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Wójt Gminy Kleszczów ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przystąpie-
niu Gminy Kleszczów do zakupu węgla, przeznaczonego na zaopatrzenie gospodarstw do-
mowych. Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu pre-
ferencyjnego wynosi 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony po dniu 1 stycznia 2023 r.

Więcej na str. 2

Ranking wydatków majątkowych, po-
niesionych przez polskie miasta i gminy, 
przykuwa co roku uwagę samorządowców. 
Ogłoszenie jego wyników, połączone z wrę-
czaniem statuetek i dyplomów tym najbar-
dziej proinwestycyjnym, jest wydarzeniem 
wpisanym w program Samorządowego Fo-
rum Kapitału i Finansów, organizowanego 
już od 20 lat przez spółkę Municipium, która 
jest wydawcą Pisma Samorządu Terytorial-
nego „Wspólnota”.

Więcej na str. 2

Węgiel dla mieszkańców 
gminy Kleszczów

Doceniony wysiłek 
inwestycyjny

10 listopada (czwartek)
• 16.45 - ofi cjalne rozpoczęcie obchodów Narodowego Święta Niepodległości (parking przed 
Urzędem Gminy w Kleszczowie)
• 16.50 - uroczyste podniesienie fl agi biało-czerwonej na maszt w ramach projektu „Pod Biało-
Czerwoną”
 - odśpiewanie Hymnu Narodowego
• 16.55 - uroczysty przemarsz pod Pomnik Niepodległości w Kleszczowie
• 17.05 - złożenie kwiatów przed Pomnikiem Niepodległości
• 17.30 - Wieczornica Patriotyczna pt. „Bez tej miłości nie da się żyć…”, organizowana w GOK 
w Kleszczowie przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku 

11 listopada (piątek)
• 12.00 - Uroczysta Msza Św. z okazji Święta Niepodległości w Kościele Najświętszej Maryi Panny 
Anielskiej w Kleszczowie z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku

Wieczornica Patriotyczna „Bez tej miłości nie da się żyć…” 
• Program artystyczny w wykonaniu dzieci 6-letnich wraz z rodzicami z Przedszkola w Łękińsku
• Występ kółka wokalnego z Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie
• Poczęstunek grochówką, kawą, herbatą

Do udziału w wieczornicy upoważniać będą CEGIEŁKI WSTĘPU o wartości 20 zł, rozprowadzane 
w Przedszkolu w Łękińsku i przed wejściem na wieczornicę. Całkowity dochód ze sprzedaży będzie 
przeznaczony na akcję charytatywną „Dla Julki Jeziak”.

Podczas wieczornicy będzie możliwość zakupu ciast przygotowanych przez rodziców 
z Przedszkola w Łękińsku.

PROGRAM OBCHODÓW

„Naród, który traci pamięć 
przestaje być Narodem 

- staje się jedynie zbiorem ludzi, 
czasowo zajmujących dane terytorium”.

Józef Piłsudski

… to tytuł ogólnopolskiego projektu, w którym 
uczestniczy Gmina Kleszczów. Projekt uruchomiony 
w roku 2020 ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bi-
twy Warszawskiej, służy również integracji lokalnych 
społeczności w duchu tradycji i patriotyzmu.

Do udziału w projekcie uprawniona była każ-
da z 2477 gmin w Polsce. Gmina Kleszczów zosta-
ła zakwalifikowana do złożenia wniosku o udzielenie 
dotacji celowej na zakup i montaż masztu z biało-
-czerwoną flagą w wyniku głosowania mieszkań-
ców, którzy oddali 124 głosy poparcia na specjal-
nie przygotowanej do tego celu stronie internetowej. 
Mieszkańcy mogli oddawać swoje głosy do 31 grud-
nia 2020 r.

Realizacja projektu „Pod Biało-Czerwoną” 
w przypadku Gminy Kleszczów polega na zaku-
pie masztu i biało-czerwonej flagi oraz zamontowa-
niu masztu na placu przed siedzibą Urzędu Gminy. 
Działania prowadzone przez Gminę Kleszczów są 
finansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Mini-
strów. Umowę o udzielenie dotacji celowej w wyso-
kości 8000 zł na sfinansowanie zadania ze środków 
budżetu państwa wójt gminy Kleszczów podpisał 
w lipcu br. z wojewodą łódzkim. Wykonawcą zadania 
jest Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o.

Uroczyste podniesienie flagi biało-czerwonej na 
maszt planowane jest 10 listopada br. podczas gmin-
nych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

„Pod Biało-Czerwoną”…
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Węgiel dla mieszkańców 
gminy Kleszczów

Inwestycyjny ranking JST

Co należy zrobić, aby gospodarstwo domowe mogło zakupić węgiel na preferencyj-
nych warunkach od Gminy Kleszczów?
● Złożyć wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego do Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Kleszczowie.
● GOPS dokonuje weryfikacji wniosku o zakup węgla, biorąc pod uwagą warunki 

uprawniające mieszkańca do otrzymania dodatku węglowego oraz zgłoszenie główne-
go źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
● Pozytywna weryfikacja wniosku przez GOPS potwierdzi uprawnienie do nabycia pa-

liwa stałego.
● Realizacja wniosków o zakup węgla prowadzona będzie w zależności od dostępno-

ści węgla na składzie, prowadzonym przez Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. 
przy ul. Ogrodowej (plac po byłej Gminnej Spółdzielni SCh).
● Dokonanie opłaty za węgiel przelewem na podany wcześniej rachunek bankowy, 

gotówką lub kartą w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie.
● Odbiór węgla ze składu węglowego przy ul. Ogrodowej w Kleszczowie we własnym 

zakresie lub przy wykorzystaniu odpłatnej usługi transportu.

Cena paliwa stałego nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto. Ostateczna cena zosta-
nie podana przez Wójta Gminy Kleszczów po podpisaniu umowy z dostawcą paliwa 
oraz po analizie kosztów obsługi procesu dystrybucji i transportu z miejsca odbioru wę-
gla od dostawcy do miejsca składowania na terenie gminy Kleszczów.

egoroczne forum odbywało się 12 i 13 października w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach. Gminę Kleszczów reprezentowali na 

nim skarbnik Agata Karbownik oraz sekretarz gminy Kazimierz Hudzik, który w roli 
prelegenta był uczestnikiem samorządowej debaty „Problemy zmiany granic gmin, 
czy potrzebna jest zmiana prawa?”. O tym, jakie problemy natury administracyjnej, 
politycznej, a także gospodarczej wywołują zmiany granic pomiędzy poszczególnymi 
JST dyskutowali też m .in. wójtowie gmin Dobrzeń Wielki i Cekcyn oraz przedstawiciel 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ranking inwestycyjny samorządów, obrazujący kwoty, które poszczególne samo-
rządy przeznaczyły na realizację inwestycji, nie obejmował wyłącznie minionego roku, 
ale kolejne trzy lata tj. 2019, 2020, 2021. „W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwi-
lowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłasz-
cza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością” - wyjaśnia redakcja 
samorządowego pisma „Wspólnota”.

Kwotę wydatków majątkowych w poszczególnych miastach i gminach autorzy ran-
kingu podzielili per capita czyli na głowę mieszkańca danej jednostki samorządu te-
rytorialnego (JST). Gmina Kleszczów, która od 
wielu lat jest liderem zestawienia wśród gmin 
wiejskich, zajęła ponownie pierwsze miejsce, 
osiągając tym razem wskaźnik 12.442,66 zł 
średnich wydatków inwestycyjnych na głowę 
jednego mieszkańca.

Dodajmy, że w pierwszej dziesiątce gmin 
wiejskich najliczniej reprezentowane są samo-
rządy z regionu łódzkiego. Obok Kleszczowa 
znajdujemy tu również Rząśnię (2), Sulmierzy-
ce (5) i Daszynę (8). Trzecie miejsce na podium 
zajmuje małopolska gmina Pałecznica.

Pełne wyniki rankingu inwestycyjnego zosta-
ły podane w 20. wydaniu, które nosi datę 8 paź-
dziernika i było przekazane m.in. uczestnikom 
XX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. 
Ranking dostępny jest również na stronie www.
wspolnota.org.pl oraz w newsletterze, którego 
odbiorcami są przedstawiciele samorządów oraz 
instytucji współpracujących z JST. Publikacja tra-
fiła również do sfery biznesu, do radców praw-
nych i ekspertów samorządowych, do dziennika-
rzy zajmujących się problematyką samorządową 
oraz do mediów regionalnych i ogólnopolskich.

JS

Oczyszczalnia w Łękińsku
Na tym priorytetowym dla ochrony środowiska 

zadaniu wykonawca (spółka SEEN Technologie 
z Warszawy) przystąpił z końcem września do 
pierwszych uruchomień urządzeń, które obsługi-
wać mają nowe obiekty  tej oczyszczalni ścieków. 
Takie czynności rozruchu hydrauliczno-technolo-
gicznego prowadzono m.in. na węźle dopływu ście-
ków, w którym funkcjonuje pompownia ścieków, 
sitopiaskowniki oraz zbiornik retencyjny. Przez 
tydzień trwały czynności rozruchu hydraulicznego 
na reaktorze biologicznym. W październiku do 
najważniejszych działań należał rozruch technolo-
giczny jednego ciągu oczyszczania biologicznego. 
Był on okazją m.in. do sprawdzenia, jak zainstalo-
wana automatyka steruje dmuchawami powietrza 
w zależności od stężenia tlenu w reaktorze.

Jednym z kluczowych elementów oczyszczalni 
w Łękińsku są tzw. komory nitryfikacji (na zdjęciu). 
Każda z nich ma pojemność ponad 210 m sześć. 
i zadanie utleniania związków węgla i azotu, za-
wartego w ściekach oraz pobieranie fosforanów 
przez komórki osadu czynnego. Komory wyposa-
żone są m.in. w ruszty napowietrzające.

Są już nawierzchnie boisk
Wykonawca kompleksu boisk w Czyżowie nie 

notuje zagrożeń dla przyjętego wcześniej harmo-
nogramu inwestycji.

- Najtrudniejszy etap, jeśli chodzi o wymagania 
pogodowe, mamy za sobą - mówi inspektor nadzoru 
branży budowlanej z firmy Primex Częstochowa, Ro-
bert Wojciechowski. - Odpowiednia temperatura i ni-
ska wilgotność pozwoliły ułożyć sztuczne nawierzch-
nie kortu tenisowego oraz boiska wielofunkcyjnego.

W końcówce października uwaga wykonawcy 
koncentrowała się na pracach wykończeniowych 
w budynku szatni i na układaniu kolejnych warstw 
boiska piłkarskiego (warstwa drenażu, instalacja 
nawadniająca, 10-centymetrowa warstwa piasku, 20 
cm urodzajnej gleby). W listopadzie ma być tu uło-
żona trawiasta nawierzchnia z rolki. Trwały też prace 
przy kształtowaniu skarp, które będą obsiane trawą.

JS

T

Fot. Piotr Tawrel

Inwestycje gminne
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Sesja nr 54

Sesja z jedną uchwałą

26

Po

października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się ko-
lejne posiedzenie Rady Gminy Kleszczów kadencji 2018-2023. 

Tematy, od których rozpoczęto rozpatrywanie projektów uchwał, związane były 
z finansami gminy tj. z wprowadzeniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Kleszczów na lata 2022-2028 oraz zmianą w tegorocznym budże-
cie Gminy Kleszczów. Dołączone do uchwał dokumenty prezentowały szczegó-
łowo na jakich zadaniach (tak po stronie dochodów, jak i wydatków) wystąpiła 
konieczność zmniejszenia lub zwiększenia zaplanowanych wcześniej kwot.

W wyniku wprowadzonych zmian aktualny plan dochodów budżetu gminy 
wynosi 220.936.509,63 zł, natomiast plan wydatków - 386.093.912 zł. Różni-
ca między tymi dwiema kwotami to wpisany do uchwały budżetowej deficyt. 
Obecnie jego wysokość to 165.157.402,37 zł. 

Inne uchwały, rozpatrywane najpierw na komisjach stałych, a później pod-
czas październikowej sesji dotyczyły:
● przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kleszczów 
na lata 2022-2025 (dokument taki, przygotowywany przez gminę co 4 lata 
wymaga wcześniejszego zaopiniowania przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków);
● zmiany w uchwale dotyczącej utworzenia Gminnego Żłobka w Kleszczowie 
oraz nadania mu statutu; zmiana odnosi się do kwestii ustalania corocznej, 
3-tygodniowej przerwy w pracy placówki i wprowadza możliwość ustalenia do-
datkowej przerwy, w szczególności na czas przeprowadzenia w nim niezbęd-
nych prac remontowych;
● zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie 
dziecka w Gminnym Żłobku w Kleszczowie; dodatkowa opłata za pobyt dziec-
ka w żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica/opiekuna prawnego 
wyniesie 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, nato-
miast maksymalna dzienna opłata za wyżywienie dziecka w żłobku - 20 zł;
● przyjęcia dwóch programów polityki zdrowotnej, które obejmą mieszkańców 
gminy Kleszczów; chodzi o program profilaktycznych szczepień przeciwko wi-
rusom brodawczaka ludzkiego HPV oraz profilaktykę próchnicy zębów u dzieci 
i młodzieży (obydwa programy mają być realizowane w latach 2023-2025).

JS

południu 27 października z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Ło-
dzi przyszło do Urzędu Gminy w Kleszczowie pocztą elektronicz-

ną zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu kontroli legalności jednej 
z uchwał Rady Gminy Kleszczów, podjętej na posiedzeniu 29 września. Uchwała 
dotyczyła przywrócenia statusu drogi gminnej fragmentowi obwodnicy na odcinku 
od Żłobnicy do Kamienia. O przyczynach ponownego zaliczenia 5-kilometrowego 
odcinka wspomnianej obwodnicy do kategorii dróg publicznych informowaliśmy 
w relacji z wrześniowej sesji, opublikowanej w poprzednim „Informatorze”. 

„Organ nadzoru powziął wątpliwości, co do jej zgodności z prawem” - stwier-
dziła Justyna Szymańska-Chłądzyńska, zastępca dyrektora Wydziału Praw-
nego, Nadzoru i Kontroli ŁUW i w kilku akapitach wyliczyła te wątpliwości. 
Główne odnosiły się do tego czy wszystkie działki, przez które poprowadzona 
została obwodnica, stanowią własność Gminy Kleszczów. Dalej wskazywała, 
że załącznik do uchwały ilustrujący przebieg odcinka drogi „awansowanego” 
do rangi dróg gminnych „nie spełnia wymogu mapy geodezyjnej (brak legendy 
i odpowiedniej skali)”. Była też uwaga o braku w uchwale informacji, iż projekt 
uchwały został przekazany do zaopiniowania właściwemu zarządowi powiatu. 
Rada Gminy Kleszczów otrzymała czas do 2 listopada „na złożenie wyjaśnień 
w przedmiotowej sprawie”. Licząc dokładnie organowi uchwałodawczemu 
dano trzy dni robocze na zwołanie sesji oraz udzielenie wyjaśnień.

Sesja została zwołana na wniosek kilkorga radnych na 2 listopada w trybie pil-
nym. W jej trakcie przyjęto uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę 
Gminy Kleszczów. W liczącym ponad 5 stron uzasadnieniu radni poinformowali, 
iż przez 8 lat (do końca grudnia 2017 r.) droga, co do której wątpliwości zgłosił 
nadzór prawny, pełniła funkcje drogi gminnej, spełniając przy tym wszystkie wy-
mogi stawiane drogom publicznym. Udzielone wyjaśnienie dotyczy również wąt-
pliwości zgłaszanych przez nadzór co do prawa Gminy Kleszczów w zakresie dys-
ponowania działkami, przez które przebiega wspomniany fragment obwodnicy:

„Droga posadowiona jest na działkach będących własnością Gminy Kleszczów, 
a jedynie w 5,8 procentach przebie- å ciąg dalszy na str. 5

GOPS informuje
GOPS przyjmuje wnioski na nowy okres zasiłkowy

Nowy okres zasiłkowy dla osób korzystających z zasiłku rodzinnego roz-
pocznie się 1 listopada. Osoby, które złożą wnioski do końca listopada 2022 
roku zachowają ciągłość wypłaty tego świadczenia. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kleszczowie przypomina jednocześnie, że świadczenie to jest 
zależne od dochodu. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięcz-
ny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 
przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiar-
kowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przy-
sługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

W przypadku funduszu alimentacyjnego pod uwagę brany jest dochód nie 
przekraczający miesięcznie wysokości 900 zł na osobę.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2, pok. nr 3. Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem telefonu 44/ 731-36-34.

Pomoc dla rodzin wielodzietnych
W związku z realizacją programu pomocy rodzinom wielodzietnym, miesz-

kającym na terenie gminy Kleszczów, członkowie rodzin wielodzietnych mogą 
skorzystać z dofinansowania do zakupu podręczników i pomocy edukacyj-
nych. O pomoc mogą ubiegać się rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny, 
których dzieci są uczniami i studentami. Dofinansowanie na pierwsze dziecko 
wynosi 150 zł, na drugie 
188 zł , a na trzecie i każde 
następne dziecko - po 225 
zł. Wnioski można składać 
w siedzibie GOPS w Klesz-
czowie do 31 grudnia br.

Formularz wniosku jest 
do pobrania na stronie in-
ternetowej www.gops.bip.
kleszczow.pl w zakładce 
„Karta Dużej Rodziny”, a tak-
że w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie. Więcej infor-
macji - tel. 44/ 731-36-34.

Po dodatek węglowy tylko do 30 listopada
Do 30 listopada br. mieszkańcy mogą składać wnioski o wypłatę dodat-

ku węglowego. Jest to świadczenie w wysokości 3000 zł dla gospodarstw 
domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, bry-
kietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dodatkowo, źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Również do 30 listopada mieszkańcy mogą składać wniosek o przyznanie 
dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Gospodarstwa domowe, 
w których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałko-
wym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymują wsparcie finansowe 
w ramach jednorazowego dodatku, który wynosi: • 3000 zł - w przypadku, gdy głów-
nym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, zasilany peletem drzewnym albo inny 
rodzajem biomasy; • 1000 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł 
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia 
albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym; • 500 zł - w przy-
padku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem 
LPG; • 2000 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatkowo, źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

(opr. JS)
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odajemy terminy przyjęć lekarzy specjalistów w Kleszczowskiej Przychodni 
Salus, obejmujące drugą połowę listopada.

Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80.

SALUS - listopadowe terminy przyjęć

L.P. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

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 19.11 8-14
4. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 28.11 8.30-14
5. Urologiczna lek. med. Kamil Krawiec 25.11 16.15-18
6. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 19.11 9-14

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

8. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 15.11 9.30-13.30
9. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 28.11 14-17

10. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 14.11 9-14.30
11. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 29.11 9-14.30
12. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 16.11 8-13
13. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 23.11 8-13
14. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 30.11 8-13
15. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 18.11 9-14

16. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med.  
Ewa Sewerynek 17.11 9-14

17. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 19.11 8.30-14

18. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med.  
Kryspin Niedzielski 30.11 14-18

19. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 17.11 13-18
20. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 24.11 13-18
21. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 10.11 15.30-18
22. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 21.11 11-14
23. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 21.11 10-17

24. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 25.11 9-14

25. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 17.11 9.30 -15

26. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 24.11 9.30-15

27. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 18.11 9-14

28. USG lek radiolog Krzysztof Tyfa w każdy 
piątek 9.30-14.30

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

wtorek 12-14

W drugiej połowie listopada w Poradni Reha-
bilitacji Kleszczowskiej Przychodni SALUS 
obowiązywać będą następujące terminy:

FIZJOTERAPIA   
- dr n. med. Michał Kaczmarek

● 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

● 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

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

FIZJOTERAPEUTKI  
- Aleksandra Cyran, Julita Zagórska

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

Poradnia 
RehabilitacjiP

1. Kierownik kolonii - 10 h
2. Wychowawca wypoczynku  
dzieci i młodzieży - 36 h
3. Kurs wizażu  
- tajemnice makijażu - 28 h
4. Kurs „Pierwsza pomoc 
przedmedyczna” - 6 h
5. Opiekun w żłobku 
 lub klubie dziecięcym - 280 h
6. Kadry i płace od podstaw - 72 h
7. Excel podstawowy i zaawansowany  
- 30 godz.
8. Podstawy obsługi komputera - 30 h

KURSY CYKLICZNE
1. Obsługa wózków widłowych 
- poziom podstawowy
2. Obsługa kas fiskalnych - 8 godz
3. Kursy spawania MIG/MAG,TIG 
- kurs w toku
SZKOLENIE 2-godzinne pt. „Zmiany 
w podatku CIT i VAT od 2023 r.”

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:

Informujemy, że w siedzibie Agencji Roz-
woju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o. o. 
istnieje możliwość opłacenia faktur 
telekomunikacyjnych bez żadnych 
prowizji. 

Kasa czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 08:00-14:00 w po-
koju nr 17 na parterze. Płatność tylko 
gotówką. 

ZAPRASZAMY.

Już teraz na stacji paliw przy  
ul. Głównej 37 w Kleszczowie 

dostępna jest usługa

Odbieraj i wysyłaj wygodnie swoje paczki 
! Serdecznie zachęcamy do skorzystania 

z tej możliwości.
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Komunikaty ZUS
Do kiedy wnioski o „300 plus”?
W ramach Programu „Dobry Start” rodzice uczniów mogą - bez 

względu na dochody - otrzymać jednorazowo wsparcie w kwocie 
300 zł, np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzeb-
nych uczniom i pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom 
uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policeal-
nych i w innych placówkach edukacyjnych.

Kto jeszcze nie złożył wniosku o „300 plus” może to zrobić do 
30 listopada br. Przypominamy, że wnioski można składać wyłącz-
nie w formie elektronicznej przez PUE ZUS, bankowość elektro-
niczną lub portal Emp@tia. Na rozpatrzenie wniosków złożonych 
we wrześniu, październiku lub listopadzie ZUS ma dwa miesią-
ce. Pieniądze przekazywane są na rachunek bankowy wskazany 
przez klienta we wniosku.

Kto musi założyć aktywny profil na PUE ZUS?
Do tej pory właściciele małych firm, czyli zatrudniający do 5 pra-

cowników, nie mieli obowiązku posiadania indywidualnego konta. 
Od początku przyszłego roku każdy płatnik składek, nawet ten, któ-
ry płaci składkę tylko za siebie, musi mieć aktywny profil na PUE 
ZUS. To właśnie tam będzie kierowana korespondencja od ZUS 
i tylko drogą elektroniczną będzie można przesyłać dokumenty roz-
liczeniowe do ZUS.

Żeby aktywować indywidualne konto na PUE ZUS należy naj-
pierw założyć profil na PUE, a następnie potwierdzić tożsamość 
zakładającego profil. Można to zrobić samodzielnie, czyli założyć 
konto online i następnie je potwierdzić przy pomocy profilu zaufa-
nego np. w bankowości elektronicznej, za pomocą kwalifikowane-
go podpisu elektronicznego, e-podpisu czy ePUAPu.

Bon Turystyczny ważny dłużej
Kolejny raz zdecydowano o wydłużeniu terminu ważności Bonu 

Turystycznego. Przypomnijmy, że bon przyznawany jest na dziec-
ko urodzone do końca 2021 roku, na które przysługuje świadcze-
nie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu „Rodzina 
500 plus”. Na każde dziecko przypada jeden bon w wysokości 500 
zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - 1000 zł.

Rodzice, którzy dotąd nie zdążyli wykorzystać bonu mogą to 
zrobić do końca marca 2023 r. Płatność bonami przyjmuje około 
28 tys. podmiotów turystycznych. Ich wykaz jest dostępny na stro-
nie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej (https://bontury-
styczny.polska.travel/lista-podmiotow).

Bon należy aktywować na Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS, wówczas na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi 
płatności. Trzeba go podać, kiedy płaci się bonem za usługę hote-
larską lub imprezę turystyczną na terenie Polski. Każda płatność 
jest potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym, który jest 
wysłany SMS-em.

Adres pobytu w czasie zwolnienia
ZUS przypomina, że kiedy otrzymujemy zwolnienie lekarskie 

warto poprosić lekarza o wpisanie tego adresu, pod którym będzie-
my przebywać. Dotyczy to zwłaszcza osób, które wynajmują miesz-
kanie, lub leczą się w innym miejscu, niż ich miejsce zameldowania. 
Jeśli natomiast zmienimy miejsce pobytu, już w trakcie e-ZLA, po-
winniśmy w ciągu trzech dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS.

W sytuacji, gdy chory zmieni miejsce pobytu w trakcie zwolnienia 
i nie zgłosi tej zmiany w ZUS i u pracodawcy, może stracić zasiłek cho-
robowy, a jeśli ten został już wypłacony, ZUS może żądać jego zwrotu.

Warto wiedzieć, że nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych może przeprowadzać kontrole. Prawo sprawdzenia prawi-
dłowości korzystania ze zwolnień lekarskich od pracy z powodu 
choroby mają także płatnicy składek zgłaszający do ubezpiecze-
nia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tzn. pracodawcy, 
którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty 
zasiłku chorobowego). 

opr. JS

ga przez działki Skarbu Państwa, z czego 
część stanowią rowy melioracyjne pełniące funkcje odwodnienia terenów, przez 
które przebiegają, a ich celem jest także, po uzyskaniu zgody odpowiednich 
organów, co miało miejsce w tym wypadku, odbieranie wody również z dróg (…).

Droga jest obiektem liniowym, którego charakterystyczną cechą jest długość. 
Niekwestionowaną okolicznością jest, że została wybudowana przez Gminę 
Kleszczów, stanowi jej środek trwały i w 94% posadowiona jest na działkach bę-
dących własnością Gminy Kleszczów, a w pozostałej części na działkach Skarbu 
Państwa, co do których Gmina ma prawo do dysponowania na cele drogowe”.

Znaczną część stanowiska Rady Gminy przekazanego wojewodzie łódzkie-
mu zajmuje wyjaśnienie przyczyn, dla których w roku 2017 rada postanowiła 
pozbawić 5-kilometrowy odcinek statusu drogi publicznej. Siłą rzeczy zostało 
więc przypomniane dwustronne porozumienie, zawarte przez Gminę Klesz-
czów ze spółką PGE GiEK S.A. Ustalało ono warunki współpracy i kolejność 
działań, związanych z jednej strony z udostępnieniem do eksploatacji złóż wę-
gla z terenów sąsiadujących z Dębiną, przez które przebiega gminna obwod-
nica, a z drugiej - z budową i rozbudową dwóch odcinków dróg (droga „przez 
wkop” oraz ulica Energetyczna w Rogowcu).

Przypomniane zostało również „rozbiorowe” rozporządzenie rządu z 27 grud-
nia 2021 r., w efekcie którego około 7/8 odcinka drogi, zaprojektowanej na 
zlecenie Gminy Kleszczów, miałoby przebiegać przez tereny zagrabione przez 
Gminę Bełchatów, tj. w obrębie geodezyjnym „Wola Grzymalina”. „Pozbawie-
nie Gminy Kleszczów możliwości wywiązania się z realizacji obowiązków wy-
nikających z zawartego porozumienia z PGE GiEK S.A. co do „przeniesienia” 
połączenia drogowego pomiędzy południową, a północną częścią Gminy zo-
bowiązywało Radę Gminy do przywrócenia dotychczasowej drodze kategorii 
drogi publicznej” - to kolejny fragment „Stanowiska Rady Gminy Kleszczów”. 

Podkreślono przy tym, iż „przywrócenie drodze stanowiącej fragment obwod-
nicy Gminy Kleszczów statusu prawnego drogi publicznej stanowi zatem jedy-
ne prawidłowe działanie Rady Gminy w zakresie realizacji zadania, o którym 
mowa wart. 7 ust 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności 
zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego)”.

W dalszej części przesłanego wojewodzie dokumentu znalazła się informa-
cja, iż uchwały dotyczące zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Rada 
Gminy Kleszczów podejmowała kilkakrotnie i w żadnej z nich nie były poda-
wane numery działek, przez które drogi przebiegają, zaś załączniki w postaci 
wycinka mapy ilustrowały przebieg dróg w taki sposób, jak to zostało zrobione 
przy uchwale podjętej we wrześniu.

„Żadne przepisy prawa nie precyzują, na jakiej mapie ma być przedstawiona 
droga do uchwały nadającej jej kategorie. Także inne samorządy w ten sam 
sposób przedstawiają przebieg dróg zaliczanych do kategorii dróg gminnych 
i rozwiązanie takie także nie stanowi przedmiotu zastrzeżeń organu nadzoru” 
- czytamy dalej.

Zaznaczono również, że w sprawie uchwały, w której legalność nadzór prawny 
powątpiewa, gmina uzyskała pozytywną opinię Zarządu Powiatu w Bełchato-
wie w formie uchwały, której kopię (podobnie jak kopie innych 11 dokumentów) 
dołączono do stanowiska i dostarczono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

J. Strachocki

Przy obwodnicy przebiega gazociąg średniego ciśnienia, 
zasilający firmy ze strefy „Bogumiłów”

å ciąg dalszy ze str. 3
Sesja z jedną uchwałą
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Kto w gronie nowych inwestorów?
undacja Rozwoju Gminy Kleszczów przekazuje podsu-
mowanie, dotyczące umów z nowymi inwestorami, któ-

re zostały zawarte w latach 2019 - 2022:
1. 21 października 2019 r. działkę inwestycyjną w Strefie Prze-

mysłowej w Kleszczowie zakupiła firma „Młyn-Pol” Marcin Szy-
manek. Termin zakończenia inwestycji - 31.12.2023 r.

2. 19 grudnia 2019 r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemysło-
wej w Kleszczowie zakupiła firma Fasada s.c. Grzegorz Stokło-
sa, Piotr Stokłosa. Termin zakończenia inwestycji - 30.06.2023 r.
3. 12 lutego 2020 r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemysło-

wej w Żłobnicy zakupiła firma BTC Maszyny Stolarczyk Sp. 
z o.o., Sp.k. Inwestycja zrealizowana.

4. 15 czerwca 2020 r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemysło-
wej w Żłobnicy zakupiła firma Inspire sp. z o.o. Termin realizacji 
inwestycji - 31.12.2023 r.
5. 15 grudnia 2020 r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemy-

słowej w Żłobnicy zakupiła firma Grzegorz Mularczyk „MEG-
STYL”. Termin realizacji inwestycji - 31.12.2023 r.

6. 1 lutego 2021r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemysłowej 
w Żłobnicy zakupiła firma Kobzarenko Sp. z o.o. Termin realiza-
cji inwestycji - 01.02.2025 r.

7. 22 marca 2021 r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemysło-
wej w Kleszczowie zakupiła firma Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno Handlowo Usługowe ROKA Robert Chomen. Termin 
realizacji inwestycji - 22.03.2025 r.
8. 29 kwietnia 2021 r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemy-

słowej w Żłobnicy zakupiła firma PPHU „DRUM” s.c. Krzysztof 
Zimoch, Tomasz Chałaczkiewicz. Termin realizacji inwestycji 
- 29.04.2025 r.

9. 17 stycznia 2022 r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemysło-
wej w Kleszczowie zakupiła firma pod nazwą Zakład Produkcji 
Mebli Mebl-Bart Sobociński Bartłomiej. Termin realizacji inwe-
stycji - 31.12.2025 r.

10. 14 lutego 2022 r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemy-
słowej w Żłobnicy zakupiła firma STALEX Przedsiębiorstwo 
Handlu i Obróbki Metali Sp. z o.o. Termin realizacji inwestycji 
- 31.12.2025 r.
11. 14 lutego 2022 r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemysło-

wej w Bogumiłowie zakupiła firma Henryk Szataniak, Sebastian 
Szataniak Usługowe Laboratorium Betonów „ATEST BET” 
S.C. Termin realizacji inwestycji - 31.12.2025 r.

12. 30 maja 2022 r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemysło-
wej w Bogumiłowie zakupiła firma FARADISE S.A. Termin reali-
zacji inwestycji - 31.12.2026 r.
13. 25 lipca 2022 r. działkę inwestycyjną w Strefie Przemysło-

wej w Bogumiłowie zakupiła firma ZET TRANSPORT Sp. z o.o. 
Termin realizacji inwestycji - 31.12.2026 r.
14. 11 października 2022 r. działkę inwestycyjną w Strefie Prze-

mysłowej w Żłobnicy wydzierżawiła firma Krynica Vitamin S.A.
15. 11 października 2022 r. działkę inwestycyjną w Strefie Prze-

mysłowej w Bogumiłowie zakupiła firma Knauf  Bełchatów Sp. 
z o.o. Termin realizacji inwestycji - 30.06.2027 r.
Ponadto Rada Fundacji  wyraziła zgodę na sprzedaż działek 

inwestycyjnych dla kolejnych dwóch inwestorów KORNIX FO-
REST Sp. z o.o. oraz Elektromonter Sp. z o.o. Więcej informa-
cji o ww. inwestorach można znaleźć na stronie Fundacji https://
frgk.pl/inwestorzy/.
Należy nadmienić, że każdy inwestor w akcie notarialnym - 

umowie zakupu nieruchomości ma określony czas na realizację 
inwestycji. Obecnie Fundacja na bieżąco monitoruje przebieg 
realizacji inwestycji i wykonanie zobowiązań przez inwestorów. 
W przypadku nie zrealizowania inwestycji Fundacja ma notarial-
nie zapewnione prawo odkupu nieruchomości w cenie sprzeda-
ży nieruchomości.
W załączeniu aktualne zdjęcia (wg. stanu na dzień 27.10.br.) 

dokumentujące realizację niektórych z inwestycji.

F

Fabryka spółki BTC Maszyny Stolarczyk

Aktualny stan zaawansowania inwestycji MEGSTYL

Firma ATEST BET buduje swoją siedzibę w Bogumiłowie

W trakcie realizacji jest zakład spółki INSPIRE

Tu powstaje druga na terenie naszej gminy fabryka firmy KOBZARENKO
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„Transformacja a rozwój 
gospodarczy regionu”…

KERSTEN w projekcie jądrowym

KWB Bełchatów 
znów sprzedaje węgiel

… to projekt Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Prze-
mysłowo-Technologicznego, który ma służyć wypracowaniu kie-
runków zmian, jakie są oczekiwane przez społeczność głównie 
z rejonu bełchatowskiego w związku z rozpoczętą transformacją 
energetyczną i coraz bliższym końcem funkcjonowania Kopalni 
Węgla Brunatnego „Bełchatów”.

„W ramach projektu wykorzystane zostaną metody, techniki 
i narzędzia badawcze, pozwalające na wypracowanie rekomen-
dacji kierunków rozwojowych oczekiwanych m.in. przez spo-
łeczności lokalne. Powyższe narzędzia zostaną wykorzystane 
podczas organizacji spotkań dla różnych grup odbiorców z pod-
regionu piotrkowskiego i sieradzkiego. Działania te pozwolą na 
wypracowanie realnych potrzeb wszystkich grup docelowych, 
które zostaną zebrane w Raporcie końcowym” - to zapowiedź, 
zamieszczona na stronie Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego (www.ppt.belchatow.pl) w mo-
mencie uruchamiania projektu.

Został on skierowany do trzech grup odbiorców: przedsiębior-
ców i organizacji społecznych z podregionu piotrkowskiego i sie-
radzkiego; samorządów z podregionu piotrkowskiego i sieradz-
kiego; mieszkańców podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego.

Pierwsze z zaplanowanych spotkań, poświęcone tematowi 
„Transformacja energetyczna regionu bełchatowskiego, w tym 
dbałość o nowe miejsca pracy”, odbyło się 19 września w Beł-
chatowie. Jednym z głównych prelegentów był prof. Adam Drob-
niak - kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, dyrektor Insty-
tutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Tematem warsztatów kreatywnych, zorganizowanych 26 
października w Bełchatowie, było znaczenie energetyki kon-
wencjonalnej w kontekście ryzyk zewnętrznych (np. takich jak 
wojna na Ukrainie). Tematem wiodącym spotkania zaplanowa-
nego na 23 listopada będzie zagospodarowanie terenów poko-
palnianych.

JS

statnie miesiące podniosły temperaturę debat na temat 
energetyki opartej na paliwie jądrowym i przyspieszyły 

działania rządu, związane z wyborem technologii oraz lokalizacji. Na 
przełomie października i listopada usłyszeliśmy o tym, że pierwsza 
duża elektrownia będzie budowana na Wybrzeżu w oparciu o tech-
nologię amerykańskiej firmy Westinghouse, natomiast drugi publicz-
no-prywatny projekt będzie realizowany w rejonie Pątnowa przez 
firmę koreańską KHNP, spółkę Polska Grupa Energetyczna (która 
jeszcze rok temu pozbyła się udziałów w spółce PGE Energetyka 
Jądrowa) oraz prywatną firmę ZE PAK należącą do Z. Solorza.
W uchwale Rady Ministrów z 2 października 2020 r., dotyczą-

cej „aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą >>Program 
polskiej energetyki jądrowej<<” jako potencjalne miejsce budo-
wy drugiej elektrowni atomowej zostały wskazane okolice Beł-
chatowa. Za około 20 lat miałyby tu działać trzy bloki energe-
tyczne zasilane paliwem jądrowym. Zanim ziszczą się rządowe 
plany, kreślone 2 lata temu, trzeba się pocieszyć informacją, iż 
do współpracy przy budowie elektrowni z firmą Westinghouse 
została zaproszona spółka z terenu gminy Kleszczów. Chodzi 
o Kersten Europe z branży konstrukcji stalowych, działającą 
w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2.
Wiadomość o tym, że Kersten wraz z gronem 21 innych pol-

skich firmy z branży energetycznej, budowlanej i konstrukcyjnej 
został wybrany jako partner amerykańskiej Westinghouse Elec-
tric Company, pokazała się jeszcze we wrześniu br. Uroczystość 
podpisania memorandum w sprawie współpracy miała miejsce 

dokładnie 19 września i był na niej obecny ambasador USA 
w Polsce Mark Brzezinski. 
„Nasz Dyrektor Zarządzający Damian Wasik był tam również, 

aby reprezentować KERSTEN i podpisać umowę o współpracy. 
Jesteśmy zaszczyceni i bardzo zadowoleni, że możemy wnieść 
ważny wkład w bezpieczeństwo energetyczne w regionie” - moż-
na przeczytać na stronie internetowej spółki. Co ważne podpisa-
ne we wrześniu umowy dotyczą budowy aż sześciu reaktorów 
AP1000 w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz 
„przyszłych projektów z wykorzystaniem technologii AP1000 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”.

JS

graniczona - z powszechnie znanych powodów - dostęp-
ność opału w polskich składach węgla skłoniła rządzą-

cych do szukania nowych, bądź dawnych źródeł pozyskania tzw. 
paliw stałych do pieców nazywanych „kopciuchami”. Jednym z ta-
kich źródeł stały się ponownie kopalnie węgla brunatnego „Beł-
chatów” oraz „Turów”, o czym już w pierwszej połowie październi-
ka poinformowano na stronie internetowej spółki PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna: „Już teraz możesz ogrzać swój 
dom ciepłem pochodzącym z węgla brunatnego. Przed kupnem 
surowca sprawdź możliwości techniczne swojego pieca”.
Sprzedaż brunatnego paliwa ruszyła m.in. w Rogowcu. Kopal-

nia zapowiedziała, że jest to czasowe rozwiązanie, zaś węgiel 
będzie oferowany odbiorcom indywidualnym do 30 kwietnia 
2023 r. W ogłoszeniu podanym na stronie kopalni „Bełchatów” 
poinformowano, iż wartość opałowa brunatnego paliwa jest nie 
mniejsza niż 7740 kJ/kg, choć - podobnie jak sortyment węgla - 
może odbiegać od deklarowanych parametrów.
Węgiel, który można kupić w Rogowcu jest sortowany. Ten, któ-

ry mieści się w kategorii do 80 mm kosztuje 191,51 zł (to cena 
z akcyzą). Jest tańszy od węgla grubszego, mieszczącego się 
w sortymencie 80 mm - 300 mm, którego cenę ustalono na po-
ziomie 305,56 zł. Zastrzeżono przy tym, iż ceny te obowiązywać 
będą do końca grudnia br. Warto zauważyć, że węgiel ze złóż 
kopalni „Turów” jest droższy - najgrubszy sortyment 80-300 mm 
(tzw. kęsy) kosztuje prawie 500 zł za tonę.

Węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych jest sprzedawany 
po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym i wyznaczeniu przez 
sprzedawcę daty odbioru. Zamówienia w KWB Bełchatów można 
składać w godz. 7.00-15.00 w dni robocze. Od 27 października spół-
ka PGE rozszerzyła możliwość sprzedaży węgla także dla odbior-
ców instytucjonalnych, wymieniając w komunikacie m.in. wspólnoty 
mieszkaniowe, organy administracji publicznej, jednostki wojskowe, 
instytucje oświatowe, żłobki, jednostki pomocy społecznej i służby 
zdrowia oraz organizacje takie jak fundacje i stowarzyszenia.

JS

O

O

Jedną ze specjalności Kersten Europe jest precyzyjne 
gięcie rur i profili stalowych
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wyniku zmian kadrowych, które nastąpiły w 1959 roku, 
nauczaniem 51 uczniów szkoły w Woli Grzymalinej za-

jęło się małżeństwo - Janina i Zdzisław Owczarkowie.
Szkic sytuacyjny obwodu szkolnego…

… sporządzony w roku 1961 ręką Janiny Owczarek pokazu-
je układ drogowy w obrębie wsi Wola Grzymalina i bardzo regu-
larną, zwartą zabudowę tej wsi. Wola była dobrze skomuniko-
wana z okolicą. Wychodziły stąd drogi do Bełchatowa, Dąbrowy, 
Łękińska, Kucowa, Modrzewca i „na Stawek”. Polną drogą moż-
na było również dojechać „na Piaski”. Szkoła była usytuowana 
w pobliżu najgęściej zabudowanej części wioski, w niewielkim 
oddaleniu od zabytkowego kościółka.

Spojrzenie na plan obwodu szkolnego nieistniejącej dziś 
wioski pozwala ulokować w przestrzeni sieć istniejących przed 
60 laty dróg oraz układ zabudowań. Informacji o wyglądzie 
szkolnych wnętrz dostarczają nam natomiast kolejne sprawoz-
dania z wizytacji: „Izby szkolne, korytarz i cała szkoła we wzoro-
wym porządku. W klasie jest kącik czystości - miednica, ręcznik, 
naczynia - wszystko utrzymane na wysokim poziomie higieny. 
Korytarz szkolny przystosowany do potrzeb szkoły - posiada 
urządzenia do przechowywania obuwia i płaszczy”. Parę słów 
poświęcono też uczniom: „Dzieci w większości ubrane jednoli-
cie, czyste i schludne. Chłopcy włosy noszą krótko strzyżone”. 

Kierownik dyscyplinuje męża
O tym, jak Janina i Zdzisław Owczarkowie radzili sobie z or-

ganizowaniem zajęć w klasach łączonych i jakie metody pracy 
stosowali w poszczególnych grupach informowały sprawozdania 
z kolejnych wizytacji, przeprowadzonych w szkole (m.in. w maju 
1961 r.) oraz zawarte na końcu tych sprawozdań „zalecenia”.

W czasach, kiedy samodzielnie funkcjonowały małe wiejskie szko-
ły, nauczycielskie małżeństwa stanowiące całą siłę pedagogiczną 
takich placówek nie były przypadkami odosobnionymi, jednak - przy-
znają Państwo - trudno jest dziś czytać bez uśmiechu zapewnienia kie-
rownik szkoły, która w informacji o wykonaniu powizytacyjnych zaleceń 
zapewnia, że jej mąż „kol. Owczarek Zdzisław jeszcze bardziej syste-
matycznie przygotowuje się do realizacji pod względem metodycznym 
jak i rzeczowym, korzystał i korzysta z porad praktyki swojej kierow-
nika szkoły, inspektora Inspektoratu Oświaty uwag oraz czasopism 
i książek pedagogicznych w bibliotece”.

W

Historia szkoły 
w Woli Grzymalinej (cz. 2)

å ciąg dalszy na str. 14

Najlepsi w ratownictwie

Technikum od kuchni

Moc konkursów

Nagrody dla autorów gier

W XXII Okręgowym Zlocie Ratowników Drogowych PZM, zorganizowanym przez 
Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów brali również udział uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu, a później 
przełożyć posiadaną wiedzę i umiejętności na praktyczne udzielanie pierwszej pomocy. 
Puchary za zdobycie I, II i III miejsca trafi ły do rąk uczennic kleszczowskiego ZSP: 
Zuzanny Kowalskiej, Oliwii Szczukockiej oraz Julii Dwornik.

12 uczniów klas VIII SP w Kleszczowie podczas wizyty w Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych w Kleszczowie dowiadywało się, jak przebiega kształcenie techników mecha-
troników i automatyków, oglądało pracownie techniczne, rozmawiało z nauczycielami 
przedmiotów zawodowych, uczestniczyło w praktycznych zajęciach. Ta wizyta powinna 
pomóc uczniom w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Uczniowie podstawówki w Kleszczowie mieli w ostatnich tygodniach kilka okazji, by 
sprawdzić się w konkursach. Świetlicowy konkurs fotografi czny poświęcony został uro-
kom jesieni, natomiast konkurs o zasięgu szkolnym „Moja miejscowość w obiektywie” był 
zachętą dla uczniów klas 1-3 do pokazywania piękna miejscowości, w której mieszkają.

Dwa inne pola rywalizacji przewidziano dla konkursów z wątkiem religijnym. To 
wojewódzki konkurs plastyczny, poświęcony osobie kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
a polegający na zilustrowaniu trzech cytatów oraz IV Ogólnopolski Konkurs Fotogra-
fi czny „Wiara w obiektywie” - również inspirowany słowami bł. kard. Stefana Wyszyń-
skiego „Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jed-
noczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi”.

W zakończonej w czerwcu edycji ogólnopolskiego konkursu GEEK (Gry Ekspery-
mentalne Edukacyjne Komputerowe) w kategorii szkół podstawowych dwa miejsca na 
podium zajęły drużyny, reprezentujące Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Łękiń-
sku. Maja Buraczyńska i Natasza Karczewska, zdobywczynie II miejsca wykonały sce-
nariusz gry edukacyjnej „Tajemnice Wielkiej Brytanii”, natomiast Michał Moreń, Adam 
Olczyk i Julian Piecyk opracowali scenariusz gry „Powstanie Warszawskie”. Obie 
ekipy pracowały pod opieką nauczycielki informatyki - Małgorzaty Jegier. W zorgani-
zowanej we wrześniu uroczystości wręczenia nagród brały udział laureatki II nagrody 
i reprezentujący drugą z nagrodzonych ekip - J. Piecyk oraz opiekun konkursu M. 
Jegier. Gala wręczenia nagród miała miejsce w Google Campus w Warszawie i była 
połączona z krótką prezentacją prac konkursowych.

„Uczniowie otrzymali na-
grody w postaci tabletów, 
bezpłatną licencję do 
aplikacji Genial.ly i wiele 
innych gadżetów. Po gali, 
uczniowie wraz z opie-
kunem, wzięli udział 
w warsztatach edukacyj-
nych z druku trójwymiaro-
wego z wykorzystaniem 
długopisów 3D” - to frag-
ment ilustrowanej zdjęcia-

mi relacji ze szkolnej strony www. Dodatkową atrakcją tej sobotniej wycieczki było 
odwiedzenie Centrum Nauki Kopernik i Pałacu Kultury i Nauki.
Uczniowie zainteresowani projektem GEEK oraz udziałem w kolejnej edycji konkur-
su mogą poznać jego warunki ze strony internetowej.

Szkolne wieści

Rada Dzieci i Młodzieży RP…
… to pomocniczy organ ministra edukacji. Działa od 2016 roku, a w obecnej ka-

dencji w jej składzie znajdują się przedstawiciele ZSP w Kleszczowie - Anna Barda 
i Jan Gradoń. W październiku podczas konsultacji zorganizowanych w Łodzi rozma-
wiano m.in. o tym, jak powinna wyglądać szkoła XXI wieku, jaką rolę w nauczaniu 
odgrywają nowoczesne technologie i jak ważny jest dostęp do pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej w szkole. Konsultacje odbywały z się udziałem łódzkiego ku-
ratora, Waldemara Flajszera. å ciąg dalszy na str. 11
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zień Edukacji Narodowej jest tą szczególną w roku okolicz-
nością, kiedy przypomina się wagę prowadzonej przez przed-

stawicieli nauczycielskiego zawodu misji edukacyjnej, wychowawczej, 
kształtującej charaktery i osobowość oraz budującej potencjał wiedzy 
dzieci i młodzieży.

Święto nazywane w przeszłości Dniem Nauczyciela to okazja do 
okolicznościowych spotkań. Dyplomami i nagrodami są wyróżniani 
przedstawiciele szkół oraz przedszkoli, którzy swoją pracą oraz realizo-
wanymi projektami wyróżniali się w danym roku. Spotkanie z osobami 
uhonorowanymi nagrodami Wójta Gminy Kleszczów odbyło się w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie 13 października.

W tym roku w poszczególnych placówkach nagrody takie otrzymali:
● Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie: Agata Piekar-
ska i Małgorzata Szluga;
● Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach: Ewa Bin-
das i Anna Kilańczyk;
● Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku: Bogumiła Kocha-
nowska i Joanna Łyczkowska;
● Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku: Katarzyna 
Bębnowska, Karolina Krawczyk, Izabela Marcinkowska i Marzena 
Starostecka;
● Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie: Renata Frach, 
Mariola Świderska-Kulka, Urszula Molik i Katarzyna Syrówka;
● Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie: Aleksandra Igna-
siak-Smela, Marek Jarząbkowski, Marzena Klima, Agnieszka Nagoda-
-Gębicz i Dariusz Wrąbel.

JS

… rozpoczął się od spotkania mieszkańców gminy przy pomni-
ku św. Jana Pawła II w Kleszczowie. To niedzielne spotkanie było 
połączone ze złożeniem kwiatów na cokole pomnika. Wiązanki 
w typowych dla tego dnia barwach żółtej i białej składali przedsta-
wiciele samorządu gminy, gminnych instytucji i firm, a także jedno-
stek organizacyjnych.

Po wspólnym wykonaniu pieśni „Barka” z akompaniamentem 
Kleszczowskiej Orkiestry Dętej uczestnicy przeszli do kościoła 
Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie, by uczestniczyć w uro-
czystej Mszy św. Mogli również obejrzeć okolicznościowy program 
słowno-muzyczny „Blask prawdy” w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.

Corocznym obchodom Dnia Papieskiego towarzyszyło ogło-
szenie wyników zorganizowanych wcześniej konkursów papieskich 
(konkursu wiedzy o Janie Pawle II oraz konkursu plastycznego) 
i wręczenie nagród laureatom. Nagrody odbierali oni z rąk wójta 
gminy, Sławomira Chojnowskiego oraz przewodniczącej Rady 
Gminy, Katarzyny Biegały. Plastyczne prace zgłoszone na konkurs 
można było obejrzeć na wystawie przygotowanej w świątyni.

Prowadzona po uroczystości sprzedaż kremówek, przygotowa-
nych przez panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, po-
zwoliła zasilić budżet Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ustano-
wionej dla upamiętnienia pontyfikatu Papieża Polaka. Jak wiadomo 
fundacja ta od lat prowadzi program stypendialnego wsparcia, kie-
rowany do uzdolnionych uczniów z ubogich rodzin, mieszkających 
w małych miastach i ośrodkach wiejskich. 

Organizatorami obchodów były: Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych w Kleszczowie oraz Parafia NMP Anielskiej w Kleszczowie 
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kleszczowie 
i Kleszczowską Orkiestra Dętą.

(opr. JS)
Fot: www.zspkleszczow.pl

Nauczyciele nagrodzeni XXII Dzień Papieski…
D

Zainwestuj i zapłać mniejszy podatek
12 października odbyło się w Kleszczowie spotkanie informacyjne 

z udziałem specjalistów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Celem wizyty gości, zaproszonych przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów 
było zapoznanie przedsiębiorców z warunkami uzyskiwania zwolnień z podat-
ku dochodowego, powiązanych z nowymi inwestycjami. 

O ile do roku 2018 z tego przywileju korzystać mogły wyłącznie podmioty 
inwestujące na terenach konkretnych Specjalnych Stref Ekonomicznych to po 
wprowadzeniu nowych regulacji prawnych terytorium całej Polski stało się spe-
cjalną strefą ekonomiczną. A to oznacza, iż przedsiębiorca realizujący nową 
inwestycję na każdym, wybranym przez siebie terenie w Polsce, może ubiegać 
się o pomoc publiczną.

Prezentacja przedstawiona w Kleszczowie przez specjalistów ŁSSE no-
siła tytuł „Zainwestuj w Łódzkiej Strefie - Zwolnij się z podatku dochodowego  

Wsparcie dla nowych inwestycji” i jest nadal dostępna w postaci pliku PDF 
zamieszczonego na stronie FRGK. Osoby, które skorzystały z zaproszenia 
fundacji i przybyły na spotkanie 
w sali konferencyjnej Hotelu 
Solpark miały też możliwość 
porozmawiania bezpośrednio 
z przedstawicielami ŁSSE. Za-
rząd łódzkiej strefy deklaruje 
pomoc inwestorom w stara-
niach o zwolnienia z podatku 
dochodowego. 

JS
fot. www.frgk.pl
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Losy absolwentów ZSP

Ważne w szkolnym kalendarzu

ak co roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie zosta-
ły zebrane i przeanalizowane informacje o dalszych losach tegorocz-

nych maturzystów LO im. Jana Pawła II oraz TNT im. Jana Pawła II w Kleszczowie. 
Z analiz wynika, że w gronie 24 absolwentów licealnej klasy o profilu językowym 
największym wzięciem w tym roku cieszyła się psychologia. Wybrało ją pięć osób, 
ale każda poszła na inną uczelnię. Dwie osoby zdecydowały się na studia pedago-
giczne, a tylko jedna - na studia typowo językowe tj. filologię francuską.

W gronie 24 absolwentów licealnej klasy o profilu językowym największym 
wzięciem w tym roku cieszyła się psychologia. Wybrało ją pięć osób, ale każda 
poszła na inną uczelnię. Dwie osoby zdecydowały się na studia pedagogiczne, 
a tylko jedna - studia typowo językowe tj. filologię francuską.

Znajomość języków będzie pomocna dla absolwenta, który wybrał się 
na studia do Hagi (Holandia) na inżynierię wzornictwa przemysłowego, 
a także osoby, która w warszawskiej SGH podjęła anglojęzyczne studia 
na kierunku „międzynarodowy biznes, finanse i zarządzanie”. Z relacjami 
z zagranicą kojarzą się też studia śródziemnomorskie (UAM w Poznaniu) 
oraz „międzynarodowe stosunki gospodarcze” (Uniwersytet Gdański). Hu-
maniści z kleszczowskiej klasy językowej wybierali ponadto kierunki koja-
rzone z uczelniami technicznymi (np. „automatykę i sterowanie robotów” na 
Politechnice Łódzkiej), poza tym studiują logistykę, ekonomię, gospodarkę 
przestrzenną. Na pracę zawodową w Krakowie (linie Ryanair)zdecydowała 
się jedna osoba.

ok szkolny 2022/23 wystartował 1 września. Zarówno uczniowie, jak 
i nauczyciele mają już za sobą pierwszy w tym roku dzień wolny od 

nauki. Przypadł on 14 października w związku z obchodzonym corocznie Dniem 
Edukacji Narodowej.

Ile dni nauki w roku szkolnym?
Powszechnie uważa się, że rok szkolny trwa około 9 i pół miesiąca, zaś pozo-

stałe 2 i pół miesiąca to zsumowany czas zimowych ferii i letnich wakacji. Czy 
zastanawiali się Państwo kiedyś nad tym przez ile dni w roku uczniowie przy-
chodzą do szkolnego budynku, by zasiąść w ławkach i brać udział w lekcjach?

Otóż liczba dni nauki szkolnej jest tylko nieznacznie wyższa od dni, które nie 
wymagają przyjścia do szkoły. Na przykładzie roku 2021/22 można podać do-
kładnie te proporcje. Wyglądały one tak: 187 dni nauki szkolnej oraz 178 dni 
wolnych. Podobnie może być w trwającym właśnie roku szkolnym.

Przerwy świąteczne i ferie
Dłuższe od weekendów przerwy w nauce są najbardziej wyczekiwanym 

czasem. Zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 
1 stycznia włącznie. Kolejna, jednodniowa przerwa przypadająca w piątek 6 
stycznia (święto Trzech Króli) pozwoli pierwszy w 2023 roku weekend wydłużyć 
do trzech dni. 

Ferie zimowe w naszym województwie (podobnie jak w lubelskim, podkar-
packim, pomorskim i śląskim) rozpoczną się najwcześniej, bo już 16 stycznia. 
Kolejne tury ferii w polskich szkołach przypadać będą zgodnie z podanym 
harmonogramem w dniach: ● 23 stycznia-5 lutego: podlaskie, warmińsko-ma-

zurskie; ● 30 stycznia-12 lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, 
świętokrzyskie, wielkopolskie; ● 13-26 lutego: dolnośląskie, mazowieckie, opol-
skie, zachodniopomorskie.

Kolejna dłuższa przerwa w nauce, nazywana coraz częściej „wiosenną przerwą 
świąteczną” dla uniknięcia drażniącego niektóre środowiska słowa „wielkanocna”, 
przytrafi  się w dniach 6-11 kwietnia. Weekend majowy zapisany w kuratoryjnym 
kalendarzu na dni 1 i 2 maja umożliwi „wykrojenie” całkiem sensownej przerwy, 
która potrwa od 29 kwietnia do 3 maja. Kolejny pojedynczy wolny dzień przypad-
nie na czwartek 8 czerwca (Boże Ciało) i faktycznie będzie oznaczał cierpliwe 
odliczanie 15 dni, jakie trzeba będzie przeżyć nim wystartują kolejne wakacje.

Maj pod znakiem egzaminów
Matury zaczną się - jak zwykle - w porze kwitnienia kasztanowców. 4 maja 

młodzież zasiądzie do egzaminu z języka polskiego. Kolejny w maturalnym ma-
ratonie będzie egzamin z języka obcego, a po weekendzie, w poniedziałek 8 
maja absolwenci liceów i techników zasiądą do matury z matematyki. Ostatnim 
terminem wyznaczonym dla maturzystów jest 22 maja, kiedy odbyć się ma eg-
zamin z informatyki (poziom rozszerzony).

Na wyniki egzaminów maturalnych uczniowie będą czekać do 7 lipca, na-
tomiast ósmoklasiści - choć swoje egzaminy zdawać będą począwszy od 23 
maja - o ich wyniku dowiedzą się już 3 lipca. Kończący edukację w szkołach 
podstawowych zaczną od egzaminu z języka polskiego, 24 maja zdawać będą 
matematykę, a 25 maja - język obcy.

JS

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Kleszczowie

J

R

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie

Znacznie mniej zróżnicowane preferencje mieli w tym roku absolwenci 
licealnej klasy o profilu medyczno-ratowniczym. Większość wybrała studia 
związane z lecznictwem: pielęgniarstwo (3 osoby), fizjoterapię (4), ratow-
nictwo medyczne (2), farmację (1). W dwóch przypadkach swoją przyszłość 
absolwenci związali ze studiami na politechnice, wybierając kierunek biotech-
nologia i technologia chemiczna.

A jak wyglądały wybory, dokonywane przez tegorocznych absolwentów 
technikum? Spośród 28 osób, uczących się w klasie „technik - mechatronik” aż 
11 wybrało studia na kierunkach, w których nazwie pojawia się słowo „automaty-
ka”, a 6 - na kierunkach związanych z mechatroniką. Pozostali chętnie wybierali 
studia z zakresu elektrotechniki bądź informatyki. Jedna z osób udała się na stu-
dia za granicą na Uniwersytecie w Maastricht (kierunek „business engineering”).

Z grona 28 absolwentów klasy o profilu „technik-automatyk” pięciu zde-
cydowało się od razu podjąć pracę zawodową, przy czym dwaj wybrali się 
„na saksy” (Austria i Niemcy), dwaj kolejni godzą pracę z zaocznymi studiami. 
Wybory dokonywane przez uczniów wspomnianej klasy potwierdzają gigan-
tyczne wprost powodzenie studiów na kierunkach związanych z automatyką 
i robotyką. Zdecydowało się na nie aż 11 osób.

Elektrotechnika, inteligentna elektronika, energetyka, teleinformatyka, infor-
matyka to nazwy kolejnych kierunków, na które zdecydowali się tegoroczni ab-
solwenci najlepszego technikum w Polsce, bo - pamiętajmy - taki tytuł w rankingu 
Perspektyw zyskało Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II za 
rok 2021. Na koniec wspomnijmy jeszcze o jednym z absolwentów tej szkoły, który 
podjął dość egzotyczne studia na kierunku „filologia japońska” na UMK w Toruniu.

(opr. JS)
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Sprawni od najmłodszych lat

Europejski Dzień Języków…

Profi laktyka w szkołach

Problematyka bezpieczeństwa dzieci i zachęcanie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego to 
główne cele programu „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”, adresowanego przez organizatorów (Ko-
menda Wojewódzka Policji w Łodzi przy współpracy z komendami powiatowymi policji) do uczniów klas II 
szkół podstawowych. Po eliminacjach szkolnych do etapu powiatowego kwalifi kuje się jedna 2-osobowa 
drużyna z każdej szkoły. 

Szkołę w Łękińsku reprezentowali Partycja Kubera i Jakub Jędrzejczyk, natomiast SP w Kleszczowie 
- Nadia Samojluk oraz Kacper Łukasiński. W sumie w rywalizacji wzięło udział 19 drużyn z całego powiatu 
bełchatowskiego. Zadaniem dzieci było m.in. rozwiązanie testu na temat bezpieczeństwa i pokonanie 
toru sprawnościowego. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, medalami oraz nagrodami 
rzeczowymi.

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

… może być pretekstem do różnych rodzajów aktywności, zarówno w szkołach, jak i przedszko-
lach. „Ze względu na fakt, że najbardziej popularnym językiem obcym jest język angielski uznali-
śmy, że uczniowie naszej szkoły, nie mogą pozostać obojętni na wydarzenia ostatnich tygodni, które 
dotknęły nie tylko naród brytyjski, ale wszystkich, 
którym kultura brytyjska jest bliska. Mowa oczy-
wiście o śmierci królowej brytyjskiej – Elżbiety 
II. W związku z tym wydarzeniem, tegoroczne 
obchody zostały poświęcone pamięci tej wyjąt-
kowej monarchini” - informuje SP w Kleszczowie 
o tegorocznych obchodach EDJ. Tematowi temu 
poświęcono okolicznościowy apel, odbyły się 
również konkursy. W klasach I-II najciekawszy 
portret królowej Elżbiety II wykonała Aniela Jaku-
bik, a w klasach III-IV - Zofi a Podawca. Konkurs 
językowo-wiedzowy o życiu królowej Elżbiety 
i rodziny królewskiej dla uczniów klas V-VI wy-
grała Nikola Jasińska, natomiast w konkursie li-
terackim na list do króla Karola III dla klas VII-VIII 
zwyciężyła praca Nadii Misiak.

Z okazji EDJ Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, kontynuując projekt „Licealista 
w przedszkolu” przeprowadził warsztaty językowe dla przedszkolaków. W lekkiej, zabawowej formie prze-
konywano maluchy, jak ważna jest znajomość innych języków we współczesnym świecie.

O zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, znaczeniu znaków drogowych, wyjaśnieniu 
czym jest droga, pobocze i chodnik oraz o tym, jak ważne są dla bezpieczeństwa odblaskowe elementy, 
umieszczane na plecakach czy kurtkach opowiadali pierwszoklasistom z gminnych szkół podstawowych 
funkcjonariusze policji. Takie profi laktyczne pogadanki znajdują się co roku w programie szkolnych zajęć, 
podobnie jak działania poświęcone innego rodzaju zagrożeniom np. różnym uzależnieniom.

W Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Klesz-
czowie w październiku uczniowie klas VI brali udział 
w warsztatach, których celem było wzmocnienie postaw 
pro-abstynenckich. Zajęcia poprowadził psycholog 
z Centrum Profi laktyki i Reedukacji Atelier w Krakowie. 
To samo zagadnienie było tematem zajęć przeprowa-
dzonych z uczniami klas VII i VIII w Szkole Podstawowej 
im. M. Kopernika w Łękińsku. Młodsi uczniowie (klasy 
IV-VI) tej szkoły dowiedzieli się sporo na temat tego, na 
czym polega tolerancja i jak przejawia się szacunek. Te 
dwa pojęcia były przedmiotem profi laktycznych warsz-
tatów. Sfi nansowanie wszystkich tych interesujących 
zajęć zapewniła Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Kleszczowie. 

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym były też udziałem uczniów ZSP w Klesz-
czowie. 27 października w ramach programu „Mistrzowie w drodze” realizowanego przez Krajowe Cen-
trum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z PKN Orlen i Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi 
uczniowie mogli sprawdzać działanie alko-narkogogli, refl eksomierza i aparatu Piórkowskiego oraz wagi 
przeciążeń i symulatora zdarzeń. Tego typu zajęcia praktyczne lepiej niż wyłącznie wiedza teoretyczna 
pokazują młodym kierowcom, od jakich czynników zależy bezpieczna jazda.

Szkolne wieści
å ciąg dalszy na str. 8

Na wycieczce 
z „Gwarkiem”

„Po projekcji filmu w sali pamięci opo-
wiadającego historię powstania kopalni 
mogliśmy podziwiać szczątki mamutów 
oraz minerały i skamieliny wydobyte 
przy okazji odkrywania pokładów węgla. 
Następnie udaliśmy się specjalnymi sa-
mochodami na teren wyrobiska, gdzie 
z bliska mogliśmy podziwiać proces 
wydobywania węgla” - to fragment relacji 
z wyjazdu, który na teren kopalni „Beł-
chatów” odbyli uczniowie SP w Łękińsku.

W ramach dofinansowanego przez 
gminę projektu „Krzewienie tradycji pol-
skiej w Kleszczowie” Stowarzyszenie 
Górników Gminy Kleszczów „Gwarek 
Brunatny” zorganizowało wycieczki dla 
uczniów klas ósmych oraz ich opiekunów 
ze szkół podstawowych gminy Klesz-
czów. Celem wyjazdów była Kopalnia 
Węgla Brunatnego Bełchatów.

W dniu 23 września kopalnię pozna-
wali uczniowie SP w Kleszczowie (łącz-
nie 52 osoby), a 26 września podobna 
wyprawa stała się udziałem 34 osób, 
reprezentujących SP w Łękińsku.

Jak informuje Tadeusz Gajda - pre-
zes zarządu Stowarzyszenia „Gwarek 
Brunatny” w zorganizowaniu tych edu-
kujących wyjazdów pomocna była nie 
tylko dotacja udzielona z budżetu Gminy 
Kleszczów, ale również porozumienie, 
zawarte z Fundacją Rozwoju Gminy 
Kleszczów

JS
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Pomoc dla 
obywateli Ukrainy

Rejestracja dawców szpiku…

irma Procter&Gamble, znana na całym świecie z pro-
dukcji kosmetyków i środków higienicznych, przeka-

zała do Kleszczowa pomoc dla uchodźców z Ukrainy zamiesz-
kujących w naszej gminie.
- Dzięki nawiązaniu kontaktu z firmą Procter & Gamble do 

dyspozycji GOPS w Kleszczowie zostały przekazane dary 
o wartości ponad 33.000 zł - informuje Anna Domańska, kie-
rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczo-
wie. - Na kilku paletach znalazły się m.in. pampersy, nawilża-
ne chusteczki dla niemowląt, szampony, odżywki do włosów, 
płyny do płukania, proszki do prania, płyny do mycia naczyń, 
tabletki do zmywa-
rek, środki higienicz-
ne dla kobiet. Dzięki 
ogromnej pomocy ze 
strony mieszkańca na-
szej gminy oraz dzięki 
jednej z firm z terenu 
gminy udało się zorga-
nizować przewóz prze-
kazanych darów z ma-
gazynu Procter & Gam-
ble w Sochaczewie do 
naszego punktu zbiórki 
w Kleszczowie.
Warto przypomnieć, 

że w naszej gminie 
przebywa nadal dość 
duża liczba uchodźców 
z Ukrainy. Osoby te 
uciekły ze swoich do-
mów z powodu agresji 
armii rosyjskiej, zosta-
wiając cały dobytek ży-
cia. Samo bezpieczne 
schronienie to dla nich 
bardzo dużo, potrze-

… uzupełni zapowiedzianą na czwartek 1 grudnia akcję 
honorowego krwiodawstwa w SOLPARKU Kleszczów. Chętnych 
do znalezienia się w bazie Potencjalnych Dawców Szpiku 
Kostnego (PTSK) zapraszają organizatorzy: Gminny Klub 
Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie oraz łódzki 
Ośrodek Dawców Szpiku. Jest to jeden z kilkunastu działających 
obecnie w Polsce ośrodków dawców szpiku (ODS).
Łączenie akcji rejestracyjnej PTSK z akcją krwiodawstwa jest 

zasadne. W momencie oddawania krwi można bez dodatkowych 
ukłuć zadeklarować chęć dołączenia do bazy dawców. 
Pobierana jest przy tym niewielka ilość (ok. 10 ml) krwi w celu 
jej przebadania.
Potencjalnym dawcą może zostać każdy pełnoletni, zdrowy 

tj. nie obciążony chorobami genetycznymi, dziedzicznymi 
i przewlekłymi człowiek w wieku 18-50 lat. Warto zaznaczyć, 
że wśród chętnych preferowani są ludzie młodzi między 18-30 
rokiem życia, gdyż od momentu zamieszczenia potencjalnego 
dawcy w rejestrze do chwili oddania szpiku (maksymalnie do 50 
roku życia) może upłynąć sporo czasu, niekiedy nawet 15 lat.
Do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego nie mogą 

być włączone osoby chorujące m.in. na: choroby serca 
i nadciśnienie; hemofilię; epilepsję i inne choroby neurologiczne; 
anemię; choroby nerek i układu moczowego; gruźlicę; choroby 
autoimmunologiczne; choroby nowotworowe; cukrzycę; aktywną 
astmę.
Jak dowiadujemy się ze strony Fundacji DKMS obecnie 

w polskich rejestrach znajduje się blisko 2 mln potencjalnych 
dawców szpiku. Dlaczego zatem jest potrzeba dodawania do 
bazy kolejnych chętnych i zdrowych dawców?
„Chociaż liczba dawców szpiku w polskich rejestrach robi 

wrażenie i bez wątpienia jest naszym powodem do dumy, to nie 
można powiedzieć, że jest ona wystarczająca. W Polsce co 40 
minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi. Na świecie 
- co 27 sekund. Prawdopodobieństwo na znalezienie „bliźniaka 
genetycznego” wynosi 1 do 20 000, a w przypadku, gdy pacjent 
ma rzadki genotyp, nawet 1 do kilku milionów. W Polsce ciągle 
co piąty pacjent nie znajduje zgodnego genetycznie dawcy”.
Grudniowa akcja w SOLPARKU prowadzona będzie od godz. 9 

do 13. Organizatorzy zapraszają.
JS

F

å

Zakład Szklarski SKALAR Plus, Kluki 54
oferuje usługi w zakresie projektowania i montażu

wyrobów ze szkła zwykłego i hartowanego:

● kabiny prysznicowe, parawany, ścianki, walk-in
● panele ozdobne do kuchni, szaf, łazienek
● lustra pod wymiar
● akwaria
● balustrady, barierki, ścianki, drzwi, zabudowy szklane

Zapewniamy profesjonalny pomiar, projekt, i montaż, 
gwarantujemy krótki termin realizacji i najniższe ceny!

Tel. 44/ 631-54-74
Tel. 508 559 416

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2021.poz.1899 ze zm.) 
zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nie-
ruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie geodezyjnym Żłobnica i Bogumiłów, gmina Kleszczów, pow. bełcha-
towski, woj. łódzkie. Informacja o wywieszeniu wykazów podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, opublikowana na 
stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT GMINY KLESZCZÓW
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Zmiana dni pracy w filiach GBP
Od środy 2 listopada nastąpiła zmiana dni pracy w filiach Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Kleszczowie. Od tego dnia Filia Biblioteczna w Łękińsku (ul. Szkolna 2, tel. 
44/ 731-46-05) zaprasza czytelników we wtorki oraz czwartki w godz. 10.00-18.00. Z ko-
lei Filia Biblioteczna w Żłobnicy (Żłobnica 25, tel. 44/ 731-46-09) będzie dostępna w śro-
dy i piątki w godz. 10.00-18.00.

W głównej siedzibie GBP w Kleszczowie (ul. Sportowa 8, tel. 44/ 731-36-54) książki, 
filmy i czasopisma można wypożyczać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, 
natomiast w soboty - od 8.00  do 16.00.

Wielki podróżnik na spotkaniu autorskim
„Liczy się droga, nie cel” to przesłanie, które 

przyświecało spotkaniu z Markiem Kamińskim. Ten 
podróżniczy gigant znany z podejmowania ekstre-
malnych wyzwań był – na zaproszenie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kleszczowie – gościem 
uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Opo-
wieściami o swoich licznych, a przy tym nietuzinko-
wych wyprawach (m.in. dwa bieguny Ziemi w jeden 
rok, kilka razy na Antarktydzie i Grenlandii, do źró-
deł Amazonki) mógłby wypełnić niejedną godzinę.

Spotkanie, które miało miejsce 17 października 
było także okazją do promocji książki „Moje biegu-
ny. Dzienniki z wypraw.”, wydanej po raz pierwszy 
w 1998 roku i wzbogaconej o zapiski z pieszej po-
dróży „na trzeci biegun” - z Kaliningradu do Santia-
go de Compostela (ok. 4 tys. km).

Komputer na usługach biblioteki
„W tym roku mija 20 lat odkąd rozpoczęliśmy komputeryzację Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Kleszczowie. W dniu 03.03.2002 roku została podpisana umowa licen-
cyjna pomiędzy GOKSiR-em, w którym do 2009 r. funkcjonowała biblioteka a firmą 
SOKRATES-software z Poznania na zakup programu bibliotecznego. Do katalogu 
komputerowego zostały wpisane zbiory „z półek”, następnie uzupełniliśmy katalog 
o ubytki. Po uzupełnieniu kartoteki czytelników, w listopadzie 2004 r. rozpoczęliśmy 
komputerową obsługę czytelnika” - tak Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie 
przypomina o technologicznym przełomie, który wpłynął na sposób „ogarnięcia” ca-
łości zbiorów w elektronicznym, dostępnym z wielu miejsc, katalogu. Katalog SOWA 
zastąpił kartotekę papierową.

Czytelnicy, którzy udostępnili bibliotece swój adres e-mail, mogą dzisiaj drogą elek-
troniczną nie tylko przeglądać katalog ze zbiorem i opisami poszczególnych tytułów. 
Mogą również zamawiać i rezerwować wybrane przez siebie tytuły, albo sprawdzać do 
kiedy mają wypożyczone książki lub filmy.

(opr. JS)

W gminnej bibliotece

Fot. GBP w Kleszczowie

bują jednak również tak podstawowych 
środków jak żywność, albo produkty hi-
gieniczne.
Inną formą wsparcia, kierowanego tym 

razem do uczniów z Ukrainy, którzy kon-
tynuują edukację w szkołach podstawo-
wych na terenie naszej gmin, były pleca-
ki ze skompletowaną wyprawką. Z Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w ramach 
rozpoczętej we wrześniu akcji „Wypraw-
ka dla żaka” GOPS w Kleszczowie pozy-
skał 22 plecaki.
- Zdecydowaliśmy się na pozyskanie 

tej formy pomocy dla uczniów z Ukra-
iny, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że 
wielu rodziców nie jest w stanie zapew-
nić tak podstawowego wyposażenia dla 
swoich pociech - podkreśla Anna Do-
mańska.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kleszczowie otrzymał ostatnio dla 
uchodźców ukraińskich pomoc z darów 
rzeczowych, którym dysponuje Urząd 
Marszałkowski w Łodzi. Była to głównie 
pościel.
W październiku do 99 osób, które 

przybyły na teren gminy Kleszczów po 
rozpoczęciu agresji rosyjskiej dołączyło 
ośmioro kolejnych uchodźców. W ich 
gronie znalazła się m.in. mieszkanka 
Zaporoża i jej dziecko. Zdecydowali się 
na migrację po tym, jak rosyjskie rakiety 
zniszczyły ich blok mieszkalny.
Wiele mówi się o dużym prawdopo-

dobieństwie kolejnej fali uchodźców, 
którzy z terenu Ukrainy mogą przybyć 
w najbliższych tygodniach z powodu 
braku warunków do przetrzymania zimy 
w pozbawionych prądu, wody i ogrze-
wania mieszkaniach. W październiku ro-
syjscy agresorzy wzięli na cel ukraińską 
infrastrukturę. Bądźmy więc gotowi do 
dalszej pomocy dla naszych sąsiadów, 
chroniących się w Polsce przed skutka-
mi wojny.

JS

å
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Historia szkoły w Woli Grzymalinej (cz. 2)
å ciąg dalszy ze str. 8

Szkoła mniejsza, potem większa
Liczba dzieci uczących się w szkole gwałtownie zmniejszyła 

się po zlikwidowaniu klasy piątej. Do czterech oddziałów w roku 
1963 chodziło tylko 28 uczniów. Najmniej liczna była klasa 
pierwsza, licząca zaledwie pięciu uczniów. Ta mało rozwojowa 
statystyka nie przeszkodziła Komitetowi Rodzicielskiemu wystą-
pić w 1963 roku do powiatowych władz o „podwyższenie stopnia 
organizacyjnego szkoły w Woli Grzymalinej do klasy siódmej 
o trzech siłach nauczycielskich z klasami łączonymi”.

Swój wniosek rodzice uzasadnili m.in. tym, że najbliższa 
szkoła o siedmiu klasach znajduje się w Łękińsku. Odległość do 
niej rodzice znacząco wydłużyli, podając że liczy ona aż… 5 kilo-
metrów. „Podróż dzieci do Łękińska jest uciążliwa, a zwłaszcza 
w okresie jesieni i zimy, co odbija się na zdrowiu naszych dzie-
ci i to było główną przyczyną rozpoczęcia budowy szkoły przez 
ludność w Woli Grzymalinej.

Z pisma wynika, że zaledwie rok wcześniej została zakoń-
czona budowa budynku szkolnego, w którym przygotowano 
nawet sale dla dzieci przedszkolnych. „Cały budynek ludność 
wybudowała sama w czynach społecznych dając wielki wkład 
swej pracy i materiałów do budowli przy pomocy PPRN w Beł-
chatowie”.

W nowym budynku oprócz sal lekcyjnych mieściły się rów-
nież mieszkania dla nauczycieli oraz sala na potrzeby wsi. Ko-
mitet rodzicielski podkreślał, że na terenie wioski zostały odkryte 
bogate złoża węgla brunatnego, a planowana budowa kopalni 
i elektrowni zwiększy napływ ludności. Przewidywano, że w li-
czącej siedem klas szkole liczba uczniów w kolejnych latach 
(1963, 1964, 1965) będzie przekraczać 60. 

Rodzice dzieci mieszkających w Woli Grzymalinej okazali się 
nadzwyczaj skuteczni w swoich staraniach. Już w następnym 
roku szkolnym szkoła została powiększona do placówki sied-
mioklasowej. Do Janiny i Zdzisława Owczarków dołączyła - jako 
trzecia „siła nauczycielska” - Alicja Górska.

Niepewność związaną z tym co czeka wioskę w kolejnych 
latach po odkryciu węgla daje się zauważyć nawet w zalece-
niach pokontrolnych. Po wizytacji przeprowadzonej w paździer-
niku 1963 roku znalazło się takie zdanie: „W okresie wiosennym 
1964 r. jeśli wieś nie zostanie przesiedlona w związku z terenem 
węglowym należy zadrzewić i ukwiecić teren przed szkołą”.

Ostatnie lata szkoły
W roku szkolnym 1964/65 miejsce Alicji Górskiej zajęła 

Zdzisława Stanisławska. Jako jedyny nauczyciel szkoły w Woli 
Grzymalinej studiowała w tym czasie matematykę w Państwo-
wej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Pozostali nauczyciele mieli 
tylko średnie wykształcenie pedagogiczne. W tej sytuacji - jak to 
ocenił inspektor szkolny Dominik Pol - szkoła nie mogła realizo-
wać programu ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Zmiany w składzie kadry nauczycielskiej miały też miejsce 
w następnym roku szkolnym. Placówka pozyskała dwie nowe 
nauczycielki - Stanisławę Kołodziejczyk i Józefę Maniecką. Ode-
szła natomiast Z. Stanisławska. Szkoła nadal nie miała szans na 
stanie się ośmioklasową podstawówką. „Obecnie kadra nie jest 
odpowiednio dobrana co do specjalności wymaganych przez 
Min. Ośw. dla szkół 8-klasowych. Brak jest polonisty i nauczy-
ciela do zajęć praktyczno-technicznych” - pisał wizytator Stani-
sław Cieszkowski. W wydanych przez niego zaleceniach pojawił 
się też zapis: „Od stycznia 1966 r. założyć drużynę harcerską”. 
Utworzoną drużyną zajęła się Stanisława Kołodziejczyk.

Ostatni archiwalny dokument dotyczący szkoły w Woli Grzy-
malinej nosi datę 20 stycznia 1967 roku. W tym dniu swoje spra-
wozdanie z wykonania zaleceń powizytacyjnych przedstawiła 
władzom oświatowym kierownik Janina Owczarek.

Aby zamknąć opowieść o dziejach szkoły w Woli Grzymalinej 
sięgnijmy raz jeszcze do zapisów z kroniki. Otóż przekształce-

nie w placówkę ośmioklasową miało miejsce w roku 1966/1967. 
Działalność szkoły w takiej formie nie trwała długo, bo już w 1970 
r. szkoła „skurczyła się” do czterech oddziałów, liczących łącz-
nie 31 uczniów. Kierownikiem została wtedy Czesława Król. Tę 
funkcję pełniła do 1973 r. czyli ostatniego roku istnienia szkoły 
w Woli Grzymalinej. Od września 1973 dzieci w wieku szkolnym 
stały się uczniami nowej szkoły zbiorczej w Łękińsku.

J. Strachocki
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Sztangiści na Mistrzostwach Polski
Omega Kleszczów była jednym z 57 klubów, które walczyły o tytuły i medale 
podczas zorganizowanych w Sokołowie Podlaskim Mistrzostw Polski Mło-
dzików/Młodziczek U15 w podnoszeniu ciężarów. W imprezie, która trwała 
od 21 do 23 października zmagali się z ciężarami zawodnicy z sześciu 
klubów województwa łódzkiego. Wśród sztangistów, którzy uzyskali najlep-
sze wyniki i sięgnęli po medale była trójka reprezentantów LKS Omega 
Kleszczów. Adem Sejdija występujący w kategorii +96 kg wywalczył tytuł 
mistrza Polski, wygrywając zarówno rwanie (96 kg) jak i podrzut (120 kg).
W kategorii 76 kg kobiet drugie miejsce wywalczyła Róża Siwczyk, która 
uzyskała 53 kg w rwaniu oraz 65 kg w podrzucie. Brązowy medal stał się 
zdobyczą występującego w kategorii 96 kg Mikołaja Tatary. Jego wynik 
w rwaniu to 75 kg i 97 kg w podrzucie. Te wyniki naszych sztangistów zło-
żyły się na końcowy sukces województwa łódzkiego, które zajęło 5 miejsce 
wśród 16 startujących reprezentacji.

W szkolnym sporcie
Awans na mistrzostwa Polski. Drużyna złożona z uczniów ZSP w Kleszczowie: Maksymilian Zawiślak, 
Filip Dzieciątkowski, Dawid Drzazga, Miłosz Dylak, Leonard Bandos, Szymon Podawca, Adam Olczyk 
i Deniz Ozdemir pokazała, że w sztafetowych biegach przełajowych nie ma sobie równych i po wygraniu 
trzech etapów (mistrzostwa powiatu bełchatowskiego, półfi nał wojewódzki i fi nał wojewódzki Licealiady) 
awansowała na mistrzostwa Polski.
Do półfi nału wojewódzkiego dostała się też sztafeta dziewczyn z ZSP w Kleszczowie, ale po zajęciu 
III miejsca zakończyła udział w sztafetowych biegach przełajowych. Dodajmy, że lekkoatleci klesz-
czowskiego zespołu szkół trenują pod okiem Tomasza Bednarskiego i Marcina Szymaka.
Drużynowo w pływaniu. Mistrzostwa powiatu bełchatowskiego w pływaniu drużynowym okazały 
się zwycięskie dla 6-osobowej reprezentacji uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Klesz-
czowie (Witold Jędrzejczak, Kacper Lizurej, Oliwier Krzyszkowski, Maciej Pietruszka, Tomasz Profi c, 
Antoni Włodarczyk i rezerwowy Marcel Janeczek). Uczniowie mieli do przepłynięcia 50 m stylem do-
wolnym w sztafecie i każdy po 50 m jednym stylem indywidualnie. Chłopcy zwyciężyli i awansowali 
do półfi nału wojewódzkiego.
Lekkoatletyczna liga szkół. Sportowcy z obydwu podstawówek gminy Kleszczów wzięli udział w zor-
ganizowanych pod koniec września wojewódzkich zawodach sportowych (tzw. I rzut ligi szkół pod-
stawowych). W imprezie odbywającej się na obiektach Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie 
ekipa Szkoły Podstawowej w Łękińsku w kategorii najmłodszych klas (do VI włącznie) zajęła czwarte 
miejsce, gromadząc 657 pkt. w tej kategorii SP w Kleszczowie wywalczyła miejsce ósme (409 pkt.).
W rywalizacji klas VII i VIII SP w Kleszczowie uplasowała się natomiast na miejscu VI (437 pkt.), nato-
miast SP w Łękińsku - na XIII (297 pkt.). W obu kategoriach wiekowych tę lekkoatletyczną rywalizację 
zdominowali w tym roku uczniowie szkół podstawowych w Rozprzy, Starych Skoszewach oraz Ruścu.

Karatecy w Mielcu
W XII Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Ziemi Mieleckiej Shorin-
-Ryu Karate swoich przedstawicieli miał też klub LKS Omega 
Kleszczów. W gronie 123 zawodników i zawodniczek do rywali-
zacji na macie przystąpili nasi karatecy: Daria Gołasa, Szymon 
Kubera, Agata Kudaj i Jan Szataniak.
Podopieczni trenera Zbigniewa Berłowskiego przywieźli z Miel-
ca dwa medale. J. Szataniak w kategorii kata młodzików zajął 
drugie miejsce, a D. Gołasa w kategorii kata juniorek starszych 

- trzecie.

Szóste miejsce w Kairze
Reprezentacja Polski juniorów brała udział w strzeleckich mistrzostwach świata, które odbyły się w Egip-
cie. Wspominamy o tej imprezie, bo w reprezentacji wystąpił mieszkaniec naszej gminy, a zarazem uczeń 
ZSP w Kleszczowie Wiktor Blada. Juniorzy z Polski wywalczyli szóste miejsce. Ten wynik jest również 
sukcesem Okręgowego Klubu Strzelectwa Sportowego „10-tka”, którego zawodnikiem jest W. Blada.

(opr. JS)

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

Amer Sejdija z trenerem 
Sebastianem Ołubkiem 
(fot. FB Sebastian Ołubek)
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espół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie w Kleszczowie 

zaprasza dzieci z placówek oświatowych z terenu 
gminy Kleszczów i ich rodziny do udziału w kon-
kursie fotograficznym ,,Mój czas z rodziną”. Zdjęcia 
poświęcone temu tematowi mają mieć format A4. 
Celem konkursu jest przedstawienie rodziny jako 
jednej z najwyższych wartości, doskonalenie umie-
jętności wyrażania i okazywania swojego przywią-
zania oraz miłości do rodziny, wzmacnianie więzi 
i relacji rodzinnych.

Pracę wraz z metryczką należy złożyć do 17 listopa-
da do godziny 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 
2). Informacja o wynikach konkursu zostanie umiesz-
czona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie (www.
gops.bip.kleszczow.pl) w zakładce „Zespół Interdy-
scyplinarny” w dniu 23 listopada do godz. 15.00.

Regulamin konkursu oraz formularz metryczki, którą 
należy dołączyć do pracy zgłoszonej na konkurs zna-
leźć można w Aktualnościach z 3 listopada na gmin-
nej stronie internetowej.

ieodłącznym elementem organizowanej 
co roku gminnej imprezy mikołajkowej jest 

ogłaszanie wyników i wręczanie nagród laureatom 
konkursu plastycznego, powiązanego tematycznie 
z tym radosnym, pełnym niespodzianek i miłych 
prezentów grudniowym świętem. Konkurs ogłasza-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 
połączony jest zawsze z prezentacją wszystkich 
zgłoszonych prac. Nie inaczej będzie w roku 2022.

Tym razem GOK organizując jubileuszową, dzie-
siątą edycję plastycznej rywalizacji zaproponował 
uczestnikom temat „Urodziny Mikołajka”. Wymaga-
ne regulaminem konkursowe prace w „formacie A3, 
w kompozycji pionowej, przy użyciu dowolnej techni-
ki płaskiej (farby, kredki świecowe, kredki ołówkowe, 
pastele, ołówek, węgiel, tusz, wydzieranka, wydra-
pywanka, itp.)” można składać w Gminnym Ośrodku 
Kultury (świetlica) do piątku 25 listopada. Konkurs 
został podzielony na trzy kategorie wiekowe.

Regulamin wraz z formularzem karty zgłoszenia 
jest dostępny w GOK, ogłoszony został również 
na internetowych stronach Urzędu Gminy oraz 
GOK w Kleszczowie.

Konkurs ,,Mój czas z rodziną” Ruszył mikołajkowy konkurs plastyczny
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