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Trwają inwestycje

Przełom lata i jesieni to pora kontynuowania kilku gminnych
inwestycji o zróżnicowanym charakterze oraz wartości. Wszystkie śledzimy z uwagą, ale bodaj najpilniej są obserwowane postępy w rozbudowie siedziby szkoły podstawowej w Łękińsku. Jak widać na zamieszczonym zdjęciu na południowej elewacji zostały
już rozmieszczone ogniwa instalacji fotowoltaicznej. Znaczną ilość

tych produkujących prąd elementów zmieszczono również na dachu nowego budynku.
Największe pod względem wartości są – obok rozbudowy
szkoły w Łękińsku - zadania związane z przebudową drogi powiatowej od Kleszczowa do Kaliska. Dwie rozpoczęte w różnym
czasie inwestycje mają tego samego wykonawcę. Poświęcimy im
więcej miejsca w kolejnym
wydaniu „Informatora”.
Wśród mniejszych zadań o znaczeniu komunikacyjnym, ale też rekreacyjnym jest budowa kolejnej
części, prowadzącej przez
tereny leśne ścieżki rowerowej w okolicach Czyżowa (przy drodze powiatowej
w kierunku Pytowic).
Więcej na str. 2-3

To nie była pierwsza próba

Ogłoszony pod koniec czerwca 2018 roku pomysł wydarcia
gminie Kleszczów najcenniejszych 1200 hektarów rozbudził niemałe emocje. Lokalne i regionalne media, które już, już szykowały
się do corocznego sezonu ogórkowego, otrzymały świetny temat
do wielu publikacji. Kres dyskusjom o ewentualnej zmianie granic
pomiędzy gminami Kleszczów i Bełchatów położyła dopiero decyzja Rady Ministrów z lipca 2019 roku. Rząd nie przychylił się do
rozbiorowej inicjatywy władz gminy Bełchatów.
Wielu mieszkańcom gminy Kleszczów, zwłaszcza tym z młodszego pokolenia, ogłoszona przeszło 2 lata temu próba zmiany
jej granic mogła się wydawać pierwszą tego typu akcją w najnowszych dziejach Kleszczowa. Nie jest to prawda.
Więcej na str. 7

Przybywa domów
na nowym osiedlu

Już kilkanaście budynków mieszkalnych (gotowych bądź
w trakcie budowy) stoi na osiedlu „królewskim” w Łuszczanowicach
Kolonii. Najgęściej zabudowana jest ulica Zygmunta III Wazy (na
zdjęciu). Urząd Gminy w Kleszczowie wkrótce zaoferuje nabywcom kolejne działki na nowym osiedlu. Sprzedawane parcele są
położone przy ulicach Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego oraz
Władysława Jagiełły. Większość liczy niespełna 13 arów
powierzchni, ale
jest także do kupienia działka
17-arowa. Ceny
wywoławcze netto zaczynają się
od 56.399 zł.
Więcej szczegółów o przetargu zaplanowanym na dzień 5 listopada zainteresowani znajdą na stronie 5.

Uwaga, wyborcy z Łękińska!

Decyzją Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kleszczów zmieniona została siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3. Zamiast w dotychczasowym miejscu, do którego od
lat przywykli wyborcy (Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku) komisja wyborcza będzie działać w Domu Kultury w Łękińsku (ul. Szkolna 2).
Przypominamy, że w wyborach uzupełniających, zaplanowanych na niedzielę 8 listopada zostanie wybrany jeden radny, który w Radzie Gminy Kleszczów będzie reprezentował mieszkańców
z okręgu wyborczego Nr 8. W granicach tego okręgu znajduje się
fragment miejscowości Łękińsko, obejmujący ulice: Miła, Północna,
Rolna, Słoneczna, Ustronna oraz Łąkowa.

Odbiór odpadów
wielkogabarytowych

Spółka EKO-REGION poinformowała, że w dniach 15 i 16 października od godziny 6.00 na terenie gminy Kleszczów prowadzony będzie bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Drugi z wymienionych terminów został
zarezerwowany na obsługę dwóch miejscowości: Łękińska oraz
Kleszczowa. Natomiast 15 października „wielkogabaryty” mogą wystawiać przed posesje mieszkańcy pozostałych miejscowości naszej gminy.
Przypomnienie o tym, jakiego rodzaju odpady zostaną odebrane podajemy na str. 9.
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Zmienią miejscowy plan

Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów, obejmującego część obrębu Piaski, Wola Grzymalina i Łękińsko gmina powierzyła firmie WMW Projekt s.c. Danuta Mirowska-Walas, Dariusz Walas.
Zmiany mają być przeprowadzone do końca sierpnia 2021 roku, a wartość brutto podpisanej umowy
to ponad 36,7 tys. zł.
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Przegląd gminnych

We wnętrzu rozbudowanej szkoły prace są
prowadzone na kilku frontach. W sanitariatach
trwa układanie płytek ceramicznych, a w salach
zajęć- wykonywanie posadzek samopoziomujących, które są podłożem pod praktyczną
w utrzymaniu wykładzinę. Do zamontowania grzewczego pieca gazowego przygotowana

Wybrano projektantów

Firmy projektowe z Olesna, Wrocławia, Lublina,
Częstochowy, Opoczna, Kalisza, Tarnowa, Pilzna i Dmosina Drugiego ubiegały się o udzielenie
gminnego zamówienia na opracowanie dokumentacji, dotyczącej kompleksowej termomodernizacji dwóch gminnych przedszkoli - w Łękińsku oraz
w Łuszczanowicach. O zakresie planowanych robót termomodernizacyjnych, których dotyczyć ma
opracowywana dokumentacja projektowa, pisaliśmy obszernie w wydaniu nr 15 „Informatora”.
Po weryfikacji wszystkich złożonych na przetarg
ofert wybrany został wykonawca. W obu częściach
przetargu najkorzystniej wypadły oferty złożone
przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane
EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek z Dmosina Drugiego. Wielobranżowa dokumentacja projektowa dla przedszkola w Łękińsku kosztować
będzie ponad 49 tys. zł, natomiast w przypadku
przedszkola w Łuszczanowicach - ponad 43 tys. zł.

Rolnicy odebrali zboże

8 i 9 września nastąpiła dostawa nasion zbóż
ozimych dla rolników z gminy Kleszczów. W ramach programu poprawy opłacalności produkcji
rolniczej, realizowanego przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów z dofinansowania do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego zbóż ozimych skorzystało ogółem 88 rolników. Najliczniejsi
w gronie zamawiających dostawę byli rolnicy
mieszkający w Łękińsku (24) oraz w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii (23).
Dostarczono ogółem 39,6 tony nowych, wydajnych odmian zbóż ozimych, gwarantujących wysokie plony. Kwota dofinansowania ze strony fundacji wyniosła 35.124 zł. Dostawcą nasion była
Firma Nasienna „Granum” z Wodzierad koło Łasku, której oferta okazała się najkorzystniejsza cenowo spośród pięciu potencjalnych dostawców,
jacy odpowiedzieli na zapytanie o cenę, złożone
przez fundację.

została ulokowana na
piętrze kotłownia.
Jedną z gminnych
dróg, które po wykonanej przebudowie są już
przejezdne, jest ulica
Krótka w Kleszczowie.
Problemy z przejezdnością występują natomiast na rozbudowywanych ulicach Klonowej
i Poprzecznej w Łękińsku. Prace koncentrują
się tu głównie na skrzyżowaniu, które będzie
miało formę ronda.

GOK przyjmował zapisy

Do 18 września mieszkańcy naszej gminy mogli
zapisywać w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie dzieci i młodzież na wypoczynek zimowy.
GOK zaproponował zorganizowanie 7-dniowych
obozów szkoleniowo-rekreacyjnych w górach dla
czterech grup wiekowych. Uczniowie szkół podstawowych podczas wyjazdów będą podzieleni na
klasy: I-III, IV-VI oraz VII-VIII. Czwartą grupę wiekową stanowić mają uczniowie szkół ponadpodstawowych i niepracujący studenci. Wyjazdy uczniów
i studentów będą dla nich okazją do nauki bądź doskonalenia się w jeździe na nartach lub snowboardzie. Zgodnie z ustalonym już kalendarzem zimowe ferie w naszym województwie przypadną na
okres od 1 do 14 lutego 2021 r.
JS

Kierownik GOPS - na emeryturze

aria Bujacz, dotychczasowy kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kleszczowie, dołączyła niedawno do grona emerytów. Pożegnanie z pracownikami oraz współpracownikami zorganizowała 25 września.
Pracami GOPS kierowała przez ponad 30 lat. Podkreślił to w okolicznościowym liście
wójt Sławomir Chojnowski, dziękując byłej pani kierownik za dobrą współpracę. Przy tej okazji przypomniał, że M. Bujacz organizowała Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie, inicjowała projekty związane ze wsparciem i aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem, realizowała gminne i rządowe programy pomocy społecznej. „Dziękuję
za wszelkie działania, podejmowane na rzecz tych mieszkańców naszej gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej” - napisał wójt.
Nowym kierownikiem kleszczowskiego GOPS została Anna Domańska, dotychczasowy
zastępca kierownika tej jednostki.
JS
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inwestycji

Harmonogram pracy gabinetu RTG

Na osiedlu „Zacisze”
trwa największa obecnie
inwestycja mieszkaniowa,
realizowana przez gminę. Budowane są tu dwa
budynki, które pomieszczą osiem mieszkań socjalnych. Obydwa są już
pod dachem, a do prac we

Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram pracy gabinetu RTG na listopad. Na wykonanie zdjęć rentgenowskich pacjenci będą mogli zgłaszać się w następujących terminach: ● 03.11. godz.
14-18, ● 05.11. godz. 14-18, ● 08.10. godz. 1418, ● 07.11. godz. 10-14, ● 10.11. godz. 14-18, ●
12.11. godz. 14-18, ● 17.11. godz. 14-18, ● 19.11.
godz. 14-18, ● 21.11. godz. 10-14, ●24.11. godz.
14-18, ● 26.11. godz.14-18.

Elektroniczne faktury z Zakładu
Komunalnego „Kleszczów”

wnętrzu przystąpili instalatorzy.
Dwie zakończone już inwestycje służyć mają dzieciakom. W
przedszkolu w Łuszczanowicach została odda-

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. poinformował mieszkańców gminy Kleszczów, że jest możliwe otrzymywanie drogą elektroniczną faktur za realizowane usługi.
W tym celu trzeba złożyć oświadczenie o wyrażeniu
zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
Druk oświadczenia jest dostępny pod adresem http://zkkleszczow.pl/wp-content/uploads/2020/08/O%C5%9Bwiadczenie-efaktura-ZK.pdf.
Po wypełnieniu dokument ten należy przekazać do
siedziby Zakładu Komunalnego „Kleszczów”.

Terminy polowań w okolicach
Góry Kamieńskiej

Zarząd Koła Łowieckiego „Sokół” z Bełchatowa,
który na terenie gminy Kleszczów dzierżawi obwód
nr 270, poinformował o terminach polowań zbiorowych planowanych w najbliższych miesiącach.
Członkowie tego koła łowieckiego będą polować
w soboty 3, 10 i 24 października, 7 i 21 listopada
oraz 5 i 19 grudnia.
Polowania odbywać się mają w godz. 8.00-16.00,
głównie w okolicach Góry Kamieńskiej, Koźniewic
i Pytowic. W grudniu terenem polowań będą również okolice Czyżowa.
Osoby postronne, które w tych terminach będą
przebywać w tej okolicy prosimy o zachowanie
ostrożności.

na do użytku altana. Służyć
ma do prowadzenia plenerowych zajęć.
Z kolei w Żłobnicy udostępniony został po modernizacji plac zabaw. Piaszczystą nawierzchnię zastąpiono
warstwą barwnego poliuretanu.

„Skarbówka” zachęca do korzystania
z elektronicznych form kontaktu

Jeśli nie do żłobka, to do opiekuna
prowadzonej w tym roku reW ramach
krutacji Gminny Żłobek w Kleszczo-

wie przyjął 31 dzieci. Miejsc w gminnej placówce nie wystarczyło dla 13 maluchów. W
takiej sytuacji jedynym ratunkiem dla pracujących rodziców, którzy nie dysponują pomocą rodzin w zapewnieniu opieki nad dziećmi
w wieku żłobkowym, jest poszukanie miej-

sca u zatrudnionej indywidualnie niani albo
skorzystanie z oferty opiekunów dziennych.
Umowy z Urzędem Gminy na świadczenie takich usług ma obecnie zawarte sześć
opiekunek. Każda z pań może opiekować
się pięciorgiem dzieci. Pod koniec września
nie było już wolnych miejsc u opiekunów.
JS

Urzędy skarbowe zachęcają swoich klientów do posługiwania się elektronicznymi formami rozliczeń
i zdalnego kontaktu. „Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne tylko na podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty
w urzędzie skarbowym. Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług
świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach
celnych lub stwierdzające stan zaległości.
Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na podatki.gov.pl” - informuje Krajowa Administracja Skarbowa.
Bezpośrednie wizyty w urzędzie skarbowym są
możliwe w wyjątkowych sytuacjach, kiedy sprawy
nie można załatwić elektronicznie. Przychodzący
do US klienci proszeni są o zachowanie niezbędnych środków ostrożności.
Urząd Skarbowy w Bełchatowie jest czynny w poniedziałek w godz. 8:00-18:00, a od wtorku do piątku - w godz. 8:00-15:00.
(opr. JS)
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Poradnie specjalistyczne
w listopadzie
leszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w listopadzie br. poradnie specjalistyczne będą pracować według
poniższego harmonogramu. Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00,
tel. 44/ 731-30-80. Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane na stronie www.saluskleszczow.pl.

K
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PORADNIA
SPECJALISTYCZNA

Pediatryczna
z alergologią
Pediatryczna
2.
z alergologią
1.

LEKARZ

TERMIN GODZINA

dr n. med. Violetta Gołąbek

13.11

13-18

dr n. med. Violetta Gołąbek

27.11

13-18

3. Pediatryczna

07.11

8-14

4.

21.11

8-14

30.11

8.10-14

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

dr n. med. Anna SochaBanasiak
dr n. med. Anna SochaPediatryczna
Banasiak
Urologiczna
lek. med. Janusz Nowak
dr n. med. Agata MakowskaOtolaryngolog dziecięcy
Piontek
Dermatologiczna
dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill
dr n. med. Katarzyna
Dermatologiczna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
Dermatologiczna
Wyrzykowska-Rabe
prof. dr n. med. Dariusz
Ginekolog. - położnicza
Borowski
Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk

19.11 15.30-18
07.11

9-14

03.11

12-16

17.11

12-16

03.11

10-14

09.11

16-18

12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk

23.11

16-18

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas

10.11

9-16

14. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń

04.11

9-15

15. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń

18.11 13.30-18

16. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń
25.11
dr n. med. Beata Janiszewska17. Pulmonologiczna
21.11
Drobińska
18. Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
06.11
19. Neurologiczna
20. Endokrynologiczna
21. Diabetologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa
prof. dr hab. n. med. Ewa
Sewerynek
dr n. med. Konrad Walczak

22. Diabetologiczna

9-15
9-14
9-14

13.11
9-14
termin w trakcie
ustalania
07.11 8.30-14

dr n. med. Konrad Walczak
prof. dr hab. n. med. Kryspin
23. Ortopedyczna dla dzieci
Niedzielski
24. Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba

21.11

8.30-14

25.11

14-18

05.11

13-18

25. Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

12.11

10-14

26. Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

19.11

13-18

27. Ortopedyczna

lek. med. Łukasz Łabęcki

12.11 15.30-20

28. Ortopedyczna

lek. med. Łukasz Łabęcki

26.11 15.30-20

29. Chirurgiczna

dr n. med. Marek Staniaszczyk 16.11

11-14

30. Kardiologiczna

dr n. med. Urszula Faflik

02.11

10-17

31. Kardiologiczna

16.11

10-17

05.11

9-15

19.11

9-15

26.11

8.30-17

35. Endokrynologiczna

dr n. med. Urszula Faflik
dr n. med. Magdalena
Wiewióra
dr n. med. Magdalena
Wiewióra
dr n. med. Robert
Pietruszyński
dr n. med. Paweł Nogal

36. Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

37. USG

lek. radiolog Krzysztof Tyfa

38. Specjalista alergologii

dr n. med. Elżbieta Dółka

26.11 12-15.30
każdy
15.30-19
wtorek
każdy
12-14
wtorek

32. Kardiologiczna
33. Kardiologiczna
34. Kardiologiczna

09.11 12-15.30

Poradnia rehabilitacji…

…w Przychodni SALUS będzie w listopadzie br. działać zgodnie
z zamieszczonym niżej harmonogramem:
FIZJOTERAPIA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 02.11., godz. 8-15, ● 03.11., godz. 8-15, ● 05.11., godz. 8-15, ●
06.10., godz. 8-17, ● 09.11., godz. 8-15, ● 10.11., godz. 8-17, ●
13.11., godz. 8-15, ● 17.11., godz. 8-15, ● 18.11., godz. 8-17, ●
19.11., godz. 8-14, ● 20.11., godz. 8-15, ● 23.11., godz. 8-15, ●
25.11., godz. 8-15, ● 26.11., godz. 8-17, ● 30.11., godz. 8-17,
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepanik
● 02.11., godz. 15-18, ● 06.11., godz. 15-18, ● 16.11., godz. 15-18,
● 20.11., godz. 15-18. ●30.11.,15-18. W każdym dniu przyjęć�������
- kwalifikacja pacjentów.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 21.11., godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPEUTKI - Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przybylska
● codziennie godz. 8-18.

Termin zapłaty
za odbiór odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom
nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 października 2020 r.
upływa termin zapłaty III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem na rachunek bankowy wskazany
w książeczce opłat.
***
Urząd Gminy w Kleszczowie rozpoczął weryfikację liczby osób,
zameldowanych na terenie danej nieruchomości, porównując ją z liczbą osób, jaką podano w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak wiadomo w deklaracji odnoszącej
się do gospodarowania odpadami komunalnymi powinno się uwzględniać te osoby, które fizycznie zamieszkują daną nieruchomość.
Urząd Gminy prosi mieszkańców o zweryfikowanie powyższych
danych i ewentualne skorygowanie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkałych należy
złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn rozbieżności.

Szczepienia przeciwko
wirusom brodawczaka
Wójt Gminy Kleszczów ogłosił konkurs ofert, który ma wyłonić
realizatora programu polityki zdrowotnej „Szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy - HPV”. Program ten będzie w naszej gminie realizowany od października 2020 do końca 2022 roku. Termin przyjmowania ofert ustalono na dzień 5 października. Kryteria, które
posłużą do oceny złożonych ofert to m.in. doświadczenie i kwalifikacje zawodowe oferenta, koszty realizacji szczepień i dostępność
do świadczeń zdrowotnych.

Panu Przemysławowi Grzegorczykowi
oraz jego rodzinie
składamy wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci Ojca, Dziadka, Teścia

Ś. P. WIESŁAWA
GRZEGORCZYKA

Zarząd
Fundacji Przekraczać Granicze
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 5 listopada 2020 roku
Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie
w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 14, oznaczone jako działki podane w zestawieniu tabelarycznym.

Księga Wieczysta PT1B /00053234/7

L.p. Numer obrębu - 14 /miejscowość/ Nr działki NR KW Powierzchnia Cena wywoławcza
ulica/
[ha]
netto [zł]
ul. Jana III Sobieskiego
0,1151
56 399,00
1
Łuszczanowice Kolonia
626
2
Łuszczanowice Kolonia
705
0,1187
58 163,00
ul. Władysława Jagiełły
3
Łuszczanowice Kolonia
731/1
0,1721
74 003,00
4
Łuszczanowice Kolonia
732
0,1281
67 893,00
5
Łuszczanowice Kolonia
733
0,1283
67 999,00
6
Łuszczanowice Kolonia
734
0,1285
68 105,00
7
Łuszczanowice Kolonia
735
0,1287
68 211,00
8
Łuszczanowice Kolonia
736
0,1288
68 264,00
67 734,00
9
Łuszczanowice Kolonia
737
0,1278
ul. Stefana Batorego
10
Łuszczanowice Kolonia
738
0,1231
65 243,00
11
Łuszczanowice Kolonia
739
0,1236
65 508,00
12
Łuszczanowice Kolonia
740
0,1234
65 402,00
13
Łuszczanowice Kolonia
741
0,1232
65 296,00
14
Łuszczanowice Kolonia
742
0,1230
65 190,00
15
Łuszczanowice Kolonia
743
0,1227
65 031,00
64 978,00
16
Łuszczanowice Kolonia
744
0,1226
17
Łuszczanowice Kolonia
745
0,1278
58 788,00

Wadium
[zł]

5 700,00
5 900,00
7 500,00
6 800,00
6 800,00
6 900,00
6 900,00
6 900,00
6 800,00
6 600,00
6 600,00
6 600,00
6 600,00
6 600,00
6 600,00
6 500,00
5 900,00

1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą i chwastami. W/w działki
posiadają pełną infrastrukturę techniczną wraz z układem drogowym. Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wprowadzone są na teren poszczególnych działek, przyłącza teletechniczne, energetyczne
i gazowe doprowadzone są do granicy pasa drogowego.
2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 5798), gdzie działki oznaczone numerami: 626, 705, 731/1, 732, 733, 734, 735,
736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, znajdują się w strefie 4MN, 5MN i 9MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na działkach nr 733, 734 i 735 w granicach oznaczonych na rysunku planu znajduje się granica strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w której wszelkie roboty ziemne wymagają postępowania
zgodnego z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do zabytków archeologicznych oraz strefa ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, w której wszelkie roboty ziemne wymagają nadzoru archeologicznego.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjazdem z drogi gminnej
101136E Łuszczanowice - Antoniówka, ulicą Jana III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego.
Szczegółowe informacje w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów, w Kleszczowie, ul. Główna 47, pok. 28, tel. 44 731 66 50.
Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 05.11.2020 r. w sali nr 16
o godz. 10.30. Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze. zm.) do ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, a także ponieść koszty
związane z zawarciem umowy
kupna-sprzedaży.
Pełna treść ogłoszenia oraz
regulamin przetargu znajduje
się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul.
Główna 47, 97-410 Kleszczów
oraz publikowana jest na stronach internetowych www.
kleszczow.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.
kleszczow.pl, w zakładce „Gospodarka nieruchomościami”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie, ul Główna 47,
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami, pok. 26
lub pod tel. 44/ 731-66-31, 44/
731-66-55.
Działki zaznaczone kolorem szarym przeznaczone
są do zbycia w drodze ustnych przetargów nieograniczonych w dniu 5 listopada
2020 roku.
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Jednym z 81
samorządów...

...z województwa łódzkiego, zakwalifikowanych do projektu „Wdrażanie standardów
obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego”, jest gmina Kleszczów. Celem
projektu jest ujednolicenie i podwyższenie
standardów obsługi inwestorów.
- Samorządy, które wprowadzą w swoich
urzędach standardy zalecane przez Polską
Agencję Inwestycji i Handlu S.A., poprawią
poziom
usług administracyjnych
zwłaszcza
w sferze
obsługi inwestorów,
a ich pracownicy zdobędą lub poszerzą swoje kompetencje w tym obszarze dzięki specjalistycznym szkoleniom i oferowanemu
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego doradztwu - informuje Urząd Marszałkowski.
Korzyścią dla całego województwa będzie wynikająca z realizacji projektu promocja gospodarcza regionu oraz budowanie pozytywnego wizerunku gmin i powiatów jako
miejsc do lokowania inwestycji.
„Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego”
współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
JS

Agencja Rozwoju
Regionalnego „Arreks” S.A.
w Kleszczowie zaprasza do udziału
w kursach:
1. Język angielski - różne poziomy - 50
godz.
2. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
3. Excel podstawowy i zaawansowany 30 godz.
4. Wychowawca wypoczynku dzieci
i młodzieży - 36 godz.
5. Kurs „Pierwsza pomoc przed
medyczna” - 6 godz.
6. Kurs dla kandydatów na członków rad
nadzorczych - ok. 10 tygodni
7. Opiekun w żłobku lub klubie
dziecięcym - 280 godz.
8. RODO - aspekty podstawowe
w codziennej pracy urzędnika.
9. Podatek od nieruchomości - problemy
interpretacyjne.
Bliższych informacji udzielamy pod
numerem telefonu 727-500-728.
W celu zapisania się na powyższe szkolenia
zapraszamy osobiście do ARR „Arreks” S.A.
w Kleszczowie, ul. Główna 122. Zapraszamy
również do odwiedzenia naszego profilu na
Facebooku.
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Szkolne wieści
Odnowiona witryna

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku w pierwszych
dniach września zaprezentowała nową stronę internetową. Ważne dla
szkolnej społeczności komunikaty są tu zamieszczone w zakładkach „Aktualności”, „Nasza
szkoła”, „Uczniowie”, „Rodzice”,
„Wydarzenia”, „Akcje/projekty”,
„Konkursy”, „Rekrutacja”. Życzymy, by przez cały rok szkolny nie
brakowało ciekawych wiadomości, którymi szkoła będzie chciała się podzielić z odbiorcami.

Już myślą o maturze
22 września uczniowie klas maturalnych TNT i LO w Kleszczowie uczestniczyli w 14. edycji Salonu Maturzystów Perspektywy. Coroczne wydarzenie odbywało się tym razem w formule online. Eksperci Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych dzielili się z uczniami
wiedzą o egzaminie maturalnym 2021, a przedstawiciele uczelni z całej Polski - informacjami o przyszłorocznej rekrutacji na studia. W drugiej części wydarzenia, zorganizowanej w godzinach popołudniowych mogli też wziąć udział rodzice uczniów klas maturalnych. Każdy
uczeń po zarejestrowaniu się otrzymał „Informator dla Maturzystów
2021” w ebookowej wersji.

„Polscy piloci w Bitwie o Anglię”…
… to temat konkursu, który ma uczcić 80. rocznicę tego przełomowego dla II wojny światowej wydarzenia. Ważną rolę odegrali
w nim lotnicy z Polski. W jednostkach brytyjskich oraz w polskich dywizjonach (302 i 303) nieba nad wyspami brytyjskimi broniło łącznie
145 naszych pilotów. Szczegółowy regulamin konkursu historyczno-plastycznego znaleźć można na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Termin składania prac mija 13 października.
å ciąg dalszy na str. 8

NR 18-19/538-539

Historia zapisana
w protokołach (10)
4 stycznia 1935 r.
Najważniejszym tematem, podjętym na zorganizowanym w tym
dniu posiedzeniu zarządu gminy były plany utworzenia w Kleszczowie tzw. wartowni policyjnej. W przyjętej uchwale zapisano, iż zarząd
gminy postanowił przeznaczyć na lokum dla policjantów dwuizbowe
pomieszczenie. Na koszt gminy został zapewniony opał i oświetlenie
lokalu oraz zainstalowanie aparatu telefonicznego, przy czym telefoniczny abonament oraz koszty połączeń opłacać miała policja. Władze
gminy Kleszczów domagały się jak najszybszego uruchomienia wartowni „z uwagi na masowe kradzieże i zły stan bezpieczeństwa na terenie gminy”.
Na tym samym posiedzeniu postanowiono wycofać się z wcześniejszej decyzji o wyłożeniu 45 zł dofinansowania do remontu posterunku policji w Łękawie. To funkcjonariusze z tego właśnie posterunku
„obsługiwali” dotychczas teren gminy Kleszczów.
7 lutego 1935 r.
Pod tą datą znajdujemy protokół nr 1 z posiedzenia rady gminnej. Z listy obecności dowiadujemy się, którzy z mieszkańców gminy
zasiadali w tym gremium. Wójtem, a zarazem przewodniczącym zarządu gminy był w tym czasie Franciszek Grzegorczyk. Oprócz niego w skład zarządu wchodzili Andrzej Andrysiak (mieszkaniec Łękińska), Dionizy Kuśmierek i Józef Różycki (Kleszczów). Członkami rady
byli natomiast: Józef Gola (Żłobnica), Wacław Janson (Kuców), Stanisław Kaczmarek (Łękińsko), Konstanty Kawka (Kolonia Łuszczanowice), Feliks Kaczmarek (Ławki), Andrzej Kuśmierek, Bolesław Michałek
(Łuszczanowice), Jan Osterman (Żłobnica), Edmund Szulc (Kleszczów), Józef Szczepocki (Wolica), Stanisław Włodarczyk (Antoniówka), Lucjan Walczak, Stefan Dembowski, Edward Walczak (Folwark),
Antoni Famulski (Stawek).
Z trzech protokołów zachowanych w piotrkowskim archiwum, a dotyczących sesji odbywających się w Kleszczowie w roku 1935 dowiadujemy się, iż posiedzenia rady odbywały się w godzinach popołudniowych i wieczornych. Np. 7 lutego zebranie rozpoczęte o godz. 14.25
trwało do 17.30. Nadzwyczajne uroczyste posiedzenie rady zwołane
14 maja i związane ze śmiercią marszałka Józefa Piłsudskiego, trwało od godz. 16 do 16.20. Zwołaną w zwykłym trybie drugą z majowych
sesji radni rozpoczęli o 18.10, a zakończyli o 21.15.
Przedmiotem dyskusji, wniosków bądź uchwał były w tamtym czasie tematy takie jak: ustosunkowanie się do pisma z powiatu w sprawie podziału gminy na okręgi kominiarskie; uchwalenie zakupu cegiełki
na budowę polskich szkół w Wolnym Mieście Gdańsku; sprawa udzielenia zapomóg mieszkańcom gminy; rozpatrzenie prośby gospodarzy
z Antoniówki o to, by zamiast wozić kamień na budowę szosy w Żłobnicy mogli ten materiał wykorzystać do utwardzenia piaszczystej drogi
przez swoją wieś; rozpatrzenie wykonania budżetu za poprzedni rok;
odniesienie się do zaleceń, by podjąć uchwałę zobowiązującą mieszkańców gminy do pokrywania dachów pokryciem ogniotrwałym.
Sprawa drogi we wsi Antoniówka pokazuje, w jak złym stanie były
lokalne szlaki transportowe. Władze gminy skupiały się na utwardzaniu tranzytowych dróg prowadzących przez gminę i wymagały, by
mieszkańcy z pomocą swojego transportu zapewniali dostawy odpowiedniej ilości kamienia, potrzebnego do utwardzenia. Tymczasem
w Antoniówce jedyna droga prowadząca przez wieś była piaszczysta,
a w dodatku w kierunku Żłobnicy prowadziła pod górkę. „Pod górę tą
trudno jest podjechać próżnym wozem (sypki lotny piasek), wjazd zaś
z najmniejszym ciężarem jest zabijaniem koni i dlatego dostawa kamienia taką drogą jest dla nas wprost niemożliwa, gdyż jeden metr kamienia zaprzęgiem 1-konnym trzeba wywozić 6-8 razy” - tłumaczył radnym ich kolega z Antoniówki, Stanisław Włodarczyk. Rada ostatecznie
zgodziła się, by kamień z Antoniówki został przeznaczony na utwardzenie lokalnej drogi. Postawiono jednak warunek, że mają przy tym
pracować wszyscy gospodarze z tej wioski.
11 maja 1935 r.
W bardzo obszernym porządku posiedzenia oraz opisanej w paru
zdaniach skondensowanej treści podjętych uchwał uwagę zwraca stale powtarzający się zwrot o niedostatkach w gminnym budżecie. Były
å ciąg dalszy na str. 12
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Prekursorzy zmiany
kleszczowskich granic

onad 29 lat temu, na początku 1991 roku w lokalnych mediach
głośno była komentowana uchwała Rady Miasta Bełchatowa,
skierowana do Urzędu Rady Ministrów. Wnioskowano w niej o terytorialne powiększenie Bełchatowa poprzez przyłączenie do niego terenów przemysłowego Rogowca. Przejmowane terytorium nie miało tworzyć wyspy, oderwanej od miejskiego Bełchatowa. Łącznikiem miał być
korytarz, poprowadzony wzdłuż drogi prowadzącej z miasta w kierunku elektrowni. W obrębie tegoż korytarza znalazłyby się też rury, doprowadzające ciepło potrzebne do ogrzewania bełchatowskich mieszkań
i domów. Ciepłownicza magistrala istniała wtedy jeszcze tylko w inwestycyjnych planach samorządu Bełchatowa.
Rada miejska w uzasadnieniu uchwały jasno przedstawiała cele tej
bezprecedensowej w skali Polski akcji powiększenia stanu posiadania
terytorium jednego samorządu kosztem drugiego: Wniosek o zmianę
granic miasta Bełchatowa ma na celu:
1. Zwiększenie dochodów własnych miasta z tytułu 5 proc. podatku
dochodowego od przedsiębiorstw Zagłębia Górniczo-Energetycznego,
z tytułu 30 proc. wpływów podatku od płac oraz podatków od wynagrodzeń i podatku wyrównawczego.
2. Umożliwienie komunalizacji gruntu wykupionego pod budowę
magistrali ciepłowniczej łączącej Elektrownię „Bełchatów” z ciepłownią miejską.
3. Włączenie w granice miasta zaplecza sportowo-rekreacyjnego
zlokalizowanego w ośrodkach „Słok”, „Wawrzkowizna” i „Babie Lato”.

P

Długie negocjacje i mediacje

Próbę przekonywania władz gminy Kleszczów i gminy Bełchatów
do swojego projektu podjął na początek prezydent Bełchatowa. Spotkał się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem wójta Kleszczowa. W
kolejnych miesiącach do tej polityczno-administracyjnej batalii został
włączony pełnomocnik rządu do spraw reformy samorządu terytorialnego, a następnie Sejmik Samorządowy w Piotrkowie Trybunalskim
(Piotrków cieszył się jeszcze wówczas statusem stolicy województwa).
Zabiegi i przekonywanie się do swoich racji trwały przez kolejne
miesiące. W gazecie „Tydzień. Bełchatowski Tygodnik Popularny” z 2
października 1991 roku znajdujemy taką notkę: „24 września odbyło
się posiedzenie sejmiku samorządowego w Piotrkowie Tryb., na którym
poruszona została sprawa zmian granic miasta Bełchatowa, uwzględniająca włączenie kopalni i elektrowni w obszar granic miasta. Po zapoznaniu się z argumentami stron sejmik postanowił przekazać sprawę do komisji mediacyjnej, co oznacza pertraktacje władz Bełchatowa
z władzami gmin Bełchatów i Kleszczów”.
Brakuje miejsca na to, by przywoływać tu kolejne odsłony tej historii. Ostatecznie dla władz Bełchatowa zakończyła się ona podwójnym
niepowodzeniem. Nie dość, że nie udało się odebrać gminie Kleszczów najcenniejszych aktywów, to na jakiś czas ustały wszelkie kontakty między poróżnionymi samorządami.

Uchwała o zaprzestaniu współpracy

Musiało upłynąć kilkanaście miesięcy, znaczonych dyplomatycznymi zabiegami różnych pośredników, by przywrócić jakiekolwiek relacje.
Próbą zasypania rowu, który podzielił obydwa samorządy, miała się
stać inicjatywa powołania Agencji Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A.
Spółka miała wówczas siedzibę w Bełchatowie, ale jej głównym udziałowcem, po wyłożeniu 10 miliardów (starych) złotych, została gmina
Kleszczów. Spółkę powołano do życia na początku 1993 r., a głównym,
stawianym przed nią celem miało być inicjowanie i popieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w rejonie bełchatowskim. Warto jeszcze przypomnieć, że pierwszym prezesem „Arreksu” został były
dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Stanisław Drozdowski.
Polityczna otoczka wokół tworzenia agencji i przeciąganie się procesu obejmowania akcji miały ścisły związek z toczącymi się na początku 1993 roku zabiegami o odwołanie ówczesnego wojewody piotrkowskiego. Właśnie ten fakt, jak i podejmowane wcześniej starania
o zmianę granic, zaowocowały ostatecznie podjęciem w lutym 1993 r.
przez radnych gminy Kleszczów uchwały o zaprzestaniu współpracy
z prezydentem Bełchatowa, Edwardem Olszewskim.
Jerzy Strachocki
(dokończenie nastąpi)
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Zbyt wczesne
naprawianie dróg?

tygodniach na różnego rodzaju forach można było
W ostatnich
napotkać komentarze, dotyczące remontów na drogach na-

szej gminy. Komentujący najczęściej krytykowali przeprowadzone
niedawno remonty częściowe nawierzchni ulicy Sportowej w Kleszczowie, a także wymianę znacznych fragmentów nawierzchni na
„najmłodszym” fragmencie gminnej obwodnicy (od Kleszczowa do
okolic Czyżowa).
Czujemy się w obowiązku wyjaśnić, że naprawy na obwodnicy
wykonywane były w ramach gwarancji i rękojmi, udzielonej przez
generalnego wykonawcę tej inwestycji. Na przeglądzie gwarancyjnym stwierdzono wystąpienie spękań wierzchniej warstwy jezdni.
Wykonawca przeprowadził w oznaczonych miejscach prace zabezpieczające, polegające na ułożeniu tzw. mikrodywanika.
To nie koniec prac wynikających z gwarancji i rękojmi. Po właściwym oznakowaniu miejsca robót, będą prowadzone dalsze naprawy usterek, stwierdzonych na przeglądzie gwarancyjnym. Obejmować mają kilka dalszych fragmentów jezdni na IV etapie gminnej
obwodnicy oraz cały ciąg ścieżki rowerowej, poprowadzonej w tej
części obwodnicy.
***
Odnośnie zasadności napraw, przeprowadzonych na ulicy
Sportowej w Kleszczowie, Referat Inwestycji Gminnych przygotował obszerne opracowanie. Zostało ono zamieszczone na gminnej stronie internetowej. Ze względu na brak miejsca podajemy tylko niektóre z zawartych tam wyjaśnień. Dotyczą one prawidłowości
i zasadności prowadzenia robót naprawczych jezdni, na której nie są jeszcze widoczne dziury.
1. Przegląd okresowy dróg, przeprowadzony w roku 2019, pozwolił stwierdzić, że nieco ponad połowa dróg na terenie gminy jest w stanie dobrym, 30 proc.
- w stanie zadowalającym, a ok. 20 proc. w stanie złym. Ocena stanu dróg odbywa
się w oparciu o wytyczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2. Przebudowa ul. Sportowej miała
miejsce w roku 2004. Liczba przejeżdżających tędy samochodów osobowych i ciężarowych znacznie zwiększyła się w stosunku do założeń projektowych. Pierwsze
spękania zostały zauważone w roku 2018.
Występowały jako spękania poprzeczne m.in. w miejscach przejść podziemSfrezowana nawierzchnia ścienej infrastruktury i jako spękania podłużne ralna w miejscu wystąpienia
w tzw. szwach roboczych w osi jezdni. W spękania podłużnego. Ciemkolejnych latach pojawiły się spękania po- niejszy ślad pokazuje miejsca,
dłużne i siatkowe w śladzie kół. Przykłady w których woda przenika do
takich spękań są pokazane na zdjęciach, niższych warstw (frezowanie
włączonych do publikacji.
zostało wykonane dwa dni po
å ciąg dalszy na str. 8 opadach deszczu).

Przyspieszamy na
światłowodzie
Jesienna Promocja

MEGA PRZYSPIESZENIE
w naszej ofercie.
Abonament już od 41,99 zł brutto
Zwiększ prędkość razem z Nami.
Odwiedź Biuro Obsługi Klienta już dziś.

ZAPRASZAMY
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Stypendia motywacyjne
dla studentów

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XVIII/197/2020 Rady
Gminy Kleszczów z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr
XLV/458/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla studentów, podajemy aktualne warunki przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów. Wprowadzone
w uchwale zmiany dotyczą wysokości średniej ocen uzyskanej za
wyniki w nauce oraz przyznawania stypendiów za uzyskanie szczególnych osiągnięć.
Przypominamy, że o przyznanie stypendium motywacyjnego mogą się ubiegać studenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1. nie ukończyli 26. roku życia,
2. posiadają stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy
Kleszczów od co najmniej 3 lat,
3. nie uzyskują stałych dochodów na podstawie umowy o pracę,
4. ukończyli pierwszy rok studiów i osiągnęli dobre wyniki w nauce (średnia ocen za rok co najmniej 4.00) lub wykazali się
szczególnym osiągnięciem, związanym ze studiami lub osiągnięciem sportowym.
Podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium
uwzględniane są następujące osiągnięcia: ● autorska książka/
monografia naukowa, olimpiada międzynarodowa lub przedmiotowa o zasięgu ogólnopolskim, ● zajęcie miejsca I-XX w międzynarodowym konkursie o charakterze naukowym, ● zajęcie miejsca I-X
w ogólnopolskim konkursie o charakterze naukowym, ● artykuł naukowy (czasopismo recenzowane), ● udział w kadrze narodowej,
● udział w rozgrywkach ekstraligi, superligi i ekstraklasy, ● zajęcie miejsca I-XX w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, ● zajęcie miejsca I-X w zawodach sportowych na szczeblu krajowym.
Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest
ukończenie I roku studiów oraz każdego kolejnego roku i uzyskanie, bez warunków, wpisu na rok następny.
Z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku studiów
student może otrzymać stypendium: ● za pierwszy kierunek - w wysokości 100 proc. przyznanej kwoty stypendium, ● za drugi i kolejny kierunek studiów - w wysokości 50 proc. przyznanej kwoty stypendium.
Wymagane dokumenty: ● wniosek o przyznanie stypendium
motywacyjnego, ● oświadczenie o nieosiąganiu dochodów, ● informacje osobowe, ● zaświadczenie o średniej ocen (min.4,00) za
zaliczony rok studiów wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej oraz informacja o uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu
wszystkich egzaminów, potrzebnych do zaliczenia roku akademickiego oraz uzyskaniu wpisu na kolejny rok akademicki lub o zakończeniu nauki, ● potwierdzenie uzyskania szczególnych osiągnięć.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium za
rok 2019/2020 upływa w dniu 10 listopada 2020 r.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki
nad dziećmi do lat 3, pokój numer 5, tel. 44/ 731 66 25 lub na stronie
www.kleszczow.pl w zakładce „Druki do pobrania”.
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Zbyt wczesne
naprawianie dróg?

å ciąg dalszy ze str. 7
3. Chociaż kierujący samochodami nie dostrzegali jeszcze pogorszenia komfortu jazdy dalsze powiększanie się spękań w ścieralnej warstwie
bitumicznej doprowadzić mogło do szybszej degradacji niższych warstw,
tworzących konstrukcję drogi (tj. podbudowy bitumicznej i podbudowy niezwiązanej, wykonanej z tłucznia).
4. Aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi takich usterek na całą
konstrukcję drogi, konieczne jest wykonanie napraw w miejscach uszkodzonych, tak aby jak najwcześniej przywrócić pierwotne właściwości całej
konstrukcji i zabezpieczyć ją przed przenikaniem wody w jej dolne partie.
Zwlekanie z naprawami do czasu wystąpienia widocznej dziury w jezdni
zazwyczaj jest reakcją spóźnioną, a uszkodzenie powiększa się aż do dołu
całej konstrukcji.
5. Począwszy od roku 2014 gmina Kleszczów przyjęła wariant napraw
częściowych, polegający na frezowaniu uszkodzonych warstw, nacięciu
krawędzi, uzupełnieniu warstwy bitumicznej i uszczelnieniu krawędzi taśmą bitumiczną lub masą zalewową. Taka metoda naprawy daje najlepsze
rezultaty w zakresie trwałości, jakości i kosztów wykonania. Stosowana
obecnie technologia napraw zapobiega przenoszeniu uszkodzeń w głąb
konstrukcji drogi. Pozwoli to wykorzystać starą podbudowę przy kolejnej
rozbudowie drogi.
6. Remonty przeprowadzone dotychczas na ul. Sportowej pozwolą
użytkować tę drogę do czasu planowanej przebudowy tej ulicy. Związane
z nią prace projektowe mogą rozpocząć się w roku 2022 i będą uwzględniać wnioski zgłaszane dotychczas przez mieszkańców oraz radnych (m.in.
w zakresie dostosowania ścieżki rowerowej do aktualnych wymagań oraz
przeciwdziałanie przekraczaniu prędkości przez kierujących pojazdami).
Więcej szczegółów zainteresowani znajdą na stronie www.kleszczow.pl.
JS
å ciąg dalszy ze str. 6

Szkolne wieści

Pod Borowską Górą…

… spotkało się 14 młodzieżowych drużyn, uczestniczących w XX Regionalnym Marszu na Orientację. Najwyższe w tej okolicy wzniesienia były
w pierwszych dniach września 1939 r. miejscem zaciekłych walk polskich
oddziałów z niemiecką armią. „Uczestnicy otrzymali mapy, na których była
zaznaczona trasa, wiodąca w większości przez tereny leśne z Grocholic
na Borowską Górę. Dystans musieli pokonać pieszo, dodatkowo musieli
zmierzyć się z konkurencjami: udzielanie
pierwszej pomocy przedmedycznej, strzelanie z broni pneumatycznej, rzut granatem do celu, quiz wiedzy historycznej” informuje na swojej stronie Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Po raz kolejny w marszu na orientację
triumfowała drużyna z tej właśnie szkoły.
W jej składzie wystąpiły uczennice Amelia Buś, Oliwia Bednarska-Goworek i Oliwia Szczukocka. Oprócz nich kleszczowski ZSP reprezentowało jeszcze
9 innych dziewcząt. Opiekę podczas marszu nad drużynami z Kleszczowa
sprawowali Milena Rudzka i Piotr Szczepaniak.

Internatowa integracja
Nowa szkoła to nie tylko wiele niewiadomych, ale też nowe wyzwania
oraz nowy krąg osób, które trzeba poznać i znaleźć wśród nich swoje miejsce. Nic dziwnego, że młodzież szuka okazji także po lekcjach, by poznać
nowych współtowarzyszy. 17 września na ognisku integracyjno-adaptacyjnym w altanie biwakowej rezerwatu przyrody „Łuszczanowice” spotkali
się mieszkańcy internatu, którzy uczą się w kleszczowskim zespole szkół.
Przygotował JS z wykorzystaniem informacji oraz zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Kupię działkę budowlaną
od 1200 m kw. do 1800 m kw.
Tel. 693-695-758

Tel. 600-142-333 lub 792-610-851.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza II przetarg pisemny ofertowy nieograniczony
na sprzedaż drewna pochodzącego z zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1500E
na odcinku od ronda w Kleszczowie do ronda w Łękińsku oraz drogi gminnej 101401E
wraz z infrastrukturą techniczną”
1. Ilości drewna. Drewno znajduje się przy
oczyszczalni ścieków w Łękińsku. Całkowita ilość
drewna - 17,55 m sześć. Skład gatunkowy: platan
klonolistny, jesion wyniosły, klon zwyczajny.
2. Informacje ogólne. Kupujący zobowiązany
jest do zabrania drewna z terenu jego składowania. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży. Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno w wysokości 115,12 zł za 1 m sześć.
Numer
stosu

Sortyment

Ilość
(w m3)

2
3
4
5
6

S4 liściaste
S4 liściaste
S4 liściaste
S4 liściaste
S4 liściaste

2,14
3,85
3,70
3,78
4,08

Cena
wywoławcza
(w zł)
246,36
443,22
425,70
435,16
469,69

4. Termin realizacji. Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty. Oferta składa się
z oferty cenowej (sporządzonej wg załączonego wzoru).
6. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta
powinna być przygotowana:
● na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, ● w języku polskim pod rygorem
nieważności, ● w jednym egzemplarzu.
Wymaga się, by każda strona oferty była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciąga………………………………
……………………………..
pełna nazwa oferenta oraz adres

nia zobowiązań. Wszelkie poprawki powinny być
dokonane w sposób czytelny i parafowane przez
osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być
opatrzone datą dokonania poprawki.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę należy umieścić w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:
„Sprzedaż drewna pochodzącego z zadania
„Rozbudowa drogi powiatowej 1500E na
odcinku od ronda w Kleszczowie do ronda
w Łękińsku oraz drogi gminnej 101401E wraz
z infrastrukturą techniczną”
7. Terminy. Termin składania ofert upływa
z dniem 09.10.2020 r. o godz. 14.00. Miejscem
składania ofert jest Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert:
09.10.2020 r. o godz. 14.30. Otwarcie nastąpi na
sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej
ceny brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent,
który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno.
9. Postanowienia końcowe. Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa
kupna-sprzedaży, której termin podpisania ustali
Urząd Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Z up. Wójta

(-) MICHAŁ MICHAŁEK
Zastępca Wójta

Wzór oferty cenowej

Wójt Gminy Kleszczów
miejscowość, data
OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o II przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż drewna
pochodzącego z zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1500E na odcinku od ronda
w Kleszczowie do ronda w Łękińsku oraz drogi gminnej 101401E wraz z infrastrukturą
techniczną”
oferujemy cenę na zakup drewna, którego dotyczy przetarg
Numer stosu

Sortyment

Cena zł

Cena słownie

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego będziemy odbierać drewno
i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia stosownej umowy po otrzymaniu
zawiadomienia o wyborze naszej oferty.
						…………………………………
czytelny podpis
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EKO-REGION
informuje…
…że 15 i 16 października w ramach wystawki odbierane będą: ● tekstylia (dywany,
wyroby tapicerskie),● zużyty sprzęt AGD
i RTV, ● zużyte opony z samochodów, ●
baterie, akumulatory,● złom metalowy, ●
elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji,
w tym wykładziny podłogowe, ● zużyte meble i elementy stolarki, ● związane gałęzie.
Jako odpady wielkogabarytowe nie są
traktowane i nie będą odbierane: ● odpady
poremontowe i budowlane (gruz, płytki, cegła, kamienie), ● odpady tekstylne: odzież,
obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany,
zasłony, narzuty, koce), ● szkło w żadnej postaci, ● duże opakowania z tworzyw
sztucznych po odpadach niebezpiecznych:
farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, ●
odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ● odpady
zawierające azbest - eternit.
UWAGA !
Czas przeznaczony na obsługę odbioru
odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla
wszystkich zaplanowanych na dany dzień
ulic i miejscowości. Mieszkańcom, którzy
nie wystawią odpadów przed posesję do
godziny 6.00 rano w wyznaczonym dniu
EKO-REGION nie gwarantuje ich odbioru - samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44/ 632-39-00.

Ostrzeżenie
w sprawie ASF
W komunikacie przesłanym do Urzędu Gminy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie poinformował, że kolejne
ognisko afrykańskiego pomoru świń zostało wykryte w powiecie kaliskim. Przypomniał
też rolnikom, że w przypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet domniemania
możliwości wystąpienia ASF w stadzie należy bezwzględnie zgłosić to do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie.
Więcej informacji o obowiązkach hodowcy, który podejrzewa zakażenie świń wirusem ASF podaliśmy w komunikacie na stronie www.kleszczow.pl z dnia 25 września.

Firma Makani Sp. z o.o.
w Żłobnicy

zatrudni
technologa żywienia.
Kontakt bezpośredni:
782-555-005.
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Promocja
spisu rolnego

Statystyczny w Łodzi, odpowiedzialny za
U rząd
realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020

na terenie województwa łódzkiego, nie ustaje w popularyzowaniu tego badania statystycznego. Robi to także poprzez organizowanie konkursów z nagrodami.
Prowadzony na Facebook-u konkurs „Co wiem
o PSR” jest dostępny dla użytkowników FB, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.
Jego regulamin jest dostępny na stronie https://
www.kleszczow.pl/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin-konkursu-na-Facebook-u.pdf. Wygrać można m.in. głośniki bluetooth, dyski zewnętrzne oraz
bezprzewodowe myszy.
Organizowany jest również konkurs fotograficzny. Prace poświęcone tematowi „Portrety wsi. PSR
2020” można przesyłać do 31 października. Co ma
być tematem fotografii? Jak przeczytamy w regulaminie „Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest
wykonanie zdjęcia przedstawiającego polską wieś,
związane z zagadnieniami objętymi Powszechnym
Spisem Rolnym 2020: prace polowe, uprawy, sady,
zwierzęta gospodarskie, maszyny rolnicze, zabudowania gospodarcze lub inne przedmioty czy osoby,
kojarzące się ze wsią”. W tym przypadku nagrodami
są m.in. smartfon, smartwatch oraz czytnik e-book.
Szczegółowy regulamin znaleźć można na stronie
https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursFOTO.
JS

Prosto z SOLPARKU
W gabinecie masażu…

… który działa w SOLPARKU wprowadzone zostały od początku października nowe rodzaje masażu. Gdy zabiegani
i zapracowani marzymy o chwili relaksu to
profesjonalny masaż jest właśnie tym, co
spełni te potrzeby. Dodatkowo wprawi on
w doskonały nastrój i zadba o przemęczone ciało. Zabieg masażu może być też ciekawym pomysłem… na prezent.
Szczegółowa oferta - na stronie www.
solpark-kleszczow.pl lub pod numerem telefonu 44/ 731-65-01.

Zadbaj o kondycję skóry
Jesień to okres, w którym należałoby
szczególnie zadbać o swoją skórę. SOLPARK Kleszczów zaprasza do gabinetu
kosmetycznego, w którym można znaleźć
szeroki wachlarz zabiegów poprawiających
kondycję skóry. Zapisywać można się pod
nr tel. 607-316-233.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
ogłasza przetarg ustny ograniczony
oraz przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątkowych
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.
Przetarg odbędzie się 6 października 2020 r. (wtorek)
● o godz. 16.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Antoniówce,
● o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie.
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpośrednio po przetargu
ograniczonym, w danej placówce.
L.p.

Nazwa składnika
majątkowego

1. Aparat cyfrowy Canon
Komputer ASUS AIO
ET2400INT W7P i3-540/4GB
Komputer ASUS AIO
3.
ET2400INT W7P i3-540/4GB
Komputer ASUS AIO
4.
ET2400INT W7P i3-540/4GB
Komputer ASUS AIO
5.
ET2400INT W7P i3-540/4GB
2.

6. Komputer ASUS AIO 21,5
Komputer biurkowy z monitorem
DELL VOSTRO 360
Laptop DELL LETITUDE
8.
E6400 Z MAXTO
7.

9. Router
10. Meble biurowe (6 elementów)
11. Regał biurowy

Nr
Rok
Ilość
inwentarzowy prod.

Lokalizacja
zakupu

GOKSIR/
GOK
2007 1 szt.
WOKK/546/07
w Kleszczowie
GOK
90/2010
2010 1 szt.
w Kleszczowie
GOK
93/2010
2010 1 szt.
w Kleszczowie
GOK
83/2010
2010 1 szt.
w Kleszczowie
GOK
87/2010
2010 1 szt.
w Kleszczowie
GOK
121/2012
2012 1 szt.
w Kleszczowie
GOK/
GOK
2011 1 szt.
WOKKL/643/11
w Kleszczowie
GOK
63/2009
2009 1 szt.
w Kleszczowie
GOK/
GOK
2010 1 szt.
WOKD/153/10
w Kleszczowie
GOKSIR/
WOK
2003 1 kpl.
WOKA/104/03
w Antoniówce
GOKSIR/
WOK
2003 1 szt.
WOKA/63/03
w Antoniówce

Wysokość
Cena
postąpienia
wywoławcza
za 1 szt.
1 szt. (w zł)
(w zł)
30,00

5,00

300,00

10,00

300,00

10,00

300,00

10,00

300,00

10,00

300,00

10,00

250,00

10,00

100,00

5,00

30,00

5,00

90,00

5,00

30,00

5,00

Wszystkie komputery mają wymontowane dyski główne, sprzedawane są bez klawiatur
i myszy.
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe w godzinach otwarcia placówek GOK w Kleszczowie i WOK w Antoniówce po wcześniejszym umówieniu się pod nr
telefonu: ● GOK w Kleszczowie - tel. 44/ 731-32-30 wew. 16, ● WOK w Antoniówce - tel.
44/ 731-38-74
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie lub pod numerem telefonu 44/ 731-32-30 wew. 16.
Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż samochodu służbowego Mercedes Viano Diesel 3.0 CDI MR 03 639
nr rejestracyjny EBE 3U77.
Lp.
Nazwa i numer inwentarzowy
Rok
Cena wywoławcza
Wadium
produkcji
netto
Mercedes Viano Diesel 3.0 CDI MR
2009
36.300,00
3.630,00
1. 03 639, EBE 3U77
1. Wadium podane w tabeli płatne w pieniądzu musi znajdować się na rachunku bankowym Gminy Kleszczów w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie nr 30 8978 0008 0000 0244 2000 1950
z dopiskiem: Wadium – przetarg na samochód służbowy Mercedes Viano Diesel 3.0
CDI MR 03 639 nr rejestracyjny EBE 3U77 w terminie do dnia 06 października 2020 r.
(włącznie). Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na
wyżej wymieniony rachunek bankowy.
2. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy w Kleszczowie.
3. Termin składania ofert upływa z dniem 09 października 2020 roku o godz. 11.00.
4. Termin otwarcia ofert: 09 października 2020 roku.
5. Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od poniedziałku do piątku po
wcześniejszym ustaleniu godziny z Urzędem Gminy w Kleszczowie (tel. 44/ 731-66-10).
6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się regulaminem dostępnym na stronie www.gminakleszczow.pl, BIP - tablica ogłoszeń.
7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr 13, tel. 44/
731-66-43.
8. Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.
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Sport

Na mistrzostwach Polski LZS…

… w Ciechanowie, odbywających się 28 i 29 sierpnia, wystąpili również lekkoatleci LKS Omega Kleszczów. Milena Gierach w biegu na 800 metrów zdobyła złoty medal z wynikiem 2:20.20. Marcel Kozłowski pobiegł na dystansie 5000 m i zajął czwarte miejsce. W biegu na 3000 m wywalczył 12. miejsce. W reprezentacji Omegi wystąpił też Sergiusz Urbaniak. Na dystansie 200 i 400 metrów zajął miejsca w drugiej
dziesiątce.

Młodzi tenisiści z medalami

Z mistrzostw województwa, odbywających się w Moszczenicy, tenisiści stołowi LKS Omega Kleszczów przywieźli kilka medali. Maksymilian Zawiślak zwyciężył w rywalizacji kadetów, a Krystian Dzwonek
zdobył brązowy krążek. Obaj ci zawodnicy odnieśli również zwycięstwo w grze podwójnej. Lena Zawiślak
w grze pojedynczej uplasowała się na szóstym miejscu, ale w grze podwójnej (jej partnerką była L. Wille
z Sieradza) zdobyła brązowy medal.

W szkolnym sporcie

Przełajowo w Bełchatowie. 17 września w indywidualnych biegach przełajowych, które miały rangę
mistrzostw powiatu bełchatowskiego najlepsze wyniki spośród uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie osiągnęli: Miłosz Stawiak (I miejsce), Martyna Witkowska (I m.), Paweł Kaczmarczyk (IV m.).
Reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na bełchatowskiej imprezie biegowej liczyła 11
osób. Najlepsze wyniki i awans do szczebla wojewódzkiego uzyskali: Nikola Góra (III m.), Anna Jarek (V
m.), Marcel Kozłowski (II m.) oraz Dawid Drzazga (IV m.).
Rywalizacja koszykarzy. W bardzo skromnej obsadzie odbyły się w Zelowie zawody w koszykówce
3x3. W rywalizacji chłopców i dziewcząt wystąpiły tylko po dwa zespoły. Drużyna chłopców z ZSP w Kleszczowie przegrała z ZSP Zelów 2:5. Zwycięstwo odniosły natomiast uczennice ZSP Kleszczów, które wygrały 1:0 z rówieśniczkami z ZSP Zelów.
(opr. JS)

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą
na stronie www.omegakleszczow.pl

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991
lub (44) 634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego –
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub
692-130-780.

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: TOP DRUK sp. z o.o., sp.k,
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A, tel. 86/ 473-02-12
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 wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-58-58
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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„Moja torba z recyklingu”…

… to konkurs o zasięgu powiatowym, ogłoszony przez nauczycielki, pracujące w świetlicy Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka
w Kleszczowie. „W pracy można wykorzystać różnorodne materiały,
odpady, które wykorzystamy ponownie (papier, tekstylia, sznurek, folie itp.). Torba może zawierać hasła i grafiki, które będą zachęcały do
walki z nadmiarem plastiku, degradującego naszą planetę” - informuje
regulamin konkursu. Torby zakupowe zaprojektowane i wykonane przez wychowanków świetlic szkolnych z całego powiatu będą oceniane
w jednej z trzech kategorii: A. klasy I-III; B. klasy IV-VI; C. klasy VII-VIII.
Jury weźmie pod uwagę m.in. użyteczność, oryginalność
i samodzielność pracy ucznia. Wszelkie informacje dotyczące konkursu (w tym regulamin oraz karty zgłoszenia) są publikowane na stronie
internetowej szkoły www.spkleszczow.pl. Termin zgłaszania prac
upływa 16 października.
JS

„Balladyna” na dziedzińcu

Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zaprosiła uczniów
G minna
gminnych szkół do udziału w akcji Narodowe Czytanie. W

słoneczne piątkowe popołudnie 11 września młodzież przybyła wraz
z opiekunami, by na dziedzińcu SOLPARKU odczytywać fragmenty
dramatu „Balladyna” Juliusza Słowackiego. To dzieło jednego z polskich wieszczów narodowych, wydane w 1839 r. w Paryżu, które doczekało się licznych inscenizacji.
Tegoroczna edycja ogólnopolskiej akcji czytania klasycznych
utworów polskiej literatury miała numer IX. „Narodowe Czytanie” to
inicjatywa prezydenta Bronisława Komorowskiego, która jest kontynuowana przez prezydenta Andrzeja Dudę i spotyka się z coraz
większym odzewem różnych ośrodków.
JS

Dla młodych literatów

iejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprosiła uczniów do
udziału w dwóch konkursach. Prace będą przyjmowane do 16
listopada. Konkurs „Bajka dla siostrzyczki i braciszka” jest zaproszeniem do utalentowanych literacko uczniów w wieku 10-12 lat. Starszej
grupie (13-18 lat) organizator konkursu postawił zadanie napisania
recenzji dowolnej książki spoza kanonu lektur szkolnych.
Objętość prac przekazywanych na te konkursy nie może przekraczać dwóch stron maszynopisu o formacie A4. Bajki i recenzje skopiowane w trzech egzemplarzach i opatrzone godłem należy przekazać do siedziby MiPBP w Bełchatowie (ul. Kościuszki 9).
Więcej informacji o warunkach konkursów znaleźć można w regulaminie na stronie www.biblioteka.belchatow.pl.
JS

M

NR 18-19/538-539

Historia zapisana
w protokołach (10)

å ciąg dalszy ze str. 6
one m.in. efektem zaległości w płaceniu podatków przez mieszkańców. Z tego względu radni mobilizowali wójta F. Grzegorczyka do odwiedzania poszczególnych wiosek i osobistego wzywania dłużników
do regulowania zaległości.
Ze względu na opustoszałą kasę gminy rada postanowiła przeznaczyć tylko 50 zł na wsparcie podjętych przez Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Piotrkowie planów otwarcia w Łękińsku ośrodka
zdrowia. W imię dobrych relacji z sąsiednimi gminami starano się choćby skromnie wspierać podejmowane przez nie inicjatywy. I tak w maju
1935 r. na święto wychowania fizycznego organizowane w Gorzkowicach przez związek strzelecki, samorząd Kleszczowa postanowił wydać 25 zł.
Z protokołu majowej sesji dowiadujemy się, że do kierowania utworzoną właśnie wartownią policyjną w Kleszczowie powołany został posterunkowy Jeziorny. Do Kleszczowa miał się przeprowadzić z Wolborza. Na sfinansowanie kosztów swojej przeprowadzki poprosił radnych
o przyznanie 40 zł. Odniósł połowiczny sukces - zgodzono się na dofinansowanie w kwocie 20 zł.
Już w maju myślano o zakupie odpowiedniej ilości opału dla szkół
prowadzonych przez gminę Kleszczów. Ponieważ rok wcześniej pełno
było zgłaszanych skarg na jakość opału dostarczonego na zamówienie
gminy, tym razem - by uniknąć takich narzekań - radni wydelegowali
wójta wraz z jego zastępcą oraz byłym wójtem Różyckim (w tej kadencji pełniącym funkcję gminnego ławnika) do majątku Wola Grzymalina.
Kierownictwo gminy miało wybrać w lasach, należących do tegoż majątku, odpowiedni materiał opałowy.
14 maja 1935 r…
… odbyła się okolicznościowa sesja poświęcona pamięci zmarłego marszałka J. Piłsudskiego. To nadzwyczajne, uroczyste posiedzenie Rady Gminy Kleszczów miało bardzo krótki przebieg. Jak informuje
protokół zostało zwołane „z powodu śmierci Wodza Narodu, I Marszałka Polski, ś.p. Józefa Piłsudskiego (…) celem oddania hołdu Cieniom
Pierwszego Obywatela i Najlepszego syna Ojczyzny”. Wójt Franciszek
Grzegorczyk wygłosił kilkuzdaniowe przemówienie:
„Ukochany WÓDZ NARODU nie żyje.
Mowa ludzka za słaba jest, by w słowach móc wyrazić ten ogrom bólu i żalu,
jaki odczuwa cały Naród z powodu utraty NAJWIĘKSZEGO POLAKA i NAJLEPSZEGO OBYWATELA, WIELKIEGO
WSKRZESICIELA i BUDOWNICZEGO
mocarstwowej Polski. Toteż oddając najgłębszy hołd CIENIOM TEGO WIELKIEGO CZŁOWIEKA, ślubujemy w tej uroczystej chwili stać wiernie i niezłomnie
na straży JEGO WIELKICH IDEAŁÓW,
a zgodną i wytężoną pracą umacniać
i utrwalać zręby TEJ, dla której poświęcił
ON cały swój trud i całe życie”.
Następnie odczytane zostało orędzie
Prezydenta Rzeczypospolitej do narodu.
Zebrani w sali członkowie rady oraz zarządu gminy uczcili pamięć Józefa PiłsudMarszałek Józef Piłsudski
skiego dwuminutową chwilą ciszy.
W protokole, zredagowanym przez
sekretarza gminy Tadeusza Rogaczewskiego, znalazła się również informacja o tym, jak mają wyglądać obchody żałobne na terenie gminy
Kleszczów: „Postanowiono za pośrednictwem sołtysów, duchowieństwa gminy i wszystkich organizacyj i stowarzyszeń na terenie gminy
istniejących wezwać całe społeczeństwo gminy do najgłębszej żałoby
i zachowania przez cały czas do ukończenia uroczystości pogrzebowych największej powagi oraz masowego brania udziału w obchodach
i uroczystościach żałobnych, jakie będą urządzone na terenie gminy,
a które ustalone zostaną na zwołanem na dzień dzisiejszy na godzinę 17 zebraniu organizacyjnem przedstawicieli organizacyj, stowarzyszeń i ludności gminy”.
Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

