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Tegoroczne Gminne Święto Plonów zorganizowane zo-
stanie w niedzielę 21 sierpnia w formie plenerowej. Szczegó-
łowy program wydarzenia, organizowanego w podzięce dla 
rolników za zebrane przez nich plony, podamy w kolejnym wy-
daniu „Informatora”. Już teraz chcemy zapowiedzieć dwa kon-
kursy dożynkowe, organizowane przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Kleszczowie:

● konkurs na najsmaczniejsze ciasto z owocami,
● konkurs na największe, najdziwniejsze warzywo lub owoc.

Szczegółowe informacje, warunki udziału w konkursie oraz 
regulaminy dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury w Klesz-
czowie oraz na internetowej stronie www.gok.kleszczow.pl.

Już w czwartek 28 lipca w SOLPARKU odbędzie się akcja, na 
którą zapraszamy honorowych krwiodawców. Wakacje to pora, 
kiedy zapotrzebowanie na bezcenny lek, jakim jest krew, staje 
się większe, a zapasy w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa (RCKiK) gwałtownie maleją.

Rejestracja osób chętnych do oddania krwi będzie prowa-
dzona w godz. 9:00-12:00. Podczas lipcowej akcji wszyscy odda-
jący krew mogą liczyć na prezent w formie słoiczka miodu. W ten 
sposób krwiodawczą inicjatywę wesprze Fundacja Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów.

O czym trzeba pamiętać przed oddaniem krwi? Zgodnie z zaleceniami wy-
danymi przez RCKiK w Łodzi należy być wyspanym i wypoczętym, a także do-
brze nawodnionym (w godzinach poprzedzających pobranie krwi należy wypić 
ok. 2 litrów płynów takich jak herbata, woda, sok). Nie wolno przed krwiodaw-
czą akcją spożywać alkoholu, a palacze powinni zredukować ilość wypalanych 
papierosów. W dniu donacji należy zjeść lekkostrawne śniadanie.

W imieniu Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie oraz RCKiK w Ło-
dzi - zapraszamy!

Konkursy dożynkowe

28 lipca - krwiodawcza akcja

Zakończyło się postępowanie przetargowe, które dotyczyło 
odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z terenu gminy Kleszczów. Do realizacji tej usługi została wybra-
na ta sama co poprzednio spółka - „Eko-Region” z Bełchatowa. 
Podpisana przez wójta gminy umowa będzie dotyczyć okresu od 
1 lipca br. do końca 2023 roku.

Więcej na str. 2

18-letni Dawid Tatara, mieszkaniec gminy Kleszczów to zna-
komity sprinter. Podczas niedawnych Mistrzostw Polski U20 w Ra-
domiu zdobył srebrny medal na dystansie 200 metrów. Uzyskał 
czas 21,64 sekundy, bijąc swój rekord życiowy. Dawid jest obec-
nie zawodnikiem Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego. Swój 
sprinterski talent rozwija pod okiem Łukasza Mantyka, z którym 
miał okazję trenować już jako uczeń kleszczowskiej podstawówki.

Więcej na str. 15

Kto odbierze komunalne odpady?

Wicemistrz Polski

Spośród trzech projektów inwestycyjnych, zgłoszonych 
przez Gminę Kleszczów w drugiej edycji naboru wniosków do 
dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych, wy-
brane zostało zadanie z branży elektroenergetycznej, na któ-
re czekają mieszkańcy sołectwa Wolica. Dotyczy ono dopro-
wadzenia tu gminnej sieci energetycznej i przyłączenia do niej 
odbiorców z tego terenu.

Więcej na str. 2

W Czyżowie na ponad 15 tys. m kw. trwa budowa zespołu 
boisk sportowych. To zadanie otrzymało promesę rządowego 
dofinansowania w pierwszej edycji Programu Inwestycji Stra-
tegicznych. Oprócz pełnowymiarowego boiska piłkarskiego 
będzie tu boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z poliuretanu, 
a także kort tenisowy i budynek szatni. Z wybranym w przetar-
gu wykonawcą (spółka ADA-LIGHT z Gostynina) gmina pod-
pisała umowę na kwotę 8.327.000 zł brutto. Inwestycja ma 
być gotowa w ciągu roku.

Promesa na 10 milionów

Budowa z dofi nansowaniem
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KRÓTKO
Rozbudowa infrastruktury

Wójt gminy podpisał umowy dotyczące prac 
związanych z  rozbudową gminnej sieci gazowej 
oraz sieci elektrycznej. Prace w zakresie budo-
wy obiektów sieci gazowej wykonać ma do pierw-
szych dni października Firma Usługowa „INSTAR” 
Mariusz Tarkowski za 43,9 tys. zł brutto. Do końca 
sierpnia mają być natomiast gotowe nowe przyłą-
cza elektryczne 0,4 kV. Za wykonanie pięciu sztuk 
takich przyłączy spółka Energoserwis Kleszczów 
otrzyma wynagrodzenie 120 tys. zł brutto.

Dla seniorów z gminy
Pozytywnie rozpatrzony wniosek Fundacji Se-

rvire Homini z siedzibą w Kleszczowie, dotyczący 
zadania publicznego pod nazwą „Aktywny Senior”, 
wiąże się z przyznaniem tej organizacji pożytku 
publicznego dotacji w kwocie 10  tys. zł. Dotacja 
udzielona z budżetu gminy została przeznaczo-
na na organizację dla starszych mieszkańców gmi-
ny Kleszczów plenerowego pikniku, połączonego 
z pokazem kulinarnym oraz pokazem gimnastyki 
korekcyjnej. Dodatkową atrakcją w projekcie „Ak-
tywny Senior” ma być - zgodnie z podpisaną umo-
wą - organizacja wyjazdu do basenów termalnych 
w Solcu Zdrój.

Zakończony nabór do żłobka
Lista dzieci, które wstępnie zostały zakwali-

fikowane  (a  także dzieci niezakwalifikowanych) 
na rok szkolny 2022/2023 do Gminnego Żłobka 
w Kleszczowie została ogłoszona na początku lip-
ca. Do 11 lipca rodzice/prawni opiekunowie dzieci 
wstępnie zakwalifi kowanych mieli czas na złoże-
nie pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziec-
ka do żłobka. Ostateczna lista przyjętych dzieci zo-
stała ogłoszona 12 lipca.

Sprzedało się „na pniu”
28 czerwca w ogłoszonym przez Urząd Gmi-

ny przetargu na sprzedaż drewna, pochodzącego 
z cięć pielęgnacyjnych przeprowadzonych na  te-
renie gminy, oferenci nie zawiedli. O zakup rywa-
lizowało jedenastu chętnych, a jedynym kryterium 
była zaoferowana przez nich kwota.

Przypomnijmy, że do sprzedaży było prze-
znaczone prawie 101 m sześć. drewna sosnowe-
go oraz brzozowego. Zapotrzebowanie na drewno 
opałowe w związku z przewidywanym defi cytem 
węgla oraz  jego astronomiczną ceną okazuje się 
wyjątkowo duże. Całość oferowanego przez gmi-
nę drewna sprzedała się w pierwszym przetargu 
za cenę znacząco wyższą od wywoławczej.

Trzy posesje w konkursie
Tegoroczny konkurs na najschludniejszą po-

sesję w gminie Kleszczów ma trzech uczestników. 
W regulaminowym terminie swoje posesje zgłosili 
do rywalizacji właściciele z Kleszczowa, Łękińska 
i Kolonii Wola Grzymalina.

(opr. JS)

Jest projekt, wkrótce ruszy przetarg

Rekrutacja dzieci do opiekunów dziennych

Nowy przetarg na odbiór odpadów

„Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy 
Akacjowej i Długiej w Łękińsku” - to projekt inwestycyjny w gminie Kleszczów, który otrzymał promesę do-
finansowania w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Jak wiadomo działanie to jest częścią 
Rządowego Funduszu Polski Ład. Promesa o wartości 10 mln zł zgodnie ze złożonym przez Urząd Gminy 
wnioskiem oznacza możliwość dofinansowania części kosztów dużego zadania, jakim będzie rozprowa-
dzenie na terenie sołectwa Wolica gminnej sieci energetycznej.

Podziemne kable elektryczne…
…  zostaną  ułożone  w  pasie  drogowym  siedmiu  dróg  gminnych,  wzdłuż  odcinka  drogi  powiatowej  (DP 

3915E) oraz przy drogach wewnętrznych w Wolicy. W skład zadań, które obejmować ma ta elektroenergetyczna 
inwestycja, wchodzi też przełączenie odbiorców z istniejącej linii napowietrznej do nowej sieci kablowej, rozbiór-
ka  istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej, modernizacja  istniejącego oświetlenia ulicznego  i  jego 
uzupełnienie na tych odcinkach, które nie były oświetlone. Zamontowane zostaną oprawy zasilane lampami LED.

Dokumentacja projektowa dla tego zadania została wykonana na zlecenie gminy w zeszłym roku. Odbiór 
projektu wartego  blisko  455  tys.  zł,  opracowanego  przez  bełchatowską  firmę Usługi  Budowlane,  Nadzory, 
Projektowanie Kazimierz Kucharski, nastąpił pod koniec listopada. Faktyczny koszt doprowadzenia do Wolicy 
kabla energetycznego o napięciu 15 kV, budowy 5 nowych stacji transformatorowych kontenerowych 15/0,4 
kV oraz rozprowadzenia linii kablowych 0,4 kV wraz z wykonaniem złączy, które umożliwią przyłączenie do 
gminnej sieci istniejących posesji i działek budowlanych oraz obiektów znajdujących się przy drogach będzie 
znany dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo. Będzie to przetarg ogłaszany za pośrednictwem 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

W drugim naborze…
…Programu Inwestycji Strategicznych - podobnie jak w pierwszym - gmina zgłosiła trzy zadania inwesty-

cyjne. Kolejnym było wykonanie  systemu energetycznego  do  zasilania  obiektów SOLPARKU  z wykorzysta-

22  lipca do 2  sierpnia  będą prowadzone  zapisy  dzieci  do  opiekunów dziennych na  rok  szkolny 
2022/23. Zgodnie z przyjętymi zasadami pierwszeństwo w zapewnieniu opieki nad dziećmi w tzw. 

wieku żłobkowym (do lat 3) przez opiekunów dziennych mają:
● rodzice, których dzieci dotychczas pozostawały pod opieką opiekuna dziennego,
● rodzice, których dzieci nie zakwalifikowały się do opieki w żłobku,
● rodzice/opiekunowie prawni pracujący, którzy nie mają możliwości sprawowania przez siebie opieki nad 
dzieckiem, a we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innych domowników mogących w tym czasie 
zapewnić opiekę dziecku (żaden z rodziców/opiekunów prawnych nie przebywa na urlopie bezpłatnym, ma-
cierzyńskim lub wychowawczym).

Jeśli liczba dzieci zgłoszonych do opiekunów dziennych będzie większa niż ilość wolnych miejsc 
u opiekunów dziennych, wówczas o przyjęciu dzieci do opiekuna dziennego decydować będzie informa-
cja z Gminnego Żłobka w Kleszczowie o braku miejsc w żłobku oraz kolejność złożenia karty zgłosze-
nia dziecka w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Dodatkowo przy kwalifikowaniu dziecka do opieki u opiekuna 
dziennego pod uwagę będzie brana sytuacja w rodzinie zgłaszanego dziecka (wielodzietność, rodzina niepełna).

Umowa z rodzicem poszukującym pracy jest zawierana w przypadku wolnych miejsc u opiekuna dziennego. 
Jest podpisywana na czas poszukiwania pracy, nie dłużej jednak niż na 2 miesiące. W uzasadnionych przez ro-
dzica przypadkach lub po znalezieniu pracy przez rodzica umowa może zostać przedłużona na kolejne miesiące.

„Kartę  zgłoszenia  dziecka” można  pobrać  ze  strony  internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie  i  złożyć 
w Punkcie Obsługi Klienta. Dodatkowych informacji udziela: Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, stano-
wisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3, tel. 44/ 731-66-25, pokój nr 5.

sługi objęte umową podpisaną z  „Eko-Regionem” dotyczą przede wszystkim odbioru,  transportu 
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, a także utrzymania 

i obsługi gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Kolejny element umowy odnosi 
się do zorganizowania jeden raz w półroczu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, obejmującej odbiór, trans-
port i zagospodarowanie odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z umową wykonawca ma również zapewnić właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojem-
niki na odpady, przystosowane do opróżniania mechanicznego, a z ogólnodostępnych punktów ma odbierać 
odpady selektywnie gromadzone. 

Dane, które zostały podane uczestnikom przetargu, aby pomóc im skalkulować cenę usługi, to m.in. licz-
ba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy oraz szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą 
odbierane odpady komunalne. W poszczególnych miejscowościach gminy doliczono się łącznie 1614 nieru-
chomości z zabudową jednorodzinną oraz 31 - z zabudową wielorodzinną.

Umowa stanowi, że przewidywany termin realizacji zamówienia to 18 miesięcy (od 1 lipca br. do końca 
2023 roku). Ewentualna zmiana liczby nieruchomości w tym okresie nie spowoduje zmiany warunków umowy 
z wykonawcą. Na sfinansowanie całości przewidzianych usług gmina zabezpieczyła w budżecie dokładnie 4 
mln zł brutto. Okazuje się, że wydatki poniesione na odbiór i przekazanie do przetworzenia bądź składowania 
odpady wyniosą mniej. Spółka Eko-Region przedstawiła ofertę skalkulowaną na 3.218.131,30 zł brutto.
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KOMUNIKATY
Nabór wniosków na „Dobry Start”
1 lipca ruszył elektroniczny nabór wniosków o wyprawkę szkolną. Każde uczą-
ca się osoba w wieku od 7 do 20 lat (w przypadku osób z niepełnosprawno-
ściami - do 24. roku życia) ma prawo do wsparcia w kwocie 300 zł. Wnioski 
w ramach programu „Dobry Start” można składać do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych przez bankowość elektroniczną, przez PUE ZUS albo portal 
Emp@tia MRiPS. Pieniądze przyznaje i wypłaca na konto bankowe wskazane 
we wniosku ZUS. Otrzymana kwota może być wydana np. na zakup podręcz-
ników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom.
Termin składania wniosków rodzice  i opiekunowie mają do końca  listopada. 
Jeśli wniosek został złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi 
nie później niż do 30 września. Wnioskodawcy, którzy o „Dobry Start” wystąpią 
w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku  lub listopadzie) mogą się 
spodziewać przelewu w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Dla osób z Kartą Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie przypomina, iż w związku 
z realizacją programu pomocy rodzinom wielodzietnym mieszkającym na tere-
nie gminy Kleszczów, członkowie rodzin wielodzietnych mogą skorzystać z po-
mocy finansowej w formie dofinansowania do zakupu podręczników i pomocy 
edukacyjnych. O  takie wsparcie mogą ubiegać się  rodziny posiadające Kar-
tę Dużej Rodziny, w których są dzieci będące uczniami albo studentami. Dofi-
nansowanie na pierwsze dziecko wynosi 150 zł, na drugie - 188 zł , a na trze-
cie i każde następne - po 225 zł. Wnioski można składać do 31 grudnia br.
Wniosek o udzielenie pomocy w formie zniżek/ dopłat na zakup podręczników 
szkolnych  i pomocy edukacyjnych do pobrania na stronie  internetowej www.
gops.bip.kleszczow.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny oraz w siedzibie GOPS 
w Kleszczowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/ 731-36-34.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy
W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2022/2023 należy 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej składać wnioski o wypłatę zasiłku 
rodzinnego, a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od 1 lipca wnio-
ski o te świadczenia przyjmowane są w wersji elektronicznej, natomiast od 1 
sierpnia - także te składane drogą tradycyjną w siedzibie GOPS w Kleszczo-
wie, ul. Osiedlowa 2, pok. nr 3.
Świadczenia te zależne są od dochodu: ● w przypadku zasiłku rodzinnego 
kryterium wynosi 674 zł (764 zł, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne 
dziecko), ● w przypadku funduszu alimentacyjnego kryterium wynosi 900 zł.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44/ 731-36-34.

Połączenia autobusowe ZK „Kleszczów”
Jedyne, zawieszone przez okres wakacji połączenie autobusowe to  linia nr 
2 Kleszczów - Rogowiec - Bełchatów. Pozostałe  linie obsługiwane przez Za-
kład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. funkcjonują bez zmian, a dodatkowo 
we wtorki i czwartki zostało uruchomione połączenie na trasie Kleszczów - Ro-
gowiec - Kamień - Kleszczów. Na tę trasę autobusy wyruszają o godz. 7.00, 
a cena biletu za przejazd wynosi 1,50 zł. Przypominamy też pozostałe trasy, 
obsługiwane przez Zakład Komu-
nalny, godziny wyjazdów autobu-
sów, a także aktualne ceny biletów 
za przejazd jednej osoby:
● Linia nr 1 - Kleszczów - Bełcha-
tów  - Kleszczów, wyjazd o godz. 
8.30, cena biletu 4 zł,
● Linia nr 3 - Kleszczów - Bełcha-
tów  - Kleszczów, wyjazd o godz. 
16.30, cena biletu 4 zł,
● Linia gminna nr 4 - Kleszczów - Wolica - Biłgoraj - Kleszczów, wyjazd o godz. 
11.00, cena biletu 1,50 zł. Autobus na tej linii kursuje we wtorki i czwartki.
Rozkłady jazdy - na stronie https://zkkleszczow.pl/transport.

Ważne dla korzystających z PSZOK
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łuszczanowicach 
Kolonii w sezonie wiosenno-letnim (1 kwietnia - 30 września) jest otwarty od 
poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00, a w soboty - od 9.00 do 19.00. 
W sezonie jesienno-zimowym (1 października - 31 marca) PSZOK funkcjonu-
je od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, zaś w soboty - godz. 8.00-
18.00. Telefon kontaktowy do PSZOK - 697 969 104.

(opr. JS)

niem paliwa gazowego oraz paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. Budowa tej 
nowoczesnej  instalacji  kogeneracyjnej miałaby  być  poprzedzona  opracowaniem 
szczegółowych  projektów  techniczno-budowlanych,  zgodnych  z  posiadanym 
przez gminną spółkę programem funkcjonalno-użytkowym.

Trzeci z wniosków, wysłanych z Urzędu Gminy, dotyczył stworzenia w są-
siedztwie kleszczowskiego SOLPARKU terenów rekreacyjnych („Zielone Serce 
Kleszczowa”). Zgodnie z koncepcją przyjętą do realizacji teren przewidziany pod 
tę inwestycję miałby obejmować strefę aktywności i rozrywki oraz strefę odpo-
czynku i ciszy. Byłyby one oddzielone drogą techniczną.

Druga  edycja 
naboru  wniosków 
trwała do 11 marca 
br. Samorządy mo-
gły  zgłosić  maksy-
malnie trzy projekty 
inwestycyjne.  Ope-
ratorem projektu  „Rządowy Fundusz Polski  Ład: Program  Inwestycji Strate-
gicznych” jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta instytucja wystawia wstępne 
promesy inwestycyjne, które zamieniają się w realne dotacje dla konkretnych 
zadań  w  czasie  uzależnionym  od  czasu  realizacji  inwestycji.  W  przypadku 
przedsięwzięć, które nie będą trwały dłużej niż 12 miesięcy, dofinansowanie 
z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane po zakończeniu za-
dania. Z kolei w przypadku inwestycji, których realizacja zajmie więcej niż rok, 
dofinansowanie będzie wypłacane w 2-3  transzach,  zgodnie z harmonogra-
mem inwestycji (po zrealizowaniu jej kolejnych etapów).

JS, MSz

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 fi skalne - 8 godz.
7. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 
- ok. 12 tygodni.

KURSY WAKACYJNE (lipiec - sierpień)
1. Obsługa wózków widłowych - poziom podstawowy
2. Obsługa kas fi skalnych - 8 godz.

Do udziału w kursach zapraszamy też mieszkańców gminy 
narodowości ukraińskiej.

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:

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 
r. poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przy-
jęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Rogowiec w zakresie zmiany tekstu uchwały - Uchwała Nr 
XLVIII/612/2022 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 maja 2022 roku.

Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapo-
znać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Kleszczowie. 

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

OGŁOSZENIE

å
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leszczowska Przychodnia Salus informuje o przyjęciach lekarzy specjalistów 
planowanych w sierpniu br. Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest pro-

wadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80.

SALUS - harmonogram na sierpień

L.P. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 12.08 10-17

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 26.08 10-17

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 06.08 8-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 20.08 8-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 29.08 9-14
6. Otolaryngolog lek. med. Izabela Zawadziłło 03.08 14.30-18

7. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-Piontek 24.08 15.30-18

9. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 06.08 9-14

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 02.08 10-14

11. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 09.08 12-16

12. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 16.08 9.30-13.30

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 08.08 16-18

14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 29.08 16-18

14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 12.07 9-14

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 09.08 9-14

16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 31.08 9-14

17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 03.08 8-13

18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 10.08 8-13

19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 24.08 8-13

20. Pulmonologiczna lek. med. Tomasz Mydłowski w trakcie ustalania

21. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 05.08 9-14

22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 19.08 9-14

23. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek w trakcie ustalania

24. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 06.08 8.30-14

25. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 20.08 8.30-14

26. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin Niedzielski 31.08 14-18

27. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 04.08 13-18

28. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 18.08 13-18

29. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 11.08 15.30-18

30. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 25.08 15.30-18

31. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 22.08 11-14

32. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 22.08 10-17

33. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 11.08 9-14

34. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 18.08 9-14

35. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 04.08 9-17

36. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 25.08 9-17

37. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 04.08 9.30 -15

38. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 18.08 9.30 -15

39. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 12.08 9-14

40. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 26.08 8.30-14

41. USG lek radiolog Jakub Chrostowski w trakcie ustalania

42. USG lek. radiolog Paweł Banaszek 08.08 14-18

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

wtorek 12-14

…w Przychodni SALUS będzie w sierpniu działać 
zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem:

FIZJOTERAPIA   
- dr n. med. Michał Kaczmarek

●  01.08.  godz.  8-15.10,  ●  03.08.  godz.  8-15,  
● 04.08. godz. 8-17.30, ● 05.08. godz. 8-15, ● 08.08. 
godz.  8-15,● 09.08.  godz.  8-15,● 11.08.  godz.  8-15,  
● 16.08. godz. 8-17.30,● 17.08. godz. 8-15, ● 19.08. 
godz. 8-15, ● 23.08. godz. 8-15, ● 24.08. godz. 8-15, 
●  25.08.  godz.  8-15,  ●  26.08.  godz.  8-15,●  29.08. 
godz. ● 29.08. godz. 8-15, ● 31.08. godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

●  08.08.  godz.  15-18,  ●  12.08.  godz.  15-18,  
● 22.08. godz. 15-18, ● 26.08. godz. 15-18.  
Kwalifikacja pacjentów - w każdym dniu przyjęć.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 
mgr specjalista fizjoterapii Anna Olbromska

● 10.08. godz. 15-18, ● 24.08. godz. 15-18.  
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów

PORADNIA REHABILITACJI 
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 09.08. godz. 11.30-16.

FIZJOTERAPEUTKI  
- Aleksandra Cyran, Julita Zagórska

●  zgodnie  z  harmonogramem  umieszczonym  na 
stronie Przychodni Salus.

Poradnia 
Rehabilitacji

była kolejna w tym roku akcja profilaktycz-
nych badań piersi, organizowana z myślą 

o zdrowiu mieszkanek gminy Kleszczów. Do mammo-
busa, ustawionego 7 czerwca w sąsiedztwie Klesz-
czowskiej Przychodni Salus przyszły 42 panie. W tym 
gronie było 15 pacjentek korzystających z mammogra-
fii w ramach programu profilaktyki chorób nowotworo-
wych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów 
piersi, finansowanego przez Gminę Kleszczów.

JS

ramach programu profilaktyki zdrowotnej, 
finansowanego przez Gminę Kleszczów, 

Kleszczowska Przychodnia Salus uruchomiła szcze-
pienia przeciwko wirusom brodawczaka  ludzkiego 
HPV. Wcześniej ogłoszono zapisy na  te szczepie-
nia, adresowane do uczniów (zarówno dziewczynek, 
jak i chłopców) z rocznika 2008 i 2009. Zapisanych 
zostało łącznie 19 chętnych. Pierwszą dawkę szcze-
pionki podano im jeszcze w czerwcu. Dwie kolejne 
zostaną podane w  terminach zgodnych z kalenda-
rzem szczepień przeciwko HPV.

***
Wirusy brodawczaka  ludzkiego HPV (ang. Hu-

man Papillomavirus)  to  liczna  rodzina  (poznano 
około 100  typów) wirusów DNA, powszechnie wy-
stępujących w populacji u osób obu płci. Ochronne 
szczepienie przeciw HPV jest skuteczną metodą za-
pobiegania zakażeniom wywołanym przez bardzo 
onkogenne typy wirusa.

Przyjechał 
mammobus

Przeciw wirusom HPV

K

W
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Wsparcie Łódzkiej SSE dla nowych inwestycji w gminie Kleszczów
czerwca w zabytko-
wej fabryce Groh-

mana - siedzibie Łódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
odbyło się spotkanie „Stages”, 
w ramach którego wręczono 
inwestorom decyzje o wspar-
ciu udzielone przez ŁSSE. 
Pomocą publiczną z tytułu no-
wych inwestycji objęto projekty 
inwestycyjne z sektora pro-
dukcji i nowoczesnych usług 
dla biznesu. Ogółem Łódzka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
wydała decyzje o wsparciu dla 
kilkudziesięciu firm, które za-
mierzają zainwestować w stre-
fach przemysłowych łącznie 
5,5 mld zł i stworzyć ponad 3 
tys. miejsc pracy.

W gronie beneficjentów, którzy uzyskali wsparcie, znalazły się firmy przygotowujące inwestycje na terenie gminy Kleszczów: Kryni-
ca Vitamin S.A., Faradise S.A., Grzegorz Mularczyk „Megstyl”. Pozytywna decyzja zarządu ŁSSE o przyznaniu wsparcia wiąże się ze 
spełnieniem kryteriów, odnoszących się m.in. do nakładów inwestycyjnych, czy też deklarowanego zatrudnienia. Zgodnie z warunkami 
określonymi w decyzji uzyskanej przez Krynicę Vitamin dzięki nowej inwestycji w Żłobnicy utworzone mają być co najmniej 144 miejsca 
pracy. Wysokość pomocy publicznej przyznanej na realizację nowej inwestycji, w zależności od nakładów inwestycyjnych, mieści się 
w przedziale 22,1 - 26,1 mln euro.

Kolejną „kleszczowską” inwestycją, która uzyskała decyzję o wsparciu, jest projekt spółki Faradise. W największym skrócie dotyczy 
on produkcji magazynów energii w oparciu o nowoczesne baterie. W decyzji określającej warunki wsparcia dla tej inwestycji znalazł się 
zapis mówiący o utworzeniu ponad 100 miejsc pracy. Korzyścią dla inwestora będzie zwolnienie w kwocie do 89 mln zł z podatku CIT.

Z kolei firma Grzegorz Mularczyk „Megstyl” na swoją inwestycję w strefie w Żłobnicy może otrzymać z ŁSSE wsparcie w kwocie 
ponad 2 mln zł. Ten projekt polega na budowie zakładu produkcyjnego mebli z płyty laminowanej do samodzielnego montażu.

W trakcie spotkania Zarząd Łódzkiej SSE zaprezentował także projekt Re_Open_UK adresowany do przedsiębiorców, którzy po-
nieśli straty finansowe wskutek wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. ŁSSE będzie odpowiedzialna w skali całego kraju m.in. 
za ogłoszenie naborów, ocenę wniosków o dofinansowanie oraz za podpisanie umów.

K. Kmiecik

30

Nagrody dla najpilniejszych
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022 Fundacja 

Rozwoju Gminy Kleszczów nagrodziła najzdolniejszych uczniów 
szkół podstawowych z terenu gminy. Wszyscy uczniowie, którzy 
uzyskali średnią ocen od 4,75 wzwyż otrzymali karty prezentowe 
EMPIKU wartości 100 zł. Do uczniów SP Kleszczów trafiło 118 
kart, do SP Łękińsko - 87 kart.

Dodatkowo uczniowie ze średnią od 5,25 wzwyż otrzymali 
premię w postaci kart prezentowych do sklepu Decathlon o war-
tości 100 zł każda. Uczniom SP Kleszczów przekazano 46 kart, 
a uczniom SP Łękińsko - 28 kart.

Pomoc dla rolników
● Wiosną tego roku dzięki porozumieniu z Agencją Rozwoju Re-
gionalnego „ARREKS” rolnicy uzyskali wsparcie podczas wypeł-
niania i składnia wniosków do ARiMR o dopłaty bezpośrednie. 
Z tej formy wsparcia skorzystało 113 rolników mieszkających 
na terenie gminy, a wartość tej pomocy została wyceniona na 
11.300 zł.
● Dzięki umowie zawartej w maju z firmą F.H.P. MKG Promyk 
Honorata Soboń zrealizowane zostały dostawy wapna nawo-
zowego dla 73 rolników. Przypomnijmy, że wielkość dawki tego 
nawozu została wcześniej określona w oparciu o zlecone przez 
Fundację badania próbek gleby. Łączna ilość dostarczonego 
wapna wyniosła ponad 1320 ton, a jego wartość (wraz z dosta-
wą) - 112.504,30 zł.
● Kolejne wsparcie na rzecz rozwoju lokalnego rolnictwa to do-
finansowanie zakupu kwalifikowanego ziarna zbóż ozimych. 

Zapisy zainteresowanych rolników przyjmowane były od 20 
czerwca do 8 lipca.

Zmiany w regulaminach
Fundacja Rozwoju Gminy  Kleszczów informuje, że od 1 lip-

ca br. weszły w życie nowe treści:
● Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego 
mieszkańców gminy Kleszczów,
● Regulaminu dofinansowania doskonalenia językowego miesz-
kańców gminy Kleszczów,
● Regulaminu dofinansowania zagranicznych kursów języko-
wych dla mieszkańców gminy Kleszczów.

Aktualne regulaminy znajdują się na stronie internetowej 
www.frgk.pl w zakładce https://frgk.pl/dokumenty-do-pobra-
nia. Dodatkowo fundacja zachęca mieszkańców poszukujących 
pracę do śledzenia strony internetowej www frgk.pl oraz porta-
lu społecznościowego fundacji, gdzie na bieżąco wstawiane są 
oferty pracy, przesłane przez pracodawców.

Zmianom w „Polskim Ładzie”…
… było poświęcone szkolenie, które 27 czerwca zorgani-

zowała Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów we współpracy 
z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARREKS” sp. z o.o. W szko-
leniu poprowadzonym przez doradcę podatkowego uczestni-
czyło 17 osób, reprezentujących firmy i instytucje z terenu gmi-
ny Kleszczów. 

(opr. JS)

FUNDACJA informuje
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å ciąg dalszy na str. 8

Niebezpieczne odpady w Rogowcu
U rząd Gminy w Kleszczowie reagując na wnioski zgła-

szane przez mieszkańców Rogowca od kilku lat alar-
mował różne instytucje o powiększającym się składowisku od-
padów w Rogowcu.

Dokumentacja z korespondencją wysyłaną do różnych instytucji 
liczy wiele stron. Odbiorcą pism wychodzących z Urzędu Gminy było 
m.in. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
W piśmie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Bełchatowie wójt Sławomir Chojnowski - powołując się na zło-
żoną przez tę służbę deklarację o zamiarze sprawowania kontroli 
nad obiektami magazynującymi odpady-  wskazywał, iż mieszkańcy 
Rogowca są

zaniepokojeni działalnością firm,
które na placach przy ulicy Instalacyjnej gromadzą odpady, 

przez co wzrasta ryzyko zagrożenia pożarem. „Zdaniem mieszkań-
ców odpadów jest zbyt dużo i część z nich może być magazynowa-
na niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa” - to fragment pisma z 6 
lutego 2019 roku.

Z tą samą datą wyszło pismo skierowane do Doroty Pędzi-
wiatr - starosty bełchatowskiego. Wójt gminy Kleszczów pisał: „Po 
raz kolejny zwracam się o kontrolę, czy postępowanie z odpadami, 
w tym magazynowanie odpadów w dużych ilościach przez przedsię-
biorców (…) jest zgodne z warunkami udzielonych przez Starostę 
Bełchatowskiego zezwoleń. (…) Prosimy Służby Starosty o prowa-
dzenie kontroli niezależnie od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska, który w naszej ocenie nie reaguje na tyle skutecznie, 
by zapobiec poważnym szkodom w środowisku czego skutki ob-
serwujemy na przykładzie innego obiektu zlokalizowanego w naszej 
gminie” (chodziło o sprawę odpadów z tworzyw sztucznych, gro-
madzonych nielegalnie na działkach sąsiadujących z jedną z firm 
w Bogumiłowie).

Później do tego samego adresata wyszedł kolejny list, uzupeł-
niony zdjęciami wykonanymi podczas oględzin, przeprowadzonych  
przez pracowników UG w miejscu gromadzenia odpadów. „Organ 
gminy jedynie tyle może zrobić na dzień dzisiejszy, ponieważ nie 
posiada żadnego upoważnienia do kontroli tego typu działalności 
gospodarczej” - czytamy w piśmie. Zostały w nim postawione pyta-
nia o to: czy zgodne z zezwoleniem wydanym przedsiębiorcy przez 
starostwo są zastosowane przez firmę zabezpieczenia przed nie-
kontrolowanym przedostawaniem się substancji do wód podziem-
nych i na sąsiednie działki?, czy odpady ciekłe w pojemnikach nie 
powinny mieć utwardzonego podłoża?, czy są stosowne pozwolenia 
wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych? Bełcha-
towskie Starostwo Powiatowe pisma z Urzędu Gminy przekazało do 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) i do Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Okazuje się, że WIOŚ kontrolował działalność jednej ze wska-
zanych firm przy ul. Instalacyjnej w Rogowcu w okresie od 8 listo-
pada 2018 do 25 lutego 2019 r. Pod koniec marca inspektorat infor-
mował starostwo: „Aktualnie są prowadzone przez WIOŚ działania 
pokontrolne, w tym trwa postępowanie administracyjne w sprawie 
wymierzenia Spółce kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami 
niezgodnie z posiadanym zezwoleniem - decyzją Starosty Bełcha-
towskiego z dnia 04.08.2017 r.”

Oprócz mieszkańców Rogowca
zaniepokojeni powiększającym się składowiskiem przy ul. Insta-

lacyjnej byli już w roku 2019 pracownicy spółki Betrans. W piśmie 
skierowanym w maju do WIOŚ (kopia wraz ze zdjęciami składowi-
ska trafiła również do UG w Kleszczowie) znajdujemy m.in. taki opis 
sposobu gromadzenia odpadów: „Większość odpadów to odpady 
ciekłe w ustawionych pionowo zbiornikach typu mauzer i beczkach. 
Niektóre mają widoczne oznaczenie jako substancje niebezpieczne. 
Jesteśmy zaniepokojeni zgłaszanymi przez pracowników obserwa-
cjami wycieków i zapachem chemikaliów. Świadczy to o tym, że nie 
wszystkie pojemniki są szczelne”.

Inspektorat zareagował na zawiadomienia wysyłając kontrole do 
dwóch spółek, które w tym czasie powiększały składowiska odpa-
dów przy ulicy Instalacyjnej. O przystąpieniu do kontroli WIOŚ po-
wiadomił także Urząd Gminy w Kleszczowie. Kolejne pismo z WIOŚ 
informowało jedynie o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas 
kontroli spółki zajmującej się gromadzeniem odpadów z tworzywa 
sztucznego, pochodzących ze zderzaków samochodowych. Kon-
trola tego, co najbardziej niepokoiło mieszkańców Rogowca oraz 
pracowników spółki Betrans, czyli powiększającego się składowiska 
beczek i pojemników z płynnymi chemikaliami prowadzona przez 
piotrkowską delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Łodzi trwała przez kolejne tygodnie i miesiące. 30 sierp-
nia kierownik delegatury pisał do starostwa i do Urzędu Gminy: „ze 
względu na prowadzone nadal działania kontrolne określam nowy 
termin załatwienia sprawy do dnia 15 października 2019 r.”.

Dość szczegółowy opis efektów kontroli oraz działań, podjętych 
przez WIOŚ znajdujemy w piśmie, które Urząd Gminy - jako jeden 
z sześciu adresatów - otrzymał w grudniu 2020 roku. Trzy miesiące 
wcześniej WIOŚ 

złożył w bełchatowskiej Prokuraturze Rejonowej
wniosek o wszczęcie przeciwko spółce gromadzącej odpady 

w Rogowcu postępowania w związku z możliwością popełnienia 
przestępstwa „polegającego na zbieraniu odpadów w sposób, któ-
ry może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi lub spowodować obniże-
nie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia 
w świecie roślinnym lub zwierzęcym”. 

Do takich wniosków doszli kontrolerzy WIOŚ po przeprowadze-
niu kontroli. Już w maju 2019 roku stwierdzili, iż „na terenie zakładu 
spółka magazynowała odpady w postaci substancji chemicznych, 
w tym odpady niebezpieczne oraz palne. Na placu przy ul. Insta-
lacyjnej 22 ustawiono cztery stosy pojemników z odpadami, które 
zajmowały powierzchnię ok. 4 000 m2, natomiast plac przy ul. In-
stalacyjnej 14 zastawiony był odpadami na niemal całej swojej po-
wierzchni - również ok. 4 000 m2.”

Stwierdzając, iż działalność firmy prowadzona była z narusze-
niem przepisów, WIOŚ w grudniu 2019 r. wystąpił do starosty beł-
chatowskiego „o przeprowadzenie procedury w sprawie cofnięcia 
posiadanych przez zakład zezwoleń na zbieranie odpadów; zgodnie 
z przepisami ustawy o odpadach, cofnięcie zezwolenia powoduje 
zakończenie działalności objętej zezwoleniem”.

Cztery decyzje w sprawie nałożenia kar finansowych na spół-
kę (łącznie na 470 tys. zł) WIOŚ wydał dopiero 25 sierpnia 2020 
r., przy czym - po odwołaniu się od nich przez spółkę do Główne-
go Inspektora Ochrony Środowiska - informował wszystkie strony 
zainteresowane sprawą, że do grudnia nie zapadły w tej sprawie 
jakiekolwiek rozstrzygnięcia.

Zgodnie z informacjami zawartymi w dalszej części obszernego 
pisma następną kontrolę przy ul. Instalacyjnej WIOŚ podjął w czerw-
cu 2020 r. „na skutek interwencji, dotyczącej spływu zanieczyszczo-
nych magazynowanymi odpadami wód deszczowych z terenu za-
kładu na teren przyległej wsi Rogowiec”. Po stwierdzeniu kolejnych 
naruszeń inspektorat zdecydował się nałożyć na spółkę trzy kolejne 
kary finansowe na łączną kwotę 850 tys. zł. Decyzje w tej sprawie 
zostały wydane 4 grudnia 2020 r.

To zdjęcie dołączono do zawiadomienia spółki Betrans
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Nabór na kolejny rok edukacji

Lokalny rynek pracy po półroczu

Ta wiedza pomoże 
na rynku pracyEuropejskiego Funduszu Społecznego pochodzą pieniądze, które Województwo Łódzkie rozdyspo-

nowało na kilka projektów edukacyjnych, które mają być wkrótce prowadzone na terenie naszego re-
gionu, służąc podwyższeniu zawodowych umiejętności. Najwięcej pieniędzy władze województwa przeznaczyły 
na projekt zgłoszony przez Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK) w Rogowcu. Przypomnijmy, że jest to wspólna 
inicjatywa Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Na zwiększenie kompetencji  i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli ma być przeznaczona 
dotacja blisko 2,7 mln zł. Kwota dotacji dla CRK jest wyższa niż suma dofinansowań dla trzech innych, najwyżej 
ocenionych w naborze projektów, które znalazły się na I, III i IV miejscu w „dotacyjnej” tabeli.

CRK w Rogowcu od 16 maja do 21 czerwca prowadziło rekrutację do szkoły branżowej II stopnia na rok 
szkolny 2022/23. Mogli do niej aplikować m.in. kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat ukończyli branżową 
szkołę I stopnia.

Obecnie w CRK trwa nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kandydaci mogą wybierać spośród kie-
runków, które pozwolą uzyskać tytuł technika takich specjalności, jak m.in. automatyk, programista, analityk, 
elektryk,  jak  również  technik urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej. Wnioski są przyjmowane do 24 
sierpnia. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych ma nastąpić dwa dni później.

O tym, jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o przyjęcie można dowiedzieć się ze 
strony www.crklodzkie.pl. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą zgłaszać się m.in. dorośli absolwen-
ci wszystkich typów szkół, słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, bezrobotni, którzy pragną 
uzyskać nowe kwalifikacje, pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających 
warunków  na  rynku  pracy. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  rozpoczęcia  kursu  po  utworzeniu  grupy 
składającej się z co najmniej 20 osób.

Warto zwrócić uwagę na to, że CRK w Rogowcu jest jedną z 12 placówek regionu, w których od początku 
sierpnia do końca przyszłego roku realizowane będą dwa projekty edukacyjne wybrane w konkursie ofert „Ra-
zem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”. 
Program skierowany jest do cudzoziemców, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych 
z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju - w tym w Ukrainie). Dotacja przyznana dla regionu łódzkiego ze 
środków rezerwy Funduszu Pracy wyniosła blisko 2,3 mln zł.

Pierwszy z projektów to „Kurs języka polskiego dla cudzoziemców”. Jego uczestnicy oprócz języka po-
znają  naszą  kulturę,  zwyczaje  i  wszystko  to,  co  pomoże  im  się  odnaleźć w  naszych  realiach. Wsparciem 
będzie objętych 1200 osób. Z kolei drugi projekt „Kursy umiejętności zawodowych dla cudzoziemców” zakłada 
zdobywanie przez uczestników nowych kwalifikacji w 4-5 miesięcy na siedmiu kierunkach kształcenia. Projekt 
ten obejmie w całym województwie blisko 400 osób.

JS

ane przesłane z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie nie pozostawiają wątpliwości: sytu-
acja na rynku pracy powiatu bełchatowskiego jest obecnie lepsza niż rok temu. 30 czerwca 2021 

roku liczba zarejestrowanych w bełchatowskim „pośredniaku” bezrobotnych wynosiła 2790, a największa 
gmina - miasto Bełchatów miała w tym czasie 1274 bezrobotnych mieszkańców. Wśród gmin mniejszych 
najlepszym wynikiem  (89) mógł  się  pochwalić Rusiec,  natomiast w  trzech  gminach  liczba  osób  zareje-
strowanych w PUP  tylko nieznacznie przekraczała 100. Kleszczów miał 101 bezrobotnych, Kluki  - 102, 
a Drużbice - 108.

Na koniec czerwca br. z grona bezrobotnych w całym powiecie ubyło przeszło 400 osób. W łącznej 
sumie  2362  bezrobotnych  nadal  największy  udział ma miasto Bełchatów  (1063),  natomiast w  czterech 
gminach liczba bezrobotnych nie przekracza 100, wynosząc: w Ruścu - 75, w Klukach - 76, w Drużbicach - 
81, w Kleszczowie - 98. W sytuacji, gdy na koniec I półrocza zameldowanych na pobyt stały było w naszej 
gminie 3989 osób w wieku produkcyjnym wskaźnik bezrobocia nie przekracza nawet poziomu 2,5 proc.

Ekonomiści z niepokojem obserwują spadek aktywności gospodarczej i przewidują, że wywindowane 
na wysoki poziom stopy procentowe NBP nie będą sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy, a nawet 
spowodują zapaść w poziomie zatrudnienia. Ponieważ urzędy pracy przygotowują obecnie swoje statystyki 
co pół roku na ocenę rzeczywistego wpływu niekorzystnych zjawisk w gospodarce będzie trzeba zaczekać 
do końca 2022 roku.

Póki co sytuacja nie wygląda najgorzej, a  liczba dostępnych ofert pracy w powiecie bełchatowskim 
(12 lipca było ich 68) lokowała nasz powiat w czołówce - więcej ofert dostępnych było tylko w powiatach 
łódzkim, łęczyckim, pabianickim i zgierskim.

Uwagę zwraca to, że zapotrzebowania na pracowników nie zgłasza obecnie żaden z zakładów dzia-
łających w Rogowcu. Jeśli  chodzi o  teren gminy Kleszczów  to dwa miejsca pracy czekały na chętnych 
w Żłobnicy, trzy w Kleszczowie i po jednym w Bogumiłowie i Łuszczanowicach.

Poszukujących zatrudnienia zachęcamy (jak zwykle) do zaglądania na stronę Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów, gdzie są publikowane głównie oferty z Kleszczowskich Stref Przemysłowych. W pierwszej de-
kadzie lipca poprzez tę stronę pracowników poszukiwały takie firmy, jak: Energoserwis Kleszczów (elektro-
monter, młodszy specjalista ds. pomiarów), Kobzarenko (operator prasy krawędziowej), Makani (operator 
maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego).

J. Strachocki

rognozy  dla  rynku  pracy  na  najbliższe 
miesiące  nie  są  zbyt  korzystne:  rosnąca 

inflacja i wysokie stopy procentowe wywołują obawy 
o duży spadek aktywności gospodarczej. Jeśli te pro-
gnozy się sprawdzą to wzrośnie poziom bezrobocia.

W  poszukiwaniu  zatrudnienia,  albo  zmianie 
miejsca  pracy mogą  być  przydatne  umiejętności, 
jakie  można  będzie  pozyskać  podczas  zajęć  or-
ganizowanych  przez Centrum  Informacji  i  Plano-
wania Kariery Zawodowej  - Oddział w Piotrkowie 
Trybunalskim (CIiPKZ). 

Na  bezpłatne warsztaty  grupowe CIiPKZ  za-
prasza: ● osoby bezrobotne i poszukujące pracy, 
które  mają  trudności  w  poruszaniu  się  po  rynku 
pracy;  ●  osoby  wkraczające  po  raz  pierwszy  na 
rynek pracy  lub  chcące powrócić  na  rynek pracy 
po  długim  okresie  braku  aktywności  zawodowej;  
● osoby z Ukrainy, które znają język polski i szuka-
ją pracy w Polsce.

Oto terminy i zakres najbliższych zajęć: 
● 10 sierpnia w godz. 9.00-11.00 – „Samodzielny 
na rynku pracy”
● 24 sierpnia w godz. 10.00-12.00 – „Moja idealna 
wizytówka. Jak napisać życiorys i list motywacyjny”
● 14 września w godz. 10.00-12.00 – „Odkrywanie 
talentów”

Na wszystkie te zajęcia należy się zapisywać 
w  Centrum  Informacji  i  Planowania  Kariery  Za-
wodowej  Oddział  w  Piotrkowie  Trybunalskim,  ul. 
Dąbrowskiego 13. Więcej informacji pod nr tel. 44/ 
649-60-87.

Z
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Szkolne wieści
Otrzymali naukowe stypendia

Sukcesów bez liku

27 czerwca odbyła się w Łodzi uroczysta gala wręczenia „mar-
szałkowskich” stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów 
z regionu łódzkiego. Wśród 25 uczniów szkół ponadpodstawowych, 
którzy zapracowali na takie stypendia znalazło się dwóch uczniów 
Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Klesz-
czowie: Jan Pawelec i Jakub Sztuka z klasy III tg. W obecności 
łódzkiego kuratora oświaty W. Flajszera oraz rektora Politechniki 
Łódzkiej prof. Krzysztofa Jóźwika wyróżnienia wręczył wicemarsza-
łek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba.

W uroczystości uczest-
niczyła dyrektor ZSP 
w Kleszczowie, Agnieszka 
Nagoda-Gębicz. W gronie 
nagrodzonych stypendiami 
23 studentów była absol-
wentka Liceum Ogólno-
kształcącego w Kleszczowie. 
Paula Kowalczyk jest obec-
nie studentką piotrkowskiej 
fi lii Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach.

W matematycznym konkursie „ALBUS 2022” postanowiło spraw-
dzić swoje siły 21 uczniów z klas V, VI, VII i VIII szkoły w Łękińsku. 
Z braku miejsca odnotujemy jedynie nazwiska uczniów, którzy zdobyli 
tytuł laureatów. To Jakub Uchroński z kl. VI, który znalazł się w grupie 
uczestników sklasyfi kowanych na VIII miejscu w kraju oraz Karol Kudaj 
z kl. VIII, który sklasyfi kowany został w grupie zajmującej VII miejsce 
w kraju.

Z biologiczną smykałką. W gronie laureatów II Powiatowego 
Konkursu Biologicznego „Szkiełko i oko” znaleźli się uczniowie ósmej 
klasy SP w Łękińsku. Prezentacja w programie Power Point dokumen-
tująca założenie i rozwój hodowli okrzemek (jednokomórkowych glo-
nów słodkowodnych), przygotowana przez Małgorzatę Podlejską zo-
stała uhonorowana II nagrodą, a Natalia Sowa i Michał Grącki zdobyli 
za to samo wyróżnienia. Z kolei w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodni-
czo-Ekologicznym EDI Izabela Kralka i Małgorzata Podlejska uzyskały 
wyróżnienia za zajęcie dziesiątych miejsc.

PANDA 2022. Prawie 2 miesiące czekali na wyniki uczestnicy 
Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego PANDA. Do tej rywa-
lizacji przystąpiło 30 uczniów SP w Łękińsku. Czwórka najlepszych 
uczestników z tej szkoły sklasyfi kowana została w drugiej dziesiątce: 
Jakub Buresz (kl. VII) - na XI miejscu; Julia Dwornik (kl. VIII) - na XIII 
m.; Julian Piecyk (kl. VIII) - na XVII m.; Karol Kudaj (kl. VIII) - na XX m.

Asy ortografi i. W Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym brali 
udział uczniowie klas IV - VI SP w Łękińsku. Rozwiązywali zadania 
związane z ortografi ą, a później pisali dyktando. Dyplomem laureat-
ki została nagrodzona Julia Hejak (kl. VI a), sklasyfi kowana z grupą 
uczestników na VII miejscu.

Na podium za tworzenie gier. Prace 10 zespołów ze szkoły w Łę-
kińsku zostały zakwalifi kowane do wojewódzkiego, a następnie krajo-
wego etapu Ogólnopolskiego Konkursu GEEK - Gry Eksperymentalne, 
Edukacyjne, Komputerowe. To konkurs, który ma zachęcić nauczycieli 
i uczniów do tworzenia edukacyjnych gier związanych z różnymi przed-
miotami szkolnymi. Wśród 10 zespołów, pracujących pod kierunkiem 
nauczycielki informatyki Małgorzaty Jegier najwyżej oceniono scena-
riusz gry edukacyjnej „Tajemnice Wielkiej Brytanii”, opracowany przez 
Maję Buraczyńską i Nataszę Karczewską. Ta praca zajęła II miejsce. 
Na trzecim miejscu znalazł się natomiast scenariusz gry historycznej 
„Powstanie Warszawskie”, ułożony przez Michała Morenia, Adama Ol-
czyka i Juliana Piecyka. Na uroczyste podsumowanie konkursu w War-
szawie w połowie września br. zostali zaproszeni m.in. laureaci II i III 
miejsca. å ciąg dalszy na str. 10

Tymczasem już w połowie listopa-
da wiadomo było, że na składowisku odpadów w Rogowcu nie ma 
żadnego pracownika, a teren składowiska nie jest w żaden sposób 
chroniony przed dostępem postronnych osób. Co więcej - jak pisze 
WIOŚ - „w stosunku do oględzin prowadzonych w czerwcu 2020 r., 
na terenie przedmiotowego placu przybyło pojemników z odpada-
mi, obecnie jest ich około 50 000 szt. Odpady magazynowane są 
w pojemnikach w złym stanie technicznym”. (…) aktualnie WIOŚ 
nie jest znane miejsce przebywania członków zarządu spółki - kore-
spondencja kierowana na adres siedziby spółki w Bytomiu nie jest 
obierana. Z informacji WIOŚ w Katowicach zamieszczonej w piśmie 
z dnia 06.07.2020 r. wynika, że członkom zarządu spółki postawio-
ne zostały zarzuty karne”.

Niepokojące informacje
zawarte w piśmie WIOŚ trafiły nie tylko do Urzędu Gminy, ale 

również do sześciu innych adresatów, w tym do Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi, który - w efekcie nowelizacji ustawy o odpa-
dach i niektórych innych ustaw - od września 2018 roku stał się 
organem właściwym w sprawach wydawania zezwoleń na zbieranie 
odpadów w ilościach powyżej 3 tys. ton. W grudniu 2020 r. Urząd 
Gminy w Kleszczowie wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o pilne 
przekazanie informacji na temat działań podjętych wobec firmy gro-
madzącej niebezpieczne odpady przy ul. Instalacyjnej w Rogowcu. 

Kiedy okazało się, że składowisko zostało opuszczone, a pró-
ba wyegzekwowania od szefów firmy usunięcia odpadów może 
trwać latami, rozpoczął się spór pomiędzy Starostwem Powiatowym 
w Bełchatowie i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o to, który organ 
będzie odpowiedzialny za uprzątnięcie niebezpiecznego składowi-
ska. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA 
uznał, że odpowiedzialność spoczywa na Urzędzie Marszałkowskim.

W niedawnej wypowiedzi dla Radia Łódź, dyrektor Departa-
mentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Edyta Mar-
cinkowska powiedziała: „Wszczynamy postępowanie egzekucyjne, 
konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyzy. Da nam odpowiedź 
na pytanie, co można zrobić z tymi odpadami. Po uzyskaniu eksper-
tyzy będziemy wszczynać postępowanie wyłaniające firmę, która 
będzie sprzątała w zastępstwie”.

- Urząd Gminy w Kleszczowie, choć nie jest organem ochrony 
środowiska dla firmy, która zajmowała się zbieraniem pojemników 
z odpadami, już w 2019 roku spowodował wejście na ten teren 
kontrolerów WIOŚ - podkreśla wójt Sławomir Chojnowski. - Próbo-
waliśmy też wymóc na organach administracji i służbach ochrony 
środowiska takie zachowanie, które by zatrzymało nieprawidłową 
działalność firmy. Niestety, czy przez brak dobrej woli czy też przez 
niedoskonałe regulacje prawne te starania nie przyniosły rezultatu. 
Nie brakowało przy tym osób i instytucji, które odpowiedzialnością 
i kosztami usunięcia tej masy pojemników z odpadami chciały ob-
ciążyć Gminę Kleszczów. Koszty tej operacji będą bardzo duże. 
Niedawno prasa doniosła, że na uprzątnięcie około 8 tys. ton che-
mikaliów porzuconych na terenie Mysłowic trzeba było wyłożyć pra-
wie 100 mln zł.

Jerzy Strachocki

Składowisko w lipcu br. Zdjęcie: Monika Gosławska (Radio Łódź)

Niebezpieczne odpady 
w Rogowcu

å ciąg dalszy ze str. 6
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Podwójny jubileusz SP w Kleszczowie
adanie imienia Janusza Korczaka oraz nadanie 
sztandaru Szkole Podstawowej w Kleszczowie 

to dwa powody, dla których upamiętnienia odbyła się 15 
czerwca niezwykła uroczystość. Z okazji 20-lecia obu 
tych wydarzeń społeczność szkoły wraz z zaproszonymi 
gośćmi zebrała się w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej 
w Kleszczowie, gdzie została odprawiona Msza św. Ks. 
proboszcz Sławomir Bednarski w wygłoszonej homilii na-
wiązywał do wartości, których wyznawcą był patron szkoły.

Dodajmy, że w kościele obecne były poczty sztanda-
rowe szkół samorządowych, a także Urzędu Gminy, OSP 
w Kleszczowie, Gminnego Klubu HDK PCK oraz Stowa-
rzyszenia „Gwarek Brunatny”. Przemarsz uczestników 
jubileuszowej uroczystości do siedziby szkoły odbywał 
się w rytm muzyki marszowej, wykonywanej przez Klesz-
czowską Orkiestrę Dętą pod dyrekcją Sławomira Szafrań-
skiego.

Do gości zgromadzonych w sali sportowej zwróciła się 
dyrektor szkoły, Mariola Świderska-Kulka. Przypomniała 
najważniejsze fakty z historii podstawówki, opowiedziała 
o osiągnięciach i inicjatywach, którymi kierowana przez 
nią placówka wyróżniała się w ostatnich latach. Nie zabra-
kło podziękowań i słów wdzięczności dla byłych dyrekto-
rów szkoły oraz dla samorządu gminy, gminnych instytu-
cji, organizacji i firm, dzięki którym można było realizować 
projekty rozwojowe, edukacyjne oraz charytatywne.

W montażu artystycznym „Powróćmy jak za dawnych 
lat” przypomniano m.in. jak doszło do wyboru J. Korczaka 
na patrona szkoły, jak obchodzono jubileusz X-lecia nada-
nia szkole sztandaru, jakie były efekty organizowanych 
corocznie charytatywnych kiermaszów. Przypomniano 
sukcesy absolwentów szkoły.

Główną i najbardziej poruszającą częścią akademii było 5-minutowe przedstawienie w formie pantomimy. Było to przypomnienie 
działalności edukacyjnej prowadzonej przez Janusza Korczaka oraz przypomnienie ostatniej drogi, w którą jego podopieczni zostali 
poprowadzeni pod lufami hitlerowców. Czytelnikom polecamy obejrzenie filmu, udostępnionego na stronie www.spkleszczow.pl oraz 
bogatej galerii zdjęć z jubileuszu.

Dużą część gali wypełniły przemówienia zaproszonych gości, wśród których byli m.in. łódzki 
kurator oświaty - Waldemar Flajszer, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Try-
bunalskim - Tomasz Trzaskacz, wójt gminy Kleszczów - Sławomir Chojnowski, przewodnicząca 
Rady Gminy - Katarzyna Biegała oraz przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza 
Korczaka w Warszawie - Barbara Sochal.

Po zakończeniu wystąpień, w których często nawiązywano do dorobku i pedagogicznych 
metod patrona szkoły, nadeszła pora na poczęstunek jubileuszowym tortem. Uczestnicy uro-
czystości mogli zapoznać się z pokonkursowymi wystawami, galerią zdjęć z historii szkoły oraz 
kolekcją szkolnych kronik.

J. Strachocki

N
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Szkolne wieści
W projekcie eTwinning…

Odwiedzili Saksonię

… brali udział uczestnicy zajęć koła języka niemieckiego z klas 
V SP w Kleszczowie. „Zadaniem uczniów było napisanie rozdziału 
opowiadania, tworząc tym samym spójny ciąg wydarzeń całego 
opowiadania. Do realizacji projektu wykorzystaliśmy cyfrowe na-
rzędzie, jakim jest Book Creator. Dzięki niemu mogliśmy w czasie 
rzeczywistym tworzyć wspólnie z naszymi partnerami projektowy-
mi cyfrową książeczkę” - czytamy. Projekt o nazwie „Każdy język 
jest ojczysty” wymagał wcielenia się w bohaterów mieszkających 
w Berlinie i wykorzystania w dialogach wyrażeń poznawanych 
podczas zajęć kółka. Efekty współpracy uczniów z trzech klas pią-
tych można poznać w internecie pod adresem, który został podany 
w szkolnych aktualnościach.

Uczniowie licealnych klas II a i III a odwiedzili Niemcy, gdzie w 
ramach warsztatów geograficzno-językowych zorganizowanych od 
8 do 10 czerwca zwiedzali m.in. Szwajcarię Saksońską (krainę labi-
ryntów i formacji skalnych) oraz pałacyk w stylu wersalskim w Pillnitz. 
Sporo czasu spędzili również w Dreźnie i jego okolicach. Drezdeń-
ska starówka była miejscem, w którym mieli do wykonania ćwiczenia 
geograficzno-językowe. Dwa muzea zwiedzane podczas tego poby-
tu to Muzeum Historii i Bundeswery oraz Muzeum Techniki.

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

å ciąg dalszy ze str. 8
Jak poszły matury?

Wiele „bezdomniaków” 
trafiło do adopcji

erwowe oczekiwania tegorocznych maturzystów skończyły się 5 lip-
ca. Tego dnia poznali oni wyniki majowych egzaminów. W kleszczow-

skich szkołach ponadpodstawowych do matur przystąpiło 39 uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego oraz 56 uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii. 
Analiza wyników pokazuje, iż nasi absolwenci poradzili sobie z każdym z wy-
maganych  na  maturze  egzaminów  wyraźnie  lepiej  niż  ich  rówieśnicy  w  po-
wiecie bełchatowskim, w województwie  łódzkim  i w  skali  całej Polski  (mowa 
oczywiście  o  uśrednionych  wynikach).  Wyjątkiem  jest  jedna  tylko  pozycja  - 
w przypadku  języka niemieckiego  licealiści z Kleszczowa byli o 1 proc. gorsi 
od średniej ogólnopolskiej.

Wyniki zaprezentowane w tabelach pochodzą ze strony internetowej www.
zspkleszczow.pl. Zainteresowani znajdą  tam znacznie więcej danych o  tego-
rocznych maturach, w tym np. średnie wyniki egzaminów dodatkowych z roz-
szerzonej części pisemnej.

rzed rozpoczęciem wakacji bełchatowskie schronisko 
dla zwierząt ogłosiło Dzień Otwarty, połączony z akcją 

adopcyjną czworonogów. Odwiedzający tę placówkę 26 czerw-
ca mogli nie tylko zobaczyć w jakich warunkach mieszkają 
porzucone psiaki i koty. Mogli skorzystać z bezpłatnych porad 
weterynarzy i behawiorystów, albo wybrać za przysłowiową 
złotówkę „bezdomniaka”, by zabrać go pod swój dach.

Bełchatowskie schronisko dla zwierząt jest miejscem, 
w którym przebywa blisko 300 czworonogów. Akcja adopcyj-
na pozwoliła zmniejszyć tę liczbę o 19 sztuk, bowiem 11 psów 
dorosłych, 4 szczeniaki, 2 dorosłe koty i dwoje kociąt zmieniło 
miejsce swojego pobytu. W porównaniu z dotychczasową licz-
bą podopiecznych schroniska nie jest to wiele. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że właśnie w okresie wakacyjnym najwięcej zwierząt 
jest wyrzucanych przez swoich dotychczasowych panów nie 
bez znaczenia jest to, że schronisko zwolniło trochę miejsc dla 
kolejnych „bezdomniaków”.

Poprosiliśmy bełchatowskie schronisko o udostępnienie 
danych za pierwsze półrocze o liczbie psów przekazanych do 
przechowania po schwytaniu na terenie gminy Kleszczów. O ile 
na koniec minionego roku było to 12 dorosłych psów to w ostat-
nim dniu czerwca ich liczba była większa tylko o 1. Było tak 
pomimo przekazania w ciągu minionych sześciu miesięcy do 
schroniska 10 psów dorosłych i trzech szczeniaków. W ciągu 
tego półrocza za sprawą adopcji nowych właścicieli znalazło 9 
dorosłych psów i wszystkie szczenięta.

JS

Wyniki maturalne w Liceum Ogólnokształcącym

Wyniki maturalne w Technikum Nowoczesnych Technologii

N

P

Zdobyli karty rowerowe
Na terenie Miasteczka Ruchu 

Drogowego w Łękińsku odbyły się 
egzaminy na kartę rowerową, zor-
ganizowane dla uczniów miejscowej 
podstawówki. Policjanci z bełcha-
towskiej komendy przeprowadzili 
kolejne egzaminy na kartę rowerową. 
Przed przystąpieniem do egzaminu 
funkcjonariusze „drogówki” prze-
kazali egzaminowanym przydatne 
informacje o prawidłowym wypo-
sażeniu roweru i zasadach bezpie-
czeństwa podczas jazdy rowerem. 
Podczas egzaminu uczniowie po-
konywali tor przeszkód, pamiętając 
o sygnalizowaniu wykonywanych 
manewrów oraz stosowaniu się do 
przepisów o ruchu drogowym.

Przedmiot

EGZAMINY OBOWIĄZKOWE
poziom podstawowy

Liceum 
Kleszczów

POWIAT 
BEŁCHATOWSKI WOJ.ŁÓDŹ

Centralna 
Komisja 

Egzaminacyjna 
KRAJ

j. polski 62% 53% 56% 57%
matematyka 70% 59% 63% 63%
j. angielski 90% 76% 80% 82%
j. niemiecki 65% 51% 63% 66%

Przedmiot

EGZAMINY OBOWIĄZKOWE
poziom podstawowy

Technikum 
Kleszczów

POWIAT 
BEŁCHATOWSKI WOJ.ŁÓDŹ

Centralna 
Komisja 

Egzaminacyjna 
KRAJ

j. polski 59% 53% 47% 49%
matematyka 92% 59% 49% 49%
j. angielski 92% 76% 67% 68%

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

zatrudni od 1 września 2022 r. 
następujących nauczycieli:

● biblioteka - 30 godzin (etat) - na zastępstwo
● historia - 4 godziny (4/18 etatu) - wakat
● historia i teraźniejszość - 2 godziny (2/18 etatu) 
- wakat
● fi zyka - 3 godziny (3/18 etatu) - wakat

Podania i CV należy składać w sekretariacie szkoły 
lub na adres e-mail zspkleszczow@zspkleszczow.pl.
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Rodziny zastępcze 
na pikniku

godnie z informacjami, podanymi 
przez Powiatowe Centrum Pomo-

cy Rodzinie w Bełchatowie na terenie całe-
go powiatu funkcjonuje obecnie 108 rodzin 
zastępczych. Większość, bo aż 74 to rodzi-
ny spokrewnione. Liczba niezawodowych 
rodzin zastępczych wynosi 27, natomiast 
rodzin zawodowych to 7. Rodzice zastęp-
czy mają pod swoją opieką 143 dzieci.

Specjalną okazją do spotkania i inte-
gracji rodzin zastępczych z terenu powiatu 
bełchatowskiego był piknik, zorganizowa-
ny w kleszczowskim SOLPARKU w sobo-
tę 2 lipca. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bełchatowie, które było orga-
nizatorem wydarzenia zaprosiło uczestni-
ków na takie atrakcje, jak m.in. animacje 
sportowe, tańce, przejażdżki konne, tram-
poliny i dmuchańce, gra w kręgle, zabawy 
na pływalni, poczęstunek.

Niespodziankę zgotowali uczestnikom 
strażacy z jednostki OSP w Kleszczowie, 
organizując radosne „piana party”.

*  *  *
Powiatowe centra pomocy rodzinie 

nieustannie poszukują osób, które chcia-
łyby się podjąć roli rodzin zastępczych. 
Takie osoby powinny być odpowiedzial-
ne, posiadać pełnię władzy rodzicielskiej. 
Wymagana jest również niekaralność oraz 
wypełnianie obowiązku alimentacyjnego 
(o ile alimenty zostały zasądzone).

Możliwość sprawowania opieki nad 
dzieckiem powinna być potwierdzona za-
świadczeniem lekarskim oraz opinią psy-
chologiczną. Od rodziny zastępczej są 
wymagane odpowiednie warunki bytowe, 
a co najmniej jeden z opiekunów musi 
posiadać stałe źródło dochodów. Oprócz 
tego konieczne jest odbycie specjalnego 
szkolenia dla rodziców zastępczych.

JS

Z

Fot. www.facebook.com/SolparkKleszczow

Historia szkoły w Łękińsku (cz. 3)
P oziom nauczania w szkole powszechnej w Łękińsku najlepiej ilustrują wyniki klasy-

fikacji uczniów, przeprowadzonej w marcu 1939 r. „W klasie pierwszej na liczbę 20 
ma być niepromowanych 3; w kl. II na liczbę 19 - niepromowanych 4; w kl. III na liczbę 28 
- niepromowanych 6; w kl. IV na 34 - niepromowanych 7; w kl. V na 38 - niepromowanych 
8; w kl. VI na 38 wszyscy promowani”. Jak tłumaczono tak słabe wyniki? Odpowiedź zawar-
ta jest w protokole z nieco wcześniejszego zebrania rady pedagogicznej: „ Za największy 
powód słabych postępów u dzieci Rada Pedagogiczna uznała złe warunki domowe (służba 
dworska) u jednych, u drugich brak należytej opieki domowej (…) postanowiono zwrócić na 
to uwagę na konferencjach rodzicielskich indywidualnych”.

Kilka słów o kierownikach szkoły
Stanisław Kaczmarek - ostatni przedwojenny kierownik szkoły był człowiekiem uzdolnio-

nym technicznie, kimś w rodzaju „złotej rączki”. Zostało to stwierdzone autorytatywnie przez 
wizytatora - podinspektora szkolnego, Jana Grzegorego, który odwiedził placówkę 7 czerw-
ca 1939 r. „W całym budynku szkolnym p. Kierownik zainstalował telefony (…) Większa 
część pomocy naukowych jest własnością Kierownika szkoły. Wypływa to stąd, że p. Kie-
rownik ma uzdolnienia techniczne i sam dużo tych rzeczy robi” - czytamy w sprawozdaniu. 

Wybuch wojny uniemożliwił wprowadzenie powizytacyjnych zaleceń, w tym również 
tego: „Spowodować, aby pomoce szkolne stały się własnością szkoły”.

Pierwszy powojenny spis ruchomości szkolnych w Łękińsku został sporządzony 25 mar-
ca 1945 r. przez pełniącą obowiązki kierownika A. Turkową. Jedyną pomoc stanowiło wtedy 
liczydło. Szkoła posiadała też 26 ławek, w tym 5 mocno zniszczonych, dwie tablice, stolik, 
dwie podstawy i ramy do liczydła, a także mocno zniszczoną szafę oraz obraz Matki Bożej.

Dokumenty pochodzące z roku 1948 podpisywał już nowy kierownik szkoły - Michał 
Przysiężnik (czytelnicy, którzy śledzą publikowane w „IK” teksty o historii gminnych szkół 
pamiętają zapewne, że przed wojną kierował on szkołą powszechną w Wolicy). Przenosząc 
się z mniejszej szkoły w Wolicy do Łękińska miał ambitne plany związane z rozwojem edu-
kacji. Zabiegał usilnie o utworzenie w Łękińsku 11-letniej średniej szkoły ogólnokształcącej. 
Plany nie powiodły się, a w odmowie przysłanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódz-
kiego jako powód podano „brak odpowiedniego lokalu oraz wykwalifikowanych do takiej 
szkoły sił nauczycielskich”.

Podworski budynek nie dla szkoły
W roku 1950 w łękińskiej siedmioklasowej szkole uczyło się 222 uczniów. Tak jak przed 

wojną mieściła się ona w dwóch budynkach Jeden z nich był drewniany, drugi - murowany. 
Obydwa stanowiły własność gromady. Potrzebom uczniów służyły 4 sale lekcyjne, których 
powierzchnia wynosiła od 30 do 50 m kw. W budynkach znajdowała się ponadto szkolna 
kancelaria i dwuizbowe mieszkanie dla nauczyciela. Plac szkolny wraz boiskiem liczył ok. 
4000 m kw. powierzchni. Wszystkie te dane pochodzą ze sprawozdania z wizytacji, prze-
prowadzonej w marcu 1950 r. przez podinspektora szkolnego, Zygmunta Dzięgielewskiego.

Wizytator zastał na miejscu czworo nauczycieli: kierownika Michała Przysiężnika (30 
lat pracy nauczycielskiej), Kazimierę Przysiężnik (3 lata w zawodzie nauczycielskim), Ha-
linę Szymańczuk (15 lat pracy nauczycielskiej) oraz Barbarę Szymańczuk (2 lata pracy). 
Skrupulatnie odnotował przy tym, iż wszyscy nauczyciele byli członkami Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego.

Na zdjęciu odnalezionym w internetowych zasobach widać dziatwę szkolną przed kościołem 
w Łękińsku. Data sugerować może obchody rocznicy odzyskania niepodległości.

å ciąg dalszy na str. 14
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Ułatwienia w budowie 
małych domów

3 stycznia 2022 r. każdy, kto ma działkę budowlaną, może 
wybudować na niej - w uproszczonej procedurze - dom 

do 70 m kw. zabudowy do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych. 
Dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy to: ● jednorodzinny 

budynek mieszkalny, wolnostojący; ● dom, który ma nie więcej niż 
dwie kondygnacje; ● dom, który w całości mieści się na działce lub 
działkach, na których został zaprojektowany; ● dom zbudowany 
na własne cele mieszkaniowe.

Dom rekreacyjny do 70 m kw. zabudowy to: ● parterowy bu-
dynek, który służy do rekreacji indywidualnej; ● dom, który ma roz-
piętość elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wsporników do 
2 m. Można zbudować jeden dom rekreacyjny na każde 500 m kw. 
działki.

Dom do 70 m kw. w uproszczonej procedurze może wybudować:
● każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne po-
trzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne; nie ma znaczenia 
stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna;
● każdy, kto ma prawo dysponować nieruchomością na cele bu-
dowlane (ma tzw. tytuł prawny).

Kolejnym ułatwieniem dla osób zdecydowanych na taką formę 
budownictwa są bezpłatne projekty budynków. Znajdują się one 
na stronie www.gunb.gov.pl/projekty-architektoniczno-budow-
lane. Pod koniec czerwca udostępniono dwadzieścia projektów, 
a docelowo będzie można wybierać spośród 70.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pozyskał te projek-
ty w efekcie ogłoszonego we wrześniu 2021 r. konkursu dla biur 
projektowych. Jego celem było wyłonienie projektów architekto-
nicznych o wysokich walorach funkcjonalnych, ekologicznych, 
oszczędnych i estetycznych. Zwycięskie prace zostały wybrane 
w styczniu br., a po negocjacjach z laureatami GUNB podpisał 24 
umowy. W ich efekcie powstanie 70 projektów wraz ich wariantami.

Na wspomnianej stronie zastosowano wyszukiwarkę. Pozwala 
ona wybrać konkretny projekt po zaznaczeniu niezbędnych opcji 
(np. liczba pokoi, rodzaj dachu, rozwiązania funkcjonalne).

JS

Od

Samodzielne mieszkanie 
do wynajęcia w Łękińsku.

Tel. 608-026-380.

Łękińsko, ul. Klonowa
Sprzedam 2 działki po 1930 m kw.

Tel. ● 506-765-056, ● 501-697-217

Docieplanie z gminną dotacją
ok 2022 zaowocował największym dotychczas zain-
teresowaniem dofinansowaniem do kosztów termo-

modernizacji dla budynków mieszkalnych na terenie naszej 
gminy. Do 12 lipca mieszkańcy złożyli 64 wnioski, do których 
dotacja miałaby wynieść ponad 2,09 mln zł.

W dzisiejszych czasach modernizacja budynku wiąże się 
z koniecznością podjęcia niełatwych wyborów - rosnące ceny 
materiałów i rosnące koszty użytkowania budynku zmuszają 
do znalezienia złotego środka. W zależności od potrzeb i moż-
liwości finansowych termomodernizacja może polegać na po-
prawie jednego lub kilku elementów. Najważniejsze, by dzięki 
wykonaniu odpowiedniego dodatkowego ocieplenia, wymianie 
stolarki zewnętrznej lub usprawnieniu instalacji grzewczej zmi-
nimalizować straty ciepła przez budynek i w dłuższej perspek-
tywie czasu cieszyć się komfortem użytkowania domu, przy 
okazji zmniejszając bieżące rachunki.

Pomoc w podjęciu decyzji o zakresie prac zapewniają przed-
realizacyjne audyty energetyczne budynków. To na ich podstawie 
są określane najbardziej opłacalne rozwiązania: zarówno pod 
względem szacunkowych kosztów inwestycyjnych, jak i możli-
wych do uzyskania kwot dotacji. Ostateczną decyzję o skali prac 
termomodernizacyjnych podejmuje inwestor spośród wariantów 
zaproponowanych dzięki przeprowadzeniu audytu. Przypomnij-
my, iż nabór wniosków właścicieli nieruchomości z terenu 
gminy Kleszczów na przedrealizacyjne audyty energetycz-
ne trwa od stycznia do 31 października danego roku.

W tym roku prace termomodernizacyjne zakończyły się w 20 
budynkach. W większości przypadków obejmowały kilka obsza-
rów - głównie docieplenie ścian zewnętrznych, stropów oraz wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej. Pozostali beneficjenci muszą 
zakończyć prace do 31 października. Po zakończeniu prac ter-
momodernizacyjnych konieczne jest jeszcze wykonanie audytu 
końcowego (koszt - 299 zł).

Przypomnijmy, że w tym roku wprowadzone zostały zmiany w 
kwotach dofinansowań do termomodernizacji. Kwoty dotacji za-
leżą od tego, jak mocno w efekcie przeprowadzenia prac termo-
modernizacyjnych spadnie zapotrzebowanie budynku na energię.

Lidia Góral-Urbańska

GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3
zmniejszenie za-
potrzebowania na 

energię od 10 do 25% 
(włącznie)

zmniejszenie za-
potrzebowania na 

energię powyżej 25 
do 50% (włącznie)

zmniejszenie zapo-
trzebowania na ener-

gię powyżej 50%

maksymalna kwota - 
18.750 zł (nie więcej 

niż 80% kosztów kwa-
lifikowalnych)

maksymalna kwota - 
28.125 zł (nie więcej 

niż 80% kosztów 
kwalifikowalnych)

maksymalna kwota - 
37.500 zł (nie więcej 

niż 80% kosztów 
kwalifikowalnych)

R

Foto ze strony www.gunb.gov.pl
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Kiedy wystawić pojemnik z odpadami?
odajemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
z terenu gminy Kleszczów, który będzie obowiązywać do 

końca 2022 roku. To zbiorcza tabela, oparta na harmonogramach, 
które zostały już dostarczone przez spółkę Eko-Region do miesz-
kańców gminy Kleszczów.

W drugim półroczu 2022 roku usługa odbioru odpadów z nie-
ruchomości zamieszkanych będzie realizowana w oparciu o czte-
ry odrębne harmonogramy. Kalendarz odbioru odpadów, ozna-
czony nr 19, odnosi się do miejscowości: Antoniówka, Dębina, 
Kamień, Kocielizna, Rogowiec i Żłobnica. Kalendarz nr 20 został 
przygotowany tylko dla jednej, ale za to największej miejscowo-
ści - obejmuje teren całego Kleszczowa. Kalendarz nr 21 zawiera 
terminy odbioru odpadów w miejscowościach: Adamów, Czyżów, 

Kolonia Wola Grzymalina, Łękińsko, Stefanowizna oraz Wolica. 
Z kolei kalendarz nr 55 dotyczy terenu miejscowości Łuszczano-
wice oraz Łuszczanowice Kolonia.

Także w nowym okresie obowiązywania umowy pomiędzy 
Gminą Kleszczów i spółką Eko-Region odpady podzielone zosta-
ły na pięć różnych kategorii. Każdy rodzaj odpadów to oddzielna 
kolumna w tabeli. Jeden raz w miesiącu będą odbierane: zmie-
szane odpady komunalne, metale i tworzywa sztuczne. Jeden raz 
na kwartał mają być natomiast odbierane z posesji odpady z pa-
pieru i tektury oraz odpady szklane. Warto zwrócić uwagę na to, 
że w okresie wegetacyjnym (do października włącznie) odbierane 
będą co dwa tygodnie odpady biologiczne. Z kolei popiół będzie 
odbierany od listopada jeden raz w miesiącu.

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

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

MIEJSCOWOŚĆ Metale 
i tworzywa szt.

Papier 
i tektura Szkło Bio/Popiół Zmieszane odpady  

komunalne

Antoniówka, Biłgoraj, 
Dębina, Kamień,  

Kocielizna, Rogowiec, 
Żłobnica

8 sierpnia
12 września

10 października
14 listopada
12 grudnia

16 sierpnia
21 listopada 10 października

2, 17, 30 sierpnia
13, 27 września

11, 25 października
8 listopada (popiół)
6 grudnia (popiół)

8 sierpnia
12 września

10 października
14 listopada
12 grudnia

Kleszczów

9 sierpnia
13 września

11 października
8 listopada
13 grudnia

16 sierpnia
21 listopada 11 października

2, 17, 30 sierpnia
13, 27 września

11, 25 października
8 listopada (popiół)
6 grudnia (popiół)

9 sierpnia
13 września

11 października
8 listopada
13 grudnia

Adamów, Czyżów,  
Kolonia Wola  

Grzymalina, Łękińsko, 
Słok - Młyn,  

Stefanowizna, Wolica

26 lipca
23 sierpnia
27 września

25 października
22 listopada
28 grudnia

17 października 26 lipca
25 października

26 lipca
9, 23 sierpnia
6, 20 września

4, 18 października
2 listopada (popiół)
13 grudnia (popiół)

26 lipca
23 sierpnia
27 września

25 października
22 listopada
28 grudnia

Łuszczanowice,  
Łuszczanowice  

Kolonia

8 sierpnia
12 września

10 października
14 listopada
12 grudnia

17 października 10 października

26 lipca
9, 23 sierpnia
6, 20 września

4, 18 października
2 listopada (popiół)
13 grudnia (popiół)

8 sierpnia
12 września

10 października
14 listopada
12 grudnia

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

P

Zakład Komunalny o organizacji akcji żniwnej
akład Komunalny „Kleszczów” sp. z o. o. przekazuje 
informacje, dotyczące organizacji prac podczas nad-

chodzących żniw. Tak jak w poprzednich latach kolejność usług 
żniwnych ustalona została z podziałem na pary sołectw:

1) Czyżów i Wolica
2) Żłobnica i Antoniówka
3) Kleszczów i Kamień
4) Łuszczanowice i Rogowiec
5) Łękińsko i Dębina

Sołectwa zostały połączone w pary z uwzględnieniem obsia-
nych areałów (małe + duże). W danym dniu wszystkie kombajny, 
którymi obecnie dysponuje Zakład Komunalny „Kleszczów” zo-
staną skierowane do dwóch sołectw (zgodnie z podanym har-
monogramem).

Kombajny, które ukończą pracę w przydzielonym sołectwie 
wspomogą koszenie pól w drugim z sołectw. Po to, aby zmi-
nimalizować trasy przejazdów, kombajny będą zaczynać pracę 
od pól położonych na skraju danego sołectwa. Kombajny, które 

ukończą pracę w przydzielonym sołectwie, będą kontynuować 
pracę w drugim sołectwie z danej pary, rozpoczynając od środ-
kowych pól.

Właściciele pól, którzy nie skorzystają w danym terminie 
z usługi koszenia zboża będą mogli to zrobić w następnym 
terminie - zgodnie z harmonogramem. Jeśli załamanie pogody 
przerwie pracę kombajnów 
prace żniwne zostaną wzno-
wione w następnym dniu 
- przy sprzyjających warun-
kach pogodowych. 

O aktualną cenę usług 
wykonywanych przez kom-
bajny, kombajny z rozdrab-
niaczem oraz prasę do 
słomy należy dowiadywać 
się bezpośrednio w spółce 
Zakład Komunalny „Klesz-
czów” (tel. 44/ 731-58-58).

Z
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Ważne dla rolników

Wnioski o zwrot akcyzy
Referat Podatków i Opłat Lokalnych przypomina o możliwo-

ści uzyskania zwrotu akcyzy, zawartej w cenie oleju napędowe-
go. Możliwość zwrotu podatku akcyzowego dotyczy paliwa wy-
korzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej. 
Przyjmowanie wniosków będzie się odbywać w Urzędzie Gminy 
Kleszczów od 1 do 31 sierpnia br.

Do sierpniowego rozliczenia są przyjmowane faktury VAT 
(lub ich kopie), potwierdzające zakup oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. 
do 31 lipca 2022 r.

Duża kasa na rozwój usług na wsi
Z dofinansowania ARiMR na rozwój usług pozarolniczych 

może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka orga-
nizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W trwającym 
naborze rodzaje działalności objętych wsparciem zostały roz-
szerzone o usługi leśne oraz usługi związane z zabezpiecze-
niem lub utrzymaniem urządzeń wodnych. W przypadku usług 
związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działal-
ność musi być prowadzona przez okres co najmniej 24 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Maksymalne wsparcie wyniesie 500 tys. zł na jednego be-
neficjenta. Refundacja wyniesie maks. 50 proc. udokumentowa-
nych, kwalifikowanych kosztów inwestycji, albo 65 proc. w przy-
padku usług związanych z zabezpieczaniem lub utrzymaniem 
urządzeń wodnych i usług na rzecz rolnictwa stanowiących wy-
korzystanie technologii cyfrowych.

Nabór rozpoczął się 7 lipca i potrwa do 19 sierpnia, a wnioski 
należy składać w oddziałach regionalnych Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs na film o życiu wsi
„Świat się kręci wokół wsi” to ogólnopolski konkurs filmowy, 

skierowany do młodych mieszkańców wsi w wieku od 16 do 40 
r. ż. Uczestnicy z grupy 16-25 lat mają zaprezentować swoją 
wieś jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego i opowiedzieć 
o tym, jak widzą siebie na wsi za kilka lat. Kategoria II jest prze-
znaczona dla rolników w wieku do 40 lat. „Podziel się swoją hi-
storią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu 
swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na ryn-
ku - z wykorzystaniem środków unijnych” - zachęca organizator, 
którym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do 28 września, a filmy - 
do 30 września br. Szczegóły można znaleźć na stronie MRiRW 
i na stronach partnerów konkursu - ARiMR i KOWR. Najlepsze 
prace filmowe zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi oraz 
upominkami rzeczowymi.

KRUS informuje o zmianie numerów kont
1 lipca nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego KRUS 

dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubez-
pieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie). Dla wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne 
(dotyczy to płatników, którzy są zobowiązani do samodzielnego 
opłacania tego rodzaju składek) służy inny rachunek. Aktualne 
numery rachunków bankowych, właściwe dla wpłat na poszcze-
gólne rodzaje ubezpieczenia w zależności od oddziału regional-
nego KRUS, znaleźć można na stronie www.krus.gov.pl.

KRUS przypomina, że w tytule przelewu bezwzględnie na-
leży wpisać numer UNO oraz imię i nazwisko płatnika. Brak 
możliwości identyfikacji płatnika spowoduje konieczność zwrotu 
wpłaty, a to oznacza, iż składka zostanie nieopłacona.

(opr. JS)

Historia szkoły w Łękińsku (cz. 3)
å ciąg dalszy ze str. 11 Kierownik M. Przysiężnik przed-

stawił swój pomysł na lepsze lokum dla szkoły. „Zaznaczyć należy, 
że w Łękińsku znajduje się dom podworski, obecnie przez nikogo 
nie zamieszkały, który po dokonaniu pewnych przeróbek i remontu 
może dać odpowiednie pomieszczenia dla szkoły o 4-ch a nawet 
5-ciu nauczycielach. Plan sytuacyjny tego budynku wraz z zapo-
trzebowaniem na materiały budowlane konieczne do przebudo-
wy i remontu przy niniejszym załączam” - zapisał wizytator. Plany 
umożliwiające wygospodarowanie w jednym budynku pięciu izb lek-
cyjnych, świetlicy, kancelarii oraz nauczycielskiego mieszkania nie 
doczekały się jednak realizacji w kolejnych latach.

Ideologiczna wizytacja
W roku szkolnym 1950/51 szkołą zaczął kierować Jan Jabłoński. 

Za jego kadencji nastąpiło kilka zmian w obsadzie nauczycielskiej. 
Pracowała tu m.in. Wiesława Balasińska, Cecylia Motylska oraz Ha-
lina Szymańczuk. W roku 1952 w radzie pedagogicznej pojawiają się 
dwa nowe nazwiska: Stanisław Szewczyk i Lucyna Bareła (opiekun-
ka drużyny harcerskiej).

W roku 1952 szkoła w Łękińsku była miejscem nauki dla 137 
dzieci. W listopadzie odwiedziło ją dwóch wizytatorów: kierownik 
Powiatowego Wydziału Oświaty oraz przedstawiciel Wojewódzkiego 
Wydziału Oświaty. Przyjrzeli się m.in. zajęciom w klasie VII, poświę-
conym konstytucji oraz reformie rolnej. I zanotowali: „Uczący ob. Ja-
błoński Jan w lekcji tej nie podał dzieciom konkretnej wiedzy, gdyż 
był do lekcji nieprzygotowany. Dzieci o Rządzie, Radzie Państwa 
i Sejmie mają wiadomości zbyt powierzchowne, co jest wynikiem 
nieprzygotowywania się do lekcji”.

Krytycznie oceniono również zajęcia harcerskie prowadzone 
w kl. VI przez L. Barełę. Nadmienić trzeba, że organizacja działal-
ności harcerskiej - zwłaszcza w szkołach wiejskich – pełnić miała w 
początkach lat 50. szczególną rolę. Dla komunistycznych władz był 
to jeden z niewielu sposobów wychowawczego wpływu na dzieci, 
które w rodzinnych domach dorastały w tradycji przywiązania do 
religii katolickiej. Stąd też drużyny harcerskie tworzono już w trze-
ciej klasie podstawówki, a tzw. godzina harcerska odbywała się 
w każdym dniu szkolnych zajęć. Ze względu na ciągle pamiętane 
tradycje przedwojennego skautingu oraz wojenną postawę Szarych 
Szeregów nawet w czasach stalinizmu nie sposób było wprowadzić 
w Polsce wywodzącego się z ZSRR pionierskiego modelu wycho-
wania dzieci i komsomolskiego modelu oddziaływania na młodzież. 
Na tyle, na ile było to możliwe próbowano jednak ruch harcerski 
nasycić ideologicznymi treściami.

„Codzienna praktyka wykazała, że nie osiąga się konkretnych 
wyników pracy, stosując jak dotychczas dla całej klasy 1 godzinę 
harcerską codziennie. Harcerstwo jako takie nie spełnia swej roli. 
Przewodnik nie wywiązywał się dotychczas ze swej pracy ze wzglę-
du na nieodpowiednie warunki lokalowe i brak praktyki na tym odcin-
ku” - notował w protokole z posiedzenia rady pedagogicznej kierow-
nik szkoły J. Jabłoński. Począwszy od roku 1953 nastąpiły zmiany 
- godziny harcerskie pozostały tylko w planie zajęć klas III i IV. Trzy 
starsze roczniki miały odbywać takie zajęcia po lekcjach.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

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 na tablicy ogłoszeń zosta-
ły wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych 
w obrębach geodezyjnych Bogumiłów i Kuców, gmina Kleszczów, pow. bełcha-
towski, woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana została do pu-
blicznej wiadomości w prasie lokalnej, została opublikowana na stronie interneto-
wej Gminy Kleszczów (www.kleszczow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT GMINY KLESZCZÓW
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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?

yjeżdżając na MP w Radomiu Dawid mógł 
się pochwalić siódmym najlepszym wyni-

kiem wśród biegaczy na dystansie 200 m. W elimi-
nacjach zwyciężył z czasem 21,68 sek. przy nieko-
rzystnych warunkach (wiatr - 0,6 w twarz). W finale 
przy jeszcze trudniejszych warunkach (wiatr - 1,3) 
kolejny raz ustanowił swój rekord życiowy, uzyskując 
21,64 sek. 

Łukasz Mantyk, który w kleszczowskiej szkole 
podstawowej jest nauczycielem wuefu, mówi: 

- Dawid miał ogromny talent do biegania. Na-
mawiałem go, aby rozpoczął profesjonalne treningi. 
Zaprosiłem go do klubu BKL. Sprawę ułatwiło to, 
że wybrał liceum w Bełchatowie. Trzeba tu podzię-
kować całej rodzinie Dawida, która dzielnie wspie-
ra syna i pomaga mu w dojazdach i powrotach do 
domu.

JS

liwier Krzyszkowski - zawodnik sekcji 
pływackiej LKS Omega Kleszczów od-

notował ostatnio dwa bardzo dobre starty. Pod-
opieczny trenera Roberta Pawlickiego w Letnich 
Mistrzostwach Polski w Pływaniu Niepełno-
sprawnych w Drzonkowie (24-26.06.) w klasyfi-
kacji generalnej zajął czwartą lokatę, m.in. dzięki 
zajęciu miejsca VI na dystansach 100 m stylem 
grzbietowym i 50 m stylem grzbietowym oraz 
miejsca VII na dystansach 200 m stylem zmien-
nym i 50 m stylem motylkowym.

W Europejskich Igrzyskach Młodzieży 
„EPYG 2022” w Helsinkach (27.06.-04.07.) Oli-
wier Krzyszkowski na dystansie 100 m stylem 
grzbietowym wywalczył brązowy medal.

czerwcu ogłoszono wyniki tegorocznego naboru do Rządowego Programu 
„Klub”. W jego ramach małe i średnie kluby sportowe mogły pozyskać dofi-

nansowanie. Dla klubów jednosekcyjnych było to 10 tys. zł, dla wielosekcyjnych - 15 
tys. zł. W tym roku budżet przeznaczony na wsparcie klubów okazał się rekordowo 
wysoki, a wszystkie poprawnie wypełnione wnioski po spełnieniu formalnej oceny 
otrzymały dofinansowanie. Budżet Rządowego Programu „Klub” wyniósł w tym roku 
69,1 mln zł. Tę kwotę rozdysponowano wśród 5766 klubów.

W gronie beneficjentów jako jedyny z gminy Kleszczów znalazł się również 
Uczniowski Klub Sportowy Junior Kleszczów. Zgłoszony przez niego wniosek uzy-
skał wysokie noty (75 pkt.) i 10 tys. zł dotacji. Środki mogą być przeznaczone na: 
wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych oraz zakup sprzętu 
sportowego.

Listę wszystkich klubów, które uzyskały dotacje znaleźć można na stronie https://
rzadowyprogramklub.pl.

JS

W czołówce polskich sprinterów

Pływackie sukcesy Oliwiera

UKS Junior z rządową dotacją

W

O

W
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Publikujemy programy zajęć z cyklu „Nasze świetlice i okolice”, przygotowa-
ne na trzy sierpniowe tygodnie w wybranych placówkach Gminnego Ośrodka Kultury.

1-5 sierpnia - Kleszczów, Łękińsko - godz. 11.00-16.00
● wieszak na klucze, ● Malowanie „inne niż wszystkie”, ● Tworzenie la-

tawców, ● Żelowe obrazki, ● Gry i zabawy, ● Plener rekreacyjny z GOK (3 
sierpnia - Wolica): „Mały kucharz”, Zumba, Strefa Art.-GOK.

8-12 sierpnia - Łuszczanowice, Żłobnica - godz. 11.00-16.00
● „Jeż sensoryczny”, ● „Koralikowe szaleństwo”, ● „Akwarium w słoiku”, 

● „Kieszonka na telefon”, ● Gry i zabawy, ● Plener rekreacyjny z GOK (10 
sierpnia - Czyżów): „Bajkowe laboratorium”, „skalniak w donicy”, „wielkie ma-
lowanie”, Strefa Art.-GOK, „wyzwanie kulinarne”.

22-26 sierpnia - Antoniówka, Wolica - godz. 11.00-16.00
● „Nietuzinkowa”  ramka na zdjęcie, ●  „Skarpeciaki”, ●  „Mój świetlik”, 

● bajkowe postaci  i  zwierzątka z gazety mocowane na plastrze drzewa, 
● gry i zabawy, ● Plener rekreacyjny z GOK (24 sierpnia - Szkółka Leśna 
Borowiny): „Opowieść Bielika”, warsztaty, ognisko z kiełbaskami.

Po więcej informacji GOK zaprasza na stronę https://gok.kleszczow.pl/
swietlice, można też zeskanować kod QR.

Sierpniowe zajęcia w GOK
Szykuj się na ANIMALIA
Po raz czwarty odbędą się „Kleszczowskie Animalia”. Będzie 

to impreza na zwieńczenie wakacji. Jest planowana w dniach 27 
i 28 sierpnia. W programie znajdujemy zapowiedź wystaw: kotów 
i psów rasowych, zwierząt egzotycznych, zwierząt zagrodowych, 
a także pokazy sokolnicze i pokaz koni. Wśród zwierzaków, pre-
zentowanych w SOLPARKU będą m.in. surykatki, lemury, alpaki 
i skorupiaki. Zostaną przygotowane bezpłatne atrakcje dla dzieci. 
Więcej informacji przekażemy w kolejnym wydaniu „Informatora”.

Pobyty grup sportowych
W tym sezonie SOLPARK zawarł umowy z 16 różnymi pod-

miotami na obsługę sportowych turnusów i obozów treningowych. 
Gminny kompleks edukacyjno-sportowy notuje w wakacje wzmożo-
ne zainteresowanie różnych klubów i sekcji. W tym roku wyróżnia 
się Laboratorium Futbolu Paszkowski i Wspólnicy, które przez pięć 
turnusów prowadzi w Kleszczowie szkółkę piłkarską. Biuro Podróży 
Libero pośredniczy w organizacji czterech turnusów dla młodych 
piłkarzy z roczników 2007-2011.

Na treningi do SOLPARU przyjadą (bądź już przybyli) piłkarze 
klubów APN Piotrków, Cracovii, Zawiszy Rzgów, a także dwa zespo-
ły z Ekstraligi Kobiet. Na basenie sportowym trenować mają dwie 
grupy pływaków (z Suchej Beskidzkiej i Krakowa). W wakacyjnym 
harmonogramie są też widoczne pobyty grup ogólnorozwojowych, 
sekcji gimnastyki artystycznej, osób z niepełnosprawnościami.

Na rzecz kondycji seniorów
Pobyt w grocie solnej oraz korzystanie z fotela masującego 

i platformy Schumanna - to główne założenia projektu, który ma po-
prawiać kondycję fizyczną seniorów. Projekt adresowany do osób 
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, mieszkających na terenie 
naszej gminy, jest realizowany w lipcu przez Fundację Przekraczać 
Granice na obiektach kompleksu SOLPARK. Został sfinansowany 
ze środków budżetowych Gminy Kleszczów.

(opr. JS)

Prosto z SOLPARKU

ierwsze turnusy uczniów wyjechały z Kleszczowa na wakacyjne obozy 
pod koniec czerwca. Swoimi wrażeniami z wycieczek  i zabaw dzielą 

się pewnie na bieżąco z rodzicami. Niezależnie od tego wakacyjne zdjęcia z obo-
zów na Pojezierzu Mazurskim, nad Bałtykiem oraz w Bułgarii można oglądać na 
internetowej stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.

W  fotorelacjach  zamieszczonych  na  stronie  w  połowie  lipca  można  było 
obejrzeć fotki z pobytów czterech grup. A przy okazji sprawdzić m.in. jakie miej-
sca odwiedzili dotąd uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, wypoczywający 
w Mielnie - Unieście, albo też z jakich atrakcji korzysta młodzież ze szkół ponad-
podstawowych, wypoczywająca w bułgarskiej Warnie. GOK zapowiedział rozbu-
dowę wakacyjnej galerii o kolejne zdjęcia.

Wakacje na zdjęciach
P


