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Kalendarz to nie tylko narzędzie słu-
żące do odmierzania czasu, wyznacza-
nia kolejnych dni w roku z wyróżnieniem 
szczególnie ważnych dat i świąt. Kalen-
darze to również rodzaj wydawnictwa 
w formie ilustrowanej planszy na ścianę, 
kartonika o wielkości wizytówki, albo też 
książki, zawierającej zbiór przydatnych 
adresów i informacji, mieszczącej specja-
listyczne porady, informującej o świecie.

Jedna ze stron kalendarza Gminy 
Kleszczów na rok 2021

Więcej na str. 10-11

Przyjęcie uchwały budżetowej pozwa-
la wydatkować pieniądze na funkcjono-
wanie gminnych instytucji, kontynuować 
rozpoczęte inwestycje, uruchamiać nowe 
zadania. Budżet gminy Kleszczów na rok 
2021 Rada Gminy uchwaliła na posiedze-
niu 17 grudnia. Wydatki planowane na fi -
nansowanie wszystkich inwestycji mają 
w tym roku przekroczyć 119 mln zł.

Więcej na str. 3 i 6

Jeszcze o historii
kalendarza

Rada uchwaliła 
budżet’ 2021

W poprzednim wydaniu „Informatora” zamieszczona została wiadomość o rozpatrzeniu 
157 wniosków o wypłatę comiesięcznych stypendiów. To wprowadzone w 2019 roku wsparcie 
dotyczy studiujących osób z gminy Kleszczów. Wypłatę nowego rodzaju stypendiów reguluje 
Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Gminy Kleszczów z 27 września 2019 r. Zgodnie z regulami-
nem, który stanowi załącznik do tej uchwały, imiona i nazwiska stypendystów są podawane do 
wiadomości publicznej. Aktualną listę osób studiujących, zamieszkujących i zameldowanych 
w gminie Kleszczów, którym zostało przyznane studenckie 500+ zamieszczamy na stronie 12.

Więcej na str. 12

12 stycznia nastąpiło podpisanie umowy 
dotyczącej rozbudowy zakładu produkcyj-
nego, który działa w Kleszczowskiej Strefi e 
Przemysłowej nr 3 (Żłobnica). Chodzi o fi r-
mę Kobzarenko sp. z o.o., zajmującą się 
produkcją maszyn i urządzeń, wykorzysty-

wanych w rolnictwie.
Więcej na str. 6

Co roku wydłuża się światłowodowa sieć 
FTTH na terenie naszej gminy, a wraz z nią 
wzrasta liczba indywidualnych przyłączy 
oraz abonentów, którzy po zawarciu umowy 
z gminnym operatorem - Agencją Rozwoju 
Regionalnego ARREKS S.A. w Kleszczowie 
mogą korzystać z pełnych możliwości, ja-
kie w zakresie telekomunikacji i przesyłania 
np. sygnału telewizji cyfrowej daje taka sieć.

Więcej na str. 2

Studenckie 500+ 
- kto otrzymał stypendia?

Fabryka Kobzarenko 
będzie większa

Światłowodów ciąg dalszy
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Czerwiec 2019 - budowa fabryki 
Kobzarenko sp. z o.o.

Przewodnicząca Rady 
Gminy Kleszczów

KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Wszystkim Babciom oraz Dziadkom, obchodzą-
cym swoje styczniowe święto, składamy serdecz-

ne życzenia: dobrego zdrowia i jak najlepszej kondy-
cji. Niech zdrowy rozwój Waszych wnuków oraz ich 
szkolne i życiowe sukcesy dostarczają Wam wiele 

radości. Życzymy, by od swoich bliskich otrzymywa-
li Państwo niezbędne wsparcie oraz liczne dowody 

szacunku i miłości.
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KRÓTKO
Dużo ofert na gminny przetarg

Budowa oświetlenia ulicznego w strefie prze-
mysłowej w Żłobnicy to jedno z tegorocznych zadań 
z zakresu rozbudowy infrastruktury elektroenerge-
tycznej. Oświetlenie ma zostać zbudowane przy dro-
gach o łącznej długości około 3450 metrów. Na tę in-
westycję gmina zaplanowała w budżecie 1,4 mln zł. 
W wyznaczonym terminie (do 12 stycznia) do Urzę-
du Gminy trafiło 9 ofert. O gminne zamówienie ry-
walizują firmy z różnych stron Polski, mające swe 
siedziby w Częstochowie, Pińczowie, Piotrkowie Try-
bunalskim, Rogowcu, Łodzi, Radomsku, Działoszy-
cach, Lublińcu i Kochanowicach. Najniższa cena 
brutto, zgłoszona przez firmę wykonawczą z Łodzi 
nieznacznie przekracza 792 tys. zł, natomiast naj-
wyższą cenę brutto (ponad 1,19 mln zł) zgłosił wy-
konawca z Piotrkowa Tryb. Obecnie trwa weryfikacja 
dokumentów, złożonych na przetarg.

Dotacje udzielone przez gminę
W Biuletynie Informacji Publicznej (zakład-

ka „Tablica ogłoszeń”) został podany wykaz do-
tacji udzielonych przez gminę w roku 2020. Jed-
na z informacji dotyczy kwoty, jaką na wykonanie 
i utrzymanie urządzeń melioracyjnych otrzyma-
ła Gminna Spółka Wodna w Kleszczowie. Dota-
cja przyznana w oparciu o umowę z 19 maja 2020 
r. wyniosła 155,7 tys. zł i w całości rozliczona  
13 listopada.

Zgodnie z wymaganiami prawa do publicznej wia-
domości podane zostały również informacje o udzielo-
nych i rozliczonych w 2020 roku dotacjach na: ● zakup 
sadzonek i krzewów ozdobnych, ● na zakup i mon-
taż urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń 
w budynkach na terenie gminy, ● koszty przeprowa-
dzenia termomodernizacji w budynkach mieszkalnych.

Mobilizacja honorowych dawców
W wyniku pierwszej tegorocznej akcji krwiodaw-

czej, przeprowadzonej w Kleszczowie 8 stycznia ho-
norowo krew oddało 39 osób. Wśród 
nich znalazły się trzy osoby, które 
krew oddawały po raz pierwszy.

- Uzyskaliśmy w tej akcji 17,55 
litra tego najcenniejszego z leków. 
Mamy nadzieję, że dzięki temu nasi 
krwiodawcy uratowali życie lub zdro-
wie niejednej osobie - mówi przed-
stawiciel Zarządu Gminnego Klu-
bu HDK PCK w Kleszczowie, Marek 
Kaczmarczyk. - Dziękujemy wszyst-
kim krwiodawcom za wykazane - po-
mimo pandemii - zaangażowanie.

Ze względu na trwające fe-
rie w krwiodawczej akcji nie mogli się zaangażować 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, któ-
rzy zwykle stanowią znaczącą część uczestników.

Można otrzymać płyn do dezynfekcji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przekazało 

do Urzędu Gminy w Kleszczowie płyn do dezynfekcji. 
Decyzją wójta gminy Kleszczów 200 sztuk litrowych 
pojemników płynu do dezynfekcji rąk, powierzchni 
oraz urządzeń zostanie nieodpłatnie przekazane za-
interesowanym mieszkańcom gminy. Prosimy o zgła-
szanie się po odbiór środków dezynfekcyjnych. Będą 
one wydawane w godzinach pracy Urzędu Gminy aż 
do wyczerpania zapasów.

JS

ednym z najważniejszych wydarzeń 
gospodarczych minionego roku w re-

gionie łódzkim, a ściślej biorąc w obrębie po-
wiatów, mających związki z bełchatowskim 
zagłębiem górniczo-energetycznym, było 
podjęcie prac nad Terytorialnym Planem 
Sprawiedliwej Transformacji. Stało się to ko-
nieczne kiedy Polska - jako jeden z krajów 
członkowskich Unii Europejskiej - przyjęła 
na siebie zobowiązania, związane z szybkim 
odchodzeniem m.in. od energetyki, opartej 
na spalaniu węgla.

Projekty na czas transformacji omawiano  
1 grudnia na spotkaniu w Urzędzie Gminy

Fundusz Sprawiedliwej Transforma-
cji przeznaczony przez UE dla Polski ma 
wynieść 3,5 mld euro. Niewielkie w sumie 
pieniądze mają być rozdysponowane m.in 
pomiędzy regiony śląski, dolnośląski, wiel-
kopolski oraz łódzki, tj. te obszary Polski 

w których w rezultacie tworzenia gospodar-
ki neutralnej dla klimatu będą następować 
przeobrażenia gospodarcze i społeczne.

Odpowiedź na czekające wyzwania
Do Terytorialnego Planu Sprawiedli-

wej Transformacji Województwa Łódzkiego 
Urząd Gminy w Kleszczowie zgłosił w sumie 
sześć projektów. Jednym z nich jest budowa 
ośrodka przygotowań olimpijskich i paraolim-
pijskich w Kleszczowie. Jego obiekty stałyby 
się centrum aktywności fizycznej, zapewniają-
cym uzyskiwanie przez polskich zawodników 
coraz lepszych wyników w igrzyskach olim-
pijskich i paraolimpijskich. Ośrodek służyłby 
również integracji osób niepełnosprawnych 
i pełnosprawnych. Jego powstanie byłoby nie 
tylko istotnym wsparciem rozwoju przedsię-
biorczości w regionie. Pozwoliłoby na tworze-
nie alternatywnych miejsc pracy dla osób, od-
chodzących z branży górniczo-energetycznej. 
Na rozwój infrastruktury rekreacyjno-sporto-
wej gmina przeznaczy przygotowane tereny 
w sąsiedztwie kompleksu SOLPARK.

Kolejne zadanie zgłoszone do TPST Wo-
jewództwa Łódzkiego to budowa gazociągu 
średniego ciśnienia w strefie przemysłowej 
w Bogumiłowie. Gazociąg pozwoli poprawić 

końcowej fazie jest teraz postępo-
wanie przetargowe, które służyć 

ma doprowadzeniu światłowodów do ko-
lejnych ponad 80 abonentów. W zakresie 
tego zamówienia znalazła się nie tylko 
rozbudowa infrastruktury światłowodowej 
FTTH w wybranych lokalizacjach (mon-
taż punktów dostępowych FTTH, budowa 
mikrokanalizacji do której zostanie wcią-
gnięty mikrokabel o łącznej długości ok. 
8,6 kilometra), ale również wykonanie nie-
zbędnej dokumentacji projektowej.

Z kosztorysów zaplanowanej na ten rok 
inwestycji wynikało, że gmina powinna przy-

gotować na sfinansowanie tego zadania 
1,15 mln zł. Okazuje się, że rywalizacja na 
rynku zmusza wykonawców do znaczącego 
zejścia z cen ofertowych. W efekcie każ-
da z trzech złożonych na gminny przetarg 
ofert była niższa i wyniosła od niespełna  
630 tys. zł (kwota z najtańszej oferty) do 
prawie 731 tys. zł (najdroższa oferta).

Zgodnie z założeniami, przyjętymi do 
przetargu ustalono 7-miesięczny okres re-
alizacji prac. Gmina postawiła też wymóg 
udzielenia przez wykonawcę co najmniej 
7-letniej gwarancji.

JS

piekun dzienny to forma opieki nad 
dziećmi w wieku żłobkowym (do lat 

3). W gminie Kleszczów stanowi ona uzupeł-
nienie oferty, jaką jest działalność gminnego 
żłobka. W grudniu został rozstrzygnięty kon-
kurs na wybór dziennych opiekunów, którzy 
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 będą 
mogli sprawować w roku 2021.

Na konkurs wpłynęło w sumie dziesięć 
ofert. Po przeprowadzeniu oceny formalnej 
i merytorycznej, dokonanej w Urzędzie Gmi-
ny przez komisję, zaakceptowane zostały 
oferty, złożone przez: Annę Alama (zam. 
w Wolicy) Ewę Błaszczyk (Łuszczanowice), 
Klaudię Błaszczyk (Łuszczanowice), Elżbietę 
Dobosz-Wojtczak (Kleszczów), Aleksandrę 
Krawczyk (Łuszczanowice), Monikę Sobo-

cińską (Wolica), Żanetę Rośniak (Łuszczano-
wice Kolonia), Edytę Tatara (Łuszczanowice 
Kolonia), Anetę Zakrzewską (Łuszczanowice) 
i Renatę Zarzycką-Masłowską (Łękińsko).

Rodzice, którzy będą chcieli dzie-
ci w wieku żłobkowym powierzyć opiece 
opiekunów dziennych mogą się zapisywać 
w Urzędzie Gminy Kleszczów. Odbywa się 
to poprzez wypełnienie i złożenie karty zgło-
szenia dziecka do opiekuna dziennego oraz 
podpisanie umowy na opiekę nad dzieckiem.

Umowy z poszczególnymi opiekunami 
dziennymi zostaną podpisane przez Wójta 
Gminy Kleszczów wówczas, gdy do danego 
opiekuna zostanie zgłoszone co najmniej 
dwoje dzieci.

JS

Zgłoszone do wojewódzkiego planu

Powiększanie sieci FTTH

Opiekunowie dzienni - wybrani

å ciąg dalszy na str. 7
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grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie 
Katarzyna Biegała - przewodnicząca Rady Gminy Kleszczów 

poprowadziła ostatnie w roku 2020, a XXVII w kadencji 2018-2023 
posiedzenie. O tym, jak długo trwała ta sesja przekonać się można 
oglądając relację filmową, zamieszczoną na gminnej stronie interne-
towej. Liczy ona ponad 8 godzin i 18 minut.

Najdłużej omawiane wątki tej sesji to projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na 
lata 2021-2024 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budże-
tu Gminy Kleszczów na rok 2021 (o najważniejszych ustaleniach, 
dotyczących planów wydatkowania budżetowych środków piszemy 
w odrębnym tekście).

Pozostałe z omawianych tematów nie zajmowały radzie tak dużo 
czasu. Pięć uchwał przyjętych podczas grudniowej sesji odnosiło się 
do wsparcia udzielonego z Solidarnościowego Funduszu Rozwoju 
Lokalnego gminom Kluki i Dobryszyce. Finansów Gminy Kleszczów 
dotyczyły natomiast dwie kolejne uchwały. Jedna odnosiła się do 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 
2020-2023, druga - zmian w budżecie Gminy Kleszczów na 2020 rok.

Poza tym podczas grudniowej sesji radni podjęli uchwały, dotyczące:
● określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kleszczów za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych z terenu gminy Kleszczów,

● wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej 
w obrębie geodezyjnym Kleszczów (chodzi o 15-arową działkę przezna-
czoną pod zabudowę jednorodzinną, położoną na osiedlu „Zacisze”),

● wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Klesz-
czów (chodzi o fragment gminnej działki przy ul. Łącznej, którą firma 
Drog-Bud będzie wykorzystywać do końca 2021 r. na składowanie 
materiałów budowlanych),

● w sprawie zaniechania inwestycji - decyzja ta odnosi się do 
dwóch planowanych wcześniej przedsięwzięć: rozbudowy ośrodka 
kultury w Rogowcu i rozbudowy strażnicy OSP Łękińsko o jedno 
stanowisko garażowe; w miejsce drugiej z wymienionych inwesty-
cji będą realizowane dwa nowe zadania budżetowe: „Modernizacja 
strażnicy OSP Łękińsko” oraz „Remont budynku DK w Łękińsku”,

● planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Kleszczów oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowa-
nia opłat w 2021 r., pobieranych przez jednostki, zajmujące się do-
skonaleniem nauczycieli,

● uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2021 rok,

● uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Kleszczów na rok 2021,

● przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klesz-
czów na 2021 rok,

● zmian składu osobowego komisji Rady Gminy Kleszczów; rezygna-
cję z udziału w pracach Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich zło-
żyła radna Joanna Muskała, która następnie wraz z radną Romaną Gą-
sowską rywalizowała w wyborze na jedno wakujące miejsce w Komisji 
Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; uzyskując poparcie 
10 radnych do składu tejże komisji została powołana Joanna Muskała.

Kilka punktów w grudniowym porządku obrad odnosiło się do 
spraw realizowanych w roku 2019. Było więc przyjęcie protokołu 
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Gminnym 
Żłobku w Kleszczowie (kontrola odnosiła się do realizacji planu finan-
sowego za 2019 rok). Było też przyjęcie sprawozdań: z działalności 
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za 2019 rok, z realizacji uchwał 
Rady Gminy podjętych w 2019 roku, z realizacji wniosków i opinii ko-
misji stałych Rady Gminy Kleszczów podjętych w roku 2019.

JS

rzyszłoroczne wpływy do gminnej kasy wynieść mają 
263.061.701,57 zł. Wydatki zostały zaplanowane na znacznie 

wyższym poziomie tj. 358.942.527,25 zł. Różnica pomiędzy tymi kwo-
tami to deficyt budżetu zaplanowany w wysokości 95.880.825,68 zł. 
Do jego pokrycia posłuży nadwyżka finansowa z lat ubiegłych.

ajważniejszymi źródłami dochodów budżetu Gminy Klesz-
czów w roku 2021 będą: podatek od nieruchomości  

(145,15 mln zł); wpływy z różnych opłat (42,07 mln zł); wpływy z po-
datku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - ponad 7,46 mln zł; 
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 11 mln zł; 
wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5 mln zł.

Szczegółowe kwoty, jakie gmina planuje wydać na zadania bie-
żące oraz inwestycje w poszczególnych działach budżetu, zostały 
zapisane w poszczególnych załącznikach do uchwały budżetowej. 
I tak np. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-
ną, gaz i wodę” przyszłoroczne wydatki mają wynieść 9.831.000 zł. 
Na inwestycje realizowane na drogach gmina zaplanowała 32,29 mln 
zł, z czego na rozbudowę dróg powiatowych pozostających obecnie 
w zarządzie Gminy Kleszczów planuje się wydać 19,19 mln zł, a na 
rozbudowę i budowę dróg gminnych - 11,27 mln zł.

Rozbudowa drogi Czyżów - Kalisko 
to jedno z najważniejszych zadań

Wydatki zaplanowane w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” 
mają wynieść 6.723.000 zł, przy czym największa kwota inwesty-
cyjna przeznaczona zostanie na budowę budynków socjalnych na 
osiedlu „Zacisze” w Kleszczowie (1,2 mln zł). Wydatki na oświatę 
i wychowanie przewidziano na poziomie 51.677.149,25 zł, z czego 
na działalność dwóch szkół podstawowych przeznaczone będzie pra-
wie 18,34 mln zł, na działalność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Kleszczowie - ponad 8,3 mln zł, a na działalność trzech przedszkoli 
samorządowych - ponad 11,06 mln zł. Zaplanowane w tym dziale 
najważniejsze inwestycje dotyczą rozbudowy Szkoły Podstawowej 
w Łękińsku (3,7 mln zł); rozpoczęcia budowy Szkoły Podstawowej 
w Kleszczowie (5 mln zł); budowy boiska szkolnego przy Szkole Pod-
stawowej w Łękińsku (2,6 mln zł).

 zakresie ochrony zdrowia gmina zaplanowała wydatki w wy-
sokości ponad 10,23 mln zł. Z tej kwoty mają być pokry-

wane m.in. nakłady na realizowane przez gminę programy polityki 
zdrowotnej (profilaktyka raka szyjki macicy, profilaktyka raka piersi, 
szczepienia ochronne przeciw pneumokokom oraz wirusom HPV, 
a także program stomatologiczny). Przeznaczona na to kwota wy-
niesie w przyszłym roku blisko 2,2 mln zł. Na sfinansowanie usług 
medycznych dla mieszkańców gmina przeznaczy 3 mln zł, a na 
koszty hospitalizacji - 2,9 mln zł.

W dziale „Pomoc społeczna” przyszłoroczne wydatki wyniosą  
3,4 mln zł, natomiast na wydatki w dziale „Rodzina”, w którym miesz-
czą się zarówno zadania własne gminy, jak i zadania zlecone przez 
państwo - 14.811.220 zł. Większość tej kwoty (11,42 mln zł) stano-
wić będą wydatki na zadania zlecone, np. na wypłatę świadczenia  
„500 +”, na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego. Na 
zadania własne, realizowane przez gminę zaplanowano w tym dziale 
685.952 zł. Ponadto na działalność żłobka w Kleszczowie gmina pla-
nuje wydać 2.037.947 zł, a na sfinansowanie działalności opiekunów 
dziennych - 663 tys. zł.

Uchwalenie budżetu, przyjęcie 
gminnych programów

Budżet gminy bez tajemnic

å ciąg dalszy na str. 6
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K leszczowska Przychodnia Salus informuje o przyjęciach lekarzy specjalistów planowa-
nych w lutym br. Przyjęcia będą odbywać się poprzez teleporady lub bezpośrednio w ga-

binecie w zależności od potrzeby i specjalności o czym pacjenci są informowani przy rejestracji.
Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00-18.00, tel. 44 731 30 80. Spółka Salus zastrzega, iż ze względu na sytuację 
epidemiologiczną podany harmonogram przyjęć może ulec zmianie.

...wielu pacjentów ma problemy z odzyska-
niem sił i powrotem do pełnej sprawności. 
Kleszczowska Przychodnia Salus na swojej 
stronie internetowej w „Aktualnościach” za-
mieściła link, pod którym znajduje się broszu-
ra „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po 
przebyciu choroby związanej z COVID-19”. 
Są w niej zawarte wskazówki do organizowa-
nia ćwiczeń i aktywności w warunkach domo-
wych. Celem opisanych w broszurze ćwiczeń 
jest poprawa fizycznej kondycji, sprawności 
oddechowej oraz wydolności umysłowej po 
ciężkim przechorowaniu COVID-19.

Przychodnia Salus zachęca do zapozna-
nia się z broszurą. Zawarte w niej informacje 
i wskazówki zostały zatwierdzone przez Świa-
tową Organizację Zdrowia (WHO), są też re-
komendowane przez Krajową Izbę Fizjoterapii.

JS

...w Przychodni SALUS będzie w lutym działać 
zgodnie z tym harmonogramem:

FIZJOTERAPIA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 01.02., godz. 8-15.00, ● 03.02., godz. 
8-16.00, ● 05.02., godz. 8-15, ● 09.02., 
godz. 8-15, ● 11.02., godz. 8-16, ● 15.02., 
godz. 8-16, ● 17.02., godz. 8-15, ● 19.02., 
godz. 8-16, ● 23.02., godz. 8-16, ● 24.02., 
godz. 8-15,

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

● 08.02., godz. 15-18, ● 12.02., godz. 15-18, 
● 22.02., godz. 15-18, ● 26.02., godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - specjali-
sta fizjoterapii mgr Anna Olbromska

● 10.02., godz. 15-18, ● 24.02., godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć-  kwalifikacja pacjentów.

PORADNIA REHABILITACJI -  
dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 06.02., godz. 8.10-14.

FIZJOTERAPEUTKI - Aleksander Cyran, 
Agnieszka Przybylska, Julita Zagórska

● codziennie w godz. 8-18.

Kleszczowska Przychodnia Salus poda-
ła harmonogram pracy gabinetu RTG na 
luty. Pacjenci będą mogli zgłaszać się na 
wykonanie zdjęć rentgenowskich w nastę-
pujących terminach: ● 02.02. godz. 14-18,  
● 04.02. godz. 14-18, ● 06.02. godz. 10-14, 
● 09.02. godz. 14-18, ● 11.02. godz. 14-18, 
● 16.02. godz. 14-18, ● 18.02. godz. 14-18, 
● 20.02. godz. 10-14, ● 23.02. godz. 14-18, 
● 25.02. godz. 14-18.

SALUS - harmonogram na luty Po przebyciu 
COVID-19…

Poradnia 
rehabilitacji…

Gabinet RTG

L. P. PORADNIA 
SPECJALISTYCZNA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna  
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 05.02. 13-18

2. Pediatryczna  
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 19.02. 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha 
-Banasiak 06.02. 8-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha 
-Banasiak 20.02. 8-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 22.02. 8.30-14

6. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska 
-Piontek 25.02. 15.30-18

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 20.02. 9-14

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna  
Wyrzykowska-Rabe 02.02. 10-14

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna  
Wyrzykowska-Rabe 23.02. 12-16

11. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz  
Borowski 09.02. 10-14

12. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz  
Borowski 23.02. 10-14

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 08.02. 16-18
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 22.02. 16-18
15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 02.02. 9-14
16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 16.02. 9-14
17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 03.02. 13-18
18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 10.02. 9-14
19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 17.02. 13-18
20. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 24.02. 9-14

21. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Janiszewska 
-Drobińska 20.02. 9-14

22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 05.02. 9-14
23. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 12.02. 9-14

24. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa  
Sewerynek

termin w trak-
cie ustalania

25. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 06.02. 8.30-14
26. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 20.02. 8.30-14

27. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin  
Niedzielski 24.02. 14-18

28. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 04.02. 13-18
29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 11.02. 10-14
30. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 18.02. 13-18
31. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 11.02. 15.30-18
32. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 25.02. 15.30-18
33. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 22.02. 11-14
34. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 15.02. 10-17
35. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 04.02. 9-15
36. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 18.02. 9-15
37. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 11.02. 8.20-17
38. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 01.02. 12-15.30
39. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 18.02. 12-15.30
40. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa każdy wtorek 15.30-18
41. Specjalista alergologii dr n. med. Elżbieta Dółka każdy wtorek 12-14
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rzypominamy, że w Urzędzie Gmi-
ny można już składać wnioski na 

dofinansowania do urządzeń ogranicza-
jących emisję zanieczyszczeń, do termo-
modernizacji oraz do zakupu sadzonek. 
Efektem dotacji, udzielanych z budżetu 
gminy jest m.in. ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń do powietrza atmosferycz-
nego, obniżenie kosztów wynikających 
z eksploatacji budynków mieszkalnych 
oraz oczyszczenie powietrza (z dwutlenku 
węgla, pyłu i kurzu), a także zwiększenie 
produkcji tlenu oraz ograniczenie hałasu.

Kleszczów jako gmina ekologiczna po-
przez dofinansowanie do sadzonek drzew 
i krzewów dba o równowagę ekologiczną 
w przestrzeni, która nas otacza, a także 
przyczynia się do poprawy estetyki miej-
scowości. Termomodernizacja budynku 
pozwala na wprowadzenie takich zmian, 
które pozwolą ograniczyć do minimum 
straty ciepła. Zalety, jakie wynikają z przy-
znawania dofinansowań na termomoder-
nizację to m.in. niższe koszty związane 
z ogrzewaniem pomieszczeń mieszkal-
nych zimą czy ich chłodzeniem podczas 
lata oraz wpływ na środowisko naturalne, 
poprzez zmniejszenie zużycia paliw.

URZĄDZENIA OGRANICZAJĄCE EMISJĘ 
ZANIECZYSZCZEŃ

Dofinansowaniem do urządzeń ograni-
czających emisję zanieczyszczeń są objęte:

● kolektory słoneczne, ● pompy cie-
pła dwufunkcyjne CWU i CO, ● wentyla-
cja mechaniczna z odzyskaniem ciepła,  
● ogniwa fotowoltaiczne, ● kotły grzew-
cze na gaz, ● kotły grzewcze na bioma-
sę, w tym na pelet, ● pompy ciepła CWU,  
● kotły grzewcze na paliwa stale.
● O dofinansowanie mogą się ubiegać: 
osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, 
osoby prawne, przedsiębiorcy.
● W przypadku przyznania dofinansowa-
nia na ogniwa fotowoltaiczne i kolektory 
słoneczne nie dopuszcza się instalacji na 
dachach o pokryciu zawierającym azbest.
● Wymogiem koniecznym do otrzymania 
dotacji na urządzenia zmniejszające emi-
sje zanieczyszczeń jest likwidacja pieca 
nieekologicznego, gdy takowy był używany 
dotychczas do ogrzewania budynku.
● Kwota dofinansowania stanowić może 85 
proc. łącznej wartości kosztów, jednak nie 
więcej niż: 
- kolektory słoneczne, pompy ciepła CWU 
- do 7 000 zł,

- wentylacja mechaniczna z odzyskaniem 
ciepła - do 20 000 zł,
- kotły grzewcze na gaz, biomasę, pelet oraz 
paliwa stałe - do 8 000 zł,
- pompa ciepła dwufunkcyjna CWU i CO - 
do 25 000 zł,
- ogniwa fotowoltaiczne - do 20 000 zł.

W przypadku właścicieli tych budyn-
ków, które są ogrzewane pompą ciepła 
lub/i piecem gazowym, a nie posiadają 
ogniw fotowoltaicznych dofinansowanie 
do tego źródła energii wynosi do 35 000 zł.

Obecni użytkownicy ogniw fotowolta-
icznych, którzy ogrzewają swoje budyn-
ki pompą ciepła lub/i piecem gazowym 
mogą otrzymać ponowne dofinansowa-
nie na powiększenie instalacji ogniw fo-
towoltaicznych w wysokości do 15 000 zł, 
które stanowi 85 proc. łącznych kosztów.

Mieszkańcy mogą starać się o dofinan-
sowanie na 3 różne urządzenia maksymal-
nie na 3 budynki.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gmi-
ny Kleszczów do 31 lipca danego roku.

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie 
urządzenia zakupione i zamontowane po 
przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy 
z Gminą Kleszczów.

Po wykonaniu instalacji należy złożyć 
w Urzędzie Gminy protokół odbioru końcowego 
i przekazania do użytkowania wraz z dokumen-
tacją fotograficzną. Na ich podstawie Gmina 
Kleszczów wypłaca dofinansowanie.

Należy pamiętać o tym, aby otrzymaną 
dotację rozliczyć do 15 grudnia danego roku.

W okresie 5 lat od uzyskania dotacji:  
● nie można zmieniać miejsca instalacji na 
inny budynek, ● komisja może dokonać kon-
troli, ● należy zachować dokumentację.

Po roku i po 5 latach od zamontowania 
urządzenia należy złożyć „Informację o ilości 
wyprodukowanej energii elektrycznej / cieplnej 
przez urządzenie” - dotyczy to również urzą-
dzeń grzewczych!

(opr. M. Sosnowicz)

Nabór wniosków na EKOdotacje (cz. 1)
P

Od 15 stycznia na szczepienia prze-
ciw COVID-19 są zapisywani seniorzy, 
którzy skończyli 80 lat tj. urodzeni w 1941 
roku i wcześniej. Od 22 stycznia będą 
się mogły rejestrować osoby powyżej 70. 
roku życia. Szczepienia dla zarejestro-
wanych seniorów z tych grup wiekowych 
zaczną się od poniedziałku 25 stycznia.

Informacje o rejestracji kolejnych 
grup, chętnych do zaszczepienia będą 
podawane m.in. na rządowej stronie 
www.gov.pl.

Jak się zapisać?
Zapisy chętnych na szczepienia są 

prowadzone:
● poprzez całodobową, bezpłatną infoli-
nię 989 (konieczne jest podanie numeru 
PESEL),
● elektronicznie poprzez e-Rejestrację 
dostępną na pacjent.gov.pl (konieczne 
jest posiadanie Profilu Zaufanego),
● bezpośrednio w wybranym punkcie 
szczepień; lista takich punktów z podzia-
łem na województwa jest dostępna na 
stronie https://www.gov.pl/web/szczepi-
mysie/punkty-szczepien.

W Kleszczowskiej Przychodni Sa-
lus sp. z o.o. w Kleszczowie przy ul. 
Osiedlowej 2 na szczepienia można za-
pisać się (telefonicznie lub osobiście) 
w rejestracji w dniach pracy przychodni 
w godzinach 8.00-18.00 pod nr telefonu  
(44) 731 30 80;  (44) 731 30 15.

Komu gmina pomoże w dojeździe?
Osoby, które: ● posiadają aktualne 

orzeczenie o niepełnosprawności w stop-
niu znacznym o kodzie R lub N lub od-
powiednio I grupę z w/w schorzeniami, 
● mają obiektywne i niemożliwe do prze-
zwyciężenia we własnym zakresie trud-
ności w samodzielnym dotarciu do naj-
bliższego miejsca zamieszkania punktu 
szczepień, będą mogły skorzystać z bez-
płatnego transportu zorganizowanego 
przez Gminę Kleszczów.

Osoby chcące skorzystać z transpor-
tu organizowanego przez gminę mogą 
zgłaszać się od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-15.30 za pośrednic-
twem tel. (44) 731-66-41.

Zwracamy się z prośbą, aby każdy 
osoba, która spełnia w/w kryteria oraz 
potrzebuje transportu do punktu szcze-
pień dzwoniła po wcześniejszym umó-
wieniu się na szczepienie jednak nie 
później niż 3 dni przed ustalonym termi-
nem szczepienia.

Transport odbywać się będzie z za-
chowaniem wymagań przeciwepidemicz-
nych, zgodnie z wytycznymi wydanymi 
przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczepienia 
przeciw  

COVID-19

W ójt gminy Kleszczów ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Klesz-
czów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2021”. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 19 - 26 stycznia 2021 r.

Projekt dokumentu, będącego przedmiotem konsultacji, a także formularz, z pomocą 
którego można zgłaszać opinie i uwagi udostępniony został na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Kleszczów w dniu 8 stycznia.

JS

Konsultacje programów współpracy
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arząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów zdecydował o roz-
szerzeniu pomocy dla rolników w roku 2021. W poprzednim 

wydaniu „Informatora” podaliśmy, że fundacja dofinansuje zakup kwali-
fikowanego materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków. Zmieniony 
„Regulamin programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów 
produkcji rolniczej na terenie gminy Kleszczów” przewiduje, iż dofinan-
sowanie obejmie także zakup nasion łubinu wąskolistnego.

O dofinansowanie mogą się zwracać do fundacji osoby fizyczne, 
będące mieszkańcami gminy Kleszczów od ponad 1 roku, które posia-
dają grunty rolne na terenie gminy Kleszczów, a także rolnicze spół-
dzielnie produkcyjne, mające siedzibę na jej terenie.

Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności lub inne pi-
semne prawo do dysponowania gruntami, które wiosną 2021 roku będą 
obsiewane materiałem siewnym lub obsadzane ziemniakami z dofinan-
sowaniem FRGK.

● Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne do 20 ha użytków rolnych 
mogą otrzymać dofinansowanie do 500 kg materiału siewnego zbóż ja-
rych, 400 kg łubinu wąskolistnego i 500 kg sadzeniaków.

● Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne powyżej 20 ha użyt-
ków rolnych mogą otrzymać dofinansowanie do 1000 kg materiału 

siewnego zbóż jarych, 600 kg łubinu wąskolistnego i 1000 kg sadze-
niaków.

Fundacja dofinansuje 60 proc. kwoty wynikającej z różnicy pomię-
dzy ceną rynkową danego gatunku zboża jarego, łubinu wąskolistnego 
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 po-
brania 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.

W związku z sytuacją epidemiczną fundacja prosi o ogranicze-
nie do niezbędnego minimum wizyt w swojej siedzibie i zachowa-
nie obowiązujących wymogów dotyczących środków ochrony oso-
bistej. „Zalecamy składanie wniosków wraz z załącznikami drogą 
pocztową lub elektroniczną na adres: jan.urbaniak@frgk.pl” - in-
formuje fundacja w przesłanym komunikacie.

W przypadku pytań można się kontaktować pod nr tel.  
44/ 731-46-36, 534-555-224 w godz. 8-16.

(opr. JS)

ajbardziej pokaźnie wygląda kwota wydatków, zaplanowanych 
na przyszły rok w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska”. Jest to aż 108.318.174 zł, przy czym główną część w tej 
kwocie (41.455.000 zł) stanowi tzw. nadwyżka, którą Gmina Kleszczów 
odprowadzi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi.

Na inwestycje w tym dziale gmina przeznaczyć chce 52.275.000 zł. 
Wśród kilkunastu różnych pozycji uwagę zwracają wydatki na: rozbudo-
wę kanalizacji deszczowej - 6 mln zł; rozbudowę kanalizacji sanitarnej - 7 
mln zł; rozbudowę sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy - 2,5 mln 
zł; rozbudowę sieci teleinformatycznej - 4,2 mln zł; rozbudowę oczysz-
czalni ścieków w Łękińsku - 15 mln zł.

Nadal będą prowadzone takie działania, które sprzyjają ochronie 
środowiska (np. dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń, pozwa-
lających zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, powstających przy ogrze-
waniu budynków mieszkalnych na terenie gminy). Na ten cel zarezer-
wowano 4 mln zł. Z kolei 1,5 mln zł z budżetu gminy ma być wydane 
na szeroko rozumianą termomodernizację budynków mieszkalnych na 
terenie gminy Kleszczów.

rzyszłoroczne wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego” wynieść mają ponad 11,93 mln zł, z czego na 

dotację dla samorządowej instytucji kultury, jaką jest Gminny Ośrodek 
Kultury, przewidziano 7.942.110 zł. Dotacja na działalność Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Kleszczowie wraz z jej filiami wyniesie 629.350 
zł. Główną inwestycją w obiekty służące działalności w sferze kultury 
ma być w przyszłym roku budowa Domu Kultury w Czyżowie. Gmina 
przeznaczy na to 1,8 mln zł.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o wydatkach w dziale „Kultu-
ra fizyczna”. Przeznaczona na to kwota 12.771.000 zł mieści np. takie 
zadania inwestycyjne, jak: budowa boiska wielofunkcyjnego w Czy-

żowie (3 mln zł), rozbudowa i prace unowocześniające w kompleksie  
SOLPARK (3,5 mln zł), budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie 
- „Zielone Serce Kleszczowa” (1 mln zł). Na działalność klubów i or-
ganizacji, wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, 
przewidziano dotacje w łącznej wysokości 1,83 mln zł.

tej pory nie wspomnieliśmy o takich pozycjach w wydatkach 
gminy jak „Janosikowe” oraz „Janosikowe Plus”. Na wpłatę 

pierwszej z tych danin gmina zarezerwowała 49.339.590 zł, na drugą, 
która nazywana jest „Solidarnościowym Funduszem Rozwoju Lokalne-
go”, przewidziano (zgodnie z zasadą przyjętą w grudniu 2019 roku, kie-
dy ten fundusz powstawał) równowartość 25 proc. „Janosikowego”. Jak 
łatwo obliczyć w roku 2021 okoliczne samorządy otrzymają z budżetu 
Gminy Kleszczów na swój rozwój łączną kwotę 12.334.898 zł.

Na wsparcie Gminy Kleszczów mogą też liczyć - jak co roku - pod-
mioty medyczne z naszego regionu. Utworzona rezerwa na dotacje ce-
lowe dla szpitali to 1 mln zł.

J. Strachocki

Nie tylko na zakup zbóż i sadzeniaków

Budżet gminy bez tajemnic
å ciąg dalszy ze str. 3

Fragment wizualizacji „Zielonego Serca Kleszczowa”

Z

stycznia podpisy na umowie złożyli: Sławomir Chojnowski - wójt 
gminy, Mariola Rybarczyk - prezes zarządu Fundacji Rozwoju 

Gminy Kleszczów, Jacek Baryła - członek zarządu FRGK oraz Dmy-
tro Kobzarenko reprezentujący spółkę Kobzarenko. Zgodnie z zawartą 
umową inwestor planuje wybudować halę produkcyjną o powierzchni 
4100 m kw. oraz budynki i budowle pomocnicze. W ramach infrastruk-
tury towarzyszącej mają powstać nowe miejsca parkingowe oraz we-
wnętrzne drogi dojazdowe o powierzchni ok. 10 tys. m kw. Planowana 
jest także budowa zbiornika na wody opadowe. Ta nowa inwestycja zaj-
mować ma powierzchnię ok. 2 hektarów.

Spółka Kobzarenko w latach 2018-2020 w strefie przemysłowej 

w Żłobnicy zrealizowała budowę hali produkcyjnej wraz z budynkiem so-
cjalno-biurowym. W tym zakładzie uruchomiono produkcję różnych typów 
maszyn i urządzeń rolniczych. Są one sprzedawane na terenie Polski 
oraz innych krajów UE (m.in. Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Szwecji).

Wraz z budową nowych obiektów w Żłobnicy Kobzarenko sp. z o.o. 
zwiększy moce produkcyjne. Zamierza zastosować innowacyjne tech-
nologie, które poprawią efektywność procesów produkcji. Realizacja 
całości przedsięwzięcia ma potrwać cztery lata.

Gmina w ramach podpisanej umowy zobowiązała się do zwiększe-
nia dostaw wody i mocy przyłączeniowej do zakładu Kobzarenko.

KK

Nowa inwestycja w żłobnickiej strefie
12
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...zaopatrzenie w gaz firm działających w tej strefie obecnie, 
umożliwi też pozyskanie nowych inwestorów, którzy w prowadzo-
nej przez siebie działalności wykorzystywać będą gaz ziemny. 
W strefie „Bogumiłów” działają obecnie firmy zajmujące się prze-
twarzaniem aluminium, firmy produkujące syntetyczną celulozę, 
środki czystości, paliwa z wykorzystaniem bioetanolu, a także su-
szarnia piasku.

Jednym z rozwojowych projektów, zgłoszonych przez gminę 
do TPST jest również budowa drogi „przez wkop”. Skróci ona 
o ok. 8 kilometrów dojazd z Kleszczowa do Bełchatowa, ułatwia-
jąc nie tylko dojazd do miejsc pracy w Kleszczowskich Strefach 
Przemysłowych, ale także do istniejącej i planowanej w Klesz-
czowie infrastruktury sportowej. Korzyścią ekologiczną będzie 
zmniejszenie emisji spalin z silników samochodów, wynikające 
ze skrócenia trasy przejazdu.

Do inicjatyw z zakresu transportu należy również kolejny pro-
jekt, zgłoszony przez gminę do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 
Transformacji Województwa Łódzkiego. Jest nim modernizacja 
i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunal-
ski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa. O tym projekcie, 
zgłoszonym także do ogólnopolskiego programu „Kolej Plus” pisa-
liśmy już wcześniej. Doprowadzenie torów kolejowych do Strefy 
Przemysłowej w Bogumiłowie pozwoli nie tylko uruchomić obsługę 
połączeń pasażerskich z firmami w Rogowcu oraz strefie „Bogu-
miłów”. Podmiotom gospodarczym działającym na terenie strefy 
pozwoli korzystać z niskoemisyjnego transportu, a poza tym zwięk-
szy atrakcyjność wolnych terenów inwestycyjnych w Bogumiłowie.

Firmy ulokowane w Rogowcu potrzebują zmodernizowanej sieci drogowej

Modernizacja układu drogowego na terenie strefy przemysłowej 
w Rogowcu to kolejny gminny projekt, który zgłoszony został do 
terytorialnego planu. Infrastruktura drogowa istniejąca na obszarze 
liczącej ok. 300 hektarów strefy uległa istotnemu zużyciu i wymaga 
odbudowy i napraw. Dla kilkudziesięciu działających w tym terenie 
firm stan dróg i bezpieczeństwo transportu jest ważnym czynni-
kiem. Obok firm obsługujących kopalnię i elektrownię są tu również 
firmy działające w branży logistycznej, zajmujące się produkcją 
materiałów budowlanych, produkcją opakowań, a także usługami 
z zakresu konstrukcji stalowych i budownictwa.

Ostatni z sześciu projektów gminnych to budowa terenów re-
kreacyjnych w Kleszczowie, nazwanych umownie „Zielonym Ser-
cem Kleszczowa”. Mają one zajmować powierzchnię 6,5 hektara 
i stanowić uzupełnienie infrastruktury, sąsiadującej z kompleksem 
dydaktyczno-sportowym SOLPARK Kleszczów. 

Jakie projekty zgłaszają partnerzy gminy?
W wyniku zaproszenia do współpracy gminnych spółek do Tery-

torialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódz-
kiego zostały włączone kolejne projekty. Fundacja Rozwoju Gminy 
Kleszczów we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego „AR-
REKS” S.A widzą potrzebę utworzenia w gminie Centrum Usług 
Społecznych oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Centrum zajęło-
by się kompleksową obsługą mieszkańców m.in. w zakresie: ob-
sługi prawnej, doradztwa zawodowego, doradztwa podatkowego, 
rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem obsługi i pomocy 
dla mikroprzedsiębiorców.

Rolą Inkubatora Przedsiębiorczości byłoby stworzenie warun-
ków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zapew-
nienie lokali - miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia tych lokali. Obie te 
inicjatywy mają się przyczynić do aktywności mieszkańców gminy 
Kleszczów w zakresie przedsiębiorczości; a także wspierać ich 
w usamodzielnieniu się po utracie pracy np. w kopalni.

Kolejny projekt - Centrum Nowych Technologii ma być odpo-
wiedzią na zapisy w strategii rozwoju województwa łódzkiego, 
odnoszące się do potrzeby rozwoju nowych technologii na obsza-
rze Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów - Szczerców 
- Złoczew. Ma ono stanowić połączenie działań o charakterze 
badawczo-rozwojowym z lokalną edukacją a także energetyką, 
sektorem produkcyjnym oraz usługowym.

Dużą rolę w powodzeniu transformacji będą odgrywać dzia-
łania związane z przekwalifikowaniem i doskonaleniem zawodo-
wym mieszkańców gminy Kleszczów. Fundacja Rozwoju Gminy 
Kleszczów oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” pod-
kreślają, że kursy i szkolenia przyczynią się do podniesienia kwa-
lifikacji pracowników lub osób bezrobotnych. Będą realizowane po 
przeprowadzeniu analizy obecnych i przyszłych potrzeb lokalnych 
przedsiębiorców.

Przedsięwzięcia zgłoszone przez Zakład Komunalny „Klesz-
czów” sp. z o.o. do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transfor-
macji Województwa Łódzkiego dotyczą jednej inicjatywy, realizo-
wanej w trzech różnych lokalizacjach. Chodzi mianowicie o budo-
wę mikroinstalacji fotowoltaicznych, które pozwolą na pozyskanie 
energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substan-
cji do atmosfery.

Miejsca wytypowane przez gminną spółkę do budowy takich 
instalacji to tereny niedawno zmodernizowanej Stacji Uzdatniania 
Wody w Łękińsku, teren Stacji Uzdatniania Wody w Łuszczano-
wicach oraz dachy budynków garażowych komunalnego osiedla 
w Łuszczanowicach.

Z wyliczeń przedstawionych przez prezesa spółki Zakład Ko-
munalny „Kleszczów” wynika, że pierwsza z wymienionych instala-
cji złożona ze 140 modułów fotowoltaicznych o mocy 355 W każdy 
miałaby łączną moc 49,70 kWp. Identyczną moc i liczbę modułów 
miałaby również druga z mikroinstalacji. W przypadku mikroinsta-
lacji fotowoltaicznej na osiedlu „Łuszczanowice” moduły zostałyby 
podzielone na 15 odrębnych zespołów, dostarczając energię dla 
potrzeb administracyjnych i oświetlenia terenu.

Będzie starcie wielu projektów
Jakie będą dalsze losy projektów, zgłoszonych przez Gminę 

Kleszczów i jej partnerów do terytorialnego planu? Z pewnością 
w puli pomysłów i działań przedstawionych w Urzędzie Marszał-
kowskim w Łodzi znajdą się konkurencyjne inwestycje i rozwiąza-
nia. Z tego co nam wiadomo kilkanaście propozycji zgłosiło Mia-
sto Bełchatów. Dotyczą one inwestycji w rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw, tworzenia nowych miejsc pracy i szkoleń związa-
nych z przebranżowieniem pracowników. 

Wśród jedenastu propozycji, zgłoszonych przez Starostwo Po-
wiatowe w Bełchatowie są również projekty z dziedziny edukacji 
oraz wsparcia społecznego. Zarówno Bełchatów, jak i powiat przed-
stawiły też pomysły inwestycji, sprzyjających ochronie środowiska.

(opr. M.Szatan, J. Strachocki)

Zgłoszone do wojewódzkiego planu
å ciąg dalszy ze str. 2
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24 lipca 1937 r.
Protokół z trzeciej sesji gminnej rady 

nie zachował się w archiwum. Czwarta se-
sja odbywała się przy bardzo wysokiej fre-
kwencji (tylko jeden z radnych nieobecny) 
w lipcowe popołudnie. Poznanie niektó-
rych wątków poprzedniej, czerwcowej se-
sji umożliwia nam lektura zachowanego 
protokołu z lipca. Otóż Wydział Powiato-
wy wystąpił do rady o uchylenie uchwa-
ły sprzed miesiąca, w której nie zgodzono 
się na sfi nansowanie wynajęcia i utrzymy-
wania drugiej sali lekcyjnej, o którą zabie-
gali mieszkańcy wsi Rogowiec.

Wójtowi Franciszkowi Grzegorczy-
kowi nie udało się przekonać rady do 
uchwalenia kwoty, która pozwoliłaby roz-
szerzyć działalność edukacyjną w Ro-
gowcu. W zarządzonym następnie głoso-
waniu większością 8 głosów radni przyjęli 
wniosek o zaskarżeniu decyzji Wydziału 
Powiatowego do Urzędu Wojewódzkie-
go w Łodzi. I od razu wypunktowali argu-
menty, przemawiające za nie wydawa-
niem pieniędzy na drugą salę szkolną 
dla Rogowca. Jednym z nich była po-
trzeba jak najszybszego ukończenia pro-
wadzonej już przez gminę budowy trzy-
klasowej szkoły w Łuszczanowicach. To 
zadanie miało pochłonąć nadwyżkę bu-
dżetową czyli pieniądze zaoszczędzone 
w poprzednich latach. Wskazywano też 
na konieczność oszczędnego gospoda-
rowania groszem. Ze względu na klęskę 
nieurodzaju (najpierw silne mrozy, a po-
tem susza) spodziewano się wielu wnio-
sków zgłaszanych przez rolników o umo-
rzenie należnych gminie podatków.

Ostatni z przedstawionych argumen-
tów powtórzył się w odrębnej uchwale, do-
tyczącej zastosowania nadzwyczajnych 
ulg dla rolników z terenu gminy Klesz-
czów. O pilne zajęcie się ta sprawą wnio-
skował radny z Łękińska, Stefan Dem-
bowski. Jak wynika z zapisów w protokole 
decydujący wpływ na zmniejszenie się ko-
niunktury w rolnictwie miały niekorzyst-
ne dla wegetacji warunki pogodowe: naj-
pierw bezśnieżna i bardzo mroźna zima, 
a następnie wiosenna i letnia susza. Te 
niekorzystne warunki miały na terenie po-
wiatu piotrkowskiego dotknąć najsilniej 
właśnie gminę Kleszczów. Brak wystar-
czającej ilości paszy powodował gwałtow-
ne wyzbywanie się przez rolników inwen-
tarza, a co za tym idzie spadek jego cen.

Kleszczowska rada uznała, że dla 
przetrwania rolnictwa do następnego roku 
jest konieczne wystąpienie z wnioskami 
o pomoc do wszelkich władz. W uchwale 
postulowano udzielenie ulg we wszystkich 
podatkach, przyznanie długoterminowego 
kredytu na zakup pasz i nasion, udzielanie 
rolnikom pożyczek – zaliczek pod zastaw 
zboża przy zastosowaniu uproszczonych 
wymogów formalnych, a także przedłuże-
nie rolnikom o rok terminów spłaty już za-
ciągniętych kredytów. Ta rozbudowana 
uchwała miała być wysłana zarówno do 

starosty powiatu, do Wydziału Powiatowe-
go, jak też do Okręgowego Towarzystwa 
Organizacji i Kółek Rolniczych w Piotrko-
wie. Miał ją również otrzymać poseł Ziemi 
Piotrkowskiej - Drozd-Gierymski.

17 września 1937 r.
Jednym z tematów omawianych ob-

szerniej na tym posiedzeniu zarządu 
gminy była sprawa kończącej się budo-
wy szkolnego budynku w Łuszczanowi-
cach. Przewidywano, że wkrótce zakoń-
czy się wykończenie murów i prace przy 
pokryciu dachowym. Aktualny kosztorys 
tej największej gminnej inwestycji wyno-
sił blisko 34.700 zł, przy czym gmina wy-
dała już na zakup materiałów i robociznę 
ponad 16 tys. zł. Wkład robocizny i świad-
czeń w naturze ze strony mieszkańców 
wioski oceniany był na 8 tys. zł. Zarząd 
rozważał, skąd pozyskać pieniądze na 
wykończenie szkolnych pomieszczeń, 
planowane na rok 1938. Podjęta została 
uchwała, w której do Wydziału Powiato-
wego w Piotrkowie zwrócono się o wyło-
żenie 3 tys. zł z pełnej puli 5 tys. zł wspar-
cia, jakie deklarowane było przez władze 
powiatu. Jak dotąd Kleszczów pozyskał 
z tego źródła tylko 2 tys. zł.

Kolejny raz zarząd zajmował się spra-
wą koniecznej budowy betonowego prze-
pustu przy kleszczowskim rynku, podej-
mował też decyzje w indywidualnych 
sprawach mieszkańców, umarzając (albo 
odmawiając umorzenia) zaległych należ-
ności na rzecz gminy.

26 października 1937 r.
Okazuje się, że pomimo upływu trzech 

miesięcy od chwili wystąpienia samorzą-
du o wsparcie do rolników z gminy Klesz-
czów, poszkodowanych klęską suszy 
i nieurodzaju nie dotarła żadna pomoc. 
Na październikowej sesji Rady Gminy 
głos w tej sprawie zabrał radny, a zara-
zem zarządca majątku w Woli Grzyma-
linej - Stefan Dembowski. Domagał się 
szybkiej interwencji. Lokalna prasa infor-
mować miała o rządowej pomocy udzie-
lonej powiatowi piotrkowskiemu. Tym-
czasem do gminy Kleszczów, uznanej za 
najbardziej poszkodowaną na terenie te-
goż powiatu z powodu suszy, żadna po-
moc nie dotarła.

Szczególnym wyzwaniem przy dotkli-
wym braku pasz stawało się dla rolników 
utrzymujących bydło mleczne przetrwa-
nie nadchodzącego sezonu zimowego. 
Rada Gminy uznała, że jak najszybciej 
należy wystąpić do Okręgowego Towa-
rzystwa Organizacji Kółek Rolniczych 
w Piotrkowie m.in. o wyjaśnienie przyczyn 
nieudzielenia rolnikom gminy Kleszczów 
żadnego wsparcia.

27 listopada 1937 r.
Nie brakowało trudnych spraw na tym 

posiedzeniu zarządu gminy. Już na począt-
ku zajęto się sprawą nielegalnej wycinki 50 
drzew, rosnących przy drodze z Łękińska 

Historia zapisana w protokołach (16)

å ciąg dalszy na str. 12

Podajemy aktualne dane kontaktowe i ter-
miny, w jakich jest udzielana pomoc psycholo-
giczna i terapeutyczna.
TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGA

Z inicjatywy Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Bełchatowie zostały urucho-
mione telefoniczne porady psychologiczne. Te 
specjalistyczne porady udzielane są codzien-
nie w godzinach 16.30-18.30 pod numerem 
telefonu 690-141-700.

Także Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Bełchatowie uruchomiła specjalny te-
lefoniczny dyżur, w trakcie którego z psycholo-
giem mogą się kontaktować dzieci starsze oraz 
młodzież. Dyżury organizowane są: w każ-
dą środę w godz. 8.00-12.00 i w każdy pią-
tek w godz. 8.00-12.00. Wsparcie psychologa 
można uzyskać pod numerem tel. 797-258-767. 
Udzielana w takiej formie pomoc jest bezpłatna.

GRUPA WSPARCIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kleszczowie informuje, iż GRUPA WSPAR-
CIA dla wszystkich osób dorosłych mających 
problemy w relacjach rodzinnych oraz dotknię-
tych przemocą domową prowadzona jest w for-
mie zdalnej za pomocą komunikatora Skype 
w każdy poniedziałek w godz. 8.30-11.30.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć 
w spotkaniach grupy wsparcia online powinny 
się wcześniej skontaktować z osobą prowadzą-
cą spotkania (tel. 693-253-201).

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO
W formie porad telefonicznych funkcjonuje 

obecnie Poradnia Życia Rodzinnego w Klesz-
czowie. Do specjalistki zajmującej się udzie-
laniem porad można dzwonić w każdy ponie-
działek w godz. 13.30-17.30 na numer tel. 
693- 253- 201.

DLA DOTKNIĘTYCH UZALEŻNIENIAMI
Punkt konsultacyjny dla dotkniętych uza-

leżnieniami mieszkańców gminy Kleszczów 
jest dostępny w środy w godz. 15.00-20.00. 
Spotkania odbywają się w siedzibie Wiejskiego 
Domu Kultury w Łękińsku, ul. Szkolna 2. Oso-
by, które chciałyby skorzystać z takiej formy po-
mocy mogą też kontaktować się telefonicznie 
z osobą prowadzącą spotkania, dzwoniąc na 
nr tel. 507-411-208.

Gdzie po wsparcie 
psychologa 
i terapeuty?

 » PRANIE TAPICERKI 
meblowej i samochodowej

 » SPRZĄTANIE
po remoncie, wyprowadzce

 » MYCIE OKIEN
 » PRASOWANIE
soscleaning@gmail.com

TEL. 790-458-108
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dtwarzając z archiwalnych dokumentów powojenną historię szko-
ły podstawowej w Wolicy dotarliśmy do roku 1956, kiedy na sta-

nowisku kierownika Leokadię Orłowską zastąpił Edward Augustowski.

Ile lekcji tygodniowo?
Z arkuszy organizacyjnych szkoły na rok 1956/57 dowiadujemy 

się, że księgozbiór szkolnej biblioteki liczył 508 woluminów, z czego 
102 pozycje stanowiły okolicznościowe broszury i podręczniki szkol-
ne. Stwierdzenie, że czytelnictwo kwitło wśród uczniów z Wolicy by-
łoby grubą przesadą: 32 zarejestrowanych w szkolnej bibliotece czy-
telników dokonało w ciągu całego roku szkolnego… 36 wypożyczeń. 
Szkoła w Wolicy była w tym czasie zradiofonizowana - posiadała wła-
sny lampowy odbiornik radiowy.

Z grona 32 uczniów do następnej klasy przeszło 29. Trzech (po 
jednym z klas I, II i IV) miało powtarzać rok szkolny.

Jak dużo godzin w 1957 roku musieli spędzać w szkole ucznio-
wie z Wolicy? Informuje o tym tygodniowy rozkład lekcji, pochodzą-
cy z tego właśnie roku. Zajęcia odbywały się przez sześć dni tygodnia. 
Najwcześniej, na godzinę 8, przychodziła do szkoły dziatwa z klas III 
i IV. Tylko w jednym dniu uczniowie ci spędzali w szkole cztery godziny 
lekcyjne. Przez pięć pozostałych dni mieli w rozkładzie po trzy lekcje.

Uczniowie klas I i II przychodzili do szkoły na godz. 11. Wyjątek sta-
nowił ten dzień, w którym ich starsi koledzy uczyli się dłużej. Wtedy naj-
młodsi zajęcia zaczynali o 11.45. Łącznie w ciągu jednego tygodnia nauki 
klasy starsze miały po 19 godzin lekcyjnych, zaś młodsze, przychodzące 
na drugą zmianę - 15 godzin.

Kolejna wizytacja i … nowy kierownik
Już w połowie października 1956 r. nowy kierownik szkoły doczekał 

się pierwszej, kompleksowej wizytacji. Zalecenia wizytatora mieściły się 
w siedmiu punktach. W większości z nich powtórzone były te same treści, 
które można było przeczytać w sprawozdaniu, jakie otrzymała poprzed-
niczka Edwarda Augustowskiego. Nowością było polecenie zaprowadze-
nia kroniki szkolnej, książki zebrań rodzicielskich oraz książki sanitarnej.

Podstawówka w Wolicy w roku szkolnym 1957/58 liczyć miała 48 
uczniów - o dwunastu więcej niż w poprzednim roku. To znaczące 
zwiększenie szkolnej gromady wynikało przede wszystkim z rozsze-
rzenia stopnia organizacyjnego do pięciu klas. Edukacją wszystkich 
klas miał się już zajmować nowy kierownik. Do zmiany na tym sta-
nowisku doszło w sierpniu 1957 roku. Pod protokołem zdawczo-od-

Szkoła w Wolicy (cz. 2)

å ciąg dalszy na str. 14

O
U czniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Łękińsku 

działają na rzecz wolontariatu. Warto wspomnieć o dwóch 
przedsięwzięciach, które z ich udziałem zostały przeprowadzone 
w okresie przedświątecznym. W ramach znanej od lat, ogólnopol-
skiej akcji „Szlachetna Paczka” - nauczyciele i uczniowie tej szko-
ły wraz z rodzicami włączyli się w kompletowanie świątecznych 
paczek. Dostarczono je pani Mirosławie i jej wnukowi Michałowi. 
Wśród ponad 30 przekazanych paczek największą była ta z kuch-
nią gazową Amica.

Społeczność szkoły włą-
czyła się też w organizację 
i prowadzenie aukcji chary-
tatywnych na rzecz chorych 
chłopców: Wiktorka Kruszyń-
skiego i Franusia - Śpiącego 
Królewicza. Zbiórką na rzecz 
pierwszego z chłopców kie-
rowała nauczycielka Monika 
Kowalska, natomiast Karo-
lina Krawczyk organizowała 
i prowadziła zbiórkę dla Fra-
nusia. Efektem włączenia 
się do szlachetnej akcji całej 
społeczności szkoły w Łękiń-
sku było zebranie znaczącej 
kwoty - 8150 zł.

Szersze informacje o tych charytatywnych działaniach znaleźć moż-
na na szkolnej stronie.

JS

Wolontariusze organizują 
pomocowe zbiórki
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poprzednika drukowanych kalendarzy 
uznaje się tablice świąt ruchomych, 

przydatne w kościelnej liturgii. Już w XII i XIII 
wieku były one układane w zachodniej Euro-
pie. Z czasem dodawano do nich inne dane 
np. z zakresu astronomii i astrologii. Kiedy 
w Akademii Krakowskiej powstała katedra 
astronomii i astrologii informacje z tego za-
kresu do wydawanych w Krakowie po łaci-
nie almanachów astronomicznych dostarcza-
li wykładowcy tej uczelni.

Kalendarz mistrza Szadka
Za pierwszy polski kalendarz ścienny w ję-

zyku polskim uchodzi wydane na rok 1525 „Na-
znamionowanie dzienne miesiąców nowych 
a przytym czasów dobrych ku krwie wypusz-
czeniu, baniek, lekarstwa, szczepienia i siania 
etc. mistrza Mikołaja Szadka”. Zasięg tej publi-
kacji wydanej w rodzimym języku pozwolił jej 
dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców.

W ślad za tym wydawnictwem zaczęły się 
pojawiać następne, podobne. Początkowo 
ich autorami byli uczeni: lekarze, astronomo-
wie, matematycy. Podawane przez nich dane 
związane z ruchem planet i fazami Księżyca 
były z pewnością dokładne. O trafności astro-
logicznych przepowiedni, zawartych w XVI-
-wiecznych almanachach, trudno cokolwiek 
powiedzieć. Faktem jest, że były chętnie czy-
tane, zwłaszcza przez ciekawe przyszłości 
oraz zabobonne panie.

Zainteresowania kalendarzami dzięki 
urozmaicaniu treści stale rosło. W ich druko-
waniu zaczęły się specjalizować oficyny wy-
dawnicze w różnych, niekoniecznie najwięk-
szych miastach. Osiemnaste stulecie to czas, 
kiedy powstają nowe rodzaje kalendarzy. 
W 1737 roku ukazuje się w Wilnie „Kalendarz 
polityczny” wydany przez Jana Poszakow-
skiego. Dwa lata później ten sam autor wyda-
je „Kalendarz historyczny i polityczny”.

Tytułowa strona „Kalendarza historyczno- 
politycznego” na rok 1742

Popularność kalendarzy pisanych w mia-
rę prostym, a więc zrozumiałym także dla 
ludu językiem, zwiększa się. Następuje ich 
zróżnicowanie tematyczne. W coraz liczniej-
szych polskich domostwach kalendarz sta-

je się trzecią - obok Pisma Świętego i modli-
tewnika - najważniejszą książką. Dostarcza 
wiedzy o historii kraju i ważnych jego bohate-
rach, bawi wymyślonymi opowiastkami, prze-
kazuje rady przydatne w domu i zagrodzie.

Podtrzymywanie polskości
Przykłady takich wydawnictw znajdziemy 

w zasobach wielu cyfrowych bibliotek. Jedno 
z nich, na które natrafiłem w zbiorach bibliote-
ki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, to 
„Ilustrowany Powszechny Kalendarz na rok 
1874”. Wydany nakładem „Czytelni Ludowej” 
A. Nowoleckiego liczył 195 stron. W tym ka-
lendarzu każdy miesiąc podzielony został na 
dwie kolumny z oddzielnym wykazem świąt 
rzymskich (czyli rzymskokatolickich) oraz 
świąt „ruskich”. Przed każdą niedzielą poda-
wano temat Ewangelii, która miała być odczy-
tana podczas mszy św.

Obszerna część tego kalendarza była po-
święcona m.in. rybołówstwu (zasadom ho-
dowli ryb, ich połowu itp.). Kolejne strony wy-
pełniały informacje z wykazem ważniejszych 
jarmarków w Galicji oraz w Wielkim Księ-
stwie Krakowskim, „Ogólne przepisy poczto-
we”, daty losowania austriackiej loterii, ceny 
biletów kolejowych w Galicji, rozkład jazdy 
pociągów z Krakowa. Następne 40 stron to 
opowieści o ważnych dla Polski postaciach 
patriotów, m. in. Tadeusza Kościuszki, Hugo-
na Kołłątaja, Tadeusza Rejtana.

„Sto jeden lat ubiegło od czasu jak zabor-
cze mocarstwa podpisami swojemi akt pierw-
szego rozbioru ojczyzny naszej stwierdziły. 
We dwa dziesiątki lat później Polskę po raz 
drugi i trzeci, wymazano ją zupełnie z karty 
Europy” - to fragment ze wstępu do natchnio-
nych patriotycznym duchem rysów biogra-
ficznych. Taka publikacja możliwa była w tym 
czasie tylko w Galicji. W zaborze rosyjskim 
carska cenzura nie dałaby zgody na publika-
cję tak nieprawomyślnych tekstów.

Podnoszące na duchu treści pojawiają się 
także w kilkunastostronicowym „Opowiadaniu 
starego wojaka o Królowej Jadwidze”, a nawet 
w wierszu „Przy kielichu. Gawędka”. Twórcy 
kalendarza nie zaniedbywali pracy edukacyj-
nej. Był więc artykuł „Poznanie temperamen-
tu dzieci jako główny warunek w wychowaniu”, 
był też ciekawostkowy tekst „Wróble i jaskół-
ki krajowe oraz przesądy do nich stosowane”, 
a ponadto - dające wiedzę przydatną dla go-
spodarzy wiejskich - artykuły „Pszczoły”, „Po-
goda i słota oraz inne zjawiska powietrzne”.

„Kolęda” trafia pod liczne strzechy
Tendencję przekształcania się kalenda-

rzy w poradniki obserwujemy zwłaszcza w XIX 
wieku. Zawarte w nich porady są kierowane do 
najróżniejszych grup odbiorców: do rolników, 
do gospodyń domowych, do myśliwych. Je-
den z najsłynniejszych kalendarzy typu porad-
niczego zaczęła od 1875 roku wydawać Lu-
cyna Ćwierciakiewiczowa. Bez trudu znalazła 
licznych odbiorców, bo stała się sławna wy-
daniem słynnej książki kucharskiej „365 obia-
dów”. Śmiało odcinała kupony, przywołując 
swoje pomnikowe dzieło nawet w tytule kalen-
darza. To o tym, często wznawianym poradni-

ku kulinarnym pisał ironicznie Bolesław Prus: 
„O czym u nas nie marzył Mickiewicz, to zdo-
była pani Ćwierczakiewicz”. Faktycznie pod 
strzechy polskich domów trafiło więcej egzem-
plarzy „365 obiadów” niż „Pana Tadeusza”. 

Okładka jednego z kalendarzy, firmowanych 
przez L. Ćwierciakiewiczową

Kalendarz Lucyny Ćwierciakiewiczowej 
nosił tytuł „Kolęda dla gospodyń przez autor-
kę 365 obiadów”. Kiedy zajrzymy do jedne-
go z wydań (na rok 1878) zauważymy, że jed-
nym z czołowych tekstów informacyjnych jest 
w nim opis „Domu Cesarskiego” czyli składu 
całej familii carskiej z wszelkimi należnymi ty-
tułami. W „Części kalendarskiej” znajdujemy 
m.in. wykaz alfabetyczny świętych i świat, wy-
kaz jarmarków, taryf kolejowych i pocztowych.

Fragment kalendarza, nazwany „Częścią 
literacką”, zawiera wszystko co najważniejsze 
dla dobrej gospodyni. Jest więc m.in. wykład 
o początkach gotowania, informacje o urzą-
dzeniu kuchni i spiżarni, dużo porad o uprawie 
kwiatów, jak też o higienie będącej sposobem 
na przedłużenie młodości.

Słynne „Kolędy” L. Ćwierciakiewiczowej, 
wydawane przez wiele lat trafiły pod liczne pol-
skie strzechy. Zawarte w nich porady i przepisy 
nie traciły zbyt szybko na aktualności, służyły 
więc kolejnym pokoleniom dobrych gospodyń.

Kalendarz wojenny, kalendarz  
„Przyjaciółki”

„Ilustrowany Kalendarz Wojenny na rok 
1916” to inny przykład rocznej publikacji. 
Wydany został nakładem krakowskiego Wy-
dawnictwa „Epizody wojenne”. Publikował 
m.in. „Listy z rowów strzeleckich”, opowiada-
nia wojenne („Wigilia w polu”, „Walka w po-
wietrzu”), opisy ciekawych bitew i potyczek, 
stoczonych w pierwszych dwóch latach woj-
ny światowej z udziałem żołnierza polskie-
go, teksty edukujące w historii Europy (np. 
„Dzieje państw bałkańskich”), a przede 

Jeszcze o historii kalendarza (cz. 2)
Za

å
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Tarcza 
Antykryzysowa - 

dla kogo dotacje?

wszystkim opisy najważniejszych kampanii trwającej wojny z odpowiednim uzasadnie-
niem historycznym.

Książkowe kalendarze wydawane były powszechnie przez niemal cały wiek XX, pełniąc 
podobną rolę do swych poprzedników sprzed stulecia. Oprócz podawania układu dni, tygo-
dni, miesięcy oraz imienin, przypadających na dany dzień, doradzały, edukowały, informowa-
ły. Miały różny poziom edytorski, drukowano je często na lichym papierze, a jakość tekstów 
często pozostawiała wiele do życzenia. Chyba że redagowali je zawodowi dziennikarze, tak 
jak to miało miejsce np. w wydanym na rok 1976 „Kalendarzu Przyjaciółki”. Ta seryjna publi-
kacja była dziełem zespołu tworzącego najpopularniejsze w PRL pismo kobiece, jakim był ty-
godnik „Przyjaciółka”. 

Egzemplarz na który natrafiłem zawierał - oprócz obowiązkowego kalendarium oraz zawsze 
chętnie czytanego całorocznego horoskopu - także sporo publikacji poświęconych sportowi ko-
biecemu (w roku 1976 miały się odbyć letnie Igrzyska Olimpijskie). Były w nim optymistyczne 
teksty o rozwoju polskiego przemysłu, były liczne porady prawników, lekarzy, pedagogów i ar-
chitektów, a także teksty poświęcone przypadającym na rok 1976 ważnym rocznicom. W kalen-
darzu adresowanym głównie do kobiet nie mogło nie być ploteczek ze świata filmu, a także licz-
nych porad kosmetycznych czy kucharskich przepisów.

Horoskopy, rady odnoszące się do zdrowia, kuchni, urody, a także ciekawostki typu „Czy 
wiesz, że…” to tematy wypełniające niemal bez reszty informacyjno-poradniczą część popular-
nych „zdzieraków”. Ten typ kalendarzy ściennych ciągle jest niezwykle popularny w polskich 
domach. Każda z kartek „zdzieraka” jest opatrzona widoczną z daleka datą i zawiera to co w ka-
lendarium jest najważniejsze: nazwę miesiąca, datę, dzień oraz imiona solenizantów. Często 
podawany jest aktualny znak zodiaku, godziny wschodu i zachodu słońca. Zdarza się też, że 
natrafimy na przysłowie, odnoszące się do patrona dnia, bądź aktualnych zjawisk pogodowych.

Gminne kalendarze promocyjne
Na koniec wspomnijmy jeszcze o współczesnych kalendarzach ściennych. Niekoniecznie 

o najbardziej wyrafinowanych (jak np. kalendarz Pirelli), ale tych najczęściej zdobiących ściany 
naszych mieszkań i biur. Ich głównym elementem - obok kalendarium - są zdjęcia lub ciekawe 
motywy graficzne. W wydawanym co roku kalendarzu promującym gminę Kleszczów ilustra-
cję stanowią np. zdjęcia zrealizowanych przez gminę inwestycji, charakterystycznych obiek-
tów czy budowli z poszczególnych miejscowości, bądź zdjęcia typu krajobrazowego.

Fotografie do edycji gminnego kalendarza na rok 2021 wykonała firma DECARTICO Stu-
dio - Dariusz Antoszczyk. Wyróżnikiem tych zdjęć są niepowtarzalne ujęcia miejsc, które - 
trzeba przyznać - mogły niektórym mieszkańcom już spowszednieć. Druk gminnego kalenda-
rza wieloplanszowego, a także tzw. kalendarza trójdzielnego, wykonany został w poznańskiej 
Drukarni Empir.

Wieloplanszowym kalendarzem na rok 2021 postanowiła się też ze swoimi partnerami podzie-
lić Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Do zilustrowania poszczególnych jego stron posłużyły pra-
ce plastyczne dzieci i młodzieży, będące pokłosiem rozstrzygniętego wcześniej konkursu „Mój Tata 
pracuje…”, „Moja Mama pracuje…”. Zostały na nich przedstawione (przy pomocy różnych technik 
oraz w różnych ujęciach) siedziby firm i instytucji, działających na terenie gminy Kleszczów.

***
Dzisiaj, kiedy na każdym kroku znajdujemy informację o aktualnej dacie (smartfon, ekran 

monitora, zegarek), a plan spotkań i zadań na kolejne dni możemy zapisywać w formie elektro-
nicznych „przypominajek”, użytkowe walory kalendarzy stają się nieco mniejsze. Ciągle mogą 
one stanowić ciekawą dekorację ścian.

Jerzy Strachocki

owiatowy Urząd Pracy w Bełchato-
wie przypomina przedsiębiorcom, 

że tylko do 31 stycznia będą przyjmowa-
ne wnioski o udzielenie DOTACJI dla mi-
kroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy 
z przeznaczeniem na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospo-
darczej (art. 15zze4 ustawy z dnia 2 mar-
ca 2020 r.).

O dotację w kwocie 5 tys. zł mogą ubie-
gać się zarówno mikro, jak mali przedsiębi-
rocy, którzy na dzień 30 września 2020 r. 
prowadzili działalność gospodarczą (jako 
przeważającą) zgodnie z PKD: 47.71.Z, 
47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 
74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 
85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 
86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 
90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 
96.04.Z oraz ci przedsiębiorcy, których przy-
chód z działalności uzyskany w październi-
ku albo listopadzie 2020 r. był niższy co naj-
mniej o 40 proc. w stosunku do przychodu 
uzyskanego odpowiednio w październiku 
albo listopadzie 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdu-
ją się pod linkiem: http://pupbelchatow.
pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/
t a r c z a - a n t y k r y z y s o w a / d o t a c j a - n a -
pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-
dzialalnosci-gospodarczej.html.

(opr. JS)

P

Firma Epicom Sp. z o.o.
poszukuje do Zakładu Produkcyjnego znajdują-
cego się w Bogumiłowie przy ul. Ekologicznej 8, 
gmina Kleszczów osób do pracy na stanowisko:

OPERATOR LINII PRODUKCYJNEJ

Praca w systemie równoważnym, 
zmiany 12-godzinne.

WYMAGANIA: ● mile widziane doświadczenie 
na produkcji, ● zdolności manualne, ● szybkość dzia-
łania oraz chęć nauki i rozwoju, ● dyspozycyjność, do-
kładność, sumienność i terminowość.

OFERUJEMY: ● zatrudnienie na podstawie umo-
wy o pracę, ● możliwość podnoszenia swoich kwalifi-
kacji, ● praca w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Wszystkie zainteresowane i spełniające wy-
żej 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 rekruta-
cji prowadzonego przez Epicom sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

å
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do Woli Grzymalinej. Drzewa wycinane były przez dwa dni pod 
nadzorem gajowego Władysława Sachrajdy i to pomimo ostrze-
żenia, zgłoszonego przez radnego z Łękińska, Andrzeja Andry-
siaka, który uczestników akcji wycinania informował, iż drzewa 
stanowią gminną własność. Z informacji przekazanych zarządo-
wi przez tegoż radnego wynika, że samowolka odbyła się na po-
lecenie inżyniera Zajączkowskiego - nadleśniczego z lasów ma-
jątku Wola Grzymalina.

Minimalną wartość należących do gminy przydrożnych 
drzew zarząd gminy oszacował na 300 zł. Taką właśnie kwo-
tę postanowił wyegzekwować od wspomnianego nadleśnicze-
go, zastrzegając iż „w razie odmowy dobrowolnego wpłacenia 
tej należności do dnia 31 grudnia 1937 r. zwrócić się jeszcze do 
Zarządu Głównego majątku w Warszawie, w razie zaś nie osią-
gnięcia i tu skutku - wystąpić na drogę sądową”.

Żywo dyskutowaną kwestią była też sprawa przejmowania 
przez gminę szkolnego majątku gromad - gruntu oraz budyn-
ków. Taki kierunek zmian własnościowych i uwłaszczania gmin 
kosztem gromad wynikał najpewniej z polityki władz centralnych, 
bo powoływano się przy tym na pismo Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi. Większość członków zarządu przy sprzeciwie radnego 
Andrzeja Andrysiaka opowiadała się za przyjęciem osady szkol-
nej w Łękińsku wraz z budynkiem szkolnym, a także za przeję-
ciem gruntów w Woli Grzymalinej, na których deklarowano zbu-
dować potrzebną tam szkołę (dotąd szkoła w Woli Grzymalinej 
funkcjonowała w wynajmowanym lokalu).

9 grudnia 1937 r.
Jednym z tematów, którymi na tej sesji zajmowali się radni, 

było wyegzekwowanie pieniędzy za nielegalnie wycięte drze-
wa przy drodze z Łękińska do Woli Grzymalinej. Z powodu od-
mowy zapłacenia wyliczonej 300-złotowej rekompensaty przez 
nadleśniczego gmina gotowa była wystąpić na drogę sądową. 
Na założenie sprawy nie miała aktualnie pieniędzy, więc radni 
musieli umieścić w budżecie na kolejny rok odpowiednią pozy-
cję wydatkową. Zarazem pojawiły się wątpliwości co do szans 
wygrania z potężnym ziemianinem - baronem Kronenbergiem, 
który w tym czasie władał m.in. majątkiem w Woli Grzymalinej. 
Rada zaleciła więc wójtowi Franciszkowi Grzegorczykowi, by 
upewnił się „w miarodajnych źródłach czy sprawa jest do wy-
grania na korzyść gminy, a w razie wątpliwości wygrania pro-
cesu, zaniechać występowania na drogę sądową, aby nie na-
rażać gminy na niepotrzebny wydatek”.

Rada na grudniowej sesji uchwaliła plan dochodów i wydat-
ków budżetowych na okres 1938/39. Zdecydowana większość 
podjętych uchwał odnosiła się do spraw podatkowych. Opłaty 
administracyjne i targowe oraz podatek gruntowy nie były jedy-
nymi źródłami dochodów gminy, bo samorząd miał też udział 
w pięciu różnych podatkach, pobieranych na rzecz państwa. 
Zbierano również opłaty od umów o przeniesienie własności 
nieruchomej, dodatek od podatków dochodowych i zarobko-
wych oraz podatek wyrównawczy.

Jedną z ciekawych inicjatyw, podjętych na koniec tego po-
siedzenia rady na wniosek radnego E. Dembowskiego było 
powołanie do życia instytucji pożyczkowej. Zarządca majątku 
w Woli Grzymalinej proponował, co prawda, założenie gmin-
nej kasy pożyczkowo-oszczędnościowej, ale z braku gminnych 
funduszy na utworzenie takiej kasy przyjęty został wniosek 
o zorganizowanie Kasy Stefczyka z siedzibą w Kleszczo-
wie. „W tym celu większość obecnych na zebraniu postanowi-
ła przystąpić na członków takiej kasy, deklarując dla orientacji 
udziały w sumie 600 zł”.

Wójta Grzegorczyka wezwano, by podjął niezwłocznie kro-
ki organizacyjne dla uruchomienia tego projektu.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

Historia zapisana 
w protokołach (16)

Lista studentów,
którym przyznano miesięczne 

stypendia w roku akademickim 
2020/2021

å ciąg dalszy ze str. 8

Lp. Nazwisko i imię 
stypendysty

1. Alama Mateusz
2. Antosiewicz 

Aleksander
3. Bartoszewska Iza
4. Bębnowska 

Wiktoria
5. Białek Izabela
6. Bindas Maria
7. Bujacz Martyna
8. Bukowiec Miłosz
9.  Buresz Natalia
10. Chłopik Kamil
11. Chojka Weronika
12. Chudzik 

Magdalena
13. Cieślak Karolina
14. Dytnerski Wiktor
15. Figura Maciej
16. Frach Natalia
17. Frach Kamila
18. Frankowska 

Emilia
19. Frukacz Dawid
20. Fryś Kinga
21. Gałwiaczek 

Bartłomiej
22. Gawłowski Hubert
23. Gierach Milena
24. Grzegorczyk 

Adam
25. Grzybek Julia
26. Jagusiak Barbara
27. Jaguścik 

Przemysław
28. Jakubiak Sandra
29. Jasek Natalia
30. Jędrzejczyk Agata
31. Kaczmarczyk 

Joanna
32. Kaczmarczyk Piotr
33. Kaczmarek Paula
34. Kapczyńska 

Kamila
35. Kapusta Jakub
36. Kąkalec Kinga
37. Kątna Paulina
38. Kęsy Wiktoria
39. Kierasińska 

Wiktoria
40. Klimczyk Kornelia
41. Klimczyk Patryk 
42. Knysiak Mateusz
43. Kochanowska 

Magdalena
44. Kociniak Krzysztof
45. Komorowska 

Klaudia
46. Komorowski Adam
47. Koper Szymon
48. Kordowska 

Weronika
49. Kostrzewa Maciej
50. Kostrzewa 

Weronika

51. Kotynia Tomasz
52. Kowalczyk Damian
53. Kowalczyk Paula
54. Kowalska Julia
55. Kowalski Konrad
56. Krężoch Dawid
57. Krupski Maciej
58. Krupski Wojciech
59. Kubiak Tobiasz
60. Kucharska Paulina
61. Kurdek Bartłomiej
62. Kurowska Wiktoria
63. Kusiak Patryk
64. Lasota Mikołaj
65. Łakoma Dominika
66. Łażewska Izabela
67. Marcinkowska 

Marta
68. Matynia Marika
69. Mielczarek Jakub
70. Mielczarek Kamila
71. Mikus Jakub
72. Misiak Jakub
73. Miśkowiec Rafał
74. Mizera Oliwia
75. Morawiec Kata-

rzyna
76. Mularczyk Natalia
77. Mularczyk Piotr
78. Muskała Paweł
79. Muskała Julia
80. Muskała Magda-

lena
81. Muskała Marcin
82. Muskała Wiktoria
83. Nagoda Beata
84. Niedbała Patryk
85. Nowacka Marta
86. Obuchowska 

Agnieszka
87. Olczak Paulina
88. Olszewska Monika
89. Pabich Julia
90. Pabich Sylwester
91. Pajęcki Paweł
92. Paradecka 

Aleksandra
93. Pawelec Konrad
94. Pendziwiatr 

Paulina
95. Piątczak Weronika
96. Piechura Oliwia
97. Pieniążek Bartosz
98. Pieniążek Kamil
99. Pierzak 

Aleksandra
100. Pikus Wiktoria
101. Piwowarczyk 

Anna
102. Płomińska Klaudia
103. Podsiadły Miłosz
104. Podsiadły Niko-

dem
105. Rajtarska Paulina
106.  Rakoczy Marika
107. Roczek Mateusz

108. Roczek Mateusz
109. Rogozińska 

Aleksandra
110. Rogoziński Marcin
111. Rozpara Maria
112. Rożniakowski 

Sebastian
113. Różycka Dominika
114. Rudzka Natalia
115. Rutkowska 

Aleksandra
116. Rutkowska 

Izabela
117. Sadurski Filip
118. Skalska 

Magdalena
119. Skalski Michał
120. Sobieraj Łukasz
121. Sołtys Julia
122. Staniszewska 

Jagoda
123. Stefaniak Jerzy
124. Stępień Jakub
125. Stępnik 

Aleksandra
126. Stępnik Patrycja
127. Szczepaniak 

Aleksandra
128. Szczepaniak Piotr
129. Szczepanik 

Patrycja
130. Szczepocka

 Natalia
131. Szczęsny-Pode-

szwa Marcin
132. Szymczak 

Adrianna
133. Śmiertka 

Katarzyna
134. Śmiertka Krystian
135. Tarkowska Alicja
136. Tatara Izabela
137. Trajdos Aleksandra
138. Trajdos Mateusz
139. Trędkiewicz Oliwia
140. Urbaniak Julia
141. Waleryn Maciej
142. Węglarski Filip
143. Widera Oliwia
144. Woch Agata
145. Woch Natalia
146. Wojewoda 

Aleksandra
147. Wojewoda 

Dominika
148. Worpus Nikola
149. Woźniak 

Magdalena
150. Wójcik Magdalena
151. Wysocka 

Magdalena
152. Zbies Piotr
153. Zbroja Anna
154. Zielińska Paulina
155. Zielińska Klaudia
156. Ziemba Daniel
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na II przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 4 lutego 2021 roku

Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. bełcha-
towski, woj. łódzkie w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 14, oznaczone jako działki po-
dane w zestawieniu tabelarycznym.

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

Nr 
działki

NR 
KW

Powierzch-
nia 
[ha]

Cena wywo-
ławcza net-

to [zł]

Wadium 
[zł]

Minimalne 
postąpie-

nie [zł]

ul. Jana III Sobieskiego
1. Łuszczanowice Kolonia 626

Ks
ię

ga
 W

ie
cz

ys
ta

  
  P

T1
B 

/0
00

53
23

4/
7

0,1151 56 399,00 5 700,00 570,00
ul. Władysława Jagiełły

2. Łuszczanowice Kolonia 731/1 0,1721 74 003,00 7 500,00 750,00
3. Łuszczanowice Kolonia 732 0,1281 67 893,00 6 800,00 680,00
4. Łuszczanowice Kolonia 733 0,1283 67 999,00 6 800,00 680,00
5. Łuszczanowice Kolonia 734 0,1285 68 105,00 6 900,00 690,00
6. Łuszczanowice Kolonia 735 0,1287 68 211,00 6 900,00 690,00
7. Łuszczanowice Kolonia 736 0,1288 68 264,00 6 900,00 690,00

ul. Stefana Batorego
8. Łuszczanowice Kolonia 739 0,1236 65 508,00 6 600,00 660,00
9. Łuszczanowice Kolonia 741 0,1232 65 296,00 6 600,00 660,00

10. Łuszczanowice Kolonia 742 0,1230 65 190,00 6 600,00 660,00

1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą i chwastami. 
W/w działki posiadają pełną infrastrukturę techniczną wraz z układem drogowym. Przyłącza wody, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wprowadzone są na teren poszczególnych działek, przyłącza 
teletechniczne, energetyczne i gazowe doprowadzone są do granicy pasa drogowego.

2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listo-
pada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miej-
scowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 5798), gdzie działki 
oznaczone numerami: 626, 731/1, 732, 733, 734, 735, 736, 739, 741, 742 znajdują się w stre-
fi e 4MN, 5MN i 9MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

Na działkach nr 733, 734 i 735 w granicach oznaczonych na rysunku planu znajduje się 
granica strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w której wszelkie roboty 
ziemne wymagają postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do zabyt-
ków archeologicznych oraz strefa ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, w któ-
rej wszelkie roboty ziemne wymagają nadzoru archeologicznego.

Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjazdem z drogi 
gminnej 101136E Łuszczanowice - Antoniówka, ulicą Jana III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego. 

Szczegółowe informacje w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Kleszczów, w Kleszczowie, ul. Główna 47, pok. 28, tel. 44/ 731-66-50.

Drugie przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 w dniu 4 lu-
tego 2021 r. w sali nr 16 o godz. 10.30. Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmiotowych 
nieruchomości, przeprowadzone w dniu 5 listopada 2020 r. zakończyły się wynikami ne-
gatywnymi.

Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze. zm.) do ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowią-

zany będzie uiścić należny podatek VAT w wy-
sokości obowiązującej w dniu sprzedaży, a tak-
że ponieść koszty związane z zawarciem umowy 
kupna-sprzedaży.

Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin prze-
targu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 
Kleszczów, publikowana jest na stronach inter-
netowych www.kleszczow.pl oraz w Biulety-
nie 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 Gospodar-
ki 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 ust-
nych przetargów nieograniczonych w dniu 
4 lutego 2021 roku.

P onad 24 m sześć. drewna z drzew li-
ściastych (platan klonolistny, jesion 

wyniosły, klon zwyczajny) będzie przedmiotem 
przetargu ofertowego, organizowanego przez 
gminę na początku lutego. Drewno pochodzi 
z wycinki, prowadzonej podczas drogowych 
inwestycji na terenie Kleszczowa i Łękińska. 
Sprzedaż odbędzie się w formie nieograniczo-
nego pisemnego przetargu ofertowego.

Drewno złożone w siedmiu stosach różnej 
objętości (najmniejszy - 2,14 m sześć., naj-
większy - 4,08 m sześć.) ma cenę wywoław-
czą brutto 58,98 zł za jeden m sześć. Jedynym 
kryterium oceny ofert w tym przetargu będzie 
wysokość zaproponowanej przez nabywcę 
ceny brutto.

Termin składania ofert w kancelarii ogólnej 
Urzędu Gminy w Kleszczowie upływa 2 lutego 
o godz. 16.00. Informacje o szczegółach przy-
gotowania ofert, a także o ilości drewna i ce-
nach wywoławczych za każdy stos są dostęp-
ne w ogłoszeniu podanym na stronach Biule-
tynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczów. 
Tam znaleźć można również formularz oferty.

JS

W związku z trwającą procedurą planistycz-
ną, dotyczącą realizacji podjętej przez Radę 
Gminy Kleszczów Uchwały Nr XIV/125/2019 
z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kleszczów, Wójt Gminy 
Kleszczów zawiadamia o rozpatrzeniu wnio-
sków złożonych do projektu zmiany Studium.
Z treścią Zarządzenia nr 0050.59.2020 Wój-
ta Gminy Kleszczów z dnia 21 grudnia 2020 
roku można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Gminy w Kleszczowie bądź na stronie interne-
towej w zakładce BIP, Uchwały Rady Gminy / 
Zarządzenia Wójta Gminy, Rejestr Zarządzeń 
Wójta (od 2011 roku).

Kolejny przetarg 
na drewno opałowe

Rozpatrzone wnioski 
do zmiany „Studium”

OPIEKUN  DZIENNY

Łękińsko, 
tel. 668-384-882
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biorczym jako zdający podpisał się E. Augustowski. Przejmującym był 
Aleksander Misztela.

To kolejne zdjęcie szkolnego budynku, 
udostępnione przez p. Andrzeja Szkudlarka

Z dokumentu tego dowiadujemy się, że należące do szkoły grun-
ty zajmowały 1,68 ha powierzchni. Stał na nich murowany budynek, 
a także ulokowane pod odrębnym dachem obórka ze stodołą. Na ze-
wnątrz szkoły znajdowały się też szkolne ubikacje.

W skład umeblowania sali lekcyjnej wchodziły: stół, trzy krzesła, 
podium pod stół, 20 drewnianych ławek, biblioteczny regał, biurową 
szafę, starą szafę, wieszak „deskowy” na ścianę. W sali znajdowały 
się też dwie tablice wiszące, żelazny piecyk z rurami, metalowa wy-
cieraczka do butów, kosz na śmieci, radio na baterie, a także trochę 
przyborów szkolnych. Ściany nie były już tak puste, jak w pierwszym 
okresie po wojnie. Oprócz godła państwowego wisiały na nich 4 mapy 
(dwie mapy Europy oraz dwie mapy Polski - jedna z nich nazwana 
mapą dziesięciolecia Polski Ludowej), 10 obrazów z widokami War-
szawy, a także „pięć obrazów naukowych”. Zbiory szkolnej bibliotecz-
ki liczyły 539 egzemplarzy. Na zimę zgromadzony był zapas 15 kwin-
tali węgla, złożony zapewne w obórce lub stodole.

Z arkusza sprawozdawczego przygotowanego po pierwszym 
półroczu przez nowego kierownika szkoły wynikało, że na 47 
uczniów tylko 28 nie miało wystawionych ocen niedostatecznych. 
Dwójka czwartoklasistów oraz troje piątoklasistów mogło się po-
chwalić dwójami z co najmniej trzech przedmiotów.

Nowy komitet rodzicielski, wybrany 1 lutego 1959 r. tworzyło 
10 mieszkańców Wolicy, a zarazem rodziców uczniów. Komitetowi 
przewodniczył Władysław Pacholik, funkcję skarbnika pełnił Jan He-
jak, członkami byli zaś: Józef Dworzyński, Anna Hejak, Maria Kop-
ka, Kazimierz Kowalski, Władysław Krawczyk, Feliks Rogoziński, 
Władysław Rogoziński oraz Władysław Zbroja.

Wizytacja za wizytacją
6 lutego 1959 roku zostały sporządzone wnioski po kolejnej wi-

zytacji, jaką w szkole w Wolicy przeprowadził zastępca inspekto-
ra szkolnego z Bełchatowa - Dominik Pol. Kierownikowi A. Miszte-
li zwrócił uwagę na to, że nauczanie odbywa się tylko werbalnie, 
bez wykorzystania pomocy naukowych, a zeszyty uczniów nie są 
sprawdzane i budzą zastrzeżenia pod względem estetyki. Ucznio-
wie najstarszej klasy w większości przyswoili materiał z matematy-
ki, nie znali natomiast lektury uzupełniającej z języka polskiego. Wi-
zytator uznał przy tym, że „szkoła ma warunki do pracy i osiągania 
dobrych wyników nauczania  i wychowania”. Najpoważniejszy z za-
rzutów brzmiał: „Szkoła w Wolicy nie realizuje należycie programów 
nauczania ze względów na to, że nauczyciele nie planują rozkładów 
materiału nauczania na poszczególne okresy roku szkolnego na bie-
żąco i nie zapisują wszystkich jednostek lekcyjnych”.

Po raz pierwszy w dokumentach szkoły w Wolicy słowo „nauczyciel” 
pojawia się w liczbie mnogiej. Okazuje się, że oprócz kierownika w szkole 
pracowała również nauczycielka języka polskiego. Nazwisko i imię tej na-
uczycielki poznajemy z kolejnego sprawozdania, które Dominik Pol przy-
gotował po inspekcji, przeprowadzonej w Wolicy rok później. Aleksandra 
Misztelę wspierała w nauczaniu dzieci jego żona, Rozalia Misztela.

Tym razem spostrzeżenia przedstawiciela Inspektoratu Oświaty 
w Bełchatowie zostały napisane na gotowym formularzu, z podziałem 
m.in. na takie zagadnienia: „Realizacja programów nauczania”, „Przy-
gotowanie się nauczycieli do lekcji”, „Metody pracy nauczycieli”, „Stan 
higieniczny w szkole”, „Czytelnictwo w szkole”, „Ocena pracy nauczy-
cieli wg hospitowanych lekcji”. W zaleceniach pokontrolnych wizyta-
tor wspomniał m.in. o zwróceniu uwagi na oszczędność podręczników 
szkolnych, o potrzebie organizowania wycieczek dla wszystkich klas, 
a także - kolejny raz - o zaprowadzeniu kroniki szkolnej.

Niepokojąca diagnoza
Kolejną wizytację w Wolicy przeprowadził (pod koniec roku szkol-

nego 1960/61) inny inspektor - Mieczysław Sidowski. Wydawał się su-
rowszy i bardziej precyzyjny w ocenach od swego poprzednika. Zapi-
sane w pkt. 8 formularza spostrzeżenia na temat wyników nauczania 
tłumaczą po części, skąd wśród uczniów było ciągle tak dużo osób 
z co najmniej jedną oceną niedostateczną na koniec półrocza. W kla-
sach pierwszych wizytator oceniał jedynie umiejętność czytania. Uznał 
ją (z wyjątkiem dwóch wymienionych z nazwiska uczniów) za dość do-
brą. „Wiadomości z jęz. polskiego w kl. II, III, IV i V są słabe. Uczniowie 
nie dają odpowiedzi na proste i łatwe pytania. Podobnie przedstawia się 
sprawa z matematyki. W klasach tych wykazano poważne braki z tego 
przedmiotu. Tylko niektórzy uczniowie dawali zadowalające odpowie-
dzi. Wyniki z historii i biologii w kl. IV i V również słabe. Fakt ten jest bar-
dzo niepokojący. Jest to już koniec roku szkolnego i materiał ten nie bę-
dzie już przez uczniów opanowany”.

Oceniając pracę obojga nauczycieli inspektor dość pozytywnie oce-
niał metody i przygotowanie Aleksandra Miszteli. Do pracy jego małżonki 
miał jednak zastrzeżenia. Uznał, że prowadząc lekcje z pierwszoklasista-
mi o locie w kosmos Jurija Gagarina nie przygotowała właściwych pomo-
cy i używała słów niezrozumiałych dla malców.

Surowe oceny zebrali uczniowie za brak zainteresowania czytaniem 
książek: „Na pytanie w kl. II i III „jakie książki poznaliście w bieżącym roku 
szkolnym” żaden uczeń nie zgłosił się do odpowiedzi”. Prócz tego nie czy-
tają również pism młodzieżowych jak „Płomyk” czy „Płomyczek”.

Jak z takim poziomem wiedzy i oczytania uczniowie z Wolicy mogli 
radzić sobie w nauce w szkole zbiorczej w Łękińsku? Ilu z nich mogło się 
później odważyć na kontynuowanie nauki w szkołach średnich, a nawet 
zawodowych? To pytania natury retorycznej…

Szkolne przedmioty
Na koniec tej części wspomnijmy jeszcze o liczbie lekcji w poszcze-

gólnych klasach i o przedmiotach, jakie były nauczane na przełomie lat 
50. i 60. Zajęcia w Wolicy prowadzone były z podziałem na 3 grupy. Naj-
młodsi zaczynali lekcje około południa. W ciągu tygodnia mieli 18 lekcji - 
najwięcej z języka polskiego (9) i matematyki (7), a ponadto pojedyncze 
lekcje ze śpiewu, wychowania fizycznego, rysunków (2), prac ręcznych 
i religii. Klasy II i III uczyły się razem, spędzając w szkole 24 godziny lek-
cyjne tygodniowo. Do wymienionych wcześniej przedmiotów dochodziła 
w tych klasach biologia. Połączone klasy IV i V miały natomiast 32 godzi-
ny zajęć tygodniowo. Nowe przedmioty, jakie pojawiały się w programie 
starszych klas to geografia (2), historia (3) i język rosyjski (3).

Warto zatrzymać się na chwilę przy takim przedmiocie jak religia. 
W roku szkolnym 1959/60 rozkład przewidywał w klasach II, III, IV i V po 
dwie lekcje religii tygodniowo. W planie lekcji, sporządzonym odręcznie 
przez kierownika szkoły, jedynym przedmiotem, który został wyróżniony 
różowym podkreśleniem jest właśnie religia. Z arkuszy organizacyjnych 
nie dowiemy się nazwiska księdza, który dzieciom z Wolicy przybliżał 
wtedy prawdy wiary i dzieje Starego oraz Nowego Testamentu. W kolej-
nym rozkładzie tygodniowym, zachowanym w aktach piotrkowskiego ar-
chiwum (na rok szkolny 1960/61) takiego przedmiotu jak religia już nie 
znajdujemy. Podobnie jest z planem na rok 1961/62.

Warto tu raz jeszcze przypomnieć, że wolnym od nauki dniem była 
w tamtych latach wyłącznie niedziela. Soboty stały pod znakiem nauki i to 
często dość intensywnej, bo zajmującej nawet pięć lekcji.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

å ciąg dalszy ze str. 9
Szkoła w Wolicy (cz. 2)
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• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - 
w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren 
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 
lub (44) 634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(osiedle „Zacisze” i fi rmy w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Ener-
goserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci  wodociągowej, 
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - 
w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 
731-37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego – 
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub 
692-130-780.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia STANDRUK, 
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25, tel. 81/ 740-25-35

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

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112

INFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYMożna odwiedzać bibliotekę

Zakładki do książek tematem konkursu

Dużo nowości zakupionych w 2020 roku

Konkurs „Śnieżny dekalog”…

Tegoroczne ferie z konieczności spędzane przez uczniów w domach mogły być okazją do spotka-
nia z ciekawymi lekturami, tym bardziej że Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie ponownie za-
prosiła czytelników do bezpośredniego wypożyczania. Nowe zasady korzystania z wypożyczalni obo-
wiązują od pierwszego dnia ferii zimowych tj. od 4 stycznia. 

Panie z biblioteki zachęcały przy tym czytelników do wcześniejszego sprawdzenia dostępności 
książek i fi lmów, którymi są zainteresowani. Takie sprawdzanie jest możliwe w katalogu, dostępnym na 
stronie www.kleszczow-gbp.sowwwa.pl. Zamówienie złożone telefonicznie lub poprzez internet przy-
spiesza obsługę czytelników, odwiedzających gminną bibliotekę. 

Oddawane przez czytelników książki są poddawane 4-dniowej kwarantannie zanim będą mogły 
być ponownie wypożyczone. Na razie nadal nie można korzystać z bibliotecznej czytelni. Egzemplarze 
prasy można natomiast wypożyczać do domu na 7 dni.

Do 15 stycznia można było zgłaszać prace na konkurs „Wszystkie barwy zimy”. Grafi ka z zimowym 
motywem, dowolna technika plastyczna oraz dowolne materiały - to najkrócej opisane parametry, któ-
rym miała odpowiadać zakładka do książki. Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach wiekowych: 
I - dzieci w wieku przedszkolnym; II - uczniowie klas I-III; III - uczniowie klas IV-VIII. Informację o wyni-
kach konkursu podamy po jego rozstrzygnięciu.

… ogłoszony przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji polega na zilustrowaniu waż-
nych dla narciarzy reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Te reguły znaleźć można w 
ulotce „Śnieżny dekalog”, zamieszczonej na stronie https://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/
konkurs/28400,Konkurs-plastyczno-fi lmowy-SNIEZNY-DEKALOG.html. Tamże - regulamin konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 
osób) w dwóch kategoriach wiekowych: ● kategoria I - wiek: 5-10 lat, ● kategoria II - wiek: 11-16 lat. 
Prace konkursowe będą przyjmowane do 5 marca, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca. Na 
laureatów czekają atrakcyjne nagrody. 

JS

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie podsumowała swoją działalność w minionym roku. Do naj-
bardziej optymistycznych wiadomości należy to, że w szybkim tempie powiększały się książkowe i multime-
dialne zbiory. Na łączną ilość zakupionych nowych książek (2119) blisko połowę (999) stanowiła literatura 
piękna dla dorosłych. Liczba tytułów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w bibliotece i jej fi liach zwiększy-
ła się łącznie o 798. Pozostałą część zakupionych nowości stanowiła literatura popularnonaukowa.

Najwięcej nowości książkowych (1424) trafi ło na półki w głównej siedzibie biblioteki. Tu przybyło 
również najwięcej fi lmów na płytach (226) oraz audiobooków (118). Łączna liczba nowości multimedial-
nych, kupionych w ciągu minionego roku wyniosła: 390 fi lmów, 157 audiobooków.

O tym, jak ukształtowała się zeszłoroczna liczba czytelników oraz wypożyczeń książek napiszemy 
w kolejnej części podsumowania.

JS

W gminnej bibliotece
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… już po raz ósmy. W nietypowych warunkach, bo nie na jed-
nej scenie, nie przy jednakowych dekoracjach i oświetleniu, lecz 
w wersji on-line rywalizowali z sobą mali wokaliści, wykonując 
najbardziej popularne polskie kolędy i pastorałki. Organizatorem 
gminnego konkursu „Kolędować Małemu” było Publiczne Przed-
szkole Samorządowe w Kleszczowie. Cel konkursu to kultywowa-
nie tradycji bożonarodzeniowego kolędowania, promocja młodych 
wykonawców, uwrażliwienie na piękno świątecznej tradycji oraz 
kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Jak co roku występowały w nim dzieci sześcioletnie oraz 
uczniowie klas I szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Ich 
zadaniem było wykonanie jednej, dowolnie wybranej kolędy lub 
pastorałki, zaprezentowanej w nagraniu wideo.

P r z e d s z k o l a k ó w 
w tym roku oceniało jury 
konkursowe w składzie: 
Monika Kluza (instruktor-
ka warsztatów muzycz-
nych, wokalistka, autorka 
bajek, wierszy, opowiadań 
i piosenek dla dzieci); Ma-
rysia Markiewicz (absol-
wentka Państwowej Szko-
ły Muzycznej I stopnia 
w Radomsku, uczestnicz-
ka i zwyciężczyni licznych 
konkursów wokalnych – 
m.in. II miejsce w 8. edycji programu Must Be the Music); Katarzy-
na Bielska (absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Radomsku, wokalista zespołu The Loft). Panie oceniały występ 
ośmiorga dzieci, które do konkursowej próby przystąpiły z dużym 
zaangażowaniem, prezentując się na tle świątecznych dekoracji 
i w specjalnie przygotowanych strojach. Podczas oceny jury wzięło 
pod uwagę: umiejętności wokalne, sposób prezentacji, dobór reper-
tuaru dostosowany do wieku i możliwości wykonawcy.

Kolejność miejsc zaję-
tych w konkursie wokalnym: 
● Kategoria „Przedszkole” 
- I miejsce: Zofia Zaremba 
(PPS Łuszczanowice); II m.: 
Zuzanna Zatorska (PPS Łę-
kińsko - fot. 1); III m.: Nadia 
Samojluk (PPS Kleszczów), 
Maria Witowska (PPS Klesz-
czów).
● Kategoria „Szkoły podsta-
wowe” - I m.: Miłosz Gurazda 
(SP Kleszczów - fot. 2); II m.: 
Kinga Rejniak (SP Łękińsko); 
III m.: Martyna Zbroja (SP Łę-

kińsko), Alicja Ślęzak (SP Kleszczów).
Nagrania konkursu „Kolędować Małemu” obejrzeć można na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=V4SOabIVXYY&feature=emb_logo.

as biegnie szybko i już niedługo od ostatnich Świąt Bożego 
Narodzenia dzielić nas będzie miesiąc. Dla osób, które chcia-

łyby jeszcze poczuć niezwykłą, świąteczną atmosferę, a także obej-
rzeć występy rodzimych wykonawców (w tym roku nie było szansy, by 
ich prezentacje obejrzeć na żywo: w przedszkolach, szkołach, kościo-
łach i w SOLPARKU) przygotowaliśmy krótkie zestawienie linków do 
nagrań i programów z ich udziałem. 

Trzydziestominutowy program świąteczny, który otwierają skie-
rowane do mieszkańców gminy życzenia wójta Sławomira Chojnow-
skiego, zrealizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Klesz-
czowie. W nagraniach do tego programu udział brali uczestnicy zajęć 
artystycznych, prowadzonych on-line przez instruktorów GOK. Aby 
obejrzeć materiał wystarczy kliknąć w link www.youtube.com/wat-
ch?v=HI0qp-z0eIo&feature=emb_logo.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
oraz Kleszczowski Chór Mie-
szany „Sonore” przygotowali do 
swego bożonarodzeniowego pro-
gramu trzy kolędy. Nagrania od-
bywały się w kościołach parafii 
rzymskokatolickich w Łękińsku 
i Kleszczowie oraz poprzez łą-
cza zdalne. Mamy je szansę od-
naleźć na stronie https://www.
youtube.com/watch?v=Jkgi-
8ZnY1MY.

Z kolei na stronie https://spkleszczow.pl/z-najlepszymi-zyczeniami/ znaj-
dziemy 15-minutowy montaż słowno-muzyczny „Gdy zapada grudniowa 
noc…”. Znakomicie ogląda się ten materiał, przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

„Dziękuję za to, co mam” ... - czyli życzenia świąteczne dla Wszyst-
kich - pod takim tytułem znajdziemy specjalny świąteczny montaż, skie-
rowany nie tylko do społeczności Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Łękińsku (link: https://splekinsko.pl/wpis/dziekuje-za-to-co-
mam-czyli-zyczenia-swiateczne-dla-wszystkich).

Na odnowionej stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie w „Aktualnościach” (https://zspkleszczow.pl) za-
mieszczony był 6-minutowy materiał wideo z nagranymi życzeniami, pa-
storałką oraz tańcem przy choince.

Niezwykłym, indywidualnym 
materiałem muzycznym (skrzyp-
cowa wersja popularnej „Kolę-
dy dzwoneczków” („Caroll of the 
Bells”) ukraińskiego kompozyto-
ra Mykoły Leontowicza z 1914 
roku) podzieliła się z odbiorcami 
w internecie Lena Lasota. Ple-
nerowe nagranie zostało zreali-
zowane na tle bożonarodzenio-

wych iluminacji, ustawionych m.in. w Kleszczowie. Można je obejrzeć 
pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=rJvNmh3ClEs.

Kolędowali Małemu… Bożonarodzeniowe śpiewy, 
muzyka i recytacje

Cz

fot.1

fot.2

fot.1

fot.2


