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Czekając na zimę

W tym świątecznym okresie oczekiwania
na Boże Narodzenie pragniemy złożyć
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech piękne Bożonarodzeniowe Święta
przyniosą betlejemski blask, spokój i radość,
a rok 2021 okaże się czasem udanych
przedsięwzięć i spełnionych marzeń
oraz obdaruje Państwa zdrowiem,
optymizmem i szczęściem.
Przewodnicząca
Rady Gminy Kleszczów
KATARZYNA BIEGAŁA

Długość dróg powierzonych spółce Zakład Komunalny „Kleszczów” do utrzymania w bieżącym sezonie zimowym wynosi 142 kilometry. Powierzchnia parkingów
i placów, które trzeba będzie oczyszczać
ze śniegu sięga prawie 30 tys. m kw. A wykaz chodników i rowerowych ścieżek, które mają być odśnieżane, liczy 17 pozycji
i obejmuje trasy o łącznej długości blisko
38,5 km. Usługa zimowego utrzymania dróg
oraz innych nawierzchni komunikacyjnych
ma się zakończyć w kwietniu 2021 r. uprzątnięciem piasku, który na nawierzchni dróg,
ścieżek i parkingów pozostanie po zimie.

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

„Rozświetlona noworoczna noc”...
… to tytuł imprezy, przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie na pożegnanie starego i powitanie nowego roku. W programie znajdą się:
 31 grudnia od godz. 22:30 - koncert sylwestrowy on-line w wykonaniu sanah (emitowany w mediach społecznościowych: strona internetowa GOK, YouTube, Facebook).
 ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „Choinka marzeń” (po koncercie sanah),
 od północy do godziny 02:00 (z przerwami) - widowisko świetlno-laserowe (realizowane z dachów gminnych budynków: Urzędu Gminy, GOK, SOLPARK Kleszczów). Światło
i lasery rozświetlające nocne niebo będą widoczne z odległości kilku kilometrów. Nagranie
tego widowiska będzie potem dostępne na profilu GOK w mediach społecznościowych.
Organizatorzy proszą mieszkańców o stosowanie się do obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z historii szkoły w Wolicy

Michał Przysiężnik, Z. Bartosik, Leokadia Orłowska, Edward Augustowski, a wreszcie
nauczycielskie małżeństwo Aleksander i Rozalia Misztela - to nazwiska nauczycieli, zapamiętane przez absolwentów nieistniejącej już szkoły podstawowej w Wolicy. W pamięci byłych uczniów pozostały
nie tylko zdarzenia związane
z nauką, ale również charakterystyczny wygląd budynku
szkoły. Zdjęcia, pokazujące
siedzibę szkoły na początku
lat 90. udostępnił nam obecny właściciel budynku, pan
Andrzej Szkudlarek. W tym
wydaniu „Informatora” prezentujemy pierwszą część
powojennych dziejów szkoły
w Wolicy.
Więcej na str. 7

Taką zimę w Kleszczowie przyniósł
styczeń 2010

Więcej na str. 7

„Antycovidowe”
wsparcie

Do końca listopada ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, skorzystały łącznie 43 podmioty gospodarcze
z terenu gminy Kleszczów. Wartość zwolnień, udzielonych 13 osobom prawnym wyniosła 472.972,92 zł, natomiast 30 osób
fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą otrzymało zwolnienia o łącznej
wartości 123.374,98 zł.
Więcej na str. 4

Spisane wszystkie
gospodarstwa

30 listopada o północy zakończono przeprowadzanie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. W gminie Kleszczów do
udziału w tym powszechnym rachowaniu
zobowiązanych było 393 właścicieli gospodarstw rolnych. Główny Urząd Statystyczny pozyskał potrzebne dane od wszystkich
właścicieli.
Więcej na str. 2
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KRÓTKO
Kto zbuduje szkolne boisko?

Do przetargu na budowę boiska na terenie sąsiadującym ze szkołą w Łękińsku przystąpiło trzech wykonawców. Są to firmy, mające swe siedziby w Warszawie i Kietrzu oraz konsorcjum, którego lider ma
siedzibę w Łodzi. Po otwarciu złożonych ofert, co
miało miejsce 1 grudnia, okazało się, że oczekiwania cenowe wykonawców są niższe od kwoty, jaką
w oparciu o kosztorys zarezerwowano na tę inwestycję w budżecie gminy. Obecnie trwa procedura sprawdzania dokumentów złożonych na przetarg.
Przypomnijmy, że teren boiska piłkarskiego i boiska
wielofunkcyjnego oraz obiekty służące do organizowania zajęć lekkoatletycznych zajmować mają (łącznie z widownią, budynkiem gospodarczym i innymi urządzeniami, które przewiduje projekt) prawie
5 tys. m kw.
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Zakończony Powszechny Spis Rolny
pisy rolne w państwach należących
do Unii Europejskiej organizowane
są raz na 10 lat. Właściciele gospodarstw
rolnych są zobowiązani do podania informacji m.in. o powierzchni gruntów i liczbie
zwierząt gospodarskich, o rodzaju upraw
rolnych i ogrodniczych, a także o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, związanych z prowadzoną
produkcją rolniczą. W formularzu spisowym
znajdują się również pytania o prowadzenie
w gospodarstwie działalności pozarolniczej,
a także o to czy rolnik prowadzi sprzedaż
produktów rolnych.

S

Oferty pracy na stronie fundacji

Wśród ofert pracy, zamieszczonych w grudniu br. na
stronie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów (www.
frgk.pl) znajdujemy propozycje kilku firm, działających w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych.
Potrzebę zatrudnienia nowych pracowników zgłosiły spółki: Kersten Europe (operator giętarki-walcarki, technolog, przedstawiciel handlowy inżynier
sprzedaży), Epicom (operator linii produkcyjnej),
Colep Polska (technik procesu, młodszy specjalista
ds. systemów uzdatniania wody, kierownik komórki, operator działu mieszania, chemik ds. rozwoju,
operator linii), Kobzarenko (magazynier, specjalista
ds. księgowości) oraz CFE Polska (operator linii produkcyjnej).
„Zapraszamy do bieżącego śledzenia naszej strony
internetowej i portalu społecznościowego Fundacji.
Oferty pracy, które otrzymujemy z firm w pierwszej
kolejności umieszczane są w zakładce „Aktualności”
(https://frgk.pl/aktualnosci/). Wszystkie oferty dostępne są w zakładce Baza Przedsiębiorców” - informuje
zarząd fundacji w przesłanym komunikacie.

Nagrody sportowe i artystyczne
za rok 2020

Przyznane zostały nagrody za osiągnięcia wysokich
wyników sportowych 14 zawodnikom i trenerom reprezentującym Gminę Kleszczów. Nagrody artystyczne otrzymało natomiast 53 członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów, 20 członków
Kleszczowskiego Chóru Mieszanego SONORE,
a także ośmioro mieszkańców gminy Kleszczów za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. Łączna kwota
wypłaconych nagród wyniosła 247.900 zł.

Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami…

… będzie kontynuowana w roku 2021. To zadanie
na zlecenie gminy realizować ma Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. z siedzibą
w Bełchatowie, prowadzące schronisko dla zwierząt. Podpisana w listopadzie umowa obejmuje usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kleszczów oraz zapewnienie im dalszej opieki
w schronisku dla zwierząt. Na realizację umowy zabezpieczona zostanie w budżecie kwota 140 tys. zł.
(opr. JS)

Podawanie spisowych danych możliwe
było trzema metodami. Główny Urząd Statystyczny najbardziej zachęcał rolników do
skorzystania ze ścieżki internetowej i wpi-

sywania danych do specjalnego formularza. Okazuje się, że metodą tzw. samospisu swoje dane przekazało najwięcej
rolników, mieszkających w gminie Kleszczów, bo aż 56,37 proc. Wywiady telefoniczne, przeprowadzone przez rachmistrzów stanowiły 28,73 proc. aktywności
spisowej. Pozostała część (14,9 proc.) to
bezpośrednie wywiady, prowadzone przez
rachmistrza, odwiedzającego gospodarzy.
W Urzędzie Statystycznym w Łodzi
otrzymaliśmy informację, że wyniki Powszechnego Spisu Rolnego powinny być
przekazane przez Polskę do Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu) w ciągu 15 miesięcy od zakończenia
spisu czyli do końca marca 2022 r.
Za sprawną organizację i przeprowadzenie działań organizacyjnych,
a także za informowanie mieszkańców o Powszechnym Spisie Rolnym
odpowiadał Urząd Gminy w Kleszczowie. Wójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski jako Gminny Komisarz Spisowy dziękuje wszystkim
mieszkańcom, zobowiązanym do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym za
niezawodność i 100-procentową frekwencję.
JS

Gmina sprzedaje drewno

eszcze w grudniu br. ponad 28 m sześć. drewna z drzew liściastych (platan klonolistny, jesion wyniosły, klon zwyczajny) będzie wystawionych do sprzedaży przez
gminę. Drewno pochodzi z wycinki, prowadzonej podczas drogowych inwestycji na terenie
Kleszczowa i Łękińska. Będzie sprzedawane w nieograniczonym pisemnym przetargu
ofertowym.
Drewno złożone w ośmiu
różnych stosach ma cenę wywoławczą brutto 73,73 zł za 1
m sześć. Jedynym kryterium
oceny ofert w tym przetargu
będzie wysokość zaproponowanej ceny brutto.
Termin składania ofert w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie upływa 29
grudnia o godz. 16.00. Informacje o szczegółach przygotowania ofert, a także o ilości drewna i cenach wywoławczych za każdy stos są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Kleszczów. Tam znaleźć można również formularz oferty.
JS

J

Most zagrożony zawaleniem
owiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomsku wydał decyzję o całkowitym
zamknięciu dla ruchu pojazdów i pieszych starego
mostu na rzece Widawce, położonego w okolicach
Pytowic, na granicy powiatów bełchatowskiego i radomszczańskiego. Ze względu na zły stan techniczny obiekt ten grozi zawaleniem.
Jest to most na lokalnej drodze, położony po północnej stronie drogi powiatowej nr 3915E. W jego
pobliżu kończy się budowana obecnie ścieżka rowerowa do granic gminy Kleszczów. Prosimy o stosowanie się do ustawionych znaków drogowych. Kategorycznie odradzamy wchodzenie na teren mostu.
JS

P

Fot. D. Woźniak
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Ranking Zrównoważonego Rozwoju zwycięstwo Kleszczowa

KOMUNIKATY
Kiedy do fizjoterapeuty?

mina Kleszczów ponownie zajęła 1. miejsce wśród gmin wiejskich w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zestawienie JST zostało przygotowane przez zespół badawczy pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka
z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Ranking powstaje
w oparciu o 15 wskaźników, które zostały pogrupowane w trzy
obszary, obejmujące: rozwój gospodarczy, rozwój społeczny,
ochronę środowiska. Wykorzystano dane liczbowe, pochodzące z bazy GUS (Bank Danych Lokalnych). Oceniono samorządy
z podziałem na cztery kategorie: gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.
W tym roku, zamiast ogłoszenia wyników na specjalnej konferencji, organizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu RP, rezultaty rankingu, a także dyplomy dla laureatów zostały przesłane drogą elektroniczną. W liście skierowanym do wójta gminy
Kleszczów, Sławomira Chojnowskiego kierujący zespołem badawczym prof. Eugeniusz Sobczak przekazał (oprócz informacji
o zasadach tworzenia rankingu) słowa uznania:
„Szanowny Panie Wójcie, proszę raz jeszcze przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia skutecznej realizacji długoterminowej wizji rozwoju gminy Kleszczów, dążąc do satysfakcji mieszkańców oraz własnej”.
Dodajmy, że gmina Kleszczów zajęła pierwsze miejsce
z wynikiem sumarycznym 4.699,76 pkt. Druga na podium gmina Kobierzyce uzyskała wynik 2.251,49 pkt., a trzecia (Tarnowo Podgórne) - 2.039,38 pkt.
Oto szczegółowa punktacja wybranych wskaźników dla gminy Kleszczów:

G

WSKAŹNIK
Wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca
Odsetek wydatków na projekty inwestycyjne
Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu
Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców
Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców
Saldo migracji na 1000 mieszkańców
Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców
Odsetek radnych z wyższym wykształceniem
Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów
Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji
Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków
PUNKTACJA SUMARYCZNA

abywcą terenu o powierzchni 1,8259
ha w strefie przemysłowej w Żłobnicy jest przedsiębiorstwo MEGSTYL Grzegorz
Mularczyk sp. z o.o. Firma planuje uruchomić produkcję mebli z płyt, pokrytych drewnopodobnym laminatem, przeznaczonych
do samodzielnego montażu. Wytworzone

Będą kompostowniki dla
zainteresowanych mieszkańców

Urząd Gminy w Kleszczowie przyjmuje zapisy mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem
kompostownika w roku 2021. Zgłoszenia będą
przyjmowane do 31 marca przez Referat Ochrony
Środowiska i Gospodarki Gruntami. Obecnie zapisy składać można wyłącznie mailowo (adres: martak@kleszczow.pl) lub telefonicznie 44/ 731-31-10.
Kompostowniki wydawane są użytkownikom w formie bezpłatnego użyczenia. Dzięki prowadzonej od
kilku lat akcji zaopatrywania posesji w ten sprzęt
zmniejsza się ilość odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie gminy Kleszczów.

20 grudnia - termin zapłaty za odpady

Psychologiczne wsparcie dla dzieci
i młodzieży

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie został uruchomiony telefoniczny dyżur. Starsze dzieci oraz młodzież, chcąc uzyskać wsparcie psychologa powinni skontaktować
się z numerem 797-258-767. Dyżury prowadzone
są: ● w każdą środę w godzinach 8.00-12.00, ●
w każdy piątek w godzinach 8.00-12.00. Udzielana w takiej formie pomoc jest bezpłatna.
JS

N

Informacja o grudniowym terminie przyjęć fizjoterapeuty dla dzieci nadeszła do redakcji „Informatora” już po wysłaniu poprzedniego wydania do
drukarni. Podajemy terminy, w których w grudniu
będzie przyjmował małych pacjentów dr n. med.
Michał Kaczmarek: ● 21.12. godz. 08:00-15:00, ●
22.12. godz. 08:00-15:00, ● 23.12. godz. 08:0015:00, ● 28.12. godz. 08:00-17:00, ● 29.12. godz.
08:00-15:00,● 31.12. godz. 08:00-13:30.

Wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Kleszczów informujemy, iż termin płatności
IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 20 grudnia. Zachęcamy, by tę
opłatę regulować przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.
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Nowy inwestor w strefie w Żłobnicy

3

w Żłobnicy elementy mebli będą pakowane
w opakowania kartonowe przy zastosowaniu
nowoczesnej technologii.
Trójstronna umowa o współpracy została zawarta w Urzędzie Gminy 8 grudnia. Podpisy pod tym dokumentem złożyli: Sławomir
Chojnowski - wójt Gminy Kleszczów, Mariola
Rybarczyk - prezes zarządu FRGK, Jacek
Baryła - członek zarządu FRGK oraz inwestor
- Grzegorz Mularczyk.
Na przeznaczonym pod inwestycję terenie powstanie hala produkcyjna i magazyn o łącznej powierzchni niemal 3600 m kw.,
a także budynki i budowle pomocnicze oraz
parkingi. Gmina Kleszczów zapewni inwestorowi możliwość przyłączenia zakładu do sieci infrastrukturalnych tj. infrastruktury energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Harmonogram prac przewiduje zakończenie
inwestycji z końcem 2022 roku.
KK

ARiMR przypomina hodowcom

Raz na 12 miesięcy, ale nie później niż do 31
grudnia, hodowcy owiec, kóz i świń mają obowiązek przeprowadzić spis wszystkich oznakowanych zwierząt, przebywających w stadzie. Informacje o liczbie świń ustalonych w trakcie spisu
należy przekazać do kierownika Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 7 dni od dnia dokonania
tego spisu.
Liczbę owiec, kóz lub świń ustaloną podczas spisu należy umieścić w księdze rejestracji, właściwej dla danego gatunku w danej siedzibie stada. Zgłoszenia można dokonać poprzez portal
IRZplus.
(opr. JS)

Dom w Łękińsku
TANIO do wynajęcia.
Tel. 608-026-380.
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Na zakup zbóż
i sadzeniaków
W 2021 r. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów dofinansuje zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków. Mogą o to wnioskować osoby fizyczne, będące mieszkańcami gminy Kleszczów od ponad 1 roku, które posiadają grunty rolne
na terenie gminy Kleszczów, a także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, mające siedzibę na terenie tej gminy. Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności lub inne pisemne prawo do
dysponowania gruntami, które wiosną 2021 roku będą obsiewane materiałem siewnym lub obsadzane ziemniakami z dofinansowaniem FRGK.
● Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne do 20 ha użytków
rolnych mogą otrzymać dofinansowanie do 500 kg materiału siewnego zbóż jarych i 500 kg sadzeniaków ziemniaka.
● Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne powyżej 20 ha użytków rolnych mogą otrzymać dofinansowanie do 1000 kg materiału
siewnego zbóż jarych i 1000 kg sadzeniaków ziemniaka.
Fundacja dofinansuje 60 proc. kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową danego gatunku zboża jarego lub ziemniaka,
a ceną kwalifikowanego materiału.
Termin składania wniosków (zapisy) - od 04 stycznia do 25
stycznia 2021 roku. Druki wniosków wraz z załącznikami są do
pobrania na stronie internetowej www.frgk.pl/programy-wsparcia/
rolnictwo lub bezpośrednio w biurze fundacji. Zgodnie z regulaminem do wniosku należy obowiązkowo dołączyć kopię nakazu płatniczego z roku 2021 lub roku 2020.
Zalecane jest składanie wniosków wraz z załącznikami drogą pocztową lub elektroniczną na adres: jan.urbaniak@frgk.pl.
W przypadku pytań można się kontaktować pod nr tel. 44/ 731-4636, 534-555-224 w godz. 8-16.

„Antycovidowe” wsparcie

wsparcia lokalnych przedsiębiorców, którzy negaW arunki
tywnie odczuli spadek koniunktury gospodarczej w pierw-

szych miesiącach trwania epidemii, zawierała m.in. Uchwała Nr
XX/224/2020 Rady Gminy Kleszczów z 23 kwietnia br. Dała ona
możliwość zwolnienia z podatku nieruchomości, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- Nadal jest możliwość skorzystania z takiej formy pomocy, realizowanej przez Gminę Kleszczów - informuje wójt, Sławomir Chojnowski. - Osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą mogą do końca tego roku złożyć wniosek o zwolnienie
z podatku od nieruchomości. To zwolnienie może być udzielone wyłącznie za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.
Przedsiębiorcy z gminy Kleszczów ubiegali się także o „antycovidowe” wsparcie, udzielane z innych źródeł. Zwróciliśmy się do Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie o podanie skali pomocy,
jaka udzielona została prowadzącym działalność gospodarczą podmiotom, z tych źródeł wsparcia, którymi dysponowały urzędy pracy.
Dane za okres 1 kwietnia - 23 listopada podane zostały łącznie, dla
całego powiatu bełchatowskiego. W tej grupie znajduje się też nieokreślona liczba podmiotów, które swoją działalność prowadzą na
terenie naszej gminy. Oto szczegółowe dane:
● jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - 4443 podmioty; kwota wsparcia
- 22.048.778,50 zł;
● dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych - 799 podmiotów; kwota wsparcia - 4.491.240 zł;
● liczba pracowników ujęta we wnioskach podmiotów, którym
wypłacono dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ZUS - 3273;
kwota dofinansowania - 12.647.440,91 zł.
JS
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Miesięczne stypendia
dla 156 studentów

rok akademicki jest drugim, w którym uprawnieni stuO becny
denci, mieszkający na terenie gminy Kleszczów będą otrzy-

mywać comiesięczne wsparcie w postaci 500-złotowego stypendium.
Warunkiem jego uzyskania było m.in. terminowe złożenie wniosku
wraz z załącznikami, a także podpisanie umowy z wójtem, działającym w imieniu Gminy Kleszczów.
W listopadzie rozpatrzono 157 wniosków, złożonych przez studentów. Tylko jeden wniosek rozpatrzono negatywnie z powodu niespełnienia warunków przez wnioskodawcę. Umowy ze studentami
zostały już podpisane, a wypłata stypendiów (łącznie za trzy miesiące) nastąpiła 10 grudnia. Na studenckie konta trafiło w sumie 234
tys. zł.
***
Także w listopadzie były rozpatrywane złożone przez studentów
wnioski o przyznanie stypendiów motywacyjnych. Liczba studentów,
którzy pomyślnie zakończyli rok akademicki 2019/2020 i uzyskali
średnią ocen powyżej 4,0 wyniosła 137, a łączna kwota przyznanych
stypendiów - 351.500 zł.
Sześcioro wnioskodawców starało się również o wypłatę stypendiów za uzyskanie szczególnych osiągnięć w roku akademickim
2019/2020. Aktualne warunki przyznawania takiej pomocy stypendialnej są zapisane w regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLV/458/2018 Rady Gminy Kleszczów z 27 czerwca 2018 r.,
zmienionej uchwałą Nr XVIII/197/2020 z 25 lutego 2020 r.
Pozytywnie rozpatrzone zostały cztery wnioski, a łączna kwota
wypłat wyniosła 5800 zł. Dwa wnioski nie spełniły regulaminowych
wymogów. Terminem wypłaty stypendiów motywacyjnych dla studentów był dzień 4 grudnia.
JS

Znikają azbestowe odpady

ajczęściej spotykanym odpadem z zawartością azbestowych, rakotwórczych włókien są eternitowe pokrycia dachów.
Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z pomocy gminy w bezpiecznym usunięciu z terenu swoich posesji takich, zdemontowanych
wcześniej pokryć, składają w Urzędzie Gminy podanie. W tym roku
ze względu na epidemiczne ograniczenia pierwsze odbiory odpadów, zawierających azbest, mogły być zorganizowane dopiero pod koniec czerwca. Dwa
kolejne transporty zrealizowane zostały
4 września oraz 6 listopada.
Ilość odpadów odbieranych z jednej
posesji wynosi zwykle od 1,5 do 4 ton.
W jednym przypadku z terenu jednego
z gospodarstw w Łuszczanowicach Kolonii odebrano znaczniejszą ilość, bo aż
14,8 tony.
W sumie starych pokryć dachowych
pozbyli się w tym roku z pomocą gminy właściciele 23 posesji. Największa ich liczba (7) znajdowała się w Wolicy. W czterech przypadkach były to posesje w Kleszczowie, a trzykrotnie odbierano odpady
w Antoniówce oraz w Łuszczanowicach.
Łączna ilość pokryć z płyt eternitu, wywiezionych w tym roku
z terenu naszej gminy wyniosła 73,5 tony. Na dofinansowanie tych
działań chroniących środowisko, a przede wszystkim zdrowie mieszkańców gmina wydała ze swojego budżetu 35 tys. zł. Program będzie realizowany również w przyszłym roku.
JS

N

MIESZKANIE MAŁE
w Łękińsku – do wynajęcia.
Tel. 608-026-380

16 - 31 XII `2020

Prace remontowe
na stacji paliw

od koniec listopada rozpoczęły się
prace remontowe na stacji paliw
w Kleszczowie. Stacja funkcjonująca pod
marką ORLEN mieści się przy ul. Głównej
37. Właścicielem obiektu jest Gmina Kleszczów, natomiast dzierżawcą - gminna spółka ARR „Arreks”.

P

W ramach umowy zawartej z bełchatowską firmą PH-U Zbigniew Maziarz w ciągu dwóch miesięcy mają być zrealizowane
prace remontowo-naprawcze, obejmujące
m.in. naprawę pokrycia połaci dachowej,
wymianę obróbek blacharskich, wymianę
drzwi. Po stronie północnej w głównym wejściu zamontowane zostaną drzwi automatyczne, natomiast od strony południowej
drzwi pozwalające na wjazd wózkiem paletowym.
Przebudowana witryna przy głównym
wejściu, wyposażona w specjalny, dwuszufladowy podajnik, ma umożliwić pracę stacji
w porze nocnej.
JS

Firma Epicom Sp. z o.o.
poszukuje do Zakładu Produkcyjnego
znajdującego się w Bogumiłowie przy ul.
Ekologicznej 8 gm. Kleszczów osób do
pracy na stanowisko:
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Ratunek przyniosły rury PEHD
ratowania Wisły po sierpniowej awarii kolektora w stołecznej oczyszczalni ścieO akcji
ków Czajka pisaliśmy we wrześniu tego roku. Jest okazja, by wrócić do wydarzenia,

w którym kluczową rolę odegrał produkt oraz wyspecjalizowani pracownicy kleszczowskiej
fabryki Uponor Infra. Na kanale YouTube zamieszczony został 8 grudnia krótki film (2’18”),
zmontowany ze zdjęć, realizowanych w trakcie montażu dwóch nitek zastępczego rurociągu.

„Firma Uponor Infra jako wykonawca w ekspresowym tempie wybudowała rurociąg
awaryjny (wyprodukowała, dostarczyła i połączyła rury, które zostały ułożone na moście
pontonowym). Zastosowanie rur PEHD pozwoliło na wykonanie instalacji w czasie absolutnie niemożliwym do uzyskania w przypadku innych technologii. Budowa dwóch nitek rurociągu awaryjnego przebiegła szybko i sprawnie, a nowy system przesyłowy przejął zadania
uszkodzonego kolektora GRP niemal natychmiast po zakończeniu montażu” - to informacja dołączona pod filmem.
Ilustracja wykorzystana w niniejszym tekście to kadr ze wspomnianego filmu. Można go
obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=8kWzBX9XsW0.
JS

W

Przerwa w corocznym konkursie

ładze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zdecydowały, że kolejna, czternasta
edycja konkursu „Firma na medal” nie będzie ogłaszana. Decyzja o czasowym zawieszeniu rywalizacji firm wynika z obecnej sytuacji, która wymusza skupienie się ich właścicieli na walce o przetrwanie poprzez dostosowanie działalności do obecnych realiów rynkowych, prawnych i społecznych.
Czas trwającej epidemii w różnym stopniu oddziałuje na poszczególne przedsiębiorstwa, zarówno małe, średnie i duże, jak też na biznesy rodzinne. Rzetelne ocenianie kondycji firm w takim okresie nie byłoby łatwe.
JS

Operator linii produkcyjnej

Praca w systemie w systemie równoważnym, zmiany 12-godzinne.
WYMAGANIA: ● Mile widziane doświadczenie na produkcji, ● Zdolności manualne, ●
Szybkość działania oraz chęć nauki i rozwoju, ● Dyspozycyjność, dokładność, sumienność i terminowość.
OFERUJEMY: ● Zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę, ● Możliwość podnoszenia
swoich kwalifikacji, ● Praca w dynamicznie
rozwijającej się firmie.
Wszystkie zainteresowane i spełniające wyżej wymienione wymagania osoby proszone
są o przesłanie CV na adres: epicom@epicom.com.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji prowadzonego przez Epicom sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
1182, 1662)”.

e-mail: radmar.oze@gmail.com

) 660 002 675
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Historia zapisana w protokołach (15)

17 marca 1937 r.
Tego dnia po raz pierwszy w roku 1937
obradował zarząd gminy Kleszczów. Jego
członkowie przyjęli na początek informację
o uchyleniu dwóch uchwał, podjętych wcześniej przez Radę Gminy Kleszczów. Skutkiem
jednej z tych uchwał miało być odwołanie ze
składu rady „uporczywie nieobecnego” na sesjach radnego Stefana Dembowskiego.
Zajmowano się również problemem, jakim dla mieszkańców gminy był utrudniony
dostęp do lekarza. Ludność Łękińska wystosowała specjalne pismo do Wydziału Powiatowego w Piotrkowie, domagając się wsparcia
w utworzeniu na terenie gminy ośrodka zdrowia. W odpowiedzi na interweniujące w tej
sprawie władze powiatu zarząd gminy Kleszczów wyjaśnił, że koszty utrzymania takiej
placówki przez gminę byłyby zbyt trudne do
udźwignięcia. Postulowano zatem przywrócenie wizyt lekarza rejonowego, urzędującego
na co dzień w Kamieńsku. Ta posada finansowana była przez Powiatowy Związek Komunalny. W poprzednich latach lekarz rejonowy
przyjeżdżał regularnie z Kamieńska, by przyjmować pacjentów z gminy Kleszczów w poradni przeciwjaglicznej.
W trakcie marcowego posiedzenia zarząd
rozdysponował pieniądze na zakup kamieni i żwiru na najpilniejsze remonty gminnych
dróg, przyznał kilka jednorazowych zapomóg
dla ubogich mieszkańców, zdecydował również do dorzuceniu się do zbiórki na zakup samolotu dla polskiej armii. Wydano na to 100 zł
oraz dwie stuzłotowe obligacje z tzw. „3 Pożyczki Inwestycyjnej”.
28 kwietnia 1937 r.
Na tym zebraniu omawiano m.in. sprawę
przystąpienia gminy Kleszczów do Włościańskiej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Piotrkowie. Przy okazji dyskusji nad wnioskiem
wójta w tej sprawie pojawił się - bodaj po raz
pierwszy wśród protokołów, do których dotarłem - wątek polityczny, pokazujący które
ze stronnictw miało w tym czasie największe
wpływy w gminie Kleszczów. Zacytujmy stosowny fragment protokołu:
„W dyskusji ławnicy p.p. Andrysiak i Różycki oświadczyli, że sprawa ta na terenie
gminy tutejszej będzie bardzo trudna do przeprowadzenia albo w ogóle niemożliwa, gdyż
Stronnictwo Narodowe, które wpływami swymi opanowało cały teren gminy, zwalcza ruch
spółdzielczy jako (w ich twierdzeniu) w zało-

żeniu swym komunistyczny, a więc sprzeczny z programem tego stronnictwa, które w programie swym na pierwszym planie ma walkę
z komunizmem”.
W uchwale, która podjęta została po dyskusji zarząd postulował przystąpienie Kleszczowa do wspomnianej spółdzielni i wykupienie jednego udziału, wartego 50 zł. Uznano za
celowe powstanie spółdzielczej placówki rolniczo-handlowej „mającej wszelkie widoki egzystencji i rozwoju z uwagi na znaczne oddalenie gminy od miast”.
Z dystansem podeszli natomiast członkowie zarządu do pisma starosty powiatowego,
który wnioskował o urządzenie na terenie gminy specjalnych lokali noclegowych dla włóczęgów. Odmówili podjęcia działań w tym kierunku
powołując się na sprzeciw mieszkańców, wyrażany w tej sprawie podczas zebrań gromadzkich. Podkreślono również, że gminie brakuje środków na sfinansowanie takich inicjatyw.
Uchwała nr 20, podjęta podczas obrad zarządu gminy, dotyczyła zgody na wydatkowanie z gminnego budżetu do 50 zł na zakup
i zamontowanie na stojącym na kleszczowskim rynku „Pomniczku Niepodległości” metalowego orła. Inicjatywa taka zgłoszona została
podczas zebrania miejscowego Komitetu Obchodów Narodowych. Jego członkowie w ramach doraźnej składki zebrali na ten cel kilka złotych.
8 maja 1937 r.
Drugie z posiedzeń Rady Gminy Kleszczów, zwołane w roku 1937, rozpoczęło się
złożeniem wyjaśnień przez radnego Stefana
Dembowskiego, zarządcę majątku Wola Grzymalina. Jak czytelnicy pamiętają z poprzedniej
części cyklu, na styczniowej sesji większością
głosów nastąpiło odwołanie wspomnianego
radnego ze składu samorządu gminy z powodu długotrwałych i nieusprawiedliwionych nieobecności.
S. Dembowski wyraził oburzenie zapisem w protokole ze styczniowego posiedzenia o rzekomo nieusprawiedliwionej absencji.
Przekonywał, że w obradach nie wziął udziału, bo zawiadomienie otrzymał zbyt późno, po
powrocie z dłuższego wyjazdu. Rada wyjaśnienia te postanowiła przyjąć do wiadomości i - znając już wcześniejszą decyzję Wydziału Powiatowego o uchyleniu wspomnianej
uchwały - zaakceptowała dalszą obecność kolegi radnego.
å ciąg dalszy na str. 10

T

Nie zawiedli
Fundacji Gajusz

ym razem w innej formule, bo nie w trakcie gminnej imprezy mikołajkowej,
ale na stoiskach zorganizowanych na parkingu w sąsiedztwie samorządowego przedszkola w Łuszczanowicach, odbywał się tradycyjny, grudniowy kiermasz charytatywny na rzecz
łódzkiej Fundacji Gajusz. Można było zakupić
m.in. ciasta drożdżowe, czekoladowe i pierniki, bułki na parze, pierogi i paszteciki, a także
swojski smalec. Błyskawicznie rozeszły się dania na wynos, w tym bigos ugotowany i serwowany przez strażaków z OSP Kleszczów.

Niestrudzeni organizatorzy kiermaszu - personel przedszkola w Łuszczanowicach oraz rodzice przedszkolnych dzieci przy
wsparciu przybyłych na kiermasz mieszkańców gminy, a także osób wnoszących wpłaty
zdołali zebrać bardzo konkretną kwotę, która
zasili konto pomagającej nieuleczalnie chorym dzieciom Fundacji Gajusz.

„To dzięki Wam udało nam się zebrać
13246 zł. Cały dochód z kiermaszu zostanie przekazany dla podopiecznych fundacji Gajusz. Państwa dobre serca, pomoc
i zaangażowanie są dla nas wyrazem dobroci
i chęci niesienia pomocy potrzebującym” - to
fragment podziękowań, podpisanych przez
dyrektora, Radę Rodziców i pracowników
PPS w Łuszczanowicach, zamieszczonych
na stronie internetowej przedszkola.
JS
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Zimowe utrzymanie dróg…

KLESZCZOWSKI

… to usługa, do której spółka Zakład Komunalny „Kleszczów” została dobrze przygotowana pod względem sprzętowym. Na drogach do pracy po opadach śniegu angażowane są pługi montowane do ciągników
i ciężkich samochodów. W razie bardzo dużych śnieżyc przydatny będzie potężny ciągnik Claas 850 Axion, zakupiony w grudniu 2017 roku.
Do usuwania śniegu z chodników i ścieżek używane są mniejsze
pługi, doczepiane do miniciągników. W przypadku marznących opadów
i kiedy warstwa zmarzniętego ściegu pokrywa jezdnię zajęcie mają posypywarki, napełnione wcześniej solą drogową lub mieszanką piasku
z solą.
W zleceniu przekazanym komunalnej spółce została ustalona kolejność zimowego utrzymania
dróg na terenie gminy Kleszczów. Odcinkiem, który ma
pierwszą kategorię odśnieżania jest droga Sulmierzyce - Piaski (obwodnica Łękińsko). W grupie drugiej znalazły
się: obwodnica, drogi główne,
tranzytowe (powiatowe) drogi
na terenie gminy wraz z ulicą
Szkolną w Kleszczowie. TrzeTo tylko niektóre z maszyn,
cia kategoria odśnieżania dosłużących do akcji „Zima”
tyczy pozostałych dróg asfaltowych, w tym na terenie osiedli mieszkaniowych. Dopiero po nich są
odcinki innych dróg (np. gruntowe drogi dojazdowe do posesji oddalonych od dróg asfaltowych).
W zleceniu określono też czas, w jakim na powierzchniach komunikacyjnych powinna nastąpić likwidacja gołoledzi lub śliskości pośniegowej oraz usunięcie błota pośniegowego. Wywożenie śniegu jest
przewidziane tylko w przypadkach zalegania jego znacznej ilości na
chodnikach i parkingach w obszarach zabudowanych. Taki śnieg, powodujący poważne utrudnienia w poruszaniu się pieszych i pojazdów, będzie wywożony w miejsca wskazane przez Urząd Gminy.
Gmina wymaga, by odśnieżanie ścieżek i chodników odbywało się
wyłącznie za pomocą sprzętu lekkiego - pługów doczepianych do miniciągników. Dodatkowo takie pługi winny być wyposażone w wysuwane
nakładki gumowe.
Aby ograniczyć szkody środowiskowe, jakie powoduje użycie soli
drogowej (chlorku sodu) w tym roku odśnieżanie placów, parkingów,
ścieżek i chodników ma się odbywać wyłącznie przy użyciu soli magnezowej (chlorku magnezu). Tego rodzaju sól była już zakupiona przed poprzednim sezonem zimowym, ale ze względu na bezśnieżną zimę sezonu 2019/20 nie było okazji sprawdzić efektywności jej stosowania.
W zakres zadań, które na okres zimy wyznaczono Zakładowi Komunalnemu „Kleszczów” wchodzi też ustawienie w wytypowanych miejscach na terenie gminy 20 skrzyń, wykonanych z tworzywa sztucznego
oraz napełnienie ich mieszanką piasku z solą.
JS

Najpiękniejszych Świąt
Bożego Narodzenia
wypełnionych nutą
wspólnie śpiewanej kolędy,
zapachem świątecznych
wypieków,
ciepłem kochających serc,
bliskością,
zdrowiem, pokojem i radością
oraz szczęścia i pomyślności
w nadchodzącym Nowym
Roku 2021
życzy
Zarząd i pracownicy
ARR „ARREKS” S.A.
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Szkolne wieści… sprzed 70 lat
W latach 2007-2014 na łamach
„Informatora Kleszczowskiego” pojawił się cykl publikacji z historii naszej
gminy, poświęcony dziejom szkół. Ten
cykl rozpoczynał się od szkoły w Woli
Grzymalinej. Później znalazło się miejsce na historie szkół w Piaskach, Łuszczanowicach, Kleszczowie, Rogowcu,
Faustynowie oraz Łękińsku.
Bazę informacyjną do stworzenia
tych tekstów znajdowałem w kronikach szkolnych. Ich prowadzenie było
przez szereg lat obowiązkiem kierowników/ dyrektorów szkół. Poszukiwanie kronik pozostałych szkół z naszej
gminy (zarówno w utworzonych swego czasu szkołach zbiorczych, jak też
w piotrkowskiej Delegaturze Łódzkiego Kuratorium Oświaty i w archiwum
piotrkowskim) nie dawało żadnych
rezultatów.
Dopiero po latach we wspomnianym Archiwum Państwowym w Piotrkowie natrafiłem na teczkę, dotyczącą

P

szkoły powszechnej w Wolicy. Pierwszym efektem znaleziska był tekst
sprzed paru tygodni, poświęcony sprawozdaniu z wizytacji, jaką w szkole
(kierowanej wówczas przez Michała
Przysiężnika) przeprowadziły władze
oświatowe. Historia ta miała miejsce
jeszcze przed II wojną światową.
W archiwalnej dokumentacji zachowały się też dokumenty z powojennej działalności szkoły. Zapiski zamieszczone w tych papierach dalekie
są od lokalnych smaczków, ciekawostek i ilustracji, na jakie zawsze można było natrafić w szkolnych kronikach. Nie ma w nich również nazwisk
uczniów i informacji o ich osiągnięciach. Mimo to nie mogłem się oprzeć
pokusie, by nie zrekonstruować choćby fragmentów historii tej szkoły, która w Wolicy - jednej z większych
wsi gminy Kleszczów, działała przez
cały powojenny okres aż do początku lat 90.

Szkoła w Wolicy (cz. I)

rzywróceniem normalnej działalności Publicznej Szkoły Powszechnej w Wolicy tuż po zakończeniu wojny zajmował się Michał Przysiężnik - ten sam co przed wojną kierownik placówki. 24 marca
1945 roku swoim starannym, czytelnym pismem sporządził wykaz nader
skromnego wyposażenia. Jak wynika z odpisu z księgi inwentarzowej,
zachowanego w piotrkowskim archiwum, na sprzęty szkolne składało
się: 5 starych sosnowych ławek czteroosobowych, 8 nowych ławek dwuosobowych, stół z szufladą (zniszczony), krzesło, podium, wolnostojąca
tablica na trójnogu, tablica zawieszona na ścianie, szafa dwudrzwiowa,
piecyk żelazny z rurami, nowy wieszak ścienny z półką, metalowa wycieraczka do obuwia, kwadratowy kosz na papiery, szkolny szyld emaliowany, dzwonek, okrągła
pieczęć, krzyż, stary
stołek z otworem na
miednicę, emaliowany garnuszek o pojemności ¼ litra.
Na liście „pomocy naukowych” znalazły się natomiast: W tak charakterystyczny sposób pod szkolnymi
nowy cyrkiel drew- dokumentami podpisywał się Michał Przysiężnik
niany, popsuty kątoå ciąg dalszy na str. 8

Zdrowych i radosnych
pełnych ciepła i życzliwości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiele pomyślności
i nadziei na lepsze jutro
w nadchodzącym Nowym Roku
życzą
Zarząd i Pracownicy
Fundacji Rozwoju
Gminy Kleszczów
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Szkolne wieści
Zakwalifikowani na zagraniczne praktyki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie realizuje projekt
„Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników, zdobycie nowych doświadczeń, poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
oraz pogłębienie znajomości języków obcych. W tej nowej odsłonie projektu edukacyjnego kleszczowski ZSP pozyskał unijne dofinansowanie (z Europejskiego Funduszu Społecznego) w wysokości ponad 585 tys. zł. Czas
realizacji wyznaczony został od 1 października br. do 30 września 2022 r.
Przeprowadzono już rekrutację uczniów, którzy będą mogli wyjechać do Niemiec na dwutygodniowe praktyki. Na liście głównej znalazło
się po 20 nazwisk uczniów z klasy III m (technik mechatronik) oraz klasy III t (technik automatyk). Utworzono również listy rezerwowe, liczące
po osiem nazwisk.

Wystąpią w finale olimpiady

Uczniowie ZSP w Kleszczowie Olaf Dynus, Filip Dzieciątkowski
i Maksym Gwadera zgłosili się do etapu powiatowego V edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności 2020. Zadaniem uczestników tego etapu było napisanie eseju na jeden z pięciu tematów, związanych głównie ze współczesną wojskowością. Cała trójka uzyskała awans
do etapu wojewódzkiego, który odbył się 11 grudnia. W samo południe
zasiedli do pisania testu, zawierającego 60 pytań jednokrotnego wyboru. Wieczorem została ogłoszona lista osób (po 10 z każdego okręgu),
zakwalifikowanych do zawodów centralnych. Awans wywalczyli wszyscy
trzej uczniowie kleszczowskiej szkoły.

Wytańczyli trzecie miejsce

Krzysztof Urbański - uczeń klasy VIII a Szkoły Podstawowej w Kleszczowie wraz z partnerką Joanną Ozgą wystąpili w VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź. W imprezie, która odbyła się 22 listopada zajęli III miejsce. Bardzo dobry wynik
osiągnęli też dwa tygodnie wcześniej w II Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Towarzyskiego „O Złote Jabłko” w Warce, gdzie zajęli V miejsce. Efektem
zdobytych w listopadzie punktów był awans utalentowanych tancerzy do
wyższej klasy tanecznej E.

Sukces w Konkursie Wiedzy Biblijnej

26 listopada 2020 roku odbył się rejonowy etap XXVI Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych. Uczestniczyło
w nim 45 uczniów z Archidiecezji Częstochowskiej. Konkurs (ze względu na epidemiczne ograniczenia) nie mógł być przeprowadzony w tradycyjny sposób i odbył się w formie on-line. Uczestnicy pisali test składający się z 35 pytań, mając do dyspozycji 35 minut. Szkołę Podstawową im.
M. Kopernika w Łękińsku reprezentowały dwie zawodniczki - uczennice
klasy V Julia Hejak i Nikola Stasiak. Do finałowej części konkursu, która ma się odbyć 4 marca w Częstochowie, zakwalifikowała się zdobywczyni II miejsca - Julia Hejak. Nikola Stasiak uplasowała się na miejscu
XII. W Konkursie Wiedzy Biblijnej należy wykazać się solidną znajomością Pisma Świętego.

Tego dnia dominował żółty kolor

Słoneczniki i miłe, serdeczne słowa towarzyszyły obchodom Dnia Życzliwości w SP w Łękińsku. Zajęcia odbywały się zdalnie, ale pomimo
tych ograniczeń przekonywano się nawzajem,
jak bardzo potrzebne jest życzliwe podejście do
innych osób. „»Życzliwość rodzi życzliwość« - takie hasła promował szkolny psycholog i pedagog
na cyklicznych zajęciach w klasach I-III. Efektem
życzliwych lekcji były wykonane przez uczniów
słoneczniki życzliwości. Uczniowie klas starszych swoje słoneczniki życzliwości wykonywali pod okiem nauczyciela plastyki”. Ze zdjęć przesłanych do szkoły po zakończeniu zajęć powstał
pełen ciepła i uśmiechów 2 i półminutowy filmik,
dostępny na szkolnej stronie.

Święto Patrona obchodzili wirtualnie

Szkoła Podstawowa w Łękińsku co roku, w listopadzie organizuje
w bardzo zróżnicowanej formie święto swojego patrona - Mikołaja Koå ciąg dalszy na str. 12

NR 24/544

Szkoła w

å ciąg dalszy ze str. 7
mierz, zniszczony zegar papierowy, tablica miar metrycznych, stojące liczydło, w którym brakowało 30 gałek. Bibliotekę nauczyciela tworzył „Program
nauki w publicznych szkołach powszechnych st. I”, „Program nauki religii
rzymskokatolickiej” oraz poradnik „Jak korzystać z poczty, telegrafu i telefonu”. W skład biblioteczki pozostającej do dyspozycji uczniów wchodziło natomiast 70 tomów - „wszystkie książki są bardzo zniszczone”
W dodatkowym piśmie, skierowanym do Inspektoratu Szkolnego
w Piotrkowie Trybunalskim, kierownik Michał Przysiężnik informował, że
z powodu zniszczeń jakie podczas wojny nastąpiły w bibliotece nie zachował się żaden rocznik „Dziennika Urzędowego” ani „Dziennika Kuratorium”.

Zmiany kierowników szkoły

Archiwalne zbiory, dotyczące działalności podstawówki w Wolicy, są
fragmentaryczne. Kolejny zachowany dokument pochodzi z października
roku 1950. W tym czasie M. Przysiężnik kierował już większą szkołą, działającą w Łękińsku. Kierowniczką w Wolicy została Z. Bartosik. Jedyny zachowany dokument z jej podpisem to zdawkowa informacja, skierowana do
Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Piotrkowie
Trybunalskim. Dowiadujemy się z niej, że 12 października w szkole odbyła się akademia (zapewne z okazji wojskowego święta). Na pogram złożyły
się przemówienia, wiersze wygłaszane przez dzieci oraz wspólne odśpiewanie „Międzynarodówki”.
Do tej samej instytucji adresowany jest kolejny z zachowanych dokumentów. Nosi datę 6 września 1952 r. i podpisany został przez nowego kierownika - Leokadię Orłowską. Pracę w zawodzie nauczyciela zaczęła zaledwie rok wcześniej, więc była nowicjuszką zarówno w wychowywaniu
uczniów, jak i w kierowaniu nawet niewielką szkołą. W piśmie do władz
oświatowych kierownik skarży się na zły stan techniczny budynku: „(…) na
dzień 1 września r.b. lokal szkolny i mieszkanie prywatne nie zostało dla nauczyciela wyremontowane, pomimo moich wielkich
starań. Mogę uczyć dzieci szkolne tylko w dni pogodne, a w czasie deszczu przerywam naukę”.
Najwidoczniej szkoła miała dziurawy dach. Dopiski naniesione na marginesie innym kolorem tuszu informują, że w wyniku interwencji, podjętej w Gminnej Radzie Narodowej w Kleszczowie,
szkoła miała mieć zapewniony lokal zastępczy do czasu wyremontowania budynku szkolnego.
W formularzu za rok szkolny 1951/52, wypełnionym przez Leokadię Orłowską, znajdujemy garść informacji o tym, jak w tamtym czasie była organizowana praca szkoły w Wolicy. Jedyny
nauczyciel realizował nauczanie w tygodniowym wymiarze 36 godzin. Liczba uczniów wynosiła 24 (w tym 14 chłopców). Do klasy
II chodziło tylko 4 uczniów, do III - 10, do IV - 10. Wyniki nauczania musiały być raczej słabe. Aż 6 uczniów miało zdawać poprawkowę, a troje powtarzać IV klasę.
Zawartość szkolnej biblioteki stanowiło w tym czasie 120
książek i 25 broszur. W szkole nie odbywały się zajęcia świetlicowe, nie było też zorganizowanego dożywiania uczniów.

Wzmianka o lekcjach religii

Jak wynika z zachowanego sprawozdania statystycznego
liczba lekcji zwiększyła się w roku szkolnym 1952/53. Kierownik
szkoły w Wolicy miała łącznie 38 godzin tygodniowo, w tym 4 godziny nadliczbowe. Uczyła polskiego, rachunków, geografii, historii, biologii, rysunków, śpiewu oraz prac ręcznych. Nauczycielem
religii był w tym czasie ksiądz Władysław Soboń, liczący 40 lat. W
ciągu tygodnia prefekt miał łącznie 4 godziny zajęć.
Jak wynika z kolejnych stron sprawozdania, w obwodzie szkoły podstawowej w Wolicy mieszkało w tym czasie 43 dzieci objętych obowiązkiem
szkolnym. W tym gronie znajdowało się 25 uczniów czteroklasowej podstawówki. Trzynaścioro dzieci chodziło do tzw. szkoły zbiorczej w Łękińsku,
która edukowała w zakresie klas V, VI i VII. Pięcioro kolejnych dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w ogóle nie przychodziło na lekcje. W stosownej rubryce sporządzonego przez siebie sprawozdania kierownik Leokadia
Orłowska wyjaśniała (pisownia oryginalna): „ja wysłałam pismo do gminy
i poszłam do rodziców żeby posyłali dzieci do szkoły to oni powiedzieli że
niebędą posyłać, jedna matka powiedziała, że niema w czem chodzić do
szkoły, a właśnie ma w czem chodzić, druga powiedziała co i po szkole”.
Jedyna sala lekcyjna w Wolicy miała powierzchnię zaledwie 15 m kw.
Ustawione w tym ciasnym pomieszczeniu ławki były w stanie pomieścić 24
osoby. W roku szkolnym 1952/53 szkoła funkcjonowała na dwie zmiany.
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Wolicy (cz. I)

Od godz. 8 do 12 przychodzili na lekcje
uczniowie klasy III i IV, natomiast od 12
do 15 edukowali się drugoklasiści (w tym czasie klasy I nie było).

Konflikt o codzienną modlitwę

4 września 1954 r. do Wydziału Oświaty w Piotrkowie Tryb. skierowane
zostało pismo, sporządzone po spotkaniu kierownik L. Orłowskiej z trojgiem
rodziców, nazwanych przez nią Aktywem Rodzicielskim. Aktyw ów stanowili:
Władysław Pacholik, Henryk Kenigsman oraz Kazimierz Kowalski.
„Na zebraniu tym objaśniłam i omówiłam sprawę modlitwy, która ma niebyć w szkole. Aktyw Rodzicielski przyjął to do wiadomości, ale jednak domaga się modlitwy żeby była w szkole” – informowała pani kierownik.
Pismo miało trafić do obywatela Jana Kucharka w piotrkowskim Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Nie wiadomo, jak była decyzja Wydziału
Oświatowego i jaką odpowiedź otrzymała kierownik szkoły w Wolicy. Kolejne pismo wysłane przez panią kierownik do powiatu w październiku 1953 r.
informowało o tematach pogadanek, przewidzianych na październikowe zebrania komitetu rodzicielskiego oraz o zaplanowanych na 21 listopada wyborach nowego komitetu. Może w taki właśnie sposób rozwiązano sprawę
zbuntowanego „Aktywu Rodzicielskiego”?

Surowa ocena wizytatora

Datę 10 maja 1955 r. nosi sprawozdanie powizytacyjne, sporządzone po odwiedzeniu szkoły w Wolicy przez reprezentującego nadzór oświatowy w Piotrkowie Trybunalskim podinspektora szkolnego, Mirosława Sadurskiego. W liczącym 7 punktów dokumencie od pani kierownik szkoły
kategorycznie domagano się m.in. uporządkowania szkolnej dokumentacji, zaprowadzenia teczek na korespondencję przychodzącą i wychodzącą,
opracowania mapki obwodu szkolnego, uzupełnienia braków w dziennikach
lekcyjnych, opracowania planów pracy: szkoły, czytelnictwa oraz komitetu
rodzicielskiego.

Z
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Edukowanie
przez malowanie

powodu epidemicznych ograniczeń dzieci prawie cały czas
spędzają teraz w domach. Współczuć można rodzicom
i opiekunom, którzy muszą wykazywać się niezwykłą cierpliwością
i kreatywnością, znajdując ciekawe zajęcia dla maluchów i nadzorując starszaki w ich edukacji on-line. Na czas przedświątecznego
ekstremalnego zabiegania proponujemy rodzicom dzieciaków
lubiących malowanie kredkami
ściągnięcie na komputer i wydrukowanie edukacyjnej kolorowanki. Poleca ją mieszkańcom
regionu Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Kolorowanka nosi tytuł
„Cześć Jestem EKO!”. Zawartość tego wydawnictwa stanowi
12 rysunków. Każdy z nich został poświęcony odrębnemu tematowi. Dziecko w trakcie kolorowania poznaje istotne zasady, związane z utrzymaniem porządku i czystości, a także chronieniem naturalnego środowiska. Spakowany plik z rysunkami do kolorowania
można pobrać ze strony www.wfosigw.lodz.pl/czesc-jestem-eko--nasze-wydawnictwo---kolorowanka-do-pobrania,46,790.html.
JS

Pomocny
w odmierzaniu czasu
sobie nasze życie bez kalendarza, bez dat,
C zyktórewyobrażamy
pomagają w planowaniu wyjazdów, rodzinnych uroczy-

stości, firmowych jubileuszów, wyznaczają czas pracy i porę świętowania? A przecież kalendarz reguluje nie tylko porządek naszego
codziennego funkcjonowania, nie tylko pomaga w planowaniu przyszłości. Bez niego, bez wielu ważnych dat, stanowiących milowe kamienie w historii ludzkości nie rozumielibyśmy logiki dziejów.

Zaczęło się od oznaczania faz księżyca

Tak wyglądała sporządzona odręcznie mapka obwodu szkoły w Wolicy

Kilka zaleceń dotyczyło podstawowych wręcz zadań szkoły, którymi są:
systematyczne egzekwowanie wiadomości uczniów, uczenie w czasie lekcji logicznego i samodzielnego myślenia, sprawdzanie zeszytów, ocenianie
wiedzy uczniów i wpisywanie ocen do dzienniczków. Pięciostronicowe, odręczne sprawozdanie z wizytacji okazało się bardzo surowe dla kierownik
L. Orłowskiej, a czas dany jej na zaprowadzenie porządku był bardzo krótki (od 5 do 10 dni). 28 maja 1955 r. do Wydziału Oświaty PPRN w Piotrkowie Tryb. wysłana została informacja o zaprowadzeniu porządku w szkolnej dokumentacji.
Z archiwalnych zbiorów, skompletowanych w jednej, niezbyt opasłej
teczce, nie sposób się dowiedzieć, kiedy Leokadia Orłowska opuściła szkołę w Wolicy i gdzie pracowała przez kolejne lata nauczycielskiej kariery. Faktem jest, że arkusze organizacyjne szkoły na rok 1956/57 podpisywał już
nowy kierownik - Edward Augustowski.
Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

Już ludzie pierwotni zauważali regularność zmian w przyrodzie,
określaną później jako pory roku. Zauważali zmienne, następujące
regularnie co 7 dni fazy księżyca, a także zmiany w długości trwania nocy i dni.
Trwają spory o to, co nazwać można pierwszym kalendarzem.
Niektórzy upatrują go w kości orła, odnalezionej podczas prac wykopaliskowych, przeprowadzonych w okolicy Le Placard we Francji. Znalezisko to datowane jest na ok. 11000 lat p.n.e. Kość posiadała wyżłobione znaki, pogrupowane po siedem. Sugerowało to
podział na poszczególne fazy księżyca. Może takie właśnie narzęå ciąg dalszy na str. 10

EKOINSTAL

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW
Z DOFINANSOWANIEM GMINY w ZAKRESIE

rekuperatory, pompy ciepła,
elektrownie słoneczne

Ponadto projektujemy i wykonujemy

instalacje wod.-kan. i elektryczne
tel. 604 296 362, 519 643 222
Kleszczów, Łuszczanowice 211

www.ekoinstalacje.pl
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Historia zapisana w protokołach (15)
å ciąg dalszy ze str. 6

Z dalszych obrad dowiadujemy się, że
w roku budżetowym 1937 w gminie Kleszczów funkcjonowały dwie, samodzielnie
gospodarujące swoimi budżetami, rady
gromadzkie. Jedna, której pracom poświęciliśmy wcześniej jedną z części cyklu, działała w Łękińsku, drugą zaś utworzyli wspólnie mieszkańcy wsi Wolica i Kociniak.
Pozostałe gromady, choć formalnie istniały, Rada Gminy zwolniła z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości budżetowej.
Kilka kolejnych podjętych uchwał było
potwierdzeniem umacniania się w Polsce
pracowników samorządu terytorialnego,
którzy dostrzegli potrzebę ujednolicenia
zasad funkcjonowania rad gmin oraz komisji stałych. Kleszczowscy radni uchwalili opracowany przez Związek Pracowników
Samorządu Terytorialnego „Regulamin obrad i urzędowania Rady Gminnej”, wprowadzając do wzorcowego dokumentu kilka
zmian i uzupełnień. Uchwalono również regulaminy Komisji Rewizyjnej i Gminnej Komisji Drogowej.
W ślad za rekomendacją zarządu gminy podjęta została decyzja o przystąpieniu Gminy Kleszczów na członka Włościańskiej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej
w Piotrkowie. Gmina miała objąć jeden
udział w tej spółdzielni. Poważnie zaczęto też myśleć o rozwoju gminnego sportu
i wychowania fizycznego. Wójt wraz z dwoma radnymi znaleźli się w składzie komisji,
która rozważyć miała m.in. urządzenie boiska sportowego.
Po raz kolejny na salę obrad powrócił
temat budowy rzeźni gminnej. Jak wspomnieliśmy we wcześniejszych częściach
cyklu opracowany był już projekt techniczny i kosztorys budowlany, a główną kwotę
na sfinansowanie tej inwestycji gmina zaciągnąć miała w Powiatowym Funduszu
Emerytalnym w Piotrkowie.
Z informacji przekazanych radnym
przez wójta Franciszka Grzegorczyka wynikało, że projekt budowlany zyskał już zatwierdzenie Urzędu Wojewódzkiego. Z załatwionej pożyczki w wysokości 10 tys. zł
Wydział Powiatowy potrącił z góry roczne
odsetki oraz koszty administracyjne - łącznie 600 zł. Pozostałe 9400 zł ulokowane
w PKO czekały na rozdysponowanie.
„Wobec czego należy dokonać wyboru Komitetu do zajęcia się ta sprawą oraz
powziąć uchwałę o zwózkę materiałów i robociznę zwykłą przy budowie przy pomocy świadczeń w naturze, gdyż wobec dużego podrożenia materiałów budowlanych
i kosztów robocizny otrzymana kwota pożyczki wystarczy zaledwie na częściową
budowę” - odnotował w protokole sekretarz
Rogaczewski.
Dyskusja nad tym wątkiem posiedzenia musiała być długa i burzliwa. Ostatecznie jednogłośnie podjęta została uchwała
o … odstąpieniu od budowy gminnej rzeźni. W opinii radnych pożyczka wystarczy-

łaby zaledwie na pokrycie połowy kosztów
budowy. Pożyczone pieniądze postanowiono z powrotem odprowadzić do funduszu w powiecie. Trudno dziwić się takiej
decyzji. Radni uznali za ważniejsze doprowadzenie do pomyślnego końca trwającej już budowy szkoły w Łuszczanowicach, której koszty - w ślad za drożejącymi
materiałami budowlanymi - także stawały się wyższe.
Jednym z częstych tematów na sesjach Rady Gminy Kleszczów był stan dróg
w gminie i plany drogowych inwestycji.
Tym razem omawiano naprawę odcinków
dróg z Rogowca do Kleszczowa, a także
przez wieś Stawek. Zwiększono fundusze
przeznaczone na zakup żwiru, służącego
do naprawy uszkodzeń na drogach.
9 lipca 1937 r.
Wśród tematów rozpatrywanych na
tym posiedzeniu zarządu gminy znalazły
się sprawy personalne (wniosek pomocnika sekretarza gminy Kasznickiego o udzielenie urlopu i dofinansowanie kształcenia
w Instytucie Komunalnym w Warszawie
oraz zdyscyplinowanie woźnego gminnego Gorzędowskiego, który poważnie zaniedbywał wykonywanie swych obowiązków) oraz remontowe (decyzja w sprawie
wyremontowania mieszkania służbowego
dla kierownika szkoły w Łuszczanowicach;
sprawa zapłaty mieszkającemu w Żłobnicy
malarzowi Szczepanowi Krauza należności za wymalowanie z zewnątrz ścian siedziby Urzędu Gminy; naprawa uszkodzonej studni przy szkole w Żłobnicy).
Jedna z najważniejszych decyzji dotyczyła ustalenia sposobu szacowania
szkód, jakie wystąpiły w gospodarstwach
rolnych. Wydział Powiatowy w Piotrkowie
przesyłając stosowne formularze dla komisji szkodowych oczekiwał szacowania
szkód przez gminną komisję tylko w niektórych gospodarstwach. Tymczasem
w ocenie zarządu gminy straty w uprawach
były powszechne, bo ponieśli je wszyscy
bez wyjątku rolnicy w gminie. Jak wyliczano „koniczyny wymarzły zupełnie i zostały zaorane”, szkody na obsianych pszenicą gruntach były oceniane na 75 proc., a w
uprawach żyta od 30 do 70 proc.
„Wszyscy więc rolnicy słusznie domagają się ustalenia ogólnie szkód z powodu
klęski mrozu i posuchy w roku bieżącym,
w celu zastosowania ulg w podatku gruntowym. W tych więc warunkach nie może
być mowy o indywidualnych szacunkach
szkód u poszczególnych rolników, oszacowanie bowiem szkód w 1600 gospodarstwach w gminie jest pracą olbrzymią, obliczoną na tygodnie i w obecnej porze żniw
wprost niemożliwą ze względu na udział
rolników w Komisjach Szacunkowych”. Zarząd powołał dwie 2-osobowe komisje do
szacowania strat w uprawach mieszkańców gminy.
Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)
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Pomocny w
å ciąg dalszy ze str. 9
dzie było pomocne w ustalaniu, za ile dni nastaną
jasne noce, w trakcie których można będzie urządzać polowania?
Według faz księżyca został ułożony pierwotny
kalendarz babiloński, z którego kolejne pokolenia
wzięły podział na tygodnie złożone z siedmiu dni. Z
czasem kalendarz ten stał się kalendarzem księżycowo-słonecznym, w którym doba podzielona została na 12 godzin.
Inny podział doby, który przetrwał do współczesności wprowadzono w starożytnym Egipcie. Doba
w kalendarzu egipskim liczyła 24 godziny. Egipcjanie ustalili podział roku na 3 pory liczące po 4 miesiące. Była więc pora wylewu Nilu, pora siewu oraz
pora żniw. Rok dzielono na 12 miesięcy po 30 dni
i 5 dni dodatkowych - razem 365 dni. Taka forma
mierzenia czasu sprawdzała się przez wiele stuleci. Została zastąpiona przez kalendarz juliański.

Kiedy september był siódmym
miesiącem?

Oczywiście równolegle z egipskim funkcjonowały w starożytności inne sposoby mierzenia czasu i wyznaczania pór roku. Był kalendarz grecki,
był żydowski i chiński. Od VIII w. p.n.e. w starożytnym Rzymie obowiązywał tzw. rok romulusowy,
podzielony na dziesięć miesięcy. Rozpoczynał
się z dniem 1 marca. Na dzień 1 stycznia przenieśli początek nowego roku starożytni rzymianie w 153 r. p.n.e., ale ślad roku romulusowego
pozostał do dzisiaj w nazwach miesięcy w wielu
językach europejskich. To od łacińskich liczebników pochodzą nazwy miesiąca ósmego (october), dziewiątego (november) czy dziesiątego (december).

Schemat z kalendarza rzymskiego

Prace nad stworzeniem kalendarza, którego
udoskonaloną formę stosujemy do dziś, rozpoczął
na polecenie Juliusza Cezara astronom z Aleksandrii - Sosigenes. Kalendarz juliański stanowił prawdziwą rewolucję, bo rok jego wprowadzenia (46
p.n.e.) był o 67 dni dłuższy od lat poprzednich. Taki
zabieg był konieczny, by wyrównać powstałe przez
lata różnice pomiędzy rokiem księżycowym a rokiem słonecznym. Wcześniej (od V w. p.n.e.) w starożytnym Rzymie ten problem rozwiązywano dodając co pewien czas miesiąc przestępny. Sosigenes
w swojej wersji kalendarza wprowadził dodatkowy,
nadliczbowy dzień w roku przestępnym, wypadającym co 4 lata.

16 - 31 XII `2020

odmierzaniu czasu
Co czwarty to rok przestępny?
Niekoniecznie

Kalendarz juliański został zaakceptowany dość powszechnie i obowiązuje do
dziś, z niewielką, ale istotną poprawką wprowadzoną w 1582 r. za panowania papieża
Grzegorza XIII (stąd nazwa kalendarz gregoriański). Co było powodem wprowadzenia
tej poprawki? Faktyczna długość roku astronomicznego wynosi 365,2422 dnia. Różnica pomiędzy tą wartością, a średnią długością trwania roku w kalendarzu juliańskim
(365,25 dnia) zdążyła od czasów Juliusza
Cezara urosnąć do lat panowania Grzegorza XIII do 10 dni. W efekcie w 1582 r. pierwszy dzień wiosny kalendarzowej wypadał 11
marca.
Co ciekawe bulla papieża Grzegorza
XIII „Inter gravissimas” z 1582 r. przewidziała także możliwość korekty kolejnych, narastających przez lata rozbieżności pomiędzy
rokiem astronomicznym, a rokiem kalendarzowym. Aby rok był uznany za przestępny nie wystarczy, by oznaczająca go liczba
była podzielna przez 4. Nie jest rokiem przestępnym taki, w którym liczba pełnych setek
nie dzieli się przez 4. Stosując się do tej reguły nie były latami przestępnymi rok 1700,
1800 i 1900 r. Łatwo obliczyć, że kolejna
taka sytuacja zdarzy się w roku 2100.
To m.in. dzięki tej poprawce kalendarz
gregoriański jest dokładniejszy niż obowiązujący wcześniej kalendarz juliański, w którym dla uznania roku za przestępny wystarczał jedynie warunek podzielności przez 4.

Komu papież skradł 10 dni
z życia?

Na ziemiach polskich kalendarz gregoriański przyjęto za panowania Stefana Batorego w 1582 r. W tym samym roku do reformy dostosowały się też inne kraje katolickie.
Protestanci z niechęcią przyjęli nowy kalendarz ok. 1700 roku, natomiast kraje, w któ-
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rych przeważali wyznawcy prawosławia
zgodziły się na to dopiero w XX wieku. W
Rosji ten nowy kalendarz zaczął obowiązywać od 1918 r., wprowadzony przez
rewolucyjne władze.
Wprowadzanie kalendarza gregoriańskiego nastąpiło w październiku
1582 r. i spotkało się z protestami. Ludzie nie chcieli godzić się na zabranie im
10 dni życia. Za taką „kradzież” uznawano nakazane papieskim dekretem ustanowienie zaraz po dacie 4 października dnia 15 października. Wprowadzenie
tych zmian było m.in. podłożem tzw. buntu kalendarzowego w Bolonii i Rydze.
O kilkunastodniowej różnicy pomiędzy kalendarzami juliańskim i gregoriańskim warto wiedzieć, kiedy np. zastanowią nas różne daty urodzenia Izaaka
Newtona i kiedy w dokumentach stanu
cywilnego naszych przodków, żyjących
pod zaborem rosyjskim widzimy daty
inne od faktycznych. Nie dziwmy się również, że obchody rocznicy rewolucji nazywanej październikową komuniści urządzali zawsze w listopadzie.

Tydzień z dziesięcioma dniami

Także w kolejnych wiekach podejmowano próby dalszych reform kalendarza. Jedną z najbardziej znanych zmian
wprowadzono w wyniku rewolucji francuskiej. Początek nowej ery republikańskiej
decyzją Konwentu ustalono na dzień 22
września 1792 roku. Każdy rok miał odtąd liczyć 12 miesięcy po równe 30 dni.
„Nadwyżkę” w postaci 5 lub 6 dni w roku
miano przeznaczyć na obchody święta republiki. Oprócz nowego odliczania
miesięcy pojawiły się również nowe ich
nazwy, wymyślone prze poetę Gilberta Romme. Rewolucyjne zmiany dotknęły także tygodnia – zamiast siedmiu dni
miał ich teraz 10. Na szczęście Napoleon od 1 stycznia 1806 nakazał przywrócić formułę kalendarza gregoriańskiego.
J. Strachocki
(dokończenie w następnym wydaniu)

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

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

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: TOP DRUK sp. z o.o., sp.k,
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A, tel. 86/ 473-02-12
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-58-58
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Piękne, patriotyczne
śpiewanie

andra Aleksanderek - uczennica III klasy Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie biorąc udział w szkolnych uroczystościach oraz organizowanych przez różne instytucje
przeglądach dla wykonawców - amatorów udowadniała słuchaczom, że dysponuje znakomitym głosem. Była za to nieraz nagradzana. Pod koniec listopada br. wystąpiła w Przeglądzie Pieśni
i Piosenek Patriotycznych „Listopadowa Duma”, organizowanym
przez łódzką Fundację Życie.
Na przegląd zgłaszać się mogła młodzież z klas VI-VIII szkół
podstawowych oraz uczniowie szkół średnich z regionu łódzkiego.
O tym, że występ Sandry Aleksanderek w pełni zasługiwał na przyznanie jej głównej nagrody w kategorii starszych wykonawców, możemy przekonać się, słuchając finałowego koncertu. Jego pierwsza
część została nadana w wersji on-line 28 listopada, a druga, której część stanowi finałowy występ uczennicy
ZSP w Kleszczowie - 29 listopada. Obie
te części udostępniono na
YouTube (www.
youtube.com/
watch?v=qudI1NzviCk&feature=emb_
logo).
S a n d r a
śpiewa od
41’44”. Wykonuje trzy utwory: klasyczny
„O mój rozmarynie”, mało znany „Cisza. Modlitwa katyńska” ze słowami i muzyką Tomasza Struzika oraz „Tango na głos, orkiestrę
i jeszcze jeden głos” (znany też pod tytułem „Ja to mam szczęście”)
napisany i skomponowany przez Grzegorza Tomczaka, a spopularyzowany przez Janusza Radka oraz Marylę Rodowicz. Zachęcamy
do wysłuchania całego koncertu, którego kwadrans wypełnił występ
Sandry Aleksanderek.
JS

Odwołane
wyjazdy na obozy
zimowe

Rozporządzenie ministra edukacji i nauki wydane 27 listopada br. ustaliło jednolity termin ferii zimowych dla wszystkich województw. Zimowa przerwa w nauce potrwa
od 4 do 17 stycznia. Celem tej decyzji jest
zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Powołując się na wspomniane rozporządzenie Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie podał informację o odwołaniu obozów zimowych dla wszystkich
grup wiekowych. Obozy te miały się odbyć
w okresie pomiędzy 30 stycznia i 14 lutego.
Wnioski o zwrot opłat, wniesionych
przez rodziców na poczet zimowych obozów, były przyjmowane przez GOK do 12
grudnia br.
JS
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„Choinka marzeń”…

… to tytuł świątecznego konkursu. Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie zachęca mieszkańców gminy Kleszczów, by fotografowali udekorowane przez siebie choinki, a zdjęcia przesyłali na adres GOK.
„Głosowanie odbędzie się na naszym Facebooku za pomocą
polubień. Fotografie nie mogą zawierać elementów politycznych
oraz naruszać poglądów innych. Publikowane fotografie nie mogą
zawierać wulgaryzmów oraz treści obraźliwych lub nacechowanych negatywnie” - zastrzegają organizatorzy.
Termin nadsyłania zdjęć udekorowanych choinek upływa 21
grudnia br. Głosowanie na profilu FB rozpocznie się 23 grudnia
i potrwa do 28 grudnia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31
grudnia, po zakończeniu koncertu sylwestrowego on-line w wykonaniu Sanah.
JS

G

Książki za dotację

minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie po raz kolejny
wzięła udział w programie „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych - priorytet 1”. Ten program służy wieloletniej kampanii, której celem jest rozwój czytelnictwa poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek oraz
wzrost dostępności książek.
- W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie
otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości
8500 zł - informuje dyrektor Violetta Kacperek. - W ramach przyznanej dotacji zakupiliśmy: 138 książek dla dorosłych, 215 książek
dla młodzieży i dzieci oraz 33 książki popularnonaukowe.
Książki zakupione z dotacji wyróżniają się umieszczonymi na
nich naklejkami „Zrealizowano ze środków Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa”.
JS

Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 8

pernika. Ze względu na naukę w trybie zdalnym nie odbyły się szkolne
uroczystości. Na internetowej stronie szkoły został zamieszczony film,
poświęcony M. Kopernikowi oraz historii szkoły w Łękińsku. Uczniów poproszono, by po obejrzeniu filmu rozwiązali specjalną krzyżówkę.
W postscriptum zapowiedziano, że towarzysząca obchodom Dnia
Patrona degustacja toruńskich pierników odbędzie się za rok, kiedy szkoła będzie obchodzić 50. rocznicę nadania imienia wielkiego astronoma.
Przygotował JS z wykorzystaniem informacji oraz zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

