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… po dwuletniej przerwie, spowodowanej covidowymi ograni-
czeniami, znów odbędzie się w formie plenerowej imprezy ma-
sowej. Zgodnie z tradycją dożynkowe uroczystości rozpocznie 
dziękczynna Msza Święta. Odbędzie się ona na terenie zada-
szonego sezonowego lodowiska w kompleksie SOLPARK. Tu 
nastąpi poświęcenie chlebów i wieńców, odbędzie się również 
ceremonia przekazania chleba przez starostów dożynek gospo-
darzowi uroczystości czyli wójtowi gminy. Po zakończeniu części 
oficjalnej rozpocznie się festynowa część dożynkowego święta. 
Wpisani do programu wykonawcy wystąpią na scenie ustawionej 
w południowej części parkingu w sąsiedztwie SOLPARKU (tam, 
gdzie stała scena podczas majowego święta Gminy Kleszczów).

Program Dożynek Gminnych na str. 16 - plakat przygotował 
Gminny Ośrodek Kultury.

Więcej na str. 2

W czerwcu tego 
roku w Kleszczow-
s k i e j  P r z y c h o d -
ni SALUS „nie od-
h a c z y ł o ”  s i ę  7 5 
p a c j e n t ó w ,  z a ś 
w lipcu zarezerwo-
wanego terminu wi-
zyty nie dotrzymało 
71 osób.

„Drogi Pacjencie, Jeśli nie możesz przyjść na umówioną wizytę 
do Przychodni to ją odwołaj!” - w tym jednym rozpaczliwym zdaniu 
zawiera się apel, który ma uświadomić mieszkańcom naszej gmi-
ny, że sprawność i skuteczność działania poradni specjalistycz-
nych w Przychodni SALUS zależy także od tego czy pacjenci zgła-
szają się w zarezerwowanym przez siebie terminie.

Więcej na str. 5

Szczegółowy program imprezy - str. 9

Gminne Święto Plonów…

Termin wyznaczony, 
pacjent nie przychodzi

Z okazji Dnia Energetyka…

… wszystkim energetykom i elektrykom, 
których odpowiedzialna praca 
pozwala odbiorcom korzystać 

z niezakłóconych dostaw energii elektrycznej, 
składamy serdeczne życzenia.

Życzymy godziwych warunków zatrudnienia, 
jak najwięcej satysfakcji z wykonywanego 

zawodu oraz wszelkiej pomyślności 
i szczęścia w życiu osobistym.

B i o r ą c  p o d 
uwagę wartość za-
mówienia jest to 
największa spo-
ś r ó d  i n w e s t y -
c j i ,  j a k i e  o b e c -
n i e  r e a l i z u j e 
Gmina Kleszczów. 
W umowie zawar-
tej jeszcze jesienią 
roku 2019 wartość 
brutto całego zada-
nia została wyliczo-
na na 41.539.560 
zł. Jego pełna na-
zwa, zapisana w Wieloletnim Planie Finansowym oraz planach bu-
dżetowych gminy na kolejne lata brzmi: „Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Łękińsku wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w 
Kleszczowie, budową rurociągu tłocznego ścieków od oczyszczal-
ni w Kleszczowie do oczyszczalni w Łękińsku i budową PSZOK”.

Więcej na str. 6

… wyjedzie we wrześniu czterech uczniów Technikum Nowocze-
snych Technologii: Łukasz Kasprzak, Jan Pawelec, Marceli Słabosz 
i Jakub Sztuka. Tygodniowy pobyt w Dolinie Krzemowej zostanie sfi-
nansowany przez Queen Hedvig Academy oraz sponsorów w ra-
mach projektu „Queen Hedvig Scholarship”. Chłopcy z TNT wyjadą 
wraz z grupą uczennic i uczniów 11 liceów ogólnokształcących z ca-
łej Polski. Podstawowa lista uczestników liczy 30 nazwisk, a czterej 
przedstawiciele naszego technikum są jedynymi, którzy reprezentu-
ją ten typ szkoły ponadpodstawowej. W czasie pobytu w USA będą 
mieli okazję zwiedzić słynny Uniwersytet Stanforda i wybrane korpo-
racje amerykańskie (np. Microsoft, Linkedin, Facebook).

Więcej na str. 8

Oczyszczalnia w Łękińsku

Z Kleszczowa do Kalifornii…

Przewodnicząca Rady 
Gminy Kleszczów

KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Foto: Paweł Ochman
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Nie będzie rozbudowy 
ulicy Miłej

Powtórny przetarg

Gmina sprzeda 
15-arową działkę

Nowy stomatolog 
w Przychodni SALUS

rzetarg na rozbudowę drogi gminnej oznaczonej numerem 101402E 
czyli ulicy Miłej ogłaszany był w tym roku dwa razy. To ulica  liczą-

ca ponad 1400 metrów, która odgranicza miejscowości Kleszczów i Łękińsko. 
Przetargowa specyfi kacja opisywała bardzo szczegółowo

zakres inwestycji
Z lektury tego opisu wynika, że projekt  techniczny zakładał przebudowę 

drogi wraz z  infrastrukturą tj. wykonaniem sieci  i przyłączy wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych oraz uzupełnieniem sieci ener-
getycznej. Jezdnia  i chodniki miały być zbudowane od podstaw. Na nową 
konstrukcję jezdni miała składać się 25-centymetrowa stabilizacja gruntu ce-
mentem, takiej samej grubości podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, a następnie: podbudowa z betonu asfaltowe-
go (9 cm) oraz dwie warstwy ścieralne (7 cm + 5 cm).

Projektant założył, że zjazdy  indywidualne na posesje będą pokryte na-
wierzchnią z bezfazowej kostki betonowej grubości 8 cm, natomiast zatoka 
autobusowa miała mieć nawierzchnię z kostki granitowej. W ramach rozbu-
dowy ulica Miła otrzymałaby też nowe oświetlenie, w którym lampy sodowe 
miały być zastąpione LED-owymi. Na wykonanie tej  inwestycji przewidziano 
12 miesięcy.

Pod koniec czerwca został unieważniony pierwszy przetarg. Wójt gminy 
Kleszczów zdecydował o ponownym ogłoszeniu przetargu na tę dużą  inwe-
stycję drogową. Oferty były przyjmowane w Urzędzie Gminy do 3 sierpnia. 9 
sierpnia zapadła decyzja o ponownym unieważnieniu przetargu.

Powodem unieważnienia…
… postępowania przetargowego były zbyt wysokie oczekiwania fi nanso-

we jedynego oferenta – zarówno w pierwszym, jak i drugim podejściu. Inwesty-
cja była podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich (od ul. Głównej do Ustron-
nej) liczył 725 metrów, a drugi (od ul. Ustronnej do ronda w Łuszczanowicach) 
miał długość 692 metrów. Gmina na sfi nansowanie obydwu etapów zabezpie-
czyła w budżecie po niemal 11 mln zł, tymczasem jedyny oferent swoje ocze-
kiwania w pierwszej edycji przetargu wycenił na przeszło 14 mln zł (w obydwu 
przypadkach), w drugiej nieco je skorygował, ale i tak łączna kwota była o pra-
wie 5,7 mln zł wyższa od tego, co gmina zamierzała przeznaczyć na sfi nanso-
wanie całego zamówienia.

JS

prawa wyboru firmy, która będzie odpowiadać za bieżą-
ce utrzymanie - serwisowanie dróg gminnych i dróg po-

wiatowych na terenie naszej gminy, została podjęta na nowo po 
tym, jak w pierwszym podejściu dwaj wykonawcy uczestniczący 
w przetargu złożyli oferty, które przewyższały kwotę, jaką gmina 
miała na to zadanie w planie budżetowym.

Przedmiotem zamówienia były ponownie roboty drogowe, 
związane z bieżącym utrzymaniem w zakresie dochowania wy-
maganego standardu jakościowego jezdni, chodników, ścieżek 
rowerowych, parkingów, poboczy i rowów. Serwisowanie dróg 
gminnych ma obejmować 102 km dróg publicznych i ponad 55 
km dróg wewnętrznych w latach 2022-2023. W przypadku dróg 
powiatowych zakres czasowy usługi został ograniczony wyłącz-
nie do końca roku 2022 i dotyczy niespełna 37 km tych dróg.

Gmina ogłaszając zamówienie postawiła warunek, by na pra-
ce naprawcze realizowane w ramach umowy wybrany w przetar-
gu wykonawca udzielał co najmniej 36-miesięcznej gwarancji.

JS

sierpnia odbędzie się ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stano-

wiącej własność gminy Kleszczów, położonej w Kleszczowie 
przy ul. Poziomkowej. Działka nr 1611/3 o powierzchni 0,1518 
ha posiada urządzoną księgę wieczystą nr PT1B/00037557/9. 
Działka w kształcie prostokąta jest porośnięta drzewami (głów-
nie brzoza brodawkowata), pochodzącymi z samosiewu.

Szczegółowe informacje w przedmiocie zagospodarowania 
nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów, 
ul. Główna 47, pok. 28, tel. 44/ 731-66-50. Nieruchomość winna 
zostać w terminie 6 lat od daty jej nabycia zabudowana budyn-
kiem mieszkalnym jednorodzinnym. Cena wywoławcza wynosi 
130.000 zł netto.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieru-
chomości. Do ceny nabycia ustalonej w przetargu zostanie do-
liczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie zbycia 
nieruchomości - obecnie 23%.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. 
Główna 47 dnia 24 sierpnia o godz. 10.30 w sali nr 16.

Wadium w kwocie 13.000 zł musi znajdować się na rachunku 
Gminy Kleszczów do dnia 19.08.2022 r. (włącznie).

Więcej informacji o zbliżającym się przetargu - w BIP Gminy 
Kleszczów, „Tablica ogłoszeń” z dnia 6 lipca.

ostał zakończony konkurs na realizację gminnego pro-
gramu polityki zdrowotnej „Profilaktyka stomatologiczna 

na lata 2019 - 2022”. Dzięki rozstrzygnięciu konkursu od dnia 4 
sierpnia w gabinecie stomatologicznym w Kleszczowskiej Przy-
chodni Salus pacjentów mieszkających na terenie gminy Klesz-
czów przyjmuje nowy stomatolog - lek. med. Marta Biesaga. Usta-
lone dni pracy gabinetu to każdy czwartek i piątek w godz. od 8.30 
do 16.30. Zapisy i informacje - pod nr telefonu 791-399-784.
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Tematy wakacyjnych sesji Zgłaszanie szkód 
do KWB Bełchatów

Stypendia trafiły 
do uczniów

czerwca odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Kleszczów kadencji 2018-2023. 
Następne posiedzenie rady miało miejsce 26 lipca. Wspólnym elementem, 

łączącym obie te sesje były uchwały odnoszące się do budżetu, a mianowicie wprowa-
dzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2022-2028 
i zmiany w budżecie Gminy Kleszczów na rok 2022. Decyzje, podjęte przez radę powinny 
zainteresować sporą część mieszkańców. Przedstawiamy omówienie kilku spraw.

Konsultacje społeczne po nowemu
Przyjęta w czerwcu uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsulta-

cji z mieszkańcami Gminy Kleszczów spowodowała utratę mocy przez uchwałę Rady 
Gminy z listopada 2005 r. Nowe regulacje stanowią, iż inicjatywa w sprawie przepro-
wadzenia konsultacji przysługuje: Wójtowi Gminy Kleszczów; Radzie Gminy (w drodze 
uchwały); grupie co najmniej 70 mieszkańców; co najmniej 2 organizacjom pozarządo-
wym działającym na terenie Gminy Kleszczów.

„Celem uchwały jest stworzenie czytelnych zasad na jakich będą konsultowane 
z mieszkańcami najważniejsze decyzje dotyczące Gminy Kleszczów. Uchwała za-
pewnia możliwość wykorzystanie w procedurze konsultacji m.in. metody komunikacji 
elektronicznej („środki porozumiewania się na odległość”, możliwość złożenia wypeł-
nionych ankiet, formularzy, sondaży drogą elektroniczną)” - to fragment uzasadnienia 
do uchwały.

Konsultacje mogą być obecnie prowadzone w formie otwartych spotkań i debat 
z mieszkańcami, (zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość), albo poprzez zbierania opinii mieszkańców w formie ankiet lub son-
daży w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłanych drogą 
elektroniczną). Kolejną formą jest zamieszczenie zagadnień do konsultacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczów. Formę konsultacji wybiera wójt gminy 
w zależności od potrzeb i okoliczności

Ile za sportowy sukces?
Efektem czerwcowej sesji jest również uchwała w sprawie przyznawania nagród 

i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe. Takie uhonorowanie dotyczyć może zarówno 
zawodników, ich trenerów, a także działaczy, wyróżniających się w działalności spor-
towej. Nagrody i wyróżnienia przysługują w przypadku osiągnięcia wysokich wyników 
sportowych w rywalizacji na szczeblu międzynarodowym lub krajowym. W uchwa-
le wskazane zostały dyscypliny, w których sportowcy mogą liczyć na nagrody. Są to 
w szczególności: piłka nożna, tenis, lekkoatletyka, karate, pływanie, podnoszenie cię-
żarów, gimnastyka oraz strzelectwo sportowe.

Doceniane będą wysokie osiągnięcia sportowe w następujących kategoriach wieko-
wych: seniorzy, młodzieżowcy, kadeci, juniorzy, młodzicy. Przyjęto bardzo szczegółową 
hierarchię ważności sukcesów. I tak np. zdobycie miejsca medalowego na igrzyskach olim-
pijskich lub paraolimpijskich ma być nagradzane kwotą 40, 35 lub 30 tys. zł (odpowiednio 
za I, II lub III miejsce). Sam udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich będzie 
uhonorowany kwotą 25 tys. zł. Za medalowe miejsce na mistrzostwach świata nagroda ma 
wynieść od 20 do 30 tys. zł, za udział w MŚ - 15 tys. zł.

Kolejne kategorie rywalizacji wyszczególnione w nowym regulaminie to puchar 
świata, akademickie mistrzostwa świata; puchar Europy, mistrzostwa Europy, mistrzo-
stwa Polski (tu wyróżniono kilka różnych typów tych mistrzostw, przy czym we wszyst-
kich nagradzane będą tylko miejsca medalowe, odpowiednio w kwotach: 10 tys., 8 tys. 
oraz 5 tys. zł).

„Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Kleszczów z własnej inicjatywy lub 
na wniosek: 1) związków sportowych, organizacji lub instytucji realizujących zadania 
w zakresie sportu w Gminie Kleszczów; 2) klubu sportowego, w którym zrzeszony jest 
zawodnik; 3) trenera lub działacza; 4) pełnoletniego zawodnika lub rodzica/opiekuna 
prawnego w imieniu niepełnoletniego zawodnika; 5) komisji Rady Gminy właściwej do 
spraw sportu”. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć do 31 paź-
dziernika każdego roku za wyniki sportowe osiągnięte w poprzednich 12 miesiącach.

Nowa uchwała zastąpiła dotychczasowe regulacje z roku 2011, obowiązujące w za-
kresie przyznawania wyróżnień i kwot nagród za wysokie wyniki w sportowym współza-
wodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zmiany w kryteriach
Dwie uchwały odnosiły się do zmian w zakresie udzielania pomocy finansowej 

uzdolnionym uczniom. W regulaminie dotyczącym przyznawania stypendiów dzieciom 
i młodzieży uczącym się w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczów nie będą 
uwzględniane oceny zachowania. Jedynie kategoria bycia 

wypłatę odszkodowania 
w PGE GiEK S.A. Oddział 

KWB Bełchatów może ubiegać się wła-
ściciel lub osoba przez niego upoważ-
niona, która poniosła szkodę wynikającą 
bezpośrednio z ruchu Zakładu Górnicze-
go KWB Bełchatów. Można wnioskować 
o rekompensatę za poniesione szkody: 
w budynkach i budowlach, w drzewo-
stanie, w płytkich zbiornikach, stawach 
hodowlanych i studniach gospodarskich, 
a także za szkody spowodowane okre-
sowymi podtopieniami wodami z tych 
cieków, do których następuje zrzut wód 
kopalnianych. Kolejną kategorię odszko-
dowań stanowią te, które są związane 
ze szkodami w użytkach zielonych i na 
gruntach ornych kompleksu 9.

Informacja na temat procesu odszko-
dowawczego przesłana z PGE GiEK S.A. 
oraz dwa wzory formularzy, które mogą 
być pomocne przy ubieganiu się o od-
szkodowanie, zostały zamieszczone na 
gminnej stronie internetowej w „Aktualno-
ściach” z dnia 30 czerwca.

JS

weryfikacji stypendialnych 
wniosków, złożonych do 30 

czerwca przez uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych, zostały 
przyznane stypendia motywacyjne. Na 
259 wnioskujących najliczniejszą grupę 
stanowiły osoby ubiegające się o nagro-
dzenie ich za szczególne osiągnięcia 
w konkursach, turniejach bądź zawo-
dach. Takich uczniów było 161. Pozostałe 
98 wniosków dotyczyło przyznania sty-
pendium za wyniki w nauce.

Rozpatrywanie wniosków odbywało 
się w dniach 15 - 19 lipca. Tylko dwa zo-
stały odrzucone, bo nie spełniały warun-
ków ustalonych w uchwale Rady Gminy 
Kleszczów.

Stypendia za wyniki osiągnięte w na-
uce przyznano 97 uczniom, a łączna kwo-
ta wypłat z tego tytułu wyniosła 64.860 
zł. Za szczególne osiągnięcia zostało 
nagrodzonych stypendiami 160 uczniów. 
Kwota, jaką otrzymali wyniosła 64.150 zł. 
Przelewy przyznanych stypendiów były 
realizowane 28 lipca.

Przypomnijmy, że była to ostatnia 
edycja gminnego programu stypendialne-
go, realizowanego według „starych” za-
sad. W roku szkolnym 2022/23 będą obo-
wiązywać zmienione stawki stypendiów.

JSå ciąg dalszy na str. 6
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leszczowska Przychodnia Salus” Sp. z o.o. w Kleszczo-
wie rozpoczęła realizację projektu „Rehabilitacja onko-

logiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Adresatami programu są mieszkańcy 
województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w trakcie 
leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu z powodu cho-
roby nowotworowej.

Działania skierowane są w szczególności do osób, które wyma-
gają rehabilitacji: ● po mastektomii z rekonstrukcją piersi lub bez 
rekonstrukcji; ● w obrzęku limfatycznym np. po usunięciu węzłów 
chłonnych z powodu raka piersi, tkanek macicy, czerniaka czy mięsa-
ków kończyn; ● z powodu raka prostaty i guzów okolicy dna miednicy; 
● w uszkodzeniach Ośrodkowego i Obwodowego Układu Nerwowe-
go (np. po operacjach guza mózgu, przerzutach do OUN, powikła-
niach po chemioterapii i radioterapii w postaci neuropatii); ● po am-
putacji kończyny lub założeniu endoprotezy resekcyjnej z powodu 
nowotworu kości lub tkanek miękkich kończyn; ● po operacjach z po-
wodu nowotworu płuc lub nowotworu w obrębie klatki piersiowej.

Dla każdego pacjenta jest ustalany indywidualny plan rehabi-
litacji, uwzględniający rodzaj, częstotliwość oraz czas trwania po-
szczególnych interwencji. W ramach projektu można skorzystać 
również z konsultacji dietetyka czy też psychologa.

Rehabilitacja onkologiczna jest całkowicie bezpłatna. Pacjent 
może otrzymać skierowanie do udziału w programie od swojego 
lekarza prowadzącego (np. onkologa, chirurga onkologa czy gine-
kologa) lub zgłosić się do przychodni Salus w celu odbycia konsul-
tacji onkologicznej, której celem będzie kwalifikacja do rehabilita-
cji onkologicznej.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 44/ 731-41-
68 oraz na stronie internetowej www.saluskleszczow.pl.

lipca odbyła się zapowiedziana akcja krwiodawcza 
w Kleszczowie. „Podczas dzisiejszej akcji krwiodawczej, 

nasi krwiodawcy wykonali piękny przelew na konto Banku Krwi 
w RCKiK Łódź w postaci 15,750 litra niezastąpionego, czerwone-
go lekarstwa. W sumie 35 osób podzieliło się cząstką siebie, co 
w tak trudnym covidowo-wakacyjnym okresie jest niebagatelnym 
sukcesem. Nasz apel poprzedzający akcję odniósł pozytywny sku-
tek i bardzo się z tego powodu cieszymy, mając nadzieję, że w ten 
sposób pomogliśmy ludziom potrzebującym tego niezastąpionego 
leku jakim jest krew” - taką wiadomość przesłał nam po akcji Za-
rząd Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie.

Podziękowania za sprawne jej przeprowadzenie należą się nie 
tylko ekipie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Łodzi. Akcja byłaby niemożliwa bez naszych niezawodnych 
dawców, a także gościnnego kompleksu SOLPARK, który udo-
stępnił pomieszczenia. W wydarzenie włączyła się również Funda-
cja Rozwoju Gminy Kleszczów, która ufundowała dawcom słoicz-
ki z miodem pszczelim.

Krwiodawcza akcja uzyskała dofinansowanie z budżetu Gmi-
ny Kleszczów w ramach projektu „Zdrowie w Kleszczowie”. Na-
stępna okazja do oddania krwi w Kleszczowie będzie w piątek 30 
września. Organizatorzy liczą na jeszcze większą niż w lipcu fre-
kwencję - po wakacjach powrócą przecież do szkół uczniowie li-
ceum i technikum.

JS

… są lokowane fir-
my w początkowym 
stadium swojej dzia-
ł a lnośc i  a lbo  c i  i n -
westorzy, którzy ru-
szają z inwestycjami 
w  K l e s z c z o w s k i c h 
Strefach przemysło-
wych. Według zesta-
wienia,  które otrzy -
maliśmy od Agencji 
Rozwoju Regionalnego 
„Arreks” sp. z o.o. na 
koniec czerwca z inku-
batora korzystało pięć 
firm: Energia Logisty-
ka - Jakub Jędrzejczyk; Easy Trade International sp. z o.o.; Krynica 
Vitamin S.A.; EGPIS sp. z o.o.; Martyna Roczek Stacja Regeneracja 
Gabinet Masażu.

Kleszczowski Inkubator Przedsiębiorczości funkcjonuje w sie-
dzibie spółki „Arreks” przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie. Najem-
cy pomieszczeń mogą skorzystać z usługi „Wirtualne Biuro”. Jak 
można przeczytać na stronie „Arreksu” „to nowatorska usługa skie-
rowana do przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospo-
darczą oraz do podmiotów istniejących, szukających nowych lokali-
zacji dla prowadzonej działalności. (…) „Wirtualne Biuro” daje wiele 
udogodnień związanych z prowadzeniem biura, bez potrzeby naj-
mowania powierzchni biurowych jedynie w celu posiadania adresu 
do rejestracji działalności oraz odbierania korespondencji”.

Korzystający z tej usługi mogą liczyć na udostępnienie sali 
konferencyjnej na potrzeby organizacji spotkań z kontrahentami, 
a także na profesjonalną obsługę m.in. w zakresie przyjmowania 
korespondencji.

W zależności od zapotrzebowania klienta możliwe jest korzy-
stanie z usługi „Wirtualne Biuro” o trzech zakresach: „Pakiet pod-
stawowy”, „Pakiet rozszerzony”, „Pakiet komfortowy”. O szczegó-
łach można się dowiedzieć ze strony www.arreks.com.pl.

JS

Rehabilitacja onkologiczna Krwiodawcy nie zawiedli

W Kleszczowskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości....

K 28

1. Podstawy użytkowania komputerów - 30 godz.
2. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
3. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
4. Kurs języka angielskiego - średnio zaawansowany 
- 50 godz.
5. Kurs ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 6 godz.
6. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.
7. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 
- ok. 12 tygodni

KURSY CYKLICZNE
1. Obsługa wózków widłowych - poziom podstawowy

2. Obsługa kas fiskalnych

3. Kursy spawania MIG/MAG, TIG

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:
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iedyś były listy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
wysyłane co roku do każdego klienta. Teraz swój kapitał 

zgromadzony na emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych sprawdzamy wyłącznie poprzez internet. Do tej informa-
cji można się dostać poprzez Platformę Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE). Jeśli nie mamy konta na PUE można je założyć 
w każdej chwili przez internet lub w placówce ZUS.

Informację o stanie konta i prognozę emerytury można zna-
leźć na PUE w panelu „ubezpieczony”. W menu po lewej stronie 
należy wybrać „Informacje o stanie konta”, a potem „Informacja 
za 2021 r.”. Podsumowanie składek zostało przygotowane we-
dług stanu na 31 grudnia 2021 r. Oprócz informacji o stanie na-
szego konta w ZUS dowiemy się, na jaką kwotę wypłat emery-
talnych możemy liczyć co miesiąc. Odwiedzając swoje konto 
w PUE można przy okazji sprawdzić czy pracodawca regularnie 
odprowadzał składki.

Warto wiedzieć, że profil na PUE jest przydatny np. przy ko-
rzystaniu z bonu turystycznego, przy składaniu wniosku o świad-
czenia takie jak np. „500 plus”, albo „Dobry start”.

JS

Zbieranie na emeryturę

Samorządy w Polsce (II)
(dokończenie tekstu z wydania nr 11)

Na umówione w SALUSIE wizyty nie 
przychodzą dziesiątki pacjentówK

P

„Usługi medyczne świadczone w „Kleszczowskiej Przychod-
ni Salus” cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Kalendarz do 
Specjalistów, do punktu pobrań czy na rehabilitację wypełnia się 
w kilka minut po jego uruchomieniu. Jednak każdego miesiąca 
odnotowujemy sporą liczbę nieodwołanych wizyt. W miesiącu 
czerwcu takich wizyt było aż 75!!!” - poinformowała przychodnia 
na swojej stronie internetowej.

Statystyka nieobecności za czerwiec i lipiec wygląda tak:

PORADNIE

Liczba Pacjentów 
w poszczególnych 

miesiącach, którzy nie 
przybyli na umówioną 
wizytę i jej nie odwołali
CZERWIEC LIPIEC

Porada Otolaryngologiczna 2 6
Porada Pulmonologiczna 1 1

Porada Chirurgiczno-
Ortopedyczna 11 11

Porada Alergologiczna 4 5
Porada Ginekologiczna 7 9

Porada Dermatologiczna 2 8
Porada Okulistyczna 3 5

Porada Neurologiczna 4 4
Porada Chirurgiczna 4 2
Porada Urologiczna 4 2

Porada Endokrynologiczna 8 4
Porada Diabetologiczna 7 4
Porada Kardiologiczna 4 1
Porada Rehabilitacyjna 7 1

USG 7 6
SUMA 75 71

Są w życiu różne sytuacje. Zdarza się, że w dniu zaplanowa-
nej wizyty u lekarza specjalisty nie zdążymy wrócić z wyjazdu do 
pobliskiego miasta (przedłużające się załatwianie formalności, 
korki na drogach, jakieś zdarzenie losowe). Nawet jeśli w usta-
lonym na wizytę dniu przebywamy na miejscu może zdarzyć 
się, że trzeba zaopiekować się dzieckiem albo zostać w domu 
(mieszkaniu) z fachowcami, którzy dłużej niż planowano wyko-
nują jakieś prace instalacyjne czy remontowe. Takie sytuacje są 
zrozumiałe również dla personelu przychodni, stąd prosty ko-
munikat:

„Jeśli nie możesz przyjść na umówioną wizytę do Przy-
chodni to ją odwołaj!!!”. Niewybaczalne jest, że nie robimy 
tego, choć praktycznie każdy dorosły pacjent posiada przy sobie 
telefon. Wystarczy zadzwonić na numer 44/ 731-30-80 albo wy-
słać maila na adres: odwolaj.wizyte@saluskleszczow.pl.

Lekceważenie umówionych terminów wizyty powoduje nie 
tylko irytację lekarzy specjalistów, oczekujących daremnie na 
zgłoszenie się umówionego pacjenta. Tracą na tym inni miesz-
kańcy, którzy mogliby być zapisani na zwolniony właśnie termin. 
W niektórych sytuacjach szybsze zdiagnozowanie źródła dole-
gliwości albo skierowanie na badania może uratować życie. 

Apelujemy o większą empatię i o myślenie!
JS

rzez kilka lat po zakończeniu II wojny światowej funkcjo-
nował jeszcze w Polsce system samorządowy, oparty na 

porządku z okresu międzywojnia. Działały więc zarządy miejskie 
z burmistrzami bądź prezydentami, a także zarządy gminne z wój-
tami na czele. Wprowadzono jednak model rad narodowych, prze-
jęty z wzorów sowieckich. To właśnie radom powierzone zostało 
zadanie wyboru organu wykonawczego w samorządzie.

Lokalna władza prezydiów
Ostateczna rozprawa z samorządem terytorialnym nastąpiła 

w 1950 roku. Ustawa z 20 marca zniosła dualizm administracji 
terenowej. Wraz z likwidacją samorządu terytorialnego jego ma-
jątek został przejęty przez państwo. „Skasowano” stanowiska 
wojewodów, starostów, burmistrzów, prezydentów i wójtów. Orga-
nami władzy terenowej stały się rady narodowe poszczególnych 
szczebli. Zarządzały nimi nie pojedyncze osoby, ale kilkuosobowe 
prezydia. Od 1954 roku do 1972 roku funkcjonował podział na jed-
nostki mniejsze od gmin - gromady. Kiedy w maju 1975 roku we-
szła w życie ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym 
Polski, zostały zlikwidowane powiaty, zaś gminy zyskały status 
zasadniczej jednostki terytorialnej.

Rady narodowe były, co prawda, przedstawicielstwem spo-
łeczności lokalnej, ale organ wykonawczy (prezydent miasta albo 
naczelnik gminy) był osobą nie pochodzącą z wyboru, lecz no-
minowaną, a przez to podległą administracji wyższego szczebla. 
Ordynacja wyborcza do rad narodowych jasno określała, kto może 
kandydować na radnego. W art. 1.1 å ciąg dalszy na str. 13
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uczniem uzdolnionym, posiadają-
cym konkretne osiągnięcia i wyniki w nauce będzie teraz sta-
nowić podstawę do wsparcia jego edukacji. Z uchwały przyjętej 
przez radnych wiosną tego roku usunięto jako kryterium przy-
znania stypendium oceny zachowania ucznia.

Radni nie zdecydowali się natomiast na wprowadzenie su-
gerowanych przez służby prawne wojewody łódzkiego zmian 
w uchwale, dotyczącej warunków udzielania pomocy finansowej 
uzdolnionym uczniom z terenu gminy Kleszczów, uczącym się 
w szkołach ponadpodstawowych. Powołując się na znowelizo-
wany art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty nadzór prawny 
wskazywał, że program pomocy materialnej adresowany do 
uzdolnionych dzieci i młodzieży, powinien przysługiwać wyłącz-
nie uczniom pobierającym naukę na terenie danej jednostki sa-
morządu terytorialnego, bez względu na miejsce zamieszkiwa-
nia. Tymczasem obowiązująca obecnie uchwała Rady Gminy 
Kleszczów dotyczy m.in. uczniów zamieszkałych w gminie Klesz-
czów, ale uczących się w szkołach ponadpodstawowych poza jej 
terenem. Wynik głosowania nad projektem uchwały (2 „za”, 11 
„przeciw”) sprawił, że nadal obowiązują „stare” regulacje.

Słowo o finansach
50. sesja w obecnej kadencji Rady Gminy Kleszczów zwo-

łana została 26 lipca i trwała nieco ponad godzinę. Pierwszy, 
merytoryczny temat rozpatrywany przez radnych dotyczył udzie-
lenia dotacji podmiotowi leczniczemu. Jednogłośnie wyrażono 
zgodę, by Kleszczowska Przychodnia Salus otrzymała 200 tys. 
zł z kwoty 250 tys. zł, jaką zdobyła Gmina Kleszczów uczestni-
cząc w ogólnopolskim konkursie „Rosnąca Odporność”, zachę-
cającym do szczepień przeciwko COVID-19. Dotacja dla spółki 
Salus ma być spożytkowana na działania związane ze zwalcza-
niem i zapobieganiem skutkom epidemii COVID-19.

Po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie zmiany w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2022-
2028 rada przystąpiła do wprowadzania zmian w tegorocznym 
budżecie Gminy Kleszczów. W aktualnym planie budżetowym 
po stronie dochodów widnieje kwota 210.211.023,38 zł, nato-
miast po stronie wydatków 382.423.189,99 zł. Planowany defi-
cyt budżetowy Gminy Kleszczów wynieść ma 172.212.166,61 zł 
i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Przygotowanie zmian w statucie
„Niniejszy projekt przedkładam w oparciu o powtarzające się 

wnioski radnych o dokonanie zmiany Statutu Gminy Kleszczów” 
- napisała przewodnicząca rady, Katarzyna Biegała w uzasadnie-
niu do projektu uchwały dotyczącej powołania doraźnej Komisji 
Statutowej. W skład komisji wybrano 5 radnych. Przewodniczą-
cą została Ewa Michalczyk, a członkami Dariusz Bujacz, Beata 
Kordowska-Podawca, Joanna Muskała i Konrad Krawczykowski.

Komisja zajmie się analizą aktualnego Statutu Gminy Klesz-
czów, zaproponuje zmiany, zbierze wnioski i uwagi do tych-
że zmian, a na koniec przygotuje projekt stosownej uchwały. 
Z chwilą przyjęcia przez Radę Gminy Kleszczów zmian do Sta-
tutu Gminy Kleszczów komisja ulegnie rozwiązaniu.

Jerzy Strachocki

mowa z wykonawcą podpisana w roku 2019 obejmuje nie 
tylko fizyczne wykonanie obiektów kubaturowych, insta-

lacji, sieci, dróg, placów i ogrodzeń, ale też wcześniejsze stwo-
rzenie dokumentacji technicznej. Inwestycja w Łękińsku została 

podzielona na cztery zadania.
Pierwsze z nich obejmuje rozbudowę biologicznej oczysz-

czalni w Łękińsku wraz z zagospodarowaniem terenu i budyn-
kami towarzyszącymi. Drugie działanie dotyczy budowy tłoczni 
ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, którym ścieki gromadzone 
w Kleszczowie będą przepompowywane do oczyszczalni w Łę-
kińsku. Po połączeniu można będzie przeprowadzić rozbiórkę 
oczyszczalni ścieków w Kleszczowie i zagospodarować teren 
działki, która sąsiaduje ze szkołą podstawową. Ostatnią częścią 
zadania jest utworzenie ogrodzonego Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych w Łękińsku.

Wybór wykonawcy inwestycji odbywał się 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Został poprzedzony przygotowaniem na zlecenie Urzę-
du Gminy w Kleszczowie programu funkcjonalno-użytkowego, 
w którym - mówiąc najogólniej - zostały opisane m.in. oczekiwa-
nia inwestora co do warunków technicznych, jakie spełniać mają 
wybudowane instalacje, a także wymagań związanych z realiza-
cją robót budowlanych.

Na jakim etapie jest opisywana inwestycja? Stan zaawanso-
wania prac jest przedmiotem regularnych narad technicznych, 
na których z wykonawcą (SEEN Technologie Sp. z o. o.) spoty-
kają się pracownicy Referatu Inwestycji Gminnych. W ostatnich 
dniach lipca raportowano, iż na terenie rozbudowywanej oczysz-
czalni zostały zakończone prace ziemne związane z wykona-
niem sieci sanitarnych i elektrycznych, a na obiektach oczysz-
czalni zakończono większość prac związanych z instalacją urzą-
dzeń, w tym montaż instalacji 

zasilających membrany filtracyjne.
Na liście zakończonych zadań jest też wykonanie tzw. prze-

wiertu sterowanego rurociągu tłocznego między Kleszczowem 
i Łękińskiem.

Obecnie robotnicy koncentrują się na pracach wykończe-
niowych w budynkach oczyszczalni oraz na montażu instalacji 
elektrycznych w obiektach oraz urządzeń pomiarowych i anali-
tycznych do sterowania procesem oczyszczania ścieków. Roz-
poczęły się prace drogowe, których celem jest wykonanie dróg 
dojazdowych i placów w obrębie oczyszczalni. Kolejną częścią 
inwestycji ma być wykonanie zbiornika retencyjnego ścieków 
w Kleszczowie oraz budowa kompletnego ogrodzenia  zarówno 
oczyszczalni w Łękińsku, jak i PSZOK.

J. Strachocki
Foto: Paweł Ochman

å ciąg dalszy ze str. 3
Tematy wakacyjnych sesji Jak przebiegają prace 

w Łękińsku?
U

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

oraz MONTAŻ NAPĘDÓW DO BRAM.

Tel. 693-552-378
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Nabór na płatne staże 
w KE do 31 sierpnia

Serwis dedykowany 
przedsiębiorcom DODATEK WĘGLOWY

 - przeczytaj zanim złożysz 
wniosek!

omisja Europejska prowadzi nabór na płatne pięciomie-
sięczne staże w ramach programu stażowego „Blue book”.

Staże realizowane będą w Brukseli oraz innych miejscach 
przedstawicielskich Komisji Europejskiej w UE od 1 marca 2023 
do 31 lipca 2023 r. Termin zgłaszania wniosków upływa 31 sierp-
nia o godz. 12:00.

Udział w programie stażowym KE umożliwi zdobycie wiedzy 
na temat UE i praktycznego doświadczenia. Uczestnicy będą 
też mogli sprawdzić, jak zdobyte podczas studiów umiejętności 
można zastosować w pracy w międzynarodowym środowisku.

Stażyści będą przez pięć miesięcy pracować w pełnym wy-
miarze pracy w różnych dyrekcjach, służbach oraz agencjach 
Komisji Europejskiej w Brukseli, w Luksemburgu albo w pań-
stwach członkowskich UE.

O udział w programie stażowym „Blue book” mogą się starać 
wszyscy obywatele UE bez względu na wiek. Kandydaci muszą 
mieć ukończone studia wyższe (co najmniej 3-letnie), wykazy-
wać się bardzo dobrą znajomością dwóch oficjalnych języków 
UE na poziomie C. Jednym z nich musi być język angielski, nie-
miecki lub francuski.

Staże są płatne, a stypendium stażowe wynosi ok. 1200 euro 
miesięcznie. Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej 
poświęconej stażom (https://traineeships.ec.europa.eu).

ządowy portal GOV.PL obsługuje coraz więcej instytucji, 
które kiedyś mogły się chwalić samodzielnie opracowa-

nymi i prowadzonymi witrynami internetowymi. „Przeprowadzkę” 
do GOV.PL zaliczyły już m.in. powiatowe stacje Sanepidu, urzędy 
wojewódzkie, komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 
rządowe agencje (np. ARiMR).

Przedsiębiorców chcielibyśmy zainteresować stroną  
www.biznes.gov.pl, która obecnie realizuje usługi dawniej dostęp-
ne poprzez stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Można zatem rejestrować działalność gospodar-
czą, zmieniać dane firmy w CEIDG, zawiesić, wznowić lub za-
mknąć działalność gospodarczą, sprawdzać dane firmy, pobierać 
zaświadczenia. Na tej stronie działa również poradnik, odnoszący 
się do najbardziej typowych problemów, na jakie mogą się natknąć 
osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Istotną częścią portalu jest ułatwiony dostęp do popularnych 
usług online. Chodzi np. o uzyskiwanie dokumentów bez których 
nie sposób wyobrazić sobie prowadzenia działalności gospodar-
czej. Są to zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwier-
dzające stan zaległości, zezwolenie na wywóz towarów o znacze-
niu strategicznym, zezwolenie na pracę sezonową, zawiadomienie 
o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, oświadczenie 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi itp.

JS

est to informacja kierowana do osób, które otrzymały dofinan-
sowanie do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisję 

zanieczyszczeń lub dofinansowanie na termomodernizację.
Z uwagi na to, że ustawa o dodatku węglowym została przekazana Pre-

zydentowi RP do podpisu, przed złożeniem wniosku o przyznanie tego świad-
czenia Wnioskodawca winien zwrócić uwagę, czy spełnił warunki przyznania 
dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów do zakupu i montażu 
urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na 
terenie Gminy Kleszczów (m.in. czy zostało trwale zlikwidowane źródło ogrze-
wania np. piec węglowy; są to warunki określone w zawartych z Gminą Klesz-
czów  umowach  oraz w  uchwale Rady Gminy Kleszczów Nr XLIV/442/2018 
z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków 
budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emi-
sje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dotyczących przyzna-
nych dotacji, Urząd Gminy w Kleszczowie będzie zobligowany do do-
chodzenia zwrotu dotacji. Taka sama sytuacja dotyczy tych beneficjentów, 
którzy skorzystali z gminnego dofinansowania do kosztów termomodernizacji 
budynku mieszkalnego.

K

R

J

W organizacjach pozarządowych

Powiatowy piknik stowarzyszeń
Na sobotę 10 września  zapowiedziana została dziesiąta edycja Pikniku 

Stowarzyszeń. Organizowana przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie im-
preza odbędzie się na Placu Narutowicza. Organizacje zainteresowane wzię-
ciem udziału w X Pikniku Stowarzyszeń mogą zgłaszać się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej pod adresem: mselerowicz@powiat-belchatowski.pl lub 
telefonicznie pod nr 603-414-732.

Udział stowarzyszeń w pikniku pozwoli mieszkańcom powiatu  lepiej po-
znać specyfikę ich działania. Umożliwi również organizacjom pozarządowym 
wymianę doświadczeń, a także nawiązanie współpracy.

Górnicze tradycje regionu…
… postanowiło podtrzymywać Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów 

„Gwarek Brunatny”. W czerwcu zgłosiło w Urzędzie Gminy uproszczoną ofertę 
realizacji zadania publicznego pod nazwą „Krzewienie tradycji polskiej w Klesz-
czowie”. W ramach tego zadania zostanie zorganizowana wycieczka do Kopalni 
Węgla Brunatnego Bełchatów dla ok. 100 uczniów klas ósmych z podstawówek 
gminy Kleszczów oraz ich opiekunów. Uczestnicy podczas prezentacji w sali tra-
dycji KWB Bełchatów dowiedzą się jak powstawała kopalnia, a później udadzą się 
do wyrobiska, by obejrzeć pracę układu KTZ (koparka-taśmociąg-zwałowarka).

Druga część zadania, związanego z podtrzymywaniem górniczych tradycji to 
zorganizowanie w Kleszczowie uroczystości barbórkowych. W górniczym święcie 
będą uczestniczyć mieszkający na terenie gminy pracownicy i emeryci KWB Beł-
chatów, zaproszeni goście, organizacje związane z górnictwem, mieszkańcy gminy.

Stowarzyszenie „Gwarek Brunatny” otrzymało na to zadanie dotację z bu-
dżetu gminy w wysokości 10 tys. zł. Umowa została podpisana 20 lipca.

Siła sektora NGO
Obecnie działa w Polsce 138 tys. zarejestrowanych organizacji pozarzą-

dowych w Polsce, z czego 9100 organizacji ma prawo do otrzymywania 1 % 
z naszych podatków. Statystycznie każda organizacja dysponuje rocznym bu-
dżetem 26  tys. zł, ale aż 35 proc. opiera się wyłącznie na pracy społecznej 
swoich członków i wolontariuszy.

Te  wszystkie  dane  pochodzą  z  portalu  www.ngo.pl.  Służy  on  radami 
dla działaczy sektora NGO, publikuje  informacje o aktualnych wydarzeniach 
z branży, funduszach dostępnych dla organizacji. Jest tu również spis organi-
zacji i ich dane kontaktowe.

JS
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Historia szkoły w Łękińsku (cz. 4)
isząc przed ośmioma laty tekst „W obronie krzyża” 
(ciągle dostępny w wydaniach „IK” zamieszczonych na 

gminnej stronie internetowej www.kleszczow.pl/wp-content/uplo-
ads/2019/03/7-2014.pdf) poświęciłem uwagę ciągle żywej w pa-
mięci starszych mieszkańców Łękińska akcji usuwania krzyży 
ze szkolnych sal, podjętej w 1958 r. przez kierownika Jana Ja-
błońskiego. Jedyna wzmianka na ten temat została odnaleziona 
w kronice Szkoły Podstawowej w Łękińsku. W archiwalnej doku-
mentacji w Piotrkowie Trybunalskim nie udało się natrafić na ża-
den ślad konfliktu, który z powodu zdejmowania krzyży powstał 
pomiędzy uczniami szkoły w Łękińsku i ich rodzicami, a kierują-
cym tą placówką od roku 1950 Janem Jabłońskim.

Codzienna modlitwa niemile widziana
Okazuje się, że spięcia związane z otwartym okazywaniem 

przez uczniów przynależności do wyznania rzymskokatolickiego, 
miały miejsce w Łękińsku już w 1954 r. Przypadek sprawił, że 
w czerwcu br., wertując archiwalny zbiór poświęcony szkole pod-
stawowej w Kleszczowie natrafiłem na znajdujące się w tym wła-
śnie zbiorze zapisane ręcznie kartki dotyczące właśnie szkoły 
w Łękińsku. Były to cztery protokoły z posiedzeń Rady Pedago-
gicznej w Łękińsku z sierpnia i września 1954 r. Pod wszystkimi 
widnieje podpis J. Jabłońskiego.

Wynika z nich niezbicie, że podczas zwoływanych w tamtym 
czasie konferencji kierowników szkół omawiano m.in. sposoby 
wyrugowanie ze szkół zwyczaju rozpoczynania zajęć modlitwą. 
13 września, dwa dni po udziale w jednej z takich konferencji J. 
Jabłoński zwołał naradę nauczycieli szkoły w Łękińsku. Każde-
go poprosił o opowiedzenie, w jaki sposób rozpoczyna się dzień 
nauki w ich klasach. Okazuje się, że w klasach I i II „dzieci doma-
gały się odmówienia modlitwy, ale po odpowiedniej pogadance 
nauczyciela, że ksiądz jest po to żeby uczył modlitwy, wypadki 
takie nie powtórzyły się”. Jedna z nauczycielek potwierdziła, że 
był w klasie II przypadek zbiorowego odmówienia modlitwy, „ale 
po wyjaśnieniu przez nią, że szkoła jest instytucją państwową nie 
powtórzyło się to”.

Protokołująca naradę nauczycielka notowała następnie: „Kol. 
kierownik szkoły zwrócił uwagę nauczycieli na czujność, by zbio-
rowe odmawianie modlitwy nie weszło w nawyk”. Sprawdzając 
wpis J. Jabłoński skreślił większość tego zdania, dopisując po sło-

wie „nauczycieli”: „że nawyk zbiorowych modlitw w szkole - przed 
rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji - nie może mieć miejsca”. 
Dalsza, akceptowana przez kierownika treść protokołu brzmia-
ła: „Nauczyciel traci autorytet, gdy dzieci starają się go oszukać 
i zbierają się w klasie przed apelem lub po lekcjach w celu od-
mówienia modlitwy. Aby tego uniknąć zalecane jest aby każdy 
wychowawca był już w swojej klasie około pół do ósmej”. Czas 
poświęcany wcześniej przez uczniów na modlitwę miały odtąd 
zastąpić codzienne apele związane z tematyką historyczną i ide-
ologiczną. Plan apeli na każdy tydzień zatwierdzać miał kierownik 
szkoły. Zwykły apel powinien trwać 10, zaś uroczysty - 15 minut. 

Nauczycielom szkoły w Łękińsku kierownik Jabłoński przekazał 
wytyczne na kolejny tydzień września. Tematyka apeli miała wyglą-
dać tak (w nawiasach - tytuły pieśni, które miały być wykonywane): 
● 14 IX - Socjalistyczna przebudowa wsi („Hej wy konie”), ● 15 IX 
- Wielki Proletariat („Mazur kajdaniarski”), ● 16 IX - Bułgarska Re-
publika Demokratyczna („Czarnuszka”), ● 17 IX - Strajk włókniarzy 
łódzkich („Czerwony sztandar”), ● 18 IX - Lucjan Szenwald („Oka”).

Poranne apele nie tylko miały być sposobem na ideologizację 
uczniów, zgodną z zamierzeniami komunistycznej władzy. Miały 
również przebiegać według z góry ustalonego scenariusza. In-
formuje o tym protokół z innej narady Rady Pedagogicznej: „Kie-
rownik szkoły kol. Jabłoński J. zgodnie z zaleceniem kierownika 
Wydziału Oświaty podał do wiadomości i pouczył w jaki sposób 
przeprowadzać apele poranne. Do apelu porannego zbiórka kla-
sami na wyznaczonych miejscach. Dyżurni klasowi zdają raport 
uczniowi służbowemu, który zdaje raport kierownikowi szkoły, 
a w czasie jego nieobecności zastępcy. Po raporcie - komunikaty, 
śpiew zbiorowy. Po apelu wchodzą do klas pierwsi nauczyciele 
potem uczniowie. W klasie dyżurny klasowy melduje nauczycie-
lowi gotowość klasy do rozpoczęcia lekcji. Podkreśla się wyraź-
nie, że inaczej zorganizowanych rozpoczynań lekcji nie może 
mieć miejsca” (zachowana oryginalna pisownia z protokołu - JS).

Wizytator opiniuje nauczycieli
Podinspektor szkolny Mirosław Sadurski odwiedzając szkołę 

w Łękińsku 9 i 10 marca 1955 roku notował w sprawozdaniu z wi-
zytacji: „W szkole pracuje 4-ch nauczycieli i etatowy przewodnik 
drużyny harcerskiej. Kierownikiem szkoły jest ob. Jabłoński Jan, 
który w zawodzie nauczycielskim 

P

å ciąg dalszy na str. 14

Internat w zespole szkół - co trzeba wiedzieć?
● Odpłatność za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Kleszczowie wynosi w bieżącym roku 
szkolnym 400 zł. Jest to miesięczna opłata za miejsce w pokoju.

● Uczniowie mieszkający w internacie mają możliwość korzy-
stania z całodziennego wyżywienia w stołówce SOLPARKU. 
Stawka dzienna wynosi 50 zł, przy czym opłata za śniadanie 

to 14,50 zł, za obiad - 21 zł, za kolację - 14,50 zł. Mieszkaniec 
internatu co miesiąc może zadeklarować, z których posiłków 
będzie korzystał.

● Dla osób, które zamieszkają w internacie w nowym roku 
szkolnym 2022/23 pierwszym posiłkiem będzie kolacja w dniu  
1 września.

● Kwaterujący się w internacie uczeń musi posiadać: ● własną po-
ściel (poszwa, poszewka i prześcieradło) - wymiana minimum 
co 3 tygodnie, w internacie obowiązuje zakaz spania w śpi-
worach, ● piżamę, ● kapcie lub klapki, ● przybory toaletowe,  
● komplet naczyń stołowych (talerze, kubki, sztućce) lub inne 
akcesoria kuchenne według potrzeb, obowiązuje zakaz wyno-
szenia naczyń ze stołówki!

● Rodzice/opiekunowie wychowanków z problemami zdrowot-
nymi mają obowiązek zgłoszenia tego faktu kierownikowi in-
ternatu. Wychowankowie z problemami zdrowotnymi są przyj-
mowani do internatu na podstawie zaświadczenia lekarskiego, 
zezwalającego na pobyt w internacie.

● Liczba osób ubiegających się o miejsce w internacie ZSP 
w Kleszczowie jest większa od liczby dostępnych miejsc. In-
formację o przyznaniu miejsca w internacie można uzyskać 
dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer: (44) 731-65-60.Typowy pokój w internacie
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Wzięli udział w prestiżowym projekcie

Dużo nowości w gminnej bibliotece

roga do tak atrakcyjnej nagrody, jaką jest wyjazd do słynnej 
Doliny Krzemowej, prowadziła przez kilka etapów. Ucznio-

wie zainteresowani przystąpieniem do „Queen Hedvig Scholarship” 
składali najpierw list motywacyjny u dyrektora szkoły. Uzasadniali 
w nim, dlaczego chcą wziąć udział w projekcie, przedstawiali do-
tychczasową swoją aktywność oraz osiągnięcia w nauce.

Dodatkowym elementem rekrutacji była pisemna praca 
ucznia w języku angielskim. W formie eseju, składającego się 
maksymalnie z 1.384 wyrazów, kandydat do stypendium miał 

opowiedzieć o swym idolu
naukowym czy też bohaterze. To nie wszystko - wraz z pracą 

konkursową uczeń składał też informację o projektach społecz-
nych bądź charytatywnych, w jakich dotąd brał udział.

Do projektu stypendialnego „Queen Hedvig Scholarship” 
zostało zaproszonych 30 spośród najlepszych polskich szkół 
ponadpodstawowych. Dyrektor każdej z tych szkół mógł zgło-
sić pięciu kandydatów. Napisany przez nich esej musiał być 
gotowy do 6 maja br. Zakwalifikowanie się do II etapu rekru-
tacji oznaczało konieczność rozmowy kandydata z Radą Sty-
pendialną. Transmitowane on-line wystąpienie, którego ramy 
czasowe ustalono na 15 minut, składało się z trzech części. 
W ciągu pierwszych 5 minut uczeń dokonywał autoprezentacji, 
później przez 9 minut odpowiadał na pytania zadawane przez 
członków rady. Końcowa minuta była przeznaczona na gło-
śną ocenę kandydata. Harmonogram spotkań ustalono na maj 
i czerwiec. Nagrywane i 

ciągle dostępne w internecie
rozmowy odbywały się po godz. 15, by nie utrudniać uczniom 

wywiązywania się z bieżących zadań szkolnych.
Na końcową punktację, która decydowała o zakwalifikowaniu 

się do wyjazdu 30 kandydatów, składały się nie tylko punkty przy-
znawane przez Radę Stypendialną. Swój udział w wyborze miała 
też „publiczność” czyli internauci, oddający głos na wybranego kan-
dydata poprzez stronę queenhedvigscholarship.eu. Projektowi  
towarzyszyło spore zainteresowanie, skoro w trakcie tego etapu 
oddano na kandydatów łącznie 31.347 głosów.

Na liście zakwalifikowanych 30 stypendystów (wśród nich aż 
17 to dziewczyny) znajdujemy cztery nazwiska uczniów z klesz-
czowskiego Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana 

Pawła II. W kolejności zdobytych punktów są to: Jan Pawelec 
(35,29), Jakub Sztuka (32,26), Łukasz Kasprzak (30,36) oraz 
Marceli Słabosz (26,63). Powstała też 10-osobowa lista rezerwo-
wa kandydatów do wyjazdu, na której znajdujemy nazwisko ko-
lejnego ucznia TNT w Kleszczowie. To Aleksander Ałaszewski.

„Członkowie Komisji Konkursowej byli pod wrażeniem nie-
zwykle wysokiego poziomu uczestników II etapu rekrutacji. Ser-
decznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom Queen 
Hedvig Scholarship, ich nauczycielom oraz dyrekcji szkół, które 
zakwalifikowały się do pierwszego i drugiego etapu konkursu. 
Przykro nam, że nie jesteśmy w stanie przyznać stypendiów 
wszystkim uczestnikom. Mamy nadzieję, że osoby, które nie zo-
stały laureatami w tej edycji Queen Hedvig Scholarship wezmą 
udział w kolejnych edycjach konkursu” - to fragment z podsu-
mowania tej edycji stypendialnego konkursu, zamieszczony na 
wspomnianej stronie.

Można poprzez nią obejrzeć prezentacje kandydatów, dowie-
dzieć się jak odpowiadali na pytania członków komisji i spraw-
dzić, jakie miejsca i ile punktów uzyskali. Swoją drogą jest to 
także interesujący przegląd pasji, aktywności oraz idoli współ-
czesnych uczniów polskich liceów i techników.

J. Strachocki

ostatnich dniach lipca na półkach i w katalogach Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kleszczowie przybyło blisko 100 

nowości. Dużą ich część stanowią audiobooki, a wśród nich te de-
dykowane najmłodszym czytelnikom / słuchaczom. Dla osób, które 
mogą poświęcić dużo czasu na słuchanie audiobooków, świetną 
lekturą będzie 3-częściowa saga rodzinna z okresu I wojny świa-
towej autorstwa Kena Folleta „Upadek gigantów”. 11 godzin trzeba 
sobie natomiast zarezerwować na wysłuchanie opowieści o życiu 
i cudach o. Dolindo Ruotolo „Jezu, ty się tym zajmij!”.

Miłośnikom rodzimej historii polecić możemy „Był sobie król: 
poczet Piastów dla początkujących miłośników historii ojczystej”. 
To audiobook, którego wysłuchanie zajmie ok. 14 godzin. Także 
Piastom poświęcona jest historyczna powieść „Ojciec Mieszka: 
tajemnica rodu” Agaty Stopy. Z kolei dynastii Jagiellonów dotyczy 
powieść Szymona Jędrusiaka „Tron Jagiellonów”. 

Wśród nowych poradników pojawił się krótki audiobook „Re-
laksacja”, a także książka „Self care: droga do samoakceptacji”. 
Jednym z nowych tytułów w dziale „Biografie” jest napisana przez 
Beatę Biały biografia Kory „Słońca bez końca”.

Bogato ilustrowana książka „365 ciekawych słów” pomoże 
wzbogacić zasoby słownictwa małych dzieci. Dwie inne książki dla 
dzieci zostały poświęcone ojcom. Jedna, napisana przez Leszka 
Talko to „Tato(wie)”, druga nosi tytuł „Tata: człowiek, mit, legenda”. 
Wśród kupionych w lipcu nowości jest dużo literatury kryminalnej 

oraz obyczajowej. Dla kogoś, kto gustuje w egzotycznych klimatach 
ciekawe może być spotkanie z dwiema powieściami Miry Hafif „Tu-
recka rozkosz” i „Tureckie nadzieje”.

W poszukiwaniu nowości (omówienia wielu z nich pokazują się 
po kliknięciu w tytuł) należy odwiedzić stronę www.kleszczow-
-gbp.sowa.pl. W niedługim czasie będzie tu przybywać kolejnych 
pozycji, bowiem niedawno GBP w Kleszczowie poinformowała 
o uzyskaniu dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kwota 7 tys. zł będzie wydana na 
zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do 
książek w formatach e-book, audiobook, synchrobook (nowy for-
mat publikacji elektronicznej, który powstał w wyniku połączenia 
audiobooka i wersji tekstowej).

JS

D

W

Łukasz Kasprzak opowiedział m.in. o pasji, jaką są dla niego szachy
Fot: www.queenhedvigscholarship.eu
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EKO-REGION przypomina o zasadach segregacji

Jakie podręczniki trzeba kupić przed 1 września?

„Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie” - przekonuje spółka Eko-Region, która zapewnia obsługę 
gminy Kleszczów w zakresie odbioru odpadów komunalnych. W publikacji „Przetworzenie ma znaczenie!” znajdziemy 

informacje, których przypominanie jest konieczne, dla zmniejszenia uciążliwości odpadów dla naszej planety. Poświęćmy 
trochę czasu na lekturę tych kilku zaleceń.

apobiegliwi rodzice dopingowani przez dzieci robią już 
intensywnie zakupy szkolnych wyprawek oraz podręczni-

ków. Ułatwieniem w kompletowaniu książek na nowy rok szkolny 
są informacje podawane na stronach internetowych szkół. Szkoły 
podstawowe w Kleszczowie i Łękińsku przypominają rodzicom, że 
powinni wyposażyć dzieci tylko w podręcznik potrzebny do nauki 
religii. Nie jest to książka objęta dotacją z budżetu państwa bądź 
samorządu, więc trzeba ponieść koszt zakupu. Tytuły podręczni-
ków do poszczególnych klas wraz z nazwą firmujących je wydaw-
nictw podano na szkolnych stronach. Znaleźć na nich można rów-
nież dokładny wykaz tego, co powinno się znaleźć w wyprawce 
pierwszoklasisty.

Poważne wy-
datki na zakup 
podręczników cze-
kają za to uczniów 
szkół średnich. 
Zespół Szkół Po-
nadpodstawowych 
w Kleszczowie 
podał szczegóło-
wy wykaz książek 

i zbiorów zadań potrzebnych do każdej z czterech klas liceum 
i czterech klas technikum. Z zestawień tych wynika, że np. ucznio-
wie licealnej klasy I a będą musieli zaopatrzyć się w 19 sztuk pod-
ręczników potrzebnych w pierwszym roku nauki. Jeszcze więcej 
egzemplarzy (22) powinni sobie na nowy rok szkolny zapewnić 
pierwszoklasiści z mechatronicznej klasy Technikum Nowocze-
snych Technologii. W klasach najstarszych liczba podręczników 
zmniejsza się odpowiednio do 8 (LO) i 16 (TNT).

Przy wysokiej inflacji i szczególnie szybko rosnących kosztach 
papieru, używanego m.in. do druku podręczników, zakup nowych, 
pachnących drukarską farbą książek kosztować będzie masę pie-
niędzy. Nic dziwnego, że szkoła chce ułatwić uczniom zaopatrze-
nie się w podręczniki, z których wcześniej korzystały poprzednie 
roczniki. Jeden kiermasz książek używanych odbył się jeszcze 
przed wakacjami, kolejny został już zapowiedziany na 2 września. 
Tego dnia w godzinach 8.00-15.00 na pierwszym piętrze w lice-
alnej części budynku będzie można handlować podręcznikami. 
Listy z wykazem potrzebnych do nauki podręczników zostały 
zamieszczone pod linkiem https://zspkleszczow.pl/podreczni-
ki-2022-2023.

JS

Z

Dzięki recy-
klingowi osią-
gamy niższe 
koszty produkcji 
(nawet o 60%), 
ograniczamy za-
n ieczyszczenie 
powietrza, gleby, 
wody, emisję ga-

zów cieplarnianych, produkcję odpadów 
przemysłowych.

Użycie surowców wtórnych przekłada 
się w procesie produkcyjnym na obniżenie 
zużycia energii w porównaniu do procesu 
opartego na surowcach pierwotnych o 95% 
w przypadku aluminium, o 85% przy wyko-
rzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach 
sztucznych, 74% przy stali, 65% przy pa-
pierze i 30% w przypadku szkła!

Zgniecenie ma znaczenie!
Zgniataj puszki i butelki przed 

wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 
80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej 
musisz wynosić odpady ze swojego domu, 
a fi rmy odbierające nie wożą powietrza.

Odkręcenie ma znaczenie!
Wyrzucaj szkło i kartony po sokach 

i mleku bez kapsli i nakrętek. Po 
odkręceniu posegreguj je do odpowiednich 
pojemników.

Oznaczenie ma znaczenie!
Zwracaj uwagę na oznaczenia 

umieszczone na opakowaniach. Znajdują 

się na nich informacje o pochodzeniu 
surowca, z którego zostały zrobione oraz 
możliwym powtórnym przetworzeniu.

Opróżnienie ma znaczenie!
Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. 

Wszystkie opakowania przed 
wyrzuceniem powinny zostać dokładnie 
opróżnione! W innym przypadku przy 
wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do 
pojemnika z tzw. frakcją suchą, zawartość 
może wylać się na inny rodzaj surowca 
(np. papier), uniemożliwiając jego 
przetworzenie!

Rozłożenie ma znaczenie!
Rozkładaj kartony przed wrzuceniem 

do pojemnika. W ten sposób będą 
zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) 
i rzadziej będziesz musiał je wynosić!

Przynoszenie ma znaczenie!
Zabieraj ze sobą wielorazową torbę 

na zakupy. Foliowe torebki używasz 
przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. 
Tym samym produkujesz więcej odpadów. 
Torba zakupowa, którą będziesz mieć 
zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 
20 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie 
mniejszy ciężar dla środowiska.

Rozróżnienie ma znaczenie!
Nie wrzucaj do pojemników do 

segregacji potłuczonych luster, szyb, 
szklanek. Jest to inny rodzaj szkła niż 
to, z którego zrobione są opakowania 

szklane. Zanieczyszczenie opakowań ze 
szkła m. in. słoików, butelek, fl akonów 
poprzez np. fragmenty szyb czy luster 
może spowodować brak możliwości 
przetworzenia tego surowca! Szkło 
opakowaniowe to nie to samo co szkło 
gospodarcze!

Zabrudzenie ma znaczenie!
Nie wrzucaj do pojemników 

do segregacji odpadów bardzo 
zabrudzonych, np. papieru po maśle, 
chusteczek higienicznych, ręczników 
papierowych. Nie segregujemy także 
odpadów zabrudzonych klejami oraz 
zatłuszczonych. One nie nadają się do 
recyklingu!

Wyrzucenie ma znaczenie!
Sprawdź zasady segregowania 

panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, 
co należy wrzucać do konkretnego 
pojemnika. System selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych może 
się różnić, w zależności od miejsca 
zamieszkania. Pamiętaj o oddawaniu do 
PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych) zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
baterii i akumulatorów, gruzu, odpadów 
wielkogabarytowych. Przeterminowane 
leki oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj 
ich razem z innymi odpadami!

Źródło: www.eko-region.pl/
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WOJSKOWE  TEMATY
sierpniu obchodzone jest święto Wojska Polskiego. 
To dobra okazja, by wspomnieć o kilku aktualnych te-

matach, które zainteresują nie tylko osoby, chcące przywdziać 
mundur w ramach służby wojskowej, ale również dla studen-
tów, przed którymi otwiera się możliwość uzyskania wysokich 
stypendiów przyznawanych przez ministra obrony narodowej.

WCR zastępuje WKU
Jedna z najobszerniejszych ustaw, uchwalonych w tej kaden-

cji przez Sejm RP to Ustawa o obronie Ojczyzny. Nosi datę 11 
marca 2022 roku i zastąpiła ustawę z 1967 roku o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden ze skutków 
nowych regulacji to „skasowanie” 14 ustaw regulujących dotych-
czas sprawy obronności i wojskowości w Polsce.

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma 
obecnie do wyboru trzy rodzaje służby wojskowej: zawodową 
służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną za-
sadniczą służbę wojskową. Są jeszcze dodatkowe dwa rodzaje 
służby w rezerwie: aktywna i pasywna.

Efektem reformy administracji wojskowej, wprowadzonej 
przez wspomnianą ustawę, stało się utworzenie w miejsce wo-
jewódzkich sztabów wojskowych oraz wojskowych komend uzu-
pełnień Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z ośrodka-
mi zamiejscowymi - 86 Wojskowymi Centrami Rekrutacji (WCR).

Centra są miej-
scami, w których 
możliwie szybko 
mają być załatwia-
ne formalności 
związane z pozy-
skiwaniem kandy-
datów do różnych 
form służby woj-
skowej (np. dobro-

wolnej zasadniczej służby wojskowej czy też do wojsk terytorial-
nych). Osoba zainteresowana wstąpieniem do armii może złożyć 
wniosek w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji 
w całej Polsce.

Nowość! 2280 zł stypendium dla studenta
Od tego roku minister obrony narodowej będzie mógł przy-

znawać stypendia studentom, którzy przez co najmniej 5 lat po 
ukończeniu studiów pozostaną w zawodowej służbie wojskowej. 
Warto zauważyć, że jest to zachęta dla osób studiujących na 
wszystkich uczelniach wyższych w Polsce, na 69 kierunkach 
wskazanych w rozporządzeniu.

Dla Wojska Polskiego przydatne będą osoby studiujące m. 
in. na kierunkach związanych z informatyką, elektroniką, elektro-
techniką, telekomunikacją, automatyką, robotyką, mechatroniką, 
ochroną środowiska, rachunkowością i finansami, bankowością, 
zarządzaniem, bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem, ad-
ministracją, prawem.

Co trzeba zrobić, by otrzymać stypendium w wysokości 2280 
zł miesięcznie, przyznawane przez ministra obrony narodowej?

KROK 1 - do 31 sierpnia danego roku złóż stosowny wnio-
sek do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (po-
przez dowolne WCR),

KROK 2 - Szef CWCR rekomenduje wniosek,
KROK 3 - Minister ON przyznaje stypendium na czas studiów,
KROK 4 - po ukończeniu studiów, wstępujesz w szeregi WP.
Osoba, której minister przyznaje stypendium, zobowiązuje 

się do: ● ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobro-
wolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem dru-
giego roku nauki, po którym zostanie przeniesiona do pasywnej 
rezerwy; ● nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach woj-

skowych żołnierzy 
pasywnej rezerwy, 
w wymiarze przewi-
dzianym w umowie; 
● uczestniczenia 
w zajęciach w Szko-
le Legii Akademic-
kiej; ● ukończenia 
kursu oficerskiego 
i zdania egzaminu 
na oficera; ● złoże-
nia wniosku o przy-
jęcie do zawodowej 
służby wojskowej 
i pozostawanie w tej 
służbie przez okres 
określony w umo-
wie nie krótszy niż 
5 lat.

Szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu Mi-
nistra Obrony Narodowej z 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów 
dla kandydatów na żołnierzy. W tym rozporządzeniu zapisano, że 
stypendia wypłacane będą do 10. dnia każdego miesiąca przez 
czas trwania studiów wyższych, a ich wysokość stanowić będzie 
50 proc. uposażenia zasadniczego żołnierzy, odbywających dobro-
wolną zasadniczą służbę wojskową. Obecnie kwota stypendium 
wynosi 2280 zł.

Nowa forma służby wojskowej
Od maja Wojsko Polskie prowadzi nabór do nowego rodzaju 

służby w wojsku. Jest to dobrowolna zasadnicza służba wojsko-
wa. Kandydat, który wybierze dobrowolną zasadniczą służbę 
wojskową:
● przechodzi przez 2 etapy służby - 28-dniowe szkolenie podsta-

wowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakoń-
czone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne 
w jednostce wojskowej, otrzymuje wynagrodzenie w okresie 
szkolenia w wysokości pensji żołnierza zawodowego - 4560 zł,

● ma także: - pra-
wo do urlopu 
wypoczynkowe-
go, - możliwość 
wstąpienia do 
rezerwy aktyw-
nej lub do Wojsk 
Obrony Teryto-
rialnej (po ukoń-
czeniu 28-dnio-
wego szkolenia), 
- prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby woj-
skowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szko-
leniu specjalistycznym), - pierwszeństwo w zatrudnieniu w ad-
ministracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla 
danego stanowiska),

● na czas służby ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, 
mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie,

● będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służ-
by wojskowej lub do okresu zatrudnienia,

● będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Więcej informacji - na stronie internetowej www.wojsko-pol-
skie.pl. Czynna jest również infolinia (800-180-110) dla zaintere-
sowanych dobrowolną zasadniczą służbą wojskową.

Jerzy Strachocki

W
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ordynacji z 13 lutego 1984 r. zapisano to w taki sposób: 
„Lud pracujący wybiera na swoich przedstawicieli do rad narodowych obywateli o niepo-
szlakowanej postawie moralno-politycznej, zaangażowanych w działalność społeczną, 
dających rękojmię prawidłowej realizacji zadań wynikających z mandatu radnego oraz 
w pełni aprobujących zasady socjalistycznego ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”.

Samorząd w programie NSZZ Solidarność
Zupełnie inaczej kwestie samorządów lokalnych widział Niezależny Samorządny Zwią-

zek Zawodowy Solidarność, który już w 1981 r. w programie „Solidarność - Samorządna 
Rzeczpospolita”, przyjętym przez I Krajowy Zjazd Delegatów, stwierdzał (punkt 21):

„Podstawą autentycznego samorządu terytorialnego musi być wyłonienie go w wol-
nych wyborach. Powinny one zapewnić możliwość kandydowania osobom wysuniętym 
przez organizacje społeczne, a także grupy obywatelskie. Żadne listy wyborcze nie mogą 
korzystać z preferencji.(...) Organy samorządu terytorialnego muszą uzyskać uprawnienia 
do decydowania o całokształcie spraw lokalnych, w tym zakresie mogą podlegać jedynie 
uregulowanemu ustawowo nadzorowi organów państwowych, służącemu kontroli prze-
strzegania prawa. W razie sporu między samorządem a organami administracji rozstrzy-
gnięcie należeć powinno do sądu”.

Na prawdziwy przełom w historii polskiej samorządności trzeba jednak było zaczekać do 
czasu zmian ustrojowych, które nastąpiły w 1989 roku. Decyzje parlamentu z grudnia 1989 
r. stworzyły konstytucyjną podstawę do przywrócenia samorządów lokalnych w pełnym tego 
słowa znaczeniu. 8 marca 1990 roku przyjęte zostały najważniejsze ustawy samorządowe 
oraz ordynacja wyborcza do rad gminnych. Ten ostatni akt był podstawą do przygotowania 
i przeprowadzenia wyborów samorządowych. Odbyły się one 27 maja 1990 r.

Trudne łamanie monopoli
Jeden z ojców reformy samorządowej prof. Jerzy Regulski zwrócił uwagę, że reforma 

ta łamała dotychczasowe monopole, m.in. monopol PRL-owskiej hierarchii, w której władze 
gminne podlegały wojewódzkim, te zaś centralnej władzy państwa. Samorząd terytorialny 
stawał się faktycznym zarządcą należących do gminy nieruchomości i zyskiwał finansową 
samodzielność. Przygotowanie projektów ustaw samorządowych wymagało ogromnej pra-
cy, w tym zmierzenia się z takimi sprawami, jak: komunalizacja majątku, przejęcie przez 
gminy usług komunalnych, placówek ochrony zdrowia, szkolnictwa, kultury (wraz z całym 
dobrodziejstwem inwentarza i dotychczasowymi pracownikami tych jednostek).

27 maja 1990 roku w samorządowych wyborach spośród kandydujących ok. 130 tys. 
osób wybrano ponad 50 tys. radnych. Wyborcy nie wierzyli chyba w to, że siła sprawcza 
nowych rad gminnych i miejskich będzie większa od dotychczasowych rad narodowych. 
Na głosowanie poszło nieco ponad 42 proc. uprawnionych. Jednym z powodów tak niskiej 
frekwencji mogło być to, że Polacy coraz mocniej odczuwali efekty zmian gospodarczych, 
wywołanych przez tzw. reformę Balcerowicza - narastało bezrobocie, powiększały się ob-
szary biedy, inflacja coraz mocniej zagrażała domowym budżetom.

Bez hierarchii, ale subsydiarnie
Początkowo podstawową jednostką przywróconego samorządu terytorialnego w III 

Rzeczypospolitej Polskiej była gmina - wspólnota samorządowa, na którą składa się ogół 
mieszkańców zamieszkałych na danym terytorium, zintegrowanych społecznie i zdolnych 
do samoorganizacji dla wspólnych celów oraz mających wspólną świadomość społeczną. 
W 1998 roku uchwalono nowy, trójstopniowy model polskiego samorządu. Obok gminy 
wprowadzono pośredni szczebel powiatowy oraz duże województwa, które mają realizo-
wać głównie zadania regionalne.

System samorządowy funkcjonujący obecnie w Polsce nie jest hierarchiczny. Władze 
województwa nie mogą niczego nakazywać powiatowi, a władze powiatu - władzom gmi-
ny. Dodatkowym potwierdzeniem braku hierarchii jest zasada pomocniczości, nazywana 
także z angielska zasadą subsydiarności. Gmina ma realizować zadania, których nie jest 
w stanie załatwić sam obywatel. Powiat pełni rolę pomocniczą wobec gminy, zaś woje-
wództwo - wobec powiatu.

Odrębnym tematem jest przyszłość samorządów terytorialnych w Polsce i ewolucja ich 
zadań. Wielu polityków lokalnych z obawą obserwuje decyzje władz centralnych, które moc-
no uszczuplają wpływy do budżetów miast i gmin, a jednocześnie uruchamiają programy, 
w których decyzje o tym, jaka inwestycja lokalna będzie w gminie realizowana podejmuje 
się znowu w Warszawie. Niepokój budzi też ignorowanie opinii strony samorządowej w spra-
wach, które rozstrzyga Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Bardzo wyraźnie było to widać, 
kiedy rządowa strona przeforsowywała zmianę granic administracyjnych gminy Kleszczów.

opr. Jerzy Strachocki

å ciąg dalszy ze str. 5

Samorządy w Polsce (II)
(dokończenie tekstu z wydania nr 11)

Recytowali 
„Tęczowe wierszyki”

tym wydarzeniu nie możemy nie 
wspomnieć - nie tylko z kronikar-

skiego obowiązku, ale też dlatego, że z gro-
na laureatów XIX edycji gminnego konkursu 
recytatorskiego wywodzić się będą ucznio-
wie, których nazwiska pojawią się w kon-
kursach starszych klas szkół podstawowych 
albo szkół średnich. Niejednokrotnie spo-
śród utalentowanych recytatorów wywodzą 
się późniejsi aktorzy filmowi i teatralni…

Zadaniem uczestników tegorocznej, już 
XIX edycji konkursu „Tęczowe wierszyki”, 
była recytacja utworów takich poetek, jak 
Wanda Chotomska, Dorota Gellner oraz Ewa 
Stadtmüller. Oceny dokonywane przez juro-
rów pozwoliły na odkrycie lokalnych talentów.

W kategorii I, w której rywalizowa-
ły przedszkolaki, ustalono taką kolejność 
miejsc: I m. - Patryk Buresz (PPS Łękińsko), 
II m. - Maja Perońska (PPS Łuszczanowi-
ce), III m. - Julia Blady (PPS Łękińsko), Olga 
Kudlińska (PPS Kleszczów), Kaja Szermer 
(PPS Łuszczanowice).

Wśród uczniów szkół podstawowych 
laureatkami zostały następujące uczennice: 
I m. - Pola Brześcińska (SP im. J. Korczaka 
w Kleszczowie), II m. - Maria Madej (SP im. M. 
Kopernika w Łękińsku), III m. - Lena Kotlarek 
(SP im. J. Korczaka w Kleszczowie), wyróż-
nienie - Zuzanna Dymitrowicz (SP im. J. Kor-
czaka w Kleszczowie). Wykonawców wierszy 
nagradzano nie tylko gromkimi brawami. Były 
również upominki: książka i maskotka dla 
każdego plus puchary dla zwycięzców.

JS

O
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Historia szkoły w Łękińsku (cz. 4)
å ciąg dalszy ze str. 8 pracuje osiem lat. Szkoła mieści 

się w dwóch budynkach stojących obok siebie i w każdym z nich 
mieszczą się dwie izby lekcyjne. Poza tym innego pomieszczenia 
szkoła nie posiada. Wszelkie imprezy odbywają się w świetlicy gro-
madzkiej, która mieści się w jednym budynku za szkołą. Z miesz-
kań służbowych, które mieszczą się w budynku szkolnym korzysta 
dwóch nauczycieli i kierownik szkoły (…) W obwodzie danej szkoły 
zgodnie z listami, które są uaktualnione mieszka w wieku obowiąz-
ku szkolnego 110 dzieci. Ogółem do szkoły uczęszcza 135, w tym 
jedno dziecko z 1948 roku, które zostało przyjęte na zezwolenie 
Wydziału Oświaty i 23 uczniów jest z roczników starszych.”

Niezwykle szczegółowe i obszerne sprawozdanie zawiera 
także charakterystyki poszczególnych nauczycieli szkoły w Łę-
kińsku. O kierowniku wizytator napisał m.in. „Z rozmowy z człon-
kami komitetu rodzicielskiego wynikało, że kierownik szkoły zmo-
bilizował rodziców do współpracy ze szkołą, czego dowodem jest 
częste odwiedzanie lekcji. Początkowo współpraca kierownika ze 
środowiskiem nie sprzyjała obu stronom, gdyż wynikły nieporozu-
mienia, szczególnie na tle różnic światopoglądowych, co znalazło 
odbicie w skargach, które w większości były niesłuszne”.

W roku 1955 nauczycielami szko-
ły w Łękińsku byli też: Wanda Kociniak 
(„w pracy jest obowiązkowa, zdyscypli-
nowana (…), w stosunku do dzieci jest 
serdeczna”); Stanisław Szewczyk („jako 
członek partii jest wykładowcą szkolenia 
partyjnego (…) w pracy jest obowiązkowy 
i w postępowaniu wobec dzieci – taktow-
ny”); Krystyna Świątek („Postawa nauczy-
ciela na tle klasy dobra. Lekcja pod wzglę-
dem ideologicznym nie nasuwa zastrze-
żeń”). Oprócz kilkustronicowego sprawoz-
dania wizytator sporządził też 16-punkto-
we zalecenia do wykonania. Pismo w tej 
sprawie trafiło do szkoły 31 marca, a już 
następnego dnia kierownik zwołał zebra-
nie Rady Pedagogicznej, na którym rozpi-
sano „na nuty” odpowiedzialnych za wdro-
żenie uwag oraz terminy. Protokół kończy 
się takim oto stwierdzeniem: „Nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów dziękują 
za wskazówki zawarte w sprawozdaniu 
i na wniosek ob. Kociniak Wandy proszą 
o częste wizytowanie”. 

W styczniu następnego roku kierow-
nik Jan Jabłoński miał okazję wygłosić 
okolicznościowy referat podczas uro-
czystej sesji Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Łękińsku, której obserwatorami 
byli uczniowie klas VI i VII podstawówki. 
Przedstawiony przez 34-osobowy zespół szkolny program arty-
styczny został poświęcony 50. rocznicy rewolucji 1905 roku oraz 
10-leciu wyzwolenia stolicy i województwa łódzkiego.

Problemy kadrowe, coraz więcej uczniów
Z protokołów spisanych podczas zebrań Rady Pedagogicz-

nej wynika, że jednym z problemów którym próbowano zaradzić 
m.in. poprzez rozmowy komitetu rodzicielskiego z rodzicami było 
nie posyłanie dzieci do szkół. Dyscyplinujące rozmowy nie da-
wały widocznie efektów, bo we wrześniu 1955 r. Jan Jabłoński 
zdecydował się wysłać w tej sprawie pismo do Prezydium PPRN 
w Piotrkowie Trybunalskim. Na liście uczniów uchylających się 
od obowiązku szkolnego znalazły się nazwiska sześciu osób 
z roczników 1940-42), a także imiona rodziców i miejsca ich za-
mieszkania. „Rozmowy z rodzicami nie dały pozytywnych wyni-
ków” - przyznawał kierownik.

Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze roku 1955/56 
szkoła liczyła wówczas 145 uczniów. Dwójkowiczów nie było 
wtedy jedynie w klasie I. W pozostałych liczba uczniów z jedną 
oceną niedostateczną sięgała nawet 5 (tak było np. w klasie VII 
liczącej ogółem 19 uczniów). W tym najstarszym oddziale były 
poza tym 2 osoby z dwiema dwójkami oraz 2 z liczbą ocen nie-
dostatecznych przekraczającą 3.

Tworząc arkusz organizacyjny na rok 1956/57 kierownik 
szkoły spodziewał się wzrostu liczby uczniów do 163. Szkoła 
borykała się z problemami kadrowymi. Oprócz znanych nam już 
nauczycieli J. Jabłońskiego i Wandy Kociniak, kadrę nauczy-
cielską tworzyli Teresa Łuczak i Teresa Okońska. Na uzupeł-
nienie czekały miejsca, zwolnione przez Stanisławę Tomczyk 
i Mariana Jurgę. „Potrzebny wykwalifikowany nauczyciel języka 
polskiego, języka rosyjskiego, historii i śpiewu dla klas V-VII” 
- wnioskował J. Jabłoński w arkuszu organizacyjnym, przedkła-
danym władzom oświatowym. A w piśmie do Prezydium PPRN 
w Bełchatowie podawał, że nauczyciele w jego szkole pracu-
ją obecnie w godzinach nadliczbowych. W tygodniu było tego 
sporo: J. Jabłoński +7; St. Tomczyk +11, W. Kociniak +3.

W roku szkolnym 1956/57 do składu nauczycielskiego 
w Łękińsku dołączył Wiesław Grzegorczyk. Otrzymał wycho-
wawstwo klasy II i został opiekunem SKS. Wizytujący szkołę 
inspektorzy z Bełchatowa wysoko ocenili prowadzoną przez 
niego lekcję geografii w klasie VII. Jeden z fragmentów pro-
tokołu sugeruje, że W. Grzegorczyk chciał szkołę w Łękińsku 
traktować jedynie jako chwilowy przystanek na ścieżce zawo-
dowej: „Kol. Kierownik podkreślił duże zasługi kol. Grzegorczy-
ka w dziedzinie wychowania fizycznego i zaproponował, aby 
kolega ten wycofał swoje podanie o przeniesienie z tej szkoły”.

Wydaje się, że ta zachęta okazała się skuteczna, bo nazwi-
sko W. Grzegorczyka znajdujemy również w arkuszach organi-
zacyjnych szkoły na lata 1957/58 i 1958/59.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

Dość dokładny, choć odręczny plan obwodu szkolnego z roku 1957 pokazuje układ 
sieci komunikacyjnej, odległości do poszczególnych wiosek, sieć zabudowy oraz ówcze-

sną lokalizację szkoły.
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Maksymilian Zawiślak - zawodnik LKS Omega Kleszczów, startując w Bielsku-Białej na Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. wygrał bieg na dystansie 3000 metrów, uzyskując czas 8:45.92.

- Maksymilian, który jest również uczniem 3 klasy Technikum Nowoczesnych Technologii w Klesz-
czowie, trenuje lekką atletykę zaledwie od 2 lat - opowiada trener LKS Omega, Mateusz Urbaniak. - 
Wcześniej przez 8 lat grał w tenisa stołowego. Mimo krótkiej przygody z bieganiem może pochwalić się 
już kilkoma znaczącymi sukcesami. Zimą zdobył brązowy medal podczas Halowych Mistrzostw Polski 
U-18 w Rzeszowie oraz złoty medal na 3000 m podczas Mistrzostw Polski LZS w Białymstoku.

Na mistrzostwach w Bielsku-Białej wystąpiła  również Amelia Pawelus. Nasza zawodniczka 
w biegu na 1500 m wywalczyła V miejsce.

Filip Dzieciątkowski - zawodnik LKS Omega Kleszczów rywalizował podczas Mistrzostw Polski 
w Biegu Alpejskim, zorganizowanych w okolicach Międzygórza i Bystrzycy Kłodzkiej. Na dystansie 
6 km w kategorii juniorów Filip zdobył brązowy medal. To wynik tym cenniejszy, że start w biegach 
górskich był debiutem naszego zawodnika, a podczas  imprezy wystąpiły niesprzyjające warunki 
pogodowe.

… będzie w nowym sezonie występował w II grupie piotrkowskiej klasy okręgowej. Drużyna tre-
nowana przez Tomasza Walioszczyka będzie rywalizować o jak najwyższe miejsce w tabeli z 15 in-
nymi rywalami. Będą to: Hetman Rusiec, MGKS Drzewica, Andrespolia Wiśniowa Góra, Szczerbiec 
Wolbórz, Włókniarz Moszczenica, KKS Koluszki, Pilica Przedbórz, Victoria Żytno, Start Lgota Wiel-
ka, Astoria Szczerców, Polonia Gorzędów, Kasztelan Żarnów, IKS Inowłódz, UKS Concordia 1909 
Piotrków oraz LKS Różyca.

Terminy najbliższych meczów na boisku własnym: ● 27-28.08 - Gerlach Drzewica, ● 3-4.09 - 
Włókniarz Moszczenica, ● 17-18.09 - IKS Inowłódz, ● 1-2.10 - Start Lgota Wielka, ● 15-16.10 - Con-
cordia Piotrków Trybunalski, ● 29-30.10 - Astoria Szczerców.

Występujący w  IV  lidze zespół LKS Omega Kleszczów  rozpoczął  już  rywalizację sezonu 
2022/2023. 6 sierpnia w meczu wyjazdowym zremisował z Polonią Piotrków 1:1. Na własnym boisku 
przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie drużyna Omegi zagrała 10 sierpnia. Rywal - Fundacja Akademia 
GKS Bełchatów okazał się mocniejszy i wygrał 4:0.

Kolejne mecze na własnym stadionie rozegrane zostaną:
●  20 sierpnia, godz. 17 - z MGUKS Pogoń Zduńska Wola,
●  27 sierpnia, godz. 17 - z GKS Orkan Buczek,
●  7 września, godz. 17 - z Sokołem Aleksandrów,
●  17 września, godz. 16 - ze Zrywem Wygoda,
●  8 października, godz. 16 - z KS Kutno,
●  22 października, godz. 15 - z Widzewem II Łódź,
●  5 listopada, godz. 13 - z WKS 1957 Wieluń,
●  19 listopada, godz. 13 - z MKP Boruta Zgierz.

Występująca w IV lidze drużyna Omegi sprawdzała stan swoich przygotowań do nowego sezonu 
podczas meczów sparingowych. Wygrała m.in. z zespołem Złoczewii Złoczew 5:3 (to zespół z klasy 
okręgowej). W Bełchatowie w dwóch innych meczach (krótszych niż standardowe, bo tylko 2x30 min.) 
zremisowała 1:1 z GKS Bełchatów i przegrała 2:3 z Orkanem Buczek. Ostatni z pojedynków sparingo-
wych, rozegrany w Kleszczowie z Victorią Częstochowa, zakończył się porażką Omegi 1:2.

(opr. JS)

Nie dał szansy rywalom na 3 km

Biega po górach na medal

Zespół LKS Omega II…

Kiedy zagra IV-ligowa Omega?

Jak wypadli w sparingach?

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 731-31-27
Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - PT Bełchatów 635-64-13
Nadleśnictwo Bełchatów 635-72-03 
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
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Międzypokoleniowy piknik
lipca mieszkańcy gminy Kleszczów spotkali się na plenerowej imprezie, której 
ideą jest spotkanie i zapewnienie atrakcji członkom rodzin w różnym wieku.  

II Kleszczowski Piknik Międzypokoleniowy odbywał się na terenie SOLPARKU. Inicjatorem 
tego wydarzenia było – tak jak w zeszłym roku - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku Gminy Kleszczów, a współorganizatorami - Solpark Kleszczów sp. z o.o., Gminny 
Ośrodek Kultury w Kleszczowie, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, LKS Omega Klesz-
czów. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Kleszczów.

Pogoda nie sprzyjała zrealizowaniu wszystkich planów, w tym takich, które miały być re-
alizowane pod gołym niebem. Ciągle padający deszcz wykluczył np. ustawienie dmuchańców 
i zorganizowanie sportowej rywalizacji na otwartej przestrzeni. Większość aktywności skupiła 
się na terenie zadaszonego sezonowego lodowiska i w jego sąsiedztwie, gdzie rozstawiono 
namioty. Pod ich dachem instruktorzy GOK prowadzili zajęcia warsztatowe dla dzieci. 

Piknik rozpoczął się występem Kleszczowskiej Orkiestry Dętej. Odbyły się zabawy re-
kreacyjno-ruchowe dla dzieci, poprowadzone przez animatorów, a także rywalizacja zręcz-
nościowa. Seniorzy pokazali na co ich stać, śpiewając popularne pieśni. Mieli też okazję 
sprawdzić swoją kondycję fizyczną podczas zabawy tanecznej, do której przygrywał zna-
komicie przygotowany coverowy zespół Collegium Cover Band.

Działały punkty gastronomiczne, a uczestnicy zajęć twórczych prowadzonych przez GOK 
(tkactwo, malarstwo, ceramika artystyczna) zaprezentowali na wystawie przykłady swoich prac.

JS

30


