyróżnienia zdobyli Filip Stanisławski (kl. II b) oraz 
Wiktor Kochel (kl. IV b).

… zorganizowanych 7 maja przez Okręgowy Odział PCK zespół 
z klasy ratowniczo-medycznej z ZSP w Kleszczowie w składzie: Mi-
lena Witkowska (kapitan), Weronika Wójcik, Alicja Rosa, Natalia Słok 
i Przemysław Werk wywalczył II miejsce. Drużyna reprezentowała 
w mistrzostwach odział rejonowy PCK Bełchatów.

II Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Tadeusza Różewicza, 
zorganizowany w Radomsku, był okazją do rywalizacji 40 uczestników. 
Wyróżnienie za przygotowanie i recytację wiersza „Przyszli żeby zoba-
czyć poetę” oraz fragmentu prozy „Kartka” otrzymała Aleksandra Ka-
mińska (kl. VIII c) SP im. J. Korczaka w Kleszczowie.

W powiatowym konkursie „Zjawiska fi zyczno-chemiczne w obiektywie 
- ich wpływ na środowisko” organizowanym przez SP nr 13 w Bełchatowie 
zostały zauważone prace dwojga uczniów SP Łękińsko. Za zdjęcia przed-
stawiające zjawiska fi zyczne lub reakcje chemiczne, które mają negatyw-
ny bądź pozytywny wpływ na nasze środowisko Michał Szafrański (kl. IV 
a) zajął II miejsce, a Nikola Zięba (kl. V a) otrzymała wyróżnienie.

Plastyczna rywalizacja, do udziału w której SP w Kleszczowie 
zaprosiła uczniów z innych szkół naszego regionu, była poświęcona 
słowom Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat”. Nagrody przyznawano w trzech kategoriach wiekowych. Pełna 
lista nagrodzonych uczniów znajduje się na szkolnej stronie. Podajemy 
wyłącznie nazwiska zdobywców głównych nagród. W kategorii klas I-III 
są to Amelia Soboń i Maria Witowska, w kategorii klas IV-VI - Nadia 
Białek i Alicja Marszał, w kategorii klas VII-VIII - Jakub Nowakowski 
(wszyscy nagrodzeni to uczniowie SP w Kleszczowie).

Uczeń kleszczowskiego LO Kamil Strzelczyk ma za sobą kolejny, 
zwycięski etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. 7 maja uczestniczył w wojewódzkiej 
odsłonie tego bardzo wymagającego turnieju wiedzy. Dzięki zdoby-
ciu pierwszego miejsca będzie reprezentował nasze województwo 
w etapie krajowym.

W Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Galileo 2022” wzięło 
udział 36 uczestników z SP w Łękińsku. Ten ponadprogramowy konkurs 
odbywał się w marcu, a jego wyniki szkoła poznała w kwietniu. Dwaj 
uczestnicy otrzymali dyplom laureata. To Jakub Buresz z kl. VII oraz Ja-
kub Uchroński (kl. VI). Dodatkowo J. Buresz otrzymał nagrodę książkową. 
Sześcioro uczestników z Łękińska zasłużyło na dyplomy wyróżnienia.

Szkolne wieści

å ciąg dalszy na str. 8

Praca na lotnisku? Czemu nie!
Wizytę poprzez zdalne łącza złożyli na Lotniskowych Targach Zawo-

doznawczych uczniowie klas siódmych SP w Łękińsku. Dzięki temu pozna-
wali, jak wiele różnych stanowisk pracy oferują współczesne porty lotnicze.
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Na zabiegi zapraszają 
kosmetyczki Ania i Kamila

Przygotuj swoje ciało na lato
ze Studiem Urody Solpark!

Gładkie i jędrne ciało, miękka i jedwabista skóra, dobre samopoczucie - już dziś pomyśl o pielęgnacji swojego ciała!  
Studio Urody Solpark oferuje szeroki wachlarz zabiegów przygotowujących skórę na dotyk słońca. 

Zapoznaj się z ofertą:

To tylko część zabiegów wykonywanych przez Studio Urody Solpark. Chcesz 
poznać całą ofertę? Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony: www.solpark-

kleszczów.pl lub zadzwoń: Studio Urody SOLPARK, tel. 607-316-233.

ENDERMOLOGIA - sprawdzona, efektywna, 
nieinwazyjna metoda terapii próżniowej ciała oraz 
skóry twarzy. Zabieg ten znakomicie wpływa na skórę: 
modeluje sylwetkę, redukuje cellulit, poprawia napięcia 
skóry i mięśni. Poprawia krążenie, zmniejsza obrzęki, 
rozluźnia napięte mięśnie, uelastycznia skórę, drenuje.

FALE RADIOWE/MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA 
- LavaTron to innowacyjne urządzenie przeznaczone 
do wykonywania zabiegów miejscowych z użyciem 
ciepła na skórze twarzy oraz ciała. Zabieg ten ujędrnia, 
niweluje zmarszczki oraz przywraca utratę gęstości skóry 
i niweluje opadające powieki. Przy zabiegach na ciało 
działa ujędrniająco oraz zwalcza cellulit.

OCZYSZCZANIE WODOROWE HYDRA TOUCH H2 
- Terapia wodorowa, peeling, rewitalizacja i regeneracja 
w jednym. Innowacyjna technologia umożliwiająca 
usunięcie nie tylko nadmiaru sebum i warstwy rogowej, 
ale również reaktywnych form tlenu odpowiedzialnych za 
procesy starzenia. Podwójny lifting, bezpośredni transport 
substancji do komórek, najbogatszy skład substancji - kwas 
hialuronowy, kwas AHA i BHA oraz składniki nawilżające.

NOWOŚĆ!
 
WIELOGIGŁOWA MEZOTERAPIA PRÓŻNIOWA 
VITAL INJECOTER 2 - Wyjątkowo precyzyjny, 
bezpieczny i bezbolesny zabieg. Znacznie przewyższa 
skutecznością i komfortem w rewitalizacji twarzy, 
skóry głowy, szyi, dekoltu, dłoni czy brzucha, pośladków 
(cellulit, tkanka tłuszczowa). VITAL INJECTOR 
2 pozwala na aplikację preparatów o wysokiej 
wiskoelastyczności w małych dawkach, usieciowanego 
kwasu hialuronowego, stymulatora tkankowego, 
kolagenu i wiele innych substancji dostosowanych do 
potrzeb skóry.

TLENOTERAPIA - Hiperbaryczna terapia tlenowa jest 
metodą terapeutyczną, która polega na dostarczeniu do 
organizmu czystego tlen w środowisku zwiększonego 
ciśnienia. Nasycony tlenem organizm intensywnie 
regeneruje komórki i odnosi korzyści , jakie nie mogą 
być osiągnięte poprzez żaden inny rodzaj terapii. 
Przynosi korzyści w neurologii, stomatologii, medycynie 
sportowej, medycynie estetycznej, dermatologii, 
ortopedii, onkologii i kardiologii.

Z G Ł O S Z E N I E
do konkursu

„NAJSCHLUDNIEJSZA POSESJA W GMINIE KLESZCZÓW”

Imię i nazwisko zgłaszającego

      

Adres

      

Telefon

      

Zgłaszam mój udział w konkursie w kategorii
POSESJA SIEDLISKOWA

 
podpis zgłaszającego

UWAGA: Zgłoszenia konkursowe na tym druku przyjmowane są 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Z arządzenie wydane przez Wójta Gmi-
ny Kleszczów 18 maja br. zawiera re-

gulacje, związane z wakacyjnymi dyżurami samo-
rządowych przedszkoli. Dyżury są przeznaczone 
dla dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 cho-
dziły do przedszkoli z terenu naszej gminy.

„Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzie-
ci, których oboje rodzice lub rodzic samotnie wy-
chowujący dziecko, w okresie wakacji pracują 
zawodowo i żaden z rodziców nie przebywa na 
urlopie: bezpłatnym, macierzyńskim, rodziciel-
skim, tacierzyńskim lub wychowawczym” - to je-
den z warunków ustalonych w zarządzeniu.

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny będą przyj-
mowane od 6 do 17 czerwca br. w wybranym 
przedszkolu. Należy złożyć „Kartę zgłoszenia 
dziecka na dyżur wakacyjny”.

Terminy wakacyjnych dyżurów wyglądają tak:
● Publiczne Przedszkole Samorządowe w Klesz-
czowie, ul. Jagodowa 4 - od 01 do 14 lipca,
● Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łusz-
czanowicach, ul. Turkusowa 8 - od 15 do 28 lipca,
● Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękiń-
sku, ul. Szkolna 18 - od 29 lipca do 11 sierpnia.

Rozpoczyna się rywalizacja 
w konkursie na najschludniej-
szą posesję w gminie Klesz-
czów. Mogą do niego przy-
stąpić właściciele posesj i 
siedliskowych, którzy nie byli 
nagradzani w ostatnich ośmiu 
edycjach. Ocenie komisji pod-
legać mają takie kwestie, jak 
m.in.: wygląd posesji, infra-
struktura sprzyjająca środowi-
sku, stan urządzenia działki, 
a także sposób gospodarowa-
nia wodami opadowymi (wy-
korzystanie deszczówki) oraz 
kompostowanie bioodpadów.
Zmieniony w ub. roku regula-
min przewiduje następujące 
nagrody pieniężne: ● I miejsce 

- 3.500 zł; ● II miejsce - 3.000 
zł; ● III miejsce - 2.500 zł. Re-
gulamin został zamieszczo-
ny na gminnej stronie interne-
towej w „Aktualnościach” z 20 
maja br.
Kartę zgłoszenia należy do-
starczyć do Urzędu Gminy naj-
później 30 czerwca.

Konkurs na najschludniejszą posesjęPrzedszkola 
dyżurują 

w wakacje
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Samorządy w PolsceSzkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6

K iedy Grek - Prokopiusz z Cezarei odwiedzał w VI wieku naszej ery 
tereny dzisiejszych ziem polskich, zamieszkiwane przez plemiona 

słowiańskie, tak opisywał ówczesny system władzy: „nie podlegają władzy jedne-
go człowieka, lecz od dawna żyją w ludowładztwie, a sprawy swe załatwiają na 
ogólnym zgromadzeniu”. Obszar, zamieszkiwany w tamtych czasach przez grupę 
mieszkańców nosił nazwę „opole”. Był to jakby odpowiednik dzisiejszej gminy.

Szukając genezy samorządu terytorialnego na ziemiach polskich warto się-
gnąć do okresu średniowiecza. W tamtej epoce nowym miastom i wsiom loko-
wanym na prawie magdeburskim przyznawano pewną swobodę w zakresie 
ustanawiania podatków, organizowania lokalnej administracji i funkcjonowania 
sądownictwa. Przywilej podmiotowości przysługiwał wtedy tylko jednej grupie 
społecznej - szlachcie. Stanowiła ona 10-15 proc. ludności polskiego państwa.

Największą, a zarazem najbardziej ubezwłasnowolnioną warstwą, stanowiącą 
80 proc. ludności, było chłopstwo, zależne od feudalnych władców i przypisane 
do ziemi. Swoje miejsce zamieszkania chłopi mogli opuszczać tylko za zgodą 
jego właściciela. Przez kolejne wieki przywilej rządzenia i kształtowania systemu 
władzy należał do przedstawicieli stanu szlacheckiego.

Prawa dla innych stanów
Rewolucyjne zmiany w tym zakresie przyniosła dopiero Konstytucja 3 Maja, 

która przyznawała prawa przedstawicielom innych stanów. Już podczas Sejmu 
Wielkiego w kwietniu 1791 roku przyjęto „Prawo o miastach”. Zostały w nim 
zapisane takie przywileje dla mieszkańców miast królewskich jak nietykalność 
osobista, prawo piastowania niższych urzędów w administracji i sądownictwie, 
a także prawo kupowania dóbr ziemskich. „Prawo o miastach” równało uprawnie-
nia szlachty i mieszczaństwa, ustanawiało też podział władz miejskich na część 
uchwałodawczą (zgromadzenie) i wykonawczą (magistrat kierowany przez pre-
zydenta albo wójta).

W skali Europy z rzeczywistym przekazywaniem uprawnień władzy centralnej 
społecznościom lokalnym mamy w rzeczywistości do czynienia w epoce oświe-
cenia (XVIII wiek). Wynikało to m.in. z powodu znacznego wzrostu liczby miesz-
kańców kontynentu. Zwrócił na to uwagę Marek Chmaj, w swoim opracowaniu 
„Geneza samorządu terytorialnego”: „Eksplozja demografi czna przyniosła w XVIII 
w. w skali całego kontynentu przyrost ludności wynoszący 58%. Liczba miast po-
wyżej 50 tys. mieszkańców wzrosła do 55”. W ślad za tym następowały zmiany 
w systemie nauczania, rozwijał się rynek prasowy, powstała koncepcja praw natu-
ralnych, a jednostce ludzkiej przyznano  podmiotowość.

Wprowadzanie kolejnych zmian w ustroju samorządów terytorialnych w Pol-
sce zostało zaniechane w wyniku rozbiorów. Zaborcy na zajętych polskich zie-
miach zaczęli wprowadzać własny system rządów, sprawdzone u siebie struktury 
i wyszkolonych urzędników. W ten sposób Polacy mieli szansę poznać system 
administracji pruskiej, austriackiej i rosyjskiej, a potem - kiedy Napoleon dopro-
wadził do utworzenia Księstwa Warszawskiego - także francuski. Na terenie księ-
stwa zamiast województw powstały departamenty, zarządzane przez prefektów. 
Departamenty podzielone były na powiaty, którymi rządzili podprefektowie.

Prefekci mieli bardzo szerokie kompetencje. Oprócz administracji podlegała 
im policja porządkowa, a także polityczna. Mianowali prezydentów lub burmi-
strzów, rządzących w miastach, a także wójtów, którzy kierowali gminami. Gminy 
dzieliły się na mniejsze jednostki - gromady, którymi rządzili sołtysi. Organem 
samorządowym były rady: departamentowe, powiatowe i municypalne, których 
członkowie powoływani byli przez króla spośród przedstawionych mu w podwój-
nej liczbie kandydatów. Warto dodać, że czasy Księstwa Warszawskiego to także 
okres organizowania zawodowej kadry urzędniczej.

Po klęsce Napoleona na ziemiach polskich państwa zaborcze zaczęły na dobre 
utrwalać system administracyjny sprawdzony już na swoich terytoriach. Na ziemiach 
pod zaborem pruskim funkcjonował samorząd trójszczeblowy. Na terenach nale-
żących do Austro-Węgier dwuszczeblowy samorząd zaczął dość prężnie rozwijać 
się od lat 60. XIX wieku. Był to czas zwiększonej autonomii krajów należących do 
tego państwa. Choć metody jego wyboru uznawano za mniej demokratyczne, jego 
swoboda działania była znacznie większa niż samorządu na ziemiach pruskich. 

Odwiedziny w Mediatece

Mistrz kaligrafi i

Zamknięty etap

Oswajanie przyszłych uczniów

Wiosna to w szkołach pora wycieczek. Okazuje się, że niezwykłe, 
ciekawe miejsca można odkrywać dosłownie za miedzą. Przekonali się 
o tym uczniowie pierwszych klas SP Kleszczów, odbywając wyciecz-
kę do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrko-
wie Trybunalskim, nazywanej krótko „Mediateką”. Oprócz zwiedzania 
wszystkich bibliotecznych działów dzieci mogły wejść do Strefy Odkry-
wania, Wyobraźni i Aktywności „SOWA”.

„SOWA to strefa zabawy 
i eksperymentów. Składa 
się z 15 eksponatów zapro-
jektowanych i zbudowanych 
przez zespół CNK (Centrum 
Nauki Kopernik w Warsza-
wie). Ukazują one zjawiska 
związane z różnymi dziedzi-
nami nauki, takie jak ruch, 
światło czy procesy biolo-
giczne. Znalazły się wśród 
nich m.in. kolorowe cienie, 
rysowanie w lustrze, czy za-
danie - usyp mapę”. Obszer-
niejszą relację oraz zdjęcia 
z wycieczki można znaleźć 
na szkolnej stronie.

Kaligrafi a to sztuka pięknego pisania. Najlepiej jest ją kształtować 
u dzieci. Zachętą do kreślenia równych literek może być ogłoszenie 
rywalizacji o tytuł Mistrza Kaligrafi i. Taki właśnie konkurs odbył się 
po raz pierwszy w kleszczowskiej podstawówce. „Zadaniem uczest-
ników było przepisanie zaproponowanego dla każdej klasy tekstu. 
W związku ze zbliżająca się w czerwcu 20 rocznicą nadania szkole 
sztandaru i imienia Janusza Korczaka był to fragment życiorysu na-
szego patrona oraz fragment książki „Król Maciuś Pierwszy” - czyta-
my w relacji na stronie internetowej. Mistrzami Kaligrafi i zostały: Zofi a 
Zaremba z kl. I b, Zuzanna Pietras (kl. II a), Lena Szafl ik (kl. III c).

Trudno ocenić czy w tej uroczystości jest więcej smutku czy sa-
tysfakcji. 29 kwietnia w auli SOLPARKU zgromadzili się w galowych 
strojach absolwenci LO i TNT, by w obecności przedstawicieli samo-
rządu, rodziców i całego grona pedagogicznego ZSP pożegnać się 
z tym etapem edukacji. - W tym roku szkolnym mury naszej szkoły 
opuszcza 95 uczniów liceum i technikum, wśród których wszyscy 
mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego - podkreśli-
ła dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz. - Po raz pierwszy naszą szko-
łę ukończyli uczniowie w nowym zawodzie technik automatyk oraz 
ostatni rocznik uczniów liceum, którzy są absolwentami gimnazjum.

Z braku miejsca nie podajemy długiej listy nazwisk uczniów wy-
różnionych za wyniki w nauce bądź za aktywność na rzecz szkol-
nej społeczności. Po te dane, bogatą galerię zdjęć oraz nazwiska 
rodziców, uhonorowanych listami gratulacyjnymi warto sięgnąć na 
stronę internetową zspkleszczow.pl.

Podczas Dni Otwartych podstawówka w Kleszczowie gościła dzieci 
sześcioletnie z przedszkoli. Przyszli uczniowie zwiedzali szkołę, oglą-
dali „Bajkę o Śnieżce, krasnoludkach i zerówce” - przedstawienie przy-
gotowane przez klasy III, brali udział w zajęciach i zabawach. Pamiątką 
z odwiedzin szkoły były kolorowe zakładki do książek, które otrzymał 
każdy z małych gości.

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

27 maja to Dzień Samorządu Terytorialnego, uchwalony przez Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej w 2000 roku dla upamiętnienia pierwszych wybo-
rów samorządowych, przeprowadzonych w Polsce 27 maja 1990 roku. 

Samorządowe święto to dobra okazja do przypomnienia, jaką ewolucję 
w naszym kraju przeszła lokalna samorządność.



1	VI	-	15	VI	`2022	 I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 9

Fundacja informuje
Informacja o dostawie wapna

Uprawnieni rolnicy z gminy Kleszczów zostaną zaopatrzeni w wapno na-
wozowe. Ilość dostarczanego wapna została uzależniona od wyników badań 
próbek gleby, przeprowadzonych w ubiegłym roku. Termin dostaw ustalony 
został w okresie pomiędzy 16 maja i 17 czerwca br. Każdy z rolników zostanie 
powiadomiony o dostawie telefonicznie z trzydniowym wyprzedzeniem.

Łącznie dostarczonych zostanie 1328 ton wapna nawozowego dla 75 
rolników z gminy Kleszczów. Dostawcą wapna będzie Firma Handlowo-Pro-
dukcyjna MKG PROMYK Honorata Soboń z siedzibą w Sulmierzycach. Całość 
dostawy sfinansowana zostanie ze środków Fundacji Rozwoju Gminy Klesz-
czów. W przypadku dodatkowych pytań w sprawie dostaw wapna można się 
kontaktować z biurem fundacji - tel. 534-555-224 w godz. 8.00-16.00.

Wspieranie rozwoju produkcji rolniczej i obniżenia jej kosztów dla rolników 
z gminy Kleszczów należy do statutowych działań Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów.

Zapisy na ziarno zbóż ozimych
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów dofinansuje zakup kwalifikowane-

go materiału siewnego zbóż ozimych w 2022 roku. Zgodnie z „Regulaminem 
programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej 
poprzez dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż oraz sadzeniaków 
na terenie gminy Kleszczów” wnioski o dofinansowanie zakupu zbóż mogą 
składać osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy Kleszczów od ponad 1 
roku, które posiadają grunty wykorzystywane rolniczo na terenie gminy Klesz-
czów. Do tego rodzaju pomocy są również uprawnione rolnicze spółdzielnie 
produkcyjne, mające swoją siedzibę na terenie gminy Kleszczów.

Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności lub inne pisemne 
prawo do dysponowania gruntami, które jesienią 2022 roku będą obsiewane 
materiałem siewnym dofinansowanym przez fundację.
● Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne do 20 ha użytków rolnych mogą 
otrzymać dofinansowanie do zakupu 500 kg materiału siewnego zbóż ozimych.
● Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne powyżej 20 ha użytków rolnych mogą 
otrzymać dofinansowanie do zakupu 1000 kg materiału siewnego zbóż ozimych.

Fundacja dofinansuje 60 proc. kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną 
rynkową danego gatunku zboża ozimego a ceną kwalifikowanego materiału 
siewnego tego zboża ozimego.

Wnioski o zakup materiału siewnego zbóż ozimych będą przyjmowane 
od 20 czerwca do 8 lipca w siedzibie fundacji przy ul. Sportowej 3 w Klesz-
czowie (pon. - pt. -  godz. 8.00 - 16.00). Do wniosku należy obowiązkowo 
dołączyć kopię nakazu płatniczego z bieżącego roku lub z roku 2021.

Druki wniosków wraz z załącznikami są do pobrania ze strony interneto-
wej www.frgk.pl lub bezpośrednio w biurze fundacji.

Ważne dla uczniów i studentów
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów już dziś zachęca najwybitniejszych 

uczniów i studentów - mieszkańców gminy Kleszczów, do udziału w „Plebiscy-
cie Talent”. Przed złożeniem wniosku warto dokładnie przeczytać „Regulamin 
nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów przez Fundację Rozwoju 
Gminy Kleszczów - „PLEBISCYT TALENT”. Terminy składania wniosków:
● uczniowie mogą składać wnioski najpóźniej do dnia 30 czerwca br.,
● studenci mogą składać wnioski najpóźniej do dnia 15 lipca br.

Regulamin i formularz wniosku można pobrać wchodząc na stronę https://
frgk.pl/dokumenty-do-pobrania. Informacje w sprawie plebiscytu można rów-
nież uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod nr: 44/ 731-46-36 lub 534-555-224.

* * *
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przypomina mieszkańcom gminy 

Kleszczów o możliwości skorzystania z dofinansowania do zagranicznych kur-
sów językowych. Prawo do skorzystania z takiej dotacji przysługuje:
● osobom zamieszkującym na terenie gminy Kleszczów i zameldowanym tu 
na pobyt stały co najmniej przez okres 12 miesięcy, poprzedzających dzień 
złożenia formularza zgłoszeniowego;
● osobom w wieku od 16 do 25 roku życia, z tym że osoba ubiegająca się 
o dofinansowanie musi w momencie rozpoczęcia kursu językowego mieć 
ukończone 16 lat i nie ukończony 25 rok życia.

Regulamin oraz wniosek można pobrać wchodząc na stronę: https://frgk.
pl/dokumenty-do-pobrania. 

opr. JS

kwietnia 2022 r. Rada Gminy Kleszczów przyjęła uchwa-
łę w sprawie Regulaminu świadczenia usług przez Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Regulamin od-
nosi się m.in. do spraw organizacyjno-porządkowych, a także 
wskazuje rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 
które mieszkańcy mogą oddawać do PSZOK.

Najbardziej istotną zmianą w sposobie funkcjonowania PSZOK, 
wprowadzoną w przyjętym przez samorząd regulaminie jest wpro-
wadzenie kart dostępu do Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych. Rozwiązanie to ma służyć zapobieganiu 
ewentualnemu procederowi korzystania z PSZOK przez osoby 
niebędące mieszkańcami gminy Kleszczów. Ścisłe uregulowanie 
kwestii funkcjonowania PSZOK na terenie gminy Kleszczów zmie-
rza do zwiększenia kontroli nad tym kto i w jaki sposób korzysta 
z usług PSZOK, a w efekcie - nad ilością odbieranych tu odpadów.

Regulamin świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych wejdzie w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia uchwały w „Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego”, z tym że postanowienia odnoszące się do obowiąz-
ku posiadania kart dostępu wejdą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Do czego będzie służyła karta dostępu do PSZOK?
Każdy mieszkaniec gminy Kleszczów będzie miał obowiązek 

posiadania i okazania karty obsłudze PSZOK każdorazowo przy 
oddawaniu odpadów komunalnych do tego punktu. Karta będzie 
przydatna zarówno przy przekazywaniu odpadów komunalnych 
do PSZOK, posłuży też do ewidencjonowania odpadów komunal-
nych, przekazywanych do PSZOK z nieruchomości zamieszkałych.

Jak i kiedy będzie można odebrać kartę dostępu do PSZOK?
Aby odebrać kartę dostępu konieczne będzie złożenie wniosku 

w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Wzór wniosku i szczegółowy 
opis procedury wydawania kart dostępu określi Wójt Gminy Klesz-
czów w drodze zarządzenia. Mieszkańcy gminy zostaną o tym po-
informowani w odrębnym komunikacie na stronie internetowej gmi-
ny (www.kleszczow.pl).

Jeśli wniosek nie będzie wymagał uzupełnienia lub korekty, 
karta wydana zostanie wnioskodawcy lub pełnomocnikowi (jeśli 
zostanie ustanowiony) przez pracownika Urzędu Gminy w momen-
cie złożenia wniosku o wydanie karty. Karta będzie obowiązy-
wać przez taki okres, w którym będzie aktywna złożona deklara-
cja odpadowa.

Jak będzie wyglądała karta dostępu do PSZOK?
Karta wykonana z tworzywa sztucznego będzie posiadała indy-

widualny numer identyfikacyjny przypisany do nieruchomości, dla 
której został złożony wniosek. Obsługa PSZOK będzie rejestro-
wała takie dane jak: ● numer karty dostępu do PSZOK, ● informa-
cje o rodzaju odpadów, objętości lub masie odebranych odpadów,  
● datę ich dostarczenia do PSZOK. Na podstawie deklaracji odpa-
dowych pracownicy Urzędu Gminy będą mieli możliwość identyfi-
kacji adresu nieruchomości, z których odpady komunalne zostały 
przekazane do PSZOK.

Uchwała dotycząca zmian w funkcjonowaniu PSZOK została 
ogłoszona w „Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego” 17 
maja br. (http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2022/2785).

Jakie zmiany w PSZOK?
26
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Historia szkoły w Łękińsku (cz. 1)
władz oświatowych w Piotrkowie 

o zgodę na zorganizowanie karnawałowej zabawy w salach 
szkoły w Łękińsku. Dochód z tej imprezy miał być przeznaczony 
na potrzeby oddziału ZS „który stoi wobec trudnych warunków 
finansowych, mając poważne potrzeby związane z utrzymaniem 
i rozwojem naszej organizacji na terenie tutejszym”. 

Wiceprezesem oddziału, jak wynika z podpisu pod 
dokumentem, był Cyryl Marcinkowski, niezwykle aktywny 
nauczyciel szkoły w Kleszczowie, a zarazem inicjator budowy 
kamiennego Pomnika Niepodległości w Kleszczowie, 
wzniesionego w roku 1928. Dodajmy, że sekretarzem oddziału 
Związku Strzeleckiego w Kleszczowie był ówczesny sekretarz 
gminy - Tadeusz Rogaczewski. 

Związek Strzelecki otrzymał jedynie zgodę na urządzenie 
w szkolnym lokalu w Łękińsku „wieczoru świetlicowego” według 
ułożonego programu. „Zezwolenia na urządzenie tylko zabawy 
tanecznej w myśl istniejących przepisów udzielić nie mogę” - 
wyjaśniał inspektor szkolny w Piotrkowie. Także w następnym 
roku Związek Strzelecki nie ustawał z upowszechniania 
swoich założeń ideowych. W tym celu prezes kleszczowskiego 
zarządu tej organizacji - W. Łatkowski poprosił w lutym 1935 r. 
o udostępnienie szkolnej sali dla zorganizowania „wieczornicy 
strzeleckiej w celach propagandowych”. Akcja pozyskiwania 
nowych członków związku miała mieć większy zasięg: „Ponieważ 
Zarząd podejmuje propagandę ZS na szerszą skalę, przeto prosi 
uprzejmie o zezwolenie na urządzanie podobnych wieczornic 
w różnych miejscowościach gminy Kleszczów w salach 
szkolnych” - zaznaczył prezes w ostatnim akapicie pisma.

Z pisma noszącego datę 24 maja 1934 r. dowiadujemy się 
o działalności innej organizacji społecznej - Stowarzyszenia 
Katolickiej Młodzieży Męskiej w Łękińsku. Jego działacze także 
prosili władze oświatowe o udostępnienie na swe potrzeby sali 
szkoły w Łękińsku. Chcieli tu dwa razy w miesiącu, w niedziele, 
organizować zebrania stowarzyszenia. Wystąpienie do 
inspektoratu oświaty w Piotrkowie było konieczne, bowiem 
kierownik szkoły w Łękińsku odmawiał udostępnienia szkolnej 
sali bez wyraźnej zgody władz szkolnych. W piśmie zaznaczono, 
iż stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalno-oświatową 
oraz ćwiczenia z wychowania fizycznego i przysposobienia 
wojskowego. Działalności Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży 
Męskiej w Łękińsku patronował miejscowy proboszcz - ksiądz 
Leon Hlawsa. Podpis prezesa stowarzyszenia jest nieczytelny, 
sekretarz SKMM nosił natomiast nazwisko Paluch.

W oddzielnym piśmie do inspektoratu kierownik szkoły, 
Stanisław Kaczmarek wyjaśniał, dlaczego odmówił udostępniania 
sali na zebrania: „Młodzież zbiera się przeważnie wieczorem, 
kiedy sale są już posprzątane, a trudno jest zebranych 
dopilnować żeby po zebraniu zostawili klasę czystą”. Sugerował, 
że stowarzyszenie męskie mogłoby - podobnie jak czyniło 
to żeńskie stowarzyszenie młodzieży katolickiej (działające 
również w tym czasie w Łękińsku) - korzystać z pomieszczenia 
miejscowej ochronki. Dodajmy, że ochronka była odpowiednikiem 
przedszkola czy też świetlicy, w którym sprawowana była opieka 
nad dziećmi z ubogich rodzin. Inspektor dał się przekonać 
argumentom kierownika szkoły w Łękińsku i udostępnienia 
szkolnej sali na niedzielne zebrania SKMM odmówił.

Administracja szkolna w Piotrkowie nie stawiała natomiast 
przeszkód w udostępnieniu sali szkolnej na zabawę 
karnawałową, zorganizowaną 3 marca 1935 r. oraz na 
wystawienie jasełek, które w grudniu tegoż roku przygotowało 
przedszkole w Łękińsku. Obie prośby wystosowane były 
przez Marię Dembowską (małżonkę ówczesnego zarządcy 
majątku ziemskiego Łękińsko, a zarazem członka Rady 
Gminy Kleszczów - Stefana Dembowskiego). To właśnie M. 
Dembowska prowadziła w tym czasie przedszkole w Łękińsku. 
Jak wynika z dalszych dokumentów archiwalnych sama tę 
placówkę zgłosiła do rejestracji w kuratorium i pobierała 

fundusze państwowe (rodzaj subwencji) na działalność 
przedszkola.

Zgodę na zorganizowanie w szkole w dniu Bożego 
Narodzenia wieczoru kulturalno-oświatowego otrzymało 
też Stowarzyszenie Młodzieży w Łękińsku. Podpisani pod 
pismem Jadwiga Paluszkiewiczówna i Zygmunt Sabadyn 
informowali inspektora szkolnego, że program wieczoru wypełni 
komediowy spektakl „Flisacy” oraz przedstawienie „O człowieku 
który redagował gazetę rolniczą”. Tych kilka, niespecjalnie 
rozbudowanych informacji z archiwum pokazuje ciekawą stronę 
aktywności społecznej, którą zajmowało się w międzywojennym 
Łękińsku kilka młodzieżowych stowarzyszeń. Obok wychowania 
patriotycznego stawiały sobie także za cel upowszechnianie 
kultury i dostarczanie rozrywki mieszkańcom.

Dwie sale dla 90 uczniów
W drugiej połowie lat 30. Publiczna Szkoła Powszechna 

w Łękińsku była uznawana za „najwyżej zorganizowaną 
w gminie z powodu zlikwidowania oddziałów piątych w szkołach 
o dwu nauczycielach”. Sytuacja ta sprawiła, że do faktycznie 
przepełnionej już szkoły w Łękińsku (mając miejsca do nauki dla 
62 dzieci obsługiwała 73 dzieci) zapisano jeszcze 17 uczniów. 
Wcześniej uczyli się oni w starszych oddziałach szkolnych 
w innych wioskach. Dwoje uczniów przybyło z Kleszczowa, 6 
z Łuszczanowic, 3 ze Żłobnicy, 2 z Woli Grzymalinej i 4 z Kucowa.

Na początku września 1935 r. kierownik szkoły S. 
Kaczmarek dzielił się z inspektoratem w Piotrkowie informacjami 
o niedogodnościach, na jakie natrafiają obecni uczniowie: 
„Przy dwóch klasach znajduje się tylko 1 mały korytarzyk 
i dzieci przychodząc na godz. 9 mają sale zajęte, czekają 
więc na korytarzu, gdzie panuje ścisk, szczególnie w porze 
zimowej”. Skarga na niewiele się zdała, bo władze oświatowe 
zaleciły przyjęcie do Łękińska wszystkich starszych uczniów 
z wymienionych miejscowości i zorganizowanie oddzielnych 
zajęć dla - wcześniej połączonych - klasy piątej i szóstej.

Do zbiorów archiwalnych w Piotrkowie Tryb. trafiły nawet 
takie dokumenty, jak protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej 
szkoły w Łękińsku. Prowadził je zawsze kierownik S. Kaczmarek, 
a protokołował zwykle nauczyciel Józef Świtacz. W szkole 
w latach 30. pracowało troje nauczycieli. Obok już wymienionych 
trzecią siłę pedagogiczną stanowiła żona kierownika - Izabela 
Kaczmarek. 

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

å ciąg dalszy ze str. 6

● BRAMY, ● BALUSTRADY, ● OGRODZENIA
kute i ze stali nierdzewnej

oraz montaż napędów.

Tel. 693-552-378

Szukam chętnej osoby na wyjazd do Bułgarii 
(osoba pełnoletnia!).

Kolonie organizowane przez GOK w Kleszczowie.  
Koszt - 1200 zł - musi być mieszkaniec gminy Kleszczów.  

Termin - w lipcu.

KONTAKT 510-280-549
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Po starcie biegacze skierują się w stronę ronda w Kleszczowie, dalej ulicami: 
Główną w kierunku Łękińska, Północną, Łąkową i Ustronną oraz w obrębie osie-
dla „Zacisze” - ulicami Miłą, Tulipanową, Południową i Sportową - do mety, która 
została wyznaczona na bieżni gminnego stadionu (w tym miejscu, gdzie w ubie-
głorocznej edycji).

Wszyscy uczestnicy biegu mogą liczyć na pamiątkowe koszulki oraz meda-
le, wręczane po dotarciu na metę. W pakiecie startowym przewidziano możliwość 
skorzystania z obiektów Kompleksu SOLPARK, gdzie będzie można się zregene-
rować po biegu.

Podobnie jak w poprzednich latach główny, 5-kilometrowy bieg będzie poprze-
dzony rywalizacją 150 dzieci na krótkich dystansach. Te zawody wystartują od 
godz. 10.45 i odbywać się mają na bieżni gminnego stadionu w Kleszczowie. Na 
200 m pobiegną dzieci z roczników 2021-2017, na 300 m - z roczników 2016-2014, 
na 400 m - z roczników 2013-2011. Najdłuższy dystans 800 m będą mieć do poko-
nania nastolatkowie z roczników 2010-2008. Wszystkie dzieci zgłoszone do rywa-
lizacji otrzymają pamiątkowe medale, a najszybsze z nich - pamiątkowe statuetki. 
Organizatorzy przygotowali się na przyjęcie 150 uczestników.

Rejestracja zawodników odbywała się poprzez formularze zgłoszeniowe na 
stronie https://zapisy.inessport.pl. Z kolei na stronie www.kleszczowna5.pl i na fa-
cebookowym profi lu imprezy są podawane aktualne informacje o zawodach. Orga-
nizatorami biegu „Kleszczów na Piątkę” są: klub LKS Omega Kleszczów, Solpark 
Kleszczów sp. z o.o. oraz Gmina Kleszczów.

Medale sztangistów
Zawodnicy LKS Omega Kleszczów wystąpili ostatnio w dwóch imprezach ran-

gi mistrzostw Polski. W Biłgoraju, gdzie rywalizowali juniorzy do lat 20, Oskar Ołu-
bek wywalczył srebrny medal, a Marcin Jakóbczak - brązowy.

W Siedlcach, gdzie odbywały się Mistrzostwa Polski LZS do lat 15 i 17, sztangi-
ści Omegi zdobyli trzy krążki. Złoto wywalczył Adem Sejdija w kat. plus 96 kg, sre-
bro Oliwier Ołubek w kat. do 73 kg, a brązowy medal -  Imer Sejdija w kat. do 89 kg.

JS

„Kleszczów na Piątkę” po raz IX

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl

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

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

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

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
ARiMR - Biuro Powiatowe Bełchatów 635-02-81
ARR „Arreks” Kleszczów 731-37-31
ESBANK Oddz. Kleszczów 738-03-12
Eko-Region Bełchatów 633-08-15

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

Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54 

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

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

Urząd Gminy w Kleszczowie 

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

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNY

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

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

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

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

pritelektrycy@gmail.com.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

SPORT I REKREACJA

Mieszkańcy gminy Kleszczów, którzy dbają o swoją kondycję psychofi zycz-
ną i chcą przez długie lata pozostać sprawni, mogą korzystać z kilku rodzajów 
zajęć ruchowych, organizowanych w SOLPARKU. 

● PONIEDZIAŁEK: trening obwodowy - godz. 17.30

● WTOREK: nauka pływania - godz.15.30; Fat Killer - godz. 17.30; zumba - 
godz. 18.00; aqua cycling - godz. 19.00; jujitsu - godz. 19.00

● ŚRODA: joga - godz. 17.30; aqua cycling - godz. 19.00

● CZWARTEK: zumba - godz. 18.00; trening obwodowy w wodzie - godz. 19.00

● PIĄTEK: jujitsu - godz. 19.00; aqua cycling - godz. 19.00

● SOBOTA: Akademia sportowa SOLPARK - zajęcia dla dzieci 6-8 lat - godz. 10.00.

Zajęcia fitness w SOLPARKU 
- nowy harmonogram
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Samorządy 
w Polsce

N a j b a r d z i e j 
upośledzone, jeśli chodzi o funkcjonowanie samo-
rządów, były tereny należące do zaboru rosyjskiego.

W niepodległej Polsce
Budowa samorządności w niepodległej Polsce 

była utrudniona w podobnym stopniu, jak każda inna 
dziedzina życia. Potrzebne było sprawne i szybkie 
ujednolicenie ustroju na całości ziem, podzielonych 
wcześniej pomiędzy trzech zaborców. Na zasadach 
kompromisu, po przeanalizowaniu wcześniejszych 
rozwiązań oparto administrację i sądownictwo admi-
nistracyjne na modelu austriackim, samorząd teryto-
rialny na zasadach pruskich, zaś strukturę finansów 
państwa i koncepcje Najwyższej Izby Kontroli - na 
modelu rosyjskim. Najtrudniejszym zadaniem stało 
się stworzenie podwalin lokalnej samorządności na 
terenach zaboru rosyjskiego, gdzie samorząd do tej 
pory w ogóle nie występował.

Gmina jako samodzielna jednostka terytorial-
na, składająca się z wszystkich obywateli polskich 
zamieszkujących jej teren od co najmniej sześciu 
miesięcy, pojawiła się już w 1918 roku. Dokładnie 27 
listopada został wydany dekret o utworzeniu rad gmin-
nych na obszarze byłego Królestwa Kongresowego, 
a 13 grudnia tegoż roku - dekret o wyborach do rad 
miejskich na terenie byłego Królestwa Kongresowego.

Samorząd miejski składał się z rady miejskiej 
i magistratu. Rady wybierane na trzyletnią kadencję 
były organem uchwałodawczym i kontrolnym w sto-
sunku do magistratu. Rolę organu wykonawczego 
stanowił zarząd miejski, złożony z burmistrza, jego 
zastępców i ławników.

W pierwszej konstytucji niepodległej Polski, 
uchwalonej 17 marca 1921 roku zapisano, iż samo-
rząd terytorialny jest podstawową formą organizacji 
polskiego życia państwowego. Kraj podzielony zo-
stał na województwa, powiaty oraz gminy miejskie 
i wiejskie. Całkowite uporządkowanie ustroju samo-
rządowego na ziemiach wszystkich trzech zaborów 
nastąpiło dopiero w marcu 1933 roku na mocy tzw. 
ustawy scaleniowej. Rozwój samorządu został prze-
rwany z chwilą wybuchu wojny.

(dokończenie nastąpi)
opr. Jerzy Strachocki

Aktywna majówka
Tradycyjna, coroczna majów-

ka z GOK-iem miała w tym roku 
formę aktywności marszowej, albo 
przejażdżki rowerowej (do wyboru). 
1 maja chętni mogli pobrać w sie-
dzibie GOK pakiet startowy, zapo-
znać się z regulaminem imprezy 
„fRAJDa z GOK-iem” i pokonać wy-
braną trasę wykonując w wyzna-
czonych punktach zadania. 

Trasa marszu nordic wal -
king, poprowadzona w Kleszczo-
wie i Żłobnicy, liczyła 8,5 km; tra-
sa rowerowa dla najmłodszych 

- 6,6 km; trasa rowerowa dla każde-
go - 20 km. Osoby, które pokonały 

wyznaczony szlak mogły losować 
nagrody. Z propozycji GOK skorzy-
stało ponad 170 osób, a bogata ga-
leria z tego wydarzenia znajduje się 
na stronie www.gok.kleszczow.pl.

Kosmiczna wyprawa 
z „Robotrons”

1 maja publiczność zgroma-
dzona w sali widowiskowej GOK 
mogła wziąć udział w interaktyw-
nym widowisku „Robotrons”. „Pu-
bliczność przemierzyła niezna-
ne dotąd galaktyki wraz z kapitan 
Alkioną i jej pomocnikiem andro-
idem Willim. Po zakończeniu po-
dróży promem kosmicznym pani 
kapitan wraz z robotami zaprosiła 

dzieci na scenę w celu wykonania 
pamiątkowych zdjęć” - informuje 
GOK na swojej stronie.

Z okazji Dnia Dziecka…
… GOK zaprasza dzieci na wi-

dowisko teatralne „Pieski - na tropie 
przygody”, które w sali widowisko-
wej GOK w Kleszczowie odbędzie 
się w środę 1 czerwca o godz. 18:00. 
Bezpłatne wejściówki dla dzieci oraz 
odpłatne bilety dla ich opiekunów 
można było nabywać w kasie GOK.

(opr. JS)

… przebiegał w tym roku pod hasłem „Biblioteka - 
świat w jednym miejscu”. W trakcie sobotnich zajęć 7 
maja w GBP w Kleszczowie odbyło się czytanie „Jak 
to działa? Książki”, literacki quiz oraz zajęcia z two-
rzenia koralikowych ozdób.

Dzieci z Dyskusyjnego Klubu Książki w przed-
szkolu w Łuszczanowicach odwiedziły bibliotecz-
ną filię w Żłobnicy, natomiast dzieci 4-letnie z przed-
szkola w Łękińsku - miejscową filię gminnej biblioteki.

Czas tych pouczających wizyt wypełniony został 
głośną lekturą fragmentów książek, zabawą w odga-
dywanie zagadek i oglądaniem zbiorów, zgromadzo-
nych na półkach. Przyszli czytelnicy mogli się też do-
wiedzieć, na czym polega praca bibliotekarza.

JS

GOK 
informuje i zaprasza

Tydzień Bibliotek…

å ciąg dalszy ze str. 8


