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Kolejny raz Gmina Kleszczów wraz 
z innymi samorządami uczestniczyła w pro-
cedurze zakupu energii elektrycznej na 
cele komunalne i dla obiektów komunal-
nych. W roli zamawiającego wystąpiła Gru-
pa Zakupowa Gminy Łowicz. O ile w roku 
2021 udział w grupie deklarowało 12 samo-
rządów, to w tym roku ich liczba wzrosła do 
21. Poprzednio nasz rejon reprezentowany 
był w tej grupie jedynie przez gminy Klesz-
czów, Drużbice i Szczerców. Teraz grupa 
powiększyła się m.in. o gminy Kluki i Zelów.

Więcej na str. 2

Sosna, która rośnie przy ulicy Szkolnej 
w Łękińsku w pobliżu ogrodzenia cmentarza 
ma zyskać status pomnika przyrody. Uchwa-
łę w tej sprawie Rada Gminy Kleszczów pod-
jęła 29 września. Drzewo liczy sobie 3 metry 
w obwodzie i 12 metrów wysokości.

Prąd dla gminy 
na rok 2023

Pomnik przyrody

Strony internetowe „pośredniaków” poprzez połączenie z ogólnopolską bazą pozwa-
lają na selekcjonowanie dostępnych, aktualnych ofert zatrudnienia w firmach danego po-
wiatu. Kolejne okienko w wyszukiwarce obejmuje propozycje pracy w krajach Unii Euro-
pejskiej oraz obszarze EOG. Jeszcze jedna baza gromadzi w jednym miejscu aktualne 
propozycje staży i praktyk zawodowych, dostępnych w powiecie.

Ostatni tydzień września pokazał, w jak niekorzystną stronę zmierza rynek pracy 
w Polsce. 23 września w Centralnej Bazie Ofert Pracy było na terenie całej Polski 27.670 
ofert, w tym w urzędach pracy - 24.622. Liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 69.992. Ty-
dzień później, 30 września liczba ofert w całym kraju zmalała do 22.787, z czego 20.478 
było dostępne poprzez urzędy pracy. Pula wolnych miejsc pracy w ciągu tygodnia skurczy-
ła się o 10 tysięcy i na koniec września wyniosła 59.911.

A jak wyglądała sytuacja w bełchatowskim PUP i w sąsiednich „pośredniakach”?
Więcej na str. 6 i 7

5 października na placu budowy w Czy-
żowie odbywał się montaż masztów, liczą-
cych przeszło 20 metrów wysokości każdy. 
Posłużą one do oświetlenia dużego boiska 
piłkarskiego (8,5 tys. m kw.). Oświetlenie 
z wykorzystaniem niższych masztów zostało 
wcześniej ustawione przy boisku wielofunk-
cyjnym i korcie tenisowym. To kolejne obiek-
ty budowanego kompleksu, na który Gmina 
Kleszczów pozyskała dofinansowanie z Rzą-
dowego Programu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład”.

Więcej na str. 5

Rynek pracy zmierza w złą stronę 

Trwa budowa 
kompleksu boisk

Przewodnicząca Rady 
Gminy Kleszczów

KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Przewodnicząca Rady Wójt

Z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej…

… wszystkim Nauczycielom i Pracownikom 
oświaty w Gminie Kleszczów przekazujemy 

słowa wdzięczności oraz podziękowania 
za trud wkładany w edukację i wychowanie 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Życzymy wszelkiej pomyślności, 
wytrwałości i jak najwięcej chwil, 
w których będą Państwa cieszyć 
osiągnięcia i sukcesy uczniów.



2	 	I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 NR	20-21/588-589

Kolejny obiekt z własną elektrownią

Prąd kupowany w grupieW gminnej 
energetyce

kilku tygodni stacja paliw w Kleszczowie, prowadzona przez spółkę ARR „Arreks” 
i działająca pod marką ORLEN posiada instalację fotowoltaiczną, złożoną z 54 sztuk 

paneli. Sfinansowana przez Gminę Kleszczów inwestycja posiada moc 21 kWp i kosztowała 125 
tys. zł (jest to wartość brutto).

Inwestycja zrealizowana w ciągu zaled-
wie dwóch miesięcy obejmowała wykonanie 
projektu instalacji, ustawienie na płaskim da-
chu budynku stacji paliw konstrukcji, na której 
zostały zamontowane panele. Kolejne z za-
dań zapisanych w umowie to montaż inwerte-
ra, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż 
i podłączenie rozdzielni do istniejącej instala-
cji gminnego budynku.

JS

zrost zainteresowania kupowaniem energii w ramach grupy można wytłumaczyć nie tylko 
tym, że uzyskiwane w poprzednich latach oferty były znacznie korzystniejsze niż w przy-

padku ogłaszania przetargów przez pojedyncze miasto czy gminę. Obserwowany już w zeszłym 
roku i zyskujący na dynamice w roku 2022 wzrost cen energii, a przede wszystkim jej nośników, 
wywołał potrzebę szukania tańszych dostawców.

Zamówienie „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Łowicz” ogło-
szone zostało 11 lipca. Termin składania ofert wyznaczono na 9 sierpnia. Jak można przeczytać 
w zamówieniu „Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 
31.12.2023 r. wynosi 23 856 717 kWh. Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2023 
r. do 31.12.2023 r. wynosi 32 206 567,95 zł”.

Już 9 sierpnia przed otwarciem ofert przedstawiona została informacja o kwocie jaką zamawia-
jący zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: „Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 39 614 078,58 zł brutto”. Zarówno pierwotna kwota, 
jak i ta ogłoszona w dniu otwarcia ofert, okazały się mocno zaniżone wobec oczekiwań jedynego - jak 
się okazało - podmiotu, który zdecydował się złożyć ofertę grupie zakupowej. Przedstawiona przez 
niego cena brutto to 58.071.304,82 zł.

Przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia dla tak wielu samorządów było potężną 
pracą. Sam tylko, opracowany w Excelu „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” liczył ponad 
2560 pozycji. W tym wykazie miejsca od 798 do 957 zajmują punkty poboru, zlokalizowane na 
terenie gminy Kleszczów. Są to nie tylko linie zasilające oświetlenie uliczne oraz budynki i siedziby 
jednostek samorządowych, takich jak przedszkola, szkoły czy placówki kultury. Do tegorocznego 
zamówienia dokooptowane zostały także dwie gminne spółki - Kleszczowska Przychodnia SALUS 
oraz SOLPARK Kleszczów. Całkowity wolumen zamówienia dla Gminy Kleszczów oraz dla wspo-
mnianych spółek na rok 2023 wynosi 5,7 mln kWh.

O ile w przetargu na zakup energii, ogłoszonym na rok 2022 przez tę samą, choć mniej liczną 
grupę zakupową zgłosiło oferty pięć spółek (Elektra S.A., innogy Polska S.A., ENEA S.A., Veolia 
Energy Contracting Poland Sp. z o.o. oraz Energa Obrót S.A.) to w tym roku gotowość zaopa-
trywania znacznie większego grona odbiorców, reprezentowanych przez grupę zakupową Gminy 
Łowicz, zgłosiła jedynie Energa Obrót S.A. Cena netto energii na rok 2023 wyniesie 1,9790 zł/kWh. 
Nie jest to jedyna opłata za prąd, jaką ponosić będą samorządy. Dodatkowym kosztem będzie 
opłata za przesył. Jej wielkości jeszcze nie znamy, dopóki nowych taryf na rok 2023 nie zatwierdzi 
Urząd Regulacji Energetyki. W przypadku Gminy Kleszczów dostawcą do niemal wszystkich punk-
tów odbioru będzie spółka Energoserwis Kleszczów sp. z o.o.

Warto w tym miejscu dodać, że zgodnie z umową obowiązującą do końca roku 2022 Gmina 
Kleszczów płaci 0,4034 zł netto za 1 kilowatogodzinę. W tym roku energię dla uczestników Grupy 
Zakupowej Gminy Łowicz zapewnia ENEA S.A.

JS

● 29 sierpnia nastąpił odbiór techniczny pięciu 
indywidualnych przyłączy energetycznych 0,4 
kV. Przyłącza te posłużą do zasilania z gmin-
nej sieci czterech posesji w Czyżowie i jednej 
w Łękińsku. Za kwotę 120 tys. brutto przyłą-
cza wykonali pracownicy spółki Energoserwis 
Kleszczów.
● Trwa rozbudowa infrastruktury elektroener-
getycznej wzdłuż ulicy Rolnej w Łękińsku. Na 
to zadanie składa się ułożenie linii kablowych 
0,4 kV i linii zasilającej oświetlenie uliczne oraz 
uzupełnienie i wymiana tego oświetlenia. Inwe-
stycja realizowana na odcinku ok. 650 metrów 
ma być ukończona w styczniu przyszłego roku. 
Wykonawca – spółka ELBOX z Rogowca otrzy-
ma wynagrodzenie w kwocie 1,14 mln zł brutto.
● Firma z Gdańska BlackWater Energia S.A. 
realizuje zadanie „Budowa stacji transformato-
rowej 15/04 kV nr STPZ-5 oraz linii kablowych 
15 kV i 0,4 kV w Żłobnicy”. Ta infrastruktura 
energetyczna posłuży do zasilania firm po-
wstających na terenie strefy w Żłobnicy. Termin 
wykonania wyznaczony był na grudzień br., 
jednak opóźnienia w zdobyciu niezbędnych 
materiałów spowodują jego wydłużenie do mar-
ca 2023 r. Koszt realizacji tego zadania wynosi 
2.023.688,25 zł brutto.
● W systemie „Zaprojektuj i wybuduj” jest 
obecnie wykonywane inne przedsięwzięcie w 
branży energetycznej. Chodzi o modernizację 
komunikacji głosowej pomiędzy stanowiskami 
w stacjach GPZ Bogumiłów, GPZ Kleszczów, 
GPZ Żłobnica i w budynku A-300, a Operato-
rem Sieci Przesyłowej. Za najkorzystniejszą 
ofertę złożoną w przetargu uznano propozycję 
TELBUD S.A. z Poznania. Wykonanie zleco-
nych przez gminę prac firma ta wyceniła na 
1,16 mln zł brutto. Ustalony w umowie termin 
realizacji to 7 miesięcy (do końca lutego 2023).

JS

W

Od

Projekt w konsultacjach
4 do 14 października są prowadzone konsultacje projektu programu współpracy 
Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Poddany konsultacjom program dotyczy roku 2023 i został 
ogłoszony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczów (BIP). Wszystkie za-
interesowane organizacje pozarządowe z terenu gminy Kleszczów oraz podmioty wymienio-
ne w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie mogą uczestniczyć w tych konsultacjach.

Opinie i uwagi można wnosić pisemnie, korzystając z „Formularza konsultacji”, zamiesz-
czonego na stronach BIP. Druk można również pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Klesz-
czowie. Po wypełnieniu dokument należy przekazać do Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie 
Gminy lub przesłać drogą listową na adres: Urząd Gminy, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 
lub przekazać drogą elektroniczną na adres: kleszczow@kleszczow.pl.

JS

Od

Spaliła się słoma
września bardzo dużo zajęcia miały 
zastępy straży pożarnej, wezwane 

do gaszenia dwóch stert słomy, złożonych z tzw. 
balotów. Pożar wybuchł w pobliżu drogi między 
Łękińskiem a Czyżowem, a opanowanie ognia 
zajęło strażakom ponad 20 godzin.

Oprócz samochodów gaśniczych z PSP 
w Bełchatowie w akcji uczestniczyły wszystkie 
ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z tere-
nu gminy (OSP Łękińsko, OSP Kleszczów, OSP 
Łuszczanowice, OSP Żłobnica). „Jako wstępną 
przyczynę pojawienia się ognia strażacy wska-
zali podpalenie” - podał portal ebe24.net.

JS

26

Fot ze strony www.radiolodz.pl
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Wrześniowa sesja

W

29 września Rada Gminy Kleszczów zebrała się na 53. sesji kadencji 2018-2023. 
Pierwsza z podjętych uchwał dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla Po-

wiatu Bełchatowskiego na realizację zadania „Wyposażenie nowo powstającego budynku 
placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka”. Przyznano na ten cel 20 tys. zł.

Budżetowe sprawy
Zmiany wprowadzone przez radę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klesz-

czów na lata 2022-2028 oraz w budżecie Gminy Kleszczów na 2022 rok wynikały m.in. 
z otrzymania środków rządowych na wypłatę dodatku węglowego (zwiększenie o ponad 
1,22 mln zł), wzrostu oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie o ponad 50 tys. zł). Po 
stronie wydatków bieżących m.in. wzrosły kwoty przeznaczone na zakup energii (100 tys. 
zł) oraz na dotacje z budżetu dla niepublicznej placówki oświatowej (200 tys. zł). Po wpro-
wadzeniu zmian plan dochodów budżetowych Gminy Kleszczów na rok 2022 zamyka się 
kwotą 217.789.296,26 zł, a plan wydatków - kwotą 384.227.952,20 zł. Deficyt budżetowy 
zaplanowany na 2022 r. ma obecnie wysokość 166.438.655,94 zł. 

Pomnik przyrody w Łękińsku
Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Łękińsku dotyczy sosny zwyczaj-

nej, która rośnie przy ul. Szkolnej na działce należącej do Powiatu Bełchatowskiego. Sosna, 
której obwód wynosi 300 cm ma wysokość 12 metrów. Zgodnie z ustawą o ochronie przyro-
dy za pomniki przyrody mogą być uznane „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej 
lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród in-
nych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy, gatunków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”.

Uchwała ta wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
i uprawomocni się 14 dni później.

Kategoria dróg gminnych
Kolejne z uchwał podjętych na wrześniowej sesji dotyczyły porządkowania stanu praw-

nego dróg z terenu gminy. Do kategorii dróg gminnych został zaliczony przeszło 5-kilome-
trowy odcinek gminnej obwodnicy od granic gminy w miejscowości Kamień do skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 1901E w Żłobnicy. 

W uzasadnieniu przedłożonym Radzie Gminy Kleszczów wójt Sławomir Chojnowski 
przypomniał okoliczności, jakie towarzyszyły podjęciu we wrześniu 2017 r. uchwały, któ-
ra wyłączała wspomniany fragment obwodnicy z kategorii dróg publicznych. Uchwała była 
logicznym następstwem podpisanego przez gminę porozumienia o współpracy ze spółką 
PGE GiEK S.A., zmierzającego do umożliwienia wydobycia węgla brunatnego zalegającego 
w okolicach wysadu solnego „Dębina”. Jednym z elementów tego porozumienia miała być 
budowa drogi „przez wkop”, która zastąpiłaby zajęty pod działalność górniczą fragment szla-
ku komunikacyjnego północ-południe.

Wójt przypominając o rozporządzeniu Rady Ministrów, dotyczącym zmiany granic Gmi-
ny Kleszczów, w wyniku którego nasza gmina utraciła tę część terytorium, która stanowiła 
obręb geodezyjny Wola Grzymalina, poinformował w uzasadnieniu: „Biorąc pod uwagę fakt, 
że na obszarze obrębu Wola Grzymalina (obecnie leżącego na terenie gminy Bełchatów) 
zaplanowano realizację niemalże 7/8 całego przebiegu zadań inwestycyjnych w zakresie 
zawartych Umów o współpracy, które to realizacje stanowiły nadrzędne zadanie do wykona-
nia przed likwidacją odcinka Obwodnicy Kleszczowa biegnącej przez wysad solny „Dębina”, 
dalsza realizacja postanowień zawartego Porozumienia i Umów przez Gminę nie jest praw-
nie możliwa”. W głosowaniu nad tą uchwałą 13 radnych opowiedziało się „za”, natomiast 
jeden radny wstrzymał się od głosu.

Kolejne z „drogowych” uchwał dotyczyły m.in. zaliczenia dwóch dróg w miejscowości 
Czyżów do kategorii dróg gminnych, pozbawienia odcinka jednej z dróg gminnych w Czyżo-
wie kategorii drogi publicznej oraz zmiany przebiegu tej drogi.

W dalszej części wrześniowego posiedzenia rada zgodziła się na kontynuację umo-
wy dzierżawy przez okres 5 lat nieruchomości gruntowej w Żłobnicy o powierzchni 1,6 ha 
z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedłożona Radzie Gminy Kleszczów petycja, dotyczą-
ca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy została rozpatrzona negatywnie.

Informacja z wykonania budżetu
Istotną częścią sesji była przedstawiona przez skarbnik gminy, Agatę Karbownik informacja 

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczów za I półrocze bieżącego roku. Dokumenty 
pokazujące jak przez pierwsze sześć miesięcy były realizowane budżetowe plany są bardzo 
obszerne i liczą dziesiątki stron. Przytoczymy tylko niektóre fragmenty ze sprawozdania:

„Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 127.335.540,45 
zł, a ich realizacja stanowiła 60,60% planu wynoszącego 210.123.094,38 zł. (…) W struk-
turze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 
2022 roku zostały wykonane na poziomie 124.257.116,02 zł, tj. w 62,37% w stosunku do 
planu wynoszącego 199.234.757,38 zł. (…) Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 
2022 roku wyniosły 97.404.539,37 zł, a ich realizacja wyniosła 25,47% planu wynoszące-
go 382.425.260,99 zł. (…) W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wyko-
nane na poziomie 76.135.103,41 zł, tj. w 35,93% w sto- å ciąg dalszy na str. 6

ramach działań prewencyjnych, 
podjętych w Polsce z powodu za-

grożenia wybuchem elektrowni atomowej 
zajętej na Ukrainie przez wojska rosyjskie, 
Gmina Kleszczów odebrała zapas przezna-
czonych dla mieszkańców tabletek, zawie-
rających jodek potasu. Zostały one zdepo-
nowane w czterech punktach, z których 
będą wydawane w przypadku ogłoszenia 
zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.

Lokalizacja punktów:
● nr 1 - Kleszczowska Przychodnia Sa-
lus, Kleszczów, ul. Osiedlowa 2 - wejście 
główne,
● nr 2 - Kleszczowska Przychodnia Salus, 
Kleszczów, ul. Osiedlowa 2 - wejście bocz-
ne od strony Poradni dla dzieci chorych,
● nr 3 - Kleszczowska Przychodnia Sa-
lus, Kleszczów, ul. Osiedlowa 2 - wejście 
boczne od strony GOPS,
● nr 4 - Urząd Gminy w Kleszczowie,  
ul. Główna 47.

Do tych punktów mieszkańcy gminy 
w razie ogłoszenia alarmu o zagrożeniu ra-
diacyjnym mogą się udać po tabletki jodowe.

UWAGA! Obecnie nie ma możliwości 
pobrania tabletek z jodkiem potasu. Ich 
dystrybucja będzie uruchomiona dopiero 
w sytuacji prawdziwego zagrożenia radia-
cyjnego. O rozpoczęciu tej akcji będą infor-
mować środki masowego przekazu, komu-
nikaty na gminnych stronach internetowych, 
komunikaty emitowane z pomocą systemu 
powszechnego ostrzegania i alarmowania.

Zażycie tabletki z jodkiem potasu z wy-
przedzeniem, a więc przed ogłoszeniem 
zagrożenia radiacyjnego, nie ma sensu, al-
bowiem nie zabezpieczy organizmu przed 
skutkami promieniowania, może natomiast 
doprowadzić do powikłań. Podczas wizyty 
w przychodni albo w czasie badań lekar-
skich warto zapytać lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej o ewentualne przeciw-
wskazania do przyjmowania tych tabletek.

Dostosowana do wieku pacjenta dawka 
jodku potasu powoduje nasycenie tarczycy 
stabilnym jodem. W ten sposób blokowane 
jest wchłanianie jego radioaktywnego izo-
topu (jodu 131), który w przypadku awarii 
elektrowni jądrowej będzie przenoszony 
wraz z promieniotwórczym pyłem na znacz-
nym obszarze. Nasycenie tarczycy stabil-
nym jodem ma zapobiec nowotworom tar-
czycy. Dawkowanie jodu jest uzależnione 
od wieku, przy czym - zgodnie z rekomen-
dacjami Ministerstwa Zdrowia - prepara-
ty jodowe będą wydawane dla mieszkań-
ców do 60 roku życia.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji uspokaja, że na terenie Polski nie 
występuje zagrożenie skażeniem radiacyjnym. 
Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez 
Państwową Agencję Atomistyki, która posiada 
też narzędzia umożliwiające na bieżąco pro-
gnozowanie kierunków przemieszczania się 
ewentualnego obłoku promieniotwórczego.

Gmina otrzymała 
zapas tabletek  

z jodkiem potasu
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leszczowska Przychodnia Salus poinformowała o terminach przyjęć lekarzy 
specjalistów. Podany harmonogram obejmuje II połowę października oraz kil-

ka terminów na listopad, ustalonych do czasu przekazania „Informatora” do druku. 
Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80.

września ruszyły szczepienia dru-
gą dawką przypominającą prze-

ciw COVID-19. Jest ono wykonywane pre-
paratami przeciw wariantom Omikron BA.1 
lub BA.4/5. Warunkiem podania szczepionki 
pacjentowi jest ukończenie przez niego 12 lat 
oraz upłynięcie 90 dni od daty podania mu 
pierwszej dawki przypominającej.

Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia daw-
ka przypominająca podniesie odporność na 
koronawirusa, a w blisko 90 proc. przypadków 
chronią one przed ciężkim przebiegiem cho-
roby COVID-19 lub hospitalizacją. E-skierowa-
nia na szczepienie drugą dawką przypomina-
jącą zostały zamieszczone na Internetowym 
Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP.

Przed szczepieniem należy wypełnić 
kwestionariusz wstępnej kwalifikacji do 
szczepienia. Czeka nas również rozmowa 
z medykiem. Kwestionariusz do wypełnienia 
można otrzymać w punkcie szczepień, moż-
na go też pobrać i wypełnić wcześniej.

Zgodnie z informacją podaną 16 wrze-
śnia na stronie https://pacjent.gov.pl/aktual-
nosc/zaszczep-sie-czwarta-dawka-0 „osoby, 
które zgłoszą się na pierwsze szczepienie 
przypominające, również mogą otrzymać 
preparat przeciw wariantom Omikron BA.1 
lub BA.4/5, jeśli będzie on dostępny w tym 
punkcie szczepień”.

JS

SALUS - harmonogram

Zaszczep się 
czwartą dawką

L.P. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

PAŹDZIERNIK

1. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 28.10 10-17

2. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 31.10 8.30-14
3. Urologiczna lek. med. Kamil Krawiec 28.10 16.15-18

4. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata 
Makowska-Piontek 19.10 15.30-18

5. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 18.10 12-16

6. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 25.10 9-14
7. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 19.10 8-13
9. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 21.10  9-14

10. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 17.10 8.30-14

11. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. 
Kryspin Niedzielski 26.10 14-18

12. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 20.10 13-18
13. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 20.10 15.30-18
14. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 27.10 15.30-18
15. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 17.10 11-14
16. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 26.10 10-17
17. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 20.10 9-14
18. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 20.10 9.30-15
19. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 27.10 9.30-15
20. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 28.10 9-14

21. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa w każdy 
piątek 9.30-14

22. Specjalista pediatrii 
i alergologii dr n. med. Elżbieta Dółka w każdy 

wtorek 12-14

LISTOPAD

1. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 18.11 10-17.30

2. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 25.11 10-17.30

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 05.11 8-14
4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 19.11 8-14
5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 28.11 8.30-14
6. Urologiczna lek. specjalista urologii 25.11 16.15-18
7. Otolaryngolog lek. med. Izabela Zawadziłło 02.11 14.30-18
8. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-Piontek 09.11 15.30-18
9. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 19.11 9-14

10. Dermatologiczna dr n. med. 
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 08.11 10-14

11. Dermatologiczna dr n. med. 
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 22.11 12-16

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

FIZJOTERAPIA   
- dr n. med. Michał Kaczmarek

● 3.11. 8-15.10, ●4.11. godz. 8-16, ●7.11. godz. 8-15, 
●8.11.  godz.  8-15.45,  ●9.11.  godz.  8-15,  ●10.11. 
godz. 8-15, ●14.11. godz. 8-15, ●15.11. godz. 8-15, 
●17.11.  godz.  8-15,  ●21.11.  godz.  8-15,  ●23.11. 
godz.  8-15,  ●24.11,  godz.  8-15,  ●25.11,  godz. 
8-15,  ●28.11.  godz.  8-15,  ●29.11.  godz.  8-15, 
●30.11. godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

●4.11.  godz.  15-18,  ●14.11.  godz.  15-18,  ●18.11. 
godz. 15-18, ●28.11. godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów. 

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 
mgr specjalista fizjoterapii Anna Olbromska

●2.11. godz. 15-18, ●16.11., godz. 15-18, ●30.11. 
godz.15-18.  
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.

PORADNIA REHABILITACJI 
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

●8.11. godz. 11.30-16.

FIZJOTERAPEUTKI  
- Aleksandra Cyran, Julita Zagórska

●Od poniedziałku do piątku w godz. 8- 18.

Poradnia 
RehabilitacjiK
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półka Knauf Bełchatów planuje utworzenie centrum ba-
dawczo-rozwojowego w strefie przemysłowej w Bogumi-

łowie. Jeden z największych producentów w branży materiałów 
budowlanych zakupił na ten cel działkę o powierzchni blisko 2,5 
ha. Umowę o współpracy z inwestorem podpisali 20 września 
br.: wójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski, prezes zarzą-
du Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, Mariola Rybarczyk oraz 
członek zarządu FRGK, Roman Urbański.

Grupa Knauf, posiadająca wieloletnie doświadczenie w za-
kresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych jest -za spra-
wą wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów - twórcą wielu 
opatentowanych wdrożeń przemysłowych w dziedzinie materia-
łów budowlanych. Dzięki rozbudowie zespołów badawczo-roz-

wojowych Grupy Knauf oraz inwestycjom w badania i rozwój 
Knauf chce sprostać rosnącym wymaganiom rynku materiałów 
budowlanych.

W centrum badawczo-rozwojowym, które powstanie w strefie 
„Bogumiłów” prowadzone mają być badania z zakresu nowocze-
snych rozwiązań produktowych w obszarze branży budowlanej. 
Uzupełnieniem dla laboratoriów i hal będzie parking wraz z nie-
zbędną infrastrukturą komunikacyjną. Poza samym centrum po-
wstanie także strefa do przeprowadzania testów zewnętrznych.

W związku z planowaną inwestycją gmina wyrazi zgodę in-
westorowi na podłączenie obiektów do komunalnej infrastruktury 
technicznej.

K. Kmiecik

Centrum badawczo-rozwojowe powstanie w strefie „Bogumiłów”
S

rzychodnia SALUS podaje co miesiąc podsumowanie nie-
doszłych do skutku wizyt na swojej stronie internetowej. 

To właśnie na stronie saluskleszczow.pl pojawiła się informacja, 
że w ciągu sierpnia na umówione wizyty u lekarzy nie przyszło 
(i terminu tej wizyty nie odwołało) aż 80 osób. Najwięcej takich 
przypadków (12) było w Poradni Ginekologicznej oraz w Poradni 
Chirurgiczno-Ortopedycznej (10). Nieodpowiedzialnością wykaza-
li się również pacjenci Poradni Dermatologicznej (9) oraz poradni 
alergologii i neurologii (po 7 „zawalonych” terminów). Osiem osób 
nie zgłosiło się ponadto na umówione badania w pracowni USG.

„Kleszczowska Przychodnia Salus sp. z o.o. dziękuje tym nie-
licznym Pacjentom, którzy zareagowali na nasz apel i zadzwonili 
aby odwołać zaplanowane porady lekarskie. Dzięki takiej posta-
wie choć kilka dodatkowych osób mogło skorzystać z pomocy me-
dycznej”.

No cóż, być może w ramach reformy służby zdrowia wejdzie 
w końcu symboliczna opłata za każdą zarezerwowaną wizytę 
w przychodni (np. 10 zł od jednego pacjenta) i wówczas problem 
zostanie rozwiązany w skali całego kraju. Na razie można jedynie 
apelować do pacjentów, przypominając że powiadomienie przy-
chodni o niemożności przybycia w zarezerwowanym wcześniej 
terminie jest czynnością łatwą i prostą. Zwolniony termin wizyty 
może przecież wykorzystać inny mieszkaniec gminy, który dzięki 
temu szybciej rozpocznie leczenie.

JS

koniec każdego miesiąca firma budująca kompleks 
boisk w Czyżowie (Ada-Light sp. z o.o. z Gostynina) 

oraz nadzór inwestorski dokonują oceny stanu zaawansowania 
prac. Urząd Gminy poinformowano, że na koniec września ro-
boty z branży budowlanej były wykonane w 22 proc., z branży 
sanitarnej - 26 proc., z branży elektrycznej - 20 proc.

W budynku szatni po zamontowaniu okien i drzwi oraz wy-
konaniu dachu, budowlańcy przystąpili do rozprowadzania oka-
blowania i prac tynkarskich. W budynku została zainstalowana 
sygnalizacja włamania i napadu.

Boisko wielofunkcyjne oraz kort po wykonaniu drenażu 
i ustawieniu obrzeży mają już gotowe podłoże, na boisku do piłki 
nożnej rozprowadzona została instalacja do nawadniania tra-
wiastej nawierzchni, natomiast przy boisku wykonano betonowe 
fundamenty do masztów oświetleniowych.

J. Strachocki

września nastąpiło podpisanie dokumentu dotyczącego 
poszerzenia zakresu działalności firmy Stalex Przed-

siębiorstwo Handlu i Obróbki Metali Sp. z o.o. w strefie prze-
mysłowej w Żłobnicy. Ze strony Gminy Kleszczów dokument 
formalizujący współpracę podpisał wójt Sławomir Chojnowski, 
w imieniu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów - prezes zarządu 
Mariola Rybarczyk oraz wiceprezes Robert Krzympiec.

Główny profil działalności spółki Stalex to produkcja stalo-
wych kształtowników zimnogiętych. Firma działa zarówno na 
rynku krajowym, jak i zagranicznym. Do jej głównych klientów 
należą firmy działające w branży konstrukcji stalowych.

Zakup nowych gruntów inwestycyjnych oznacza, że firma na swój 
projekt inwestycyjny przeznaczy łącznie powierzchnię ok. 4,5 hektara. 
Na działce tej wielkości inwestor planuje nie tylko budowę hal produk-
cyjnych, lecz również pomieszczenia biurowego i magazynu. Plano-
wana rozbudowa zakładu pozwoli na zwiększoną produkcję dla branż: 
okiennej, górniczej, automotive, czy też AGD-RTV. Ma w tym pomóc 
w szczególności zwiększenie powierzchni hal produkcyjnych. W no-
wym obiekcie firma planuje docelowo utworzyć ok. 50 miejsc pracy.

Gmina w ramach umowy zobowiązała się do zapewnia in-
westorowi dostępu do sieci elektroenergetycznej i pozostałych 
mediów.

K. Kmiecik

Nie widać poprawy Boiska w Czyżowie

Stalex powiększy fabrykę

P

8

Na

Boisko i kort sąsiadują z budynkiem szatni

Ten zbiornik zbierze wody opadowe, 
będą wykorzystane do podlewania murawy



6	 	I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 NR	20-21/588-589

Osoby z niepełnosprawnością…

Przewodnicy na rynku pracy

Powiatowa Rada 
Rynku Pracy…

… mogą już sięgnąć do informatora, opracowanego z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS) przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych (PFRON). „Informator dla osób z niepełnosprawnością” to blisko 130-stroni-
cowa publikacja, w której są zebrane informacje przydatne nie tylko dla osób z niepełno-
sprawnością, ale również ich opiekunów.

Początkowe rozdziały poświęcone są omówieniu świadczeń przyznawanych przez ZUS 
(renta z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczeń rentowych; renta socjalna; świadczenie 
uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - tzw. 500+). Czytając 
kolejne rozdziały dowiemy się o orzecznictwie lekarskim w ZUS; działaniach ZUS na rzecz 
osób z niepełnosprawnością; uprawnieniach pracowniczych osób z niepełnosprawnością.

Bardzo obszerne, bo zajmujące blisko połowę objętości, są informacje poświęcone 
wsparciu osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON. 
Zainteresowani znajdą tu wyjaśnienia, na jaką pomoc 
z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz 
pracodawcy zatrudniający takich pracowników. Omówiono 
też zasady ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, warun-
ki jego udzielenia i niezbędne dokumenty. Do składania 
wniosków o dofinansowanie z PFRON służy ścieżka elek-
troniczna (System Obsługi Wsparcia finansowanego przez 
PFRON, dostępny na stronie sow.pfron.org.pl).

„Informator” opisujący stan prawny na rok 2022 jest do-
stępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

JS

- Nie mamy jeszcze informacji z większych zakładów pracy, że będą zwolnienia… ale nie-
stety byłam na konwencie dyrektorów i tam były takie sygnały, że liczba bezrobotnych może 
wzrastać - zapowiedziała na wrześniowym posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ra-
domsku Renata Koska, dyrektor radomszczańskiego PUP (cytat za portalem Radomsko24).

Optymizm będzie gasł
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Bełchatowie aktualne dane z lokalnego rynku pracy 

poznała 26 września. Jak się okazuje liczba zarejestrowanych bezrobotnych była w sierp-
niu niższa o około 200 osób niż rok wcześniej i wynosiła 2351. Stopa bezrobocia ustabili-
zowała się w naszym powiecie - od trzech miesięcy jest na poziomie 4,5 proc.

Niezależnie od tego, jak optymistycznie wyglądają obecne statystyki, o tym, że w po-
szczególnych regionach zacznie wzrastać liczba osób bez pracy, mówi się jakby czę-
ściej. Skąd takie prognozy? Pomimo różnych tarcz i antyinflacyjnych działań osłonowych 
Polacy coraz ostrożniej wydają pieniądze. Spadek konsumpcji wywoła - co oczywiste 
-zmniejszenie produkcji w firmach, ale nie będzie jedynym powodem ograniczania aktyw-
ności gospodarczej. Wysokie ceny kredytu, bardzo droga energia elektryczna i cieplna, 
konieczność podwyższenia płacy minimalnej dla zatrudnionych - wszystko to spowoduje 
finalnie utratę zatrudnienia przez część osób, które jeszcze teraz cieszą się z wypłaca-
nych regularnie pensji.

Sytuację na rynku pracy w powiecie bełchatowskim można śledzić poprzez dane staty-
styczne podawane na stronie https://belchatow.praca.gov.pl. Chociaż strony internetowe 
większości (a może nawet już wszystkich) 
„pośredniaków” funkcjonują teraz w opar-
ciu o jednolity schemat graficzny, to nie 
wszystkie urzędy publikują comiesięczne 
informacje o liczbie zarejestrowanych 
bezrobotnych oraz stopie bezrobocia.

W ostatnim tygodniu września w na-
szym powiecie i kilku sąsiednich sytuacja 
na lokalnym rynku pracy wyglądała tak:

L.p. PUP Bełchatów PUP 
Pajęczno PUP Radomsko PUP Piotrków 

Tryb. PUP Pabianice

Liczba propozycji - 23 IX 54 17 51 89 61
Liczba wolnych miejsc pracy - 23 IX 80 39 133 291 115

Liczba propozycji - 30 IX 49 14 31 62 48
Liczba wolnych miejsc pracy - 30 IX 68 88 116 189 87

Przełamany monopol
Instytucje państwowe takie jak urzędy pracy już od lat nie mają wyłączności na pomoc 

w wyszukiwaniu ofert pracy dla osób bezrobotnych oraz pozyskiwanie fachowców, na któ-
rych zgłaszają zapotrzebowanie poszczególni przedsiębiorcy. Wraz z transformacją ustrojową 

…reprezentująca samorządy, związki 
zawodowe i pracodawców jest organem 
doradczym, który wspiera decyzje staro-
sty dotyczące działań na lokalnym rynku 
pracy, w tym również w zakresie instru-
mentów pomagających aktywizować oso-
by pozbawione zatrudnienia.

W Starostwie Powiatowym w Bełcha-
towie w Powiatowej Radzie Rynku Pra-
cy (PRRP) zasiadają - oprócz starosty 
- reprezentanci: NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Piotrkowskiego, Forum Związków 
Zawodowych Województwa Łódzkiego, 
Cechu Rzemiosł Różnych w Bełchatowie, 
Rady OPZZ Województwa Łódzkiego, 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, 
Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Regio-
nalnego Związku Pracodawców Prywat-
nych Ziemi Łódzkiej, Miasta Bełchatów 
oraz Gminy Bełchatów.

Kompetencje PRRP reguluje przyjęta 
jeszcze w 2004 r. ustawa o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
wydane w 2014 r. rozporządzenie mini-
stra pracy i polityki społecznej w sprawie 
rad rynku pracy. Mówiąc najkrócej rada 
ma za zadanie inspirować takie działania, 
które pozwalać będą na pełne i produk-
tywne zatrudnienie w powiecie, poza tym 
opiniuje propozycje podziału środków 
Funduszu Pracy i ocenia racjonalność 
gospodarowania tymi środkami.

JS

å

Wrześniowa sesja
sunku do planu po zmianach wynoszącego 
211.904.220,99 zł. (…) Na dzień 30 czerwca 
2022 roku budżet Gminy Kleszczów zamknął 
się planowanym deficytem budżetowym 
w kwocie 172.302.166,61 zł stanowiącym 
różnicę między planem dochodów a planem 
wydatków”.

Obszernymi dokumentami, przedłożo-
nymi radnym na wrześniowej sesji były rów-
nież dwa sprawozdania odnoszące się do 
minionego roku. Pierwsze z nich dotyczyło 
wykonania uchwał podjętych przez Radę 
Gminy Kleszczów w 2021 roku. Liczba przy-
jętych uchwał wyniosła 159. Drugie spra-
wozdanie wiązało się z realizacją wniosków 
i opinii komisji Rady Gminy Kleszczów, pod-
jętych w 2021 roku. Komisja Rewizyjna na 
swoich posiedzeniach wypracowała 8 opi-
nii, 4 wnioski i 1 uchwałę. Komisja Budżetu, 
Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
wypracowała podczas zeszłorocznych po-
siedzeń 131 opinii i 2 wnioski, a Komisja 
Spraw Społecznych i Obywatelskich - 21 
opinii i 4 wnioski. Dorobek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji to 6 opinii, natomiast 
działająca w 2021 r. Komisja Doraźna wy-
pracowała 1 opinię.

J. Strachocki

å ciąg dalszy ze str. 3
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å w Polsce (przełom lat 80. i 90.), a następnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej jak przysło-
wiowe grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się na rynku firmy pośredniczące: różne agencje 
oraz wyspecjalizowani łowcy głów (tzw. headhunterzy). Na współpracę z nimi mogą decydować 
się zarówno firmy, które nie mają własnego działu kadrowo-płacowego, jak też osoby szukające 
np. pracy poza Polską. Warto pamiętać, iż poszukiwanie pracy za granicą to sprawa trudna, 
a niekiedy ryzykowna. Wielu z nas mogłoby wskazać znajomych, którzy wyjechali za pracą 
(zwłaszcza w pierwszych latach po otwarciu rynków UE) i trafiali na nieuczciwych pośredników.

Są jednak agencje z dużym stażem i bogatym portfolio, które zyskały dobre opinie od 
swoich klientów. Bez wątpienia pośrednictwo pracy jest też dochodowym biznesem, sko-
ro w oficjalnych statystykach, podawanych np. na stronie https://stor.praca.gov.pl/, widnieją 
dane ponad 8 tys. podmiotów, które w Polsce działają w tej branży. Ich baza została stwo-
rzona dzięki obsłudze rejestrów prowadzonych przez portal Zielona Linia.

Wyszukiwanie ofert pracy za granicą możliwe poprzez strony PUP odbywa się w oparciu 
o bazę EURES czyli sieć, która powstała w 1994 roku. Trafiają do niej dane przesyłane przez 
służby zatrudnienia krajów europejskich. Celem projektu EURES było ułatwianie swobodne-
go przepływu pracowników - jest to, jak wiadomo, jeden z filarów unijnej współpracy.

„Sieć zawsze dążyła do zapewnienia, aby Europejczycy mogli korzystać z równych 
szans, pomimo istnienia barier językowych, różnic kulturowych, wyzwań biurokratycznych, 
zróżnicowanych przepisów prawa pracy oraz nieuznawania świadectw edukacyjnych w róż-
nych krajach Europy” - można przeczytać w polskojęzycznej wersji EURES.

Portal Zielona Linia…
… miał swój pierwowzór w województwie pod-

laskim, gdzie w 2007 roku urzędy pracy skrzyk-
nęły się, aby wspólnymi siłami próbować zmniej-
szać skalę bezrobocia, które w tym regionie było 
wyjątkowo duże. Ponieważ skromne fundusze 
nie pozwalały na zatrudnianie dodatkowych 
pracowników do obsługi bezrobotnych klientów 
w urzędach pracy powstał nowatorski w skali pol-
skiej projekt „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 
h na dobę”. Relacje z klientami 14 powiatowych 
urzędów pracy z Podlasia zostały oparte na in-
folinii i Internecie. Siedem udanych miesięcy funkcjonowania projektu zdecydowało o jego 
rozszerzeniu. Projekt „Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne” miał już ponad 
300 agend w postaci Punktów Abonencko-Konsultacyjnych w urzędach pracy całej Polski.

Infolinia „Zielonej Linii” jest dostępna dla każdego, kto szuka ofert pracy, szkoleń dla 
siebie albo porad związanych z rynkiem pracy - nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Wy-
starczy wybrać w telefonie numer 19524. Ważnym źródłem informacji o rynku pracy oraz 
o takich inicjatywach, jak szkolenia czy targi pracy, stał się portal internetowy www.zielo-
nalinia.gov.pl. Wchodząc na podaną stronę znajdziemy m.in. ● autoposzukiwacz ogłoszeń 
o pracy, ofert szkoleń, wiadomości z regionów; ● autoposzukiwacz pracowników; ● panel 
dedykowany osobom poszukującym pracy, a także pracodawcom.

„Ciągle doskonalone są metody szybkiej wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy 
urzędami pracy w kraju. Wszystko to po to, by każdy zainteresowany, nie tracąc swego cza-
su, miał łatwy i szybki dostęp do interesujących go informacji - pozostając w swoim domu lub 
nie wychodząc z pracy” - tak zachęca użytkowników portalu jego administrator.

Dzięki linkom umieszczonym na stronach „Zielonej Linii” łatwo można przenieść się do portali 
o zbliżonej tematyce, np. Dokariery.pl. Jest to forma wsparcia, adresowana do uczniów i mło-
dzieży. „Stwórz z nami pierwsze CV”, „CV nie musi być nudne. Zobacz kreatywne przykłady”, 
„Kobieta na budowie - czy to dobry pomysł?” - to parę tematów omawianych na portalu. Nowy 
rok szkolny zainaugurowano tematem „Jak być lubianym w szkole i zyskać nowych przyjaciół”.

Zawartość menu podzielona została na trzy kategorie: „Młodzież”, „Rodzice”, „Praco-
dawca”. W zamieszczonych na stronie filmikach uczniowie mogą znaleźć garść porad, do-
tyczących np. metod nauki, temat „Jak wybrać szkołę średnią”, prezentację kilku zawodów.

Platformy z pracą
Informacja o źródłach pomocy dla poszukiwaczy ciekawej i dobrze wynagradzanej pracy 

byłaby niepełna, gdyby pominąć platformy społecznościowe, które pośredniczą w zamiesz-
czaniu informacji o ofertach pracy, a także pozwalają wymieniać opinie o pracodawcach. 
Jak doniósł niedawno portal Wirtualnemedia.pl w sierpniu tego roku największym zaintere-
sowaniem cieszył się LinkedIn, który odwiedziło 5,48 mln polskich internautów. Druga pod 
względem popularności była platforma Pracuj.pl (4,21 mln), a trzeci - Gowork.pl (3,5 mln). 
Liczbę 3 mln odwiedzin przekroczył również w sierpniu dział z ofertami pracy, zamieszczony 
w portalu OLX. Pozostałe z chętnie odwiedzanych platform to: jooble.org, INDEED, pl.talent.
com, interviewme.pl, praca.pl oraz aplikuj.pl.

Warto na koniec poświęcić parę zdań serwisowi LinkedIn, który działa od prawie 20 lat. 
Specjalizując się w kontaktach zawodowo-biznesowych swoich użytkowników w lutym 2021 
r. posiadał aż 740 mln klientów na całym świecie. Jego polskojęzyczna wersja pojawiła się 
w kwietniu 2012 roku. Potencjał tkwiący w tej międzynarodowej platformie dostrzegł koncern 
Microsoft, który w czerwcu 2016 r. wyłożył ponad 26 mld dolarów, by stać się jej właścicielem.

Jerzy Strachocki

KOMUNIKATY
Harmonogram pracy gabinetu RTG
Kleszczowska Przychodnia Salus po-
dała harmonogram pracy gabinetu RTG 
na listopad 2022 r. Pacjenci będą mogli 
zgłaszać się na wykonanie zdjęć rentge-
nowskich w każdy wtorek w godz. 10-18, 
w środy w godz. 8-12, w czwartki w godz. 
14-18 oraz w soboty: 5 i 19 listopada 
w godz. 10-14.

Psycholog przyjmie w Łękińsku
W związku z programem ochrony zdro-
wia psychicznego, realizowanym przez 
Gminę Kleszczów, mieszkańcy gminy 
mogą od 14 października korzystać z po-
rad psychologa, który przyjmuje w budyn-
ku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łękiń-
sku (ul. Szkolna 2). Dyżury psychologa 
odbywają się w następujących terminach: 
● czwartek w godz. 17.00-21.00, ● pią-
tek w godz.19.00-21.00, ● sobota w godz. 
9.00-21.00. Wcześniej należy się umówić 
pod nr telefonu 725 863 338,

Dla potrzebujących porad 
psychiatry
W Specjalistycznym Gabinecie Psychia-
trycznym w Bełchatowie mieszkańcy gmi-
ny Kleszczów mogą uzyskać wsparcie 
psychiatry. Dzień wyznaczony na porady 
to każdy czwartek, a rejestrować można 
się na godz. 13.00, 16.00 lub 18.00. Re-
jestracja jest prowadzona pod nr telefonu 
725-863-338. Siedziba gabinetu - Bełcha-
tów, ul. L. i M. Kaczyńskich 15 (dawna ul. 
19-Stycznia).

Termin zapłaty za odbiór odpadów
Wszystkim właścicielom nieruchomości 
oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi Urząd Gminy w Kleszczowie przy-
pomina, iż z dniem 15 października br. 
upływa termin zapłaty III raty opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Opłatę należy uiścić: ● przelewem na 
indywidualny rachunek bankowy wskaza-
ny w książeczce opłat, ● w kasie Urzędu 
Gminy, ● u inkasenta.

Gdzie po bezpłatną poradę 
prawną?
Mieszkańcy gminy Kleszczów mogą dwa 
razy w tygodniu zgłaszać się po bez-
płatne porady prawne. W Urzędzie Gmi-
ny w Kleszczowie radca prawny udzie-
la porad we wtorki w godz. 13-17 oraz 
w czwartki w godz. 11-15.

Nowa stawka odsetek za zwłokę
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Fi-
nansów z dnia 16 września br. od 8 wrze-
śnia obowiązuje nowa stawka odsetek za 
zwłokę w wysokości 16,50 proc. kwoty 
zaległości w stosunku rocznym.

(opr. JS)
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Krótko z Fundacji

Laureaci projektu „Plebiscyt Talent” 2022
29 września zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji „Plebiscytu Talent”, a lau-

reaci zaproszeni do Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie odebrali nagrody. Przy-
pominamy, że realizowany przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów jest adresowa-
ny do najwybitniejszych uczniów i studentów naszej gminy.

W poszczególnych dziedzinach laureatami zostali:
Dziedzina NAUKA:

● Uczniowie szkół podstawowych: I m.: Natalia Sowa, Aleksandra Gębicz; II m.: Jakub 
Buresz, Maja Buraczyńska, Natasza Karczewska; III m.: Michał Moreń, Zuzanna Kacz-
marek, Martyna Zbroja, Oliwier Małofiej.
● Uczniowie szkół ponadpodstawowych: I m.: Łukasz Jabłoński; II m.: Filip Gaik.
● Studenci: I m.: Paula Kowalczyk; II m.: Jakub Misiak.

Dziedzina KULTURA:
● Uczniowie szkół podstawowych: I m.: Aleksandra Kamińska, Bartłomiej Szmigielski; 
II m.: Zofia Kuc, Bianka Cybulska, Maria Rełkowska.
● Uczniowie szkół ponadpodstawowych: I m.: Zuzanna Kamińska, Maria Najmrodzka.

Dziedzina SPORT:
● Uczniowie szkół podstawowych: I m.: Gabriela Stadnik; II m: Lena Zawiślak; III m.: 
Mateusz Skibiński, Rozalia Skibińska, Franciszek Jakubik, Maja Szulc, Szymon Kube-
ra, Jan Szataniak, Gracjan Kowalczyk, Marcel Gołasa.
● Uczniowie szkół ponadpodstawowych: I m.: Weronika Różańska, Maksymilian Zawi-
ślak; II m.: Wiktoria Stadnik, Daria Gołasa, Krzysztof Urbański; III m.: Weronika Wójcik.
● Studenci: I m.: Magdalena Wójcik.

Nagrodę „Talent Roku” otrzymał uczeń technikum w Kleszczowie - Łukasz Jabłoń-
ski za wykonanie „Aktywnej protezy dłoni”.

W uroczystości oprócz laureatów wzięli udział zaproszeni goście, rodzice laureatów 
oraz osoby towarzyszące. Urozmaiceniem były występy i prezentacje laureatów, a tak-
że wystawa. Obszerniejszą informację (m.in. o firmach, które ufundowały dodatkowe 
nagrody rzeczowe dla laureatów „Plebiscytu Talent”) oraz bogatą galerię zdjęć z uro-
czystości znaleźć można na stronie www.frgk.pl.

Promocja na radomszczańskim forum
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uczestniczyła w IV Radomszczańskim Forum 

Przedsiębiorczości jako jego Partner Wspierający. W programie Forum znalazły się pane-
le poświęcone mediacjom i innym metodom polubownego rozwiązywania sporów w ob-
rocie gospodarczym oraz tematowi „Inflacja, recesja i drogi wyjścia z kryzysu”. W ramach 
imprez towarzyszących odbyło się m.in. Forum Młodych (warsztaty fotograficzne i warsz-
taty „Młodzi liderzy mają głos”) oraz warsztaty „Zero Waste”. Kleszczowska Fundacja 
miała możliwość przedstawić swoją działalność na stoisku promocyjnym. Ufundowała też 
nagrody w postaci 40 kart podarunkowych dla osób biorących udział w Forum Młodych, 
wśród których byli również uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.

(opr. JS)

Fot. www.frgk.pl

Po ukraińsku  
o zakładaniu firmy

olska Agencja Rozwoju  Przedsiębiorczo-
ści (PARP) dostrzegła potrzebę edukowa-

nia uchodźców z Ukrainy w zakresie uruchamiania 
własnej  działalności  gospodarczej.  Wkrótce  minie 
pół roku od dnia agresji Rosji na Ukrainę, pół roku od 
uruchomienia wielkiej wędrówki uciekających przed 
wojną mieszkańców Ukrainy. Setki tysięcy pozostają 
w Polsce. Część z nich znalazła pracę, część stra-
ciła  nadzieję,  że wojnę  uda  się  przeczekać. Wielu 
przedsiębiorczych  i pracowitych uchodźców, którzy 
przekonali  się,  że Polska może  być  ich  krajem na 
dłużej, spróbuje może tworzyć własne firmy. W inter-
netowej Akademii PARP został  niedawno udostęp-
niony  bezpłatny  kurs  „Jak  założyć  własną  firmę?” 
w wersji ukraińskojęzycznej.

Obywatele  Ukrainy  i  osoby  posługujące  się 
językiem  ukraińskim  mogą  dzięki  niemu  dowie-
dzieć  się:  ●  co  należy  zrobić,  aby  założyć  wła-
sną  działalność  gospodarczą  w  Polsce;  ●  jaki 
rodzaj działalności gospodarczej wybrać; ● w  jaki 
sposób  zarejestrować  spółkę  i  prowadzić  księ-
gowość;  ●  jak  kreować  wizerunek  swojej  firmy;  
● czym jest ochrona własności intelektualnej oraz 
ochrona danych osobowych.

Aby wziąć udział w kursie „Jak założyć własną 
firmę?  (UA)”  w  wersji  ukraińskojęzycznej  należy 
wejść w  link: https://akademia.parp.gov.pl/course/
view.php?id=229,  a  następnie  we  wskazanym 
miejscu na stronie wpisać hasło: Україна.

Warunkiem  uzyskania  certyfikatu  ukończenia 
kursu jest zaliczenie testu, który znajduje się na sa-
mym  końcu  kursu.  Kursant  po  uzyskaniu  pozytyw-
nego  wyniku  z  testu  końcowego  otrzyma  certyfikat 
w  wersji  cyfrowej  w  języku  ukraińskim  i  w  języku 
polskim.  Po  wydrukowaniu  dokumentu  należy  go 
uzupełnić  o  brakujące  dane  osoby  biorącej  udział 
w kursie (imię i nazwisko).

(opr. JS)
Źródło: PARP.gov.pl

P

DZIAŁKI BUDOWLANE

2 X 700 M KW.

BARDZO 
ATRAKCYJNA CENA

ŁĘKIŃSKO,  
UL. POPRZECZNA 5
Tel. 663-663-825



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

olejna we wrześniu akcja pro-
filaktycznych badań z zakresu 

mammografii została tym razem przepro-
wadzona przez firmę LUX MED. Mobilny 
mammobus - jeden z kilkunastu, w któ-
rych LUX MED na terenie całej Polski 
prowadzi przesiewowe badania pacjen-
tek w wieku od 50 do 69 lat - czekał na 
zarejestrowane wcześniej panie obok 
Przychodni SALUS.

Z profilaktycznego badania piersi 
mogły korzystać pacjentki ubezpieczone, 
które nie wykonywały mammografii w cią-
gu ostatnich 24 miesięcy i nie są obecnie 
leczone z powodu raka piersi. Wszystkie 
te okoliczności były weryfikowane pod-
czas telefonicznego rejestrowania pań.

Badania przesiewowe finansowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia to spo-
sób na zmniejszenie liczby pacjentek za-
grożonych zachorowaniem na nowotwór 
piersi. Warto o tym pamiętać szczególnie 
w październiku, który co roku przebiega 
pod hasłem walki z nowotworami piersi. 
Szczegółowe odpowiedzi na wiele pytań 
dotyczących mammografii znaleźć moż-
na na stronie www.mammo.pl.

Wszystkie obrazy z wrześniowych ba-
dań piersi, wykonanych w Kleszczowie 
mają być sprawdzone i opisane przez 
lekarzy specjalistów, a opisy w ciągu ok. 
15 dni od badania zostaną przesłane pa-
cjentkom. Po upływie kolejnych dwóch 
lat przebadane teraz panie mogą spo-
dziewać się kolejnego zaproszenia z LUX 
MEDU na profilaktyczną mammografię.

JS

Przebadano 
20 pacjentek

Świętowali pięciolecie
września w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie odbyło się spo-
tkanie z okazji jubileuszu 5-lecia Fundacji Przekraczać Granice (FPG). Relację 

ilustrowaną wieloma zdjęciami można odnaleźć na stronie internetowej i profilu FB fundacji. 
Uczestnikami byli zaproszeni przedstawiciele instytucji i firm, będących partnerami FPG, 
podopieczni fundacji, osoby współpracujące jako wolontariusze i członkowie zarządu.

Prezes zarządu FPG - Andrzej Niewieczerzał w krótkiej prezentacji przedstawił hi-
storię działalności fundacji. Uczestnicy zostali też zapoznani z prezentacją pedagoga-
-terapeuty Justyny Maciejewskiej „Pracownik niepełnosprawny na rynku pracy w po-
wiecie bełchatowskim” oraz tematem dostępności transportu kolejowego dla osób nie-
pełnosprawnych na podstawie doświadczeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

W podsumowaniu, przedstawionym na okolicznościowych plakatach FPG, przygoto-
wanych na jubileusz, wymienione zostały najważniejsze osiągnięcia: ● akcje edukacyjne 
w szkołach dla ponad 1000 osób; ● organizowanie lub współorganizowanie forów, kon-
ferencji i prelekcji dla ok. 200 osób; ● organizowanie akcji integracyjnych (typu koncerty, 
pikniki, wycieczki, spotkania wigilijne) dla ok. 1000 osób; ● realizacja 8 projektów służą-
cych osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom (m.in. szkolenia komputerowe, 
poprawa zdrowia fizycznego, szkolenia z gospodarstwa domowego, wsparcie prawnika, 
pracownika socjalnego, dietetyka czy coacha motywacyjnego) dla ponad 1000 osób.

Urząd Gminy w Kleszczowie reprezentowała na uroczystości skarbnik gminy, Agata Kar-
bownik, natomiast Radę Gminy Kleszczów - przewodnicząca Katarzyna Biegała. W liście gra-
tulacyjnym, podpisanym przez wójta gminy Kleszczów znalazły się m.in. te słowa: „Poprzez 
organizowanie spotkań, pokazów i wyjazdów pomagali Państwo w integracji osób z niepełno-
sprawnościami, włączając ich do aktywności, których nie podjęliby samodzielnie. Bezcenne 
są wszystkie te działania Fundacji Przekraczać Granice, które mieszkańcom Gminy Klesz-
czów pozwalały przybliżyć problemy, jakich na co dzień doświadczają osoby z niepełnospraw-
nościami i przekazywały wiedzę o sposobach przezwyciężania barier i ograniczeń”.

Jubileuszowe spotkanie było okazją do wręczenia materiałów informacyjno-promo-
cyjnych FPG i dyplomów, które były formą podziękowania dla instytucji i osób czyn-
nie wspierających działalność fundacji. Przerywnikiem dla poszczególnych części była 
prezentacja wierszy napisanych przez Danutę Gronczyńską. Na zakończenie w części 
artystycznej swoje zdolności wokalne zaprezentował Andrzej Niewieczerzał, wystąpili 
również uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych w Bełchatowie.

JS
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Fot: przekraczacgranice.pl

Krwiodawcy w akcji
września w kolejnej w tym roku krwiodawczej akcji chęć podzielenia się krwią 
z potrzebującymi zadeklarowało 48 dawców. Niestety - z tego licznego grona 

aż 12 osób nie przebrnęło badania medycznego, kwalifikującego do oddania krwi. 
Ostatecznie krew oddało 36 osób, dzięki czemu bank krwi w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi pozyskał 16,6 litra bezcennego leku.

- Wśród dzisiejszych dawców liczną grupę stanowili przedstawiciele Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Kleszczowie - powiedział zaraz po akcji Marek Kaczmarczyk 
z Gminnego Klubu HDK PCK. - Było to jedenaścioro uczniów i jeden nauczyciel. Trzeba 
dodać, że dziewięć osób oddało krew po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że osoby te 
nadal będą kontynuowały swoją przygodę z krwiodawstwem.

Za naszym pośrednictwem zarząd Gminnego Klubu HDK PCK dziękuje wszystkim 
krwiodawcom za okazany dar serca, ekipie wyjazdowej z RCKiK Łódź za sprawne 
przeprowadzenie akcji oraz kierownictwu Solparku za umożliwienie jej zorganizowanie. 
Wrześniowa akcja, podobnie jak poprzednie w tym roku, uzyskała dofinansowanie 
z budżetu Gminy Kleszczów w ramach programu „Zdrowie w Kleszczowie”.

Już dziś zapowiadamy następną akcję krwiodawczą. Odbędzie się ona w czwartek  
1 grudnia (jak zwykle w godzinach 9:00-13:00) i zostanie połączona z rejestracją potencjalnych 
dawców szpiku kostnego, którą przeprowadzi Łódzki Ośrodek Dawców Szpiku.

JS

FUNDACJA SERVIRE HOMINI  
w Kleszczowie, ul. Ogrodowa 1

OFERUJE USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ

przede wszystkim dla osób 
chorych i niepełnosprawnych.

Dysponujemy samochodem 
z podjazdem dla wózków inwalidzkich 

oraz przygotowanym do opieki 
personelem.

Kontakt tel.:  
690-013-434 lub 690-018-170.

K
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Ważne dla studentówStypendia miesięczne…
...przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XIII/117/2019 Rady 

Gminy Kleszczów z 27 września 2019 r. w sprawie zasad przyzna-
wania stypendium studentom z terenu gminy Kleszczów zmienionej 
Uchwałą nr XIX/222/2020 Rady Gminy Kleszczów z 31 marca 2020 r. 
oraz uchwałą nr XLVI/567/2022 Rady Gminy Kleszczów z 31 marca 
2022 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów 
studentom z terenu gminy Kleszczów.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci studiów sta-
cjonarnych, którzy łącznie spełniają takie warunki:
1. nie ukończyli 26 roku życia, chyba że 26 rok życia przypada 
w ostatnim roku studiów, w takim przypadku stypendium może zostać 
przyznane do końca tego roku akademickiego,
2. nie powtarzają roku, na który ubiegają się o stypendium,
3. nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okre-
sie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
4. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów od 
co najmniej 3 lat, licząc od daty upływu terminu składania wniosków 
o stypendium,
5. przedstawili zaświadczenie (oryginał) z uczelni o statusie studenta 
wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z pla-
nem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określnych w regulaminie 
studiów oraz niepowtarzaniu roku.

Stypendium przyznawane jest jako miesięczne świadczenie 
w okresie od 1 października do 30 czerwca każdego roku akademic-
kiego. Od roku 2022/2023 jego maksymalna wysokość to 375 zł 
miesięcznie.

Warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie przez Wójta 
Gminy Kleszczów umowy ze stypendystą. Stypendium przekazywane 
jest na konto wskazane przez studenta lub (wyjątkowo) wypłacane jest 
w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie do 10 dnia każdego miesiąca.

Kontynuacja wypłat w drugim semestrze roku akademickiego 
będzie możliwa dopiero po ponownym dostarczeniu przez stu-
denta zaświadczenia o kontynuowaniu studiów. Zaświadczenie 
należy dostarczyć do 31 marca 2023 roku.

Student traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium 
w przypadku: ● podania nieprawdziwych danych we wniosku, ● skre-
ślenia z listy studentów, ● powtarzania semestru lub roku akademic-
kiego, ● korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, 
● przerwania studiów lub ich zakończenia w trakcie trwającego roku 
akademickiego.

Termin składania wniosków na rok akademicki 2022/2023 
upływa w dniu 31 października br.

Wzory dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium są do po-
brania na stronie gminy www.kleszczow.pl w zakładce „Druki do pobrania” lub 
w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kleszczów. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, tel. 44/ 
731-66-25, pokój numer 5.

Stypendia motywacyjne za rok akademicki 2021/2022
Mogą się o nie ubiegać studenci, którzy łącznie spełniają następu-

jące warunki: a) nie ukończyli 26 roku życia, b) posiadają stałe miejsce 
zameldowania na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat, c) nie 
uzyskują stałych dochodów na podstawie umowy o pracę, d) ukończyli 1 
rok studiów i osiągnęli dobre wyniki w nauce (średnia ocen za rok lub 
jeden z semestrów co najmniej 4,00) lub wykazali się szczególnym 
osiągnięciem związanym ze studiami lub osiągnięciem sportowym 
z zakresu: ● autorska książka/monografia naukowa, olimpiada między-
narodowa lub przedmiotowa o zasięgu ogólnopolskim, ● zajęcie miejsca 
I-XX w międzynarodowym konkursie o charakterze naukowym, ● zajęcie 
miejsca I-X w ogólnopolskim konkursie o charakterze naukowym, ● ar-
tykuł naukowy (czasopismo recenzowane), ● udział w kadrze narodo-
wej, ● udział w rozgrywkach ekstraligi, superligi i ekstraklasy, ● zajęcie 
miejsca I-XX w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, 
● zajęcie miejsca I-X w zawodach sportowych na szczeblu krajowym.

Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest ukoń-
czenie I roku studiów oraz każdego kolejnego roku i uzyskanie - bez 
warunków - wpisu na rok następny. Z tytułu pobierania nauki na więcej 
niż jednym kierunku studiów student może otrzymać stypendium: ● za 
pierwszy kierunek - w wysokości 100 proc. przyznanej kwoty stypendium, 
● za drugi i kolejny kierunek studiów - w wysokości 50 proc. przyznanej 
kwoty stypendium. Termin składania wniosków upływa 10 listopada.

Wymagane dokumenty: ● wniosek o przyznanie stypendium mo-
tywacyjnego, ● oświadczenie o nieosiąganiu dochodów, ● informacje 
osobowe, ● oryginał zaświadczenia o średniej ocen (min. 4,00) za zali-
czony rok studiów wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej 
oraz informacja o uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu wszystkich 
egzaminów, potrzebnych do zaliczenia roku akademickiego oraz uzy-
skaniu wpisu na kolejny rok akademicki lub o zakończeniu nauki, ● po-
twierdzenie uzyskania szczególnych osiągnięć (w celu uwiarygodnienia 
przedstawianych przez studenta osiągnięć należy przedstawić oryginały 
imiennych dyplomów do wglądu lub uzyskać potwierdzenie wskazanego 
we wniosku osiągnięcia z uczelni lub odpowiedniej instytucji lub klubu.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy - Referat Zdrowia, 
Oświaty, Kultury i Promocji, stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad 
dziećmi do lat 3, pokój numer 5, tel. 44/ 731-66-25 lub na stronie www.klesz-
czow.pl w zakładce „Druki do pobrania”.
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Oprócz dodatku węglowego gospodarstwa domowe mogą wnioskować o wsparcie 
na inne źródła opału. Informację o warunkach ubiegania się o wypłatę tego dodatku po-
dajemy w oparciu o komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie.

Jeśli główne źródło ciepła w domu mieszkalnym jest zasilane peletem drzewnym, 
drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, można uzyskać 
wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku. Taki dodatek ma wysokość 
uzależnioną od źródła ciepła i wynosi:
● 3000 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasila-
ny peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
● 1000 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, ko-
minek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na 
paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
● 500 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany 
skroplonym gazem LPG,
● 2000 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

DODATKIEM NIE SĄ OBJĘTE: GAZ ZIEMNY DYSTRYBUOWANY SIECIĄ GA-
ZOWĄ (tzw. gaz sieciowy) ORAZ GAZ LPG Z BUTLI GAZOWEJ.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego:
● wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
● brak progów dochodowych,
● w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno 
gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla 
wszystkich gospodarstw domowych pod tym adresem,
● w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku złożono dla więcej niż jednego gospo-
darstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przy-
znawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać: ● elektronicznie (z wykorzystaniem platformy ePUAP /
GOPS_KLESZCZOW/Skrytka); ● papierowo (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2, pokój nr 3).

Wnioski o przyznanie dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 
ciepła można składać do dnia 30.11.2022 r. Wnioski złożone po dniu 30.11.2022 r. 
nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiąza-
niach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t. j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1967).

Zgodnie z zapisami zawartych umów 
najmu gminnych lokali komunalnych 
oraz z art. 6b ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 
z 2022r. poz. 172 t.j. ze zm.), najemcę 
lokalu mieszkalnego obciąża naprawa 
i konserwacja etażowego centralnego 
ogrzewania. Etażowe centralne ogrze-
wanie stanowi kocioł gazowy. W na-
wiązaniu do powyższego Wynajmujący 
przypomina o obowiązku przeprowadze-
nia corocznej konserwacji etażowego 
centralnego ogrzewania. Kopię protokołu 
z przeglądu technicznego kotła gazowe-
go należy dostarczyć do Urzędu Gminy 
w Kleszczowie lub przesłać na adres  
e-mail: kancelaria@kleszczow.pl.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że 
w przypadku braku działania lub awarii 
kotła gazowego, do wniosku w sprawie 
wykonania przeglądu i sporządzenia eks-
pertyzy technicznej z przeglądu niespraw-
nego kotła gazowego, kierowanego do 
Wynajmującego czyli Gminy Kleszczów, 
Najemca jest zobowiązany dołączyć 
protokół z przeprowadzonej konserwacji 
zainstalowanego w najmowanym lokalu 
mieszkalnym urządzenia gazowego. Pro-
tokół z przeglądu serwisowego powinien 
być aktualny.

Jeżeli Najemca nie wywiązuje się 
z wyżej wymienionych obowiązków, Wy-
najmujący przy wymianie kotła gazowego 
będzie zmuszony obciążyć jej kosztami 
Najemcę lokalu mieszkalnego. Przepro-
wadzanie okresowych konserwacji kotłów 
gazowych przynosi wiele korzyści m.in. 
zapewnia bezpieczeństwo działania, wy-
dłuża okres eksploatacji urządzenia, po-
zwala ograniczyć wydatki (wyczyszczone, 
a następnie wyregulowane urządzenie 
gazowe ma większą sprawność, więc zu-
żywa mniej gazu).

Jak uzyskać dodatek na pelet, gaz LPG, 
drewno kawałkowe, olej opałowy?

Obowiązek corocznej 
konserwacji pieca 

gazowego

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 - dla początkujących cz. II - 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 - 8 godz
3. Kursy spawania MIG/MAG,TIG - kurs w toku

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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„Trenuj z wojskiem”…
… to nazwa akcji szkoleniowej, urucho-

mionej przez Ministerstwo Obrony Narodo-
wej. W ramach jednodniowych, otwartych 
szkoleń w 17 jednostkach wojskowych na 
terenie całej Polski można uczyć się podstaw 
posługiwania bronią, strzelania, walki wręcz. 
Uczestnicy dowiadują się też co zrobić, kiedy 
zawiedzie GPS, jak przetrwać w terenie i jak 
udzielić pierwszej pomocy. Organizatorzy za-
pewniają nie tylko profesjonalne szkolenie, 
ale również wyżywienie i ubezpieczenie.

Aby zapisać się na trening trzeba skon-
taktować się z wybraną jednostką. Można 
to zrobić e-mailem, telefonicznie, poprzez 
komunikator i media społecznościowe, albo 
zgłosić się osobiście. Nabór chętnych trwa do 
godz. 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie.

Jedynymi warunkami uczestnictwa są: wy-
łącznie polskie obywatelstwo, wiek od 18 do 65 
lat oraz odpowiedni ubiór (długie lub sportowe 
buty, długie spodnie, kurtka/bluza, czapka, rę-
kawiczki). Lista kontaktowa do 17 jednostek, 
które biorą udział w projekcie jest dostępna 
na stronie GOV.PL pod linkiem www.gov.pl/
web/obrona-narodowa/trenuj-z-wojskiem--
szkolenia-wojskowe-dla-kazdego. Czas prze-
widziany na zajęcia to godziny 8.00-16.00.

W pierwszym terminie akcji „Trenuj z woj-
skiem”, 8 października można było zgłosić się 
na zajęcia do jednostki wojskowej w Sieradzu 
(15. Brygada Wsparcia Dowodzenia). Kolejne 
szkolenia w jednostkach regionu łódzkiego 
odbędą się: 29 października w Tomaszowie 
Mazowieckim (25. Brygada Kawalerii Po-
wietrznej), 5 listopada w Sieradzu (15. Brygada 
Wsparcia Dowodzenia), 26 listopada w Toma-
szowie Mazowieckim (25. Brygada Kawalerii 
Powietrznej).

JS

Ważne dla myśliwych

Terminy polowań zbiorowych
Koło Łowieckie „Sokół” z Bełchatowa przesłało do urzędów gmin położonych w pobliżu 

obwodu łowieckiego nr 246 (obejmującego m.in. teren Góry Kamieńsk) komunikat, dotyczą-
cy terminów polowań zbiorowych, ustalonych w nowym sezonie. Polowania organizowane 
są począwszy od października br. do 28 stycznia przyszłego roku - najczęściej w soboty oraz 
w niektóre niedziele w godz. 8-16.

W rubryce oznaczającej miejsce polowania powtarzają się dwie nazwy: Zwałowisko (czy-
li Góra Kamieńsk) oraz Malinowie. Pojawiają się również okoliczne miejscowości: Czyżów, 
Pytowice, Brudzice. Myśliwi z Koła Łowieckiego „Sokół” będą brać udział w polowaniach 
zbiorowych w następujących dniach: ● 23 października; ● 5 i 19 listopada; ● 3 i 17 grudnia; 
● 14 i 28 stycznia. Pogrubione daty oznaczają te terminy, w których myśliwi pojawią się 
w okolicach wsi Czyżów.

Daty jesiennych polowań zbiorowych podało też Koło Łowieckie „Szarak” z Woli Grzymalinej. 
Organizowane będą w dzierżawionym przez koło obwodzie łowieckim, w następujących miej-
scach: ● 15 października - Zarzecze - Popioły, ● 29 października - Dąbrowa - Słok, ● 5 listopada 
- Chorzenice - Łękińsko. Godziny wszystkich tych polowań: 8.00-14.00. Prosimy osoby postron-
ne o nie zbliżanie się do miejsc polowania zbiorowego.

Działają w strukturze 49 województw
Wśród nielicznych organizacji, jakie działają jeszcze zgodnie z mapą PRL-owskiego po-

działu na 49 województw, znaleźć można Polski Związek Łowiecki (PZŁ). Ten rozdrobniony 
podział istniał od roku 1975 do 1999. Jednym z małych województw było piotrkowskie. Woje-
wódzką Radę Łowiecką i Zarząd Wojewódzki PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim powołano w roku 
1976. Od 1 stycznia 2000 r. dotychczasowe struktury wojewódzkie stały się okręgowymi.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim od 2018 r. sprawuje nadzór nad działal-
nością kół łowieckich, działających na terenie sześciu powiatów: bełchatowskiego, opoczyń-
skiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego oraz tomaszowskiego. Tych kół 
jest obecnie 66, a gospodarka łowiecka prowadzona jest w 112 obwodach łowieckich. W okrę-
gu piotrkowskim jest obecnie 2046 myśliwych, z czego 58 to polujące kobiety. Chętnych do 
stania się myśliwymi (kandydatów) było we wrześniu 292.

Koła łowieckie w powiecie
Zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie internetowej okręgu piotrkowskiego PZŁ 

(https://piotrkow.pzlow.pl) w powiecie bełchatowskim działają następujące koła łowieckie 
(adres ich siedziby nie zawsze znajduje się w naszym powiecie):
● nr 43 „Szarak” Wola Grzymalina, ul. Sportowa 5, 97-410 Kleszczów,
● nr 2 „Wrzos” Bełchatów, ul. Kaczkowskiego 71, 97-400 Bełchatów,
● nr 3 „Jeleń” Bełchatów, ul. Pabianicka 98B, 97-400 Bełchatów,
● nr 4 „Darz Bór” Bełchatów, Łękawa 62, 97-400 Bełchatów,
● nr 10 „Bażant” Kleszczów, Strobin 10A,
● nr 20 „Sokół” Bełchatów, ul. Św. Barbary 3/8, 97-400 Bełchatów,
● nr 38 „Skarbek” Bełchatów, ul. Jagiellońska 59, 97-500 Radomsko.

Na wspomnianej stronie zainteresowani znaleźć mogą nazwiska osób kierujących koła-
mi i pełniących w zarządach takie funkcje, jak: prezes, łowczy, skarbnik, sekretarz. Kontakt 
do Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. 
Wierzejska 100, e-mail: zo.piotrkowtryb@pzlow.pl, tel. +48 44/ 646-43-76.

O prawie i tradycjach łowieckich
Strona internetowa https://piotrkow.pzlow.pl pozwala nie tylko zapoznać się z aktualną 

działalnością zarządu okręgowego PZŁ. Umożliwia również dostęp do takich dokumentów 
jak: ustawa „Prawo Łowieckie”, Statut Polskiego Związku Łowieckiego czy „Regulamin polo-
wań” (poprzez zakładkę „Przepisy prawne”). Z kolei w zakładce „Dla myśliwych” znajdują się 
informacje dotyczące takich działów, jak m.in. łowiectwo, strzelectwo, strzelnica, kynologia, 
trofeistyka, kluby, szkolenia, szkody łowieckie, ubezpieczenia. Zawartość zakładki „Pliki do 
pobrania” stanowi kilkadziesiąt różnych dokumentów, formularzy, instrukcji, wzorów spra-
wozdań z zakresu gospodarki łowieckiej oraz z zakresu szkód łowieckich.

(opr. J. Strachocki)

Główną stronę portalu PZŁ otwiera ten obrazek

Jakie kwoty dopłat?
urs wymiany, po którym będą 
przeliczane dopłaty bezpośred-

nie dla rolników za rok 2022 został ogło-
szony 30 września. Kurs wymiany EUR 
na PLN wynosi 4,8483 zł. Jest to wartość 
wyższa od ubiegłorocznej, kiedy wynosiła 
4,6197 zł za 1 EUR. Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi opracowało projekty 
rozporządzeń, które określają złotowe 
stawki poszczególnych płatności. 

Szczegółowa tabela uwzględnia 20 
różnych typów płatności i podaje projek-
towane stawki, które wymagają jeszcze 
zatwierdzenia. Najbardziej popularne ro-
dzaje płatności na rok 2022 mają wynieść: 
● jednolita płatność obszarowa - 518,01 
zł; ● płatność za zazielenienie - 347,66 zł;  
● płatność dodatkowa - 196,14 zł; ● płat-
ność dla młodego rolnika - 360,91 zł;  
● płatność do bydła - 363,16 zł ; ● uzupeł-
niająca płatność podstawowa - 41,10 zł.

Całkowita pula środków przeznaczo-
nych na płatności bezpośrednie i przej-
ściowe wsparcie krajowe za 2022 r. wyno-
si ok. 16,96 mld złotych. Jest to ok. 1,32 
mld zł więcej niż w roku 2021.

JS
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 przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest 
znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie na Posterunek 

Policji w Kleszczowie (tel. 44 731 31 16, 44 731 31 17). Policja ma 
prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela. 

Jeśli mamy podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, ale nie 
stwarza zagrożenia dla mieszkańców, wówczas należy zgłoszenia 
kierować telefonicznie lub osobiście do sołtysa danej miejscowości. 
Sołtys po ustaleniu czy zwierzę istotnie nie ma właściciela, informa-
cję o zgłoszeniu przekazuje do Urzędu Gminy. Jeśli okaże się, iż 
zgłoszone i zabrane zwierzę miało właściciela, zostanie on obciążo-
ny kosztami odbioru i utrzymania go w schronisku.

W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest 
bezpańskie i jednocześnie jest spełniony jeden z warunków: ● zwie-
rzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np. gdy jest agresyw-
ne), ● zwierzę jest ranne, ● został znaleziony „ślepy miot” bez matki 
zwierząt, należy bezzwłocznie taki fakt zgłosić do:
● Urzędu Gminy w Kleszczowie - tel. 44 731 66 31 w godzinach: pon. 
7.30-15.30, wt. 9.00-17.00, śr. - pt. 7.30-15.30,
● Posterunku Policji w Kleszczowie - tel. 44 731 31 16, 44 731 31 
17 - poza godzinami pracy Urzędu Gminy.

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy, Posterunku Policji 
lub do sołtysa należy podać: imię i nazwisko zgłaszającego, miej-
sce przebywania zwierzęcia oraz numer telefonu kontaktowego. Po 
takim zgłoszeniu Urząd Gminy podejmie interwencję dotyczącą wy-
łapania zwierzęcia.

ezdomne psy, wyłapywane na terenie gminy Kleszczów, tra-
fiają do schroniska dla zwierząt w Bełchatowie, przy ul. Zdzie-

szulickiej. Tu przechodzą okres kwarantanny, po którym mogą trafić do 
nowych właścicieli.

Jest wiele powodów, dla których ludzie decydują się zaadoptować 
psa ze schroniska. Większość kieruje się sercem, wzrusza ich los 
cierpiących zwierząt, chcą pomóc przynajmniej jednemu z nich, przy-
garniając życiowego rozbitka pod swój dach. Każdy z mieszkańców 
gminy może w schronisku wybrać psa dowolnej maści, wieku i rasy, 
zapewniając mu szczęśliwy dom. Czworonożny pupil odwdzięczy się 
bezwarunkową przyjaźnią na całe życie.

Kolejną w tym roku akcję adopcyjną bełchatowskie schronisko 
przeprowadziło 2 października. „Dziś udało się zorganizować 18 PSIE-
prowadzek. Nowy domek znalazło: 7 psów dorosłych, 6 szczeniąt, 2 
koty dorosłe i 3 kocięta” - poinformowała placówka.

Wszystkie psy przebywające w bełchatowskim schronisku posia-
dają mikroczipy oraz aktualne szczepienia, są zadbane i znajdują się 
pod stałą opieką weterynaryjną. Obecnie w schronisku na nowy, przy-
jazny dom i życzliwego właściciela czeka ponad 300 czworonogów. Ich 
zdjęcia wraz z opisem znaleźć można na stronie www.schroniskobel-
chatow.pl/adopcje,wyniki.html.

Dla uzyskania bliższych informacji, bądź poradzenia się w sprawie 
adopcji któregoś z czworonogów należy się skontaktować z pracowni-
kiem schroniska - tel. 44 633 38 77 lub z pracownikiem Urzędu Gminy 
w Kleszczowie - tel. 44 731 66 31.

Zwierzę to także obowiązek 
W związku z licznymi uwagami mieszkańców w sprawie wa-

łęsających się psów, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Gminy w Kleszczowie po raz kolejny przypomi-
na, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie, osoby utrzymujące 
psy zobowiązane są do sprawowania opieki na tymi zwierzęta-
mi w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych osób 
i nie były uciążliwe dla otoczenia.

Przypominamy właścicielom:
● o stałym, skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami 
domowymi,
● o prowadzeniu psów poza terenem własnej posesji na smy-
czy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży; psa rasy 
uznawanej za agresywną należy zawsze prowadzić na smyczy 
i w kagańcu,
● o zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia 
poza jej teren.

Z ustawy o ochronie zwierząt
Przypominamy art. 9 tej ustawy: „Kto utrzymuje zwierzę do-

mowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je 
przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem 
do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji 
ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się 
trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej 
niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie 
ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędne-
go ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.”

Ponadto należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do 
swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie, staje się 
jego właścicielem. Nie można zapomnieć również, że większość 
wałęsających się psów ma swoich właścicieli.

 raz kolejny na Kleszczowskich Animaliach spotkać 
było można stoisko, obsługiwane przez przedstawicieli 

Fundacji Safe Animal. Właściciele zwierząt mogli tutaj zaopatrzyć 
je w identyfikacyjny czip oraz zarejestrować czworonoga w bazie.

Artur Lencznarowicz - kierownik biura zarządu Fundacji Safe 
Animal przyznał, że organizacja ta współpracuje ze schroniska-
mi, z gabinetami weterynaryjnymi oraz samorządami lokalnymi.

- Często zwracają się do nas, prosząc o identyfikację zwie-
rząt uznanych za zaginione. Oznakowanie zwierzęcia jest 
pomocne w przypadku jego zaginięcia. Zwierzę oznakowane 
uzyskuje tożsamość, przez co jego właściciel ma poczucie 
większej odpowiedzialności za jego losy. Zwierzaki zaczipo-
wane są rzadziej porzucane, rzadziej stają się przedmiotem 
maltretowania - informował o zaletach znakowania.

Choć wynik akcji znakowania i rejestracji czworonogów, pro-
wadzonej podczas Kleszczowskich Animaliów nie był imponu-
jący, przedstawiciel Safe Animal podkreślał, że nie chodzi wy-
łącznie o liczbę oznakowanych zwierzaków. Ważne jest również 
uświadamianie ich właścicielom korzyści, płynących z zareje-
strowania zwierząt w bazie danych.

 - W Polsce nie ma obecnie przepisów zmuszających do zna-
kowania zwierząt. W różnych krajach Unii Europejskiej funkcjo-
nują odmienne rozwiązania w tym zakresie. Nawet na poziomie 
jednego kraju są różne przepisy w poszczególnych regionach. 
W mojej ocenie bardzo wydajny jest system wdrożony parę lat 
temu w Wielkiej Brytanii. Nakazuje on oznakowanie zwierzęcia 
w jednej z baz, zweryfikowanych przez tamtejszy odpowiednik 
ministerstwa rolnictwa - informuje Artur Lencznarowicz.

JS

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

Zachęcamy do adopcji

Ważne dla właścicieli psów

Zalety czipowania zwierząt
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Historia szkoły w Woli Grzymalinej (cz.1)
„Na podstawie opowiadania gospodarza Michalczyka Feliksa 

podaję, że szkoła mieściła się przez 18 lat u Misiaka Józefa i uczyli 
różni nauczyciele przed rokiem 1939”. Podczas wojny w budynku 
szkolnym uczyły się wyłącznie niemieckie dzieci. Po wyzwoleniu 
w Woli Grzymalinej uruchomiono szkołę czteroklasową - jej kierow-
nikiem był Alfons Kuśmierek. W następnych latach szkołę prowa-
dziły kobiety. Najpierw pani Wojtasik, potem zaś Bartosik. W roku 
1950 szkoła została zamknięta, a uczniowie z Woli Grzymalinej mu-
sieli chodzić na zajęcia do odległego o ponad 3 kilometry Łękińska. 

W roku 1954 uporczywe i skuteczne starania mieszkańców 
doprowadziły do tego, że w Woli Grzymalinej wznowiła działal-
ność trzyklasowa szkoła. Kierowała nią Teresa Okońska, następ-
nie Jacek Organiściak. W 1956 roku mieszkańcy wsi ukończyli 
budowę nowej siedziby. W pięcioklasowej szkole nauczycielami 
byli Zbigniew i Kazimiera Wlazłowscy.

O szkole i wiosce
Informacje o szkołach zawarte w dokumentacji archiwum pań-

stwowego mają charakter sprawozdawczy, statystyczny, formal-
ny. Nie sposób odnaleźć tu ciekawostki traktujące o wyjątkowych 
wydarzeniach z życia szkoły, albo nazwiska wyróżniających się, 
utalentowanych uczniów. Takie „smaczki”, ciekawe z perspek-
tywy historii gminy i jej mieszkańców można znaleźć wyłącznie 
w kronikach szkolnych, które nie zawsze były prowadzone su-
miennie i regularnie. Ba, czasem, jak w przypadku pierwszych 
powojennych lat szkoły w Woli Grzymalinej nie było ich wcale.

Zadanie odrobienia zaległości wzięli na siebie następcy państwa 
Wlazłowskich - Zdzisław i Janina Owczarkowie. Kiedy rozpoczynali 
pracę w Woli Grzymalinej do szkoły chodziło 53 dzieci. Kronika za-
łożona w roku 1960 była nie tylko źródłem informacji o życiu szkoły. 
Notowano w niej dane z historii wsi, bieżące wydarzenia, które mia-
ły w przyszłości zmienić losy wielu osób. Chodzi o prowadzone od 
roku 1960 przez ekipy wiertnicze poszukiwania gazu i ropy naftowej. 
W roku 1962, kiedy wiadomo było, że w okolicach Piasków, Łękiń-
ska i Woli ropa nie wytryśnie, są za to odkryte pod ziemią obiecujące 
warstwy węgla brunatnego, Zdzisław Owczarek notował:

Plany kopalni jak i elektrowni są jeszcze w roku 1962 nieusta-
lone konkretnie. Wiadomo jest z prasy, wstępne prace przy budo-
wie mają być rozpoczęte w 1963 r. i całość budowli ma być zlokali-
zowana w okolicach Białego Ługu oraz Słoku. Ludność miejscowa 
ma pewne obawy co do tych budowli, gdyż będą likwidowane pola 
uprawne, lasy, jak również ulegną zniszczeniu budynki wsi. W tej 
chwili, to jest 1962 r., są różne projekty, co do tych budowli, ale 
nie ma nic konkretnego, ale najbliższe lata przyniosą na pewno 
całkowitą zmianę obecnego krajobrazu tych okolic.

Te początkowe wiadomości o szkole w Woli Grzymalinej 
pochodzą ze szkolnej kroniki. Na fotografii wklejonej na wstę-
pie kroniki widać murowany parterowy budynek, o zgrabnych 
proporcjach, pokryty eternitowym dachem i prowizorycznie 
ogrodzony siatką rozpiętą na drewnianych słupkach. W oparciu 
o informacje spisane w szkolnej kronice powstał dwuczęściowy 
opis „Zamknięty rozdział - Wola Grzymalina”, opublikowany na 

łamach „Informatora Kleszczowskiego” w roku 2007 i 2008. Ska-
ny poszczególnych stron kroniki zainteresowani znaleźć mogą 
w internetowym blogu, poświęconym Woli Grzymalinej.

Urzędnicze zapiski i protokoły
Pomimo wspomnianych już niedostatków warto jest przekopy-

wać się przez archiwalne papiery - czasem także w zdawkowych 
sprawozdaniach znajdzie się coś oryginalnego. Tak jest np. z pro-
tokołem z posiedzenia Rady Pedagogicznej szkoły w Woli Grzy-
malinej w kwietniu 1958 roku. Rękopis spisany bardzo równym, 
starannym pismem to relacja z przebiegu spotkania, w którym 
brał udział powiatowy wizytator - Jan Markiewicz oraz nauczy-
cielskie małżeństwo Kazimiera i Zbigniew Wlazłowscy. W trakcie 
posiedzenia rozmawiano np. o sukcesach szkoły, zaliczając do 
nich dobrą współpracę z mieszkańcami Woli Grzymalinej czy 
działalność zespołów czytelniczych dla dorosłych, prowadzoną 
w okresie jesienno-zimowym („zespoły w Woli były najliczniejsze 
spośród tego rodzaju placówek w powiecie”), duże zaangażowa-
nie uczniów w Szkolną Kasę Oszczędności („92 proc. dzieci na-
leży do SKO, a przeciętna przypadająca na jedno oszczędzające 
dziecko wynosi 36 zł”).

Niedawno zbudowana szkoła nie funkcjonowała jeszcze jak 
należy, toteż podczas narady kierownik Z. Wlazłowski szczerze 
informował o niedostatkach. Nie mogąc uzyskać zastępstwa za 
przebywającą na urlopie nauczycielkę musiał sam uczyć pięć 
oddziałów, przez co konieczne było ustawienie nauki na trzy 
zmiany. „Szkoła w Woli Grzymalinej jako nowa szkoła nie po-
siadała wielu pomocy naukowych koniecznych przy realizacji 
programu. Całą kancelarię trzeba było zaprowadzić. Nie istniała 
biblioteka szkolna, a w tej chwili księgozbiór liczy zaledwie ok. 
100 woluminów”. Bolączką było też nieodpowiednie wyposaże-
nie, pozyskane zapewne z innych szkół gminy: „Odpowiadający 
uczniowie nie mogą przybrać poprawnej postawy ze względu 
na nieodpowiednie do ich wieku ławki szkolne”. Szkoła nie była 
w tym czasie zbyt liczna. W maju 1959 r. w pięciu oddziałach 
uczyło się w sumie 51 dzieci. Najliczniejsza była klasa III (14), 
a najmniejsza klasa II (7).

W nowym roku szkolnym nastąpiła zmiana na stanowisku 
kierownika szkoły. Z archiwalnych papierów, przechowywanych 
luźno w teczce z napisem „Szkoła Podstawowa w Woli Grzyma-
linej”, nie dowiemy się o powodach odejścia ze szkoły małżeń-
stwa Wlazłowskich. Protokół zdawczo-odbiorczy, został spisany 
20 grudnia w obecności dwóch przedstawicieli komitetu rodzi-
cielskiego (Stanisław Skalski - przewodniczący, Julian Misiak - 
skarbnik), odchodzącego kierownika Z. Włazłowskiego oraz Ja-
niny Owczarek, która obejmowała kierownicze stanowisko.

Przygotowani do rozbudowy
Zgodnie z protokołem nieruchomości szkoły w Woli Grzymali-

nej obejmowały oprócz budynku (odnotowano, iż jego stan prawny 
był nieuregulowany) komórkę drewnianą na opał, 3-kabinowe ustę-
py drewniane, studnię oraz półhektarowy plac. Społeczność Woli 
Grzymalinej była przygotowana do rozbudowy szkolnego budynku, 
o czym świadczy załącznik nr 1 do protokołu. Skrupulatnie wyliczo-
no w nim zgromadzone materiały budowlane: 45 tys. sztuk cegły, 5 
kubików drewna budowlanego, 60 m sześć. kamienia i zapas wap-
na gaszonego. Na rachunku bankowym komitetu budowy szkoły 
były też zgromadzone potężne środki - ponad 10,35 tys. zł.

Protokół zawiera również informację o działającej w szkole 
drużynie harcerskiej, wchodzącej w skład I Harcerskiego Hufca 
Bełchatów. Z początkiem roku szkolnego 1959/60 musiały w dzia-
łalności tej drużyny pojawić się jakieś problemy, skoro we wrze-
śniu swoją funkcję złożył dotychczasowy drużynowy, przekazując 
szczepowi „wszystkie sprawy oraz mienie drużyny”. Na mienie dru-
żyny składała się gotówka (68 zł), księgozbiór (66 zł) oraz werbel 
młodzieżowy (475 zł).

J. Strachocki
Dokończenie w następnym wydaniu
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Podczas X Integracyjnych Zawodów Osób Niepełnosprawnych zorganizowanych 
w Częstochowie klub Omega reprezentował Oliwier Krzyszkowski. Na dwóch dystan-
sach wywalczył medalowe miejsca (II m. na 100 metrów st. grzbietowym - 1:12.99; III m. 
na 50 metrów st. grzbietowym - 0:32.78). Wysokie lokaty zdobył też na dwóch innych 
dystansach (V m. na 50 metrów st. dowolnym i VI m. na 100 metrów st. dowolnym). Oli-
wier zwyciężył w klasyfi kacji generalnej zawodników w klasach sportowych, obejmują-
cej dwa najlepsze starty.

● W Łodzi w międzywojewódzkiej rywalizacji lekkoatletów do lat 16 brali udział zawodni-
cy Omegi Kleszczów. Najlepszy wynik uzyskała Martyna Witkowska - w biegu na 1000 
metrów wygrała z czasem 3:11.98. Z kolei Weronika Kalińska w fi nale sprintu na 100 m 
zajęła szóste miejsce (13.51), a na 300 m - dziesiąte (46.20). W zawodach uczestniczy-
li też Iza Kralka oraz Igor Frach.
● Także we wrześniu M. Witkowska i W. Kalińska startowały w Mistrzostwach Polski do 
lat 16 w Lublinie (tzw. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego). W biegu na 2 tys. me-
trów M. Witkowska wywalczyła szóstą lokatę (6:49.03 - rekord życiowy). W. Kalińska 
dystans 100 metrów przebiegła w czasie 13.58.
● Sukces w zorganizowanych w Łodzi zawodach „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” 
odniosła Ola Gębicz. W dwuboju lekkoatletycznym (bieg na 60 metrów i skok wzwyż) 
uzyskała dziewiąte miejsce i awans do ogólnopolskiego fi nału w Warszawie. Tu wywal-
czyła w dwuboju znakomite, dwunaste miejsce, uzyskując rekord życiowy w biegu na 
60 m (9.66). 

Klub Omega Kleszczów podał terminy zajęć sekcji tenisa stołowego oraz karate. 
Treningi są organizowane w sali sportowej szkoły podstawowej w Kleszczowie w na-
stępujących dniach:
● poniedziałek, godz. 16:30-18:30 - karate,
● wtorek, godz. 18:00-19:30 - tenis stołowy,
● środa, godz. 16:30-18:30 - karate,
● czwartek, godz. 18:00-19:30 - tenis stołowy,
● piątek, godz. 18:00-19:30 - tenis stołowy.

Informacje o możliwości zapisania się do tych sekcji można uzyskać u trenerów: 
Hubert Zawiślak (tenis stołowy) - tel. 501-314-582 i Zbigniew Berłowski (karate) - tel. 
695-540-956.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie Martyna Witkowska, 
Maksymilian Zawiślak i Filip Dzieciątkowski startując 21 września w Indywidualnych Bie-
gach Przełajowych na szczeblu powiatowym wywalczyli awans na Mistrzostwa Wojewódz-
twa Łódzkiego. Martyna i Maksymilian wygrali w swoich kategoriach, a Filip był czwarty.

Finał wojewódzki w przełajach był częścią większej imprezy sportowej, która 29 wrze-
śnia miała miejsce w Uniejowie. Odbyła się tu Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku 
Szkolnego 2022/23. W jej ramach zorganizowano biegi w sześciu kategoriach.

Przełajowcy, reprezentujący ZSP w Kleszczowie wystąpili w Licealiadzie i odnotowali 
następujące wyniki: M. Zawiślak zwyciężył w biegu chłopców (rok temu w Uniejowie był dru-
gi), M. Witkowska zajęła piątą lokatę, a F. Dzieciątkowski był dziesiąty.

W Uniejowie zostało też podsumowane międzypowiatowe współzawodnictwo sportowe 
szkół w województwie łódzkim. Powiat bełchatowski uzyskał wysokie, czwarte miejsce. Naj-
lepszy okazał się powiat zgierski.

(opr. JS)

W pływackich zawodach

Startowali lekkoatleci

Kiedy treningi karate i tenisa stołowego?

Powiatowe i wojewódzkie przełaje

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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SOLPARK Kleszczów oferuje szeroką gamę zróżnicowanych 
zajęć fitness: od wzmacniających i kształtujących sylwetkę, przez 
wyszczuplające i wytrzymałościowe, taneczne oraz prozdrowot-
ne. Obecnie można skorzystać m. in. z: zumby, jogi, treningu ob-
wodowego, personalnego, zajęć na basenie, sztuki walki. Ruszyły 
także zorganizowane nauki i doskonalenia pływania - w ramach 
Akademii Pływania Solpark. Zajęcia indywidualne/grupowe 
w różnych kategoriach wiekowych, czy też z podziałem na różny 
stopień zaawansowania.

Od niedawna funkcjonują dwie szkoły dedykowane dzieciom:
● Akademia Sportowa Solpark - to zajęcia wszechstronnie roz-
wijające dzieci, będące połączeniem wielu dyscyplin sportowych 
tj. gier zespołowych, lekkiej atletyki, gimnastyki, rytmiki, prowa-
dzone z dużą dawką zabawy;
● Akademia Gimnastyczna Solpark - zajęcia wszechstron-
nie rozwijające sprawność i kondycję fizyczną, skupione przede 
wszystkim na intensywnych ćwiczeniach na gibkość, wytrzyma-
łość i równowagę, które w późniejszym czasie umożliwią dzie-
ciom efektowne wykonywanie figur.

Wszystkich zainteresowanych poprawą zdrowia i kondycji lub 
chcących nabyć nowych umiejętności zachęcamy do skorzystania 
z oferty obiektu. Obok podajemy aktualny harmonogram zajęć 
prowadzonych przez Solpark.

Zaproszenie do aktywności
Październik to pora jesiennych warsztatów

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza młodzież i do-
rosłych do udziału w jesiennych warsztatach. Zajęcia zatytułowane 

„Koszyczek - miseczka z szyszek” odbywają się w poszczególnych 
placówkach w godzinach 17.00-19.30. Harmonogram:
● 11 października (wtorek) - Łękińsko, Kamień
● 12 października (środa) - Rogowiec, Żłobnica
● 13 października (czwartek) - Wolica, Antoniówka
● 14 października (piątek) - Czyżów, Łuszczanowice
● 15 października (sobota) - GOK w Kleszczowie

Wystawa prac z makramy
Ozdobne sznurki z węzłami - tak można byłoby najprościej na-

zwać to czym jest makrama. Sztuka artystycznego wiązania sznur-
ków powstała w starożytnej Asyrii i Babilonii, skąd rozpowszechniła 
się także w krajach Europy. W okresie średniowiecza stosowano ją 
np. do zdobienia królewskich szat. Później zaczęto przy jej pomocy 
tworzyć ozdobne pokrycia na łoża, sofy czy fotele.

Kilkadziesiąt lat temu makrama została odkryta na nowo, jako 
sztuka użytkowa (kwietniki, torebki, plecaki) oraz dekoracyjna (np. 
makaty ścienne). Materiałem przydatnym w sztuce makramy są nici 
lniane, konopne, jedwabne oraz sizal. Zajmujący się ozdobnym wią-
zaniem sznurków wiedzą doskonale czym jest półsztyk naprzemienny, 
węzeł spiralny, szczytowy albo łańcuszkowy. 

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców 
gminy do obejrzenia wystawy prac, wykonanych przez wcale niema-
łe, bo 20-osobowe grono uczestniczek zajęć artystycznych z makra-
my. Prace można oglądać w godzinach pracy GOK.

Zapisy na obozy zimowe
Do 30 września Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przyjmował 

zgłoszenia dzieci i młodzieży na obozy, które będą organizowane pod-
czas ferii zimowych 2023 roku. Propozycje GOK obejmowały wyjazdy na 
7-dniowe obozy szkoleniowo-rekreacyjne w górach dla czterech grup wie-
kowych: uczniowie klas I-III, klas IV-VI, klas VII-VIII szkół podstawowych 
oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci (niepracujący).

Przy zapisach zwracano uwagę czy uczestnik jest na stałe za-
meldowany i stale zamieszkuje wraz z rodzicem lub prawnym opie-
kunem na terenie gminy Kleszczów - co najmniej 1 rok do dnia zapisu.

Muzea, zamki, rejs Wisłą
W ramach wycieczki, zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Kleszczowie kilkudziesięciu emerytów i rencistów z naszej gminy wy-
brało się na 3-dniowy wyjazd, połączony ze zwiedzaniem Płocka i okolic.

Bogaty program obejmował nie tylko oglądanie historycznej sto-
licy Mazowsza i miasta, które od 1079 do 1138 roku było stolicą Pol-
ski. Ogród zoologiczny, Stary Rynek, Muzeum Mazowieckie, Zamek 
Książąt Mazowieckich - to niektóre z obiektów, jakie odwiedzili nasi 
seniorzy w Płocku. Był jeszcze rejs wycieczkowym statkiem po Wi-
śle, zwiedzanie Muzeum - Skansenu w Sierpcu oraz zamku w Opo-
rowie. Wycieczka w dniach 27-29 września została zorganizowana 
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. 

(opr. JS)

GOK informuje i zaprasza

www.gok.kleszczow.pl

www.gok.kleszczow.pl


