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Wyzwanie dla kreatywnych 
projektantów

Do 6 listopada Urząd Gminy w Kleszczowie będzie przyjmował oferty firm projekto-
wych, gotowych podjąć się przygotowania dokumentacji dla inwestycji nazwanej „Budowa 
terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa”.

Spis rolny 
na półmetku

Powszechny Spis Rolny to największe 
i najważniejsze badanie statystyczne rolnic-
twa. Rozpoczęło się 1 września i trwać bę-
dzie do 30 listopada. Dane zbierane są we-
dług stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

W całej Polsce Powszechnym Spisem 
Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln 
gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 
tys. w województwie łódzkim. Do uczest-
nictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy 
użytkownicy gospodarstw rolnych (zarów-
no osoby fizyczne, jak i podmioty gospo-
darcze). Więcej na str. 9

Wizualizacja opracowana przez GT Real Estate sp. z o.o.

W czerwonej strefie…
… znalazł się od 10 października cały powiat bełchatowski. To efekt nie notowanego 

od początku epidemii wzrostu zachorowań na Covid-19. W komunikacie Łódzkiego Urzę-
du Wojewódzkiego z 11 października podano, że w naszym powiecie liczba chorych na 
koronawirusa wyniosła 389 i w porównaniu z poprzednią dobą zwiększyła się o 36. W tym 
dramatycznym zestawieniu powiat bełchatowski jest na drugim miejscu w regionie, zaraz 
za miastem Łódź.

Więcej na str. 5

Nagrodzeni 
ludzie z pasją
Co roku taka uroczystość miała 

miejsce podczas festynu dożynkowe-
go. Tym razem wręczenie dyplomów 
laureatom gminnego konkursu na naj-
schludniejszą posesję odbyło się pod-
czas kameralnego spotkania z na-
grodzonymi miłośnikami zieleni w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Klesz-
czowie. Dyplomy wręczali wspólnie 
wójt Sławomir Chojnowski oraz prze-
wodnicząca Rady Gminy, Katarzyna 
Biegała.

Więcej na str. 3

Trzeba się 
przyzwyczaić 
do ruchu 

wahadłowego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1500E 

na odcinku od Kaliska do Czyżowa spowo-
dowała znaczne utrudnienia w ruchu. Ze 
względu na brak odpowiednich alternatyw-
nych dróg niemożliwe było całkowite za-
mknięcie tego odcinka i oddanie go do dys-
pozycji wykonawcy. Zmiany w organizacji 
ruchu nastąpiły od poniedziałku 31 sierp-
nia. Na dwóch fragmentach ustawiono sy-
gnalizację świetlną i wprowadzono ruch wa-
hadłowy. Zmiana ta zdezorganizowała rytm 
codziennych dojazdów do pracy, zarówno 
tym, którzy do elektrowni i kopalni jadą od 
strony Kamieńska i Piotrkowa, jak i tym, któ-
rzy w kierunku Rogowca podążają od strony 
Kleszczowa. Utrudnione są zarówno dojaz-
dy do pracy, jak i powroty do domów. I tak 
- niestety - będzie przez kolejne miesiące.

Więcej na str. 2
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å ciąg dalszy na str. 7

KRÓTKO
Gmina kupi prąd od Innogy
W roku 2021 dostawy energii elektrycznej na za-
opatrzenie podległych gminie jednostek oraz urzą-
dzeń komunalnych zapewniać ma spółka Innogy 
Polska S.A. Działania związane z wyborem do-
stawcy energii były po raz kolejny realizowane za 
pośrednictwem większej Grupy Zakupowej Gmi-
ny Łowicz. Zapisana w umowie wartość 1 kilowa-
togodziny została wynegocjowana na poziomie 
0,2765 zł netto. 

Uchwała o zakupie terenów 
GS „Samopomoc Chłopska”
Zakład Komunalny „Kleszczów” chce kupić nie-
ruchomości, stanowiące własność Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Kleszczowie, po-
łożone w strefie przemysłowej w Kleszczowie przy 
ulicy Ogrodowej 26. Uchwała w tej sprawie została 
podjęta 23 września br. na Nadzwyczajnym Zgro-
madzeniu Wspólników Zakład Komunalny „Klesz-
czów” sp. z o.o.

Sześciu chętnych 
do wykonania przyłączy
Do 5 października były przyjmowane oferty firm, 
gotowych wykonać zleconą przez gminę budowę 5 
sztuk przyłączy elektrycznych 0,4 kV. Przyłącza te 
zlokalizowane są na terenie gminy i mają być go-
towe w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
Z kim ta umowa zostanie zawarta na razie nie wia-
domo, trwa bowiem weryfikacja złożonych doku-
mentów. Najdroższą ofertę przedstawił wykonawca 
z Wrocławia, oczekujący wynagrodzenia w kwo-
cie ponad 239 tys. zł. Najtańsza oferta opiewa na 
93,4 tys. zł brutto, ale oferent zaproponował 5-let-
ni okres gwarancji, podczas gdy pozostali konku-
renci - po 7 lat.

Dwie kandydatki, a mandat jeden
Zgodnie z obwieszczeniem Gminnej Komisji Wy-
borczej z 9 października w wyborach uzupełnia-
jących do Rady Gminy Kleszczów w okręgu nr 8 
zarejestrowane zostały dwie kandydatki: Ewelina 
Garwolska (KWW Eweliny Garwolskiej) oraz Roma-
na Gąsowska (KWW dla Łękińska).

Rozwiązana umowa
23 września br. zostało zawarte porozumienie 
o rozwiązaniu umowy na dofinansowanie zadania, 
realizowanego przez Klub Sportowy ALFA Klesz-
czów. Do gminnej kasy wróci dotacja w kwocie po-
nad 34 tys. zł.

Akcja sprzątania lasów
Grupa Leszy Bełchatów, nazywająca się też Miło-
śnikami Czystych Lasów, organizuje w ostatnich 
tygodniach akcje sprzątania lasów w gminach po-
wiatu bełchatowskiego, zachęcając do niej miesz-
kańców tych gmin. W Kleszczowie taką społecz-
ną akcję, w której obok dorosłych uczestniczyły 
również dzieci oraz harcerze z DH nr 5 „Niebo”, 
przeprowadzono w niedzielę 27 września. Po-
rządkowane były lasy w okolicach ronda pomiędzy 
Kleszczowem i Żłobnicą.

JS

„Zielone Serce Kleszczowa” 2.0
ilka lat temu pierwotne założenia projektu „Zielone Serce Kleszczowa” były przed-
miotem szerokich społecznych konsultacji, a nawet konkursów plastycznych dla 

dzieci i młodzieży ze szkół naszej gminy. Wcześniej tak szeroko prezentowane mieszkań-
com jeszcze przed powstaniem projektu były jedynie koncepcje, dotyczące budowy kom-
pleksu SOLPARK.

Jeśli chodzi o tę pierwszą koncepcję „Zielonego Serca” (nazwijmy ją umownie 1.0) nie 
doczekała się ona realizacji. Prezentowane przez pracownię architektoniczną założenia 
wraz kosztorysem inwestycji nie uzyskały akceptacji tego składu Rady Gminy Kleszczów, 
który swoją działalność zakończył w roku 2018.

Kwestia zagospodarowania terenów sąsiadujących z kompleksem SOLPARK w kierun-
ku rekreacyjnym wróciła (choć już bez medialnego rozgłosu) w nowej kadencji Rady Gminy. 
Na zlecenie Urzędy Gminy w Kleszczowie spółka GT Real Estate z Rudy Śląskiej przygoto-
wała dwa skromniejsze warianty zagospodarowania terenów o powierzchni około 6,5 ha. Są 
to gminne grunty położone po południowej stronie kompleksu SOLPARK, którym - zgodnie 
z aktualnym planem zagospodarowania Kleszczowa - przypisane zostały szeroko rozumia-
ne funkcje rekreacyjne.

P o  p r z e p r o w a d z e n i u 
w Urzędzie Gminy konsultacja-
cji z udziałem radnych do dal-
szego opracowania skierowany 
został wariant „Zielonego Ser-
ca Kleszczowa”, przewidują-
cy  utworzenie wielofunkcyjne-
go parku.

Oprócz typowo parkowych 
alejek i stref zieleni mają w nim 
być dostępne takie obiekty, jak: 
fontanna, tor do pumptracku 
i dirtu, tężnia solankowa, plac 
zabaw, skatepark, reprezen-
tacyjny plac oraz pawilon par-
kowy.

Wizualizacja opracowana przez GT Real Estate sp. z o.o.

K

pierwotnym planie do przebudowy 
przeznaczono liczący prawie 800 

metrów długości fragment, położony bliżej 
skrzyżowania w Kalisku oraz drugi, ponad 
660-metrowy w Piaskach (w pobliżu siedzi-
by spółki RAMB). Już w pierwszych dniach 
po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu 
trzeba było wprowadzać korekty. Drogo-
wcy zareagowali szybko, zmniejszając dłu-
gość obydwu odcinków do ok. 600 metrów 
i zmieniając rytm zmiany świateł. Ustawio-
na na początku częstotliwość sprawiała, że 
auta czekające na przejazd nie mieściły się 
na wyznaczonych odcinkach.

Przez pierwsze 40 dni prowadzenia in-
westycji pogoda sprzyjała zarówno dro-
gowcom, jak i podwykonawcom, zatrud-

Duża inwestycja, duże utrudnienia
nionym do wycinki drzew (niezbędnej 
w związku ze znacznym poszerzeniem 
pasa drogowego). Było sucho i ciepło, więc 
frezowanie starej nawierzchni, korytowa-
nie, a potem układanie kolejnych warstw 
konstrukcyjnych nowej drogi przebiegało 
bardzo sprawnie.

Obecnie na obu przebudowywanych 
fragmentach jeździ się już po nowej na-
wierzchni, jaką jest pierwsza, ośmiocenty-
metrowa warstwa bitumiczna. Trwają pra-
ce na drugich połowach przebudowywanej 
drogi. Prawdopodobnie z początkiem listo-
pada będzie tu można jeździć całą szero-
kością drogi, a drogowcy wraz ze sprzętem 
przeniosą się na nowe odcinki z ruchem 
wahadłowym.

Poszerzenie pasa drogo-
wego do parametrów takich, 
jakie ma gminna obwodnica, 
wymagać będzie uzupełnienia 
nasypu na sporym fragmen-
cie w pobliżu Czyżowa, gdzie 
obecnie brakuje miejsca do 
poprowadzenia ścieżki rowe-
rowej. W innym miejscu nie-
zbędne jest przesunięcie ko-
lidujących z drogą dwóch linii 
kablowych średniego napięcia.

JS

W
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Zamiast akcyjnej  
spółka z o.o.

gencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w Kleszczo-
wie jest na najlepszej drodze do przekształcenia w spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej obecny jedyny akcjonariusz 
- Gmina Kleszczów zapaliła przysłowiowe zielone światło dla takiej 
transformacji. Uchwałę w tej sprawie Rada Gminy Kleszczów przy-
jęła na sierpniowym posiedzeniu.

Uzasadnienie takiego kroku przedstawił wówczas radnym se-
kretarz gminy, Kazimierz Hudzik. Przypomniał o wcześniejszych 
działaniach, takich jak np. podjęta pod koniec poprzedniej kaden-
cji rady uchwała, wyrażająca zgodę na wykupienie przez gminę 
wszystkich akcji, które posiadali akcjonariusze mniejszościowi. Po-
informował też o krokach, jakie podjąć muszą władze spółki, by sfi-
nalizować przekształcenie (chodzi m.in. o przygotowanie planu prze-
kształcenia, sporządzenie bilansu spółki, opublikowanie uchwały 
o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Uzasad-
nieniem dla nadania agencji „Arreks” nowej formuły jest m.in. po-
szukiwanie oszczędności oraz uproszczenie funkcjonowania spół-
ki. Oszczędności będą wynikać np. z możliwości zrezygnowania 
z usług notariusza podczas odbywania walnych zgromadzeń.

Uchwałę o przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji od 
mniejszościowych akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie spółki ARR „Arreks” S.A. podjęło 21 lutego 2018 r. Na tym 
samym posiedzeniu został wybrany audytor, którego zdaniem było 
dokonanie wyceny wartości akcji. 4 maja 2018 r. w Monitorze Są-
dowym i Gospodarczym zamieszczone zostało ogłoszenie, poda-
jące cenę, po jakiej Gmina Kleszczów wykupi papiery, pozostające 
w rękach akcjonariuszy mniejszościowych. Cena ta została ustalo-
na na poziomie 878,82 zł za jedną akcję. Obecnie po zrealizowa-
niu w roku 2018 przymusowego wykupu 100 proc. akcji spółki jest 
w posiadaniu jednego podmiotu.

Przypomnijmy, że zakres działania Agencji Rozwoju Regional-
nego „ARREKS” S.A. obejmuje obecnie usługi, związane z tele-
komunikacją przewodową i bezprzewodową, sprzedaż detaliczną 
paliw, sprzedaż detaliczną prowadzoną w sklepach, prowadzenie 
pozaszkolnych form edukacji i udzielanie kredytów, związanych 
z działalnością gospodarczą. Na kapitał spółki składają się 2352 ak-
cje, każda o wartości nominalnej jeden tysiąc złotych.

Funkcjonowanie spółki akcyjnej jest bardziej kosztowne niż 
spółki z o.o. Przekształcenie pozwoli uzyskać oszczędności nie tyl-
ko przez wyeliminowanie konieczności sporządzania aktów nota-
rialnych z każdego walnego zgromadzenia. Ubiegłoroczna nowe-
lizacja Kodeksu Spółek Handlowych nałożyła na spółki akcyjne 
obowiązek dematerializacji akcji i powierzenie prowadzenia rejestru 
akcjonariuszy uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu.

Dla klientów agencji „Arreks” przekształcenie spółki nie będzie 
oznaczać żadnych zmian. Przejmie ona bowiem wszystkie obo-
wiązki spółki akcyjnej w zakresie świadczonych usług.

JS

A

Program współpracy 
do konsultacji

ójt Gminy Kleszczów zaprosił wszystkie zainteresowane or-
ganizacje pozarządowe oraz podmioty zajmujące się dzia-

łalnością pożytku publicznego i wolontariatem do udziału w co-
rocznych konsultacjach. Konsultacje dotyczą projektu programu 
współpracy Gminy Kleszczów z tymi organizacjami na rok 2021. 
Opinie i uwagi o projekcie będzie można wnosić pisemnie na „For-
mularzu konsultacji”, a następnie składać osobiście w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie, przesyłać drogą listową albo drogą elektro-
niczną.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustalono na dzień 15 październi-
ka, a ich zakończenia - na 26 października.

Projekt współpracy oraz formularz, służący do zgłaszania opinii 
i uwag są dostępne na stronie https://www.bip.kleszczow.pl/. JS

Spotkanie z laureatami…
…trwało kilkadziesiąt minut. Stało się okazją do wymiany poglą-

dów o ogrodniczych pasjach, modach i coraz to nowych trendach, 
w zagospodarowywaniu zielonych terenów, otaczających nasze do-
mostwa. Do dyskusji włączyli się i wójt, i przewodnicząca rady, któ-
rzy też wolne chwile poświęcają zieleni na swoich posesjach.

Uczestnicy 
tej kameralnej 
uroczystości 
p r z y z n a w a -
li zgodnie, że 
czas najwięk-
szych epide-
micznych ob-
ostrzeń, kiedy 
obowiązywało 
hasło „Zostań 
w domu”, prze-
znaczali głów-
nie na zajmo-

wanie się przydomowymi roślinami oraz na wprowadzanie zmian 
w ogrodach. 

Laureaci tegorocznego konkursu nie omieszkali zauważyć, jak 
istotną pomocą dla atrakcyjnego zagospodarowania zielonych po-
łaci oraz zróżnicowania nasadzeń są przyznawane od kilku lat do-
tacje z gminnej kasy.

Wyniki konkursu na najschludniejszą posesję podaliśmy w wy-
daniu nr 16 „Informatora”. JS

Wrześniowe posiedzenie
września Rada Gminy Kleszczów zebrała się w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy, by odbyć XXIV w tej kaden-

cji posiedzenie. Sesję otworzyły sprawy związane ze zmianami 
w składzie osobowym dwóch komisji, wynikającymi z wygaśnię-
cia mandatu radnego Pawła Karasińskiego. Do Komisji Budżetu, 
Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska został powołany Adam 
Książek. W kolejnym głosowaniu rada dokonała wyboru przewod-
niczącego tej komisji. Został nim radny Andrzej Zięba. Odwołany 
z komisji budżetu radny Arkadiusz Kowalczyk został wybrany człon-
kiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kleszczów.

W dalszej części sesji rada uchwaliła zmianę jednej z uchwał, 
przyjętych na sierpniowym posiedzeniu, a dotyczących udzielenia 
pomocy finansowej gminie Kluki. Następnie podjęła uchwałę o fi-
nansowym wsparciu kwotą 100 tys. zł Gminy Dobra. Pomoc będzie 
przeznaczona na likwidację szkód po powodzi, a konkretnie na re-
mont przepustu pod drogą gminną Stróża - Porąbka oraz przywró-
cenia przejazdu na drodze Stróża - Raciborzany.

Podczas wrześniowego posiedzenia radni zajęli się wprowadze-
niem zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów 
na lata 2020-2023 oraz zmian w tegorocznym budżecie Gminy 
Kleszczów. Budżet po zmianach przewiduje po stronie dochodów 
272.291.257,08 zł, a po stronie wydatków 359.748.082,08 zł.

Kolejne uchwały, które Rada Gminy Kleszczów rozpatrzyła 
w trakcie wrześniowej sesji dotyczyły m.in.:

● zmiany uchwały nr XIX/213/2020 Rady Gminy Kleszczów 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

● zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu gminy,

● rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kleszczów 
(skargę wniesioną przez zarząd OSP w Łuszczanowicach rada 
uznała za bezzasadną; do projektu uchwały zostało dołączone ob-
szerne uzasadnienie).

Jeden z najdłużej omawianych wątków stanowiła informacja 
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczów za I półrocze 
2020 roku. Przedstawiła ją skarbnik gminy, Agata Karbownik. Ob-
szerne sprawozdanie budżetowe liczy ponad 120 stron. JS
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Stały punkt 
pobierania 
wymazów 

w Bełchatowie
od koniec września zwiększyła 
się liczba punktów pobrań wy-

mazów w naszym województwie. Jak 
podaje łódzki oddział Narodowego Fun-
duszu Zdrowia jest wśród nich także 
nowy punkt w Bełchatowie.

Jeśli zostaniemy skierowani na po-
branie wymazu warto pamiętać o od-
powiednim przygotowaniu się. Aby 
przeprowadzony test był maksymalnie 
wiarygodny na co najmniej dwie godzi-
ny przed pobraniem wymazu nie nale-
ży: jeść, pić oraz myć zębów. Zaleca się 
także nie palić papierosów, żuć gum do 
żucia oraz ssać tabletek na gardło. Każ-
da z tych substancji powoduje bowiem 
zanieczyszczenie pobieranej próbki.

Najbliżej gminy Kleszczów działa-
ją obecnie następujące punkty pobiera-
nia wymazów:

- Bełchatów - Oddział Wojewódz-
kiej Stacji Ratownictwa Medycznego, 
ul. Czapliniecka 153, tel. 511 865 773, 
działa w godz. 8-12.15;

- Piotrków Trybunalski - Powiato-
we Centrum Matki i Dziecka, ul. POW 
13/ Grota Roweckiego 1, tel. 790 801 
720, 667 777 519; działa w godz. 8-10;

- Radomsko - Szpital Powiatowy, 
ul. Jagiellońska 36, tel. 44/ 685 47 16, 
działa w godz.13-15.

Aktualną, pełną listę punktów po-
bierania wymazów łódzki oddział NFZ 
podał na swojej stronie 13 października.

JS

P

J

Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieru-

chomości gruntowych w dniu 13 listopada 2020 roku
Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie w ewi-
dencji gruntów obrębu geodezyjnego 14, oznaczone jako działki podane w zestawieniu tabelarycznym.

L.p. Numer obrębu - 14 /
miejscowość/ulica/

Nr 
działki

Nr 
KW

Powierzch-
nia [ha]

Cena wywoław-
cza netto [zł]

Wadium
[zł]

Minimalne postą-
pienie [zł}

ul. Jana III Sobieskiego
1 Łuszczanowice Kolonia 776

Ks
ięg

a W
iec

zy
sta

    
PT

1B
 /0

00
53

23
4/7

0,1395 64 170 6 500 650
2 Łuszczanowice Kolonia 775 0,1303 69 059 7 000 700
3 Łuszczanowice Kolonia 774 0,1301 68 953 6 900 690
4 Łuszczanowice Kolonia 773 0,1302 69 006 7 000 700

ul. Zygmunta III Wazy
5 Łuszczanowice Kolonia 763/1 0,1904 83 776 8 400 840
6 Łuszczanowice Kolonia 764 0,1301 68 953 6 900 690
7 Łuszczanowice Kolonia 765 0,1302 69 006 7 000 700
8 Łuszczanowice Kolonia 755 0,1201 63 653 6 400 640
9 Łuszczanowice Kolonia 756 0,1200 63 600 6 400 640
10 Łuszczanowice Kolonia 759 0,1200 63 600 6 400 640
11 Łuszczanowice Kolonia 760 0,1200 63 600 6 400 640

ul. Stefana Batorego
12 Łuszczanowice Kolonia 747 0,1885 96 135 9 700 970
13 Łuszczanowice Kolonia 748 0,1220 64 660 6 500 650
14 Łuszczanowice Kolonia 749 0,1220 64 660 6 500 650
15 Łuszczanowice Kolonia 751 0,1220 64 660 6 500 650

16 Łuszczanowice Kolonia 752 0,1220 64 660 6 500 650
1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą i chwastami. W/w działki po-

siadają  pełną infrastrukturę techniczną wraz z układem drogowym. Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej wprowadzone są na teren poszczególnych działek, przyłącza teletechniczne, energetyczne i gazowe dopro-
wadzone są do granicy pasa drogowego.

2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego 
z 2013 r. poz. 5798), gdzie działki oznaczone numerami: 776, 763/1, 764, 765, 755, 756, 759, 760, 747, 748, 749, 751, 
752 znajdują się w strefie 11MN i 13MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

Na działkach nr 773, 774 i 775 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 ob-
serwacji 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 
13.11.2020 r. w sali nr 16 o godz. 10.30. 
Nabywca danej nieruchomości zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 
2004r. podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 106 ze. zm.) do ceny na-
bycia ustalonej w przetargu zobowiązany 
będzie uiścić należny podatek VAT w wy-
sokości obowiązującej w dniu sprzedaży, 
a także ponieść koszty związane z za-
warciem umowy kupna-sprzedaży.

Pełna treść ogłoszenia oraz regu-
lamin przetargu znajduje się na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie, 
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, jest 
publikowana na stronach internetowych 
www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej www.bip.kleszczow.
pl w zakładce „Gospodarka nierucho-
mościami”.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, 
ul Główna 47, Referat Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub 
pod tel. 44/ 731-66-31 lub 44/ 731-66-55.

Działki zaznaczone kolorem sza-
rym przeznaczone są do zbycia w dro-
dze ustnych przetargów nieograniczo-
nych w dniu 13 listopada 2020 roku.

Warto sprawdzić 
przed wizytą

ak pokazują pierwsze dwa ty-
godnie października stan epi-

demiologiczny w Polsce może zmie-
niać się bardzo gwałtownie. Sytuacja 
jest diametralnie inna niż w lipcu 
i sierpniu, kiedy powoli zapominali-
śmy o wcześniejszych ograniczeniach 
z powodu Covid-19.

Teraz kolejne instytucje, firmy, 
urzędy ogłaszają powrót do ostrzej-
szego reżimu sanitarnego, a nawet 
do zawieszania bezpośredniej obsługi 
klientów w swoich siedzibach. Dlatego 
zanim wybierzemy się załatwić jakąś 
sprawę warto jest sprawdzić (telefo-
nicznie lub przez Internet) jak obecnie 
działa interesujący nas podmiot.

Z kolei informacje o wszystkich ak-
tualnych „koronawirusowych” ograni-
czeniach i zaleceniach znaleźć moż-
na na rządowej stronie https://www.
gov.pl/web/koronawirus. JS
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www.gov.pl/stopcovid

Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim 
wysoka gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania, 
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust. 

Jak zapobiegać zakażeniu?
   

październik 2020 r.

PAMIĘTAJ!
Podejrzewasz, że masz koronawirusa, ale nie masz jeszcze objawów?
Zostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło
do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich
pozostałych osób w poczekalni.

•   Myj często ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je środkiem 
odkażającym na bazie alkoholu (co najmniej 60%).

•  Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
•   Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką, 

kiedy kaszlesz lub kichasz.
•   Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami chorymi.
•   Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych, 

w środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie 
odpowiedniego dystansu nie jest możliwe.

 Często myj ręce wodą  
z mydłem lub dezynfekuj 
je płynem na bazie alkoholu 
(min. 60%). 

Kiedy kaszlesz lub kichasz, 
zakrywaj usta i nos zgiętym 
ramieniem lub jednorazową 
chusteczką.

Zachowaj co najmniej  
1,5 metra odległości  
od innych osób.

 Zasłaniaj usta i nos  
w ogólnodostępnych 
przestrzeniach zamkniętych  
oraz w środkach komunikacji.

 W przypadku wystąpienia 
objawów charakterystycznych  
dla COVID-19, skontaktuj się 
telefonicznie z lekarzem POZ  
lub w przypadkach zagrożenia 
zdrowia lub życia, niezwłocznie 
zadzwoń pod numer alarmowy  
112 lub 999.

 Przestrzegaj ograniczeń 
wynikających z przepisów  
o stanie epidemii.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

We wrześniu przy ul. Głównej w Kleszczowie, na wprost sie-
dziby Zakładu Komunalnego „Kleszczów” rozpoczęły się 

prace budowlane. Z tablicy informacyjnej można dowiedzieć się, że 
za tą inwestycją stoi handlowa sieć Dino Polska S.A.

Prośba o udzielenie kilku informacji dotyczących m.in. terminu 
oddania oraz kosztów inwestycji, wysłana do biura prasowego spół-
ki wróciła z lakoniczną odpowiedzią „Bardzo mi przykro, ale nieste-
ty nie udzielamy informacji o nowych inwestycjach”. 

W tej sytuacji musimy sięgnąć do innych źródeł. Tablica usta-
wiona przy wjeździe na plac budowy podaje, iż generalnym wyko-
nawcą budowy nowego budynku handlowo-usługowego w Klesz-
czowie jest spółka KROT INVEST KR INŻYNIERIA Sp. z o.o. SKA. 
Firma ma swoją siedzibę w Krotoszynie i - jak wynika ze zdjęć za-
mieszczonych w internetowej witrynie - ma już za sobą kilkanaście 
różnych zakończonych budów, w tym także dwa sklepy marki Dino.

Zgodnie z podanymi na tablicy terminami sklep w Kleszczowie 
ma powstać w rekordowym tempie zaledwie czterech miesięcy. Nie 
oznacza to jednak, że już w styczniu wejdą do niego pierwsi klienci. 
Jakiś czas potrwają pewnie jeszcze procedury odbiorowe.

Nie wiadomo, którym z kolei marketem z nazwą Dino będzie ten, 
budowany w Kleszczowie. Zważywszy na tempo, w jakim giełdo-
wa spółka otwiera nowe markety ten kleszczowski będzie się mie-
ścił w grupie 1450-1500. Niedawno portal PAP Biznes donosił, że 
na koniec września spółka Dino Polska posiadała łącznie 1371 skle-
pów, przy czym tylko w ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku otwo-
rzyła 153 nowe markety.

Spółka Dino Polska zadebiutowała na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie w kwietniu 2017 roku. Od tamtej pory do 
7 października br. cena jednej akcji urosła z 37,50 zł do ponad 223 
zł. Taki trend jest potwierdzeniem trafnie wybranej strategii, o której 
można przeczytać w prospekcie emisyjnym Dino Polska: 

„Strategia Grupy Dino zakłada kupno działek o powierzchni ok. 
3000 m2 na terenach zamieszkiwanych przez ok. 2500 mieszkań-
ców w promieniu ok. dwóch kilometrów oraz budowę własnych skle-
pów, przystosowanych do potrzeb klientów, według własnej specy-
fikacji, z których większość ma powierzchnię sali sprzedaży ok. 400 
m2 i zapewnia 10-30 miejsc parkingowych”.

Z tegoż prospektu dowiemy się też, że niemal wszystkie sklepy 
Dino były budowane w oparciu o takie same założenia projekto-
we, a wyliczone w 2016 r. nakłady inwestycyjne na jeden sklep 
(łącznie z kupnem działki) wynosiły ok. 2,4 mln zł.

Dzięki rynkowej ekspansji, która spotkała się z dobrym przy-
jęciem konsumentów, a także wzrostem zakupowych apetytów 
Polaków (wspomaganym m.in. programami typu 500 +) sieć 
handlowa Dino Polska została liczącym się pracodawcą. Jak in-
formuje wspomniany już prospekt emisyjny standardowa liczeb-
ność personelu, obsługującego jeden market, to 15 pracowni-
ków. Jeśli w ciągu ostatnich trzech lat ten wskaźnik nie uległ 
zmianie to obecnie w sklepach Dino jest zatrudnionych ponad 
20 tys. pracowników.

Firma już zaczęła szukać pracowników do kleszczowskie-
go marketu, o czym informuje baner, ustawiony przy wjeździe 
na plac budowy. JS

W Kleszczowie będzie sklep Dino

W czerwonej strefie!
„Uwaga! W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos. Powiat beł-

chatowski od 10.10. w czerwonej strefie epidemicznej” - takiej tre-
ści komunikat w formie wiadomości SMS Rządowe Centrum Bez-
pieczeństwa rozesłało po południu 9 października do mieszkańców 
naszego powiatu. Podany link kierował do rządowej strony www.
gov.pl, gdzie są podawane dokładne informacje o nowych zasa-
dach regionalnych obostrzeń, obowiązujących od 10 października.

Począwszy od 10 października aż do odwołania mieszkańcy 
powiatu, zaliczonego do strefy czerwonej, mają obowiązek zasła-
niania ust i nosa podczas przebywania w przestrzeni publicznej. 
Maseczkę higieniczną lub przyłbicę należy więc nosić wybiera-
jąc się nie tylko na zakupy, ale też na spacerze i podczas po-
rządkowania grobów bliskich na cmentarzu. Są to dodatkowe ob-
ostrzenia. Jak wiadomo zasłanianie ust i nosa obowiązuje ciągle 
w pojazdach komunikacji publicznej i w czasie załatwiania spraw 
urzędowych.

Z obowiązku noszenia przyłbic i maseczek są zwolnione tyl-
ko te osoby, które posiadają stosowne zaświadczenie lekarskie.

W strefie czerwonej jest zabronione organizowanie kongre-
sów, targów i wydarzeń kulturalnych, nawet na świeżym powie-
trzu. Wesela i inne uroczystości rodzinne zostały ograniczone do 
50 uczestników (z wyłączeniem obsługi). W kinach na widowni 
może zasiąść tylko ¼ maksymalnej liczby widzów, a w siłowniach 
i klubach fitness zajęcia mogą się odbywać tylko przy zapewnie-
niu 10 m kw. powierzchni dla każdej ćwiczącej osoby. Mogą być 
organizowane imprezy sportowe, lecz bez udziału publiczności.

Prosimy o stosowanie tych zasad sanitarnych, jakie zaleca Mi-
nisterstwo Zdrowia. Dla ich przypomnienia publikujemy obok ulot-
kę. JS



6  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 20/540

å ciąg dalszy na str. 10

Historia zapisana 
w protokołach (11)

27 lipca 1935 r.
Wśród spornych spraw z sąsiednimi gminami były też takie, 

jak wywołany przez gminę Łękawa problem dofinansowania prac 
remontowych, prowadzonych przy moście w Słoku. Sąsiedni sa-
morząd postanowił przy okazji powiększyć ten obiekt i domagał 
się, by Kleszczów partycypował w kosztach. Zarząd gminy Klesz-
czów przypomniał, że most powstał w 1927 roku w oparciu o pro-
jekt, przygotowany przez technika dróg gminnych przy Wydziale 
Powiatowym w Piotrkowie, a zatem musiał spełniać wymogi co do 
wymiarów. Rozbudowa mostu nie wynikała zatem z potrzeb użyt-
kowników. Powołując się na ten argument Kleszczów odmówił do-
łożenia się do rozbudowy mostu na rzece Widawce, oddzielającej 
obie gminy.

26 października 1935 r.
O tym, jak znaczne zaległości podatkowe wobec budżetu gminy 

mieli właściciele majątku ziemskiego Wola Grzymalina świadczą in-
formacje, zawarte w protokole z październikowego posiedzenia za-
rządu gminy. Oceniono tam, że przez dwa ostatnie lata zaległości 
w zapłacie gminnego podatku wyrównawczego urosły do niebotycz-
nej kwoty prawie 3 tys. zł. Gmina odzyskała, co prawda, w czerwcu 
tegoż roku 719 zł zaległości, biorąc z należących do majątku lasów 
drewno na opał dla szkolnych pomieszczeń. Jednak „mimo wielo-
krotnych przypomnień o regulowanie zaległości, p. Dembowski nic 
więcej nie wpłacił dotąd tłumacząc się ciągle brakiem gotówki”.

Uchwałą przyjętą podczas tego posiedzenia zarządu zdecydo-
wano, iż „jeżeli do końca listopada r.b. p. Dembowski nie wpłaci na 
poczet zaległej należności znaczniejszej kwoty stosownie do sumy 
zaległości, to po tym terminie p. wójt bezwzględnie wyśle do Urzędu 
Skarbowego wniosek egzekucyjny, o przymusowe ściągnięcie od p. 
Dembowskiego zaległych należności”.

Niedostatki w gminnej kasie były powodem m.in. takich decyzji, 
jak wypisanie się Kleszczowa ze Związku Gmin Wiejskich. Podję-
to takie kroki, by nie odprowadzać do związku członkowskiej skład-
ki za kolejny rok. Sprawa członkostwa w ZGW powróciła na sesji kil-
ka miesięcy później. Decyzję o opuszczeniu związku przez gminę 
Kleszczów radni podtrzymali, ale opłacenia składki za rok 1935 nie 
dało się uniknąć.

Ubóstwo części mieszkańców gminy było stale rozszerzającym 
się zjawiskiem. Już w październiku 1935 r. zabrakło w budżecie 
środków, przewidzianych na zasiłki. Z tego m.in. względu wójt Grze-
gorczyk zdecydował się ogłosić zbiórkę ofiar pieniężnych na rzecz 
najuboższych mieszkańców. Z zebranych w ten sposób pieniędzy 
mieli oni otrzymać zapomogi na gwiazdkę.

Samorząd próbował również ustalać niższe czynsze za loka-
le, wynajmowane od prywatnych właścicieli na potrzeby gminnych 
szkół. W tym celu zaproszono ich na dzień 4 grudnia 1935 r. do 
urzędu gminy w celu ustalenia obniżki opłat. „Jeżeli by który z wła-
ścicieli lokali nie zgodził się na znaczniejszą obniżkę czynszu, to 
Zarząd gminny wystara się o wynajęcie innych tańszych lokali, jed-
nak odpowiednich na sale szkolne” - odnotowano w protokole z te-
goż posiedzenia.

13 stycznia 1936 r.
Najważniejszym tematem w porządku pierwszej sesji roku 1936 

okazała się sprawa budowy szkoły w Łuszczanowicach. Wójt Fran-
ciszek Grzegorczyk, zobowiązany na jednym z wcześniejszych po-
siedzeń zarządu do rozpoznania związanych z inwestycją spraw 
proceduralnych oraz wyliczeniem jej kosztów, pozyskaną wiedzą 
podzielił się z radnymi.

Nowa szkoła, przy której budowaniu chciała pomagać cała spo-
łeczność wsi Łuszczanowice, a także Łuszczanowic Kolonii, miała 
kosztować 15 tys. zł. Ta kwota nie uwzględniała wartości prac spo-
łecznych oraz wartości takich materiałów jak kamień na fundamenty 
czy piasek. Nowa szkoła, której tak pragnęła lokalna społeczność, 

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

Fundacja nagrodziła 
uczniów i studentów

września zostały ogłoszone wyniki corocznego konkursu, 
organizowanego przez Fundację Rozwoju Gminy Klesz-

czów w celu wyróżnienia utalentowanych uczniów oraz studentów. 
Plebiscyt - Talent to projekt, który umożliwia „wyłowienie” młodych 
mieszkańców gminy, utalentowanych w dziedzinie nauki, kultu-
ry i sportu.

Zgodnie z regulaminem, który zarząd FRGK znowelizował 
w maju tego roku, nagrodę w plebiscycie może uzyskać…

wyłącznie mieszkaniec gminy
…Kleszczów. Osiągnięcia 

zgłoszonych na konkurs kandy-
datów oceniała komisja złożo-
na z trojga przedstawicieli za-
rządu fundacji (prezes Mariola 
Rybarczyk, Jacek Baryła, Ro-
man Urbański) oraz przed-
stawicieli dyrekcji szkół gminy 
Kleszczów (Agnieszka Nagoda-
-Gębicz - dyrektor ZSP w Klesz-

czowie, Katarzyna Syrówka - wicedyrektor SP w Kleszczowie, Iza-
bela Marcinkowska - wicedyrektor SP w Łękińsku).

Miniony rok szkolny i akademicki nie dawał ambitnym uczniom 
i studentom zbyt wielu okazji do rywalizowania w konkursach 
przedmiotowych, zawodach, turniejach i konkursach. Powodem 
były oczywiście ograniczenia, związane z epidemią koronawirusa. 
Komisja konkursowa oceniając wyniki kandydatów do nagród brała 
pod uwagę „przede wszystkim prestiż określonych olimpiad, konkur-

XX Dzień Papieski…
… przebiegał pod hasłem „Totus Tuus” („Cały Twój”). Uroczy-

sta Msza św. w kościele p. w. NMP Anielskiej została odprawiona 
11 października w samo południe. Jak co roku była prowadzona 
zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fun-
dacja ta wspiera stypendiami zdolną młodzież z niezamożnych ro-
dzin na wsi i w małych miastach.

Jak co roku z okazji Dnia Papieskiego odbyły się okoliczno-
ściowe konkursy gminne. 7 października w konkursie wiedzy o Ja-
nie Pawle II rywalizowało 24 uczniów szkół z terenu gminy Klesz-
czów. Po rozwiązaniu testu wyłoniono uczestników etapu ustnego. 
Trzy czołowe miejsca w konkursie zajęli: I m. - Jakub Buresz 
(Szkoła Podstawowa w Łękińsku), II m. ex aequo: Filip Gaik (LO 
w Kleszczowie) i Zofia Sujata (SP w Łękińsku), III m. - Przemysław 
Muskała (TNT w Kleszczowie).

Odbył się również konkurs plastyczny, na który wpłynęły łącz-
nie 164 prace. Wyniki konkursu można poznać na stronie www.
zspkleszczow.pl. JS
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„Zielone Serce 
Kleszczowa” 2.0

 
Wielobranżowa dokumentacja projek-

towo-kosztorysowa, opracowana przez 
wybraną w przetargu firmę, ma być pod-
stawą do ogłoszenia kolejnego przetar-
gu - tym razem dotyczącego realizacji 
robót budowlano-instalacyjnych. Specy-
fikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
określa dość dokładnie katalog zadań, 
jakie będzie miał zrealizować projektant 
„Zielonego Serca Kleszczowa” w wersji 
2.0. Oprócz przeprowadzenia wizji lokal-
nej w terenie i wykonania odwiertów, słu-
żących do przygotowania dokumentacji 
geotechnicznej, projektant przeanalizuje 
opłacalność zastosowania w projektowa-
nym obiekcie odnawialnych źródeł ener-
gii, zaprojektuje też podziemne zbiorni-
ki,które gromadzić mają wodę opadową, 
wykorzystywaną następnie do nawadnia-
nia terenów zielonych. Do wymienionych 
wcześniej obiektów, tworzących „Zielone 
Serce Kleszczowa”, projektant ma doło-
żyć dodatkową atrakcję dla dzieci i mło-
dzieży w postaci górki saneczkowej.

Proces projektowania potrwa co naj-
mniej 12 miesięcy i został podzielony 
na pięć etapów. Etap I to opracowanie 
szczegółowego, wielobranżowego pro-
jektu koncepcyjnego, opartego na włą-
czonych do SIWZ założeniach. W dru-
gim etapie przewidziano prezentację 
i przedłożenie projektu koncepcyjne-
go do akceptacji. Etap III polegać ma 
na opracowaniu wielobranżowego pro-
jektu budowlanego, uzgodnionego z in-
stytucjami i rzeczoznawcami pod kątem 
przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 
przeciwpożarowych i innych.

W kolejnych etapach przewidziano 
przedłożenie projektu budowlanego do 
akceptacji inwestora (czyli Urzędu Gmi-
ny w Kleszczowie), a następnie uzyska-
nie ostatecznego pozwolenia na budowę 
i opracowanie wielobranżowej dokumen-
tacji (wykonawczej, warsztatowej, monta-
żowej etc.).

W ramach konsultacji z inwestorem 
projektant będzie musiał zaprezentować 
pięć wizualizacji komputerowych w wer-
sji 3D zaprojektowanego przez siebie bu-
dynku pawilonu oraz zagospodarowa-
nia otaczających go terenów. Jak można 
przeczytać w SIWZ „wizualizacje kompu-
terowe 3D budynku i zagospodarowania 
terenu należy wykonać w jakości fotore-
alistycznej przy wykonaniu efektów gra-
ficznych tj. zaawansowane efekty oświe-
tlenia, cieniowanie, przezroczystość, 
wypukłość powierzchni. Wizualizacje po-
winny mieć możliwości opcji ZOOM. Wi-
zualizacje należy przedstawić na plan-
szach 100x70 cm”.

J. Strachocki

Prekursorzy zmiany  
kleszczowskich granic (2)

W poprzednim wydaniu „Informatora” przypomnieliśmy pierwszy z epizodów, który 
wkrótce po starcie samodzielnego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, 
mógł zmienić granice gminy Kleszczów i bardzo mocno zmniejszyć wpływy do gminnej kasy.

Niedługo po zakończeniu sporu o granice, wszczętego przez samorząd miasta Bełchato-
wa, zdarzyła się historia, która mogła terytorium naszej gminy powiększyć.

Na tej zmianie straciłaby gmina Szczerców
Kolejne wydarzenia związane ze zmianą granic administracyjnych miały swój począ-

tek w 1994 roku. W pierwszych tygodniach tego roku do Rady Ministrów skierowany został 
wniosek o przyłączenie do kleszczowskich włości południowej części gminy Szczerców. Ta-
kiej zmiany terytorialnej domagali się mieszkańcy wsi: Grabek, Parchliny, Chabielice, Młyn-
ki, Kieruzele, Janówka, Tatar, Osiny, Stanisławów I i Stanisławów II.

Ich decyzja była pokłosiem wcześniejszej polityki inwestycyjnej, prowadzonej przez wła-
dze gminy Szczerców. Większość szczercowskich radnych traktowała wioski z południa po 
macoszemu, odmawiając środków na oczekiwane przez ich mieszkańców przedsięwzię-
cia. Konflikt narastał stopniowo. Pozostający w mniejszości radni z południowej części gmi-
ny podjęli desperacką decyzję - w geście protestu przeciw takiej polityce zrzekli się manda-
tów radnych.

Kolejnym ich krokiem było rozpoczęcie sta-
rań o reaktywację gminy Chabielice. W swo-
im wniosku tłumaczyli, że jest to powrót do li-
czącej 400 lat tradycji, kiedy jako samodzielny 
podmiot funkcjonowała gmina Chabielice. Mie-
li świadomość, że jeśli ich działania się powio-
dą, to w obrębie nowo powstałej gminy znajdą 
się cenne zasoby węgla z - jeszcze nie eks-
ploatowanej, ale perspektywicznej - odkrywki 
„Szczerców”. Na początku lat 90. ciągle tliły się 
też nadzieje na budowę kolejnej, choć mniej-
szej niż „Bełchatów” elektrowni. Miała być zlo-
kalizowana na polach sąsiadujących z wio-
ską Tatar.

Zabiegi zmierzające do odtworzenia daw-
nej gminy Chabielice nie powiodły się. Zaczę-
to zatem zbierać podpisy mieszkańców wspo-
mnianych wcześniej wiosek, popierające ideę 
przyłączenia do bogatszego sąsiada.

Kleszczowska rada na „tak”
Samorząd kleszczowski życzliwie odniósł się do inicjatywy. W lutym na sesji Rady Gmi-

ny podjęto uchwałę w sprawie objęcia granicami gminy Kleszczów wszystkich wymienionych 
wcześniej wsi. Radni mogli wcześniej zobaczyć listy z licznymi podpisami ich mieszkańców. 
Poparcie przekroczyło 90 procent.

Kończyła się pierwsza kadencja odrodzonych samorządów. Z rozpatrzeniem przez Sej-
mik Samorządowy w Piotrkowie uchwały radnych Kleszczowa należało się pospieszyć. Gra 
toczyła się o to, by po ewentualnej pozytywnej decyzji można było w zbliżających się majo-
wych wyborach samorządowych móc wybrać do rady przedstawicieli 10 przyłączonych wio-
sek.

Wojewódzcy radni nie spieszyli się. Wnioskiem o przyłączenie sejmik zajął się dopiero 
na początku kwietnia. Na posiedzenie, w którym miałem okazję uczestniczyć, a potem rela-
cjonować je w jednej z lokalnych gazet, przyjechali przedstawiciele wnioskodawców.

„Gmina Szczerców ma nas za pachołków do utrzymania funduszów. Ale do zrobienia 
czegoś na naszym terenie niestety nie ma funduszu. Wszystko, co się buduje, buduje się tyl-
ko w Szczercowie” - tłumaczył jeden z byłych radnych Szczercowa. A inny mieszkaniec tak 
opisywał trudy, związane z zamieszkiwaniem w niedoinwestowanej części gminy: „Mamy 8 
kilometrów drogi o takiej nawierzchni, że nie wiem czy taka droga jeszcze gdzieś jest. My 
o nią walczymy 23 lata ze Szczercowem i nie możemy się doprosić. Musimy jeździć 16 kilo-
metrów dookoła, żeby się do gminy dostać”.

Desperackie starania osób domagających się przyłączenia ich wsi do sąsiedniej gminy 
popierał przed sejmikiem delegat Kleszczowa - Aleksander Janson. Przekonywał, że zbiera-
nie podpisów mieszkańców było rodzajem referendum. „To jest zagwarantowane w przepi-
sach, że o zmianie terytorium gminy decydują jej mieszkańcy”.

„To nie było referendum, ale podchody” - kontrował Kazimierz Kaleciński, reprezentują-
cy wtedy przed sejmikiem Radę Gminy Szczerców. Oświadczył, że szczercowski samorząd 
nie podejmował żadnej uchwały ogłaszającej referendum, ani też go nie przeprowadzał. Ów-
czesny przewodniczący piotrkowskiego sejmiku, Andrzej Adamowicz potwierdził, że zgodnie 

Mieszkańcy tych miejscowości chcieli 
przyłączenia do gminy Kleszczów

Źródło: mapa-google.pl

å ciąg dalszy ze str. 2

å ciąg dalszy na str. 10
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Miesięczne stypendia 
dla studentów

Jakie warunki muszą spełnić studenci z terenu gminy Kleszczów, 
by otrzymać wypłacane co miesiąc stypendium? O jego przyznanie 
mogą się ubiegać studenci studiów stacjonarnych, którzy łącznie speł-
niają następujące warunki:
1. nie ukończyli 26. roku życia, chyba że 26. rok życia przypada 

w ostatnim roku studiów - w takim przypadku stypendium może zo-
stać przyznane do końca tego roku akademickiego,

2. nie powtarzają roku, na który ubiegają się o stypendium,
3. nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okre-

sie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
4. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów od co 

najmniej 3 lat, licząc od daty upływu terminu składania wniosków 
o stypendium,

5. przedstawili zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z in-
formacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem stu-
diów, w tym korzystaniu z urlopów określnych w regulaminie stu-
diów oraz niepowtarzaniu roku.

Stypendium jest przyznawane jako miesięczne świadczenie 
w okresie od 1 października do 30 czerwca każdego roku akademic-
kiego. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 500 złotych mie-
sięcznie. Warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie przez 
Wójta Gminy Kleszczów umowy ze stypendystą. Stypendium przeka-
zywane jest na konto wskazane przez studenta lub wypłacane w kasie 
Urzędu Gminy w Kleszczowie - do 10 dnia każdego miesiąca.

Warunkiem wypłat stypendium w kolejnym semestrze roku aka-
demickiego jest ponowne dostarczenie zaświadczenia o kontynuowa-
niu studiów. Student musi dostarczyć takie zaświadczenie do 31 mar-
ca 2021 roku.

Utrata prawa do otrzymywania przyznanego stypendium nastę-
puje w przypadku: ● podania nieprawdziwych danych we wniosku, ● 
skreślenia z listy studentów, ● powtarzania roku akademickiego, ● ko-
rzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, ● przerwa-
nia studiów lub ich zakończenia w trakcie trwającego roku akademic-
kiego.

Termin składania wniosków o stypendium na rok akademicki 
2020/2021 upływa w dniu 02 listopada 2020 roku.

Wzory dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium są do 
pobrania na stronie gminy www.kleszczow.pl w zakładce „Druki do po-
brania” lub w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kleszczów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Zdrowia, 
Oświaty, Kultury i Promocji, tel. 44/ 731-66-25, pokój numer 5.

NAUKA - uczniowie szkół podstawowych
● I miejsce - Przemysław Muskała (SP w Łę-

kińsku): laureat  wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z historii dla uczniów szkół 
podstawowych.

NAUKA - studenci
● I miejsce - Paulina Olczak (studentka Uni-

wersytetu Medycznego w Łodzi): aktywna 
członkini łódzkiego oddziału Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Studentów Medycyny 
IFMSA-Poland oraz Studenckiego Koła Na-
ukowego na UM w Łodzi, koordynator sesji 
naukowej „Surgery” podczas konferencji Ju-
venes Pro Medicina 2020.

● II miejsce - Wiktor Dytnerski (student Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu): zwy-
cięzca I edycji konkursu międzynarodowe-
go International Bitcoin Trading Competition.

KULTURA - uczniowie szkół podstawowych
● I miejsce - Krzysztof Urbański (SP w Klesz-

czowie): I m. w kat. 12-13G w Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Pre-
zydenta Miasta Pabianic ESKADRA 2019; I 
miejsce w XXX Ogólnopolskim Turnieju Tań-

sów, projektów czy zdobytej ponadprzeciętnej i udokumentowanej wie-
dzy w danej dziedzinie”. Ponadto Komisja przyznając nagrody oceniała 
wielkość zaangażowania się w zdobycie określonych osiągnięć m.in…

ponadobowiązkowe poświęcenie swego czasu
…na treningi/zajęcia; dodatko-

wy czas niezbędny do uczestnictwa 
w zawodach/ turniejach.

W uroczystości wręczenia na-
gród, zorganizowanej w sali konfe-
rencyjnej SOLPARKU, oprócz laure-
atów wzięli udział: Katarzyna Biegała 
- przewodnicząca Rady Fundacji 
Rozwoju Gminy Kleszczów, Joan-
na Guc - kierownik Referatu Zdro-
wia, Oświaty, Kultury i Promocji UG 
Kleszczów, Jan Gurazda – prezes 
zarządu LKS „Omega” Kleszczów, 
a także rodzice laureatów i osoby to-
warzyszące.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne. Nagroda za I 
miejsce wyniosła 1000 zł, za II miejsce - 800 zł, za III miejsce - 600 zł. 
Ponieważ kwoty te zostały pomniejszone o podatek to, w ramach re-
kompensaty, laureaci otrzymali karty podarunkowe Decathlon o warto-
ści 100 zł. Na sfinansowanie wszystkich nagród fundacja przeznaczy-
ła 11.200 zł brutto.

Warto zwrócić uwagę na…
otoczkę tej uroczystości:

…przygotowaną przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kleszczo-
wie wystawę dyplomów i certyfika-
tów laureatów Plebiscyt - Talent; 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez Natalię Mularczyk, relację fo-
tograficzną z wydarzenia, wykona-
ną przez Patryka Woźniaka (dostęp-
na na stronie internetowej www.frgk.
pl); występy dwóch par tanecznych: 
Krzysztofa Urbańskiego z partnerką 
oraz Wiktorii Stadnik z partnerem.JS

Fundacja nagrodziła 
uczniów i studentów

Karate; II m. w zawodach karate shorin-ryu „O 
Puchar Prezydenta Grudziądza 2019”.

● II miejsce - Nikola Zawodzińska (SP w Klesz-
czowie): I m. na 60 m i I m. w skoku w dal 
w bełchatowskiej edycji „Czwartków Lekko-
atletycznych”.

SPORT - uczniowie szkół ponadpodstawo-
wych

● III miejsce - Marcel Kozłowski: I m. w katego-
rii M16 w cyklu biegów ogólnopolskich „City 
Trail”; III m. na 800 m w finale Wojewódzkiej 
Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej LICEALIADA; 
II m. w plebiscycie na X najlepszych sportow-
ców ZSP Kleszczów.

SPORT - studenci
● I miejsce - Milena Gierach (studentka Uni-

wersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
w Częstochowie): IV m. w Mistrzostwach Pol-
ski LZS w biegach przełajowych na dystan-
sie 3 km kobiet; I m. w biegu przełajowym ko-
biet na 3 km w cyklu biegów ogólnopolskich 
„City Trail”.

● I miejsce - Kinga Fryś (studentka Politechni-
ki Łódzkiej): I m. w klasycznym wyciskaniu 
sztangi leżąc w kategorii Open Kobiet w Aka-
demickim Pucharze Polski.

Laureaci PLEBISCYT - TALENT 2020
ca Towarzyskiego w kat. 12-13G podczas 
Otwartych Mistrzostw Ziemi Śląskiej.

KULTURA - uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych

● I miejsce - Wiktoria Stadnik (LO w Kleszczo-
wie): III m. w kat. pow. 15E w Grand Prix Pol-
ski; I m. w Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
Towarzyskiego (OTTT) w kat. 14-15E orga-
nizowanym przez Studia Tańca Jabczyńscy 
we Wrocławiu; II m. w IV OTTT o Puchar Bur-
mistrza Miasta Czeladź w kat. 14-15E; II m. 
w kat. 14-15E w OTTT o Puchar Prezydenta 
Miasta Pabianic ESKADRA 2019.

● II miejsce - Marcel Kozłowski (ZSP w Klesz-
czowie): ukończenie z wyróżnieniem projektu 
społecznego „Outside the box” dot. wyklucze-
nia społecznego w ramach konkursu „Zwol-
nienie z teorii”; ukończenie kursów „Digital 
Skills” i „Project Management Principles”.

SPORT - uczniowie szkół podstawowych
● I miejsce - Daria Gołasa (SP w Kleszczowie): 

I m. w zawodach karate kata w Mládež (Cze-
chy); VI m. w zawodach karate kata w Ogólno-
polskim Turnieju Ziemi Mieleckiej Shorin-Ryu 
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Spiszmy się 
jak na rolników 

przystało!
odczas Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020 obowiązkową 

formą zbierania danych jest samospis 
internetowy. Jest on przeprowadzany 
za pośrednictwem interaktywnej apli-
kacji dostępnej od 1 września br. Rol-
nikom, którzy nie mają technicznej 
możliwości przeprowadzenia samo-
spisu w swoich domach, umożliwio-
no to w przygotowanym przez Urząd 
Gminy miejscu, które jest dostępne 
w godzinach pracy urzędu.

Obsługa formularza spisowe-
go podczas samospisu internetowe-
go jest łatwa, intuicyjna. Logowanie 
do aplikacji jest bezpieczne i możli-
we z komputera oraz telefonu komór-
kowego, mającego połączenie z Inter-
netem. Dla osób, które potrzebować 
będą pomocy lub którym nie uda się 
wypełnić formularza internetowego, 
została specjalnie uruchomiona info-
linia. Umożliwia ona telefoniczne do-
konanie samospisu poprzez kanał 
„Spisz się przez telefon”. Rachmistrze 
telefoniczni obsługujący linię „Spisz 
się przez telefon” są dostępni na dy-
żurach siedem dni w tygodniu w godz. 
8.00-20.00.

Jeżeli zajdą okoliczności, w przy-
padku których użytkownik gospodar-
stwa rolnego nie będzie mógł doko-
nać samospisu, zostanie on spisany 
poprzez wywiad telefoniczny, prze-
prowadzany przez rachmistrza tele-
fonicznego. 

Poza tym, zgodnie z decyzją za-
stępcy Generalnego Komisarza Spi-
sowego od 10 października br. istnieje 
możliwość przeprowadzania spisu rol-
nego przez rachmistrzów w formie wy-
wiadów bezpośrednich z responden-
tami. Przeprowadzanie spisu rolnego 
tą metodą będzie realizowane z za-
chowaniem wszystkich zaleceń sani-
tarnych. O metodzie przeprowadzenia 
wywiadu (przez telefon lub bezpo-
średnio u respondenta) decyduje każ-
dorazowo zastępca Wojewódzkiego 
Komisarza Spisowego w porozumie-
niu z rachmistrzem spisowym. 

Jeżeli respondent ze względu na 
sytuację epidemiczną wyraża oba-
wę przed bezpośrednim kontaktem, 
rachmistrz poinformuje go o obowiąz-
ku udziału w spisie, który może być 
zrealizowany w formie wywiadu tele-
fonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz po-
zyska informację, że użytkownik go-
spodarstwa rolnego jest objęty kwa-
rantanną lub izolacją domową wywiad 
będzie przeprowadzony przez telefon.

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

Wizytował szkołę w Wolicy
odinspektor szkolny R. Sarnecki został w październiku 1936 roku wysłany przez swo-
ich przełożonych z władz Powiatu Piotrkowskiego, by przeprowadzić wizytację publicznej 

szkoły powszechnej w Wolicy. Napisany starannie rękopis, zawierający sprawozdanie z tej wizy-
tacji, zajmuje trzy strony formatu A4. Lektura tego dokumentu, dostępnego w piotrkowskim Archi-
wum Państwowym (choć przeważają w nim głównie oceny poziomu nauczania oraz prowadzo-
nego procesu dydaktycznego) dostarcza też informacji o wyglądzie szkolnego budynku i jedynej, 
użytkowanej tu sali lekcyjnej, jak również o liczebności czterech oddziałów i frekwencji uczniów.

„Szkoła mieści się w budynku murowanym (z cegły surówki), dawnym folwarcznym czworaku, 
będącym własnością gromady wiejskiej. W budynku jest izba szkolna o powierzchni podłogi 40 
m2. O dość dobrem oświetleniu, oraz mieszkanie dla nauczyciela, składające się z 2-ch pokoików 
i kuchenki. W drugiej części budynku jest jeszcze jedna izba dość obszerna, która po przeprowa-
dzeniu gruntownego remontu mogłaby służyć za świetlicę dla dzieci”.

Opis izby szkolnej, jakkolwiek obszernej, nie zajął wiele miejsca. Zmieścił się w trzech zaled-
wie zdaniach: „Umeblowanie izby szkolnej stanowią: 4 ławki dwuosobowe i 8 ławek czteroosobo-
wych starych, nieodpowiednich, stół i krzesło oraz 2 tablice – stojąca i wisząca. Na ścianach godło 
i portrety: Pana Prezydenta, Marszałka J. Piłsudskiego i Generała Śmigłego-Rydza. Izba szkolna 
jest czysto utrzymana, przybrana, podłoga zaciągnięta pyłochłonem”.

Wizytacja prowadzona była 19 października 1936 r. w godzinach od 8.10 do 14.20. Polegała 
m.in. na sprawdzeniu, jak przebiega nauczanie arytmetyki, przyrody i rysunków w klasach III-IV 
oraz arytmetyki i języka polskiego w klasach I-II. Podinspektor Sarnecki sprawdzał też wyrywkowo 
poziom wiadomości dzieci z j. polskiego, historii i przyrody, oglądał wypracowania pisane przez 
uczniów, kontrolował akta szkolne i odbył z nauczycielem „konferencję na temat poziomu pracy 
dydaktycznej, osiągniętych wyników, organizacji pracy w klasach łączonych”.

Nauczycielem przepytywanym i kontrolowanym przez wysłannika powiatowych władz oświa-
towych był Michał Przysiężnik. Sam jeden zajmował się nauczaniem 67 dzieci mieszkających 
w Wolicy i chodzących do czterech szkolnych oddziałów. Podinspektor zwrócił uwagę na bardzo 
wysoką frekwencję uczniów. Pierwszoklasiści, których było 19, zjawili się tego dnia w komple-
cie, podobnie jak trzecioklasiści (28). Spośród 15 uczniów klasy II obecnych było 14, a z grona 5 
czwartoklasistów obecni byli wszyscy. Dodajmy, że w sprawozdaniu wyjaśniona została tak niska 
liczebność najstarszej klasy: „Z powodu niezbyt odległej 3-klasowej szkoły w Łękińsku dzieci star-
sze z Wolicy częściowo chodzą do szkoły w Łękińsku”.

Z oczywistą satysfakcją odnotowana została frekwencja na poziomie 98,5 proc. „Frekwencja 
dzieci do szkoły jest bardzo dobra i w m-cu wrześniu nawet w czasie robót polowych wynosiła: 
kl. I - 97%, II - 96%, III - 93% i IV - 90%”. Jest to uwaga dość istotna. We wcześniejszych latach 
zdarzało się bowiem, iż z powodu jesiennych prac polowych (chodziło głównie o wykopki) z za-
jęć szkolnych nawet na dwa tygodnie zwalniani byli uczniowie całych klas. W archiwalnej tecz-
ce, poświęconej szkole w Wolicy, znaleźć można np. pismo kierownika M. Przysiężnika z wrze-
śnia 1931 roku. Zwracał się on do Inspektoratu Szkolnego w Piotrkowie z prośbą „o zezwolenie 
na przerwanie zajęć szkolnych z dziatwą oddz. II-go i wyższych na czas od 24 września do 8 paź-
dziernika z powodu pilnych robót polnych”. Inspektor oświatowy zgody udzielił, zastrzegając jed-
nak, że zwolnień można udzielać tylko indywidualnie poszczególnym uczniom.

Wizytator nie omieszkał przy tym ocenić zachowania uczniów oraz ich wyglądu: „Dzieci są 
grzeczne, na lekcjach zachowują się poprawnie. Czystość dzieci zadowalająca. Wszyscy chłopcy 
mają ostrzyżone włosy, dziewczynki włosy utrzymują również w zadowalającym porządku”. W kil-
ku zdaniach podsumował też opanowanie umiejętności czytania w poszczególnych klasach oraz 
opanowania materiału z kilku przedmiotów. Przy ich ocenianiu dominują dwa przymiotniki: „do-
stateczny” i „zadowalający”. Zadowalająca - zdaniem wizytatora - była m.in. historyczna wiedza 
uczniów, odnosząca się do tematu „walki o Niepodległość”. Krytyczną opinię zebrali uczniowie 
klasy IV za „przeciętną, a nawet dość słabą” umiejętność czytania. 

Nie zabrakło uwag o stanie wyposażenia szkoły w Wolicy: „Szkoła jest dostatecznie zaopa-
trzona w konieczne pomoce naukowe. Brak globusa, który będzie potrzebny w kl. IV przy nauce 
geografii. W bibliotece uczniowskiej jest 70 książek do czytania dla dzieci. Książki już są wypoży-
czane, a kontrola czytelników prowadzona”.

Ze sprawozdania z wizytacji można się dowiedzieć, iż w Wolicy działało Szkolne Koło Uczest-
ników Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych (TPBPSP) (było to 
powołane w 1933 r. stowarzyszenie, którego celem była zbiórka funduszy na budowę szkół). W 
szkole w Wolicy do TPBPSP zapisanych było 33 dzieci, a więc połowa uczniów.

Obok pozytywnej oceny pewnych wycinków działalności szkoły w sprawozdaniach z wizytacji 
zawsze musi się znaleźć przysłowiowa kropla dziegciu. Podinspektor R. Sarnecki wyeksponował 
w pięciu punktach sprawy, wymagające interwencji bądź poprawy. Trudno ocenić czy w zamy-
śle wizytatora ich kolejność odpowiadała hierarchii ważności, w każdym bądź razie pod nr 1 od-
notowana została taka oto uwaga: „Oprawić w ramy i oszklić portret Generała Śmigłego-Rydza”.

Zalecenia odnoszące się do procesu nauczania znalazły się w kolejnych punktach. Dotyczyły 
np. zwrócenia uwagi na poprawę umiejętności czytania uczniów IV klasy oraz skupienia się w na-
uczaniu matematyki w kl. IV na „piśmiennym sposobie dzielenia w zakr. 1000 i numeracji dowol-
nych liczb całkowitych”.

J. Strachocki

Z historii gminy Kleszczów
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Historia zapisana 
w protokołach (11)

miała składać się z trzech sal lekcyjnych oraz mieszkań dla troj-
ga nauczycieli. Po pieniądze na sfinansowanie budowy gmina go-
towa była sięgnąć do kilku źródeł. Zamierzano przeznaczyć na ten 
cel m.in. nadwyżkę budżetową z poprzednich lat (5 tys. zł) i zacią-
gnąć długoterminową pożyczkę od Towarzystwa Popierania Budo-
wy Publicznych Szkół Powszechnych. Na sprzedaż planowano też 
wystawić grunty tzw. osad szkolnych w kolonii i wsi Łuszczanowice.

Sprawa budowy tak drogiej i dużej szkoły dla jednej tylko miej-
scowości w gminie Kleszczów wywołała spore podziały w łonie 
Rady Gminy. W imiennym głosowaniu, jakie zostało zarządzo-
ne zwolennicy budowy szkoły wygrali tylko jednym głosem (9 „za”, 
8 „przeciw”). Popierający budowę radny Andrzej Andrysiak z Łę-
kińska zastrzegł przy tym, że oddaje głos „za” z zastrzeżeniem, iż 
„koszty budowy szkoły z funduszów gminnych użyte będą wyłącz-
nie z nadwyżek budżetu”. A Feliks Kaczmarek, reprezentujący w ra-
dzie wieś Ławki, od razu na sesji zadeklarował wsparcie budowy 
szkoły kwotą 25 zł i poprosił o zaprotokołowanie tej decyzji.

Długoterminowa pożyczka, zaciągnięta na kosztowną inwe-
stycję przez Gminę Kleszczów, wynieść miała 5 tys. zł. Brakująca 
część miała pochodzić – jak już wspomniałem – ze sprzedaży grun-
tów osad szkolnych. Osady w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach 
Kolonii dysponowały sporym areałem gruntów. Do sprzedaży prze-
znaczono 5 hektarów ziemi, spodziewając się uzyskać z tego źró-
dła ok. 6 tys. zł.

W kolejnej uchwale, przyjętej na tym samym posiedzeniu, pre-
cyzyjnie zapisano świadczenia w naturze, a także ilości i miejsce 
pozyskania materiałów na budowę: cegły, drewna, wapna, piasku 
i kamieni do fundamentów. Został również powołany 9-osobowy Ko-
mitet Budowy Szkoły. Na jego czele stanął wójt F. Grzegorczyk, na-
tomiast trzyosobowej Komisji Rewizyjnej miał przewodniczyć kie-
rownik szkoły w Łękińsku, a zarazem radny z tejże wsi, Stanisław 
Kaczmarek.

8 maja 1936 r.
Tematy szkolne zdominowały również majowe posiedzenia 

Rady Gminy Kleszczów. W liczącym 11 punktów porządku obrad 
kilka odnosiło się do funkcjonowania gminnych szkół. Spełniając 
orzeczenie Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego radni 
podjęli uchwałę w sprawie wynajęcia w Łuszczanowicach lokalu na 
funkcjonowanie trzeciego oddziału szkolnego. Miał on powstać od 1 
września tegoż roku. Ta podjęta pod presją władz oświatowych de-
cyzja pokazuje, jak pilną potrzebą było powiększenie szkolnej bazy, 
służącej dzieciom z Łuszczanowic oraz Kolonii.

Burzliwą dyskusję radnych wywołał plan tzw. komasacji szkół 
w Kleszczowie oraz Kucowie, do której wzywał Inspektorat Szkol-
ny w Piotrkowie. Operacja ta miała polegać na zamknięciu działa-
jącej w Kleszczowie małej, bo dysponującej tylko jedną salą lekcyj-
ną szkoły i podwyższeniu stopnia organizacyjnego (do trzech klas) 
szkoły w Kucowie. Utworzenie 3-klasowej szkoły w Kucowie radni 
poparli, ale zaraz na wniosek radnego Edmunda Szulca przyjęli ko-
lejną uchwałę, w której domagali się pozostawienia w Kleszczowie 
jednoklasowej placówki. „Rada (…) nie wyobraża sobie bowiem, 
aby w siedzibie Zarządu gminy, poczty i 2 kościołów, w punkcie, 
gdzie ześrodkowuje się życie gminy, nie było szkoły. (…) Przez ska-
sowanie szkoły w Kleszczowie władze szkolne wyrządziłyby Klesz-
czowowi wielką krzywdę”.

Zmiany organizacyjne miały też nastąpić w szkole w Rogow-
cu. Zdecydowano, że od 1 września 1936 r. zostanie udostępniona 
uczniom druga sala szkolna w tej miejscowości. Koszty sfinanso-
wania wszystkich zmian organizacyjnych w gminnym szkolnictwie 
kleszczowska Rada Gminy postanowiła pokryć z nadwyżki budże-
towej z poprzednich lat.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

z przepisami ustaw samorządowych takie referendum powinno zo-
stać przeprowadzone w całej gminie Szczerców. Dopiero jego wy-
nik mógłby zdecydować o ewentualnej zmianie granic.

Można powiedzieć, że o niepowodzeniu akcji, w której swoje na-
dzieje na poprawę bytu ulokowała znacząca większość mieszkań-
ców wsi Grabek, Parchliny, Chabielice, Młynki, Kieruzele, Janówka, 
Tatar, Osiny, Stanisławów I i Stanisławów II, zdecydowały wzglę-
dy proceduralne. Mimo braku referendalnego rozstrzygnięcia prze-
wodniczący A. Adamowicz poddał pod głosowanie wniosek o wy-
rażenie zgody na powiększenie gminy Kleszczów. Przy 14 głosach 
sprzeciwu, tyluż głosach wstrzymujących i 10 głosach poparcia ini-
cjatywa przepadła. Gminy Kleszczów i Szczerców pozostały więc 
w swoich dotychczasowych granicach. Jerzy Strachocki

Prekursorzy zmiany 
kleszczowskich granic (2)

å ciąg dalszy ze str. 7

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony
oraz drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż składników majątkowych.
Przetarg odbędzie się 22 października 2020 r. (czwartek)
● o godz. 13.30 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Antoniówce,
● o godz. 14.30 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

Nr inwenta-
rzowy

Rok 
prod. Ilość Lokalizacja 

zakupu

Cena 
wywo-

ławcza 1 
szt. (w zł)

Wysokość 
postąpie-
nia za 1 

szt. (w zł)

1.

Komputer 
biurkowy 
z monitorem 
DELL VO-
STRO 360 

GOK/WOKKL/ 
643/11 2011 1 szt.

GOK 
w Kleszczo-

wie
125,00 5,00

2.

Laptop DELL 
LATITUDE 
E6400 Z 
MAXTO 

63/2009 2009 1 szt.
GOK 

w Kleszczo-
wie

50,00 2,50

3. Router GOK/
WOKD/153/10 2010 1 szt.

GOK 
w Kleszczo-

wie
15,00 2,50

4. Meble biurowe 
(6 elementów)

GOKSIR/
WOKA/104/03 2003 1 kpl. WOK w Anto-

niówce 45,00 2,50

5. Regał biurowy GOKSIR/
WOKA/63/03 2003 1 szt. WOK w Anto-

niówce 15,00 2,50

Komputery mają wymontowane dyski główne, sprzedawane są bez klawia-
tur 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 Ośrod-
ka Kultury w Kleszczowie lub pod numerem telefonu 44/ 731-32-30 wew. 16.

Nieruchomości do wydzierżawienia
6 października na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.
bip.kleszczow.pl) ukazały się zarządzenia Wójta Gminy Klesz-
czów (Nr 120.91.2020, Nr 120.92.2020, Nr 120.93.2020) zawie-
rające wykaz nieruchomości lub ich części, przeznaczonych do 
wydzierżawienia. Są to nieruchomości położone w obrębach geo-
dezyjnych Kleszczów, Żłobnica oraz Łuszczanowice.
Każde z wydanych zarządzeń zawiera szczegółowe dane dotyczą-
ce nieruchomości oraz informację o warunkach dzierżawy.
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• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA 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 „Ener-
goserwis 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 „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – 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.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
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
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary 690-018-772
 44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
„Giganty Mocy” w Bełchatowie 635-19-22
 503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 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 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-72-03
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  633-82-00
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu 731-65-00
Stacja paliw ORLEN  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki 
- Izba Przyjęć (główna)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-66-10,731-31-10
 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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNYW ramach Licealiady…

… drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie wystąpiła 9 października 
w finale wojewódzkim Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej. Rywalizacja odbywała się w dziesięciu 

konkurencjach. Ucznio-
wie ZSP wywalczyli koń-
cowe III miejsce.

Największy wpływ na 
ten rezultat miały wyni-
ki uzyskane przez nastę-
pujących zawodników: ● 
Jakub Kokosiński - I m. 
w biegu na 400 m, ● Hu-
bert Żak - I m. w skoku 
wzwyż, ● Dawid Drzazga 
- I m. w biegu na 1500 m, 

● Marcel Kozłowski - III m. w biegu na 800 m, ● Filip Dzieciątkowski - III m. w biegu na 1500 
m, ● Rafał Kina - III m. w pchnięciu kulą 6 kg.

Opiekunami podczas zawodów byli: Marta Szataniak i Robert Pawlicki.

W szkolnej lidze lekkoatletycznej…
… 25 września w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie rywalizowali sportow-

cy ze szkół podstawowych. Na te wojewódzkie zawody z podstawówki w Łękińsku wyje-
chało 28 uczniów. Najlepsze wyniki i miejsca na podium wywalczyli: ● Rozalia Skibińska 
- II m. w biegu na 300 m, ● Mateusz Bielecki - III m. w skoku wzwyż, ● Klaudia Jędrze-
jewska, Rozalia Skibińska, Zofia Sujata, Izabela Kralka – III m. w sztafecie 4x100 m.

Martyna mistrzynią województwa
W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 29 września odbyły się wojewódzkie zawody 

w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Dziewczęta miały do po-
konania dystans 1000 m, zaś chłopcy 1500 m. Znakomity występ odnotowała uczenni-
ca Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, Martyna Witkowska. Wywalczyła I miejsce i ty-
tuł Mistrzyni Województwa Łódzkiego.

Przełaje w Wolborzu
XXV Ogólnopolskie i Wojewódzkie Biegi Przełajowe w Wolborzu zgromadziły na starcie 

zawodników, reprezentujących Ludowe Zespoły Sportowe. Trzy pierwsze miejsca w klasyfi-
kacji klubów sportowych LZS zajęły: 1. LKS Koluszki, 2. LZS Rozprza, 3. LKS Zuza Running 
Team. Zwycięscy biegacze z Koluszek zdobyli na tych zawodach cztery puchary, 13 meda-
li oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji gmin.

Spośród biegaczy LKS Omega Kleszczów najlepiej spisała się Natalia Susmęd, która 
w biegu na 600 m w grupie dziewcząt z rocznika 2010 i młodszych wywalczyła III miejsce. 
Na uwagę zasługuje też występ Mileny Gierach, która w kategorii open wygrała na dystan-
sie 4000 m. (opr. JS)

Reprezentacja ZSP w Kleszczowie w pełnym składzie
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Kleszczowska fundacja 
ogłasza konkurs

irma, w której pracuje rodzic może być tematem pracy pla-
stycznej, przygotowanej na konkurs ogłoszony przez Fun-

dację Rozwoju Gminy Kleszczów. Do 30 października należy przy-
gotować rysunek, obrazek lub grafikę w formacie A4, które będą 
ilustrować hasło „Mój Tata pracuje …” „Moja Mama pracuje…”. 

Jak wynika z konkursowego regulaminu praca ma przedstawiać 
np. budynek firmy z terenu naszej gminy, w której pracuje rodzic, 
albo - jeśli rodzic pracuje poza terenem gminy - siedzibę wybrane-
go zakładu lub instytucji, działającej na terenie gminy Kleszczów.

„Praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedyn-
czego autora. Każdy uczestnik może do konkursu złożyć max. 
2 prace” - głosi regulamin. W każdej z czterech kategorii wieko-
wych (● przedszkolaki; ● uczniowie szkół podstawowych kl. I-III; 
● uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI; ● uczniowie szkół pod-
stawowych kl. VII -VIII) przewidziano po 3 nagrody rzeczowe oraz 
wyróżnienia.

Wyniki zostaną ogłoszone do 6 listopada, a najlepsze pra-
ce będzie można obejrzeć za pośrednictwem strony internetowej 
www.frgk.pl. JS

Terminy zajęć twórczych
przeprowadzeniu dwutygodniowego naboru osób zaintere-
sowanych udziałem w kołach i w zajęciach warsztatowych 

(nabór prowadzony był od 4 do 19 września) Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kleszczowie zamieścił na swojej stronie internetowej harmo-
nogram pierwszych spotkań. O kolejnych spotkaniach grup zainte-
resowań GOK będzie informował na bieżąco także poprzez stronę 
(www.gok.kleszczow.pl).

W rozpoczętym właśnie 
sezonie działalności kultu-
ralnej 2020/21 gminny ośro-
dek organizuje m.in. zajęcia 
sensoryczne, zajęcia wo-
kalne, zajęcia z tkactwa ar-
tystycznego dla dorosłych, 
zajęcia z rysunku i malar-
stwa dla dorosłych, zaję-
cia z ceramiki artystycznej 
(dla osób dorosłych oraz 
dla dzieci), zajęcia teatral-
ne, zajęcia z robotyki, zajęcia modelowania z modeliny, zarządza-
nie multimediami w internecie. W poniedziałki na zajęciach w tere-
nie spotykają się miłośnicy aktywnego ruchu (nordic walking). JS

Nawet 6 tys. za 
dwuminutowy filmik

ilmowy konkurs „Z Twoich podatków”, ogłoszony przez mi-
nistra finansów, ma w sposób ciekawy pokazywać inwesty-

cje, które powstały z naszych podatków.
„W twojej okolicy zbudowano lub właśnie powstaje nowe bo-

isko, przedszkole albo droga? Do sklepu prowadzi nowy chodnik 
oświetlony latarniami? W szkole pojawiły się lepsze komputery, 
trwa remont przychodni zdrowia, strażacy korzystają z odnowio-
nej remizy a policjanci dostali nowoczesne radiowozy? Czy wiesz, 
że te wszystkie inwestycje i ich utrzymanie oraz modernizacja są 
możliwe dzięki płaceniu podatków? Kieruj się swoim filmowym in-
stynktem i po prostu nagrywaj” - można przeczytać w informacji 
o konkursie.

Film powinien: ● trwać nie krócej niż 1 minutę i nie dłużej niż 2 
minuty, ● być wykonany w dowolnie wybranej konwencji i gatun-
ku filmowym oraz technice, ● mieć format AVI, MP4, MPG, mak-
symalną jakość full HD i maksymalną wielkość 150 MB, ● odnosić 
się do hasła konkursu „Z Twoich podatków”.

Nagrody zostaną przyznane dla aż 10 filmów, które otrzyma-
ją najwięcej głosów. Łączna pula nagród w konkursie to 20 tys. zł: 
1 miejsce - 6000 zł, 2 miejsce - 4000 zł, 3 miejsce - 3000 zł, od 4 
do 10 miejsca - 1000 zł. Ponadto minister przyzna jedno wyróżnie-
nie, które będzie uwzględniać takie kryteria, jak oryginalność, po-
mysłowość i odpowiednie dopasowanie filmu do tematu konkursu.

Filmy można zgłaszać do 21 października 2020 r., do godz. 
23:59. Więcej o konkursie: www.podatki.gov.pl/z-twoich-podat-
kow/konkurs-edukacyjny-z-twoich-podatkow/. JS

Tel. 693-695-758

Święto Żniw
niedzielę 4 października wspólnota Parafii Ewangelicko-
-Reformowanej w Kleszczowie obchodziła Dziękczynne 

Święto Żniw. Jest ono tradycją w kościołach protestanckich i ma 
na celu przypomnienie bliskiego związku człowieka z naturą i pod-
kreślenie, jak wiele człowiek zawdzięcza Stwórcy. Miejsce przed 
ołtarzem dekorowane jest tym, co człowiek potrafi wyhodować 

i zebrać na swój uży-
tek w polu, ogrodzie 
i sadzie. 

J e s z c z e  j e d -
ną, wyjątkową ce-
chą tego święta jest 
podkreślenie, iż każ-
dy człowiek wezwa-
ny jest do pracy na 
rzecz bliźniego. Z 
tego względu są pro-

wadzone zbiórki pieniędzy na konkretne cele charytatywne. Uro-
czystość kończy program artystyczny w wykonaniu dzieci. JS
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