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Dwudniowe

Gmina Kleszczów 
zwycięża

30 października w specjalnym dodat-
ku do dziennika „Rzeczpospolita” zostały 
ogłoszone wyniki corocznego Rankingu Sa-
morządów 2020. Gmina Kleszczów z sumą 
71,06 pkt. uplasowała się na pierwszym 
miejscu w zestawieniu gmin wiejskich. W tej 
kategorii miejsce drugie przypadło gminie 
Padew Narodowa z woj. podkarpackiego 
(64,84 pkt.), a trzecie - gminie Suchy Las 
z woj. wielkopolskiego (62,58 pkt.).

Czyste źródła prądu zamiast  
„brudnej” energetyki?

Ogłoszona przez zarząd grupy PGE S.A. strategia otwarcie mówi o nieopłacalności bu-
dowy odkrywki „Złoczew”, wygaszaniu energetyki opartej na węglu i szybkim rozwoju źródeł 
„zielonej” energii. Te plany wywołują zrozumiałe emocje zwłaszcza wśród mieszkańców ca-
łego rejonu, objętego oddziaływaniem kompleksu górniczo-energetycznego, którego najważ-
niejsze obiekty są położone na terenie gminy Kleszczów. Nie brakuje opinii, że to zapowiedź 
gospodarczej zapaści tej części województwa, która rozkwitła za sprawą budowy największej 
w Polsce odkrywkowej kopalni oraz największej elektrowni węglowej.

Na początku listopada ruszyły prace zespołu do spraw transformacji obszarów górni-
czych województwa łódzkiego. Do końca stycznia 2021 r. Urząd Marszałkowski ma przygoto-
¬wać Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. 

Więcej na str. 5

Fot. J. Strachocki

Nowy parking oraz boisko sportowe
Przy ulicy Szkolnej w Łękińsku gminne inwestycje nie skończą się wraz z budową no-

wego skrzydła tutejszej szkoły podstawowej. Kolejne przedsięwzięcia realizowane po tej 
samej stronie ulicy i na sąsiednich działkach to budowa parkingu dla samochodów osobo-
wych oraz budowa nowego boiska sportowego. Właśnie zostały ogłoszone przetargi nie-
ograniczone, które pozwolą wybrać wykonawców obu tych zadań.

Więcej na str. 2

Światłowody coraz dłuższe
Ponad 1,6 mln zł brutto kosztować będzie w tym roku roz-

budowa gminnej sieci światłowodów. Przetarg na trzyczęścio-
wą inwestycję został sfinalizowany w kwietniu, wtedy też pod-
pisano umowy.

Rozbudowa infrastruktury teletechnicznej pozwala gmin-
nemu operatorowi - spółce ARR Arreks na dostarczanie klien-
tom szybszego internetu oraz świadczenie usługi dostępu do 
cyfrowej telewizji.

Więcej na str. 5

Mniej czasu  
na spisanie się

Od 9 listopada GUS wprowadził waż-
ną zmianę dla rolników, którzy dokonują sa-
mospisu. Obecnie na przeprowadzenie sa-
mospisu rolnicy mają 5 dni od momentu 
pierwszego skutecznego zalogowania do 
aplikacji spisowej. Więcej na str. 3

Na nowym osiedlu
Nie brakuje chętnych do zamieszkania 

na nowym osiedlu budynków jednorodzin-
nych w Łuszczanowicach Kolonii. 5 listopa-
da odbył się pierwszy w tym roku przetarg 
nieograniczony. Nabywców znalazło sie-
dem działek. Ich numery w ewidencji grun-
tów to: 705, 737, 738, 740, 743, 744, 745. 
Powierzchnia działek które znalazły nabyw-
ców wynosiła od 11,87 do 12,78 ara.

W tym wydaniu „Informatora” jest za-
powiedź przetargu, który odbędzie się 
w grudniu. Tym razem nabywcy będą mo-
gli wybierać wśród 10 działek budowlanych 
o powierzchni od 12 do 18,8 ara.

Więcej na str. 4

Więcej na str. 2
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KRÓTKO
corocznym zestawieniu dzienni-
ka „Rzeczpospolita” polskie miasta 

i gminy są oceniane w oparciu o około 50 
różnych wskaźników. Odnoszą się one do 
takich obszarów, jak: trwałość ekonomiczna, 
trwałość środowiskowa, trwałość społecz-
na i jakość zarządzania. Zsumowane punk-
ty dają wynik końcowy, decydujący o pozycji 
danego samorządu w swojej kategorii.

We wspomnianym dodatku „Ranking 
samorządów” zespół redakcyjny dziennika 
„Rzeczpospolita” stwierdził m.in.: „W ran-
kingu oceniamy dokonania władz lokalnych 
pod względem zrównoważonego rozwo-
ju, a to właśnie taka polityka może pomóc 
miastom i gminom przetrwać najtrudniejsze 
czasy. Zrównoważony rozwój zakłada bo-

pracowywanie dokumentacji projek-
towo-technicznej dla nowych inwesty-

cji, zaplanowanych w sąsiedztwie szkoły pod-
stawowej w Łękińsku, odbywało się w jednym 
czasie. To zadanie gmina powierzyła pracow-
ni Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane 
EKOBUD s.c. z Dmosina Drugiego.

Parking na 36 miejsc…
… sąsiadować będzie z istniejącym już 

od paru lat miasteczkiem ruchu drogowego. 
Na wyłożonej betonową kostką płaszczyźnie 
będą wyznaczone trzy miejsca postojowe dla 
osób niepełnosprawnych oraz ciągi piesze. Z 
ponad 2300 m kw. przeznaczonych na tę in-
westycję miejsca postojowe oraz tzw. ciągi 
jezdne zajmować mają 950 m kw., zaś ciągi 
piesze - blisko 230 m kw. Wyznaczono rów-
nież przeszło 550 m kw. na urządzenie traw-
nika. Pozostała powierzchnia (506 m kw.) po-
służy do doprowadzenia drogi dojazdowej do 
terenów rolnych, położonych po południowej 
stronie. Dodatkowo droga umożliwi dojazd 
na plac budowy znacznie oddalonego od ul. 
Szkolnej boiska sportowego.

Działki przeznaczone na urządzenie no-
wego parkingu oraz budowę boiska sporto-
wego mają spadek w kierunku południowym. 
Jak więc zastrzeżono w przetargowej specy-
fikacji „Teren inwestycji wymaga podniesienia 
w celu zniwelowania różnicy terenu, co wiąże 
się z wykonaniem schodów terenowych i po-
chylni prowadzących do boiska szkolnego”.

wiem odpowiedzialne gospodarowanie ist-
niejącymi zasobami w celu budowania trwa-
łego rozwoju w obszarze ekonomicznym, 
społecznym i środowiskowym”.

W tegorocznym „Rankingu samorzą-
dów” w kategorii miast na prawach powia-
tu trzy czołowe miejsca na podium zajęły: 
I - Gliwice, II - Opole, III - Sopot. Podium 
przeznaczone dla miast i gmin miejsko-wiej-
skich zajęły natomiast: I - Morawica, II - Bie-
ruń, III - Puszczykowo.

Warto dodać, że Gmina Kleszczów 
w ostatnich latach sukcesywnie zmierza-
ła ku czołówce rankingu „Rzeczpospolitej”. 
W roku 2017 Kleszczów był na miejscu 48, 
w roku 2018 na 16, natomiast w roku 2019 
zajmował 4 miejsce. JS

W rankingu „Rzeczpospolitej”

Kolejne inwestycje w Łękińsku
Nowy, 36-miejscowy parking będzie wy-

posażony w tzw. odwodnienie liniowe, a nad-
miar wód opadowych zostanie stąd odpro-
wadzony do sieci kanalizacji deszczowej. 
Wykonawca ustawi elementy małej architek-
tury: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmie-
ci. Teren zostanie oświetlony, będą rów-
nież posadzone drzewka. Czas przewidziany 
w dokumentacji przetargowej na wykonanie 
wszystkich prac to 6 miesięcy.

Dla piłkarzy i lekkoatletów…
… będzie przeznaczone nowe boisko 

sportowe, które ma być zbudowane w są-
siedztwie Szkoły Podstawowej im. M. Koper-
nika w Łękińsku. Oferty na realizację tej inwe-
stycji będą przyjmowane w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie do 1 grudnia. Na ten kolejny 
w naszej gminie obiekt rekreacyjno-sportowy 
przeznaczony zostanie teren o powierzchni 
prawie 5 tys. m.kw.

Jakie obiekty znajdą się w obrębie tego 
terenu? W dokumentacji przetargowej zo-
stały one precyzyjnie wyliczone wraz z po-
daniem powierzchni. Znajdą się tu zatem: 
boisko piłkarskie - 2145 m kw., boisko wie-
lofunkcyjne - 654,63 m kw., bieżnia - 562,35 
m kw., zeskocznia - 33,86 m kw., rzutnia do 
pchnięcia kulą - 4,82 m kw., budynek gospo-
darczy o powierzchni zabudowy 27,54 m kw. 
Ciągi piesze, miejsce na tzw. klasę letnią, 
plac koło bieżni oraz teren przeznaczony dla 
widowni - wszystko to zajmować ma 611,82 

m kw. W wykazie tzw. powierzchni bio-
logicznie czynnej wymieniono jeszcze 
trawnik, który zostanie urządzony na 
terenie ponad 880 m kw.

Termin wykonania zamówienia zo-
stał ustalony na 8 miesięcy od dnia za-
warcia umowy. Zadaniem wykonawcy 
będzie również utrzymanie nawierzch-
ni z trawy naturalnej (boisko piłkar-
skie oraz teren trawnika) przez okres 
dwóch lat od daty odbioru końcowego 
inwestycji. W zakres utrzymania trawy 
wchodzą regularne zabiegi pielęgna-
cyjne - nawadnianie, koszenie, nawo-
żenie oraz wertykulacja, aeracja i pia-
skowanie.

JS
Plan inwestycji w Łękińsku – wycinek z projektu PP-B 
„Ekobud”

Odwołanie zastępcy wójta
Decyzją z 5 listopada wójt gminy odwołał z funk-
cji swojego zastępcy Michała Michałka. Odwołanie - 
zgodnie z wydanym w tej sprawie zarządzeniem - na-
stąpiło z dniem 9 listopada.  

Wielu chętnych na projektowanie 
„Zielonego serca”
Przed miesiącem informowaliśmy obszernie o pla-
nach, jakie ma gmina w kwestii zagospodarowa-
nia zielonych terenów w sąsiedztwie SOLPARKU. 
30 września został ogłoszony przetarg „Wykona-
nie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicz-
nej wykonania i odbioru robót budowlanych dla reali-
zacji inwestycji pn. <Budowa terenów rekreacyjnych 
w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa>”. Do 6 
listopada, kiedy upływał ustalony termin składania 
ofert odnotowano ponad 880 pobrań załączników. 
Zgłosiło się 10 wykonawców, gotowych na realizację 
szczegółowej dokumentacji dla tej - od dawna oma-
wianej i modyfikowanej, ale też bardzo przez miesz-
kańców gminy oczekiwanej - inwestycji. Oferty złoży-
ły firmy, mające swoje siedziby m.in. w Warszawie, 
Wrocławiu, Szczecinie, Pabianicach, Katowicach, To-
runiu i Grodzisku Mazowieckim. 
W większości ofert wycena kosztów realizacji tego 
zamówienia mieści się w przedziale 350 - 585 tys. zł. 
Są również biura projektowe, które wartość prac wy-
ceniły powyżej 1 mln zł. Obecnie trwa proces szcze-
gółowej weryfikacji złożonych na przetarg ofert.

Wybory uzupełniające …
… do Rady Gminy Kleszczów zostały przeprowadzo-
ne w niedzielę 8 listopada. W okręgu wyborczym nr 
8 wybierano jednego radnego, który zajmie miejsce 
w radzie, zwolnione przez Pawła Karasińskiego.
W okręgu nr 8, obejmującym ulice: Miła, Łąkowa, Pół-

n o c n a ,  R o l -
na, Słonecz -
na i Ustronna 
w  Ł ę k i ń s k u , 
w  d n i u  w y -
b o r ó w  b y ł o 
uprawnionych 
do  g łosowa -
nia 259 osób. 
W lokalu wy-
borczym, któ-
ry tym razem 

mieścił się w budynku domu kultury, głosy ważne od-
dało 141 wyborców. O mandat ubiegały się dwie kan-
dydatki. Ewelina Garwolska otrzymała poparcie 52 
głosujących, natomiast Romana Gąsowska - 89. Fre-
kwencja wyniosła prawie 54,5 proc.

Siedem działek sprzedanych 
w jednym przetargu
5 listopada został zorganizowany pierwszy w tym 
roku publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
uzbrojonych działek budowlanych na osiedlu w Łusz-
czanowicach Kolonii. Z siedemnastu wystawionych 
tego dnia działek nabywców znalazło siedem. Szcze-
gółowa informacja o tym, które działki znalazły na-
bywców i za jaką cenę zawarta jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej. W okresie od 13 do 20 listopada 
upubliczniony został komunikat o nabywcach oraz 
pełnej cenie zakupionych nieruchomości (łącznie 
z wartością VAT). JS
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GOPS informuje
Aktualne ograniczenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie w za-
kresie bezpośredniej obsługi klientów nadal stosuje ograniczenia. 
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym 
czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 oso-
ba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizują-
cych zadania w zakresie obsługi interesantów).

Ograniczenia tego nie stosuje się do: ● dziecka do ukończe-
nia 13. roku życia; ● osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orze-
czeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze 
względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; ● 
osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw 
w urzędzie; ● osoby wymagającej pomocy tłumacza; ● innej oso-
by, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Przez cały czas trwania wizyty w urzędzie Interesant jest zo-
bowiązany do zasłaniania nosa i ust (z wyjątkami wynikającymi 
z przepisów powszechnie obowiązujących).

GOPS jednocześnie prosi o ograniczenie do minimum oso-
bistych wizyt w ośrodku. Bezpośrednia obsługa jest możliwa po 
wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem 
merytorycznym.

Kontakt telefoniczny: ● numer główny: 44 731-31-27; ● świad-
czenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny: 44 731-36-34; ● pracowni-
cy socjalni: 44 731-36-36 lub 44 731-36-37. Kontakt jest również 
możliwy za pośrednictwem: ● poczty elektronicznej e-mail: gop-
skle@post.pl; platformy ePUAP: /GOPS_KLESZCZOW/Skrytka.

Pomoc GOPS w okresie epidemii
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie podaje 

numery telefonów, pod które można zadzwonić po pomoc. GOPS 
informuje, że każdy kto z powodu pandemii koronawirusa nie bę-
dzie mógł wyjść z domu, a wymaga pomocy przy wykonywaniu 
czynności dnia codziennego np. przy robieniu zakupów, może 
zwrócić się o pomoc dzwoniąc pod jeden z następujących nume-
rów telefonów GOPS w Kleszczowie: 44/ 731-31-27, 44/ 731-36-
36 lub  44/ 731-36-37.

Coraz mniej czasu na skorzystanie z 300+
GOPS w Kleszczowie przypomina, że zbliża się ostateczny 

termin zdobycia pieniędzy na „Dobry start”. Świadczenie „Dobry 
start” (znane też pod nazwą 300+) przysługuje w związku z roz-
poczęciem roku szkolnego. Uprawnione są osoby uczące się do 
ukończenia 20 roku życia w roku, w którym kończy się dany rok 
szkolny lub - w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - do 
ukończenia 24 roku życia w roku, w którym kończy się dany rok 
szkolny.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Kleszczowie do dnia 30 listopada 2020 r.

***
GOPS informuje również, że nadal przyjmuje wnioski na zasi-

łek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, który trwa od 1 
listopada br. do 31 października 2021 r. Więcej informacji można 
otrzymać dzwoniąc na nr telefonu 44/ 731-36-34.

Październikowa sesja
października obradowali radni gminy Kleszczów. Na początku 
sesji rada podjęła ponad 20 uchwał odnoszących się do pomocy 

finansowej z Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego. Niektó-
re z tych uchwał dotyczyły uchylenia, inne zaś wprowadzenia zmian we 
wcześniejszych decyzjach o udzieleniu wsparcia dla sąsiednich samorzą-
dów. Kilka uchwał odnosiło się natomiast do udzielenia wsparcia na cał-
kowicie nowe zadania inwestycyjne. Niemal wszystkie z procedowanych 
na początku październikowej sesji uchwał podjęte zostały po wcześniej-
szych wnioskach, złożonych przez Gminę Kamieńsk.

W odpowiedzi na wniosek dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. 
Jana Pawła II w Bełchatowie rada postanowiła przyznać dotację w kwocie 
42 tys. zł na zakup dwóch kopuł do lamp operacyjnych. Zakupiony dzięki 
dotacji sprzęt byłby wykorzystany w przypadku konieczności uruchomie-
nia przez szpital dodatkowych stanowisk zabiegowych.

Dwie kolejne uchwały odnosiły się do wprowadzenia zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2020-23 oraz 
w tegorocznym budżecie gminy. Następnie rada przyjęła wzór deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Trzy 
kolejne uchwały odnosiły się do wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-
ści gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Dębina. Z wnioskiem 
o sprzedaż należących do gminy działek wystąpiła Kopalnia Węgla Bru-
natnego Bełchatów. Działki są niezbędne do prowadzenia prac przygoto-
wawczych na przedpolu odkrywki „Szczerców”.

W ostatniej z przyjętych w październiku uchwał Rada Gminy Klesz-
czów wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobów gminy 16-aro-
wej działki z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Działka 
jest położona w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice.

JS

Ważne dla studentów-stypendystów
Informujemy, że w najbliższych dniach pracownik Urzędu Gminy w Kleszczowie bę-
dzie się kontaktował mailowo lub telefonicznie ze studentami, którzy składali wnio-
ski o przyznanie miesięcznych stypendiów i spełnili wymagane warunki, w sprawie 
ustalenia terminu zgłoszenia się do urzędu celem podpisania umów stypendialnych. 
Stypendia zostaną wypłacone, zgodnie z zapisami regulaminu, po podpisaniu przez 
studenta umowy stypendialnej.
Wypłata pierwszych stypendiów za miesiące: październik - listopad - grudzień 2020 
roku następuje w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu zawar-
cia umowy.

Poradnictwo prawne - przez telefon
Do 27 listopada został wydłużony termin na udzielanie porad prawnych drogą telefo-
niczną. Aby skorzystać z porady prawnej lub obywatelskiej w Punktach Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego należy uzgodnić 
telefonicznie termin teleporady, dzwoniąc pod numer tel. 723-721-725.
Taki sposób udzielania porad wynika z potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania 
i zwalczania COVID-19. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom 
i osobom korzystającym z usług, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edu-
kacji prawnej.

Telefoniczne porady psychologiczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje o uruchomieniu te-
lefonicznych porad psychologicznych w zakresie specjalistycznego poradnictwa. Z 
tego wsparcia korzystać można codziennie, w godzinach 16:30-18:30, z wyłącze-
niem Świąt Bożego Narodzenia.
Porady udzielane są pod nr telefonu: 690-141-700.

Aktualne numery w Zakładzie Komunalnym
Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. jakiś czas temu zmienił numery telefonów. 
Raz jeszcze przypominamy je mieszkańcom gminy:
● Sekretariat    44/ 731 58 58
● Dział Rachunkowo-Księgowy  44/ 731 58 52-54
● Dział Usługowo-Transportowy   44/ 731 58 55-57
● Dział Eksploatacji    44/ 731 58 61-65
● Dział Administracyjno-Inwestycyjny 44/ 731 58 71-73
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I przetargi ustne nieograniczone na 

sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 2 grudnia 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.
L.p. Numer obrębu – 14 /

miejscowość/ulica/
Nr 

działki
NR 
KW

Po-
wierzch-
nia [ha]

Cena wywo-
ławcza netto 

[zł]

Wadium
[zł]

Minimalne 
postąpie-

nie
[zł}

ul. Jana III Sobieskiego
1. Łuszczanowice Kolonia 697

Ks
ięg

a W
iec

zy
sta

    
PT

1B
 

/00
05

32
34

/7
0,1883 82 852,00 8 300,00 830,00

2. Łuszczanowice Kolonia 696 0,1381 73 193,00 7 400,00 740,00
3. Łuszczanowice Kolonia 695 0,1273 67 469,00 6 800,00 680,00
4. Łuszczanowice Kolonia 694 0,1275 67 575,00 6 800,00 680,00
5. Łuszczanowice Kolonia 693 0,1282 67 946,00 6 800,00 680,00

ul. Zygmunta III Wazy
6. Łuszczanowice Kolonia 688 0,1280 67 840,00 6 800,00 680,00
7. Łuszczanowice Kolonia 691/1 0,1328 70 384,00 7 100,00 710,00

ul. Stefana Batorego
8. Łuszczanowice Kolonia 671 0,1356 69 156,00 7 000,00 700,00
9. Łuszczanowice Kolonia 675 0,1202 63 706,00 6 400,00 640,00

10. Łuszczanowice Kolonia 676 0,1200 63 600,00 6 400,00 640,00
1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą i chwa-
stami. W/w działki posiadają pełną infrastrukturę techniczną wraz z układem drogowym. 
Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wprowadzone są na teren poszcze-
gólnych 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 zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego 
z 2013r. poz. 5798) gdzie działki oznaczone numerami: 697, 696, 695, 694, 693, 688, 
691/1, 671, 675, 676, znajdują się w strefie 10MN i 12MN o przeznaczeniu terenu - tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ponadto dla działek nr 688, 693, 694, 695, 696, 697, w granicach oznaczonych na 
rysunku wyznacza się w odległości 150 m od terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZC, strefę ochrony pośredniej cmentarza, dla której ustala się:
a) zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody,
b) obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich obiektów wymagających 

zaopatrzenia w wodę.
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 uzy-
skać 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 02.12.2020 r. 
w sali nr 16 o godz. 10.30. Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2020r. 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 lub 
44/ 731-66-55.
Działki zaznaczone  kolorem 
szarym przeznaczone są do zbycia 
w drodze ustnych przetargów 
nieograniczonych  w dniu 2 grudnia  
2020 roku.

Map bez liku
od adresem www.mapy.lodzkie.pl znajduje się 
wszystko to, co obecnie zawiera rozbudowany Geo-

portal Województwa Łódzkiego. W 2019 roku zanotował on 
66.798 odsłon, a w roku 2020 (stan na dzień 16 listopada) - 
57.467. Jest obecnie liderem wśród geoportali regionalnych 
o zasięgu wojewódzkim.

W tym roku portal stał się bardziej przyjazny użytkowni-
kowi i ma być prostszy w obsłudze. Po to, by interesował nie 
tylko osoby, pracujące zawodowo z mapami, wprowadzo-
no do niego zasoby, które mogą zainteresować osoby śle-
dzące różne regionalne ciekawostki. Mamy zatem dostępne 

mapy „Produkty tradycyjne województwa łódzkiego”, „Rolni-
czy Handel Detaliczny”, „Lokalne Grupy Działania”, „Atrakcje 
geoturystyczne województwa łódzkiego”.

Dane do prezentacji kartograficznych, przygotowanych 
staraniem Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Łódzkiego pozyskane zosta-
ły od jednostek współpracujących: Departamentu Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska, Departamentu Programów Rozwo-
ju Obszaru Wiejskich, Departamentu Sportu i Turystyki oraz 
Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.

Jedną z ciekawych zawartości jest „Struktura władania 
gruntów w województwie łódzkim”. Z kolei w zakładce „Te-
reny inwestycyjne” znaleźć można mapę, przedstawiającą 
oferty przetargów na nieruchomości województwa łódzkiego, 
przeznaczone pod najem, dzierżawę lub sprzedaż oraz ofer-
ty terenów inwestycyjnych.

W zakładce „Ortofotomapy” znajdziemy mapy opraco-
wane na podstawie przetworzonych zdjęć lotniczych. Moż-
na sprawdzić, jak z biegiem lat zmieniał się dany teren. Wy-
korzystując pasek czasu można sięgać do map z lat: 1978, 
1996, 2004, 2007, 2009, 2012, 2015, 2018.

Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej z Geoportalu Woje-
wództwa Łódzkiego można korzystać na urządzeniach, wy-
posażonych w system Android i iOS. JS

OGŁOSZENIE
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiado-
mości informację o przyjęciu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłob-
nica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii na 
terenie strefy przemysłowej – Uchwała Nr XXIII/290/2020 
Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 sierpnia 2020 roku.

Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem 
można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie 
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Struktura użytkowania gruntów w gminie Kleszczów (stan na 
1 stycznia 2020 r.)

Źródło: geoportal.lodzkie.pl

P



16 - 30 XI `2020 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  5

… obszarów górniczych województwa 
łódzkiego spotkał się na swym pierwszym 
posiedzeniu 6 listopada. Rolą tego 42-oso-
bowego gremium ma być opiniowanie i kon-
sultowanie dokumentów, które złożą się na 
przygotowywany przez Zarząd Wojewódz-
twa Łódzkiego projekt „Terytorialnego Planu 
Sprawiedliwej Transformacji Województwa 
Łódzkiego”. Jednym z członków zespołu jest 
wójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski.

Zespół do spraw transformacji powołany 
formalnie 8 września br. tworzą m.in. samo-
rządowcy z województwa łódzkiego, przed-
stawiciele ministerstw: Funduszy i Polityki Re-
gionalnej, Aktywów Państwowych, Klimatu, 
a także reprezentanci wojewody łódzkiego, 
Politechniki Łódzkiej, PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna S.A. Zostały do niego 
włączone również osoby z wybranych jedno-
stek naukowych i badawczych, służb zatrud-
nienia, związków zawodowych, organizacji 
pozarządowych. Główne zadania zespołu to 
dyskusja na temat przyszłości obszarów gór-
niczych województwa łódzkiego, współpraca 
w zakresie analizowania potrzeb regionu, opi-
niowanie przedsięwzięć możliwych do realiza-
cji ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedli-
wej Transformacji (FST). 

Spotkanie zespołu odbyło się w formie wi-
deokonferencji. Założenia FST oraz przewidy-
wany harmonogram prac nad strategicznymi 
dokumentami zaprezentował Tadeusz Polak 
- dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wspólnie 
z Waldemarem Budą, wiceministrem w resor-
cie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wsparcie FST ma posłużyć złagodze-
niu skutków transformacji w kierunku gospo-
darki neutralnej dla klimatu, a przewidywa-
ny dla Polski budżet tego funduszu wynosi 
3,5 mld euro. Dotychczas Komisja Europej-
ska uwzględnia skierowanie środków FST do 
9 obszarów kwalifikowanych w Polsce. Są to 
obszary z województwa śląskiego (katowicki, 

egoroczne zamówienie na rozbudowę światłowodowych sie-
ci na terenie naszej gminy było podzielone na trzy części. W 

październiku zakończyła się realizacja pierwszej części. W opar-
ciu o wcześniej przygotowa-
ną dokumentację projektową 
wykonane zostały przyłącza 
FTTH* w Kleszczowie, Łękiń-
sku i Łuszczanowicach.

Oprócz 45 takich przyłą-
czy wykonawca zadania (to 
łódzka spółka Furel Inwesty-
cje, która realizuje również 
pozostałe dwie części) uzu-
pełnił odcinki kabli światło-
wodowych, łączące szafki 
dystrybucyjne FTTH z urzą-
dzeniami w centrali Arreksu. 
Łączna długość ułożonej mi-
krokanalizacji i wprowadzo-
nych do niej kabli światło-

wodowych wyniosła ok. 4 km. Wartość robót objętych tą częścią 
gminnego zamówienia wyniosła blisko 600 tys. zł.

Druga i trzecia część zadania związanego z rozbudową gmin-
nej sieci FTTH jest realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 

Gdzie powstają nowe odcinki FTTH?
Zgodnie z zawartą umową prace po-
winny być zakończone do 23 grudnia 
br. W zakres drugiej części „światło-
wodowej” inwestycji wchodzi wycenio-
na na 541,2 tys. zł brutto budowa przy-
łączy FTTH i rozbudowa niezbędnej 
infrastruktury dystrybucyjnej (kable 
światłowodowe oraz szafki telekomu-
nikacyjne). Na terenie sąsiadującym 
z ulicą Słoneczną w Kleszczowie po-
wstaną 43 przyłącza.

Znacznie bardziej rozproszone 
są przyłącza, które obejmuje trzecia 
część gminnego zamówienia. Zlokali-
zowane są w ośmiu miejscowościach: Czyżów - 5 szt., Kleszczów 
- 5 szt., Łękińsko - 11 szt., Łuszczanowice - 2 szt., Łuszczanowice 
Kolonia - 1 szt., Wola Grzymalina-Kolonia - 2 szt., Wolica - 3 szt., 
Żłobnica - 1 szt.

Wartość wykonania tego zadania to 479,7 tys. zł brutto. Po jego 
zakończeniu dostęp do szybkich i znacznie bardziej niezawodnych łą-
czy internetowych uzyska w sumie 30 budynków w gminie Kleszczów.

JS
* FTTH (ang. Fiber To The Home - światłowód do domu)

Zespół do spraw transformacji…
tyski, bielski, rybnicki, bytomski, sosnowiec-
ki), wielkopolskiego (koniński) i dolnośląskie-
go (wałbrzyski).

Strona polska negocjuje z Komisją Euro-
pejską rozszerzenie zasięgu działania FST 
na kolejne regiony: małopolski, lubelski oraz 
łódzki. W celu złagodzenia kosztów trans-
formacji i utrzymania jakości życia obecnych 
i przyszłych pokoleń, mieszkających na ob-
szarach górniczych, przewidywane jest: 
● wsparcie przekwalifikowania pracowników 
i aktywne działania na rynku pracy, ● zwięk-
szenie zróżnicowania gospodarki regionu, ● 
przyspieszenie rozwoju małej i średniej przed-
siębiorczości (szczególnie w dziedzinach in-
nowacyjnych oraz związanych z „zieloną 
gospodarką”), ● inwestowanie w ochronę śro-
dowiska, walkę z niską emisją i zanieczysz-
czeniami przemysłowymi.

Warunkiem koniecznym do aplikowa-
nia o środki w ramach Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji na lata 2021-2027 będzie 
uchwalenie „Terytorialnego Planu Sprawie-
dliwej Transformacji”. Stanowi on zarys pro-
cesów modernizacyjnych regionów do roku 
2030. Z uwagi na napięty harmonogram 
prac, propozycje przedsięwzięć do planu 
będą przedstawiane zespołowi do 11 grudnia 
2020 r. Do końca stycznia 2021 roku planowa-
ne jest przygotowanie i zatwierdzenie „Teryto-
rialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji” 
przez regiony i przekazanie ich do Minister-
stwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

M. Szatan

T

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.
informuje, iż posiada pod wynajem 

wolne powierzchnie biurowe i magazynowe
 w Kleszczowie przy ulicy Ogrodowej 26.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Zakładu Komunalnego 
„Kleszczów” Sp. z o.o. przy ulicy Głównej 41.

Zarząd prosi 
o propozycje

Zarząd Województwa Łódzkiego przy-
jął uchwałę w sprawie podania do publicz-
nej wiadomości informacji o przystąpieniu do 
opracowania projektu Terytorialnego Planu 
Sprawiedliwej Transformacji Województwa 
Łódzkiego (TPST WŁ). Założenia do doku-
mentu oraz formularz uwag i wniosków do-
stępne będą na stronach www.rpo.lodzkie.
pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

W związku z trwającymi pracami nad 
opracowaniem TPST WŁ istnieje możliwość 
zgłaszania przedsięwzięć planowanych do 
realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. Zgłaszane propozycje projek-
tów będą wsparciem w programowaniu za-
sobów Funduszu oraz tworzeniu wspomnia-
nego planu.

Termin składania propozycji przedsię-
wzięć: do 11 grudnia 2020 r. do godziny 
16.00.

Wstępne propozycje przedsięwzięć na-
leży składać zgodnie z wzorem formularza, 
wyłącznie za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres: transformacja@lodzkie.pl.

W razie pytań bądź wątpliwości można 
kontaktować się z Departamentem Polityki 
Regionalnej: tel. 42/ 663 31 33; 42/ 663 31 
10; 42/ 663 31 33; e-mail: transformacja@
lodzkie.pl

Źródło: http://strategia.lodzkie.pl.

Ilustracje wykorzystane w tekście  
dostarczył wykonawca inwestycji
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å ciąg dalszy na str. 12

Czytanie na platformie
minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie śladem innych 
placówek kultury musiała zamknąć swe podwoje z powodu 

ograniczeń epidemicznych. Na razie wiadomo, że gminnej książ-
nicy nie będziemy mogli odwiedzać do 29 listopada. Biblioteka za-
chęca więc czytelników do sięgania po „onlajnowe” kanały dostę-
pu do zbiorów literackich. Jednym z nich jest… 

…wypożyczalnia IBUK Libra
Platforma IBUK Libra umożliwia dostęp do elektronicznych pu-

blikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wy-
dawnictw. Można je czytać lub przeglądać za pośrednictwem do-
mowych komputerów, tabletów lub smartfonów.

Zgodnie z nową umową, jaką zawarła Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Kleszczowie, czytelnicy mogą obecnie korzystać z 1898 
tytułów, znajdujących się w czytelni internetowej IBUK LIBRA. Do-
stęp do nich jest możliwy po zalogowaniu się z użyciem indywidu-
alnego PINu. Wszystkie PINy aktywne do października 2020 roku 
zostały przedłużone na kolejny rok, więc dysponujący nimi czytel-
nicy nie muszą pobierać nowych. Po wejściu na stronę http://libra.
ibuk.pl/ otrzymają dostęp do książek w IBUK Libra.

Więcej informacji o tym, jak korzystać z serwisu znajduje się 
w działach POMOC oraz FAQ (prawy dolny róg na stronie libra.ibuk.pl).

Dla miłośników literatury, których wiosenna kwarantanna na-
rodowa uwięziła w domach (niekoniecznie wyposażonych w półki 
z książkami), ratunkiem okazały się również zasoby…

… zgromadzone na platformie Legimi
Także teraz gminna biblioteka przypomina o książkach, udo-

stępnianych poprzez Legimi i o możliwości sięgania po nie. O 

Historia zapisana 
w protokołach (13)

Tę część zapisków z historii działań samorządu gminy Klesz-
czów w okresie międzywojennym poświęcimy posiedzeniom zarzą-
du gminy z roku 1936.

16 marca 1936 r.
Na tym posiedzeniu zarząd zajmował się m.in. kwestią gminne-

go podatku wyrównawczego i jego ściągalnością. Podjął uchwały 
o umorzeniu zaległych opłat z tego tytułu, ciążących m.in. na spad-
kobiercach Szlamy Jakubowicza (17 zł 41 gr) oraz na Stowarzysze-
niu Spożywców „Oszczędność” (9 zł 26 gr).

Zmniejszenia należnego gminie podatku wyrównawczego do-
magali się również właściciele osady Kocielizna. Uzasadniali to de-
cyzją Izby Skarbowej o zmianie klasyfikacji użytkowanych przez 
nich gruntów. Łączne zmniejszenie podatku za lata 1933, 1934 
i 1935 wyniosło w tym przypadku ponad 51 zł. O 10 zł mniejszy wy-
miar podatku uzyskał natomiast właściciel osady Wiktoria - Bełtow-
ski.

Jedna z uchwał zarządu odnosiła się do usprawnienia funkcjo-
nowania Straży Pożarnej Ochotniczej w Żłobnicy. Zgodzono się 
zwolnić właścicieli 4 par koni z obowiązku udziału z zaprzęgiem 
w szarwarkach gminnych. W zamian za to właściciele ci musieli zło-
żyć pisemną deklarację, że będą „niezwłocznie i dobrowolnie” prze-
kazywać swoje konie i zaprzęgi do dyspozycji straży w przypadku 
konieczności wyjazdu do pożaru.

Protokół z obrad zarządu dostarcza mimochodem współcze-
snemu czytelnikowi informacji o tym, że na przełomie 1935 i 36 
roku w tej części Polski panowała… niezwykle łagodna zima. Jeden 
z członków zarządu zwrócił uwagę, że w szkołach gminnych pozo-
stał znaczny zapas drewna na opał. Władze gminy postanowiły za-
tem wydelegować wójta wraz z dwoma członkami Gminnej Komisji 
Szkolnej do odwiedzenia wszystkich szkół w celu policzenia i za-
bezpieczenia pozostałego po zimie opału. W każdej ze szkół partia 
drewna, przydzielonego przed kolejnym sezonem grzewczym, mia-
ła być odpowiednio zmniejszona.

4 maja 1936 r.
Jak wspomnieliśmy w jednej z poprzednich części cyklu „Hi-

storia zapisana w protokołach” w połowie lat 30. sesje Rady Gminy 
Kleszczów były zwoływane w godzinach popołudniowych i wieczor-
nych. Podobnie było z zebraniami zarządu gminy. Odbywające się 4 
maja 1936 r. posiedzenie miało swój początek o godz. 15.35, zakoń-
czyło się zaś o 19.20. W obszernym, bo liczącym aż 20 punktów po-
rządku posiedzenia, dominowały sprawy gminnej oświaty oraz roz-
patrywanie podań o zmniejszenie należnych gminie danin - czy to 
w postaci naturalnej (szarwark) czy też pieniężnej.

Gmina Kleszczów postanowiła przyczynić się do rozwoju biblio-
tek wiejskich, deklarując wpłatę 25 zł na rzecz Powiatowego Komite-
tu Organizowania Bibliotek Wiejskich. Odmówiono natomiast wpłaty 
na rzecz Komitetu Budowy Domu Strzeleckiego w Bełchatowie, tłu-
macząc się wielością wydatków na potrzeby gminne.

Odmówiono również wpłacenia do kasy miejskiej Piotrkowa na-
leżności w kwocie 20 zł za naukę jednego z uczniów. Historia ta za-
pewne ubawiła członków zarządu gminy, bo nazwisko i imię owego 
ucznia było identyczne jak nazwisko i imię długoletniego sekreta-
rza gminy, Tadeusza Rogaczewskiego. Całe to zdarzenie okazało 
się zwyczajnym urzędniczym „qui pro quo”, ale kleszczowski zarząd 
zamiast je zlekceważyć podjął (chyba po wcześniejszym, skrupulat-
nym śledztwie) całkiem poważną uchwałę:

„Zarząd gminny odmawia wpłacenia Kasie Miejskiej miasta 
Piotrkowa żądanych 20 zł jako zwrot kosztów za naukę szkolną 
ucznia szkoły powszechnej im. Kościuszki, Rogaczewskiego Tade-
usza, albowiem ojciec tego ucznia jest obywatelem miasta Piotrko-
wa jako właściciel nieruchomości przy ul. Złotej Nr 16 i opłaca podat-
ki i inne powinności na rzecz miasta, a uczeń nie dojeżdża do szkoły 
lecz stale mieszka w Piotrkowie pod wskazanym adresem przy bab-
ce Zofii Kuzynowicz”.

Z kilku zdań protokołu dowiadujemy się, że nauczyciel klesz-
czowskiej szkoły Cyryl Marcinkowski (to on był inicjatorem i organi-

å ciąg dalszy na str. 10
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Rozbiórka  
napowietrznych sieci
30 października trwało przyjmowanie ofert na przetarg 
dotyczący opracowania projektu rozbiórki napowietrz-

nych sieci elektroenergetycznych wraz z oświetleniem ulicznym 
w Kleszczowie i Łękińsku. Zgodnie z oczekiwaniem gminy, zapisa-
nym w przetargowej specyfikacji, wykonawca miał za zadanie przy-
gotować kompletną dokumentację, niezbędną do przeprowadze-
nia demontażu już niepotrzebnych elementów sieci elektrycznych.

Sieci stare 
i nowe

Na terenie gmi-
ny Kleszczów często 
zmienia się przebieg 
sieci energetycznych. 
Dzieje się tak przede 
wszystkim ze wzglę-
du na dz ia ła lność 
górniczą i przemiesz-
czanie w kierunku za-
chodnim urządzeń, 
obsługujących od-
krywkę.

Zdjęcie nr 1 pre-
zentuje rozbiórkę li-
nii oraz słupów na 
granicy Kleszczowa 
i Łękińska, natomiast 
na zdjęciu nr 2 wi-
dać nowe linie, zbu-
dowane w okolicach 
Dęb iny  pom iędzy 
polem „Bełchatów” 
i „Szczerców”.

Z chwilą wybudowania podziemnych sieci kablowych, obsługi-
wanych przez Energoserwis Kleszczów, stare słupy wraz z rozpię-
tymi pomiędzy nimi linkami, a także stare stacje transformatorowe 
stały się niepotrzebne. Projekt rozbiórki miał dotyczyć odcinków li-
nii 15 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV, linii 0,4 kV, przyłą-
czy napowietrznych i kablowych wraz ze złączami pomiarowymi. 
Demontaż miał objąć również linie oświetlenia ulicznego, a także 
pozostałości nie zdemontowanych dotąd linii telekomunikacyjnych, 
podwieszonych na słupach energetycznych.

Na gminny przetarg wpłynęła tylko jedna oferta, w dodatku o ok. 
50 proc. wyższa od kwoty, którą gmina przeznaczyła na realizację 
projektu. 10 listopada została podjęta decyzja o unieważnieniu po-
stępowania. Powodem odrzucenia było to, że w wymaganym termi-
nie oferent nie wniósł wadium. JS

Ponad 200 wniosków…
… złożyli w tym roku mieszkańcy gminy Kleszczów, chcący uzy-

skać dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji (urządzeń), 
sprzyjających zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza at-
mosferycznego.

W bieżącym roku znów największym zainteresowaniem cieszą 
się ogniwa fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. To obecnie dwa naj-
lepiej ze sobą współpracujące urządzenia, dostarczające energii. 
Dzięki pompie uzyskujemy darmowe ciepło, a panele fotowoltaicz-
ne zapewniają zmniejszenie rachunków za prąd. Wśród mieszkań-
ców gminy widać coraz większą wiedzę i świadomość dotyczącą 
rynku odnawialnych źródeł energii.

Wzrasta też moc pojedyn-
czych instalacji montowanych 
w gospodarstwach domowych. W 
tym roku największa zamontowa-
na instalacja w budynku miesz-
kalnym w gminie Kleszczów wy-
niosła 9,9 kWp (kilowatopików), 
a łączna moc 76 instalacji foto-
woltaicznych, których dotyczą 
złożone wnioski, może wynieść 
ponad 500 kWp. Spośród wszyst-
kich 211 złożonych wniosków 56 
dotyczy dofinansowania do pomp 
ciepła, 45 wniosków - montażu 
wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła. Wyraźnie zmniejsza się zainteresowanie gazowymi 
kotłami grzewczymi - 27 wniosków.

Ta tendencja odzwierciedla świadomość mieszkańców, iż mon-
towanie pompy ciepła w połączeniu z ogniwami fotowoltaicznymi 
daje dużą niezależność w zakresie zaopatrzenia w prąd i energię 
cieplną. Dodatkowo taka kombinacja urządzeń może uchronić wła-
ściciela od skutków podwyżek cen energii elektrycznej oraz ciepl-
nej. W nadchodzącym 2021 roku wzrosną rachunki za energię elek-
tryczną w związku z wprowadzeniem tzw. opłaty mocowej.

W roku 2020 w budżecie gminy na dotacje do zakupu i montażu 
ekologicznych urządzeń zarezerwowana została kwota blisko 4 mln 
zł. O tym ile złożonych wniosków doczekało się ostatecznej realiza-
cji dowiemy się w najbliższych dniach.

L. Góral-Urbańska

Przyspiesz swój światłowód  
i dodaj TV

Jesienna Promocja
PLUS TV  z pakietem MEGA PRZYSPIESZENIE   

w naszej ofercie.
Bogata oferta programowa z pakietami

ELEVEN, HBO, CANAL+
Abonament już od 2,00 zł brutto dziennie

Zwiększ pakiety razem z Nami.
Odwiedź Biuro Obsługi Klienta już dziś.

ZAPRASZAMY

Umów wizytę w urzędzie 
skarbowym

16 listopada Krajowa Administracja Skarbowa uruchomi-
ła nowy model obsługi podatników. Usługa „Umów wizy-

tę w urzędzie skarbowym” testowana pilotażowo latem tego roku 
w województwach podlaskim i wielkopolskim, a w październiku 
dostępna już w pięciu województwach, będzie teraz prowadzona 
w całej Polsce. „Skarbówka” chce z jej pomocą zapewnić podatni-
kom większy komfort załatwiania spraw, ale również podnieść bez-
pieczeństwo obsługi, także dla swoich pracowników.

Wizytę w Urzędzie Skarbowym można umówić: - przez internet, 
korzystając z elektronicznego formularza, dostępnego na stronie 
podatki.gov.pl, - telefonicznie - numery telefonów sprawdzić moż-
na na stronie www swojego urzędu skarbowego. W przypadku US 
w Bełchatowie wizytę można umówić pod nr 44/ 633-14-30.

Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do dalszego korzy-
stania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzę-
dach skarbowych. Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej 
i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez stro-
ny podatki.gov.pl i biznes.gov.pl, dostępne są też specjalne nume-
ry telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stro-
nach internetowych urzędów w zakładce „Kontakt”. W przypadku 
US w Bełchatowie jest to strona www.lodzkie.kas.gov.pl/urzad-
-skarbowy-w-belchatowie. JS

Od
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Oceniono aż 178 
konkursowych prac
undacja Rozwoju Gminy Kleszczów zaprosiła dzieci 
z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych do 

pokazania w formie prac plastycznych miejsc, w których na 
terenie gminy Kleszczów pracują ich rodzice. W konkursie 
„Mój tata pracuje…” „Moja mama pracuje…” rywalizowa-
ło 151 autorów prac plastycznych. W regulaminowym ter-

minie zgłosili oni 
178 prac, wyko-
nanych różnymi 
technikami.

Kiedy spoj-
rzymy na ka -
tegorie wieko-
w e  t o  o k a ż e 
się, że autora-
mi  konkurso -
wych malunków 
było 93 przed-
szkolaków, 41 
uczniów klas I-

-III, 12 uczniów klas IV-VI oraz 5 uczniów klas VII-VIII.
W poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali: 
● Kategoria „Przedszkolaki”: I - Zuzanna Zatorska, II - 

Magdalena Cebula, III - Hanna Fryś. W tej grupie autorów 
przyznano 24 wyróżnienia.

● Kategor ia 
„Uczniowie szkół 
podstawowych kl. 
I-III: I - Miłosz Gu-
razda, II - Gra-
cjan Kowalczyk, 
III - Szymon Bu-
resz. Przyznano 
również 12 wyróż-
nień.

● Kategor ia 
„Uczniowie szkół 
podstawowych kl. 
IV-VI: ● I - Ame-

lia Witasik, II - Franciszek Jakubik, III - Fabian Gajewski. 
Trzem innym autorom przyznane zostały wyróżnienia.

● Kategoria „Uczniowie szkół podstawowych kl. VII-
-VIII”: ● I - Bartosz Kowalczyk. W tej grupie nagród II i III nie 
przyznano, były natomiast wyróżnienia dla dwóch uczen-

nic.
Nazwiska na-

grodzonych i wy-
różnionych, kilka 
przykładów kon-
kursowych prac 
oraz zdjęcia ko-
misji oceniającej 
prace plastyczne 
- to wszystko znaj-
duje się na inter-
netowej stronie 
fundacji.

Na razie nie 
znamy terminu i miejsca wręczenia nagród i wyróżnień. Ze 
względu na epidemiczne ograniczenia to wydarzenie bę-
dzie odsunięte w czasie. Proponujemy śledzić komunikaty 
podawane na internetowej stronie www.frgk.pl.

JS
Foto ze strony www.frgk.pl

Zwycięska praca w „najmłodszej” kategorii

Autor tego rysunku zwyciężył w kategorii 
klas I-III

Konkursowe jury wybierało laureatów 
spośród 151 uczestników

Jakie studia wybrali  
absolwenci ZSP w Kleszczowie?

ak co roku wychowawcy absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie zebrali informacje o dalszych losach tego-

rocznych maturzystów. Sprawdzano jakie kierunki studiów wybrali i które 
uczelnie cieszyły się największym zainteresowaniem. Co wynika z analizy 
danych, przekazanych przez tegorocznych absolwentów?

Absolwenci Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II 
w Kleszczowie do kontynuowania dalszej edukacji wybierali najchętniej 
uczelnie politechniczne. Najwięcej osób trafiło na Politechnikę Wrocławską 
(10 osób) oraz na Politechnikę Warszawską (9). Na położoną najbliżej Poli-ą (9). Na położoną najbliżej Poli- (9). Na położoną najbliżej Poli-
technikę Łódzką trafiło natomiast trzech mechatroników z Kleszczowa. Kie-
runki, które absolwenci TNT wybierali najczęściej to: automatyka i robotyka 
(8 osób), elektronika bądź elektrotechnika (6).

Na nowy ciekawy kierunek, związany z obecnymi tendencjami w moto-
ryzacji (inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych) poszło dwóch ab-
solwentów. Wykształceni w technikum mechatronicznym uczniowie decy-
dowali się też na zaskakujące zmiany w profilu kształcenia, wybierając np. 
prawo lub lingwistykę dla biznesu. Dwóch uczniów bezpośrednio po techni-
kum zdecydowało się natomiast podjąć pracę zawodową.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczo-
wie najchętniej wybierali studia na uniwersytetach. Na taki krok zdecydowa-
ło się 27 osób. Wśród uczelni dominowały te z Łodzi - wybrało je 11 osób. 
Ciągle atrakcyjny pozostaje uniwersytecki Wrocław (8 osób). Na studia na 
politechnice zdecydowało się 8 absolwentów. Sześcioro uczniów z klasy 
o profilu językowym zdecydowało się na kierunki filologiczne, z kolei kierun-
ki medyczne (farmacja, pielęgniarstwo, dietetyka, fizjoterapia) dominowały 
wśród tych, jakie preferowali absolwenci klasy o profilu ratowniczo-medycz-
nym. Wybrało je osiem osób.

W szczegółowym, ilustrowanym wykresami zestawieniu, które opubliko-
wano na stronie internetowej ZSP w Kleszczowie, znaleźć można również 
informację, że jedna z osób wybrała się na studia z psychologii w Northum-
bria Uniwersity (Wielka Brytania). Na kierunek o intrygującej nazwie „chemia 
w kryminalistyce” zdecydował się inny z absolwentów kleszczowskiego LO. 
Taki profil kształcenia oferuje UMCS w Lublinie. (opr. JS)

Źródło: ZSP w Kleszczowie

Konkurs badawczy dla młodzieży
powszechnianiu wiedzy o odnawialnych źródłach energii wśród młodzie-
ży służyć będzie konkurs, organizowany przez Fundację Banku Ochro-

ny Środowiska. Tytuł „Postaw na Słońce” jasno precyzuje, iż głównym wątkiem 
będą korzyści z wykorzystania energii słonecznej.

Zespoły konkursowe powołane w szkołach (klasy 7 i 8 szkół podstawo-
wych lub uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów) będą reali-
zować w etapie pierwszym takie zadania, jak: ● przygotowanie krótkiego refe-
ratu na tematy: obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka; wpływ 
produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze; spo-
łeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych; 
wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia; ● przygo-
towanie krótkiego referatu doty-
czącego Odnawialnych Źródeł 
Energii i efektywności energe-
tycznej.

W drugim etapie zespoły ba-
dawcze będą przedstawiać prak-
tyczne możliwości zastosowania 
ogniw fotowoltaicznych w domach 
mieszkalnych i budynkach urzę-
dów oraz upowszechniać tę wie-
dzę w społecznościach lokalnych.

W konkursie mogą brać udział 
zespoły składające się z uczniów (maks. 10 uczniów + opiekun/nauczyciel) 
z całej Polski. Ostateczny termin rejestracji zespołów upływa 6 grudnia br. Do 
konkursu szkoły zgłaszać się mogą za pośrednictwem internetu.

Łączna pula nagród, jakie zostaną przyznane najlepszym zespołom badaw-
czym, to 30 tys. zł. Więcej informacji na stronie www.postawnaslonce.pl, Fun-
dacja Banku Ochrony Środowiska, tel: 507 006 579 (w godz. 10:00-14:00), e-
-mail: postawnaslonce@fundacjabos.pl. JS

 Fot. postawnaslonce.pl

J
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Ważne dla krwiodawców

Do regionalnego banku krwi…
…6 listopada wyjechały z Kleszczowa pojemniki zawierają-

ce 13,95 litra krwi. Taki był efekt ostatniej w tym roku akcji krwio-
dawczej Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie. Z zaproszenia 
do udziału w akcji skorzystało tym razem 35 krwiodawców. Cztery 
osoby nie zostały zakwalifikowane do udziału.

- Dziękujemy naszym krwiodawcom za wspaniałomyślne po-
dejście do sprawy oraz ekipie z RCKiK Łódź za pracę. Wielkie 
słowa uznania i podziękowania dla naszych krwiodawców, któ-

rzy mimo zagrożeń jakie niesie 
pandemia, byli tak zmobilizowa-
ni i zdeterminowani do niesienia 
pomocy chorym - mówi przed-
stawiciel zarządu Gminnego 
Klubu HDK PCK w Kleszczowie, 
Marek Kaczmarczyk.

B a r d z o  i s t o t n e  w s p a r -
cie w organizowanych na tere-
nie SOLPARKU akcjach stano-
wili zawsze uczniowie liceum 
i technikum. W tym roku układ 
szkolnego kalendarza, a przede 

wszystkim wprowadzony z powodu epidemii zdalny tryb nauki 
w szkołach, wyeliminował młodzież z udziału w akcjach.

- Termin pierwszej akcji w styczniu pokrywał się z feriami zimowy-
mi. Następne dwie akcje odbyły się w kwietniu oraz czerwcu, a więc 
w trakcie zdalnej pracy szkół – podsumowuje M. Kaczmarczyk. - Ko-
lejna akcja odbyła się w sierpniu, a ta ostatnia znów w okresie nauki 
zdalnej. To w oczywisty sposób rzutowało na mniejszą ilość krwi, jaka 
była oddawana w czasie tegorocznych zbiórek. Mimo to w opinii eki-
py z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi 
jesteśmy liderem w ilości oddanej krwi w regionie.

TERMINY
krwiodawczych akcji w Kleszczowie

w roku 2021
● 08 stycznia  ● 26 marca
● 28 maja  ● 23 lipca
● 17 września  ● 19 listopada

Apel do ozdrowieńców
O tym, jak skuteczne jest leczenie osób zarażonych koronawiru-

sem przy użyciu osocza, pozyskanego z krwi osób, które przechoro-
wały już COVID-19, media informują już od kilku miesięcy. Regional-
ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zaapelowało 
do takich osób o zgłaszanie się i oddawanie krwi. Apel kończy ta-
kim hasłem: „Ty już wygrałeś! Teraz masz szansę pomóc innym !!!”.

Do oddawania krwi są zapraszani dawcy, którzy nie mają już 
objawów towarzyszących chorobie COVID-19. Początkowo daw-
ców - ozdrowieńców przyjmowano w siedzibie RCKiK w Łodzi (ul. 
Franciszkańska 17/25) w dni powszednie. Od 15 listopada (aż do 
odwołania) praca punktu pobierania krwi została wydłużona na 
wszystkie dni tygodnia.

Podane zostały następujące numery telefonów kontaktowych:
● sekretariat: (42) 616-14-29 lub e-mail: sekretariat@krwiodaw-

stwo.pl,
● rejestracja: (42) 616-14-57 lub e-mail: rejestracja@krwiodaw-

stwo.pl,
● tel. (42) 616-14-50, 609-255-599.

Więcej informacji na stronie www.twojakrew.pl/ozdrowiency/.

e-krew – nie tylko dla 
krwiodawców

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia buduje 
system e-krew. Ten system informatyczny ma usprawnić wymia-
nę danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie po-
bierania krwi i stosowania jej w lecznictwie. Pozwoli też na sku-
teczne zarządzanie danymi, dotyczącymi podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w ce-
lach leczniczych oraz zarządzanie danymi dawców i kandydatów na 
dawców krwi.

Dzięki projektowi mają być realizowane poprzez internet takie 
usługi, jak np. umówienie wizyty krwiodawcy w punkcie pobierania 
krwi, dostęp do wyników badań, podawanie krwiodawcy czasu do 
kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji. Po-
przez system e-krew podmioty lecznicze będą mogły składać zamó-
wienia na krew i jej składniki, a także informować o niepożądanych 
zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych. 

Jednym z uzyskanych efektów wdrożenia projektu będzie roz-
wój nadzoru nad krwiolecznictwem, dostosowanie liczby organizo-
wanych akcji krwiodawczych do prognozowanego zapotrzebowania 
na krew i jej składniki, a przede wszystkim optymalizacja gospoda-
rowania zapasami krwi w Polsce.

JS

Ważne dla rolników

Trwa wypłata zaliczek  
z unijnych dopłat

W tym roku kwoty dopłat bezpośrednich, należnych rolnikom, będą 
wyższe od tych, jakie otrzymali oni za rok 2019. Wynika to z faktu, że 
kurs wymiany euro według którego 30 września br. przeliczono złotów-
kową wartość dopłat był o ponad 3,8 proc. wyższy od kursu z roku 2019 
i wyniósł 4,5462 zł.

Od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa rozpoczęła wypłatę zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich. Przekazy-
wanie zaliczek ma się zakończyć do 30 listopada br. Rolnicy otrzymują-
cy dopłaty bezpośrednie mogą się spodziewać wpływu na konto 70 proc. 
należnej kwoty, natomiast odbiorcy płatności obszarowych PROW - 85 
proc. Stawka jednolitej płatności obszarowej wyniesie w tym roku 483,79 
zł za jeden hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności.

Rolnicze wieści poprzez Internet
Epidemiczne ograniczenia sprawiają, że na kilka tygodni (oby nie 

miesięcy!) zniknęła możliwość organizowania stacjonarnych zajęć szko-
leniowych i spotkań informacyjnych. Poza firmami szkoleniowymi, które 
bardzo dotkliwie odczuwają obecną sytuację, do przestrzeni interneto-
wej przenoszą się również doradcy rolni. Przeprowadzone przez Funda-
cję Rozwoju Gminy Kleszczów szkolenie chemizacyjne dla rolników (pi-
saliśmy o nim w poprzednim wydaniu „IK”) było zapewne ostatnim w tym 

roku, organizowanym z bezpośrednim udziałem wykładowcy. Teraz rol-
nicy, korzystając z późnojesiennej pory i dysponując większą ilością wol-
nego czasu muszą oswoić się z edukacją na odległość.

W formie webinarium Oddział Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadził 13 listopada spotkanie 
informacyjne, poświęcone zapobieganiu ASF oraz dotacjom na moder-
nizację gospodarstw. Tematy te omawiali powiatowy lekarz weterynarii 
oraz przedstawiciel łódzkiego oddziału ARiMR.

Pomoc w przygotowaniu wniosku
Dzięki specjalnej aplikacji oraz przejrzystej prezentacji graficznej 

można łatwiej przygotować wniosek o dotację na rozpoczęcie pozarol-
niczego biznesu na wsi. Kryteria oceny wniosków o wsparcie rozwoju 
gospodarstwa rolnego wymagają np. sprawdzenia specjalnej punktacji, 
albo obliczenia wartości dodanej z uwzględnieniem rodzaju ubezpiecze-
nia. Trzeba też sięgać do stron i dokumentów ARiMR, KRUS, ZUS. Po 
to, by ułatwić przejście całej procedury przez rolnika, który będzie chciał 
skorzystać z dotacji na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospo-
darczej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Rado-
miu udostępniło doradcom i rolnikom specjalną aplikację wraz z dodat-
kową prezentacją.

Nabór wniosków jest prowadzony do końca listopada. Aplikację i pre-
zentację można pobrać ze strony https://cdr.gov.pl/aktualnosci-inst-
ytucje/3526-dywersyfikacja-dzialalnosci-pozarolniczej-z-pomoca-p
row-2014-2020. (opr. JS)
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zatorem budowy z zebranych przez uczniów polnych kamieni głów-
nej konstrukcji pomnika, postawionego w Kleszczowie w X rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości) wraz z końcem roku szkol-
nego miał opuścić jednoizbowe mieszkanie, znajdujące się w budyn-
ku Urzędu Gminy, miał też zakończyć pracę w kleszczowskiej szko-
le. Rozważano co należałoby zrobić ze zwolnionym lokalem. Z jego 
wynajęciem gminnemu woźnemu zdecydowano się poczekać. „Je-
śli nowy nauczyciel, przysłany w miejsce Marcinkowskiego, też bę-
dzie kawalerem, to może przecież zająć zwolniony przez niego lokal” 
- tak można byłoby najkrócej streścić opinię, wyrażoną przez które-
goś z członków zarządu.

Jak wynika z protokołu w połowie 1936 r. władze Kleszczowa po-
czuły się zobligowane do lepszego zadbania o stan sanitarny rynku, 
na którym odbywały się lokalne targi. Uchwalono na ten cel 40 zł - za 
tę kwotę wynajęta przez gminę osoba miała przez cały rok sprzątać 
teren po zakończeniu handlu.

8 października 1936 r.
Do zarządu gminy trafiały regularnie prośby niektórych miesz-

kańców o obniżkę należności podatkowych, albo o anulowania na-
łożonego obowiązku udziału w szarwarkach lub obowiązku zwoże-
nia kamienia polnego, wykorzystywanego przy naprawie dróg. Z racji 
tego, że gmina była niewielka, a sołtysi i radni z poszczególnych wio-
sek dobrze znali położenie poszczególnych (także tych wnioskują-
cych o ulgi) mieszkańców, nie wszystkie prośby zarząd uwzględniał. 
Czasem taka decyzja była w protokole obdarzana dodatkowym ko-
mentarzem. 

Odrzucając prośbę mieszkańca Ławek - Bolesława B. o zmniej-
szenie wymiaru świadczeń drogowych stwierdzono: „Jednocześnie 
Zarząd gminny wyraża zdziwienie, że tak zamożny gospodarz ma 
śmiałość zwracać się z tego rodzaju prośbą zamiast dać dobry przy-
kład innym i świadczenia drogowe w pierwszym rzędzie całkowicie 
wykonać”.

Z kolei wniosek Koła Związku Inwalidów Wojennych w Piotrko-
wie o zwolnienie mieszkającego w Kleszczowie Anastazego P. z obo-
wiązków szarwarkowych opatrzono obszerniejszym komentarzem. 
Podkreślono w nim, że ów obowiązek ma wymiar zaledwie 2 i ½ dnia 
w roku. Uznano przy tym, że przytoczone motywy „jakoby stan zdro-
wia P. ulegał pogorszeniu z racji wykonywanych przezeń szarwar-

ków na rzecz tutejszej gminy, nie wytrzymują krytyki, albowiem P. od 
2 lat wcale nie wykonuje szarwarków, natomiast sam pracuje w swo-
jem 7-morgowem gospodarstwie wykonywując wszystkie bez wyjąt-
ku prace rolne bez najmniejszego uszczerbku dla stanu swego zdro-
wia czy inwalidztwa. Również zwracanie się w tej sprawie pośrednio 
przez Związek zamiast bezpośrednio do Zarządu gminy, uznać na-
leży za nielojalne wobec gminy i nieobywatelskie” (red. - zachowano 
oryginalną pisownię z protokołu).

Najobszerniej potraktowany został w protokole wątek wyjaśnień, 
udzielonych osobiście przez wójta gminy, w ramach ostatniego punk-
tu porządku „Sprawa brukowania rynku w Kleszczowie”. Wójt tłuma-
cząc opóźnienia w realizacji tego zadania stwierdził, że ponieważ 
prze rynek przechodzi droga powiatowa uznał za stosowne przed 
podjęciem robót brukarskich zasięgnąć opinii Powiatowego Zarzą-
du Drogowego w kwestii prawidłowego poprowadzenia przez dro-
gę rynsztoka, odprowadzającego nadmiar wód z pobliskiego stawu. 
Trzykrotnie wysłane pisma i wielokrotne wezwania ustne (zapewne 
telefoniczne) kogoś z Powiatowego Zarządu Drogowego do przyjaz-
du do Kleszczowa i udzielenia brukarzowi niezbędnych wskazówek 
technicznych nie dały żadnego efektu. Zgromadzony na utwardzenie 
placu kamień zalegał w pryzmach, utrudniając ruch, a zwiezione za-
pasy piasku zostały rozmyte po kolejnych opadach deszczu.

Członkowie zarządu zdecydowali się więc zwrócić w tej naglą-
cej sprawie wprost do starosty piotrkowskiego, który miał opinię oso-
by bardzo energicznej.

27 listopada 1936 r.
Obrady zarządu gminy zwołane tego dnia zdominowane zostały 

w głównej mierze rozpatrywaniem projektu budżetu na kolejny okres. 
Zanim jednak w porządku pojawił się ten kluczowy punkt rozpatrywa-
ne były inne, mniejszej rangi zagadnienia. Jednym z ciekawszych (w 
historycznej perspektywie) okazały się decyzje dotyczące uruchomie-
nia w gminie pierwszej biblioteki publicznej. Początek jej istnieniu dała 
uchwała przyjęta jeszcze w październiku, w której z ubogiego przecież 
gminnego budżetu wysupłano 134 zł i 70 gr „na wykupienie z Wydzia-
łu Powiatowego przeznaczonych dla gminy tutejszej 2-ch biblioteczek”. 

Następnym krokiem było wysłanie do Piotrkowa na jednodnio-
wy bibliotekarski kurs „bibliotekarza Krawczyka z Łękińska”. Gmina 
pokryła zarówno koszty jego wyjazdu, jak i koszt przywiezienia do 
Kleszczowa bibliotek gminnych. Poza tym w budżecie gminy na rok 
1937/38 uchwalono stosowne kwoty na zakup stołu i dwóch krzeseł 
do biblioteki gminnej (30 zł) oraz na kupno książek na uzupełnienie 
zbiorów biblioteki gminnej (70 zł).

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

å ciąg dalszy ze str. 6

Historia zapisana 
w protokołach (13)

bchodzona w listopadzie kolejna rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz liczne materiały, poświęcone przy-

padającej w tym roku setnej rocznicy zwycięskiej bitwy warszawskiej, 
to kolejna okazja do przypomnienia znanych i mniej znanych wątków 
z burzliwego życia Józefa Piłsudskiego. Nic dziwnego, że notujemy 
w ostatnich tygodniach prawdziwy wysyp prasowych publikacji, pro-
gramów telewizyjnych oraz debat historyków, poświęconych tym wy-
darzeniom.

Dla wielu Polaków Józef Piłsudski jest ciągle uosobieniem „ojca 
niepodległości”, a otwarcie wyrażany kult wobec osoby Pierwszego 
Marszałka i Naczelnika Państwa Polskiego, przetrwał pomimo usil-
nych starań, jakie w czasach rządów komunistycznych wkładały władze 
w pogrzebanie tej postaci w głębokiej niepamięci.

Imieniny Marszałka…
… w czasach niepodległej Polski stawały się wydarzeniem ogólno-

polskim. Życzenia słano nie tylko wprost do Warszawy, ale publikowa-
no również w lokalnych i regionalnych gazetach. Ślad ogólnopolskiej 
fety z okazji imienin Józefa Piłsudskiego znaleźć można było nawet 
w …„Dziennikach Urzędowych”. Oto w „Dzienniku Urzędowym Kurato-
rium Okręgu Szkolnego Poznańskiego” z 4 maja 1931 roku pod pozy-
cją nr 2 znajdujemy „Podziękowanie za życzenia przesłane na imieniny 
Pana Marszałka”. Poznański kurator w wydanym okólniku zwracał się 
„Do Dyrekcyj wszystkich zakładów naukowych, Inspektoratów szkol-
nych, Kierownictw szkół oraz do Nauczycielstwa Okręgu” z informacją, 
iż „w obecnym roku z powodu masowego nadesłania powinszowań na 
dzień 19 marca nie ma możności wystosowania - tak jak dotychczas 
było w zwyczaju - osobnych podziękowań do gratulantów. Z polecenia 

Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego składam 
w imieniu Pana Marszałka podzię-
kowania wszystkim tym (…), którzy na dzień 19 marca przesłali Panu 
Marszałkowi życzenia imieninowe”.

Warto zwrócić uwagę na to, że dzień imienin Józefa stawał się 
dniem swoistej manifestacji politycznej. Do dworka w Sulejówku po wy-
cofaniu się Marszałka z życia politycznego (maj 1923 roku) przybywały 
z okazji imienin prawdziwe tłumy zwolenników. W 1925 roku do godzi-
ny 16 na listę życzeń wpisało się 1646 gości. 

Akcję wysyłania Józefowi Piłsudskiemu kartek z życzeniami imie-
ninowymi koordynowały władze państwowe. W jednym z tekstów, ana-
lizujących fenomen kultu J. Piłsudskiego natrafić można na informa-
cję, że w 1931 roku, kiedy Marszałek przebywał na urlopie na Maderze, 
przysłano mu tam z Polski 1 milion 40 tysięcy kartek i listów.

Początków kultu…
… jakim otaczano osobę Józefa Piłsudskiego, nie należy szukać 

w wydarzeniach roku 1918 czy zwłaszcza 1920, kiedy śmiały manewr 
wojsk polskich, którego autorstwo przypisywano niekiedy wyłącznie ta-
lentowi Marszałka, odwrócił losy wojny polsko-bolszewickiej.

Kult rodził się wolno i najpierw objął szeregi Legionów Polskich. 
To właśnie w legionowych czasach powstawały pełne uniesień pie-
śni żołnierskie, legionowe i patriotyczne. Dwa lata temu Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Łodzi (nosząca imię Marszałka Józefa Piłsud-
skiego) wybrała ze swoich zbiorów kompozycje poświęcone osobie J. 
Piłsudskiego w postaci druków muzycznych oraz śpiewników. Powsta-
ła z tego (ciągle dostępna na stronach biblioteki) wystawa online „Nutą 

Józef Piłsudski      przedmiotem kultu



16 - 30 XI `2020 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  11

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 TELEFONICZNY

pokrzepienia, czyli Józef Piłsudski w utworach 
muzycznych”.

Ten niezwykły zbiór zeskanowanych nut, 
tytułowych stron oraz grafik sprzed dziesięcio-
leci otwiera dedykowana marszałkowi Polski 
Józefowi Piłsudskiemu wiązanka pieśni legio-
nowych na chór męski „Szlakiem Kadrówki”. 
Jest również zapis nutowy marszu „Witaj Ko-
mendancie” oraz „Jedzie, jedzie na kasztan-
ce”. Pochodzi z cyklu „Marsze i piosenki bry-
gady Piłsudskiego”, wydanego w Krakowie już 
w 1915 roku. Inny, bardziej popularny jej tytuł 
brzmiał „Pieśń o wodzu miłym”. Jedna ze stro-
fek brzmi: „Nad lampasy i czerwienie/ Wolisz 
Strzelca strój/ hej, hej Komendancie/ Miły wo-
dzu mój”.

Kompozycja ta powstała w marcu 1915 r. 
podczas pobytu I Brygady nad Nidą. Tekst na-
pisał Wacław Biernacki „Kostek”, oficer I Bry-
gady. Melodia została zapożyczona z po-
pularnej pieśni ludowej. Spośród licznych 
piosenek, poświęconych Marszałkowi właśnie 
ona w okresie międzywojennym cieszyła się 
największą popularnością.

Z sierpnia 1915 roku pochodzi utwór Al-
fonsa Dzięciołowskiego „Pieśń o Józefie Pił-
sudskim”: „Ani kontusz na nim aksamitny,/ 
Ani pas go zdobi lity, słucki,/ W szarej bur-
ce, lecz duchem błękitny/ Jedzie polem bryga-
dier Piłsudski (…) Sztandar z Orłem powiewa 
na wale/ Któż się zdobył na trud ten nadludz-
ki?/ Sztandar Polski wzniósł w niebo zuchwa-
le/ Wartujący brygadier Piłsudski”.

Podobnym rytmem rozbrzmiewa inna 
pieśń z września tego samego roku 1915. 

Józef Piłsudski      przedmiotem kultu Edward Słoński napisał w pierwszej strofie 
utworu „Brygadier Piłsudski”: „Kto, jak on - 
nasz brygadier Piłsudski/ Polskę w sercu, 
śmierć w tornistrze nosił/ Kto, jak on, tak 
u Boga wyprosił/ By stąd odszedł, najeźdź-
ca kałmucki?”

Na melodię „Mazurka Dąbrowskie-
go” już od 1917 roku wykonywano „Pieśń 
legionistów polskich”. Jedna z jej strof 
brzmiała „Wstali Strzelcy - Legioniści/ na 
Twe zawołanie/ Dziś zwycięstwo nam się 
ziści/ Polska zmartwychwstanie”. W re-
frenie śpiewano: „Marsz, marsz Piłsudski/ 
Prowadź na bój krwawy/ Pod Twoim prze-
wodem/ Wejdziem do Warszawy”. Do pol-
skiego hymnu nawiązywały też wersy innej 
pieśni „Polska zginąć już nie może”. W jej 
ostatniej strofie znalazły się takie słowa: „Z 
wiarą w przyszłość iść nam trzeba/ Dokąd 
Wisła płynie. / Ducha mamy i dość chleba/ 
Polska już nie zginie!.../ Powie ojciec do 
swej Basi/ Dzisiaj już szczęśliwy:/ Są goto-
wi zawsze nasi/ Bronić polskiej niwy.”

Z kolei „Pieśń Pierwszej Brygady”, uło-
żona przez Pawła Wójcikowskiego „Ko-
riata”, zaczynała się tak: „Hej, kochany 
Brygadierze, prowadź nas na boje/ Wię-
zy skruszyć i rozprószyć musim Moskwy 
roje./ Dalej, bracia, na Warszawę, Piłsud-
ski nas wiedzie/ Lśnią pałasze, orły nasze 
widnieją na przedzie”.

Kompozytor Edward Pałłasz ułożył 
„Piosenkę o Komendancie” do słów znane-
go międzywojennego twórcy Or - Ota. „Jak 
my w szarym mundurzyku/ A nie w ama-
rancie/ W bój nas wiedziesz na koniku/ Pa-
nie Komendancie”.

Absolutnie niezwykłym tekstem, jaki 
trafił na wspomnianą wystawę online łódz-
kiej biblioteki jest „Litania życzeń Krako-
wa dla Marszałka Piłsudskiego w dniu 
Jego imienin”. Józef Germak, jej autor każ-
de z 24 wezwań kończy chóralnym „Żyj 
nam zdrowo długie lata!”. Litania pochodzi 
z roku 1935. Komendant jest w niej nazy-
wany Dziadkiem. Najciekawsze są ostat-
nie strofy, w których ciągle wyrażana jest 
nadzieja na spełnienie tego, czego Pola-
cy oczekiwali i co w życiu społecznym i po-
litycznym kilku ostatnich lat sanacyjnych 
rządów tak bardzo ich rozczarowało:

„Wierzymy, że pod Twem okiem opie-
kuna/ Przebrzmi upodleń, nienawiści stru-
na/ że prywat zmora nie zdławi nam życia/ 
że zło wyplenisz, wyrwiesz je z ukrycia/ 
że karle dusze pognębisz - że zginą/ a tyl-
ko Tobie podobni wypłyną/ i dla tej Wol-
nej - Dziadku nasz kochany/ złączysz nas 
wszystkich - złączysz wszystkie stany/ 
gdzie wspólną pracą zajęci przy Tobie/ za-
pomnim waśni i o samym sobie”. JS

(dokończenie w następnym wydaniu)

Ten wizerunek J. Piłsudskiego otwiera 
łódzką wystawę

Fot. www2.wbp.lodz.pl/
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GOK informuje i zaprasza
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości…

… został ogłoszony konkurs poetycki. Jego tytułem był cytat z wypowiedzi św. Jana Paw-
ła II „To jest moja matka, ta Ojczyzna!”. Do 4 listopada GOK przyjmował teksty poetyckie 
o objętości nie większej niż 500 znaków (bez spacji), napisane przez autorów w wieku od 10 
do 20 lat.

Z zaproszenia Gminnego Ośrodka Kultury skorzystało 14 osób. W konkursowej katego-
rii 10-14 lat nagrodzeni zostali: I - Martyna Zimońska (Radomsko); II - Jakub Buresz (Klesz-
czów); III - Zuzanna Kowalczyk (Radomsko). Wśród uczestników w wieku 15-20 lat podział 
głównych nagród był następujący: I - Monika Bieniek (Rusiec); II - Martyna Muskała (Łękiń-
sko); III - Nikola Marcioch (Gorzkowice).

Nagrodami są karty podarunkowe o wartości: 
● I miejsce - 100 zł; ● II miejsce - 70 zł; ● III miej-
sce - 50 zł. Z każdym z laureatów GOK skontaktuje 
się w celu przekazania nagrody. Pozostali uczest-
nicy konkursu mogą liczyć na upominki za udział.

Prezentujemy dwa wiersze, nagrodzone 
pierwszymi nagrodami.

Warsztaty w formie on-line
Najnowsze epidemiczne obostrzenia dotyczą również ośrodków kultury. Wśród placó-

wek, które od 7 do 29 listopada musiały zawiesić swoją działalność stacjonarną jest też Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. W komunikacie, zamieszczonym na stronie www.gok.
kleszczow.pl można przeczytać:

„W związku z zaistniałą sytuacją zapraszamy uczestników zajęć artystycznych na kon-
tynuację programu w formie online za pośrednictwem Microsoft Teams. Dostęp do aplikacji 
możliwy będzie poprzez wprowadzenie hasła oraz loginu, który każdy uczestnik zajęć arty-
stycznych otrzyma drogą sms.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 44 731 32 30 wew. 15.”

tym, jak to zrobić informuje krótka in-
strukcja, zamieszczona 10 listopada 
na stronie www.biblioteka.kleszczow.
pl. Dowiadujemy się z niej, że czytelni-
cy zarejestrowani w GBP w Kleszczo-
wie mogą sięgnąć do zasobów Legimi 
po otrzymaniu specjalnego kodu. Prze-
śle go biblioteka po otrzymaniu maila 
od czytelnika.

Kod dostępu musi być aktywowany 
w miesiącu, w którym został pobrany. 
Aby założyć konto w serwisie Legimi 
trzeba wejść na stronę www.legimi.pl/
biblioteka_kleszczow/, podać otrzy-
many kod dostępu, a następnie pobrać 
darmową aplikację Legimi na swo-
je urządzenie (tablet, smartfon, czyt-
nik, komputer). Od chwili zalogowania 
można czytać bez ograniczeń e-booki 
z zasobów Legimi przez okres jednego 
miesiąca od daty aktywowania kodu. 
Po kod na kolejny miesiąc trzeba po-
nownie zgłosić się do biblioteki. Książki 
z platformy Legimi można otwierać na 
dwóch wybranych przez siebie urzą-
dzeniach.

Duże zainteresowanie Legimi
Z jakim odbiorem spotkała się ta 

nowa forma wypożyczeń? Ze staty-
styk, zebranych przez gminną bibliote-
kę w Kleszczowie pod koniec lipca br. 
(po niespełna 4 miesiącach od chwili 
udostępnienia czytelnikom tego źródła 
dostępu) wynika, że na platformie zare-
jestrowało się 82 użytkowników.

- Średnio w miesiącu wydajemy 
czytelnikom około 50 kodów - infor-
mowała Justyna Gawłowska z Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Kleszczo-
wie. - Biorąc pod uwagę, że jeden kod 
uprawnia do korzystania z wirtualnej 
wypożyczalni na dwóch urządzeniach 
faktyczna liczba czytelników ebooków 
może być większa. Do 27 lipca łącz-
na liczba wypożyczeń ebooków wynio-
sła 3080.

Jak się okazuje tę nową formę udo-
stępniania książek wybierały przede 
wszystkim osoby z grupy wiekowej 30-
50 (około 50 użytkowników). Znalazło 
się też kilkoro seniorów, którzy polubili 
taką - bezpieczną w czasach epidemii - 
formę wypożyczania książek.

Na koniec 2020 roku sprawdzimy 
raz jeszcze jakim zainteresowaniem 
wśród czytelników GBP w Kleszczowie 
spotkały się ebooki, udostępniane po-
przez platformę Legimi.

J. Strachocki

Czytanie 
na platformie

å ciąg dalszy ze str. 6

Monika Bieniek – „Róża”

Czerwień widzę wszędzie wokół.
Krew, flaga i róża... 

Pośrodku ruin rośnie.
Czerwienią swą zachwyca,
wszystkich jeszcze żywych.
Mundur mój poplamiony,

ale niezhańbiony.
Plamy wyglądają, jak płatki róży.

Róży, która rośnie mimo braku ziemi.
Tak i ja będę walczyć o moje istnienie.

Bronić się będę kolcami ostrymi,
póki ostatnia flaga nie spadnie na ziemie,

jak czerwony płatek róży.
A później… 

Kwiat położę na grobie przyjaciela,
który walczył przy moim ramieniu.

Teraz w rękach jego konwalia,
która chwałę i pamięć na niego 

sprowadza.
A tam…

gdzie czerwona róża kwitnie.
Tam moja ziemia, moja rodzina.

Moja krew.

Martyna Zimońska – „BIAŁO-CZERWONA”

Swoim ciałem na śniegu znak orła odbiję
i szepnę, że kocham, tu jestem, tu żyję.

Moja ziemio, matko moja - kochana Ojczyzno,
tyś przez wieki pokryta już niejedną blizną.

Zrozumieć nie umiem, dlaczego cierpiałaś,
skoro życiem swoim życie wciąż dawałaś.
Pragnę, abyś nadal dumnie dla nas trwała,
aby mogła nas cieszyć życia cząstka mała.

Z ciebie chleb i woda, i pachnące owoce
z ciebie kwiaty i skarby, z ciebie dnie i noce.

Z ciebie wszystko, co świeci i wszystko, co gaśnie,
z ciebie życie codzienne i urocze baśnie.

Tutaj BIAŁO-CZERWONA i Wisła się wije, 
na jej brzegu, na piasku znak orła odbiję.


