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W piątek 28 maja Gminny Klub Hono-
rowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie 
zaprasza do udziału w kolejnej krwiodaw-
czej akcji. Tak jak poprzednie odbędzie 
się ona w kompleksie SOLPARK. Tym ra-
zem nie było możliwe przełożenie termi-
nu o dzień wcześniej czyli na czwartek 
27 maja, tak by dawcy mogli skorzystać 
z dwóch dni wolnego (taki bonus dla osób 
oddających krew lub osocze wprowadziły 
zmienione w tym roku regulacje prawne).

28 maja rejestracja krwiodawców prowa-
dzona będzie od godz.9.00 do 12.00. „Pro-
simy o odpowiednie przygotowanie swoich 
organizmów do donacji oraz o liczne przyby-
cie” - apelują przedstawiciele zarządu Gmin-
nego Klubu HDK PCK w Kleszczowie.

Rozalia i Aleksander Misztelowie - dla każdego absolwenta szkoły podstawowej w Woli-
cy te nazwiska jednoznacznie kojarzą się z latami spędzonymi w ciasnych, ale bliskich ser-
cu murach. O tym, jak bardzo to nauczycielskie małżeństwo zrosło się ze społecznością wsi 
opowiedziałby niejeden z mieszkańców Wolicy. Tradycją stało się zapraszanie kierownika 
szkoły wraz z żoną na uroczystości rodzinne. Załączone zdjęcie dokumentuje jedno z takich 
wydarzeń, mających miejsce w 1974 r. - pierwszą komunię pani Doroty Kowalskiej.

Mamy nadzieję, że po-
dzielony na kilka części 
opis historii niewielkiej szko-
ły w Wolicy zachęcił czy-
telników do rozmów o tam-
tych niełatwych i - co tu kryć 
- biednych realiach życia. 
Wspomnienia, przesłane 
w kilku mailach przez jedne-
go z czytelników niech będą 
zamknięciem rozdziału, po-
święconego dziś już nieist-
niejącej szkole podstawowej 
w Wolicy.

Więcej na str. 10

Słabnąca epidemia koronawirusa w Polsce i coraz szersza akcja szczepień - to uzasadnie-
nie dla stopniowego znoszenia różnych ograniczeń, wprowadzonych w marcu. Po 1 maja za-
częło się luzowanie, a jego kolejne etapy rząd uzależnił od utrzymywania się niskiego wskaźnika 
zakażeń COVID-19. Od połowy maja możliwe będzie zdjęcie maseczek na świeżym powietrzu, 
a pod koniec tego miesiąca ruszyć mogą siłownie i zajęcia rekreacyjne (także w SOLPARKU).

Więcej na str. 4

Piątek 30 kwietnia był 
wyjątkowym dniem dla 
pracowników P.U.H. „DO-
MAX” Arkadiusz Mika 
z siedzibą w Boronowie. 
Ta firma z branży dro-
gowej realizuje w gminie 
Kleszczów trzy różne in-
westycje. Ostatni dzień 
kwietnia przeznaczono na 
ułożenie wierzchniej war-
stwy mieszanki SMA na 
dwóch odcinkach moder-
nizowanej drogi powiato-
wej nr 1500E - od Klesz-
czowa aż do Czyżowa.

Więcej na str. 7

W trzech przetargach, których termin 
ustalono w czerwcu, Gmina Kleszczów za-
oferuje nabywcom 18 działek budowlanych. 
Są to parcele położone na nowym osie-
dlu w Łuszczanowicach Kolonii przy uli-
cach: Jana III Sobieskiego, Stefana Batore-
go, Władysława Jagiełły oraz Zygmunta III 
Wazy. Większość z nich liczy od 12 do 13 
arów powierzchni. Ceny wywoławcze netto 
za jedną działkę zaczynają się od 63.600 zł. 
Licytowanie największej, 13,8-arowej par-
celi zacznie się od poziomu 73.193. zł.

Osiedle w Łuszczanowicach Kolonii ma 
kompleksowe uzbrojenie. Posiada też - co 
widać na zdjęciu - kompletną infrastrukturę 
drogową wraz z chodnikami.Termin pierw-
szego czerwcowego przetargu wyznaczo-
ny został na dzień 2 czerwca. Kolejne ter-
miny to 10 i 23 czerwca.

Więcej na str. 4, 8 i 9

Kolejna okazja 
dla krwiodawców

Jeszcze o szkole w Wolicy

Majowe otwarcia

Ułożyli ostatnią warstwęGmina sprzedaje 
działki
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Co zrobić z popiołem  
od kwietnia do października?

Obowiązek właściciela lub użytkownika

Remonty na gminnych drogach Kwietniowa sesja

Jest to informacja szczególnie ważna dla mieszkańców gminy, którzy ciągle użyt-
kują w swoich kotłowniach kotły opalane paliwem stałym (ekogroszek, drewno, pellet). 
Przypominamy, że w miesiącach od kwietnia do października pojemniki BIO w kolorze 
brązowym są przeznaczone wyłącznie na odpady ulegające biodegradacji. Nie można 
do nich wsypywać popiołu z palenisk.

Popiół ze spalania, powstający w tych miesiącach może być oddawany do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolonii Łuszczanowice. Do tego zachęcamy 
mieszkańców. Odpad taki jak popiół nie jest objęty bezwzględnym obowiązkiem segrega-
cji. Przy niedużej ilości można go zatem dodawać do pojemników na odpady zmieszane.

Możliwość pozbywania się popiołu z palenisk za pośrednictwem pojemników BIO zo-
stała stworzona tylko w okresie późnej jesieni i zimą. Urząd Gminy zawierając umowę ze 
spółką Eko-Region podszedł do sprawy racjonalnie, chcąc ułatwić życie właścicielom bu-
dynków mieszkalnych, które nadal są ogrzewane piecami na paliwo stałe. W zimowych 
miesiącach ilość odpadów ulegających biodegradacji jest bardzo mała. Przeznaczone na 
nie pojemniki można efektywniej wykorzystać poprzez odbieranie w nich popiołu.

Obowiązkiem gminy wynikającym z przepisów prawa jest głównie umożliwienie 
mieszkańcom selektywnej zbiórki odpadów, w tym wydzielenie odpadów podlegają-
cych biodegradacji. Do tego celu przeznaczone zostały pojemniki w kolorze brązowym.

Utrzymywanie we właściwym stanie zjazdów z dróg publicznych na prywatną pose-
sję, na działkę budowlaną lub pole uprawne to obowiązek właściciela lub użytkownika 
gruntów, które przylegają do drogi. Obowiązek ten dotyczy zarówno zjazdów, jak i znaj-
dujących się pod nimi przepustów. Mówi o tym art. 30 ustawy o drogach publicznych: 
„Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do 
właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi”.

Utrzymanie zjazdu polega na wykonywaniu robót konserwacyjnych, porząd-
kowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. 
Mając na uwadze prace konserwacyjne nie zapominajmy o oczyszczeniu lub wymianie 
rur przepustu w celu zapewnienia jego drożności.

Urząd Gminy w Kleszczowie jednocześnie informuje, że za niewywiązywanie się 
z tych obowiązków (poza odpowiedzialnością cywilną, związaną z brakiem utrzyma-
nia zjazdu) może powstać również odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodek-
su wykroczeń, szczególnie w przypadku zalania okolicznych posesji na skutek wylania 
przydrożnego rowu.

Zgodnie z art. 102 Kodeksu wykroczeń zaniechanie utrzymania zjazdu z drogi pu-
blicznej grozi karą do 1000 zł lub karą nagany: „Art. 102. Kto uchyla się od obowiązku 
utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomo-
ści, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

bok dużych inwestycji, związanych z rozbudową dróg o strategicznym zna-
czeniu komunikacyjnym (np. drogi powiatowej nr 1500E) gmina realizu-

je mniejsze prace naprawcze w wybranych lokalizacjach. Efektem ogłoszonego 
w grudniu 2020 r. przetargu na wykonanie remontów dróg wewnętrznych, umożli-
wiających dojazd do pól na terenie sołectw Łuszczanowice i Łuszczanowice Kolonia, 
było zebranie ofert aż siedmiu firm.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta spółki RAFALIN z Blachowni. Za prze-
prowadzenia naprawy dróg o łącznej długości 4,4 km firma otrzyma wynagrodzenie 
1.868.490,93 zł brutto. Prace rozpoczęte w maju mogą potrwać aż do końca sierpnia 
br. Kierujących samochodami osobowymi prosimy o wybieranie innych tras przejaz-
du. Dla kierujących pojazdami rolniczymi ruch będzie się odbywał z czasowymi utrud-
nieniami.

Kolejnym miejscem prowadzenia prac przez drogowców są tereny przemysłowe 
w Rogowcu. Tu u zbiegu ulic Gipsowej i św. Barbary poddano naprawie najbardziej 
zniszczony odcinek, którego długość wynosi ok. 200 m. O gminne zamówienie, doty-
czące tego zadania ubiegało się pięć firm drogowych. Wybrana została oferta Przed-
siębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość prac, 
które przy sprzyjających warunkach pogodowych mogą potrwać do końca maja br., zo-
stała wyceniona na 303.441 zł brutto. W trakcie prowadzenia robót ruch odbywa się 
wahadłowo. Użytkowników remontowanej drogi prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. 

JS

kwietnia po raz kolejny w trybie zdal-
nym obradowali radni gminy Klesz-

czów. Na początku XXXI sesji Rady Gminy 
Kleszczów podjęto aż 15 uchwał związanych 
z udzieleniem pomocy finansowej ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokal-
nego dla samorządów z sąsiedztwa. Na przed-
sięwzięcia planowane do realizacji przez gmi-
ny: Drużbice, Rusiec, Kluki, Bełchatów oraz 
Powiat Bełchatowski przeznaczone zostały 
w sumie 2,2 mln zł.

Dwie kolejne z podjętych uchwał odnosi-
ły się do finansów Gminy Kleszczów, zarówno 
tych w perspektywie wieloletniej (zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Klesz-
czów na lata 2021-2024), jak i rocznej (zmiany 
budżetu Gminy Kleszczów na 2021 rok). Jeśli 
chodzi o gminny budżet to po wprowadzeniu 
zmian plan dochodów ustalony został na kwo-
tę 263.475.095,57 zł, natomiast plan wydatków 
na kwotę 359.073.724,91 zł. Planowany defi-
cyt budżetowy wynieść ma 95.598.629,34 zł.

Kolejnym tematem, którym zajmowała 
się rada było uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czę-
ści zwałowiska wewnętrznego Pola Bełcha-
tów obejmującego część obrębu Piaski, Wola 
Grzymalina i Łękińsko. Plan określa zasady 
zagospodarowania terenu dla budowy elek-
trowni fotowoltaicznej o mocy przekraczającej 
100 kW. Przeznaczona na ten cel powierzch-
nia gruntu wynosi ok. 112 hektarów.

Pięć kolejnych uchwał z kwietniowej se-
sji odnosiło się do wyrażenia zgód na zawar-
cie kolejnych umów dzierżawy należących do 
gminy gruntów. W wyniku podjętych uchwał 
na 5 lat przedłużona będzie dzierżawa na 
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1. Kurs dla kandydatów na członków 
rad nadzorczych - ok. 12 tygodni

2. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
3. Excel podstawowy i zaawansowany 

- 30 godz.
4. Wychowawca wypoczynku dzieci 

i młodzieży - 36 godz.
5. Kurs  ,,Pierwsza pomoc przedme-

dyczna” - 6 godz.
6. Kasy fiskalne - 8 godz.
7. Opiekun w żłobku lub klubie dzie-

cięcym - 280 godz. - II edycja
8. Kurs języka angielskiego - konwer-

sacje 30 godzin

Bliższych informacji udzielamy pod numerem 
telefonu 727-500-728.

W celu zapisania się na powyższe szko-
lenia zapraszamy osobiście do ARR „AR-
REKS”  SA w K leszczowie ,  u l .  Szko l -
na 6. Zapraszamy również do odwiedzenia  

naszego Facebooka.

Agencja Rozwoju  
Regionalnego  
„ARREKS” S.A.  
w Kleszczowie 

ogłasza nabór na n/w kursy:
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…w Przychodni SALUS będzie działać w czerwcu 
zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem:

FIZJOTERAPIA   
- dr n. med. Michał Kaczmarek

● 01.06., godz. 8-15, ● 02.06., godz. 8-16.45, 
● 07.06., godz. 8-15, ● 09.06., godz. 8-15,  
● 10.06., godz. 8-16, ● 11.06., godz. 8-15,  
● 14.06., godz. 8-16, ● 15.06., godz. 8-15, 
● 17.06., godz. 8-15, ● 18.06., godz. 8-16,  
● 21.06., godz. 8-15, ● 22.06., godz. 8-16,   
● 23.06., godz. 8-15, ● 25.06., godz. 8-13.40, 
● 28.06., godz. 8-13.45, ● 29.06., godz. 
8-13.40, ● 30.06., godz. 8-13.45.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

● 04.06., godz. 15-18, ● 14.06., godz. 15-18, 
● 18.06., godz. 15-18, ●28.06., godz. 15-18.  
W każdym dniu przyjęć kwalifikacja pacjentów.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- specjalista fizjoterapii mgr Anna Olbromska
● 02.06., godz. 15-18, ● 16.06., godz. 15-18. 
W każdym dniu przyjęć kwalifikacja pacjentów.

PORADNIA REHABILITACJI  
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 19.06., godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPEUTKI  

- Aleksandra Cyran, Agnieszka Przybylska, 
Julita Zagórska

● codziennie godz. 8-18.

Poradnia 
rehabilitacji…

R ejestracja pacjentów Kleszczowskiej Przychodni Salus jest prowadzona od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80. 

SALUS - harmonogram na czerwiec

L.P. PORADNIA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 11.06 13-18

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 25.06 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 05.06 8-14
4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 19.06 8-14
5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 28.06 8.30-14
6. Otolaryngolog Lek. med. Izabela Zawadziłło 09.06 14.30-18

7. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-
-Piontek 24.06 15.30-18

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 05.06 9-14
9. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 19.06 9-14

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykow-
ska-Rabe 08.06 10-14

11. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykow-
ska-Rabe 22.06 12-16

12. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski    01.06 10-14
13. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 15.06 10-14
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk    07.06 16-18
15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 28.06 16-18
16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 08.06 9-14
17. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 29.06 9-14
18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 09.06 13-18
19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 16.06 9-14
20. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 23.06 13-18
21. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 30.06 9-14

22. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Janiszewska-Dro-
bińska 05.06 9-14

23. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Janiszewska-Dro-
bińska 19.06 9-14

24. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 11.06 9-14
25. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 18.06 9-14
26. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek 16.06 9-14
27. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 05.06 8.30-14
28. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 19.06 8.30-14

29. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin Nie-
dzielski 30.06 14-18

30. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 10.06 13-18
31. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 24.06 13-18
32. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 10.06 15.30-18
33. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 24.06 15.30-18
34. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 21.06 11-14
35. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 21.06 10-17
36. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 10.06 9-14
37. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 24.06 9-15
38. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 17.06 9-17
39. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 07.06 12-15.30
40. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 10.06 9.30-14
41. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 11.06 9-14
42. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 18.06 9-14

43. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 24.06 9.30-14

44. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa każdy wtorek 15.30-18
45. Pediatra - alergolog dr n. med. Elżbieta Dółka każdy wtorek 12-14

cele rolnicze 1 -  hektarowej nieruchomo-
ści gruntowej, położonej w obrębie geodezyj-
nym Bogumiłów, a na 25 lat (także na cele rol-
nicze) 1,93 ha gruntów, położonych w obrębie 
geodezyjnym Kuców.

Trzy z uchwał o dzierżawie dotyczą jedne-
go tylko podmiotu - spółki CAT Polska, która 
w północnej części gminy Kleszczów dzierża-
wi nieruchomości gruntowe w związku z prowa-
dzoną przez siebie działalnością. Chodzi o 9,21 
ha gruntów, położonych w obrębie geodezyj-
nym Folwark i Rogowiec oraz o siedem kolej-
nych działek o łącznej powierzchni ponad 15,2 
ha z obrębu geodezyjnego Rogowiec. Rada 
Gminy Kleszczów wyraziła zgodę na zawar-
cie kolejnych umów dzierżawy na okres 10 lat.

W kolejnej z przyjętych uchwał zostały ure-
gulowane zasady sprawienia pogrzebu przez 
Gminę Kleszczów. Do zadań własnych gminy 
o charakterze obowiązkowym należy sprawie-
nie pogrzebu np. osobom bezdomnym. 

Do pierwotnego porządku posiedzenia 
wprowadzony został projekt uchwały o zmia-
nie uchwały w sprawie ustalenia zasad dofi-
nansowania z gminnej kasy zakupu i montażu 
na budynkach położonych na terenie gmi-
ny urządzeń, ograniczających emisję zanie-
czyszczeń. Z inicjatywą zmian w dotychczaso-
wych regulacjach wystąpiło pięcioro radnych. 
Po dłuższej dyskusji i zapoznaniu się z opinią 
prawną rada większością głosów zdecydowa-
ła „o przekazaniu projektu uchwały do ponow-
nej pracy komisji”.

J. Strachocki

å
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na III przetargi ustne 

nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
w dniu 2 czerwca 2021 r.

Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. 
bełchatowski, woj. łódzkie w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 14, oznaczone 
jako działki podane w zestawieniu tabelarycznym.

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

Nr 
działki

NR 
KW

Powierzch-
nia 
[ha]

Cena wywo-
ławcza net-

to [zł]

Wadium 
[zł]

Minimalne 
postąpie-

nie [zł]

ul. Władysława Jagiełły
PT

1B
/0

00
53

23
4/

7

1. Łuszczanowice Kolonia 733 0,1283 67 999,00 6 800,00 680,00
2. Łuszczanowice Kolonia 734 0,1285 68 105,00 6 900,00 690,00
3. Łuszczanowice Kolonia 735 0,1287 68 211,00 6 900,00 690,00

ul. Stefana Batorego
4. 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 do-
prowadzone 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 
listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 
5798) gdzie działki oznaczone numerami: 733, 734, 735, 742 znajdują się w strefi e 9MN 
o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na działkach nr 733, 734 i 735 w granicach oznaczonych na rysunku planu znaj-

duje się granica strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w któ-
rej wszelkie roboty ziemne wymagają postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi 
odnoszącymi się do zabytków archeologicznych oraz strefa ochrony konserwatorskiej 
obserwacji archeologicznej, w której wszelkie roboty ziemne wymagają nadzoru arche-
ologicznego. Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jed-
nym zjazdem z drogi gminnej 101136E Łuszczanowice - Antoniówka, ulicą Jana III So-
bieskiego i Bolesława Chrobrego.

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

Trzecie przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 
2.06.2021 r. w sali nr 16 o godz. 10.30. Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmioto-
wych nieruchomości, przeprowadzone w dniu 5 listopada 2020 r. zakończyły się wy-
nikami negatywnymi. Drugie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomo-
ści, przeprowadzone w dniu 4 lutego 2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze. zm.) do ceny nabycia usta-
lonej w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT w wysokości obowią-
zującej w dniu sprzedaży, a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy kup-
na-sprzedaży.

Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, publikowana jest 
na stronach internetowych www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.kleszczow.pl, w za-
kładce „Gospodarka nierucho-
mościami”.

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie, ul Główna 47, 
Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Gruntami, pok. 
26 lub pod tel. 44 731 66 31 
i 44 731 66 55.

Działki zaznaczone kolorem sza-
rym przeznaczone są do zbycia 
w drodze ustnych przetargów nie-
ograniczonych  w dniu  2 czerwca 
2021 roku.

Oddala się 
trzecia fala…

4 maja po 6 tygodniach całko-
witego zamknięcia otwarto skle-

py budowlane, meblowe i galerie handlowe 
(z limitem 1 osoby na 15 m kw. i w ścisłym 
reżimie sanitarnym). Takie same ogranicze-
nia (limit osobowy i reżim sanitarny) obo-
wiązują w otwartych od 4 maja galeriach 
sztuki i muzeach. W przypadku kościołów 
zarekomendowano odprawianie ceremonii 
na świeżym powietrzu, natomiast w świąty-
niach obowiązuje limit 1 osoby na 15 m kw.

W szkołach podstawowych wznowio-
no naukę stacjonarną dla klas 1-3 szko-
ły podstawowej, przy obowiązywaniu 
takich zaleceń, jak m.in. wietrzenie sal pod-
czas przerw oraz dezynfekcja placówek 
w weekendy. Od 8 maja wznowiły swoją 
działalność hotele, ale przy maksymalnie 
50-procentowym obłożeniu obiektu. Nadal 
zamknięte pozostają w hotelach restaura-
cje oraz strefa welness&spa.

Jeśli epidemiczne wskaźniki utrzymają 
się na poziomie z końca kwietnia lub będą 
spadać to od 15 maja można spodziewać 
się następujących zmian w dotychczaso-
wym reżimie:

• Noszenie maseczek na świeżym powie-
trzu - jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. 
osób spadnie poniżej 15 możliwe będzie 
zniesienie obowiązku noszenia mase-
czek na świeżym powietrzu.
Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywa-
nia nosa i ust za pomocą maseczki w po-
mieszczeniach zamkniętych.

• Gastronomia zewnętrzna (na świeżym po-
wietrzu) – otwarte ogródki restauracyjne, 
ale działalność w ścisłym reżimie sanitar-
nym (m.in. zachowany bezpieczny dystans 
między stolikami oraz limit osób na stolik).

• Kultura – otwarte kina i teatry na świe-
żym powietrzu: - max 50 proc. obłożenia, 
- działalność w ścisłym reżimie sanitarnym.

• Imprezy okolicznościowe na zewnątrz 
- możliwość zorganizowania m.in. we-
sel i komunii z limitem do 25 osób oraz 
w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. za-
chowany bezpieczny dystans między 
stolikami oraz limit osób na stolik - regu-
lacje takie same jak w przypadku gastro-
nomii zewnętrznej).

• Edukacja - szkoły podstawowe i śred-
nie: - nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół 
podstawowych, - nauka hybrydowa dla 
klas 1-4 szkół średnich, - ścisły reżim sa-
nitarny: wietrzenie sal podczas przerw, de-
zynfekcja placówek w weekendy.

• Sport - uprawianie sportu w obiektach 
sportowych na świeżym powietrzu - max 
25 proc. publiczności.
Kolejny etap luzowania może wejść w ży-

cie od 29 maja.

(opr. JS)

Od
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Strefa z nowym 
inwestorem

Dotacje na szkolenia 
- nie przegap terminu!

irma DRUM s.c. Krzysztof Zimoch, 
Tomasz Chałaczkiewicz, specjalizu-

jąca się w sektorze produkcji urządzeń tech-
nologicznych, zamierza podjąć działalność 
gospodarczą w strefi e przemysłowej w Żłob-
nicy. Przedsiębiorstwo zakupiło teren liczący 
ponad 0,7 ha. 21 kwietnia br. umowę o współ-
pracy podpisali wójt gminy Kleszczów - Sławo-
mir Chojnowski, wiceprezes zarządu Fundacji 
Rozwoju Gminy Kleszczów - Robert Krzym-
piec i członek zarządu FRGK - Jacek Bary-
ła. Inwestora reprezentowali wspólnicy spółki: 
Krzysztof Zimoch i Tomasz Chałaczkiewicz.

Zakup od kleszczowskiej fundacji dzia-
łek, przeznaczonych pod inwestycje, ma być 
kolejnym etapem rozwoju fi rmy działającej 
na rodzimym rynku. W ramach planowane-
go przedsięwzięcia spółka zamierza wybudo-
wać zakład produkcyjny urządzeń i elemen-
tów konstrukcyjnych linii technologicznych do 
magazynowania, dozowania i transportu ma-
teriałów sypkich. Projekt zakłada także budo-
wę budynku biurowego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Gmina Kleszczów w ramach 
umowy zobowiązała się doprowadzić do gra-
nic działki sieć elektroenergetyczną niskiego 
napięcia i udzielić inwestorowi zgodę na pod-
łączenie się do gminnej sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Firma przewiduje zakończe-
nie inwestycji w terminie do czterech lat od 
daty podpisania notarialnej umowy.

KK

ylko przez tydzień będzie można składać wnioski o przyznanie dotacji na kształ-
cenie ustawiczne. Pieniędzmi na ten cel dysponuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

(KFS), a wnioski o dotacje składane na druku urzędowym PUP (wraz z kilkoma załącz-
nikami) Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie będzie przyjmował od 24 do 31 maja br.

Zgodnie z zastrzeżeniem, umieszczonym na stronie internetowej PUP, „w pierwszej 
kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców, którzy nie korzystali ze środków 
KFS w roku 2020 oraz 2021. Sfi nansowane mogą być tylko te z działań na rzecz kształ-
cenia ustawicznego wskazanych we wniosku, które rozpoczną się po dniu zawarcia umo-
wy. Z uwagi na procedurę rozpatrywania wniosków, terminy ich realizacji prosimy plano-
wać najwcześniej od lipca 2021 r.”.

Wnioski o dotacje z KFS można składać w dwojaki sposób: ● w sekretariacie Powia-
towego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12, w godz. 7.30-15.30, ● elektronicznie 
poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP2 (najpóźniej do dnia 
31.05.2021 do godz. 15.30). Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać bez-
pieczny podpis elektroniczny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy (Beł-
chatów, ul. Bawełniana 3, pok. nr 20 na parterze) oraz telefonicznie: nr 44/ 631-40-60.

JS
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Od 4 do 18 maja Powiatowy Urząd Pra-
cy w Bełchatowie przyjmuje wnioski na pięć 
różnych programów aktywizacyjnych. Mak-
symalna kwota refundacji np. kosztów wy-
posażenia lub doposażenia stanowiska pra-
cy dla skierowanego bezrobotnego wynosi 
25 tys. zł. Z kolei dotacje na podjęcie działal-
ności gospodarczej w ramach projektu „Ak-
tywizacja osób po 29. roku życia pozostają-
cych bez pracy w powiecie bełchatowskim” 
będą przyznawane do wysokości 23 tys. zł.

Formularze wniosków wraz z załącz-
nikami znaleźć można na stronie www.
pupbelchatow.pl. A o szczegóły można 
pytać w siedzibie urzędu w pokoju nr 22 
na parterze, lub dzwoniąc na nr telefonu 
44/ 631-40-70.

***
W kwietniu Powiatowy Urząd Pracy 

przestał zamieszczać aktualne oferty za-
trudnienia na swojej stronie. Teraz klikając 
w dobrze widoczną w „starym” miejscu 
ikonę z napisem „Powiat bełchatowski - 
Oferty” zostaniemy przekierowani na stro-
nę https://oferty.praca.gov.pl/. 6 kwiet-
nia były na niej opisane 102 propozycje, 
zawierające 255 wolnych miejsc pracy, 
w tym 10 z Rogowca i 3 ze Żłobnicy.

JS

PUP informuje
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Szkolne wieści
Recytatorski sukces Aleksandry

Zwycięski team mechatroników

Charytatywny kiermasz ciast

Szkolny Konkurs Słowotwórczy…

Piąta konferencja metodyczna

Rok 2021 jest Rokiem Tadeusza Różewicza. Z tej okazji odbył się w Radomsku - 
rodzinnym mieście poety i dramatopisarza - I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. 
Tadeusza Różewicza. Wyniki zostały ogłoszone 24 kwietnia po obejrzeniu przez 3-oso-
bowe jury 23 nagrań z fi nałowymi recytacjami. W kategorii szkół podstawowych kl. VII-
-VIII uczestniczyło 7 recytatorów. Zwycięstwo odniosła Aleksandra Kamińska - uczen-
nica klasy VII c Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, przygotowana przez Katarzynę 
Jabłońską. Nagroda dla utalentowanej recytatorki z Kleszczowa wyniosła 500 zł.

Czterej uczniowie klas trzecich TNT w Kleszczowie - Michał Dusza, Kacper Sza-
frański, Norbert Mordal oraz Jakub Muszyński wystąpili 29 kwietnia w fi nale konkursu 
„Szkolna Liga Mechatroniki”, który odbywał się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Na-

uczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
Zakwalifi kowani do tego etapu ucznio-
wie szkół technicznych z województwa 
łódzkiego mieli rozwiązać test pisemny 
i wykonać zadanie projektowe.

„Nasi reprezentanci wypadli bardzo 
dobrze ponieważ Michał zdeklasował 
rywali zajmując indywidualnie pierwsze 
miejsce a wyniki pozostałych uczniów 
sprawiły, że w rankingu szkół również 
zajęliśmy najwyższe podium” - czytamy 
o odniesionym sukcesie na internetowej 
stronie Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych w Kleszczowie.

Prowadzone od wielu tygodni działania charytatywne, których celem jest zebranie 
odpowiedniej puli pieniędzy na skomplikowaną operację Wiktorka Kruszyńskiego, mają 
różny charakter. 25 kwietnia przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Łękińsku zorga-
nizowano sprzedaż ciast, prowadzono również zbiórkę. Aktywny udział w akcji wzięła 
społeczność szkoły w Łękińsku.

W przesłanej do nas informacji organizatorzy komunikują i dziękują: „Podczas kier-
maszu udało się zebrać łączną kwotę 12 765 zł. Pieniążki w pełni zostały przelane na 
konto fundacji Siępomaga dla Wiktorka. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy po-
stanowili wesprzeć kiermasz dla MAŁEGO WOJOWNIKA - osobom, które upiekły słod-
kości na wydarzenie oraz za każdą złotówkę, która zapełniała skarbonkę Wiktorka! Za 
każde dobre słowo, wsparcie, motywację do działania! BEZ WAS BY SIĘ NIE UDAŁO!!! 
DZIĘKI WAM WIKTOREK JEST O KROK BLIŻEJ DO POWROTU DO ZDROWIA!!! 
DZIĘKUJEMY!!!”

… był dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie okazją do wy-
kazania się językową kreatywnością. Rywalizacja została zorganizowana 19 kwietnia na 
platformie MS Teams. Do testu przystąpiło 49 uczniów klas pierwszych i drugich oraz 10 
uczniów klas trzecich i czwartych. W grupie młodszych uczniów najwyżej ocenieni zosta-
li: I. miejsce - Kacper Chałubek (kl. II m); II m. - Aniela Wiła (I a); III m. - Wiktor Jaśkiewicz 
(II tg), Maciej Łakomy (II tg). W klasach III-IV nagrodzone zostały cztery uczennice, które 
uzyskały jednakową liczbę punktów: Martyna Górazda (III a), Julia Zysiek (III a), Natasza 
Malik (IV t), Marta Klekocińska (III b). Nagrodami są bardzo dobre oceny z języka angiel-
skiego oraz upominki.

Około 60 nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego wzięło udział w zorganizo-
wanej 16 kwietnia konferencji metodycznej w Kleszczowie. Ze względu na epidemiczne 
ograniczenia konferencja została przeprowadzona w trybie online, poprzez platformę 
MS Teams. Tematem była aktywizacja uczniów na zdalnej lekcji języka niemieckiego 
i angielskiego. W trakcie webinarium nauczyciele mogli poznać i spróbować takich na-
rzędzi internetowych, które pozwalają uatrakcyjnić prowadzone na odległość zajęcia. 
Warsztaty poprowadzili nauczyciele ZSP w Kleszczowie: Adam Grodek (z języka nie-
mieckiego) oraz Anna Pałczyńska (z języka angielskiego).

å ciąg dalszy na str. 12 å ciąg dalszy na str. 12

przeciwieństwie do zaborcy ro-
syjskiego, który rzadko przepro-

wadzał kompleksowe spisy mieszkańców 
imperium (w poprzednim wydaniu wspo-
mnieliśmy o spisie z 1897 r. na terenie 
Królestwa Polskiego), w monarchii austro-
-węgierskiej w skład której po dokonaniu 
rozbiorów wchodziły również ziemie pol-
skie nazywane Galicją, spisy odbywały się 
dość regularnie. 

Spisy ludności Galicji
Urzędnicy spisywali nie tylko ludność 

stale zamieszkałą w danej miejscowości, 
ale również osoby obecne w dniu prze-
prowadzania spisu w tej miejscowości, nie 
będące mieszkańcami. Zgodnie z tą regułą 
z 1869 r. realizowane były wszystkie kolej-
ne spisy: w 1880, 1890, 1900 i 1910 roku. 
Zastane w danym domostwie osoby pyta-
no nie tylko o nazwisko, płeć, stan cywilny, 
wiek i miejsce urodzenia. Trzeba było rów-
nież podawać wady fi zyczne oraz umysłowe 
spisywanych. We wcześniejszych spisach 
(z roku 1857 i 1869) przeprowadzanych 
przez administrację austriacką pytano też 
o narodowość.

Zebrane przez rachmistrzów dane były 
nie tylko podsumowywane w opracowa-
niach statystycznych. Część z nich wyko-
rzystywano w wydawanych co roku tzw. 
„Szematyzmach Królestwa Galicji i Lodo-
merii z Wielkim Księstwem Krakowskim”. 
Te kilkusetstronicowe księgi ukazywały się 
w latach 1782–1914, początkowo wyłącz-
nie w języku niemieckim, a od roku 1870 - 
także po polsku. Znajdziemy w nich nie tyl-
ko schematy organizacyjne ówczesnej ad-
ministracji, ale też nazwiska ówczesnych 
urzędników wszystkich szczebli, wykazy 
nauczycieli, lekarzy, inżynierów, prawni-
ków, spisy właścicieli ziemskich oraz dane 
dotyczące władz duchownych wszystkich 
wyznań z terenu Galicji. Dla historyków 
czy genealogów takie roczniki mogą być 
źródłem ciekawych poszukiwań.

Interesującym podsumowaniem spisu 
ludności Galicji z 1900 r. było opracowanie 
kartografi czne, pokazujące podział na języki 
i wyznania na terenie Galicji. Opracowanie 
powstało pod kierunkiem prof. Józefa Buzka, 
który był wtedy szefem Krajowego Biura Sta-
tystycznego. „Uwagi ze względu na zbliżają-
cy się spis ludności” to z kolei publikacja au-
torstwa tegoż J. Buzka, wydana w Krakowie 
w 1910 r., opisująca m.in. czym jest spis lud-
ności oraz jakie są zasady jego prowadzenia.

Pierwszy spis w Niepodległej
We wrześniu tego roku minie dokład-

nie 100 lat od przeprowadzenia pierwsze-
go powszechnego spisu ludności w odro-
dzonej Polsce. Choć granice państwowe 
nie były jeszcze do końca ustalone (spi-
sem nie objęto np. części Wileńszczyzny 
i Górnego

Spisy ludności na 
ziemiach polskich (II)
W



01	-	15	V	`2021	 I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 7

kładanie ostatniej warstwy asfaltu na 
modernizowanym odcinku DP 1500E 

wyłączyło tę drogę z użytkowania na kilkanaście 
godzin. Prace bitumiczne były prowadzone od 
Ronda Honorowych Krwiodawców w Kleszczowie 
do ronda w Łękińsku (a więc na części ul. Głównej 
w Kleszczowie i jej przedłużeniu w kierunku Łękiń-
ska tj. ul. Północnej).

Wykonawca uprzedził wcześniej mieszkań-
ców pobliskich posesji, że 30 kwietnia z powodu 
robót przygotowawczych (rozprowadzenie war-
stwy emulsji asfaltowej) nie powinni wyjeżdżać sa-
mochodami z posesji. Chodziło o uniknięcie zabru-
dzeń auta oraz wykluczenie przeniesienia emulsji 
na utwardzone powierzchnie w obrębie posesji. 
Nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe pokryte zo-
stały ochronną warstwą piasku.

Jak informuje kierownik robót, Zbigniew No-
wak układana 30 kwietnia wierzchnia warstwa 
4-centymetrowej grubości powstała ze specjalnej 
mieszanki mastyksowo-grysowej, przeznaczonej 
na drogi o podwyższonych parametrach w zakre-
sie nośności oraz oddziaływania warunków atmos-
ferycznych. Układanie nawierzchni odbywało się 
jednocześnie całą szerokością 7-metrowej jezdni. 
Chodziło o uniknięcie łączeń i szwów, które mogły-
by w przyszłości wpływać na osłabienie struktury 
tejże nawierzchni.

Oprócz wspo-
mnianego już od-
cinka ostateczną 
warstwę położono 
również na ulicy 
Bocznej, na frag-
mencie drogi DP 
1500E od Łękińska do Czyżowa (należącym do 
kolejnego etapu modernizacji) oraz na odcinku 
gminnej drogi, która prowadzi przez las od „powia-
tówki” w kierunku Adamowa. W tym jednym dniu 30 
kwietnia warstwa mieszanki SMA położona została 
na drogach o łącznej długości ok. 4 i pół kilometra.

JS
Foto udostępnione przez P.U.H. „DOMAX”

od koniec kwietnia na placu w siedzibie Zakładu Komunalnego „Kleszczów” pojawił się nowiut-
ki pojazd z logo Mercedesa na masce. Pojazd nazywany potocznie „Wuko” to specjalistyczna 

maszyna umożliwiająca ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnych. Ich utrzymanie w stanie drożności 
nastręcza służbom komunalnym wiele problemów. Wynika to nie tylko z gromadzenia się w rurach twardnie-
jących osadów, ale też z tego, że dla części mieszkańców muszla klozetowa traktowana jest jak pojemnik do 
pozbywania się różnych odpadów, czasem o całkiem sporych gabarytach (już kilka razy pisaliśmy o tym na 
łamach „Informatora”). Oczyszczanie podziemnych rur z osadów i odpadów jest sporym wyzwaniem.

- W ciągu roku 2020 odnotowaliśmy kilkanaście takich awarii. Do tej pory do ich usuwania zamawia-
liśmy interwencyjnie sprzęt z zewnątrz - mówi Bruno Siemieniuk, członek zarządu Zakładu Komunalnego 
„Kleszczów”. - Najczęściej był to sprzęt z Piotrkowa Trybunalskiego. Przy usuwaniu awarii w rurach o małych 
średnicach używaliśmy posiadane przez nas urządzenie ciśnieniowe, zamontowane na przyczepce.

Specjalistyczna zabudowa „Wuko” na podwo-
ziu Mercedesa została wykonana przez oddział 
spółki Gamon Trucks z Konstantynowa Łódzkiego. 
Samochód dysponuje silnikiem 428 KM z fabryczną 
przystawką mocy NMV. W skład wyposażenia tego 
specjalistycznego pojazdu wchodzi beczka, w któ-
rej mieści się 4,5 m sześć. wody. W drugiej części 
wykonanego z nierdzewnej blachy zbiornika można 
zmieścić 4 m sześć. usuniętych z kanalizacji osadów.

22 kwietnia przedstawiciel producenta przepro-
wadził na placu w siedzibie komunalnej spółki pokaz 
możliwości „Wuko”. Była to również okazja do pod-

stawowego szkolenia z obsługi nowoczesnego sprzętu. Skompletowane na nadwoziu urządzenia umożliwiają 
oczyszczenie kanalizacyjnych rur za pomocą tłoka mechanicznego, który wygarnia nagromadzone osady. 
Drugą część zadania wykonuje linia wysokiego ciśnienia obsługiwana przez pompę o wydajności 33 litry na 
minutę przy ciśnieniu 170 barów. Pompa próżniowa 
pozwala odessać osady do zbiornika.

W dość obszernej specyfi kacji technicznej 
uwagę zwracają jeszcze takie cechy, jak kołowrót 
z wysięgnikiem oraz odpowiedniej długości ela-
stycznymi rurami, a także możliwość zdalnego ste-
rowania funkcjami pojazdu z pomocą specjalnego, 
przenośnego pulpitu.

Nowoczesne wyposażenie sfi nansowane z bu-
dżetu Gminy Kleszczów pozwoli pracownikom Zakła-
du Komunalnego „Kleszczów” reagować szybciej na 
awarie występujące w dość rozległej i stale powięk-
szającej się sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Przedstawiciele komunalnej spółki nie będą jednak ustawać w apelowaniu do mieszkańców o to, by 
z systemu kanalizacji nie korzystali w sposób bezmyślny. Wiadomo, że podpaski czy pampersy, wrzucone - 
zamiast do odpowiedniego kosza - do muszli w toalecie potrafi ą narobić wielkich szkód, blokując swobodny 
przepływ płynnych nieczystości do oczyszczalni ścieków.

J. Strachocki

Pojadą po równej 
drodze

Ułatwi serwisowanie sieci kanalizacyjnych

U
P

ZARZĄD 
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

ZARZĄD ZARZĄD 

Z okazji Dnia Pracownika Komunalnego
Zarząd spółki Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. 

składa wszystkim pracownikom
najserdeczniejsze życzenia,

aby w codziennej pracy towarzyszyła Wam 
satysfakcja z dobrze wykonanych zadań, 

a także życzliwość ze strony mieszkańców
naszej Gminy oraz klientów naszej Spółki. 

Dziękując za trudną i niezbędną pracę,
życzymy pogody ducha oraz zdrowia 

i wszelkiej pomyślności.
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na III przetargi ustne nieograniczone 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 10 czerwca 2021 r.
Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. 

bełchatowski, woj. łódzkie w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 14, oznaczone 
jako działki podane w zestawieniu tabelarycznym.

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

Nr 
działki

NR 
KW

Powierzch-
nia 
[ha]

Cena wywo-
ławcza net-

to [zł]

Wadium 
[zł]

Minimalne 
postąpie-

nie [zł]

ul. Jana III Sobieskiego
ul. Jana III Sobieskiego

Ks
ię

ga
 W

ie
cz

ys
ta

  
PT

1B
/0

00
53

23
4/

7
1. Łuszczanowice Kolonia 775 0,1303 69 059,00 7 000,00 700,00
2. Łuszczanowice Kolonia 774 0,1301 68 953,00 6 900,00 690,00

ul. Stefana Batorego
3. Łuszczanowice Kolonia 748 0,1220 64 660,00 6 500,00 650,00
4. Łuszczanowice Kolonia 749 0,1220 64 660,00 6 500,00 650,00
5. Łuszczanowice Kolonia 751 0,1220 64 660,00 6 500,00 650,00
6. Łuszczanowice Kolonia 752 0,1220 64 660,00 6 500,00 650,00

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 do-
prowadzone są do granicy pasa drogowego.

2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów 
z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkie-
go z 2013 r. poz. 5798) gdzie działki oznaczone numerami: 748, 749, 751, 752, 774 
i 775 znajdują się w strefi e 11MN i 13MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na działkach nr 774 i 775 w granicach oznaczonych na rysunku planu znajduje się 

granica strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w której wszelkie 
roboty ziemne wymagają postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi odnoszący-
mi się do zabytków archeologicznych oraz strefa ochrony konserwatorskiej obserwacji 
archeologicznej, w której wszelkie roboty ziemne wymagają nadzoru archeologicznego.

Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjaz-
dem z drogi gminnej 101136E Łuszczanowice - Antoniówka, ulicą Jana III Sobieskie-
go i Bolesława Chrobrego. 

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

Trzecie przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 
10.06.2021 r. w sali nr 16 o godz. 10.30. Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmio-
towych nieruchomości, przeprowadzone w dniu 13 listopada 2020 r. zakończyły się 
wynikami negatywnymi. Drugie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomo-
ści, przeprowadzone w dniu 18 lutego 2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze. zm.) do ceny nabycia ustalonej 
w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT w wysokości obowiązującej 
w dniu sprzedaży, a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin 
przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 
47, 97-410 Kleszczów, publikowana jest 
na stronach internetowych www.klesz-
czow.pl oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej www.bip.kleszczow.pl, w zakład-
ce „Gospodarka nieruchomościami”.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Gminy w Kleszczo-
wie, ul Główna 47, Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Gruntami, 
pok. 26 lub pod tel. 44 731 66 31 
i 44 731 66 55.
Działki zaznaczone  kolorem szarym 
przeznaczone są do zbycia w drodze 
ustnych przetargów nieograniczonych  
w dniu  10.06.2021 roku.

Nowe, 
zielone miejsca

iełatwa dla wielu roślin zima, bar-
dzo chłodna, mokra i spóźniona 

wiosna - wszystko to sprawia, że miłośni-
cy zieleni z troską przyglądają się rosną-
cym w przydomowych ogrodach i ogród-
kach bylinom, krzewom i drzewkom.

Pracownicy Referatu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Gruntami w Urzę-
dzie Gminy także sprawdzają w jakim 
stanie są nasadzenia, zwłaszcza te naj-
nowsze, zrealizowane ostatniej jesieni. 
Na zlecenie Urzędu Gminy posadzonych 
zostało wtedy 26 drzew liściastych, w tym 
m.in. brzozy na terenie miasteczka ruchu 
drogowego w Łękińsku oraz lipy i klony 
w parku przy ul. Poprzecznej w Łękińsku.

W kilku innych miejscach przybyło po-
nadto 110 krzewów iglastych i 345 krze-
wów liściastych. Były one sadzone np. 
w okolicy placu zabaw w Czyżowie i w par-
ku w Łuszczanowicach oraz na skwerze 
przy ul. Sportowej w Łuszczanowicach.

***
Niezwykłym i chyba pierwszym w hi-

storii gminy przedsięwzięciem o tak wiel-
kiej skali była późnojesienna akcja nasa-
dzeń zastępczych drzew przy obwodnicy 
Kleszczowa. W dwóch rzędach po pół-
nocnej stronie obwodnicy na odcinku po-
między Kleszczowem i Czyżowem zosta-
ło posadzonych 1250 sztuk drzew jednego 
gatunku - lipa krymska „Euchlora”. 

Znalezienie szkółek dysponujących 
wystarczającą ilością sadzonek jednego 
gatunku i o określonych parametrach co 
do wysokości i obwodu pnia było na-
prawdę poważnym wyzwaniem.

N

å
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Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na III przetargi ustne nieograniczone 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 23 czerwca 2021 r.
Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. 

bełchatowski, woj. łódzkie w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 14, oznaczone 
jako działki podane w zestawieniu tabelarycznym.

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

Nr 
działki

NR 
KW

Powierzch-
nia 
[ha]

Cena wywo-
ławcza net-

to [zł]

Wadium 
[zł]

Minimalne 
postąpie-

nie [zł]
ul. Jana III Sobieskiego

1. Łuszczanowice Kolonia 696

PT
1B

/0
00

53
23

4/
7

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

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

ul. Stefana Batorego
6. Łuszczanowice Kolonia 671 0,1356 69 156,00 7 000,00 700,00
7. Łuszczanowice Kolonia 675 0,1202 63 706,00 6 400,00 640,00
8. Łuszczanowice Kolonia 676 0,1200 63 600,00 6 400,00 640,00

1. Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą 
i 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 do-
prowadzone są do granicy pasa drogowego.

2. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów 
z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego 
z 2013 r. poz. 5798), gdzie działki oznaczone numerami: 696, 695, 694, 688, 691/1, 
671, 675, 676 znajdują się w strefi e 10MN i 12MN o przeznaczeniu terenu - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ponadto dla działek nr 688, 694, 695, 696 w granicach oznaczonych na rysunku wy-

znacza się w odległości 150 m od terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC, 
strefę ochrony pośredniej cmentarza, dla której ustala się: a) zakaz lokalizacji i korzy-
stania z ujęć wody, b) obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich obiek-
tów wymagających zaopatrzenia w wodę.

Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjaz-
dem z drogi gminnej 101136E Łuszczanowice - Antoniówka, ulicą Jana III Sobieskie-
go i Bolesława Chrobrego.

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

Trzecie przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 
23.06.2021 r. w sali nr 16 o godz. 10.30. Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmioto-
wych nieruchomości, przeprowadzone w dniu 2 grudnia 2020 r. zakończyły się wy-
nikami negatywnymi. Drugie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomo-
ści, przeprowadzone w dniu 3 marca 2021 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze. zm.) do ceny nabycia ustalonej 
w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT w wysokości obowiązującej 
w dniu sprzedaży, a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. 
Główna 47, 97-410 Kleszczów, pu-
blikowana jest na stronach interneto-
wych www.kleszczow.pl oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej www.bip.
kleszczow.pl, w zakładce „Gospodar-
ka nieruchomościami”.

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

Działki zaznaczone  kolorem szarym 
przeznaczone są do zbycia w drodze 
ustnych przetargów nieograniczonych  
w dniu  23 czerwca  2021 roku.

Zgodnie z wymogami przedsta-
wionymi wykonawcy przed posadzeniem 
lip należało odpowiednio przygotować 
grunt, wymieniając go na bardziej żyzny. 
Firmę, która zrealizowała prace zobo-
wiązano ponadto do prowadzenia przez 
okres 24 miesięcy kompleksowej i sys-
tematycznej pielęgnacji posadzonych 
drzew i terenu wokół nich. 

Posadzone przy obwodnicy lipy krym-
skie to swoista przyrodnicza rekompen-
sata, ciążąca na gminie za setki drzew 
wyciętych w związku z trwającą jeszcze 
inwestycją - poszerzaniem i rozbudową 
drogi powiatowej nr 1500E na odcinku od 
Czyżowa do Kaliska. Rozwiązanie takie 
jak nasadzenia zastępcze wprowadzone 
zostało znowelizowaną ustawą o ochro-
nie przyrody z sierpnia 2015 roku.

***
Warto w tym miejscu wspomnieć 

o jeszcze jednym, dość młodym komplek-
sie złożonym ze stu drzew. Czy pamiętają 
Państwo, że jednym z wydarzeń zorgani-
zowanych w gminie Kleszczów w listopa-
dzie 2018 roku w związku z jubileuszem 
setnej rocznicy odzyskania niepodległo-
ści było posadzenie 100 drzew przez 
grupy dzieci, młodzieży oraz nauczycie-
li z samorządowych przedszkoli i szkół? 

Ten historycznie ważny park powstał 
na gminnej działce w pobliżu ulicy Wyso-
kiej (w sąsiedztwie istniejącego tam placu 
zabaw oraz plenerowej siłowni). Odwie-
dzając tamte okolice warto przyjrzeć się, 
jak wegetują posadzone tam lipy, dęby 
oraz graby. Zdjęcie przedstawia te wła-
śnie, posadzone ponad dwa lata temu, 
drzewa.

JS

å
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opisie wioski, zawartym w szkolnym zeszycie Stanisława 
Hejaka, drogi otaczające Wolicę tworzyły coś w rodzaju 

prostokątnego obramowania.
„Od południa Wolicę oddziela częściowo rzeka i częściowo 

droga polna wiodąca ku zachodowi. Od zachodu oddziela szero-
ka droga i szosa wiodąca ku północy. Od północy oddziela wą-
ska droga polna oraz częściowo las. Od wschodu oddziela las 
oraz pola uprawne.(…) Przez wieś biegnie droga o nawierzchni 
bitej. Wybudowana była w czynie społecznym. Także w czynie 
społecznym wybudowana została świetlica. Założono sklep.

Na wsi jest szkoła, w której jest osiem klas. W 1967 zostało 
założone Kółko Rolnicze. W Kółku Rolniczym jest wiele maszyn. 
Wybudowano też basen wodny”.

Część opisu S. Hejak poświęcił rolnictwu, podkreślając, iż 
najwięcej uprawia się tu żyta oraz ziemniaków. „Na polach rol-
nicy stosują nawozy sztuczne oraz używają różnych maszyn 
rolniczych. Dlatego z pól zbiera się dość dobre plony. Rolnicy 
coraz więcej kupują wozów ogumionych. Jest przeciągnięty 
telefon podziemny łączący szkołę z pocztą. Na wsi jest dość 
dużo motocykli. Domy są budowane murowane i kryte mate-
riałem ogniotrwałym” - tak pisał w pracy domowej z języka pol-
skiego w listopadzie 1968 roku. Uczniem tej szkoły został we 
wrześniu 1962 roku.

Zarybiony staw stawał się ślizgawką
We wspomnieniach, które przesłał w kilku mailach opisuje 

m.in. otoczenie szkoły. „Za budynkiem stodoły wyrosła potęż-
na topola. Obwód pnia był duży. Dzieci mojej klasy miały kłopot 
z objęciem całego pnia, trzymając się za ręce. Moim zdaniem 
należy to drzewo datować na połowę XIX wieku. Znajdowały się 
tam zabudowania folwarczne kolejnych właścicieli ziemskich. 
Od wschodniej strony szkoły znajdował się duży staw, zarybiony 
przez pana Misztelę. Zimą był naturalnym miejscem ślizgawki 
podczas przerw między lekcjami. Posiadał dopływ wody od za-
chodu z pastwiska i pól. Na przedwiośniu często przepełniony, 
woda przelewała się na drogę w kierunku południowo-wschod-
nim. W sąsiedztwie stawu grunt był mocno nasiąknięty (…) 8 
kwietnia 1967 r. miała odbyć się wycieczka szkolna do Łodzi 
w celu zwiedzania ZOO i obejrzenia w teatrze sztuki „W pustyni 
i puszczy”. Pod szkołę próbował dojechać autobus. Koła ugrzę-
zły w błocie. Wyjazd na wycieczkę prawie niemożliwy. Sytuację 
uratowały dwa ciągniki Ursus C 328 z nowo powstałego kółka 
rolniczego w Wolicy”.

Jeden z fragmentów wspomnień pana Stanisława odnosi 
się do drogi, którą przez wieś budowano w czynie społecz-
nym w połowie lat 60. Rozalia Misztela prowadziła uczniów 

na miejsce prowadzonych prac, by oglądać ich postęp. Opis 
drogi powstającej z kamienia polnego warto zderzyć z przebie-
giem współczesnych inwestycji drogowych. Jak one wyglądały 
w tamtym czasie?

„Kamień przywożono najczęściej furmankami. Większe roz-
bijano ręcznie młotem, mniejsze wrzucano do bardzo hałaśliwej 
kruszarki. Nie było żadnych innych maszyn typu ładowarka do 
budowy. Były to prace prowadzone odcinkami po 500 m. Pierw-
szy odcinek od p. Józefa Motylskiego (obecnie nr posesji 202) do 
Lucjana Białka rozpoczęty w 1966 r. Drugi kończył się przy pose-
sji Kazimierza Kowalskiego. Następny odcinek do rejonu „karcz-
my”. Ostatni zakończył się przy moście na rzeczce będącej natu-
ralną granicą pomiędzy gminą Kleszczów a gminą Dobryszyce”.

Wyprawa z dziadkiem na raki
Tej rzeczce, nazywanej też strumykiem, poświęcony jest inny 

fragment wspomnień o dawnej Wolicy. S. Hejak tak pisze: „W roku 
1963 po bardzo mroźnej i śnieżnej zimie była latem długotrwała 
susza. Pamiętam chodziliśmy z dziadkiem Romanem łapać raki 
w rzeczce (…). Strumyk ten latem był pozbawiony wody. W nie-
których miejscach na zakolach i mieliznach można było spotkać 
uschnięte żywcem różne gatunki ryb. Raki miały swoje schowki 
w korytarzach pod darnią przy brzegu. Tam mogło być trochę wody. 
Natomiast następny rok 1964, a szczególnie druga połowa była 
mokra. Ziemniaki przy granicach w polu gniły z nadmiaru wody. 
W 1968 roku rozpoczęła melioracja i prostowanie tego strumyka”.

Te opowieści o dawnej Wolicy odbiegły nieco od tematów 
związanych ze szkołą. W kolejnym mailu, przesłanym po „wspo-
mnieniowym” spotkaniu z sołtysem Wolicy, Piotrem Bladą, S. 
Hejak znów powraca do wątków szkolnych. Ten fragment doty-
czy jednego z młodych nauczycieli:

„Ryszard Strojec był aktywny fi zycznie. W wieku 18 lat był 
dobrze zapowiadającym się lekkoatletą. W skoku w dal osiągał 
6,50 m. Za jego czasów na boisku szkolnym została wykonana 
skocznia do skoku w dal i pełnowymiarowe boisko do piłki siat-
kowej. Powołany do służby wojskowej do czerwonych beretów 
- wojsk powietrzno-desantowych stacjonujących w Bielsku-Bia-
łej. Wojsko mogło go zmotywować do późniejszego zaniechania 
pracy w oświacie. Ożenił się w Edwardowie koło Bełchatowa, 
następnie podjął pracę zawodową związaną z wojskowością. 
Pamiętam go jako pedagoga otwartego, bezpośredniego i życz-
liwego” - wspominał pan Stanisław.

Wycieczkowe atrakcje lat 60.
Na jakie atrakcje pozalekcyjne mogli w latach 60. liczyć 

uczniowie podstawówki w Wolicy? Była już mowa o wyjeździe 
do łódzkiego ZOO oraz teatru. Dzieci odbywały też wycieczki 
znacznie krótsze, dziś powiedzielibyśmy - lokalne. „W 1968 roku 
22 kwietnia klasa brała udział w pieszej wycieczce do Łękińska 
w celu zwiedzania tartaku. Był ciepły, słoneczny dzień, po połu-
dniu burza z głośnymi piorunami.

W 1970 r. na początku kwietnia odbyła się natomiast piesza 
szkolna wycieczka do Kleszczowa w celu zwiedzania piekarni 
i mleczarni, zajmującej się przeróbką mleka na różne przetwory 
mleczne. Pierwszy raz miałem możliwość widzieć tak stary bu-
dynek z cegły z grubymi murami i wysokim kominem. Mógł być 
wybudowany pod koniec XIX wieku. Kierownikiem oprowadzają-
cym naszą grupę był ówczesny dyrektor mleczarni, ojciec pana 
Ryszarda Ciągło”.

Niezwykłą atrakcją w połowie maja 1969 r. była wycieczka 
starszych klas do Kamieńska. Młodzież pojechała tam na rowe-
rach, by z wiaduktu kolejowego nad „starą” trasą Piotrków Tryb. - 
Radomsko oglądać przejazd kolarzy na IV etapie Wyścigu Pokoju.

Z kolei w maju 1970 r. podczas wycieczki do Lgoty Wielkiej ucznio-
wie zwiedzali obiekty Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Jerzy Strachocki

Taka była Wolica w latach 60.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.
zaprasza do skorzystania z oferty 

TELEWIZJI CYFROWEJ JAMBOX.

● ATRAKCYJNE CENY 
● MOŻLIWOŚĆ PAKIETU INTERNET + TV.

Zapraszamy do kontaktu 
z Biurem Obsługi Klienta ARR „ARREKS” S.A.,

ul. Szkolna 6, 97-410 Kleszczów

W
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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
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
Przedszkole w Kleszczowie 731-31-75
Przedszkole w Łękińsku 731-46-00
Przedszkole w Łuszczanowicach 731-47-33
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

Urząd Gminy w Kleszczowie
Centrala

731-66-10
Sekretariat 
731-66-20

Urząd Pocztowy 632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów” 731-58-58
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 731-65-60
Żłobek w Kleszczowie 731-45-77

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNY

SOLPARK uczy bawiąc
W związku z organizowanym dla przedszkolaków konkursem plastycznym 

„SOLPARK oczami dziecka” instruktorzy SOLPARKU składali wizytę w okolicznych 
przedszkolach w powiecie bełchatowskim. Akcja miała na celu popularyzowanie 
zasad bezpiecznego zachowywania się na basenie i sposobów zdrowego odży-
wiania. Dzieci zachęcano do aktywnego spędzania czasu.

Już otwarte
SOLPARK informuje, że obecnie w kompleksie funkcjonują:

• zorganizowane zajęcia sportowe oraz nauka pływania - dla dzieci i młodzieży 
do 18. roku życia,

• Gabinet Tlenoterapii,
• Gabinet Masażu (nowość: „Słoneczna rozkosz”, „Rytuał egzotyczny”),
• Studio Urody.

Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 44/ 731-65-01.

Odliczamy do 29 maja
Zgodnie z wytycznymi i rządowym harmonogramem „luzowania” obostrzeń od 

29 maja SOLPARK planuje uruchomić siłownię i basen dla wszystkich klientów. 
Dodatkowo spółka wprowadzi do swojej oferty nową usługę - rytuały saunowe. 
Aktualne informacje będą zamieszczane na stronie SOLPARKU oraz na facebo-
okowym profi lu.

Prosto z SOLPARKU
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Szkolne wieści
Co warto wiedzieć o autyzmie?

Jak utrwalić wiedzę z mitologii?Światowy Dzień Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. W Szkole Pod-
stawowej w Łękińsku zaplanowane z tej okazji zajęcia ze względu na okres 

przedświąteczny przeniesiono na 
ostatni dzień marca. Trzeciokla-
siści uczestniczyli w spotkaniu 
z dwiema matkami autystycznych 
dzieci. „Obie Panie opowiedziały 
jak osoby z autyzmem funkcjonują 
na co dzień, z jakimi problemami 
i niezrozumieniem spotykają się 
wśród otoczenia. Przedstawiły 
wiele ciekawych projektów oraz 
akcji ogólnopolskich, mających na 
celu szerzenie świadomości o au-

tyzmie” - napisano na internetowej stronie szkoły. Uczniowie obejrzeli też 
fi lm o tym, jakimi cechami wyróżniają się osoby dotknięte tym zaburzeniem.

Chętni przygotowali i zaprezentowali prace plastyczne - niebieski od-
cisk swoich dłoni na białej kartce. To znak gotowości do niesienia pomocy 
autystycznym rówieśnikom. Uczniowie klas starszych mogli zapoznać 

Renata Frach i Agnieszka Gos-Stacherska - nauczycielki języka 
polskiego w szkole podstawowej w Kleszczowie zachęciły uczniów 
klas piątych do udziału w mitologicznym projekcie edukacyjnym. 
„Zadaniem ucznia było przebranie się za wybranego bohatera mi-
tologicznego. Po przyodzianiu odpowiedniego stroju, zadbaniu o to, 
by bohater miał odpowiednie atrybuty, uczeń dokonywał krótkiej cha-
rakterystyki wybranej postaci. Wyjaśniał, kim jest, jaką dziedziną się 
opiekuje, opowiadał o swojej rodzinie, o zasługach albo przewinie-
niach, których się dopuścił. Kolejny etap pracy polegał na przeczyta-
niu fragmentu mitu, w którym się dany bohater pojawił. Wspaniałym 
dopełnieniem była odpowiednia oprawa muzyczna, plastyczna. Jeżeli 
uczeń nie chciał wystąpić w fi lmiku, mógł wykonać lapbooka, który 
stanowił ilustrację wybranego mitu” - czytamy w opisie projektu. Wy-
brane przykłady uczniowskich dokonań można obejrzeć na interneto-
wej stronie szkoły.

Przygotował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

å ciąg dalszy ze str. 6

å ciąg dalszy ze str. 6 Śląska) i pomimo ogromnej skali prze-
mieszczania się ludności w obrębie kraju zdecydowano się na jak najszybsze 
zebranie możliwie dużej ilości informacji o mieszkańcach Polski, gospodar-
stwach domowych, wielkości poszczególnych miast i wsi.

Arkusz spisowy zawierał bardzo wiele rubryk. Zgodnie z zamieszczonym 
w Wikipedii opisem dotyczyły one takich danych, jak: „płeć, data urodzenia, 
stan cywilny, narodowość, język ojczysty i wyznanie, wykształcenie, charak-
terystyka zawodowa ludności, inwalidztwo i sieroctwo, sytuacja mieszkanio-
wa i rolnictwo. Pytania dotyczyły także miejsca urodzenia, cech etnicznych 
(wyznanie, obywatelstwo, język ojczysty, narodowość), umiejętność czytania 
i poziom wykształcenia, sieroctwo dzieci do 16 lat oraz ułomności fi zycznych 
(głuchota, niemota, ślepota, brak kończyn). Dalsze pytania dotyczyły zawodu 
głównego (źródła utrzymania) i pobocznego w chwili spisu i zawodu głównego 
w chwili wybuchu I wojny światowej, posiadanych zwierząt gospodarskich, ob-

szaru gospodarstwa i struktury użytkowania ziemi. Osobny formularz dotyczył 
zamieszkiwanych budynków”.

Na opracowanie i opublikowanie wszystkich informacji zebranych podczas 
spisu trzeba było czekać kilka lat. Wyniki zostały wydrukowane w 29 odręb-

nych tomach, z podziałem na województwa. 
Zebrano dane odnoszące się do każdej, na-
wet najmniejszej, miejscowości.

Jak wynikało z podziału według narodo-
wości spośród blisko 25,7 mln mieszkańców 
ówczesnej Polski przeszło 69 proc. stanowili 
Polacy, 15,2 proc. - Ukraińcy, 8 proc. - Żydzi, 
4 proc. - Białorusini, a 3 proc. - Niemcy.

Spis ludności 1931 r.
Kolejny spis powszechny przeprowa-

dzony został 9 grudnia 1931 r. „Służby spi-
su 1931 r. przywiązywały ogromną wagę do 
popularyzacji spisu. Stąd też pojawiła się 
w obiegu znakomita ulotka <Co nam da drugi 
Powszechny Spis Ludności?> Jest to umie-
jętne połączenie informacji o wynikach spisu 
1921 r., objaśnień do spisu 1931 r. oraz pro-
mocji samej idei spisu powszechnego” - to 
fragment okolicznościowej publikacji GUS, 
poświęconej historii powszechnych spisów 
na ziemiach polskich.

Tym razem w kwestionariuszu spiso-
wym zrezygnowano z pytań o narodowość. 
Nie zbierano również szczegółowych danych 
na temat gospodarstw rolnych. Pozostawio-
no pytanie o ogólną powierzchnię gruntów 

i użytków rolnych. Pojawiły się natomiast rubryki odnoszące się do umiejętno-
ści czytania i pisania oraz używanego języka.

Jak się okazało wśród 32-milionowej populacji mieszkańców Polskich 
w 1931 roku język polski wskazywało jako używany przez siebie język 68,9 
proc. obywateli. Drugi pod względem powszechności był język ukraiński (10,10 
proc.), następnie żydowski (7,8 proc.) i ruski (3,8 proc.).

J. Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

Źródło: https://stat.gov.pl/

Spisy ludności na ziemiach polskich (II)

Tak wyglądają dane z 1921 r., odnoszące się do Gminy Kleszczów 

się z prezentacją poświęconą autyzmowi, zamieszczoną na stronie 
szkoły. Podczas obchodów Światowego Dnia Autyzmu na znak solidarno-
ści z osobami autystycznymi nauczyciele i uczniowie SP w Łękińsku ubrali 
się w niebieskie stroje.

å

å


