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Różne instytucje zapre-
zentowały ostatnio po-
równawcze zestawienia 
miast i gmin, w których 
oceniane są różne sfe-
ry samorządowej działal-
ności. Czasem ranking 
porównuje aktywność 
jednostek samorządu te-
rytorialnego (JST) w jed-
nej tylko dziedzinie (np. 
wydatki na ochronę po-
wietrza i klimatu). W in-
nym przypadku analiza 
obejmuje kilkadziesiąt wskaźników, aby jak najpeł-
niej pokazać specyfikę poszczególnych JST. Miło 
nam poinformować mieszkańców gminy Kleszczów, 
że aż w pięciu rankingach Kleszczów zajął w tym 
roku pierwsze miejsce. Oto szczegółowa lista tych 
rankingów: ● Ranking „Gmina dobra do życia” 2022, 
● Ranking Gmin Województwa Łódzkiego 2022, 
● Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST 2022, 
● Ranking Inwestycyjny JST - nakłady per capita na 
lokalne inwestycje 2019-2021, ● Ranking wydat-
ków JST na ochronę powietrza i klimatu 2018-2021.

Warto zaznaczyć, że uczelnie, redakcje czy orga-
nizacje, zajmujące się tworzeniem wspomnianych 
rankingów, pozyskiwały dane statystyczne z oficjal-
nych źródeł, bez jakiegokolwiek udziału umieszcza-
nych w zestawieniu gmin i miast.

Więcej na str. 2 i 5

Wójt i Rada Gminy Kleszczów zapraszają 
mieszkańców na Spotkanie Sylwestrowo-

-Noworoczne, które odbędzie się na placu 
parkingowym w pobliżu SOLPARKU. Roz-
poczęcie - 31 grudnia od godz. 23.30.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 
zapowiada takie atrakcje, jak:
● koncert zespołu Mister Dex,
● podniebne widowisko sztucznych ogni 

Organizator apeluje do uczestników w/w ple-
nerowego spotkania, aby ze względów bezpie-
czeństwa nie przynosili i nie odpalali własnych 
petard i sztucznych ogni. Mieszkańców pobli-
skiego osiedla prosimy o zamknięcie (zabez-
pieczenie) zwierząt domowych na czas pokazu 
sztucznych ogni.

Mieszkańcy, którzy 11 grudnia zamiast wy-
brać się przedświąteczne zakupowe szaleń-
stwa w sklepach (akurat była jedna z nie-
wielu handlowych niedziel) zdecydowali się 
odwiedzić całymi rodzinami organizowane 
w SOLPARKU „Spotkanie Świąteczne pod 
Choinką”, nie mogli czuć się rozczarowa-
ni. Zabawy, zajęcia warsztatowe, teatralny 
spektakl, pokazy filmów pozwoliły spędzić 
popołudnie w przedświątecznej atmosfe-
rze. Dzieci opuszczały SOLPARK niosąc 
nagrody zdobyte w konkursie plastycznym. 
Niemało osób zaopatrzyło się też w słod-
kie wypieki i świąteczne dekoracje, zasila-
jąc na kiermaszu charytatywnym Fundację 
GAJUSZ. Wigilijnymi daniami częstowały 
uczestników spotkania panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Woliczanki”.
Relacja z tej udanej gminnej imprezy, zor-

ganizowanej dzięki zaangażowaniu Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kleszczowie oraz 
SOLPARKU Kleszczów, Fundacji Rozwoju 
Gminy Kleszczów, Samorządowego Przed-
szkola w Łuszczanowicach i Urzędu Gminy - 
na stronach 8 i 9.

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Kleszczów!

Życzymy Państwu 
zdrowych, radosnych,

wypełnionych rodzinnym gwarem
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech świąteczny 
czas umocni nadzieję

na lepszą i spokojną przyszłość.
Życzymy też, by Nowy 2023 Rok 
okazał się dla Państwa pomyślny 

- w każdej sferze życia.

Kleszczów górą 
w rankingach

Tu powitamy 
Nowy Rok

Radośnie, świątecznie, charytatywnie

Przewodnicząca Rady 
Gminy Kleszczów

KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Obraz Sano di Pietro „Nativité” (1470 r.)

Informacje o charytatywnych kiermaszach i zbiórkach podamy w kolejnym „IK”
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Sprzedaż węgla 
dla mieszkańców

Gmina Kleszczów dominuje

Nocą lampy świecą krócej

stępne ustalenie liczby gospo-
darstw domowych z terenu gmi-

ny Kleszczów, zainteresowanych zakupem 
węgla w ramach zakupu preferencyjnego 
nastąpiło 4 listopada. Mieszkańcy zgłasza-
li zapotrzebowanie na trzy rodzaje węgla. 
Największe zainteresowanie dotyczyło eko-
groszku (blisko 75 proc. z zamówionej ilości) 
oraz węgla grubego (20 proc.). 

Już 9 listopada do Urzędu Gminy nadeszła 
oferta sprzedaży węgla pochodzącego z ko-
palń Polskiej Grupy Górniczej S.A. (KWK 
Piast - Ziemowit oraz KWK ROW Ruch Jan-
kowice) z terminem realizacji do końca 2022 
roku. 14 listopada wójt gminy zaakceptował 
przedstawioną ofertę, a 18 listopada do Pol-
skiej Grupy Górniczej trafiło gminne zamó-
wienie na całość zaoferowanego węgla.

Umowa dotycząca sprzedaży węgla z prze-
znaczeniem dla gospodarstw domowych 
z terenu gminy zawarta została 24 listopada. 
Umowa odnosi się nie tylko do transportu 
węgla z miejsca składowania do Kleszczo-
wa, ale również m.in. do procedury wyda-
wania odbiorcom (ważenie i załadunek) oraz 
prowadzenia dokumentacji magazynowej, 
określającej ilość wydanego węgla.

Pierwsze trzy dostawy węgla z KWK ROW 
Ruch Jankowice dotarły na plac węglowy, przy-
gotowany przez gminną spółkę Zakład Komu-
nalny „Kleszczów” przy ul Ogrodowej 26 dość 
szybko, bo już 28 listopada. Było to około 78 ton. 
Kolejne dostawy zrealizowane zostały do 1 grud-
nia. Dwie kolejne ciężarówki odebrały 54 tony 
węgla 2 grudnia, a w połowie miesiąca spodzie-
wano się odbioru dwóch kolejnych transportów.

28 listopada poprzez stronę internetową, 
a kilka dni później także za pośrednictwem 
„Informatora Kleszczowskiego” zostały po-
dane zasady sprzedaży węgla dla miesz-
kańców (kolejne kroki, jakie trzeba wykonać 
od chwili złożenia zamówienia do odbioru 
dostawy oczekiwanego paliwa). 29 listopada 
Urząd Gminy ogłosił, że cena jednej tony wę-
gla sprzedawanego mieszkańcom na prefe-
rencyjnych zasadach wyniesie 1750 zł brutto.

Jak informuje spółka Zakład Komunalny 
„Kleszczów” pierwszy mieszkaniec gminy 
odebrał zakupiony węgiel 30 listopada. Do 
15 grudnia wydano węgiel dla 122 uprawnio-
nych odbiorców w łącznej ilości: 101,45 tony 
ekogroszku oraz 70 ton orzecha.

Mieszkańcy, którzy dostawy węgla zamówili 
za pośrednictwem gminy otrzymali informa-
cję, że dowóz węgla z miejsca składowania 
przy ul. Ogrodowej w Kleszczowie do po-
szczególnych gospodarstw odbywa się jako 
usługa odpłatna i jest realizowany przez Za-
kład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o.

Nie zapominajmy przy tym, że istotną rolę 
w procedurze zapewnienia węgla miesz-
kańcom odgrywa Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kleszczowie, który weryfikuje 
wnioski o preferencyjny zakup węgla.

M. Szatan, J. Strachocki

iorąc pod uwagę ilość przebadanych wskaźników szczegóło-
wych najpełniejszy obraz kondycji poszczególnych miast i gmin 

zobrazowało zestawienie zatytułowane „Gmina dobra do życia”. Przygoto-
wane zostało przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk na zlecenie 
Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. W tegorocznej, dru-
giej edycji tego rankingu oceniono aż 63 różne wskaźniki. Metodologia 
przyjęta przez twórców została opisana tak:

„Ranking bada jakość życia, czyli stopień zaspokojenia potrzeb człowie-
ka, biorąc pod uwagę „typową” polską rodzinę i (niemal równocześnie) 
gospodarstwo domowe, tj. rodzinę składającą się z rodziców i dzieci 
w trakcie nauki szkolnej, ale mającą też dziadków posiadających własne 
i odrębne gospodarstwo (gospodarstwa) domowe.

Założono możliwie kompleksowe podejście do kwestii jakości życia, 
obejmujące wszystkie najważniejsze jego sfery: zamieszkanie, pracę 
oraz spędzanie pozostałego czasu (w miejscu zamieszkania lub często 
poza nim), przeznaczanego na zakupy, konsumpcję, opiekę zdrowotną, 
edukację, rozrywkę, kontakty towarzyskie, itd. Elementem integrującym 
wymienione kategorie są sposoby, możliwości i warunki komunikacji, 
czyli transport i łączność”.

Zamożność, inwestycje, demografia, budżet
Jest zbyt mało miejsca, by wymienić wszystkie wskaźniki (cały raport ze szczegółami dostępny jest na 

stronie Serwisu Samorządowego PAP). Warto zauważyć, że poza sferami na które mają wpływ władze sa-
morządowe (warunki edukacji, opieka przedszkolna, dostęp do instytucji kultury, możliwość dokształcania, 
jakość szlaków komunikacyjnych, poziom zdrowia mieszkańców, dostęp do mediów) ocenie poddane zo-
stały ponadto wskaźniki budżetowe i demograficzne, dane dotyczące statusu materialnego mieszkańców, 
ceny działek budowlanych, wykorzystanie gruntów rolnych. Pod lupę trafiły również warunki naturalne, 
na które samorząd nie ma wpływu, jak: ukształtowanie terenu, klimatyczny bilans wodny, liczba godzin 
usłonecznienia, albo długość okresu wegetacyjnego. W oparciu o punktację przyznaną każdemu z cząst-
kowych kryteriów powstał syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia. Jego wartość stała się podstawą lokaty 
danej gminy w rankingu - im wyższa, tym wyższe miejsce.

W rankingu „Gmina dobra do życia”, którego wyniki zostały upublicznione 2 grudnia podczas zorgani-
zowanej w Warszawie gali, Kleszczów zajął trzy pierwsze miejsca w trzech różnych kategoriach. Został 
uznany za najlepszą spośród „Gmin dobrych do życia” w województwie łódzkim i najlepszą w Polsce w ka-
tegorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców. „Gminą, która osiągnęła 
najwyższy wskaźnik jakości życia mieszkańców w skali całego kraju jest Kleszczów” - stwierdza komen-
tarz do rankingu, podany przez Serwis Samorządowy PAP. W tym roku po raz pierwszy dzięki współpracy 
z Instytutem Pokolenia stworzono węższy, bo oparty tylko na 17 wybranych wskaźnikach ranking Obsza-
rów Funkcjonowania Rodziny (OFR). Są to te dziedziny, przy których pomocy gmina może wpływać na 
satysfakcję rodzin, mieszkających na jej terenie. Gmina Kleszczów także w tej kategorii zdobyła najwyższe 
w Polsce miejsce wśród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

Co jest ważne dla zrównoważonego rozwoju?
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego (podobnie jak opisany wcze-

śniej ranking „Gmina dobra do życia”) bierze pod uwagę wszystkie z 2477 gmin istniejących w Polsce. 
Ma znacznie dłuższy, bo kilkunastoletni staż. Jego twórcą jest prof. 

amorządy gmin zostały zobowiązane ustawą do 
oszczędzania energii. W okresie od 1 do 31 grud-

nia zużycie energii ma być niższe o co najmniej 10 proc., 
cięcia będą też konieczne w kolejnych miesiącach. Oprócz 
oszczędnościowych rozwiązań, wprowadzonych w należą-
cych do samorządu budynkach i obiektach, na terenie gminy 
Kleszczów została wprowadzona  nocna przerwa w funkcjo-
nowaniu oświetlenia ulicznego. Będzie ona obowiązywać aż 
do odwołania w następujących godzinach:
● oświetlenie uliczne - od godz. 24.00 do godz. 5.00,
● oświetlenie parków, skwerów zieleni i placów zabaw - od 
godz. 22.00 do godz. 6.00.

Do końca grudnia opłaty za energię elektryczną, wykorzy-
stywaną na potrzeby obiektów komunalnych w naszej gminie 
(w tym do oświetlenia ulicznego) wynoszą 0,4034 zł za kilowato-
godzinę. Od 1 stycznia wzrosną do poziomu 0,7850 zł za kWh.
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å ciąg dalszy na str. 5
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Kiedy na ferie?

Sesja z podatkami
zień 25 listopada był terminem kolejnego posiedzenia Rady Gminy Kleszczów. Sesję rozpoczęły 
sprawy budżetowe, a mianowicie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klesz-

czów na lata 2022-2028 i wprowadzenie zmian w tegorocznym budżecie Gminy Kleszczów. Kolejna część 
listopadowego posiedzenia poświęcona była kwestiom podatkowym, a dokładniej - ustaleniu stawek podat-
ków lokalnych, które mają obowiązywać w roku 2023. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości poprzedziła dyskusja. Można się z nią zapoznać oglądając 
relację wideo z posiedzenia, udostępnioną w „Aktualnościach” na gminnej stronie.

Inflacyjna zwyżka stawek
W uzasadnieniu do zmian dotychczasowych stawek, przedłożonym przez wójta Sławomira Chojnowskie-

go, znalazły się argumenty przemawiające za „inflacyjną” podwyżką tych stawek: „Określone w art. 5 ust. 
1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych, obowiązujące w danym roku 
podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźni-
kowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają 
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (…). Proponowane w uchwale stawki 
podatku od nieruchomości na 2023 rok zostały ustalone z uwzględnieniem wzrostu stawek maksymalnych 
o 11,8%, co pozwoliło zachować relację stawek najwyższych tj. dotyczących gruntów i budynków związa-
nych z prowadzoną działalnością gospodarczą na poziomie 85% stawki maksymalnej”. Uchwalone przez 
radę stawki podajemy w oddzielnej informacji.

Także w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transpor-
towych za podstawę podwyżki tegorocznych stawek o 11,8 proc. podany został stwierdzony urzędowo 
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Do poszczególnych typów środków transportowych odnosi 
się siedem tabel ze szczegółowo określonymi stawkami, które są załącznikami do uchwały Rady Gminy.

Ile za rolę, ile za las?
Radni ustalili - podobnie jak w poprzednich latach - niższą od maksymalnej stawkę podatku rolnego. Jak 

wiadomo podstawą do jego obliczenia jest średnia cena skupu żyta. Cena ta została w uchwale obniżona 
z kwoty 74,05 zł za jeden kwintal do kwoty 13 zł za kwintal. Podobnie z uchwałą w sprawie podatku le-
śnego, o którego wysokości decyduje średnia cena sprzedaży drewna. Obniżając tę cenę z „urzędowej” 
stawki ogłoszonej przez prezesa GUS (323,18 zł za 1 m sześć.)  do kwoty 160 zł za 1 m sześć. rada 
o ponad 50 proc. zmniejszyła kwoty, które będą w roku 2023 płacić właściciele terenów leśnych.

Wszystkie cztery uchwały podatkowe zostały już 9 grudnia opublikowane w „Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego”.

Sołtysi z 5-letnią kadencją
Dziesięć kolejnych uchwał miało niemal identyczne brzmienie. Zmieniały się w nich jedynie nazwy po-

szczególnych sołectw, a uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych, 
jakimi dla administracji gminnej są sołectwa. W uchwałach z maja 2007 r. dotyczących przyjęcia statutów 
sołectw wprowadzone zostały zmiany, które wydłużają kadencje sołtysów oraz rad sołeckich („Kadencja 
Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru”) i regulują kwestię funkcjonowania władz jednostek 
pomocniczych pomiędzy upływem kadencji, a objęciem funkcji przez nowo wybranych sołtysów i rady 
sołeckie („Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez 
nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką”). W uchwale znalazł się również taki zapis: „Kadencja Sołtysa 
i Rady Sołeckiej wybranych na podstawie dotychczasowych przepisów nie ulega zmianie, przy czym peł-
nią oni swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką”.

„Powiatówki” pozostaną w zarządzie gminy
Wydana została również zgoda na przedłużenie dotychczasowych porozumień z władzami Powiatu 

Bełchatowskiego na przejęcie przez Gminę Kleszczów zadania z zakresu zarządzania drogami powia-
towymi. Gmina będzie zatem nadal zarządzać następującymi odcinkami dróg powiatowych: 1) nr 3915E 
Kamieńsk- Łękińsko, Łękińsko - Brudzice, 2) nr 1500E Kalisko - Sulmierzyce, z wyłączeniem odcinka 
od ronda przy zbiegu ulic Milenijnej i Sportowej do ronda w Żłobnicy (ten fragment jest objęty odrębnym 
porozumieniem obowiązującym do końca 2025 roku), 3) nr 1901E Żłobnica - Sulmierzyce, 4) nr 1900E 
Łękińsko - Chorzenice, 5) nr 1921E Kleszczów- Brudzice.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu „Kontynuacja porozumień pozwoli na zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców i inwestorów, gdyż wszelkie formalności związane z pozyskaniem decyzji administracyj-
nych w zakresie umieszczania w nich infrastruktury i prowadzenia robót w pasach tych dróg, będzie 
można załatwić w siedzibie tutejszego urzędu. Przedłużenie okresu obowiązywania porozumień umożliwi 
zrealizowanie trwających i zaplanowanych zadań na przedmiotowych drogach, świadczenie zadań utrzy-
maniowych przez podległe Gminie podmioty i lepszą kontrolę nad wybudowaną infrastrukturą”.

W trakcie listopadowego posiedzenia rada uchwaliła też: ● program współpracy Gminy Kleszczów 
z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego na rok 2023, ● „Program Ochrony 
Środowiska dla Gminy Kleszczów na lata 2022-2025, z perspektywą na lata 2026-2029”. Poza tym radni 
wyrazili zgodę na wydzierżawienie przez Gminę Kleszczów na rzecz spółki Energoserwis Kleszczów na 
okres kolejnych 5 lat nieruchomości zabudowanych stacjami elektroenergetycznymi, które stanowią wła-
sność Gminy Kleszczów, a są użytkowane przez gminnego operatora sieci energetycznych.

Trzy z listopadowych uchwał dotyczyły powierzenia zadań własnych gminy dwóm spółkom publicznym, 
których właścicielem jest w 100 proc. Gmina Kleszczów. Chodzi o Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. 
z o.o. oraz o Solpark Kleszczów sp. z o.o.

J. Strachocki

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie poinfor-
mował na swojej stronie internetowej o terminach, 
w których poszczególne grupy dzieci i młodzieży 
wyjadą na zimowe ferie. Będą je spędzać w dwóch 
sąsiednich miejscowościach u podnóży Gorców.

● Uczniowie klas I-III szkół podstawowych - miej-
sce obozu: Ochotnica Górna - termin wyjazdu: 15-
21 stycznia.

● Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - 
miejsce obozu: Ochotnica Dolna - termin wyjazdu: 
22-28 stycznia.

● Uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych - 
miejsce obozu: Ochotnica Górna - termin wyjazdu: 
22-28 stycznia.

● Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studen-
ci - miejsce obozu: Ochotnica Dolna - termin wyjaz-
du: 15-21 stycznia.

Każda z wyjeżdżających grup ma wyznaczone 
to samo miejsce zbiórki i godzinę wyjazdu. Jest to 
parking przy kompleksie SOLPAR Kleszczów, ul. 
Sportowa 8. Wyjazd nastąpi o godz. 8.30. Szczegó-
łowe dane o miejscach obozów, zorganizowanych 
dla uczniów i studentów z terenu gminy Kleszczów, 
znaleźć można dzięki linkom, zamieszczonym na 
stronie GOK.

D
KOMUNIKATY

Harmonogram pracy gabinetu RTG
Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmo-
nogram pracy gabinetu RTG na styczeń 2023 roku. 
Pacjenci będą mogli zgłaszać się na wykonanie 
zdjęć rentgenowskich w każdy wtorek w godz. 10-
18, środę w godz. 8-12 i czwartek w godz. 14-18. 
Dodatkowe terminy wyznaczone są też w soboty 14 
i 28 stycznia w godz. 10-14.

Bezpłatnie do prawnika
Dzięki podpisaniu porozumienia z Zarządem Powia-
tu Bełchatowskiego także w roku 2023 mieszkańcy 
gminy Kleszczów będą mogli przez dwa dni w tygo-
dniu zgłaszać się do Urzędu Gminy po bezpłatne po-
rady prawne. Radca prawny udziela porad we wtorki 
w godz. 13-17 oraz w czwartki w godz. 11-15.
W innych terminach z problemami natury prawnej 
można się również zgłaszać np. do punktu działa-
jącego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Beł-
chatowie przy ul. Pabianickiej 34. Telefoniczne za-
pisy na poradę prawną - tel. 723-721-725.

Opłata za odpady
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że 20 grud-
nia minął termin płatności za odbiór odpadów komu-
nalnych w IV kwartale 2022 r. Opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi można uregulować:
● na indywidualny rachunek bankowy za pośred-
nictwem banku lub bankowości internetowej,
● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Brązowy pojemnik - teraz na popiół
Przypominamy, że tzw. bioodpady (w tym zielone 
resztki z ogrodu) można wrzucać do brązowych 
pojemników tylko w okresie od początku kwietnia 
do końca października. W okresie zimowym brązo-
we pojemniki mogą być napełniane wyłącznie po-
piołem z domowych palenisk.
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leszczowska Przychodnia Salus podaje terminy przyjęć lekarzy specjalistów 
na styczeń. Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od po-

niedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80.

ykonywanie przesiewowych badań z za-
kresu kolonoskopii jest ważne, pozwala 

bowiem obniżyć ryzyko zachorowania na nowo-
twór. Warto pamiętać, że ani polipy tworzące się 
w jelicie grubym, ani rak we wczesnym stadium 
zazwyczaj nie powodują objawów.

Oddział łódzki NFZ informuje, że obecnie w woje-
wództwie łódzkim kolonoskopię w ramach programu 
badań przesiewowych raka jelita grubego można 
wykonać w następujących placówkach medycznych:
● Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Pa-
bianicach, ul. Jana Pawła II 68, tel. 42 225-35-00;
● Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przy-
chodnia Lekarska „ESKULAP” sp. z o.o., Sieradz, 
ul. ks. J. Popiełuszki 2, tel. 43 822-00-45;
● „TRES-MED.” sp. z o.o., Sieradz, ul. Rycerska 2, 
tel. 43 827-17-86;
● Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. S. Wyszyń-
skiego, Sieradz, ul. Armii Krajowej 7, tel. 534-582-432.

Do tych placówek mogą dołączyć kolejne - lista 
dostępna na stronie www.nfz-lodz.pl  jest aktuali-
zowana na bieżąco.

Kolonoskopię wykonuje się w trybie ambulatoryj-
nym, do udziału w programie nie jest wymagane 
skierowanie. Do bezpłatnych badań profilaktycz-
nych, finansowanych przez NFZ, kwalifikowane 
są osoby: bez objawów klinicznych sugerujących 
nowotwór jelita grubego, które nie miały wykona-
nej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat oraz speł-
niają kryterium wiekowe: ● 50-65 lat lub 40-49 
lat, jeśli posiadają krewnego pierwszego stopnia, 
u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Źródło: Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

SALUS - harmonogram na styczeń

Badania jelita 
grubego 

- gdzie się zgłosić?

L.P. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 13.01 10-17

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 27.01 10-17

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 14.01 8-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 28.01 8-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 30.01 8.30-14

6. Urologiczna lek. med. Kamil Krawiec 27.01 16.15-18

7. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-Piontek termin 
w trakcie ustalania

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 14.01 9-14
9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 03.01 10-14

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 17.01 12-16

11. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski termin 
 w trakcie ustalania

12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 02.01 14-17
13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 23.01 14-17
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 03.01 9-14

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 31.01 9-14

16. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 11.01 8-13

17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 18.01 8-13

18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 25.01 8-13

19. Pulmonologiczna lek. med. Tomasz Mydłowski 14.01 8.30-14

20. Pulmonologiczna lek. med. Tomasz Mydłowski 28.01 8.30-14

21. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 13.01 9-14

22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 27.01 9-14

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

24. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 14.01 8.30-14

25. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 28.01 8.30-14

26. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin Niedzielski 25.01 14-18

27. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 12.01 13-18

28. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 19.01 13-18

29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 26.01 15.30-18

30. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 16.01 11-14

31. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 16.01 10-17

32. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 19.01 9-14

33. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 26.01 9-14

34. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 12.01 9-17

35. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 05.01 9.30-15

36. Endokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 12.01 9.30-15

37. cEndokrynologiczna lek. med. Aneta Piotrowska 26.01 9.30-15

38. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 05.01 9-14

39. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 13.01 9-14

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

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

wtorek 12-14

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

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

wtorek 12-14

K

W

w Przychodni SALUS będzie w styczniu działać zgod-
nie z zamieszczonym niżej harmonogramem:

FIZJOTERAPIA   
- dr n. med. Michał Kaczmarek

● 03.01. godz. 8-15, ● 04.01. godz. 8-15, ● 10.01. 
godz. 8-15 ● 11.01. godz. 8-15,● 12.01. godz. 
8-15, ● 13.01. godz. 8-15, ● 16.01. godz. 8-15,  
● 18.01. godz. 8-15, ● 19.01. godz. 8-15, ● 24.01. 
godz. 8-15, ● 26.01. godz. 8-15, ● 27.01. godz. 
8-15 ● 30.01. godz. 8-15, ● 31.01. godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

● 02.01. godz. 15-18, ● 09.01. godz. 15-18,  
● 13.01. godz. 15-18, ● 30.01. godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów. 

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 
mgr specjalista fizjoterapii Anna Olbromska

● 04.01. godz. 15-18, ● 19.10. godz. 15-18.    
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.

PORADNIA REHABILITACJI  
dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 10.01. godz. 11.30-16.
FIZJOTERAPEUTKI  

- Aleksandra Cyran, Julita Zagórska
● Od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00.

Poradnia 
rehabilitacji…
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SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
wszystkim uczestnikom pogrzebu 

Ś.P. Mateusza Guca
oraz za wyrazy wsparcia i zamówione msze święte

składa Rodzina

A

1. Podstawy użytkowania komputera – 30 godz.
2. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
3. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
4. Wizaż – podstawy makijażu – 30 godz.
5. Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 6 godz.
6. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.
7. Animator gier i zabaw dla dzieci - 10 godz.
8. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych - ok. 
12 tygodni.

KURSY CYKLICZNE
1. Obsługa wózków widłowych – poziom podstawowy
2. Kurs pedagogiczny - wg nowej podstawy programowej 
- online
3. Kursy spawania MIG/MAG, TIG

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia 
kursu/ów po zrekrutowaniu grupy min. 10 osób.

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727-500-728.
W celu zapisania się na powyższe szkolenia zapraszamy osobiście do 
ARR „ARREKS” Sp. z o.o. w Kleszczowie ul. Główna 122. Zapraszamy 
również do odwiedzenia naszej strony internetowej.

ARR ,,Arreks” Sp. z o.o.
przyjmuje zapisy na kursy:

Eugeniusz Sobczak z Politechniki 
Warszawskiej. Ranking opiera się 
na danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego i dotyczy 15 wskaźników 
z trzech obszarów: gospodarczego, 
społecznego i ochrony środowiska. 
Wskazuje liderów w podziale na gmi-
ny wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie 
oraz miasta na prawach powiatu.

Wyniki kolejnych edycji zestawienia 
są ogłaszane w Sejmie RP, bo partne-
rem organizacyjnym konferencji pod-
sumowującej jest Sejmowa Komisja 
Samorządu Terytorialnego. Drugim 
z partnerów jest natomiast Fundacja 
„Teraz Polska”. Tak jak we wszystkich 
poprzednich edycjach gmina Klesz-
czów zajęła pierwsze miejsce wśród 
gmin wiejskich w Polsce.

Na 16 wskaźnikach oparty został 
Ranking Gmin Województwa Łódzkie-
go. Jak się okazało podczas uroczystej 
gali, zorganizowanej 1 grudnia w Ło-
dzi, drugą edycję tego rankingu, orga-
nizowanego przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej im. Jerzego Re-
gulskiego przy współpracy z Urzędem 
Statystycznym w Łodzi, w gronie gmin 
wiejskich wygrała Gmina Kleszczów.

Oficjalne dane, które Urząd Staty-
styczny udostępnił w celu opracowania 
tego zestawienia dotyczyły m.in. budże-
tu, zadłużenia, nakładów na oświatę, 
działań z zakresu pomocy społecznej, 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego. Pierwsze miejsce w tym zesta-
wieniu oznacza, że Gmina Kleszczów 
jest regionalnym liderem pod względem 
rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pod lupą „Wspólnoty”
Do najstarszych pod względem stażu rankingów należy zestawienie opra-

cowywane na zlecenie samorządowego pisma „Wspólnota” przez prof. Pawła 
Swianiewicza, analizujące nakłady inwestycyjne gmin w przeliczeniu na głowę 
mieszkańca. Najnowsza edycja rankingu obejmowała lata 2019-2021. Klesz-
czów ponownie zajął pierwsze miejsce w kategorii gmin wiejskich (więcej na 
ten temat - w wydaniu nr 22 „Informatora Kleszczowskiego”). 

Pismo „Wspólnota” tworzy też bardziej szczegółowe rankingi, obejmujące np. 
wydatki na służbę zdrowia, albo na edukację. W tym roku w wydaniu z 3 grud-
nia znajdujemy zestawienie wydatków gmin w latach 2018-2021 na ochronę 
powietrza. Gmina Kleszczów z wydatkami per capita na poziomie 5232,34 zł 
zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu gmin wiejskich. Ta kwota to m.in. efekt 
dotacji, udzielanych mieszkańcom gminy na termomodernizację budynków 
mieszkalnych oraz na zakup i instalację urządzeń, służących ograniczeniu 
emisji zanieczyszczeń.

J. Strachocki

Gmina Kleszczów dominuje
å ciąg dalszy ze str. 2kcją zorganizowaną 1 grudnia Gminny Klub Honorowych 

Dawców Krwi PCK w Kleszczowie zakończył swoją ak-
tywność w roku 2022. Z sześciu zaplanowanych wcześniej akcji 
do skutku doszło pięć. Jedna została odwołana, kiedy okazało 
się, że zapasy w regionalnym banku krwi są wystarczające.
- W tych pięciu akcjach udało nam się zebrać 86,4 litra krwi - 

mówi przedstawiciel Gminnego Klubu HDK PCK, Marek Kacz-
marczyk. - Rekordowa była ostatnia tegoroczna akcja, która dzię-
ki 56 krwiodawcom pozwoliła zebrać 25,2 litra drogocennego leku.
W listopadzie w ramach „Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK” 

przedstawicielka Łódzkiego Ośrodka Dawców Szpiku przepro-
wadziła prelekcję na temat dawstwa szpiku kostnego i komórek 
krwiotwórczych. Odbyła się również akcja rejestracyjna potencjal-
nych dawców szpiku kostnego „Jesienna Kleszczowska Szpiko-
mania”, w której do bazy dawców dołączyło dziewięcioro chętnych.
Warto zaznaczyć, że akcja będąca elementem programu „Zdro-

wie w Kleszczowie” została dofinansowana jako jedno z zadań 
publicznych z budżetu gminy. Wcześniej w ramach tego samego 
programu przeprowadzone zostały trzy akcje krwiodawcze, zor-
ganizowana pielgrzymka krwiodawców na Jasną Górę i uroczy-
sta akademia z okazji 15-lecia działalności Gminnego Klubu HDK 
PCK w Kleszczowie oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla dzieci z trzech gminnych przedszkoli oraz dla 
mieszkańców - seniorów. W tych pokazach, przeprowadzonych 
przez ratowniczkę medyczną, uczestniczyło w sumie 220 osób.
Grudzień to czas podsumowań i podziękowań. Gminny Klub HDK 

PCK kieruje podziękowania do młodzieży Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Kleszczowie, za stałe zaangażowanie w akcjach 
krwiodawczych oraz do dyrekcji i nauczycieli ZSP w Kleszczowie 
za pomoc w akcjach. Władze i pracownicy SOLPARKU otrzymują 
podziękowania za udostępnienie pomieszczeń kompleksu, a ze-
społy wyjazdowe z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Łodzi - za sprawne przeprowadzanie zbiórek krwi.
- Zarząd Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie pragnie 
przekazać wszystkim krwiodawcom i ich rodzinom życze-
nia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku.

JS

Mocny finisz krwiodawców
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adko zdarzało się, że kleszczowskie ob-
chody Dnia Górnika, odbywały się dokład-

nie 4 grudnia. W tym roku data uroczystości, które 
dla niemałej grupy mieszkańców gminy Kleszczów 
są podtrzymaniem górniczej tradycji, przypadła na 
niedzielę. Główny organizator obchodów - Stowarzy-
szenie Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunat-
ny” przygotował dla uczestników program, w którym 
nie zabrakło elementu rozrywkowego (występ duetu 
Bożena i Mirek Szołtyskowie w sali widowiskowej 
GOK), widowiskowego (przemarsz uczestników wraz 
z sześcioma pocztami sztandarowymi i z Orkiestrą 
Dętą KWB Bełchatów do kościoła w Kleszczowie) 
oraz modlitewnego (uroczysta Msza św. w intencji 
górników i ich rodzin).

Przed rozpoczęciem mszy ks. bp. Andrzej Przy-
bylski z Archidiecezji Częstochowskiej modlił się 

- zgodnie z kleszczowską tradycją - przy figurze św. 
Barbary. Uczestnicy barbórkowych uroczystości mo-
gli obejrzeć w kościele krótki, poświęcony górnikom 
program w wykonaniu dzieci z przedszkola w Klesz-
czowie. Po zakończeniu mszy ks. biskup otrzymał 
podziękowania za wspólną modlitwę oraz wygłoszo-
ne kazanie od przedstawiciela kierownictwa KWB 
Bełchatów, od Stowarzyszenia „Gwarek Brunatny” 
oraz reprezentującej Urząd Gminy skarbnik gminy 

- Agaty Karbownik, która korzystając z obecności 
przedstawicieli górniczej profesji przekazała życze-
nia z okazji Dnia Górnika.

Niedzielne obchody zakończyło okolicznościowe 
spotkanie z górnikami, zorganizowane w Łuszcza-
nowicach.

JS

- Jak do danej miejscowości przybywali pierw-
si misjonarze to na początek budowali sobie 
chałupę, żeby było gdzie zamieszkać. Budo-
wali sobie kościół, żeby mieli gdzie się modlić, 
budowali szkołę, żeby można było edukować 
dzieci i młodzież.  Zaraz po postawieniu szko-
ły budowane były domki dla nauczycieli, żeby 
mogli być bliżej swoich uczniów, a nie dojeż-
dżali nie wiadomo skąd. Kolejnym zadaniem 
była budowa szpitala, albo ośrodka zdrowia. 
Te wszystkie budowle wystarczały w zupełno-
ści do prowadzenia pracy misyjnej - opowiada 
wywodzący się z Łękińska ks. Jacek Fryś, któ-
ry przez 9 lat zajmował się misyjną działalno-
ścią w Zambii.

Spotkanie, którego głównym celem było 
zebranie informacji o tym, jak wygląda świę-
towanie Bożego Narodzenia w tym afrykań-
skim kraju, zamieniło się w dłuższą opowieść 
dotyczącą wielu tematów z pracy misjonarza. 
Rozmawiamy 9 grudnia na gruntownie odno-
wionej plebanii w Szynkielowie, w powiecie 
wieluńskim. Ksiądz Jacek jest tutaj od kilku-
nastu lat proboszczem Parafii Narodzenia 
NMP. Na koniec naszego spotkania będę miał 
okazję obejrzeć wnętrza świątyni, w której 3 
maja 2006 roku miał miejsce pożar wywoła-
ny uderzeniem pioruna. Konieczne było m.in. 
odbudowanie spalonego dachu i zniszczonej 
drewnianej podłogi. Odnowione pieczołowi-
cie wnętrza wyglądają pięknie, a ze sklepie-
nia spoglądają na wiernych wielkie wizerunki 
czterech ewangelistów.

Wyjazd do Zambii
Praca misyjna zamarzyła się ks. Jackowi 

już na początku kapłaństwa. Ale to nie Za-
mbia i nie Afryka były miejscem, w którym 
siebie widział. Marzył mu się wyjazd do Ame-
ryki Południowej, w szczególności do Bra-
zylii. W trakcie rozmowy z częstochowskim 
arcybiskupem ks. Stanisławem Nowakiem 
usłyszał: „W Zambii było już wcześniej kilku 
księży z naszej archidiecezji, dwóch jeszcze 
tam jest, fajnie byłoby utrzymać ciągłość”. 
Zgodził się, bo lubi wyzwania. Do posługi 
misyjnej przygotowywał się m.in. w Centrum 
Formacji Misyjnej w Warszawie. Był to m.in. 
krótki kurs medycyny, kurs językowy, pozna-
wanie podstaw kultury kraju, do którego jako 
misjonarz miał być skierowany.

Do Zambii przyleciał w listopadzie 1995 
roku. Przybywał na grunt przygotowany przez 
swoich poprzedników, do społeczności chrze-
ścijańskiej w miejscowości Mpanshya, która 
wkrótce świętować miała 50-lecie misji. 
- Podobało mi się tam bardzo - przyznaje ks. 

Jacek. - Otoczenie przypominało trochę nasze 
Pieniny - coś pięknego. „Jak ja chciałbym tu 
być” myślałem sobie.

Na razie nie miał jeszcze przydzielonej 
parafii. Wcześniej musiał nauczyć się miej-
scowego języka chinyanja. Ksiądz z parafii 
w Mpanshya zawiózł go w marcu 1996 r. na 
kurs językowy do oddalonej o ok. 200 kilome-
trów stolicy kraju - Lusaki. Sam powrócił do 
swojej wspólnoty i do murowanego kościoła, 
który służył wiernym z położonej w buszu pa-
rafii od blisko 50 lat.
Jakiś czas potem do księdza Jacka dotarła 

wieść o tym, że był napad rabunkowy na ple-
banię, a kolega misjonarz został postrzelony. 
Ocalał, ale nie było mowy o tym, że szybko 
powróci do parafian. Do ochrony plebanii 
zostali wyznaczeni wojskowi. A miejscowa 
ludność czekała na przyjazd nowego misjo-
narza. Językowe szkolenie trzeba było prze-
rwać. „Nauczysz się, będąc z ludźmi” - po-
wiedział mu miejscowy biskup. 

Ks. Jacek Fryś obejmował parafię w Mpan-
shya bez obaw. Wiedział co prawda, że na-
pastników-rabusiów dotąd nie schwytano, 
był jednak przekonany, że drugi raz w to 
samo miejsce nie przyjdą.

Uroczystości 
barbórkowe

Boże Narodzenie

Fot. GOK w Kleszczowie

Ks. Jacek Fryś przy głównym ołtarzu 
świątyni w Szynkielowie å

Rz
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na misjach w Zambii

Uczestnicy jasełkowego spektaklu w kościele w Mpanshya (fot. ks. Jacek Fryś)

Zdrowych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia i powodzenia

w Nowym Roku

życzą

Zarząd i Pracownicy

Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów ESK
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Pierwsze święta na Czarnym Lądzie
Nasza rozmowa wraca do początkowych 

tygodni pobytu ks. Jacka w Zambii. Nie oba-
wiał się, że w Wigilię będzie sam na plebanii. 
W okolicy działał szpital, prowadzony przez 
polskie siostry. 
- Siostry zaprosiły mnie na Wigilię, przygo-

towaną w stylu polskim. Oprócz mnie byli 
zaproszeni inni goście. Profesora z An-
glii, wykładowcę medycyny na tamtejszym 
uniwersytecie, najbardziej zaciekawił nasz 
zwyczaj dzielenia się opłatkiem. Wyjaśni-
łem mu, że Chrystus zostawił nam siebie 
pod postacią chleba. Dzieląc się opłatkiem 
dzielimy się jakby Jezusem Chrystusem. 
Nie minęło pół roku, kiedy profesor poprosił 
mnie, żebym pomógł mu w zdobyciu opłat-
ka na kolejne święta Bożego Narodzenia. 
Ten polski zwyczaj chciał przenieść do swo-
jego domu.

Pasterka w kościele w Mpanshya była za-
planowana już na godz. 20. Chodziło o to, by 
jej uczestnicy mogli bezpiecznie wrócić przez 
busz do swoich domostw. W okolicy nie było 
oświetlonych dróg, elektrycznego światła były 
też pozbawione domostwa miejscowych (je-
dyny generator służył do oświetlania kościoła 
i budynków misyjnych).

W Zambii trudno byłoby znaleźć drzewka, 
przypominające nasze choinki. Nie było za-
tem choinek w bożonarodzeniowej dekoracji 
kościoła. Parafianie wykorzystali do tego celu 
drzewo bananowe oraz palmę, dostosowując 
scenerię do miejscowych warunków.
- Kolega misjonarz uprzedził mnie, że pod-

czas Pasterki zamiast kazania będzie jaseł-
kowe przedstawienie. Patrząc na jasełka 
w wykonaniu miejscowych nie mogłem wyjść 
z podziwu, że tak potrafią odgrywać swoje role 
ludzie, którzy nie mieli możliwości oglądać te-
lewizji, nigdy nie byli też w teatrze. Nie uczyli 
się wcześniej swoich ról, rozpisanych na po-
szczególne postaci. Wszystko odbywało się 
w sposób spontaniczny. Kapitalnie to wyglą-
dało, a całe jasełka trwały ok. 45 minut - opo-
wiada ks. Jacek Fryś.

Ksiądz zwrócił też uwagę na szopki, podob-
ne do tych naszych, z postaciami wyrzeź-
bionymi przez miejscowych utalentowanych 
twórców.

Misje w górskim buszu
W okresie pory deszczowej, której najwięk-

sze nasilenie przypada na przełom jesieni 
i zimy górskie otoczenie Mpanshya i rozmyte 
z powodu opadów drogi uniemożliwiały misjo-

narzowi dotarcie do dalszych osad. Wspólno-
ta religijna regularnie gromadziła się na modli-
twie, dzięki lokalnym, świeckim liderom.
- W tym czasie nie było tylko mszy i udziela-

nia sakramentów - opowiada ks. Jacek Fryś. 
- Trzy, cztery razy w roku prowadziliśmy spo-
tkania szkoleniowe dla liderów, przekazując 
im pomoce - modlitewniki, potrzebne książki.

Miejscowa ludność mieszkała w glinianych 
chatach, ze ścianami, których wewnętrzna 
i zewnętrzna warstwa oddzielone były trzci-
ną - to zapewniało odpowiednią temperaturę. 
Dachy tych prostych domostw pokryte były 
natomiast strzechami z trawy.

Podstawowym posiłkiem obiadowym była nshi-
ma - potrawa typowa dla kuchni krajów wschod-
niej, zachodniej i południowej Afryki, obecnie 
sporządzana z grubo mielonej mąki lub kaszki 
kukurydzianej rozklejonej na gęsto. To proste 
danie uzupełniały warzywa, naturalne przypra-
wy, mięso z drobiu. Ks. Jacek opisuje przykład 
takiego wspólnego posiłku, na który miejscowi 
zapraszali księdza po odprawieniu mszy. 
- Ustawiona była jedna wspólna miska z nshi-

ma. Obok małe talerzyki, kawałki mięsa, soki, 
jakieś warzywa. Jadło się bez pomocy sztuć-
ców. Przed rozpoczęciem jedzenia wszyscy 
obmywali ręce w miednicy z wodą. Palcami 
ugniatało się kulkę, w której kciukiem robiło 
się dołek, a następnie nabierało w to sosu. 
Danie było proste, ale bardzo smaczne.

Wyzwania w Lusace
Kiedy ks. Jacek Fryś przyjechał do Zambii 

panował tam głód, a epidemia AIDS zbiera-
ła obfite żniwo. Społeczność górskich wiosek 
była w stanie sama zapewnić sobie żywność 
(choć zdarzało się, że po gwałtownych ule-
wach uprawy kukurydzy ulegały całkowitemu 
zniszczeniu, a jedynym ratunkiem stawała się 
pomoc dostarczana przez ONZ). Zupełnie ina-
czej sytuacja wyglądała w stolicy kraju, Lusa-
ce, do której ks. Jacek trafił po sześciu latach 
pracy w buszu. 

å

å ciąg dalszy na str. 16
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„Na ten czas świąt wszystkim Państwu życzę, by radość, szczęście i dostatek 
zagościły w każdym domu, w każdej rodzinie. Życzę, by święta Bożego Naro-
dzenia były czasem pojednania, życzliwości, spokoju i wytchnienia. Tradycyj-
nie życzę dużo zdrowia i pomyślności w 2023 roku, oby ten Nowy Rok spełnił 
pokładane w nim nadzieje, przyniósł realizację marzeń i zamierzonych planów” 

- to fragment życzeń, którymi wójt Sławomir Chojnowski otworzył II Spotkanie 
Świąteczne pod Choinką, zorganizowane 11 grudnia na terenie SOLPARKU.

Laureaci gminnych nagród
Zgodnie z programem tej gminnej imprezy następnym punktem było uho-

norowanie laureatów nagrody Gminy Kleszczów za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody te są 
przyznawane przez Wójta Gminy Kleszczów na podstawie wniosków złożo-
nych w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Gminy w Klesz-
czowie. Wnioski są następnie opiniowane przez Komisję Spraw Społecznych 
i Obywatelskich Rady Gminy Kleszczów.

Nazwiska laureatów tegorocznych nagród oraz osiągnięcia, za które zostali 
uhonorowani, przedstawiła zebranej w auli SOLPARKU publiczności przewod-
nicząca wspomnianej komisji Beata Podawca-Kordowska, a wręczaniem dy-
plomów i okolicznościowych upominków zajęli się wójt Sławomir Chojnowski 
wraz z przewodniczącą Rady Gminy, Katarzyną Biegałą.

Nagrodzonych zostało 9 członków Kleszczowskiego Chóru Mieszanego „Sonore” 
oraz 37 członków Kleszczowskiej Orkiestry Dętej (KOD). Nagrody indywidualne 
przyznano kapelmistrzowi orkiestry, a zarazem instruktorowi chóru - Sławomirowi 
Szafrańskiemu oraz instruktorowi KOD, który przygotowuje m.in. układy musztry 
paradnej - Sylwestrowi Czankowi. W imieniu nagrodzonych chórzystów, muzyków 
oraz kapelmistrza i instruktora nagrody odebrała trzyosobowa delegacja.

Ponadto indywidualną nagrodę otrzymała Bogusława Gajzler – absolwentka 
łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, nauczycielka specjalizująca się w edukacji 
artystycznej dzieci i młodzieży, uczących się w Szkole Podstawowej w Klesz-

czowie oraz kleszczowskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych. W dziedzinie 
literatury nagrodzona została Aleksandra Mazur - autorka powieści „Adelajda”, 
która tę kolejną w swoim dorobku książkę przygotowała też do druku.

Krzysztof Urbański to kolejny laureat Nagrody Gminy Kleszczów. Otrzymał ją 
za osiągnięcia w dziedzinie tańca towarzyskiego. Po 7 latach udziałów w tur-
niejach tańca może się pochwalić klasą E w tańcach latynoamerykańskich oraz 
klasą D w tańcach standardowych.

Nagrodzeni w plastycznym konkursie
Wyłonienie prac, które w X edycji mikołajkowego konkursu plastycznego mo-

głyby zostać uhonorowane nagrodami, nie było dla komisji łatwym zadaniem. 
Prace poświęcone tematowi „Urodziny Mikołajka” zgłosiło na zorganizowany 
przez GOK konkurs aż 419 uczestników. Oprócz wybrania prac nagrodzonych 
konieczne było - tak jak w poprzednich latach - przygotowanie ekspozycji 
w górnym holu kompleksu SOLPARK, by tak obfity plon konkursu mogli obej-
rzeć uczestnicy II Spotkania Świątecznego przy Choince.

W kategorii I (3/4/5/6-latki) nagrodzonych zostało po pięcioro dzieci z każdego 
rocznika. Oto ich nazwiska: ● 3-latki: Kinga Czyżycka, Franciszek Sadowski, 
Oliwier Nowicki, Tymon Kowalski, Aleksander Pająk, ● 4-latki: Iga Smolarek, 
Zuzanna Cebula, Anastazja Szymurska, Sylwin Marcinkowski, Miłosz Jarecki, 
● 5-latki: Mikołaj Ociepa, Szymon Wolski, Artur Wawrowski, Franciszek Szatan, 
Szymon Jędrzejczyk, ● 6-latki: Pola Garwolska, Wojciech Sarwa, Igor Ślęzak, 
Jan Smolarek, Lena Jarecka.

W kategorii II, w której oceniane były prace uczniów klas I-III podział nagród wy-
glądał tak: ● Marcel Knopik (I m.), ● Oliwier Pacak (II m.), ● Wiktor Kazimierczak 
(III m.). Wyróżnienia: Nikodem Rogalewicz, Lena Matuszczak, Lena Szokalska.

Kategoria III obejmowała prace uczniów klas IV-VIII. Okazuje się, że w gronie 
nagrodzonych znalazły się wyłącznie dziewczęta - na podium stanęły: ● Kalina 
Ewiak (I m.), ● Irmina Przywara (II m.), ● Zofia Roczek (III m.). Wyróżnienia 
otrzymały: Helena Wiśniewska, Wiktoria Blady, Klaudia Karczyńska, a dodat-
kowe wyróżnienie przyznane za wkład pracy - Maja Rożniatowska.

Wprowadzenie w magię świąt
Po zakończonej ceremonii wręczenia nagród publiczność zgromadzona 

w auli SOLPARKU została zaproszona na program muzyczno-taneczny, przy-
gotowany przez uczestniczki zajęć z Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczo-

Nagrodzona praca M. Knopika

II Spotkanie Świąteczne pod Choinką

Wręczenie nagród oglądali zgromadzeni w auli

Delegacja nagrodzonych muzyków i chórzystów 
z wójtem i przewodniczącą RG

å
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wie. Na początek zabrzmiała polska przeróbka „christmasowego” przeboju 
Melanie Thorton „Wonderful Dream” („Coraz bliżej Święta”), a później wyko-
nywane w mniejszych grupach wokalnych kolędy i pastorałki: „Bóg się rodzi”, 

„Do szopy hej pasterze”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Dzisiaj w Betlejem”.

Kiedy zamilkły oklaski po występie wokalnym na scenę wkroczyły uczest-
niczki zajęć hiphopowych oraz disco dance. Wykonały dynamiczny układ ta-
neczny do utworu „Jingle Bells”, który w powszechnej świadomości jest tak 
kojarzony ze świętami Bożego Narodzenia jak - nie przymierzając - 6 grudnia 
ze świętym Mikołajem, podczas gdy pierwotnie ta kompozycja lorda Jamesa 
Pierponta powstała na… Święto Dziękczynienia.

Po tańcach aulą SOLPARKU zawładnęły filmowe projekcje. Dzieci mogły obej-
rzeć animowaną opowieść „Nel i tajemnica Kurokota”, a dorośli widzowie - bio-
graficzny film „Prorok”, poświęcony kardynałowi bł. Stefanowi Wyszyńskiemu.

Dla ducha i dla ciała
Szczególną oprawę, jaka towarzyszyła II Spotkaniu Świątecznemu pod Cho-

inką, tworzyły nie tylko udekorowane z rozmachem i z wielkim nakładem sił 
wnętrza SOLPARKU, ale również cała paleta zajęć i zabaw, zaproponowanych 
przez głównego organizatora imprezy - Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.

W przezroczystej kuli, nazwanej „buble tent” można było przeżyć śnieżną 
zadymkę, a na specjalnych symulatorach - jazdę na desce snowboardowej, 
przejażdżkę autem po ośnieżonej drodze (kierowcy mogli to przeżyć w realu, 
zaraz po wyjściu z mikołajkowej imprezy), bądź przejażdżkę saniami, wyposa-
żonymi w symulator lotu VR.

Wśród zajęć warsztatowych, wymagających skupienia, ale i zdobniczej 
fantazji, dominowały tematy związane z tworzeniem świątecznych dekoracji, 
zdobieniem bombek, pierników i prezentowych skarpet, a także wykonywa-
niem specjalnych mydełek. W górnym holu, gdzie zaciszne miejsce do zabaw 
znajdowały maluchy, znalazło się też dość miejsca dla teatralnego spektaklu 
w wykonaniu Teatru Łątka, który przedstawił „Calineczkę”.

Na uwagę zasługuje zróżnicowane menu, które towarzyszyło świątecznemu 
spotkaniu oraz trwającemu w tym samym czasie kiermaszowi na rzecz Funda-
cji Gajusz. W opcji odpłatnej był poczęstunek serwowany na kiermaszowych 
stoiskach (na ciepło, na słodko, na wynos). Nie zawiedli również strażacy 
z OSP w Kleszczowie, obsługujący na dworze kuchnię polową. Tym razem 
częstowali żurkiem i bigosem.

Z bogatą ofertą zaprezentowało się (jedyne obecnie na terenie naszej gmi-
ny) Koło Gospodyń Wiejskich WOLICZANKI. Na stoisku obsługiwanym przez 
panie z tej organizacji mieszkańcy gminy przybywający do SOLPARKU mogli 
wybierać: krokiety z kapustą i grzybami, kapustę z grochem, zupę grzybową 
z zacierkami i kutię na deser.

Na stoisku przygotowanym przez SOLPARK można było natomiast poczę-
stować się pierogami oraz napojami - chłodnymi i rozgrzewającymi. Rozgrze-
wające widowisko, zatytułowane „Perypetie Pani Mikołajowej” odbyło się także 
przed godz. 17 na dziedzińcu SOLPARKU. Było ogniście, iskry sypały się rów-
nie gęsto jak płatki śniegu, który po raz pierwszy tej zimy spadł w takiej ilości.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o atrakcyjnej wizualnie i dźwiękowo 
oprawie świątecznego spotkania, którą zapewnił zespół „Świąteczna nuta”, 
a także o stoiskach promocyjnych Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów oraz 
Urzędu Gminy w Kleszczowie, na których można było zaopatrzyć się np. w ka-
lendarze na rok 2023 oraz w przydatne gadżety.

Wójt gminy Sławomir Chojnowski oraz przewodnicząca Rady Gminy Klesz-
czów Katarzyna Biegała zapytani o ocenę świątecznego spotkania z uznaniem 
mówią o dużej frekwencji mieszkańców. A organizatorom i partnerom tej gmin-
nej imprezy (Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, SOLPARK Kleszczów, 
Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wraz z Radą Rodziców, Funda-
cja Rozwoju Gminy Kleszczów, Koło Gospodyń Wiejskich WOLICZANKI) dzię-
kują za wkład pracy w przygotowanie atrakcyjnego i zróżnicowanego programu.

J. Strachocki 

Grupa wokalistek z GOK 

Na symulatorze zimowej jazdy

Nie brakowało chętnych do twórczych zajęć

Wigilijne smaki królowały na stoisku KGW Woliczanki

Zespół „Świąteczna nuta”

å



10	 	I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 NR	24/2022-1/2023

Kazimierz Chrapka jest od szeregu lat pre-
zesem Fundacji im. W. Reymonta działającej 
w Kanadzie. Co jakiś czas obowiązki dotyczą-
ce organizowanych konkursów recytatorskich 
sprowadzają go do Polski. M.in. dzięki temu 
możliwość poznania pana Kazimierza miała 
całkiem niemała liczba mieszkańców gminy 
Kleszczów - w szczególności uczniów Gim-
nazjum im. Wł. St. Reymonta. W październiku 
2014 roku K. Chrapka wraz z dwiema laureat-
kami polonijnej edycji konkursu recytatorskie-
go był uczestnikiem kleszczowskich obchodów 
gimnazjalnego Dnia Patrona. 

Tamta wizyta stała się okazją do opowieści 
o tym, jaką rolę polonijne stowarzyszenia i fun-
dacje odgrywają wśród Polonusów, którzy na 
swoją drugą ojczyznę wybrali właśnie Kanadę. 
Informacjami o działalności Fundacji im. W. 
Reymonta podzieliłem się wówczas z czytelni-
kami „Informatora Kleszczowskiego”.

Z gościnnego domu Kazimierza Chrapki mo-
gły korzystać podczas swojego pobytu w Ka-
nadzie dwie „nasze” laureatki recytatorskiej ry-
walizacji „Mówimy Reymontem”. W roku 2012 
była to zwyciężczyni w gronie gimnazjalistów 
- Izabela Tatara, a w 2014 - Jagoda Staniszew-
ska. Obie miały okazję poznać miasto Hamil-
ton, w którym mieszka prezes K. Chrapka. Jest 
ono oddalone ok. 70 km od Toronto.

Od czasu wizyty p. Kazimierza w Polsce 
wymienialiśmy się m.in. świątecznymi życze-
niami, otrzymywałem też informacje o bieżą-
cej działalności fundacji, której w 2020 roku 
„stuknęło” okrągłe 50 lat. Obchody jubileuszu 
zostały z powodu Covida odłożone w czasie. 
Celebrowano je uroczyście w zeszłym roku. 
Z tej okazji prezes został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Zasługi RP, nadanym 
przez Prezydenta Andrzeja Dudę

Przygotowując świąteczne wydanie „Infor-
matora” wysłałem kilka pytań do Kazimierza 
Chrapki, prosząc o informacje, które przybli-
żyłyby nieco tradycję polonijnych obchodów 
Świąt Bożego Narodzenia. Odpowiedział bar-
dzo chętnie. Oto uzyskana od niego świątecz-
na opowieść z Kanady:

Choinki w domach są ustawiane, 
ale coraz częściej bywają to drzewka 
sztuczne zamiast naturalnych. Domy 
Kanadyjczyków są nimi przyozdabiane 
od pierwszych dni grudnia, ale już 26 
grudnia drzewka są wyrzucane przed 
dom po to, by służby miejskie mogły je 
zabrać jako odpad. Domy Polaków są 
dla choinek bardziej gościnne. Trzy-
mają je do Trzech Króli, jest też sporo 
rodzin, dla których datą pozbycia się 
drzewka staje się dzień 2 lutego (święto 
Matki Boskiej Gromnicznej).
Jeśli chodzi o potrawy jakie podaje się 

na stół wigilijny to 
obowiązuje polska tradycja 

- koniecznie musi ich być 12. O tym, 
jakie są to dania decyduje region Pol-
ski, z którego do Kanady przybyli emi-
granci. Barszczyk, ryby, pierogi są 
niemal obowiązkowe, na deser serwuje 
się pączki lub chrusty. Polonia kultywu-

Jak świętujerudzień to czas podsumowania 
dokonań w różnych dziedzinach 

życia. Niektóre z indywidualnych bądź gru-
powych dokonań zasługują nie tylko na 
gratulacje i słowa uznania, ale są również 
gratyfikowane nagrodami.
Grudzień jest przy tym miesiącem niema-

łych wydatków, wiadomo: święta, prezenty, 
sylwestrowe wyjazdy i bale. Łatwiej z regu-
lowaniem tych wydatków będą mieli np. stu-
denci z gminy Kleszczów, którzy otrzymali 
stypendia motywacyjne za poprzedni rok 
akademicki albo też miesięczne stypendia 
na rok akademicki 2022/23.

Wypłaty dla 158 studentów
Wnioski studentów ubiegających się o 

uzyskanie comiesięcznego wsparcia (wy-
nosi ono 375 zł miesięcznie na osobę) zo-
stały w Urzędzie Gminy rozpatrzone w listo-
padzie. W wymaganym uchwałą Rady Gmi-
ny terminie wpłynęło 161 wniosków (o 10 
więcej niż w roku ubiegłym). Pozytywnego 
rozpatrzenia doczekało się 158 wniosków. 
Trzy wnioski zostały odrzucone z powodu 
niespełnienia warunków otrzymania sty-
pendium (okres zameldowania).
Zgodnie z wymogami regulaminu przyzna-

wania stypendiów wójt gminy Kleszczów 
podpisał w listopadzie umowy stypendialne 

ze studentami. Pierwsze pieniądze wpłynę-
ły na konta stypendystów przed 10 grudnia. 
Łączna suma wypłat wyniosła 177.750 zł.
Zgodnie z regulaminem imiona i nazwi-

ska stypendystów są podawane co roku 
do wiadomości publicznej. Aktualną listę 
osób studiujących, zamieszkujących i za-
meldowanych w gminie Kleszczów, którym 
zostało przyznane studenckie stypendium, 
ogłosimy w kolejnym wydaniu.

Finansowe wsparcie motywuje
Także w listopadzie zostały rozpatrzone 

wnioski o stypendia motywacyjne za cały 
rok akademicki 2021/2022. Zdecydowana 
większość (114) wniosków było motywowa-
nych wynikami w nauce, natomiast 10 stu-
dentów wystąpiło dodatkowo o przyznanie 
stypendium za szczególne osiągnięcia. Tyl-
ko jeden spośród złożonych wniosków, nie 
spełniający warunków zawartych w regula-
minie zasad udzielania pomocy materialnej 
o charakterze motywacyjnym dla studen-
tów, został odrzucony.

Ogólna kwota wypłaconych w grudniu sty-
pendiów motywacyjnych wyniosła 314.500 
zł. Warto w tym miejscu dodać, że w tym 
roku studenci złożyli ok. 20 wniosków mniej 
niż w roku poprzednim.

JS

Zasilenie studenckich kont
G

W ten wyjątkowy świąteczny czas W ten wyjątkowy świąteczny czas W ten wyjątkowy świąteczny czas 
życzymy Państwu radości, zdrowia i pomyślności.życzymy Państwu radości, zdrowia i pomyślności.życzymy Państwu radości, zdrowia i pomyślności.

Niech szczęście i życzliwość zagoszczą w naszych domach,Niech szczęście i życzliwość zagoszczą w naszych domach,Niech szczęście i życzliwość zagoszczą w naszych domach,
a nadchodzący Nowy Rok 2023 obfi tuje a nadchodzący Nowy Rok 2023 obfi tuje a nadchodzący Nowy Rok 2023 obfi tuje 

w same dobre chwile i spełnione marzenia.w same dobre chwile i spełnione marzenia.w same dobre chwile i spełnione marzenia.
Zarząd i Pracownicy Zarząd i Pracownicy Zarząd i Pracownicy 

Agencji Rozwoju Regionalnego “ARREKS” Sp. z o. o.Agencji Rozwoju Regionalnego “ARREKS” Sp. z o. o.Agencji Rozwoju Regionalnego “ARREKS” Sp. z o. o.

å
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Polonia kanadyjska?
je także zwyczaj zostawiania jednego, pustego nakrycia dla 
niespodziewanego gościa.
Trudno jest z zapewnieniem sianka pod wigilijny obrus - nie 

zawsze można go zdobyć na czas. Na Pasterce kościoły pol-
skie pękają w szwach. Często są tu odprawiane dwie msze 
pasterkowe: pierwsza o godzinie 20 dla rodzin z dziećmi, dru-
ga, tzw. parafialna, poprzedzona półgodzinnym koncertem 
kolęd w wykonaniu chóru parafialnego - o godz. 24.
W odróżnieniu od Kanadyjczyków z anglojęzycznej czę-

ści Kanady (do niej zalicza się również Hamilton) Polonusi 
nie mają zwyczaju wręczania prezentów dopiero w poranek 
Bożego Narodzenia i celebrowania wspólnego, rodzinnego 
obiadu po powrocie z bożonarodzeniowej mszy. Zgodnie 
z tradycją wyniesioną z Polski prezenty otwiera się zaraz 
po kolacji wigilijnej. Ta zwykle jest organizowana u rodziny 
najdłużej przebywającej w Kanadzie. Jeśli rodzina jest liczna 
miejsce świątecznego obiadu w dzień Bożego Narodzenia 
jest wybierane według uzgodnień poszczególnych gospodyń.
O ile w niektórych częściach Kanady jest zwyczaj odwiedza-

nia się w święta przez przebranych sąsiadów (tzw. Mummering) 
to wśród Polonii z Hamilton panuje tradycja kolędnicza, pod-
trzymywana przez harcerzy. Przychodzą z gwiazdą, śpiewają 
polskie kolędy i pastorałki, a za otrzymane datki przekazują go-
spodarzom wykonane przez siebie ręcznie ozdoby choinkowe.

Prawdziwie kanadyjską tradycją nigdzie chyba tak nie 
rozpowszechnioną jest Parada św. Mikołaja. Odbywa się w każ-
dym mieście Kanady, ale ma przede wszystkim aspekt marketingo-
wy i przypomina, że najwyższa pora zadbać o zakupy świąteczne.
Obszerna część opowieści pana Kazimierza Chrapki doty-

czy jego osobistych „okołoświątecznych” doświadczeń oraz 
bardzo szczególnej tradycji kultywowanej w domu.
„Byłem organistą w kościele św. Stanisława Kostki 

w Hamilton przez 35 lat. Przez ten czas miałem możliwość 
przygotować 70 mszy pasterkowych i 35 koncertów kolęd, 
poprzedzających Pasterkę, a także wiele koncertów w okre-
sie świątecznym. W czasie, kiedy Kanadyjczycy biegają po 
sklepach oddając niepotrzebne prezenty (tzw. „boxing day”), 

Polacy świętują i idą do kościoła.
U nas w domu panuje tradycja śpiewania kolęd 26 grud-

nia. Wprowadziliśmy ją w 1994 roku. Zapraszamy znajomych 
(około 40-50 osób) wraz z dziećmi (15-20) i śpiewamy, ra-
czej w modlitewnym skupieniu (bez popijania winkiem) pra-
wie wszystkie, tj. około 30 polskich kolęd, wplatając kilka po 
angielsku. Ja akompaniuję na fortepianie lub na akordeonie. 
Często swoimi występami solowymi popisują się też dziecia-
ki. Zajmuje nam to około 1 godziny i 15-20 minut. Po koń-
cowej modlitwie, obejmującej wspomnienie naszej ojczyzny, 
zaproszony kapłan błogosławi posiłek, a gospodyni domu 
zaprasza na poczęstunek. Stół jest zastawiony obficie, bo 
każda z rodzin przynosi coś oryginalnego. Możemy wówczas 
celebrować nasze spotkanie zwykle aż do północy.
Właśnie w tym dniu przychodzą harcerze, bo wiedzą, że jest 

nas dużo w domu i datki będą obfite. Przychodzi ich ponad 
tuzin i kolędują kilka minut. Covid przerwał na dwa lata te 
bezpośrednie spotkania - śpiewaliśmy wówczas łącząc się 
poprzez Zooma. W tym roku ponownie będziemy śpiewać 
wszyscy, zebrani w naszym domu.
Kilkanaście lat temu, kiedy zaczęło w mieście „brakować” kar-

tek świątecznych, świątecznych znaczków pocztowych, kiedy 
właściciele sklepów zabraniali ekspedientkom mówić „Weso-
łych Świąt Bożego Narodzenia”, postanowiliśmy spontanicznie 

śpiewać kolędy w miejscach publicznych,
 przed Ratuszem Miejskim i wielkimi sklepami handlowymi. 

Zwykle od połowy grudnia do Wigilii śpiewaliśmy 10-15 razy 

(po pół godziny w jednym miejscu i przemieszczaliśmy się do 
drugiego miejsca). 
Ogłaszaliśmy to wśród Polonii hamiltonowskiej i czasem 

zbierało się nas ponad 100 osób. Oczywiście, czy było bardzo 
mroźnie czy mniej, ja musiałem sobie jakoś radzić i podgry-
wać śpiewającym na akordeonie. Prasa i lokalna telewizja to 
dokumentowały, a przechodzący ludzie wyrażali duże uzna-
nie i zadowolenie z tworzenia tej wyjątkowej, świątecznej at-
mosfery. Covid zakończył tą tradycję i nie wiem czy nadal 
będą chętni do jej kontynuowania”.
„Panie Jerzy, największym jednak przeżyciem okresu świą-

tecznego jest spotkanie się z Dzieciątkiem Jezus, a także 
spotkanie z całą rodziną i wszystkimi dziećmi” - dodaje na 
zakończenie Kazimierz Chrapka.

(opr. Jerzy Strachocki)

Takie plakaty zachęcały polskich mieszkańców Hamilton na wspólne, 
uliczne kolędowanie w 2018 roku. Na dole, na czarnym tle czytamy: 
„Celem naszego śpiewania jest m.in. zamanifestowanie, że dla nas 

Święta Bożego Narodzenia to nie jest „sezon” lub „Holiday”. Zabranianie 
używania pozdrowienia „Merry Christmas” jest dla nas nie  

do zaakceptowania”

å
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Gmina Kleszczów: stawki podatku 
od nieruchomości na 2023 r.

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,97 zł od 1 m kw. powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,56 zł od 1 ha 
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,13 zł od 1 m kw. powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 
r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznacze-
niu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 
od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego - 3,64 zł od 1 m kw. powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,13 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 24,48 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym - 2,20 zł od 1 m kw. 
powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzie-
lające tych świadczeń - 2,20 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego - 2,20 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

3) od budowli:
a) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zaopatrze-
nia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych - 0,01% ich 
wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
b) związanych wyłącznie z wydobywaniem wód geotermalnych - 
0,01% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
c) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych.

undacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że zgod-
nie z Regulaminem programu pomocy w zakresie rozwoju 

i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez dofinansowanie 
zakupu materiału siewnego zbóż, roślin strączkowych oraz sadze-
niaków ziemniaka na terenie gminy Kleszczów, dofinansuje zakup 
kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych, łubinu wąskolist-
nego i sadzeniaków ziemniaka w 2023 roku.
Wnioski o dofinansowanie tych materiałów mogą składać osoby fi-

zyczne będące mieszkańcami gminy Kleszczów od ponad jednego 
roku, które na terenie gminy Kleszczów posiadają grunty wykorzy-
stywane rolniczo. Wnioski mogą też składać Rolnicze Spółdzielnie 
Produkcyjne mające swoją siedzibę na terenie gminy Kleszczów.

Wyżej wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności 
lub inne pisemne prawo do dysponowania gruntami, które wiosną 
2023 roku będą obsiewane materiałem siewnym lub sadzeniako-
wym, dofinansowanym przez Fundację.
● Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne do 20 ha użytków rolnych 
mogą otrzymać dofinansowanie do 500 kg materiału siewnego zbóż 
jarych, 500 kg łubinu wąskolistnego i 500 kg sadzeniaków ziemniaka.
● Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne powyżej 20 ha użyt-
ków rolnych mogą otrzymać dofinansowanie do 1000 kg materiału 
siewnego zbóż jarych, 700 kg łubinu wąskolistnego i 1000 kg sa-
dzeniaków ziemniaka.

Fundacja dofinansuje 60% kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy 
ceną rynkową danego gatunku zboża jarego, łubinu wąskolistnego 
lub ziemniaka, a ceną kwalifikowanego materiału siewnego tego 
zboża jarego, łubinu wąskolistnego lub sadzeniaka ziemniaka.

Wnioski o zakup materiału siewnego i sadzeniakowego rolnicy będą 
zobowiązani składać osobiście w biurze Fundacji w Kleszczowie, ul. 
Sportowa 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Jednocześnie in-
formujemy, że zgodnie z Regulaminem do wniosku należy obowiąz-
kowo dołączyć kopię nakazu płatniczego z roku 2023 lub roku 2022.
Termin składania wniosków (zapisy) - 09 stycznia - 23 stycz-

nia 2023 roku. Druki wniosków wraz z załącznikami są do pobra-
nia na stronie internetowej www.frgk.pl/programy-wsparcia/rol-
nictwo lub bezpośrednio w biurze Fundacji.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 44/ 731-46-36, 

534-555-224 w godz. 8-16.

Wsparcie FRGK dla rolników
F

DZIAŁKA BUDOWLANA W WOLICY
około 22 ARY

● BARDZO ATRAKCYJNA CENA
● SUPER LOKALIZACJA

● CICHA OKOLICA

Tel. 505-730-401

Zdrowych i wesołych Zdrowych i wesołych Zdrowych i wesołych 

Świąt Bożego Narodzenia Świąt Bożego Narodzenia Świąt Bożego Narodzenia 

i szczęśliwego Nowego Roku i szczęśliwego Nowego Roku i szczęśliwego Nowego Roku 

mieszkańcom Gminy Kleszczów mieszkańcom Gminy Kleszczów mieszkańcom Gminy Kleszczów 

życzyżyczyżyczy

Firma EKOINSTALFirma EKOINSTALFirma EKOINSTAL

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei 
świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności, 
osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości 

w realizacji planów oraz dalszej owocnej współpracy 
w nadchodzącym Nowym Roku.

Życzy Państwu i Najbliższym 
Zarząd Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o.
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osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury mogą być przyzna-

wane co roku Nagrody Gminy Kleszczów. Jak informowaliśmy 
Czytelników uchwała w tej sprawie przyjęta została na sesji 
w sierpniu br. Jej ogłoszenie w „Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Łódzkiego” nastąpiło we wrześniu, przy czym zasady 
przyznawania nagród mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Kto może liczyć na nagrodę?
Zgodnie z „Regulaminem przyznawania Nagród Gminy Klesz-

czów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury” nagrody takie stanowią „wyróż-
nienie i uhonorowanie osób fizycznych i prawnych oraz innych 
podmiotów w sposób szczególny przyczyniających się do upo-
wszechniania, rozwoju oraz ochrony kultury na terenie gminy 
Kleszczów”. Dziedziny twórczości artystycznej, wymienione 
w uchwale to: literatura, muzyka, plastyka, malarstwo, film, teatr, 
taniec, sztuka ludowa oraz rzemiosło artystyczne. 
Wymienione w uchwale profesje osób, które mają szansę na 

uzyskanie Nagrody Gminy Kleszczów to: artyści; organizatorzy 
i promotorzy działalności kulturalnej; osoby mające szczególne 
osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju kultury, podnoszenia jej 
jakości, wnoszenia istotnego wkładu w poszerzanie i promocję 
oferty kulturalnej gminy Kleszczów; popularyzatorzy kultury; 
inne podmioty, prowadzące działalność kulturalną.
Jednym z warunków koniecznych do otrzymania nagrody jest 

stałe zamieszkiwanie na terenie gminy Kleszczów (w przypadku 
osoby fizycznej) lub posiadanie siedziby na terenie gminy Klesz-
czów (w przypadku osób prawnych i innych podmiotów).

Jaka wysokość nagród?
Zgodnie z uchwałą prawo przyznawania takich nagród (zarów-

no pieniężnych, jak też tych o charakterze niefinansowym) ma 
wójt gminy. Nagrody mogą być przyznawane tylko raz w roku. 
Nagrodami o charakterze niefinansowym mogą być: puchary, 

statuetki, książki, drobne upominki rzeczowe, dyplomy i listy 
pochwalne o wartości do 1000 zł. W uchwale określono rów-
nież „widełki” kwotowe nagród finansowych. Za całokształt dzia-
łalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury dla gminy Kleszczów można otrzymać indywi-
dualnie od 1125 zł do 7000 zł brutto. W przypadku nagrody dla 
członków zespołu lub grupy osób działających na terenie gminy 
Kleszczów kwota wynieść może od 750 zł do 5000 zł brutto. 
Inaczej wyglądają wysokości maksymalne nagród, przyzna-

wanych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony kultury o istotnym znacze-
niu dla gminy Kleszczów. Górna granica nagród indywidualnych 
to 2250 zł brutto, nagradzani członkowie zespołów albo grup 
liczyć mogą maksymalnie na 1500 zł brutto.

Jak uzasadnić wniosek o nagrodę?
Argumenty przemawiające za przyznaniem Nagrody Gminy 

Kleszczów za całokształt działalności to: wieloletnie, wybitne 
osiągnięcia artystyczne; wzbogacanie oferty kulturalnej gminy 
Kleszczów; zasługi w dziedzinie działalności związanej z ochro-
ną i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego oraz kultywo-
waniem tradycji; zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej 
upowszechniania, promocji i ochrony.
W przypadku nagród, przyznawanych za szczególne osiągnię-

cia może być przyznana szczególnie za: wybitne osiągnięcie 
artystyczne o istotnym znaczeniu lokalnym, regionalnym, ogól-
nopolskim lub międzynarodowym; inicjowanie i realizację przed-
sięwzięć kulturalnych oraz poszerzanie oferty kulturalnej gminy 
Kleszczów; osiągnięcia na trwałe wpisujące się w rozwój kultu-
ry w gminie Kleszczów; działalność na rzecz upowszechniania, 
promocji i ochrony kultury. 

Warto poznać ten regulamin
Za

Awans szachistów z ZSP
Mistrzostwa Powiatu Bełchatow-

skiego w szachach drużynowych od-
były się 30 listopada. Reprezentacja 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Kleszczowie wywalczyła w nich 
pierwsze miejsce. W finale okazała 
się lepsza od I LO Bełchatów.

Naszą szkołę reprezentowali: Ur-
szula Kapusta, Amelia Stefaniak, 
Piotr Chybalski, Łukasz Kasprzak, 
Maciej Turowski, Szymon Urban.

Patryk Chojnowski z dwoma złotymi krążkami
W listopadowych mistrzostwach świata osób niepełnosprawnych w tenisie stoło-

wym, które odbyły się w Grenadzie, Patryk Chojnowski zdobył złoty medal w mik-
ście. Grając wraz z Natalią Partyką pokonali parę Ma Linem i Yang Qian z Australii 
3:2. Drugie złoto wywalczył w singlu, wygrywając z Davidem Jacobsem z Indonezji.

Srebro Wiktora Blady
3 grudnia na Strzelnicy Sportowej w Sulmierzycach odbyły się Mistrzostwa 

Województwa Łódzkiego w strzelectwie. „Na tę okoliczność przygotowaliśmy 
strzelnicę do rozgrywania zawodów konkurencji karabin i pistolet pneumatycz-
ny wraz z osią finałową z tarczami elektronicznymi SIUS” - informuje kierownik 
strzelnicy, Sławomir Dziegieć. Rywalizowało ponad 100 zawodników z 7 klubów 
strzeleckich naszego regionu. Wiktor Blada, startując w barwach OKSS „10-ka” 
w Radomsku w konkurencji mężczyzn wywalczył srebrny medal.

Piłkarze IV ligi zaczną zajęcia
Od 24 stycznia do rundy wiosennej będą się przygotowywać piłkarze LKS 

Omega Kleszczów. Jak informuje klub w planach mają rozegranie sześciu me-
czów sparingowych - większość na boisku SOLPARKU ze sztuczną nawierzch-
nią. Rywalami Omegi mają być kolejno: Victoria Częstochowa, Złoczewia Zło-
czew,  juniorzy starsi GKS Bełchatów, Orkan Buczek oraz MKP-Boruta Zgierz.

(opr. JS)

Krótko o sporcie

Wójt Gminy Kleszczów może przyznać nagrodę z inicjatywy 
własnej albo na wniosek, złożony przez: przewodniczącego 
komisji Rady Gminy Kleszczów, do której zadań należą sprawy 
z zakresu kultury; instytucji kultury; placówki oświatowej; refe-
ratu Urzędu Gminy właściwego w sprawach kultury; organizacji 
pozarządowej lub innego podmiotu działającego w sferze kultu-
ry, posiadających siedzibę na terenie gminy Kleszczów; pełno-
letniej osoby fizycznej mieszkającej na terenie gminy Kleszczów.

Ważne terminy
Wnioski o przyznanie Nagrody Gminy Kleszczów za całokształt 

działalności lub osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury, uzyskane w poprzednich 12 
miesiącach, są przyjmowane do 30 września każdego roku, na-
tomiast decyzja wójta gminy o przyznaniu nagrody podejmowa-
na jest do 31 października każdego roku.
Regulamin szczegółowo określa, co powinien zawierać wnio-

sek o przyznanie nagrody, przewiduje również możliwość po-
zbawienia nagrody. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli 
nagroda została przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane. Na-
groda podlega wówczas zwrotowi na konto Gminy Kleszczów 
wraz z odsetkami ustawowymi.
Zgodnie z regulaminem wykaz nagrodzonych osób i podmio-

tów jest publikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Kleszczowie.

J. Strachocki

Fot. ZSP Kleszczów
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wyczaj obsadzania kadry małych szkół nauczycielskimi 
małżeństwami stosowany był nie tylko w realiach wcze-

snego PRL (patrz: historia szkoły w Woli Grzymalinej, opisana 
w poprzednich wydaniach „Informatora”). Sięgając do archiwaliów 
z lat międzywojennych nauczycielskie małżeństwo znajdujemy np. 
w szkole w Łękińsku (Izabela i Stanisław Kaczmarkowie), a także 
w szkole powszechnej w Żłobnicy (Irena i Wacław Łatkowscy).

Przegląd nauczycielskich nazwisk
Pierwszy z archiwalnych dokumentów, dotyczących szkoły 

w Żłobnicy, to protokół spisany na okoliczność odbywającej się 
18 marca 1935 roku konferencji rejonowej. Do Żłobnicy przyje-
chali wówczas nauczyciele reprezentujący szkoły z terenu ca-
łej gminy Kleszczów. Już w pierwszych wierszach dokumentu 
trafiamy na następujące nazwiska: Izabela Kaczmarek, Janina 
Wolf, Helena Ratowska, Irena Fydyszek, Stanisława Marek, 
Helena Lefik, Stanisław Kaczmarek, Wacław Ładkowski, Cyryl 
Marcinowski, Stefan Ślusarczyk, Jarosław Buresz, Michał Przy-
siężnik, Tadeusz Stasina, Helena Grzegorczyk, Cecylia Kiczała.
Protokół nosi numer 9, co oznacza, że podobne spotkania sił 

pedagogicznych z terenu gminy Kleszczów były działaniem ruty-
nowym, które służyło wymianie doświadczeń w efektywnym na-
uczaniu dzieci wiejskich. W ramach konferencji nauczyciele byli 
obserwatorami lekcji języka polskiego i rachunków, przeprowa-
dzonych w klasie III. Warto zauważyć, że tytuł czytanki przera-
bianej na lekcji polskiego brzmiał „19 marca”. Choć nie opisano 
treści można się domyślić, że data odnosiła się do dnia imienin 
Józefa. W międzywojennej Polsce był to zarazem dzień niemal 
narodowego święta, kiedy powszechnie czczono imieniny Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. 
W trakcie konferencji rejonowej wysłuchano następnie refera-

tu, poświęconego tematowi „Wychowanie państwowe w szkole 
powszechnej na podstawie nowych programów”. Po referacie, 
wygłoszonym przez J. Buresza odbyła się dyskusja. Na następ-
ną konferencję rejonową, organizowaną w Łuszczanowicach, 
nauczyciele umówili się 29 kwietnia 1935 r.

W protokołach z wizytacji
12 grudnia 1935 r. została przeprowadzona wizytacja szko-

ły w Żłobnicy. Pełniącym obowiązki kierownika tej placówki był 
wówczas Wacław Łatkowski, a status tymczasowej (?) nauczy-
cielki miała Irena Łatkowska. „Szkoła posiada własny, murowany 
budynek, w dobrym stanie; izby szkolne odpowiednie - duże, wid-
ne. Warunki lokalowe są dobre. Piece w izbach szkolnych są nie-
odpowiednio zbudowane, słabo nagrzewają się i dlatego dzieci 
uczą się w izbach, choć opalonych, lecz o niskiej temperaturze”.
Znaczna część sprawozdania to ocena umiejętności i wiedzy, 

a także stanu higienicznego uczniów poszczególnych klas tej 
czteroklasowej szkoły. Dowiadujemy się również, że w żłob-
nickiej szkole funkcjonowała w owym czasie Szkolna Kasa 
Oszczędności, licząca 57 członków, a cały księgozbiór w biblio-
tece to było 430 książek.
Wśród ośmiu pokontrolnych zaleceń znalazło się jedno, doty-

czące „wyzyskania w pracy szkolnej momentów wychowania 
obywat.-państwowego” oraz nauczenia dzieci z klasy II „wła-
ściwej modlitwy, odmawianej przez dzieci przed lekcjami i po 
lekcjach”. Nakazano też prowadzenie szkolnej kroniki. Pod dwu-
stronicowym dokumentem podpisali się podinspektor szkolny R. 
Sarnecki oraz inspektor Stefan Mucha.
Znacznie bardziej dokładne (i dla kierownictwa szkoły bardziej 

pozytywne) informacje znajdujemy w sprawozdaniu z kontroli prze-
prowadzonej w marcu 1938 r. W tym czasie uczyło się w czterech 
klasach łącznie 97 dzieci. Największa z klas - trzecia liczyła aż 33 
uczniów. To blisko dwa razy więcej niż liczba dzieci z klasy I (17).
„Czystość izb szkolnych, szatni i całego obejścia szkolnego 

jest wzorowa. Dzieci na lekcjach przebywają w człapetkach (…). 

Dzieci są systematycznie wdrażane do wyrobienia kulturalnych 
nawyków, np. mycia zębów szczoteczkami”.
A jak oceniony został poziom nauczania? „Stan nauki w szkole 

oraz poziom osiągniętych rezultatów nauczania w porównaniu 
ze stanem stwierdzonym w czasie ostatniej wizytacji, znacznie 
się podniósł i obecny poziom nauki w szkole jest zadowalający. 
Jest to niewątpliwie rezultat sumiennej pracy”.

Dzięki uwagom zgłoszonym przez kierownika oświatowe wła-
dze mogły dowiedzieć się ze sprawozdania o najpilniejszych 
potrzebach szkoły. Był to np. remont dachu, zbudowanie klat-
ki schodowej i naprawienie schodów. Jedno z zaleceń wydane 
przez podinspektora R. Sarneckiego („Poczynić starania celem 
zaopatrzenia szkoły choćby w jeden warsztat stolarski”) sugeru-
je, że w ramach zajęć technicznych uczniowie mieliby opanowy-
wać podstawy fachu stolarskiego.

Politykowanie przy opłatku
Zachowana w archiwum korespondencja rzuca nieco światła na 

ówczesne życie społeczno-polityczne w Żłobnicy. Przy okazji sta-
rań, poczynionych przez Straż Pożarną Ochotniczą w Żłobnicy 
w kierunku wynajęcia szkolnej sali na zorganizowanie tradycyjne-
go „Opłatka strażackiego” (a po nim - na zabawę taneczną) proś-
ba o wyrażenie zgody została wysłana do władz oświatowych 
w Piotrkowie. Pod pismem podpisali się prezes i naczelnik straży.

„Poczuwam się do obowiązku zawiadomić, że pod „płaszczem” 
Straży Pożarnej opłatek chce urządzić Stronnictwo Narodowe. 
W obawie, aby szkoła nie była miejscem wystąpień politycznych, 
przesyłam tę informację” - to fragment pisma, które kierownik 
szkoły wysłał do inspektora szkolnego w Piotrkowie. Do wyna-
jęcia sali nie doszło. Inspektor powiadomił o tym organizatorów 
opłatka tak tłumacząc decyzję: „Zezwolenia (…) na urządzenie 
tańców w sali szkolnej udzielić nie mogę, gdyż nie pozwalają mi 
na to istniejące przepisy”.

Żarliwa walka o nauczyciela
Pierwszy z zachowanych w archiwum powojennych dokumen-

tów to podanie „ogółu mieszkańców wsi Żłobnica”, adresowane 
do Inspektora Szkolnego w Piotrkowie Trybunalskim. Napisane 
we wrześniu 1945 r. jest sprzeciwem wobec przeniesienia miej-
scowego nauczyciela Stefana Balcerzaka na p.o. kierownika in-
nej gminnej szkoły. W pełnym emocji piśmie mieszkańcy bronią 
„swojego” nauczyciela, nazywając go „czcigodnym”. Przypomi-
nają przy tym, jak bardzo zaangażowany był w ponowne zorga-
nizowanie szkoły już w pierwszych tygodniach po wyzwoleniu.
Kiedy miejscowy samorząd wybrał go na kierownika szkoły 

„zwołał on zebranie w budynku szkolnym, w którym oprócz ścian 
gołych, wybitych szyb w oknach, porujnowanych pieców nic wię-
cej (…) nie było”. Z pomocą kilku zaangażowanych mieszkań-
ców Żłobnicy zdobył niezbędne wyposażenie i już w początkach 
lutego 1945 r. naukę mogło rozpocząć około 100 dzieci.
O tym jak wyglądała pookupacyjna rzeczywistość w szkolnic-

twie, świadczą m.in. archiwalne dokumenty dotyczące szkoły 

Z historii szkoły w Żłobnicy (cz. 1)
Z

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54 

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

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?

w Zdzieszulicach (dziwnym zrządzeniem losu dołączone do archiwaliów szkoły 
żłobnickiej). Otóż kierownik tamtej szkoły, starając się o jakiekolwiek fundusze 
na odtworzenie biblioteki, informował w jednym z pism: „Zdzieszulice objęte były 
w czasie okupacji granica „Rajchu”. Szkoła polska została całkowicie zniszczona. 
Pozostał tylko pusty lokal. Zniszczono wszystkie akta szkolne i bibliotekę. Brak jest 
w całym rejonie książki polskiej. Ludność z terenów tych była wysiedlona, a na jej 
miejscu osiedleni Niemcy zdążyli wyniszczyć ślady kultury polskiej”.
W podaniu mieszkańców Żłobnicy przypomniano wojenne przejścia nauczyciela 

S. Balcerzaka, który w miejscowości należącej przecież do Kraju Warty odważył 
się prowadzić konspiracyjne nauczanie i dostarczanie polskich książek niektórym 
dzieciom. Z tego powodu był dwukrotnie aresztowany przez żandarmerię niemiec-
ką. Podkreślono przy tym, że obok pozostawionego w Żłobnicy nauczyciela St. 
Kawki do nauczania setki uczniów niezbędny jest też drugi nauczyciel. O zmianę 
decyzji, dotyczącej przeniesienia Stefana Balcerzaka do innej z gminnych szkół 
wnioskowali do władz oświatowych członkowie komitetu rodzicielskiego, Narodo-
wa Rada Gromadzka (sołtys Mielczarek oraz J. Kondziel i F. Staszewski), Samo-
pomoc Chłopska oraz mieszkańcy wsi Żłobnica (pod pismem widnieją 43 nazwiska 
mieszkańców wioski). „W przeciwnym (…) razie nasza dziatwa szkolna wiele mu-
siałaby stracić na oświacie po odejściu Drogiego jej Nauczyciela”. 

Odpowiedź, która do Rady Gromadzkiej w Żłobnicy nadeszła z Piotrkowa Tryb. 
musiała mocno zaskoczyć wnioskodawców. Z lakonicznego pisma wynikało bo-
wiem, że zmiana miejsca pracy S. Balcerzaka nastąpiła nie z woli Inspektoratu 
Szkolnego, ale dlatego, że 1 września został przeniesiony na równorzędne stano-
wisko do publicznej szkoły powszechnej w Rogowcu… na własną prośbę.

Pod nowym kierownictwem
W kolejnych latach szkołą w Żłobnicy kierował Stanisław Kawka - „nauczyciel 

o pełnych kwalifikacjach zawodowych”, wspierany przez nauczyciela niewykwalifi-
kowanego Jana Skwarskiego. Kiedy w listopadzie 1947 roku szkołę „nawiedził” wi-
zytator Zygmunt Dzięgielewski mógł zanotować w sprawozdaniu: „Znajdują w nim 
pomieszczenie dwie izby lekcyjne o powierzchni 56 m2 każda, pomieszczenie na 
kancelarię, korytarz o powierzchni 40 m2 i mieszkanie dla kierownika szkoły składa-
jące się z 3-ch izb (…). Plac przy szkole wynosi 10 arów powierzchni, który spełnia 
rolę boiska do gier i zabaw ruchowych”. Szkoła w Żłobnicy w roku 1947 miała sześć 
klas, liczących łącznie 98 uczniów. Wyposażenie w pomoce szkolne było więcej 
niż ubogie. Ściany zdobiły zaledwie dwie mapy, w tym jedna (Europy) w języku 
niemieckim. Cały księgozbiór biblioteki szkolnej liczył natomiast 18 książeczek.
Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej, zwołanego w połowie maja 1948 opi-

suje w szczegółach, jak będą wyglądać uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
Planowano je na niedzielę 27 czerwca. Na początek przewidziano nabożeństwo 
połączone z poświęceniem sztandaru PCK Koła Młodzieży, działającego w szko-
le. W godzinach popołudniowych miała być zorganizowana akademia z występami 
dzieci, przemówieniami oraz wręczeniem świadectw. Świąteczny dzień miał się za-
kończyć taneczną zabawą, z której dochód przeznaczony byłby na potrzeby szkoły.
Inny protokół z posiedzenia dwuosobowej Rady Pedagogicznej (kierownik St. 

Kawka oraz Alfons Kuśmierek, który pracę w Żłobnicy rozpoczął w lutym 1948 r.) 
dostarcza informacji o tym, że Ministerstwo Oświaty rozesłało do szkół wytycz-
ne w sprawie obchodów święta 1 Maja. Nauczyciele ze Żłobnicy zdecydowali się 
Święto Pracy uczcić przede wszystkim pracą, polecając uczniom starszych klas 
dokończenie remontu ogrodzenia wokół szkoły, usunięcie gruzu po przeprowadzo-
nym remoncie pieców. Zachęcono też uczniów, by przed 1 Maja uporządkowali 
własne zagrody. Szkolne dzieci miały się również włączyć do obchodów majowego 
święta na terenie gminy.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy w kolejnym wydaniu)
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Przyszło mu 
zmagać się z problemami dręczącymi miesz-
kańców najbiedniejszych dzielnic. Dla miesz-
kających tu dzieci postarał się o fundusze na 
nowe przedszkole. Pochodziły z Niemiec.
- Około roku 2002 dowiedziałem się pod-

czas rozmowy z pewną Niemką, że jej zmarła 
przedwcześnie siostra, Gudrun Fischer, która 
była zdolną malarką, pozostawiła sporo nie-
sprzedanych obrazów. Przed śmiercią wyrazi-
ła wolę przekazania pieniędzy z ich sprzedaży 
na jakiś szlachetny cel.

Ks. J. Fryś przedstawił swojej rozmówczyni 
pomysł zbudowania na terenie parafii, organi-
zowanej w slumsach Lusaki, nowego przed-
szkola. Opisał, w jakich warunkach uczą się 
dzieci chodzące obecnie do przedszkola. Po-
mysł trafił na podatny grunt. Wkrótce dyspono-
wał pieniędzmi, które pozwoliły na postawie-
nie nowej, pięknej siedziby dla przedszkola. 
Kiedy nadeszła pora poświęcenia i otwarcia 
tej nowej placówki nie brakowało komentarzy, 
że tak nowoczesny budynek sąsiaduje ze zruj-
nowanymi budami, służącymi do mieszkania.
- To się tak gryzie - tu takie bogactwo, tam 

taka bieda - komentował któryś z Niemców, 

uczestniczących w otwarciu. - A do czego 
mamy równać? - pytał ksiądz Jacek. - Po-
stawmy ładny budynek, niech widzą, że to 
jest możliwe. Tylko w taki sposób Lusaka się 
kiedyś zmieni.

Budowa studni głębinowej dla mieszkańców 
slumsów, edukowanie miejscowych z podstaw 
ekonomii, zakładanie w Mpanshya upraw ku-
kurydzy na potrzeby sierocińca, gromadzenie 
pieniędzy na budowę hospicjum, w którego 
murach chorujący na AIDS mieszkańcy Lusa-
ki mieliby godne warunki odchodzenia z tego 
świata - to kolejne tematy na równie obszerną 
opowieść. Ks. Jacek Fryś mówi, że zamiast 
opowiadać o tym, co zrobił w Zambii, wolałby 
mówić o tym, czego się tam nauczył.

Szacunek do drugiego człowieka
Pierwsza zasada - w trakcie rozmowy nie 

spoglądaj na zegarek; twój rozmówca pomyśli, 
że w tym momencie jest ktoś ważniejszy od 
niego. Druga zasada to szacunek okazywany 
drugiemu człowiekowi, niezależnie od koloru 
jego skóry i od wyznania. 
- Zambia jest specyficznym krajem. Przez 9 

lat mojego pobytu nigdy nie usłyszałem pod 
swoim adresem pogardliwego „ty białasie”.

Zupełnie inne obyczaje panowały w sąsiednich 
krajach: w Zimbabwe (wyraźnie zaznaczone po-
działy rasowe) oraz w Namibii (odrębne kościoły 
dla ludzi o różnym stopniu zamożności).
- Podczas mojej pracy misyjnej oprócz gło-

szenia Dobrej Nowiny starałem się uczyć pa-
rafian sztuki „łowienia ryb” zamiast oczekiwa-
nia na ryby, pochodzące z darów. Dzisiaj wiem, 
że po moim wyjeździe dobrze sobie radzą 
- podsumowuje ksiądz Jacek. A za pośrednic-
twem „Informatora” kieruje do mieszkańców 
gminy Kleszczów świąteczne życzenia:

- Na ten nadchodzący czas Bożego Na-
rodzenia, kiedy Bóg staje się człowiekiem 
w Jezusie Chrystusie, przychodzi do nas, 
by nas wszystkich jednoczyć, wszystkim 
okazać miłość, życzę wszystkim miesz-
kańcom gminy, aby na co dzień potrafili 
realizować to przykazanie Jezusa Chrystu-
sa „Miłujcie się wzajemnie”. Niech to naj-
ważniejsze przykazanie będzie na co dzień 
realizowane w Waszym życiu i przynosi do-
bre owoce dla tej mojej małej, ukochanej 
ojczyzny. Szczęść Boże wszystkim!

Jerzy Strachocki

31 grudnia w Galerii 
Miejskiego Ośrodka Kul-

tury w Piotrkowie Trybunalskim 
będą prezentowane prace twórców 
z Kleszczowa, wykonane podczas 
zajęć artystycznych prowadzo-
nych w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kleszczowie. W galerii działającej 
przy al. 3 Maja 12 w Piotrkowie Tryb. 
są pokazywane prace uczestników 
zajęć z rysunku i malarstwa. Ich 
autorzy to: Agata Klimczyk, Aneta 
Kubiak, Anna Maciocha, Iwona Per-
kowska, Krystyna Stokłosa, Dariusz 
Bujacz, Lesław Janczyk i Andrzej 
Tkacz. Wernisaż tej wystawy odbył 
się 17 listopada. Prezentacja prac 
w piotrkowskiej galerii potrwa do 
końca grudnia.

Opiekunem artystycznym, prowa-
dzącym zajęcia w GOK Kleszczów 
jest piotrkowski twórca Józef Ja-
kubczyk. Warto przypomnieć, że 
w poprzednich latach prace artystów 
- amatorów z Kleszczowa były pre-

zentowane nie tylko na wystawach w Piotrkowie Tryb., ale także m.in. 
w Łodzi i Tomaszowie Mazowieckim, natomiast wystawa samych 
prac tkackich - także we Francji. Dorobek mieszkańców gminy, którzy 
w malarstwie i tkactwie odkryli efektywny sposób zagospodarowania 
wolnego czasu, a w sobie - wrażliwość na barwy i umiejętność prze-
twarzania oglądanych pejzaży czy architektury w artystyczną formę, 
jest też pokazywany regularnie (z przerwą na pandemiczne lata) pod-
czas masowych imprez na terenie gminy Kleszczów.
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