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Do świątecznego wydania „Informa-
tora” Gminny Ośrodek Kultury w Klesz-
czowie dodaje specjalny upominek w po-
staci płyty z kolędami. Pięć tradycyjnych 
kolęd („Gdy się Chrystus rodzi”, „Lulaj-
że Jezuniu”, „Gdy śliczna Panna”, „Try-

umfy Króla Niebieskie-
go”, „W żłobie leży”), 

a  także  pas to -
ra ł ka  „P ie rw -
sza gwiazda” 
to zawartość 
tej płyty, któ-
ra jest zara-
zem prezen-
tacją talentów 

w o k a l n y c h 
uczestników za-

jęć prowadzonych 
w GOK.

Zgodnie z decyzją Rady Gminy Klesz-
czów mieszkańcy gminy będą mogli w re-
ferendum wyrazić swoją opinię w sprawie 
zmiany granic pomiędzy gminą Bełchatów 
i gminą Kleszczów. Do poprzedniego wy-
dania „Informatora” została dodana wkład-
ka, informująca o treści uchwały i o termi-
nach kolejnych działań, które muszą zostać 
podjęte dla zgodnego z prawem przepro-
wadzenia głosowania nad tą niezwykle 
ważną dla przyszłości gminy sprawą.

Jeszcze w grudniu podane będą nu-
mery i granice obwodów głosowania oraz 

informacja o siedzi-
bach obwodowych 
komisji do spraw 
re ferendum. Na-
stępnie zostanie 
powołana Gminna 
Komisja do spraw 
Referendum oraz 
komisje obwodo-
we, a Urząd Gmi-
ny sporządzi spis 
o s ó b  u p r a w n i o -
nych do udz ia łu 
w referendum.

…odbędzie się na placu parkingowym w pobliżu SOLPARKU.
Początek - 31 grudnia od godz. 23.30.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie za-
prasza na takie atrakcje, jak: 
● koncert zespołu Andre,
● powitanie Nowego Roku 2022 podniebnym 

widowiskiem sztucznych ogni.

Organizator apeluje do uczestników w/w ple-
nerowego spotkania, aby ze względów bezpie-
czeństwa nie przynosili i nie odpalali własnych 
petard i sztucznych ogni. Mieszkańców pobli-
skiego osiedla prosimy o zamknięcie (zabez-
pieczenie) zwierząt domowych na czas pokazu 
sztucznych ogni.

19 listopada odbyła się w Kleszczowie ostatnia w tym roku akcja krwiodawcza. 
W stałym, dobrze znanym dawcom miejscu tj. w kompleksie SOLPARK krew oddały 42 
osoby. Dzięki temu regionalny bank krwi pozyskał 18,9 litra bezcennego leku. Akcję we 
współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zorgani-
zowało stowarzyszenie Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Gminy Kleszczów.

Warto dodać, że w gronie krwiodawców było 16 debiutantów, dopisali również 
uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, którzy sta-
nowili dokładnie połowę oddających krew (21 osób).

Więcej na str. 4Płyta z kolędami

16.01.2022 
- referendum gminne

Sylwestrowo - noworoczne spotkanie …

Bezcenny lek dzięki 42 dawcom 

umfy Króla Niebieskie-
go”, „W żłobie leży”), 

a  także  pas to -
ra ł ka  „P ie rw -
sza gwiazda” 
to zawartość 
tej płyty, któ-
ra jest zara-
zem prezen-
tacją talentów 

w o k a l n y c h 
uczestników za-

jęć prowadzonych 
w GOK.

Przewodnicząca Rady 
Gminy Kleszczów

KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Wesołych Świąt i dobrego Nowego Roku!

Boże Narodzenie - czas radości i rodzinnego ciepła, znów będzie w tym roku 
inne od poprzednich. Życzymy, by zadumie nad tymi, którzy nie zasiądą 

już z nami przy wigilijnych stołach towarzyszyła też nadzieja na pokonanie 
koronawirusa i tak bardzo wyczekiwany powrót normalności.

Niech poczucie bliskości i wspólnoty, którego tak mocno doświadczamy 
właśnie w Święta Bożego Narodzenia, towarzyszy nam przez cały Nowy 

2022 Rok i pomaga realizować układane teraz plany.
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KRÓTKO
Premia za wyniki w studiach
W listopadzie były rozpatrywane stu-
denckie wnioski o przyznanie stypendiów 
motywacyjnych za cały rok akademicki 
2020/2021. Spośród złożonych wniosków 
133 rozpatrzono pozytywnie, przyzna-
jąc stypendium za wyniki w nauce. Łącz-
na kwota wypłat z tego tytułu wyniosła 
361.200 zł. Dodatkowo 11.500 zł wypłaco-
no dla 8 studentów, którzy wnioski o sty-
pendium motywacyjne udokumentowali 
szczególnymi osiągnięciami (naukowymi, 
sportowymi, artystycznymi).
W dwóch przypadkach z powodu nie speł-
nienia warunków regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze moty-
wacyjnym dla studentów złożone wnioski 
rozpatrzono negatywnie.

Zbadały się profi laktycznie
Po raz kolejny mieszkanki gminy Klesz-
czów mogły wykonać badania profi laktycz-
ne objęte programem „Profi laktyka chorób 
nowotworowych ze szczególnym uwzględ-
nieniem nowotworów piersi”, finansowa-
nym przez Gminę Kleszczów. Program 
skierowany jest do kobiet powyżej 35. roku 
życia i ma służyć zapobieganiu i wcze-
snemu wykrywaniu nowotworu piersi oraz 
zmniejszeniu zachorowań.
29 listopada z akcji badań mammografi cz-
nych, przeprowadzonych w Kleszczowskiej 
Przychodni Salus skorzystało 18 kobiet.

Cenne wiadomości dla rolników
23 listopada Fundacja Rozwoju Gminy 
Kleszczów przeprowadziła sfi nansowane 
ze swojego budżetu szkolenie dla rolników 
z terenu gminy. Jego temat brzmiał: „Jak 
zwiększyć efektywność zabiegów che-
micznych ochrony roślin w oparciu o sto-
sowanie adiuwantów”.
- Mamy nadzieję, że wiedza, którą prze-
kazali Państwu szkoleniowcy z fi rmy OB-
ROL Kulczyński Sp.j. oraz ZPH AGRO-
MIX okaże się pomocna - podsumowuje 
Mariola Rybarczyk, prezes zarządu fun-
dacji. - Wszystkim rolnikom dziękujemy 
za udział w szkoleniu.

Szkolenie w „Arreksie”
24 listopada w sali szkoleniowej „Arreksu” 
odbyło się seminarium poświęcone tema-
towi „Pracodawca - COVID-19 - RODO”, 
prowadzone przez dr Magdalenę Cele-
ban ze Związku Przedsiębiorców i Pra-
codawców z Częstochowy. Omówione 
zostały takie zagadnienia, jak zakres obo-
wiązków administratora danych, umowy 
powierzenia, naruszenia danych osobo-
wych, COVID-19 a praca zdalna, szcze-
pienia pracowników. Szkolenie cieszyło 
się sporym zainteresowaniem.

- Liczymy na stałą współpracę z ZPP 
w Częstochowie i kolejne interesujące 
spotkania - mówi Łucja Baran, specjalista 
d/s szkoleń i wspierania przedsiębiorczo-
ści w ARR „Arreks”.

JS

Na przełomie listopada i grudnia w kilku 
miejscach gminy Kleszczów pojawi-

ły się ekipy montujące bożonarodzeniowe dekora-
cje przestrzenne i świetlne. Odpowiedzialna za ich 
montaż, serwisowanie oraz demontaż jest w tym 
roku spółka Multidekor z Piastowa.

Najwięcej dekoracji jest umiejscowione w sto-
licy gminy. Rondo im. Honorowych Dawców zdo-
bi oświetlona choinka w formie regularnego stożka. 
Podobna, choć wyższa dekoracja stanęła przed sie-
dzibą Urzędu Gminy. Dodatkowo elewację ratusza 
oświetlają specjalne projektory oraz poprowadzo-
ne pod okapami sznury świetlne, nazywane soplami.

W kilku miejscach dekoracja ograniczyła się do 
rozmieszczenia przewodów ze światełkami na ist-
niejących drzewkach lub drzewach. Tak się stało 
np. w kleszczowskim parku i obok kościołów para-
fi i: rzymskokatolickiej i ewangelicko-reformowanej. 

Najliczniejszą formą świetlnych ozdób są dekoracje umieszczone na latarniach. Napo-
tkamy je w pobliżu kościoła w Łękińsku oraz na rondach: w Łękińsku, Łuszczanowicach, 
Żłobnicy i Czyżowie. Jest jeszcze sześć dekoracji wolnostojących 3D. Najliczniej zosta-
ły ustawione w kleszczowskim parku. Zgodnie 
z umową dekoracje będą zdobić gminne place 
i ulice do 20 stycznia.

W nadchodzące święta miejscowości na-
szej gminy zostaną rozświetlone także deko-
racjami, jakie we własnym zakresie montowały 
gminne fi rmy oraz instytucje. Jak zawsze liczyć 
też można na pomysłowość właścicieli prywat-
nych domów i mieszkań. Przy obecnym zaopa-
trzeniu marketów jedynym ograniczeniem w re-
alizowaniu najbardziej fantazyjnych pomysłów 
świetlnych może być jedynie zawartość portfela.

JS

ak co roku sezon jesienny jest wykorzystywany do zagospodarowania tere-
nów zielonych oraz uzupełnienia nasadzeń w miejscach, gdzie posadzone 

wcześniej rośliny należy zagęścić albo wymienić. Tej jesieni miejscem większości no-
wych nasadzeń jest Łękińsko.

Zgodnie z podpisaną w listopadzie umową tereny przy szkole w Łękińsku ozdobi 14 
brzóz, 39 krzaków hortensji, a także kępy ozdobnych traw: miskantów i rozplenic. Także 
w Łękińsku, ale przy kompleksie boisk przy ulicy Północnej zostaną posadzone 22 lipy. 
Nowe drzewa (konkretnie 4 surmie) wzbogacą zieleń na palcu zabaw na tzw. Warszaw-
ce (Żłobnica). Pozostałe rośliny (31 sztuk) to uzupełnienie albo wymiana uschniętych lub 
uszkodzonych roślin w różnych miejscach na terenie gminy Kleszczów.

Wybrany przez gminę wykonawca tych prac ogrodniczych to fi rma Centrum Ogrodni-
cze DAWID Marzena Dawid z Jaskrowa koło Częstochowy. Dostawa i posadzenie wspo-
mnianych roślin kosztować będą 51,7 tys. zł.

JS

omiesięczne wsparcie w postaci 500-złotowego stypendium w trwającym wła-
śnie roku akademickim otrzymało 150 studentów, spełniających kryteria usta-

lone w przyjętej przez Radę Gminy Kleszczów uchwale. Złożonych wniosków było 152, 
ale w dwóch przypadkach decyzja była negatywna, z powodu niespełnienia warunków 
otrzymania stypendium (okres zameldowania). W listopadzie studenci podpisali umo-
wy, dzięki czemu w grudniu odebrali stypendia za październik, listopad i grudzień 2021 
roku. Łączna kwota, jaka wpłynęła na studenckie konta w tym miesiącu to 225 tys. zł.

Przypominamy, że warunki wypłaty comiesięcznych stypendiów reguluje Uchwała 
Nr XIII/117/2019 Rady Gminy Kleszczów z 27 września 2019 r. Zgodnie z regulaminem 
imiona i nazwiska stypendystów są podawane co roku do wiadomości publicznej. Ak-
tualną listę osób studiujących, zamieszkujących i zameldowanych w gminie Kleszczów, 
którym zostało przyznane studenckie 500+ zamieszczamy na stronie 11.

JS

Dekoracje - bez nich nie ma świąt

Jesienne sadzenie roślin

150 studentów ze stypendiami

J

C

Fot. gok.kleszczow.pl
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osiedzenie Rady Gminy Kleszczów, zwołane 25 listo-
pada rozpoczęło się przyjęciem uchwały w sprawie 

przeprowadzenia referendum gminnego na wniosek mieszkań-
ców gminy Kleszczów. Następnie radni zajęli się kwestiami waż-
nymi dla każdego podatnika gminy czyli określeniem stawek 
podatków, które będą obowiązywać w roku 2022. Kolejno decy-
dowano o: ● podatku od nieruchomości, ● podatku od środków 
transportowych, ● podatku rolnym, ● podatku leśnym. Dodajmy, 
że już 30 listopada wszystkie te uchwały zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Obszerniej 
o stawkach podatkowych na rok 2022 napiszemy w kolejnym 
wydaniu „Informatora”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klesz-
czów na lata 2021-2024 oraz w budżecie gminy na 2021 rok 
były przedmiotem dalszych uchwał z porządku listopadowej 
sesji. Na tejże sesji został też uchwalony wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kleszczów 
na lata 2022-2026, a także Gminny Program Wspierania Ro-
dziny na lata 2022-2024. Krótszą, bo roczną ważność, będzie 
miał program współpracy Gminy Kleszczów z organizacja-
mi pozarządowymi i podmiotami, zajmującymi się tzw. pożyt-
kiem publicznym.

Rada przyjęła ponadto uchwałę w sprawie pokrycia części 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych gminy, niepochodzących z pobranej od mieszkań-
ców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dwie 
inne uchwały odnosiły się do gospodarowania majątkiem gmi-
ny. Rada wyraziła zgodę na sprzedaż spółce PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna działki o powierzchni 0,3 ha, poło-
żonej w obrębie geodezyjnym Żłobnica, a także zgodę na zawar-
cie z tą spółką kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczo-
ny kilkunastu działek (o łącznej powierzchni 0,48 ha) w obrębie 
geodezyjnym Dębina. Te nieruchomości mają być przeznaczo-
ne do prowadzenia robót górniczych w granicach wyrobiska 
Pola „Szczerców”.

Podobnie jak w innych samorządach także w Kleszczowie 
nadszedł czas na wprowadzenie regulacji, wynikających z Roz-
porządzenie Rady Ministrów z 25 października br. w sprawie wy-
nagradzania pracowników samorządowych. Decyzją rady wyna-
grodzenie miesięczne Wójta Gminy Kleszczów zostało ustalone 
w następującej wysokości: wynagrodzenie zasadnicze - 10.250 
zł, dodatek funkcyjny - 3.150 zł, dodatek specjalny - 30 proc. 
łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 
dodatek za wieloletnią pracę według zasad obowiązujących pra-
cowników samorządowych. 

Kolejna z uchwał dotyczyła ustalenia wysokości i zasad wy-
płaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 
Decyzją rady i w oparciu o kryteria dotyczące diet radnych 
w gminach liczących do 15 tys. mieszkańców dieta Przewod-
niczącego Rady Gminy Kleszczów została ustalona w wysoko-
ści 2147,30 zł miesięcznie. Wiceprzewodniczącemu rady oraz 
przewodniczącym komisji Rady Gminy przysługuje 95 proc. tej 
kwoty, a wiceprzewodniczącym komisji i pozostałym radnym - 
90 proc. diety przewodniczącego. Podobnie jak w przypadku 
wynagrodzenia wójta nowe wysokości diet radnych obowiązu-
ją od 1 sierpnia 2021 r.

Końcową część listopadowego posiedzenia wypełniły infor-
macje i sprawozdania. Radni dowiedzieli się m.in. o wynikach 
analizy ich oświadczeń majątkowych, a także o wynikach kon-
troli przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klesz-
czowie w zakresie realizacji planu fi nansowego za 2020 rok. 
Radni otrzymali też informację o stanie realizacji zadań oświato-
wych za rok szkolny 2020/2021.

J. Strachocki

Na sesji 
o pieniądzach i planach

KOMUNIKATY 
20 grudnia - termin zapłaty za odpady
Wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy Klesz-
czów informujemy, iż termin płatności IV raty opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi upływa 20 grudnia. Wpłatę 
można uiścić na indywidualny rachunek bezpośrednio w banku 
lub za pośrednictwem bankowości internetowej, a także w kasie 
Urzędu Gminy w Kleszczowie.

SALUS apeluje: 
Wspólnie dbajmy o nasze bezpieczeństwo!
Wzrost liczby zakażeń COVID-19 skłonił Przychodnię Salus do 
wystosowania apelu, by pacjenci zgłaszali się do przychodni tyl-
ko w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia. 
„Pamiętaj również o: ● zdezynfekowaniu dłoni po wejściu do 
Przychodni, ● zachowaniu dystansu społecznego min. 1,5 m, 
● wejściu do Przychodni nie wcześniej niż 10 min. przed wizytą, 
● przychodzeniu na wizytę bez osób towarzyszących”.
Jednocześnie Salus uprzedza, że występują czasowe ograni-
czenia w dostępie do lekarzy specjalistów.

Fundacja zachęca do składania wniosków
Do 16 grudnia Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje 
wnioski mieszkańców o dofi nansowanie doskonalenia zawodo-
wego lub językowego. Przedsiębiorcy mogą też składać wnioski 
o dofi nansowanie emisji reklam. Złożone w tym terminie wnioski 
będą rozpatrzone jeszcze w tym roku. Kolejne mają być rozpa-
trywane po Nowym Roku.

Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym?
Poprzez internet można ustalić termin wizyty w urzędzie skarbo-
wym. W tym celu należy wejść na stronę www.podatki.gov.pl/e-
-urzad-skarbowy/ i postępować zgodnie z podanymi tam instruk-
cjami. Potwierdzenie terminu wizyty jest wysyłane na podany 
adres e-mail. Przez formularz online można umówić wizytę, któ-
rej termin przypada w ciągu najbliższych 14 dni.
Wizytę w Urzędzie Skarbowym w Bełchatowie można też umó-
wić telefonicznie, dzwoniąc  na jeden z numerów: 44/ 632-49-86, 
44/ 632-49-02, 44/ 632-49-56, 44/ 632-49-76.

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

ARR „Arreks” znowu przy ulicy Głównej
Od 6 grudnia spółka „Arreks” ponownie działa przy ulicy Głównej 
122. Na czas, w którym prowadzone były prace remontowo-mo-
dernizacyjne w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „AR-
REKS” Sp. z o. o., działalność tej fi rmy przeniosła się do „stare-
go” przedszkola w Kleszczowie przy ulicy Szkolnej. W budynku 
przy ulicy Głównej 122 Biuro Obsługi Klienta funkcjonuje na par-
terze. Wejście do budynku jest możliwe tylko od strony ulicy.

(opr. JS)

P
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eniorów z gminy Kleszczów, liczących co najmniej 65 
lat, miał w tym roku objąć program bezpłatnych szcze-

pień przeciwko grypie. Ogłoszony przez Urząd Gminy konkurs 
na realizację „Programu szczepień ochronnych przeciwko gry-
pie dla mieszkańców Gminy Kleszczów po 65 roku życia na lata 
2021-2024” nie doczekał się jednak fi nału. Na internetowej „Ta-
blicy ogłoszeń” znalazło się takie, podpisane przez wójta gmi-
ny wyjaśnienie: „Odwołanie konkursu następuje w wyniku no-
welizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 
2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w se-
zonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.). Nowelizacja 
przewiduje możliwość bezpłatnego szczepienia u osób pełnolet-
nich w oparciu o dotychczasową organizację szczepień u osób 
uprawnionych”.

Konkurs został odwołany dokładnie w dniu 23 listopada, kie-
dy w całej Polsce ruszył program bezpłatnych szczepień prze-
ciw grypie. Uprawnienie do bezpłatnych szczepionek mieli do-
tąd m.in. medycy, farmaceuci oraz żołnierze. Wprowadzona 23 
listopada zmiana objęła tym przywilejem wszystkie osoby, które 
ukończyły 18 lat.

„Punkty szczepień mogą zamawiać szczepionki przeciw-
ko grypie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), 

która następnie dostarczy do nich dawki. W tym roku do Polski 
trafi  łącznie 5 mln dawek szczepionki. Szczepienia będą wyko-
nywane do wyczerpania rezerwy lub do 31 marca 2022 r.” - in-
formowały media.

Jednym z 3 tys. punktów, które mają realizować akcję szcze-
pień przeciw grypie, jest Kleszczowska Przychodnia Salus. Reje-
stracja chętnych do zaszczepienia prowadzona jest w przychod-
ni w godzinach 8.00-18.00 pod numerem telefonu 44/ 731-30-80.

„Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, 
nie muszą mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą 
się do Rejestracji i umówią termin. Na szczepienie powinny się 
zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki” - 
informuje Salus na swojej stronie internetowej.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z tej bezpłatnej 
okazji. Podstawowym zadaniem szczepionki przeciwko grypie 
jest wzmocnienie odporności organizmu na zakażenie wirusem 
grypy sezonowej. Szczepionka pozwala też zapobiegać powikła-
niom i zgonom. Szczyt zachorowań grypowych przypada w Pol-
sce od stycznia do marca, zatem organizmy zaszczepionych 
w grudniu będą przygotowane do zmierzenia się z tym wirusem.

JS

Przeciwko grypie - także w Salusie
S

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie 
przypomina, iż w związku z realizacją programu po-

mocy rodzinom wielodzietnym mieszkającym na terenie gmi-
ny Kleszczów, członkowie takich rodzin mogą skorzystać z do-
fi nansowania do zakupu podręczników i pomocy edukacyjnych.

O wsparcie mogą ubiegać się rodziny posiadające Kartę Du-
żej Rodziny, w których dzieci są uczniami i studentami. Dofi nan-
sowanie na pierwsze dziecko wynosi 200 zł, na drugie 250 zł, 
a na trzecie i każde następne dziecko - po 300 zł.

Wniosek o udzielenie pomocy w formie zniżek/ dopłat na za-
kup podręczników szkolnych i pomocy edukacyjnych można zło-
żyć do 31 grudnia br. Formularz jest do pobrania na stronie inter-
netowej https://www.gops.bip.kleszczow.pl/ w zakładce „Karta 
Dużej Rodziny”. W formie papierowej można go otrzymać w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie, 
ul. Osiedlowa 2.

Więcej informacji - pod nr tel. 44/ 731-36-34.

JS

rzedświąteczne zakupy w bełchatowskiej galerii można 
połączyć z przyjęciem szczepionki przeciw COVID-19. 

Do końca grudnia ma działać ustawiony na parkingu kontener. 
Jest czynny przez pięć dni w tygodniu: w poniedziałki i środy 
od 14.00 do 18.00, natomiast we wtorki, czwartki i piątki między 
godz. 10.30 a 14.30. 

T z w .  p r z y p o -
minającą dawkę 
szczepionki oso-
by powyżej 50 lat 
mogą przyjąć po 
5 miesiącach od 
poprzedniej daw-
ki, a osoby młod-
sze - po pół roku 
od pełnej  dawki 
szczepionki.

JS

G

P

GOPS dla posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny

Szczepią przy „Olimpii”

 listopada w tym samym miejscu odbyła się akcja re-
jestracyjna Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego 

„Szpikomania”. Okazała się bardzo owocna, bo do grona zareje-
strowanych potencjalnych dawców dołączyło 19 osób.

- Można mieć wielką satysfakcję z osiągniętego wyniku 
i z wielką nadzieją patrzeć w przyszłość, widząc ochotę i zaan-
gażowanie młodych ludzi - mówi przedstawiciel Gminnego Klubu 
HDK PCK w Kleszczowie. - Dziękujemy więc wszystkim naszym 
krwiodawcom oraz ekipie RCKiK Łódź i Łódzkiego Ośrodka Daw-
ców Szpiku za sprawnie przeprowadzone akcje. Dziękujemy rów-
nież zarządowi i pracownikom SOLPARKU za udostępnienie po-
mieszczenia do przeprowadzenia prelekcji oraz akcji, a Fundacji 
Rozwoju Gminy Kleszczów - za promocję akcji w telewizji lokalnej.

Akcje honorowego krwiodawstwa organizowane przez Gmin-
ny Klub HDK PCK w Kleszczowie to element szerszego projek-
tu pn. „Cenna Kropla”, fi nansowanego przez Gminę Kleszczów 
w ramach konkursów na realizację zadań publicznych.

Następna akcja krwiodawcza w Kleszczowie została za-
planowana w przyszłym roku - dokładnie 21 stycznia. Już dziś 
Gminny Klub HDK PCK zaprasza na nią krwiodawców.

J. Strachocki

Dopisali krwiodawcy oraz 
potencjalni dawcy szpiku

19
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Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei 
świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności, 

osiągnięcia sukcesów, cierpliwości 
i wytrwałości w realizacji planów 
oraz dalszej owocnej współpracy 
w nadchodzącym Nowym Roku.

życzy Państwu i Najbliższym 
Zarząd Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o.

Życzymy Państwu rodzinnych, spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia.

Niech te Święta będą pełne wiary, nadziei i miłości,
a Nowy Rok niech odnowi Waszą energię
do realizacji wszystkich planów i marzeń.

Zarząd Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

Prezes Wiceprezes

W
W

Centrum Szkoleniowym Caparol w Kleszczowie był 
realizowany jesienią tego roku cykl szkoleń, dotyczą-

cych wykorzystania systemów ociepleń Krautol i Caparol. Fir-
ma zaprosiła na nie wykonawców, którzy prowadzą inwestycje 
termomodernizacyjne dofi nansowane z rządowego programu 
„Czyste Powietrze”. Uczestnikom dwudniowych zajęć fi rma za-
pewniała bezpłatne materiały szkoleniowe, a nawet wyżywie-
nie i nocleg.

Dzięki kilkugodzinnym zajęciom można było nie tylko po-
znać krok po kroku technologię montażu systemów ocie-
pleń, ale również profesjonalną obróbkę otworów okiennych 
i drzwiowych z użyciem specjalistycznych akcesoriów. W dru-
gim dniu w centrum uwagi uczestników znajdował się program 
„Czyste Powietrze”, obowiązujące w nim procedury i zasady 
ubiegania się o dotację.

Dla osób, które nie dostały się na szkolenia organizowa-
ne przez fi rmę Caparol we wrześniu, październiku i listopa-
dzie dobrą wiadomością będzie ta, że wyznaczone zostały już 
terminy kolejnych szkoleń. Pierwszy z nich to 25 i 26 stycznia 
2022 r., a drugi - 5 i 6 kwietnia 2022 r. Minimalny wymóg zor-
ganizowania dwudniowych zajęć to zebranie przynajmniej 12 
uczestników.

JS

komunikacie z 18 listopada PGE Energia Odnawialna, 
spółka z Grupy PGE, poinformowała, że w Piaskach 

powstanie regionalne centrum serwisowe do obsługi farm wia-
trowych i fotowoltaicznych należących do spółki. Będzie ono 
ulokowane na półtorahektarowej działce należącej pierwot-
nie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Obec-
nie mieści się tu hala magazynowo-produkcyjna wyposażona 
m.in. w suwnicę pomostową, ułatwiającą transport ładunków 
ciężkich i wielogabarytowych.

Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna poin-
formował, że do wykonywania prac serwisowych zostaną przy-
gotowani pracownicy spółki. 

- Dzięki specjalistycznemu wyszkoleniu kilkudziesięciu lu-
dzi konsekwentnie uniezależniamy się od usługodawców ze-
wnętrznych w zakresie napraw i utrzymania turbin wiatrowych.

Centrum w Piaskach ma być głównym magazynem części 
zamiennych dla potrzeb eksploatowanych przez spółkę PGE 
Energia Odnawialna farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Skła-
dowane i przechowywane będą tu m.in. przekładnie, genera-
tory, transformatory, łopaty wiatraków.

JS

Szkolenia z docieplania Serwis dla instalacji OZE 
powstanie w Piaskach

N owy, bezpłatny kurs Akademii Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości to „Eksport dla początkują-

cych”. 6 grudnia wchodząc na stronę https://akademia.parp.
gov.pl/course/view.php?id=124 można było uzyskać dostęp 
do trzech pierwszych rozdziałów tego szkolenia: 1. Przygoto-
wania do eksportu; 2: „Papierologia”, czyli jakich dokumentów 
potrzebujesz w eksporcie; 3: Eksport w praktyce.

Twórcy tego szkolenia obiecują ponadto: „nauczysz się, jak 
zawierać umowy w eksporcie i na co należy zwrócić szczegól-
ną uwagę przy zawieraniu takich umów, uzyskasz informacje 
na temat tego, jak prawidłowo wystawiać faktury zagranicz-
nym kontrahentom i kto ma obowiązek zapłaty podatku VAT”.

Warto zajrzeć na platformę edukacyjną Akademii PARP 
i ocenić szanse na działalność eksportową fi rmy. Rynki zagra-
niczne to nie tylko nowi odbiorcy i często wyższe ceny za to-
war, ale też możliwość uwolnienia się od presji konkurencji na 
rynku krajowym.

JS

Zachęcają: 
„Zostań eksporterem”
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S tudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (nazywane dalej studium) to narzę-

dzie kształtowania polityki przestrzennej samorządu. To dokument 
nie tylko określający ogólną politykę przestrzenną gminy, ale rów-
nież dający wytyczne do sporządzenia miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego.

Studium jest opracowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Ustawa ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 741 z później-
szymi zmianami zawiera instrukcję, zgodnie z którą projekt studium 
ma być opracowany. Wskazuje też elementy, jakie muszą zostać 
w nim zawarte. Jednym z nich jest bilans terenów pod zabudowę.

„Zmiana Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (upzp) wprowadzona Ustawą z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji objęła m.in. zobowiązanie 
gmin do sporządzania analizy potrzeb i możliwości ich rozwoju na 
podstawie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Usta-
nowiono go jako obowiązkowy element prac nad studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (stu-
dium). Ma on na celu zahamowanie tendencji przeznaczania 
pod zabudowę zbyt dużych powierzchni terenów w stosunku 
do realnych potrzeb i możliwości realizacyjnych gminy. Powo-
dują one nadmierne koszty wyposażenia terenu w infrastruk-
turę techniczną, komunikacyjną i społeczną, przyczyniając się 
jednocześnie do narastania chaosu przestrzennego”.1

Przed sporządzeniem bilansu konieczne jest przeprowadzenie 
analiz, odnoszących się do różnych wymiarów funkcjonowania gmi-
ny. Na ich podstawie ustala się maksymalne zapotrzebowanie 
na nową zabudowę w skali danej gminy, wyrażone w powierzch-
ni użytkowej zabudowy i zawierające podział na funkcje zabudowy. 
Dla zapotrzebowania ustawodawca ustalił maksymalny horyzont 
czasowy na 30 lat, co nie przekreśla przyjęcia krótszej perspektywy. 

W bilansie terenów przewidzianych pod zabudowę na terenie 
gminy Kleszczów, zawartym w projekcie studium, podział na po-
szczególne funkcje zabudowy wynosi: 7,7 ha dla zabudowy miesz-
kaniowej, 53 ha dla zabudowy usługowej i 370 ha dla zabudowy 
produkcyjnej i produkcyjno-usługowej.

Opracowując studium oblicza się następnie chłonność (zasoby) 
terenów, jakimi dysponuje gmina w ramach poszczególnych miej-
scowości. Chłonność jest rozumiana jako możliwość lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy i jest wyrażona w powierzchni 
użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. 

W przypadku gminy Kleszczów, ze względu na to, że wszystkie 
miejscowości posiadają miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, duże znaczenie ma szacowanie chłonności na obsza-
rach pozostających w zasięgu planów miejscowych. Na podsta-
wie uśrednionych wskaźników intensywności zabudowy wyliczono 

chłonność obszarów, przeznaczonych w planach miejscowych pod 
zabudowę. W podziale na poszczególne funkcje poszczególne licz-
by wyglądają tak: 193,45 ha dla zabudowy mieszkaniowej, 49,96 
ha dla zabudowy usługowej i 256,08 ha dla zabudowy produkcyjnej 
i produkcyjno-usługowej.

Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na 
nową zabudowę oraz sumy chłonności terenów pozwala wskazać 
czy, i w jakim zakresie, możliwe jest przeznaczenie nowych tere-
nów gminy pod zabudowę. Wynik porównania przewidywanego za-
potrzebowania oraz chłonności ilustruje tabela.

Wniosek płynący z powyższego porównania jest następują-
cy: na obszarze gminy Kleszczów rezerwa obszarów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniową zaspokaja obecne 
i przyszłe zapotrzebowanie na ten rodzaj zabudowy. Zatem 
- zgodnie z przepisami ustawy - nie można przewidywać lokali-
zacji nowych terenów o funkcji mieszkaniowej. Inaczej wyglą-
da sytuacja w przypadku funkcji usługowej i produkcyjnej (oraz 
produkcyjno-usługowej). Rezerwy terenów pod tę funkcję nie 
będą w stanie zaspokoić zapotrzebowania, dlatego w studium 
można przewidzieć rozszerzenie ich lokalizacji na gruntach 
niezabudowanych.

Wnioski i uwagi zgłaszane do projektu studium na etapie jego 
sporządzania musiały być rozstrzygane z uwzględnieniem wyników 
bilansu terenów pod zabudowę. Rozszerzenie zabudowy mieszka-
niowej na tereny wykorzystywane dotychczas rolniczo jest w tym 
świetle działaniem niezgodnym z przepisami. Oznacza to, że na 
etapie sprawdzania zgodności uchwały o przyjęciu studium przez 
organ kontrolny Wojewody Łódzkiego procedura sporządzania pro-
jektu studium może zostać uznana jako istotnie naruszająca pra-
wo i uchylona w całości.

Paweł Skurpel
(UNIGLOB Piotr Ulrich)

Wyjaśnienie w sprawie STUDIUM

1 Matuszko A., Zastawniak B., 2020, Zasady sporządzania bilansu terenów 
przeznaczanych pod zabudowę, Urban Development Issues, 66, 135–142.

Rodzaj 
zabudowy

Zapotrzebowanie na 
nową powierzchnię 
użytkową zabudowy 

(w ha)

Chłonność 
obszarów 

[w ha]

Różnica pomiędzy 
zapotrzebowaniem 
na nową zabudo-
wę a chłonnością 
obszarów (w ha)

mieszkaniowa 7,7 193,45 -185,75

usługowa 52,5 49,96 2,54

produkcyjno-
-usługowa 370 256,08 113,92

SPRZEDAŻ 
CHOINEK 
CIĘTYCH

Lgota Wielka
Tel. 798-773-103
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Gmina Kleszczów
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
Publiczny Internet w Gminie Kleszczów

Celem projektu jest stworzenie i utrzymanie 
13 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu 
do Internetu o wysokich parametrach technicznych. 

Dofinansowanie projektu z UE: 54.712,80 PLN

O bchody górniczego święta, współorganizowane przez 
Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów „Gwarek 

Brunatny” oraz Parafię p.w. NMP Anielskiej, odbyły się w Klesz-
czowie już 27 listopada. Zanim rozpoczęła się kościelna część 
świętowania uczestnicy mieli okazję obejrzeć występ zespołu Tro-
joki, zaprezentowany na scenie Gminnego Ośrodka Kultury.

Z siedziby GOK nastąpił uroczysty przemarsz wraz z orkiestrą 
dętą KWB Bełchatów i pocztami sztandarowymi przeszli na dzie-
dziniec kościoła w Kleszczowie. To tu przy figurze górniczej pa-
tronki, św. Barbary, zaczynają się co roku modlitwy o pomyślność 
i bezpieczną pracę górników. Zainicjował je goszczący tego dnia 
w Kleszczowie (i udzielający wcześniej sakramentu bierzmowania 
młodzieży) ksiądz biskup Andrzej Przybylski.

Uczestnikami odprawionej przez niego Mszy św. w intencji 
górników byli nie tylko górnicy z naszej gminy wraz z rodzina-
mi, ale również przedstawiciele spółki PGE Górnictwo i Energe-
tyka Konwencjonalna oraz Kopalni Węgla Brunatnego Bełcha-
tów. W imieniu samorządu gminy Kleszczów podziękowania do 
ks. biskupa za odprawienie nabożeństwa skierowała skarbnik 
gminy Agata Karbownik. Zwróciła się również do uczestniczą-
cych w uroczystości górników, przekazując im życzenia z oka-

zji nadchodzącej Barbórki.
Jak zawsze przy okazji barbórkowego nabożeństwa wystawio-

ny został relikwiarz z relikwiami św. Barbary. Dodajmy, że w ko-
ściele odbył się okolicznościowy występ przedszkolaków z Łusz-
czanowic, nawiązujący do górniczego święta.

Barbórkowe uroczystości w Bełchatowie były dużo skromniej-
sze niż w poprzednich latach. Odbyły się 3 grudnia, a zainaugu-
rowała go pobudka bełchatowian w wykonaniu górniczej orkie-
stry. Okolicznościowy list z życzeniami dla górników wystosował 
do Andrzeja Legeżyńskiego - prezesa zarządu spółki PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwencjonalna wójt gminy Kleszczów, Sła-
womir Chojnowski.

Uroczyste świętowanie Dnia Górnika to część projektu „Pod-
trzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowa-
nie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej”, na który Stowarzyszenie „Gwarek Brunatny” pozy-
skało dofinansowanie z budżetu Gminy Kleszczów.

JS
Fot. ze strony www.gwarek-brunatny.pl

 oraz www.gok.kleszczow.pl

Jak świętowano Barbórkę?
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Szkolne wieści
Charytatywne działania w szkołach

W Konkursie Wiedzy Biblijnej…

Wyróżnienie dla Wiktora

Święto szkolnych bibliotek

Grudzień co roku upływa pod znakiem organizowanych akcji charytatywnych. Także 
w szkołach gminy Kleszczów prowadzone są kiermasze i zbiórki, jako pomoc dla potrze-
bujących. Charytatywna akcja, która 6 grudnia odbyła się w szkole w Łękińsku polegała 
na zbiórce pieniędzy na budowę ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży po wygranej 
walce z nowotworem.

Do 6 grudnia prowadzono zbiórkę artykułów, przydatnych osobom bezdomnym, znaj-
dującym się pod opieką ośrodka w Bełchatowie. Mały Wolontariat, działający w podsta-
wówce w Kleszczowie zachęcił darczyńców do przynoszenia czapek, szalików, rękawi-
czek i skarpet, a także produktów spożywczych.

Na dzień 17 grudnia szkoła podstawowa w Kleszczowie zapowiedziała przeprowa-
dzenie corocznego kiermaszu. Ze względu na epidemię nie będzie mu towarzyszyć część 
teatralno-muzyczna. Od godz. 16.30 w głównym holu szkoły można będzie kupować 
świąteczne ciasta i inne przysmaki, a także dekoracje i ozdoby. Pieniądze z kiermaszu 
mają być przeznaczone na leczenie i rehabilitację chłopca z gminy Kleszczów, chorują-
cego neurologicznie.

… na etapie rejonowym szkołę w Łękińsku reprezentowała Lena Zawiślak z kl. V a. 
Rywalizowała ze 100 innymi uczestnikami i zajęła 10. miejsce.

W powiatowym konkursie plastycznym „Różni a tacy sami. Bądź tolerancyjny!”, zorga-
nizowanym przez III LO im. A. Mickiewicza w Bełchatowie uczniowie szkół podstawowych 
z terenu powiatu bełchatowskiego mieli za zadanie wykonać prace, propagujące postawy 
tolerancji i zachęcające do niesienia pomocy potrzebującym.

Uczeń klasy IV b SP w Kleszczowie - Wiktor Kochel zdobył wyróżnienie.

„Zaczytane poniedziałki”, „Roztańczone środy”, „Zagadko-
we piątki”, a także „Przerwa na czytanie” to główne akcje zor-
ganizowane przez bibliotekę w Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych w Kleszczowie w ramach obchodów Międzynarodowego 
Święta Bibliotek Szkolnych. Organizatorzy tych oraz innych 
przedsięwzięć (np. całorocznego konkursu na najlepszego czy-
telnika ZSP w Kleszczowie) starają się przekonać młodzież, że 
„Czytanie jest modne, interesujące, rozwijające, twórcze i po-
maga zachować umysł, ciało i duszę w najlepszej formie!”.

Kilka zaplanowanych wydarzeń nie doszło do skutku, 
bo ich bezpieczne przeprowadzenie utrudniła obecna sytu-
acja epidemiczna. å ciąg dalszy na str. 12

S amorządowe  p r zedszko l e 
w Łuszczanowicach przystąpiło 

w tym roku szkolnym do projektu „Łódz-
kie dwujęzyczne”. Jest to działanie podję-
te przez Wojewódzki Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli w Łodzi we współpracy 
z Samorządem Województwa Łódzkiego. 
Celem projektu jest głównie propagowa-
nie idei dwujęzyczności w przedszkolach 
województwa łódzkiego, a przez to przy-
gotowanie i motywowanie dzieci do sku-
tecznego używania języka angielskiego 
w zabawie i codziennych sytuacjach.

Ułatwieniem dla nauczycieli w przed-
szkolach, biorących udział w projekcie 
jest to, że odpowiednie dla przedszkol-
nego wieku treści językowe są zawarte 
w udostępnionych placówkom materia-
łach na specjalnej platformie.

„Do współpracy zapraszamy rodziców, 
ponieważ ważne jest, aby rodzice wspo-
magali dziecko w nauce języka. Rodzi-
ce nie muszą kierować nauką języka. Nie 
muszą nawet w ogóle znać angielskiego. 
Sam materiał kursowy wystawia dziecko 
na kontakt z językiem w postaci fi lmów 
animowanych i piosenek jakości HDTV, 
które wydają się częścią zabawy” - za-
chęca dyrekcja przedszkola. Dostęp do 
platformy z materiałami rodzice uzyskują 
od wychowawców grup.

JS

Dwujęzyczne 
przedszkole

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą czasem spokoju i szczęścia, 

radości przeżywanej w gronie najbliższych 
oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.

Niech nadchodzący Nowy Rok 
przyniesie wszelką pomyślność 

i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń. 
życzą

Zarząd i Pracownicy
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

Najpiękniejszych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia

z ciepłem w sercach,
nadzieją i pozytywną energią,
a także Nowego Roku 2022

obfi tego w spełnione marzenia :)
życzą

Zarząd i pracownicy
ARR ”ARREKS” Sp. z o.o.

Najpiękniejszych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia

z ciepłem w sercach,
nadzieją i pozytywną energią,
a także Nowego Roku 2022

obfitego w spełnione marzenia :)

życzą Zarząd i pracownicy ARR “ARREKS” Sp. z o. o.
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S obota 4 grudnia była dniem gmin-
nej imprezy mikołajkowej, na któ-

rą Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 
zaprosił dzieci i młodzież. Na początek od-
było się wręczenie nagród laureatom kon-
kursu plastycznego „Magia Świąt”. Każdy 
uczestnik konkursu mógł liczyć na upomi-
nek sfinansowany przez organizatora.

W tym roku komisja konkursowa najwy-
żej oceniła prace następujących autorów:

● Kategoria I (3-latki): Iga Będor, Sara 
Bąk, Wojciech Kawecki, Krzysztof Woch, 
Franciszek Pabian.

● Kategoria I (4-latki): Alicja Woch, Piotr 
Gruszczyński, Aleksandra Menzel, Na-
tasza Tatara, Wiktoria Królik.

● Kategoria I (5-latki): Hanna Fryś, Patryk 
Górzny, Jakub Giermata, Lena Kochel, 
Hanna Buresz.

● Kategoria I (6-latki): Igor Urbański, Do-
minik Kuśmierek, Stanisław Szataniak, 
Liwia Dyła, Patryk Buresz.

● Kategoria II: I m. - Oliwier Wróblewski, 
II m. - Katarzyna Śpiewak, III m. - Zo-
sia Zagórska, wyróżnienia: Aniela Jaku-
bik, Szymon Retkiewicz, Amelia Soboń.

● Kategoria III: I m. - Nadia Perońska, II m. 
- Lena Gołdynek, III m. - Paulina Staw-
ska, wyróżnienia: Oliwia Kudlińska, Gaja 
Kowalska, Amelia Nitecka.

Wystawę prac laureatów można 
było obejrzeć w głównym holu placów-
ki. Oprócz wręczenia nagród laureatom 
i upominków wszystkim uczestnikom pla-
stycznej rywalizacji najbardziej oczekiwa-
nym wydarzeniem mikołajkowej imprezy 
okazał się wystawiony w przebogatej sce-
nerii spektakl Teatru Baniek Mydlanych 
„Tajemnica Bańki Szczęścia”.Ze względu 
na liczbę wydanych wcześniej dzieciom 
wejściówek oprócz dwóch zaplanowanych 
przedstawień (o godz. 15.00 i 17.00) odby-
ło się dodatkowe, o godz. 18.30.

Inne atrakcje, z których korzystały 
dzieci, miały miejsce na terenie parkin-
gu przy siedzibie Gminnego Ośrodka Kul-
tury. Uczestnicy konkursu plastycznego 

odbierali tu upominki za udział, była moż-
liwość przejażdżki saniami, dzieci korzy-
stały też z szynowej kolejki oraz bajecz-
nej karuzeli.

Specjalnie urządzone miejsce zapew-
niało doskonałą oprawę dla wspólnej fo-
tografii ze św. Mikołajem. Chętni, korzy-
stając z pomocy instruktorów GOK mogli 
wziąć udział w warsztatach zdobienia mi-
kołajowej skarpety.

(opr. JS)
Foto ze strony gok.kleszczow.pl

GOK zorganizował Mikołajki

Płyta z kolędami
W kolędach prezentowanych na załączonej płycie usłyszą Państwo 

głosy następujących wykonawczyń: Antonina Blada, Joanna Borowiec-
ka, Olga Fidrysiak-Myszkowska, Daria Golasa, Marta Gorząd, Maria Ko-
ścielak, Laura Krawczyk, Maja Królik, Ada Łyczkowska, Iza Mikołajczyk, 
Adrianna Mularczyk, Maria Nagoda, Lena Piróg, Julia Skulimowska, Ju-
lia Sypniewska, Lena Trajdos, Gaja Uchrońska, Amelia Witasik, Kamila 
Wokacz, Iga Zyzek. Gminny Ośrodek Kultury życzy miłego słuchania i za-
chęca do wspólnego śpiewania.

Ozdoby z szyszek kanzashi…
… były  tematem zajęć warsztatowych, zorganizowanych w  listopa-

dzie w dziewięciu sołectwach. Technika dekoracyjna kanzashi ma swe 
korzenie w Chinach i Japonii. Do wykonania dekoracyjnej szyszki, zdo-
bionej  tą  techniką potrzebne były styropianowe kształtki o wysokości 8 
cm, szpilki i wstążka.

- Wstążkę należało pociąć na kawałki o wymia-
rach 1 cm x 4 cm. Każdy element był składany w trój-
kąt i za pomocą szpilek mocowany jeden obok dru-
giego do styropianowej szyszki. Na koniec klejem na 
gorąco doklejamy wstążeczkę i praca gotowa - opo-
wiada instruktorka GOK w Kleszczowie.

Twórcze zajęcia, związane z dekoracjami świą-
tecznymi GOK organizuje również w grudniu. Ich efek-
ty można oglądać na stronie www.gok.kleszczow.pl.

(opr. JS)

GOK informuje
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å ciąg dalszy na str. 13

E  K  O  I  N  S  T  A  L
KOMPLEKSOWA 

OBSŁUGA BUDYNKÓW 
Z DOFINANSOWANIEM GMINY 

W ZAKRESIE

●  rekuperatory, 
●  pompy ciepła,

●  elektrownie słoneczne
Ponadto projektujemy 

i wykonujemy
instalacje wod.-kan. i elektryczne
TEL. 604-296-362, 519-643-222

Łuszczanowice, ul. Złota 1

WWW.EKOINSTALACJE.PL          

Działki zaznaczone kolorem 
są przeznaczone do zbycia 

w drodze ustnych przetargów 
nieograniczonych w dniu 5 

stycznia 2022 roku.

Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 5 stycznia 2021 roku

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

1.  Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą i chwastami, a od strony za-
chodniej ul. Jana III Sobieskiego działki położone w terenie oznaczonym w MPZP m. Łuszczanowice Kolonia 
4MN, 1/MN/U, 2MN/U i 5MN posiadają zadrzewienie pochodzące z samosiewu. W/w działki posiadają peł-
ną infrastrukturę techniczną wraz z układem drogowym. Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
wprowadzone są na teren poszczególnych działek, przyłącza teletechniczne, energetyczne i gazowe dopro-
wadzone są do granicy pasa drogowego.

2.  Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20  listopada 2013 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa 
Łódzkiego z 2013r. poz. 5798), gdzie działki:
•  położone przy ulicy Jana III Sobieskiego o numerach: 695, 775, 774, 773, 707/1, 706, 704, 703, 702 

znajdują się w strefi e 12MN, 13MN, 5MN o przeznaczeniu  terenu  -  tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;

•  położona przy ulicy Zygmunta III Wazy o numerze 765 znajduje się w strefi e 13MN o przeznaczeniu tere-
nu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

•  położone przy ulicy Władysława Jagiełły o numerach: 734, 735, 723 znajdują się w strefi e 9MN, 7MN - te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

•  położone przy ulicy Kazimierza Wielkiego o numerach: 722, 708 znajdują się w strefi e 7MN, 5MN - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na działkach nr: 773, 774, 775, 734, 735 w granicach oznaczonych na rysunku planu znajduje się granica 

strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w której wszelkie roboty ziemne wymagają postępo-
wania zgodnego z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do zabytków archeologicznych oraz strefa ochrony kon-
serwatorskiej obserwacji archeologicznej, w której wszelkie roboty ziemne wymagają nadzoru archeologicznego.

Ponadto dla działki nr 695, w granicach oznaczonych na rysunku, wyznacza się w odległości 150 m od tere-
nu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC, strefę ochrony pośredniej cmentarza, dla której ustala się: a) 
zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody, b) obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich obiektów 
wymagających zaopatrzenia w wodę.

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

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

Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 5.01.2022 r. w sali nr 16 o godz.: 10.30.
Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze. zm.) do ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany będzie uiścić na-
leżny 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 Kleszczo-
wie, ul. Główna 47 oraz publikowana jest na stronach internetowych www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Gospodarka nieruchomościami”.

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

Lp. Numer obrębu - 14 /
miejscowość/ulica/

Nr 
działki

Nr 
KW

Powierzchnia 
[ha]

Cena 
wywoławcza 

netto [zł]
Wadium [zł]

Minimalne 
postąpienie 

[zł}
1 Jana III Sobieskiego 695 0,1273 71288,00 7 200,00 720,00
2 „ 775 0,1303 72968,00 7 300,00 730,00
3 „ 774 0,1301 72856,00 7 300,00 730,00
4 „ 773 0,1302 72912,00 7 300,00 730,00
5 „ 707/1 0,1188 71280,00 7 200,00 720,00
6 „ 706 0,1237 69272,00 7 000,00 700,00
7 „ 704 0,1188 71280,00 7 200,00 720,00
8 „ 703 0,1188 71280,00 7 200,00 720,00
9 „ 702 0,1184 66304,00 6 700,00 670,00

10 Zygmunta III Wazy 765 0,1302 78120,00 7 900,00 790,00
11 Władysława Jagiełły 734 0,1285 71960,00 7 200,00 720,00
12 „ 735 0,1287 72072,00 7 300,00 730,00
13 „ 723 0,1625 92625,00 9 300,00 930,00
14 Kazimierza Wielkiego 722 0,2135 121695,00 12 200,00 1220,00
15 „ 708 0,2182 128738,00 12 900,00 1290,00

PT
1B

/0
00

53
23

4/
7

września gmina odebrała gotowe dwa 
budynki mieszkalne, postawione przy 

ulicy Tulipanowej 8  i 10. Zasoby  lokali mieszkal-
nych, którymi dysponuje obecnie Gmina Klesz-
czów, powiększyły się o kolejne osiem mieszkań 
i wynoszą 199. W parterowych budynkach przy ul. 
Tulipanowej powstały 4 mniejsze mieszkania (po 
39,2 m kw. każde) oraz 4 większe (po 45,9 m kw.). 
Nowe  lokale zostały  rozdysponowane na posie-
dzeniu Komisji Mieszkaniowej w dniu 23 września.

Czynsz najmu w  tych  lokalach  komunal-
nych ze względu na  ich wysoki standard został 
ustalony na poziomie 4,15 zł za 1 m kw.  i  jest 
identyczny  jak w dwupiętrowych budynkach ko-
munalnych przy ulicy Sportowej. Kilka  rodzin 
nadchodzące święta będzie mogło spędzić  już 
pod nowym adresem.

Wiele nowych  lokali mieszkalnych, ale  tym 
razem w ramach budownictwa  indywidualnego 
,powstaje na osiedlu w Łuszczanowicach Kolo-
nii. Sprzedawane w gminnych przetargach działki 
są tu zagospodarowywane dość szybko. Jest na-
dzieja, że nie będą traktowane (tak jak część dzia-
łek na osiedlu „Zacisze” w Kleszczowie) jako wie-
loletnia lokata kapitału.

Aby uniemożliwić takie postępowanie nabyw-
ców gmina już na etapie ogłaszania przetargu in-
formuje,  iż: 

Święta pod 
nowym dachem
16
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statnie obszerne sprawozdanie z wizytacji szkoły w Rogowcu zacho-
wane w archiwum pochodzi z maja 1965 roku. Wizytator, którego na-

zwisko pojawia się regularnie w dokumentach dotyczących historii szkół gminy 
Kleszczów - Dominik Pol w sporządzonym maszynopisie informował o stanie 
nauczania  i poziomie wiedzy uczniów. Jako urzędnik wydziału oświaty, kie-
rowanego przez któregoś z członków PZPR, nie mógł nie zainteresować się 
wiedzą uczniów o nadchodzących wyborach do rad narodowych i sejmu. Jak 
stwierdził wizytator gazetki ścienne informujące o tym wydarzeniu oraz o do-
robku PRL w szkole były, ale uczniowie najstarszych klas o prowadzonej akcji 
przedwyborczej nie mogli wiele powiedzieć.

W latach 60. rok szkolny dzielił się nie tak jak obecnie na dwa semestry, 
ale na cztery okresy. Dominik Pol, sprawdzając wyniki po III okresie stwierdził, 
że w klasach najmłodszych (I, II, III) nie ma żadnego ucznia z oceną niedosta-
teczną na okres. Za to znacznie słabsze były wyniki klas IV. Tu na 7 uczniów 
dwóch mogło się pochwalić posiadaniem aż czterech dwójek, natomiast w kla-
sie V na 11 uczniów zaledwie 5 nie miało żadnej dwói. Zadaniem wizytatora 
było również sprawdzenie frekwencji uczniów. Dwaj uczniowie najstarszej kla-
sy mieli na koncie 48 i 29 opuszczonych dni nauki.

Sprawozdanie z wykonania zaleceń było  jednym z ostatnich dokumen-
tów, jakie w kończącym się roku szkolnym 1964/65 do bełchatowskiego wydzia-
łu oświaty wysłała p.o. kierownika Barbara Niewieczerzał. Ten rok szkolny był 

ostatnim rokiem pracy w Rogowcu
nauczycielskiego małżeństwa. 24 sierpnia wyposażenie szkoły oraz 

szkolną dokumentację przejmowała nowa pani kierownik - Janina Utrata. Pro-
tokół spisany na tę okoliczność liczył aż 6 stron i 144 pozycje. Z tak obszer-
nego wykazu szkolnych pomocy wnioskować można, że w czasach nauczy-
cielskich rządów Niewieczerzałów szkoła wzbogaciła się o sporo przedmiotów, 
przydatnych w prowadzeniu zajęć. Imponujący był też księgozbiór szkolnej bi-
blioteki, który zawierał aż 915 tytułów.

Lektura protokołu prowadzi  też do następujących wniosków: Rogowiec - 
miejsce przyszłej lokalizacji największej pod względem mocy europejskiej elek-
trowni konwencjonalnej w roku 1965 nie posiadał jeszcze zasilania elektryczne-
go. Do oświetlania sal  lekcyjnych służyło 5 lamp naftowych, a do ogrzewania 
- piec na drewno. Odchodząca kierowniczka szkoły pozostawiała następczyni 
niewielki zapas drewna opałowego - dokładnie 1 metr sześć. 

W spisie z sierpnia 1965 r. wykazano też cztery rolki papy do krycia dachu 
oraz zapas gwoździ do papy. To każe przypuścić, że jedyne znane zdjęcie po-
wojennej szkoły w Rogowcu, pokazujące przysadzisty dom z gankiem, pokryty 
słomianą strzechą, prezentuje siedzibę z wcześniejszych lat. Nie jest wykluczo-
ne, że decyzja o zmianie pokrycia dachu była wynikiem zdarzenia, które miało 
miejsce w roku 1964. Chodzi o pożar w szkole w Rogowcu. Nie natrafiłem w ar-
chiwum na dokumenty  informujące o szczegółach tego zdarzenia. Jedyny pa-
pier to noszące datę 18 marca 1965 r. zawiadomienie z Prokuratury Powiatowej 
w Bełchatowie, informujące o umorzeniu dochodzenia w sprawie pożaru szkoły.

Społeczność wiosek, należących do obwodu szkoły w Rogowcu, po otrzy-
maniu odpowiedzi władz oświatowych o odłożeniu decyzji w sprawie podwyż-
szenia stopnia organizacyjnego szkoły straciła nadzieję na zmiany korzystne 
dla dzieci.

O historii szkoły w Rogowcu 
(cz. IV)

O

å ciąg dalszy na str. 14

LISTA STUDENTÓW, KTÓRYM 
PRZYZNANO MIESIĘCZNE STYPENDIA 

NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
Lp. ŚWIADCZENIO-

BIORCA
1. Alama Aleksandra
2. Alama Mateusz
3. Anszperger Filip
4. Augustyńczyk Piotr
5. Bachert Emilia

6. Bębnowska 
Wiktoria

7. Białek Izabela
8. Bindas Maria
9. Brząkała Anna
10. Bujacz Kamil
11. Buresz Natalia
12. Chłopik Kamil
13. Ciesielska Oliwia
14. Cieślak Karolina
15. Dytnerski Wiktor
16. Figura Maciej
17. Frach Natalia

18. Frankowska 
Weronika

19. Frankowska Emilia
20. Fryś Karol
21. Fryś Kinga
22. Gajda Daria

23. Gałwiaczek 
Bartłomiej

24. Gałwiaczek 
Klaudia

25. Gawłowski Hubert
26. Gębicz Kamil
27. Gierach Milena
28. Górazda Martyna
29. Górnicka Olga
30. Grzegorczyk Adam
31. Grzybek Julia

32. Jarkowski 
Bartłomiej

33. Jasek Natalia

34. Kaczmarczyk 
Joanna

35. Kaczmarczyk Piotr
36. Kaczmarek Paula
37. Kaczorowska Julia

38. Kapczyńska 
Kamila

39. Karasińska Kinga

40. Karbownik 
Mateusz

41. Kątna Paulina
42. Kęsy Wiktoria

43. Kierasińska 
Wiktoria

44. Klimczyk Patryk
45. Knysiak Mateusz
46. Koch Marta

47. Kochanowska 
Magdalena

48. Kochanowska 
Zuzanna

49. Kociniak Krzysztof
50. Komorowska Klaudia

51. Komorowski Adam
52. Kostrzewa Maciej

53. Kostrzewa 
Weronika

54. Kowalczyk Damian

55. Kowalczyk 
Dominika

56. Kowalska Julia
57. Kowalski Konrad
58. Krężoch Dawid
59. Krupski Wojciech
60. Kusiak Patryk
61. Lasota Mikołaj
62. Mendak Sonia
63. Michałek Maria
64. Mielczarek Jakub

65. Mielczarek 
Sebastian

66. Mikus Jakub
67. Misiak Jakub

68. Morawiec 
Katarzyna

69. Mularczyk Maciej
70. Muskała Julia

71. Muskała 
Magdalena

72. Nagoda Beata
73. Niedbała Patryk
74. Nocoń Oliwia 
75. Nowacka Marta

76. Obuchowska 
Agnieszka

77. Olczak Paulina
78. Pabich Julia
79. Pajęcka Anna
80. Pajęcki Paweł
81. Pawelec Konrad

82. Pendziwiatr 
Paulina

83. Peroński Jakub
84. Piątczak Weronika
85. Piechura Oliwia
86. Pieniążek Bartosz
87. Pieniążek Kamil
88. Pierzak Aleksandra
89. Pikus Jakub 
90. Pikus Wiktoria
91. Piwowarczyk Anna
92. Płomińska Julia
93. Płomińska Klaudia
94. Podsiadły Miłosz
95. Podsiadły Nikodem
96. Pustelnik Jakub
97. Rakoczy Marika

98. Rogozińska 
Aleksandra

99. Rogoziński Marcin
100. Rozpara Maria

101. Rozpędowska 
Marta

102. Rożniakowski 
Sebastian

103. Różycka Dominika

104. Rudzka Natalia

105. Rutkowska 
Aleksandra

106. Rutkowska 
Izabela

107. Rutkowska Zofia
108. Sadurski Filip

109. Skalska 
Magdalena

110. Skalski Michał
111. Słupecki Wiktor
112. Sołtys Julia

113. Staniszewska 
Jagoda

114. Stępień Jakub
115. Stępień Marta
116. Stępnik Aleksandra
117. Szafrańska Maria

118. Szczepaniak 
Aleksandra

119. Szczepaniak Piotr

120. Szczepaniak 
Wojciech

121. Szczepanik 
Patrycja

122. Szczepocka 
Natalia

123. Szczęsny-Pode-
szwa Marcin

124. Szymczak 
Adrianna

125. Śmiertka 
Katarzyna

126. Śmiertka Krystian
127. Tarkowska Alicja
128. Tatara Izabela
129. Tkacz Łucja

130. Trędkiewicz 
Oliwia

131. Urbaniak Julia
132. Urbański Szymon
133. Waleryn Maciej
134. Waleryn Miłosz
135. Węglarski Filip
136. Widera Oliwia
137. Woch Agata
138. Woch Karina
139. Woch Natalia

140. Wojewoda 
Aleksandra

141. Wojewoda 
Dominika

142. Worpus Nikola

143. Woźniak 
Magdalena

144. Wójcik Magdalena
145. Wysocka Kinga

146. Wysocka 
Magdalena

147. Zbroja Anna
148. Zielińska Paulina
149. Zielińska Klaudia
150. Ziemba Daniel
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Szkolne wieści

„Szkoła z klasą”…

å ciąg dalszy ze str. 8

Wiedzą więcej o Kaszubach
Uczniowie klas VII a i VII d ze szkoły pod-

stawowej w Kleszczowie dzięki spotkaniu z na-
uczycielką języka kaszubskiego z Redy, Janiną 
Czerwionke, mieli okazję zdobyć wiadomości 
o Kaszubach. „Ubrana w kaszubski strój ludowy 
prowadząca opowiedziała, czym charakteryzu-
ją się Kaszuby, pokazała fl agę i zaprezentowa-
ła hymn regionu. Opowiedziała o używanych 
lokalnie instrumentach muzycznych, bogatej 
kuchni regionalnej i znanych Polakach pocho-
dzących z Kaszub. Uczniowie dowiedzieli się 
również, czym jest Szwajcaria Kaszubska, „ka-
szubskie nuty” czy ”dziadówka” - to fragment 
relacji ze spotkania z rodowitą Kaszubką, za-
mieszczonego na szkolnej stronie internetowej. 
Do sprawozdania zostały dołączone zdjęcia.

… to projekt, do którego przystąpił Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych w Kleszczowie. „W nowym roku szkolnym 2021/22 
przygotowaliśmy dla Was nową odsłonę programu. Stawiamy 
w niej na rozwój warsztatu pracy każdego i każdej z Was. Przy-
gotowaliśmy trzy zadania - wyzwania do realizacji z uczniami 
i uczennicami. Każde z nich będzie dotyczyło jednej z trzech 
metod pracy: odwrócone nauczanie, design thinking oraz agile. 
Dzięki wprowadzaniu nowych sposobów pracy chcemy rozwijać 
wśród nauczycieli(-ek) oraz uczniów i uczennic poczucie spraw-
czości i odpowiedzialności za własny proces uczenia, umie-
jętność współpracy, pracy zespołowej i dbania o dobre relacje, 
krytyczne myślenia, kreatywność i umiejętność rozwiązywania 
problemów” - tak o założeniach tegorocznego programu infor-
muje Fundacja „Szkoła z klasą”.

Szczegóły każdego z etapów kleszczowski zespół szkół opi-
suje na swojej stronie internetowej.

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

Spotkali się młodzi krwiodawcy
Jesienne Spotkania Młodych Krwiodawców czyli impreza słu-

żąca propagowaniu krwiodawstwa, a także integrująca uczniów 
szkół ponadpodstawowych z powiatu bełchatowskiego stały się 
coroczną tradycją. Z powodu epidemii COVID-19 zeszłoroczne 
spotkania nie doszły do skutku. W tym roku organizatorem ich 
szóstej edycji był ZSP nr 1 w Bełchatowie. Uczestniczyły drużyny, 
reprezentujące pięć szkół ponadpodstawowych.

Czteroosobowy team z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Kleszczowie (Milena Witkowska, Weronika Wójcik, Mikołaj 
Grzybek i Dawid Drzazga) zajął pierwsze miejsce w zawodach, na 
które złożyły się konkurencje zręcznościowe i zawody strzelec-
kie; udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i test wiedzy 
o krwiodawstwie; sprawnościowy tor przeszkód.

W obszernych pracowniach nowej części budynku szkoły 
w Łękińsku (każda o powierzchni ponad 60 m kw.) nauczy-

ciele mieli możliwość zagospodarowania od podstaw ogromnej po-
wierzchni jasnych ścian. Mogli się pokusić o umieszczenie na nich 
tematycznych plansz, map, wielobarwnych dekoracji, albo zdecydo-
wać na wystrój skromniejszy, nie rozpraszający uczniowskiej uwagi. 

Prezentujemy kilka pracowni przedmiotowych. Polonistom 
trudno było nie skusić się na cytaty z literatury. Pojawiła się zatem 
znana wszystkim myśl Juliusza Słowackiego, której na sąsiedniej 
ścianie towarzyszy 30 portretów najznakomitszych pisarzy i po-
etów polskich. Ścianę innej pracowni zdobi najsłynniejszy bodaj 
cytat z „Małego Księcia”.

Z kolei na ścianie pracowni historycznej widzimy wizerunki 
króla Bolesława Chrobrego, polskiego husarza, naczelnika Józe-
fa Piłsudskiego oraz postać małego powstańca z Powstania War-
szawskiego. Wizerunki wraz z łacińską sentencją Cycerona „Hi-
storia magistra vitae est” to dzieło Julii Rojek, studentki edukacji 
artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego w Częstochowie. Malarska praca została 
wykonana farbami akrylowymi.

Obok ascetycznego i stonowanego wystroju nowych pracow-
ni są też pomieszczenia umeblowane i udekorowane niezwy-
kle barwnie. Tak jest w wyremontowanej i powiększonej stołów-
ce w starej części szkoły w Łękińsku. Tradycyjnie upięte fi ranki 
w oknach dodają przytulności temu pomieszczeniu.

JS

Dekoracje na nowych ścianach

Obchody Dnia Praw Dziecka...
W szkole w Łękińsku miały zróżnicowaną formę. W klasach od-

były się zajęcia o prawach dzieci, o Konwencji o Prawach Dziecka, 
o Rzeczniku Praw Dziecka. Uczniowie starszych klas na lekcjach hi-
storii brali udział w „Maratonie Pisania Listów” - globalnej akcji apelo-
wania do władz w sprawie osób, których prawa są łamane. Specjalną 
oprawę miała akcja z udziałem przebranych za ufoludki uczniów klas 
V a i VI b, którzy o ważności praw dziecka przekonywali wraz z Miko-
łajem Kopernikiem.
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D z i a ł k i  z a z n a c z o n e 
kolorem przeznaczone 
są do zbycia w drodze 
u s t n y c h  p r z e t a r g ó w 
nieograniczonych w dniu 
19 stycznia 2022 roku

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

na sprzedaż nieruchomości gruntowych w dniu 19 stycznia 2021 roku
Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. beł-

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

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). 
Działki położone przy ulicy Stefana Batorego o numerach: 662/1, 663, 664, 665, 666, 

667, 668, 669 znajdują się w strefi e 8MN, o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjaz-
dem 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, ul. Główna 47, pok. 28, tel. 44/ 731-66-50.

Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 
19.01.2022 r. w sali nr 16 o godz. 10.30.

Nabywca danej nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r. 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 ogło-
szenia oraz regula-
min przetargu znajduje 
się na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Klesz-
czowie, ul. Główna 47 
oraz publikowana jest 
na stronach interneto-
wych www.kleszczow.pl 
oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej www.
bip.kleszczow.pl, w za-
kładce „Gospodarka 
nieruchomościami”.

Dodatkowe infor-
m a c j e  m o ż n a  u z y -
skać w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie, ul Głów-
na 47, Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Gruntami, pok. 26 lub 
pod tel. 44/ 731-66-31 
lub 44/ 731-66-55.

Lp. Numer obrębu - 14 /
miejscowość/ulica/

Nr 
działki

Nr 
KW

Powierzchnia 
[ha]

Cena 
wywoławcza 

netto [zł]
Wadium [zł]

Minimalne 
postąpienie 

[zł}
1 Stefana Batorego 662/1 0,1616 92112,00 9 300,00 930,00
2 „ 663 0,1204 72240,00 7 300,00 730,00
3 „ 664 0,1205 72300,00 7 300,00 730,00
4 „ 665 0,1205 72300,00 7 300,00 730,00
5 „ 666 0,1206 72360,00 7 300,00 730,00
6 „ 667 0,1207 72420,00 7 300,00 730,00
7 „ 668 0,1204 72240,00 7 300,00 730,00
8 „ 669 0,1335 76095,00 7 700,00 730,00PT

1B
/0

00
53

23
4/

7

„Nieruchomo-
ści winny zostać w terminie 6 lat od daty ich na-
bycia zabudowane budynkiem mieszkalnym jed-
norodzinnym, przy czym przez zabudowanie 
należy rozumieć oddanie budynku do użytkowa-
nia zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
(...). W przypadku niezabudowania nieruchomo-
ści zgodnie z postanowieniami w pkt 5 nabyw-
ca (następca prawny) zapłaci Gminie Kleszczów 
karę umowną w wysokości 25% ceny nabycia nie-
ruchomości brutto w terminie 20 dni od otrzyma-
nia pisemnego wezwania do zapłaty kary. Posta-
nowienia określone w pkt 5 zostaną ujawnione 
w dziale III księgi wieczystej nieruchomości.”

Na sprzedanych już działkach budynki miesz-
kalne rosną  jak na drożdżach. Nie wiadomo co 
bardziej dopinguje inwestorów: zapisy dotyczące 
kar umownych, gwałtownie drożejące materiały 
i usługi budowlane czy też raty kredytów, których 
oprocentowanie zaczyna systematycznie rosnąć. 

W kilku gotowych  i  całkowicie wykończo-
nych   domach  już na  te święta gospodarze za-
świecą  lampki na choince. Gotowych  lub mocno 
zaawansowanych w procesie budowy jest na tym 
osiedlu ponad 30 budynków. W innych miejscach 
(zwłaszcza przy ul. Stefana Batorego) widać, że 
inwestycja została niedawno rozpoczęta. Świad-
czą o  tym wytyczone  listwami zarysy fundamen-
tów, albo już wybetonowane ławy.

3 grudnia, kiedy oglądałem „królewskie osie-
dle”, panowała bezdeszczowa pogoda. Było  jed-
nak wietrznie i czuło się nadchodzący mróz. W kil-
ku miejscach prace budowlane trwały w najlepsze.

Uwagę zwracają  rozpięte na ogrodzeniach 
lub budynkach  liczne banery reklamowe. Swoje 
usługi  i  towary starają się  tu reklamować zarów-
no fi rmy z branży budowlanej, dostawcy  instala-
cji oraz materiałów. Łatwo też zastać na działkach 
specjalistów od różnych prac: nie  tylko budowla-
nych, ale też instalacyjnych i wykończeniowych.

J. Strachocki

Święta pod 
nowym dachem
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Ostatnią próbą poprawy sytuacji były 
interwencje podjęte przez rodziców uczniów z Folwarku. W 1965 roku skłonili 
oni swoje dzieci do napisania listu, który został następnie wysłany do Biura Li-
stów tzw. Radiokomitetu (oficjalna nazwa: Komitet do spraw Radia i Telewizji 
„Polskie Radio i Telewizja” w Warszawie). Ten adres w czasach PRL był wyko-
rzystywany jako jedna z ostatnich instancji, kiedy zawodziły pisma i skargi kie-
rowane do władz lokalnych - gromadzkich czy powiatowych.

W piśmie dzieci zawarta była skarga na złą jakość drogi, którą pokonywać musiały 
codziennie idąc do szkoły i wracając z Rogowca do Folwarku. Powiatowy Wydział Dróg 
Lokalnych w liście wysłanym „do wykonania” przez gromadzkie władze w Kleszczowie 
opisał, w jaki sposób należy uczniom skrócić pieszy szlak do szkoły i przez które pry-
watne działki go poprowadzić. Na wykonanie utwardzonej ścieżki wzdłuż swojej działki 
ornej oraz łąki zgodził się Adam Wroński. Część trasy biegła też prywatną drogą, nale-
żącą do spadkobierców po Antonim Kniewskim z Folwarku.

Wiedzieć  trzeba, że  tereny gminy Kleszczów „połykane” 30  lat później 
przez odkrywkową kopalnię (w tym m.in. Folwark i Kamień) były gruntami tor-
fiastymi, a więc podmokłymi. Dzieci skracając sobie drogę do szkoły musiały 
pokonywać m.in. rowy melioracyjne, które po wiosennych roztopach i podczas 
deszczowej jesieni wypełniała woda.

Począwszy od roku 1965/66 

szkoła w Rogowcu zaczęła się kurczyć.
Stała się placówką prowadzoną tylko przez jednego nauczyciela. O ile po-

przedni rok nauki ukończyło tu 44 uczniów z pięciu klas,  to po zredukowaniu 
klas do czterech liczba uczniów spadła do 27. Zbliżony stan liczebny utrzymywał 
się do roku 1968, by w następnym zmniejszyć się do 23, a w roku 1972 - do 21. 

Na rok szkolny 1972/73 kierowniczka Janina Blada (po zmianie stanu cy-
wilnego w roku 1970 J. Utrata przybrała nazwisko męża) przewidywała, co 
prawda, ponowny wzrost liczby dzieci do 27, ale tego roku placówka szkolna 
w Rogowcu prawdopodobnie już nie rozpoczęła. Teczkę z archiwalnymi doku-
mentami zamyka „Projekt organizacji Szkoły Podstawowej w Rogowcu na rok 
szkolny 1972/73”.

Jerzy Strachocki

å ciąg dalszy ze str. 11

Pod życzeniami z okazji 150.  rocznicy ogłoszenia Deklaracji nie-
podległości Stanów Zjednoczonych, przesłanymi do USA w roku 1926 
podpisało się w sumie około 5,5 mln Polaków. Podpisy na specjalnych, 
jednolitych graficznie kartach zbierano przede wszystkim w polskich 
szkołach. 111 tomów, wypełnionych autografami po zeskanowaniu zna-
lazło się w zasobach internetowych. Dzięki temu można dowiedzieć się 
kto był uczniem szkół, które wzięły udział w tym gigantycznym projekcie.

Pisząc w czerwcu tego roku o uczniach szkoły w Kamieniu, których 
nazwiska znalazły się pod życzeniami, podałem iż  tylko cztery szkoły 
z obecnej gminy Kleszczów (Kamień, Łuszczanowice, Piaski oraz Wola 
Grzymalina) przekazały kartki z podpisami. Dziś dzięki Jarosławowi Ro-
gozińskiemu - prezesowi stowarzyszenia Ojcowizna Wola Grzymalina, 
który przesłał mi dodatkowe informacje, do wykazu tych szkół możemy 
dodać jeszcze szkoły w Rogowcu, Łękińsku i Żłobnicy.

W ramach uzupełnienia historycznych danych o szkole w Rogow-
cu podajemy zatem wykaz uczniów uczęszczających do  tej placów-
ki w 1926 roku. W tym czasie  jej kierownikiem była Jadwiga Krupska, 
a opiekunem Franciszek Braun. Na dwóch kartkach widnieją wypisane 
niezwykle starannie nazwiska 51 uczniów.

Są to kolejno: Janina Kasikowska, Helena Siwiera, Genowefa Szy-
mańska, Genowefa Keller, Władysława Stępępin (?), Apolonia Braun, 
Janina Kupsz, Augustyna Arendt, Feliks Mielczarek, Anna Keller, Józef 
Naturalny, Jan Kęsy, Jan Krygier, Stanisław Kubiak, Stanisław Michal-
ski, Bolesław Michalski, Mieczysław Wysocki, Zenon Mantyk, Edmund 
Oremus, Edward Kałka, Stanisław Naturalny, Mieczysław Kłysik, Jan 
Nagoda, Maria Szymańska, Pelagia Sztuk, Marta Hippa, Marianna Kły-
sik, Janina Jukiel, Jadwiga Brajtkrojc, Janina Mielczarek, Anna Milnykel, 
Olga Ryzner, Zygmunt Krygier, Juliusz Zajdel, Otto Keppe, Julian Bąk, 
Amelia Keppe, Erwin Zajdel, Zenon Płomiński, Rajmund Keppe, Geno-
wefa Oremus, St. Oremus, Maria Wysocka, Wanda Morawska, Wł. Gola, 
Wanda Zajdel, Ryszard Morawski, Natalia Kubś, Adela Keppe, Marian 
Braun, Otto Keppe.

JS

PODPISY UCZNIÓW Z 1926 R.

O historii szkoły w Rogowcu (cz. IV)
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EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
ARiMR - Biuro Powiatowe Bełchatów 635-02-81
ARR „Arreks” Kleszczów 731-37-31
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie  731-31-50
Eko-Region Bełchatów 633-08-15

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
731-31-32

Gminna Biblioteka Publiczna  731-36-54 

Gminny Ośrodek Kultury  731-35-63
731-32-30

Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 731-31-27
Kompleks SOLPARK 731-65-00
Nadleśnictwo Bełchatów 635-72-03 
KRUS - PT Bełchatów 635-64-13
Posterunek Policji w Kleszczowie  47 846-50-58 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-94-04
Przedszkole w Kleszczowie  731-31-75
Przedszkole w Łękińsku  731-46-00 
Przedszkole w Łuszczanowicach  731-47-33 
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00 
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46 
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25 
Szpital Wojewódzki - Izba Przyjęć SOR  635-85-34

Urząd Gminy w Kleszczowie 

Centrala
731-66-10
Sekretariat
731-66-20

Urząd Pocztowy Kleszczów  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

• w sieci gazowej - 992
• w sieci energetycznej PGE - 991
• w sieci energetycznej „Energoserwis Kleszczów 
- 44 735-17-67; 607-354-226

• w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej 
- Zakład Komunalny „Kleszczów” 44 731-58-58

• w sieci telefonicznej i internetowej - ARR „Arreks” 
44 731-37-13

• w oświetleniu ulicznym - Agencja „ELPIR” 692-130-780; 
887-791-821; 725-726-511; zieba83@wp.pl.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

Bezpieczniej z odblaskiem
Po zmroku pieszy ubrany w ciem-

ny strój i poruszający się skrajem dro-
gi w terenie niezabudowanym jest wi-
doczny dla kierującego pojazdem 
z odległości około 20-30 metrów. Oso-
bę wyposażoną w elementy odblasko-
we kierowca zauważy już z odległo-
ści 150 metrów. Wielu tragedii dałoby 
się uniknąć, gdyby uczestnicy zdarzeń 
drogowych używali elementów odbla-
skowych. Policja zachęca do noszenia 
odblasków o każdej porze, także w te-
renie zabudowanym. 

Zimą trzeba jeździć 
ostrożniej!

Zimowe warunki na drogach wy-
muszają zmianę techniki prowadzenia 
pojazdu. Jezdnie (zwłaszcza w zagłę-
bieniach terenu, w pobliżu lasów i zbior-
ników wodnych) mogą być zmrożone 
i śliskie. W takich warunkach koła ła-
two tracą przyczepność. Przy nadmier-
nej prędkości kierujący może wpaść 
w poślizg i nie zapanować nad samo-
chodem. Przypominamy - prędkość do-
puszczalna nie zawsze oznacza pręd-
kość bezpieczną.

Rekrutacja do Policji
„Doborowe czwartki” to akcje pro-

wadzone po to, by potencjalni kandy-
daci do służby w policyjnych szeregach 
mogli dowiedzieć się, jakie są kolejne 
etapy rekrutacji. Ostatni w roku 2021 
„doborowy czwartek” w bełchatowskiej 
komendzie policji odbył się 2 grud-
nia. W przyszłym roku, dokładnie 20 

stycznia w sali numer 10 Powiato-
wego Urzędu Pracy w Bełchatowie 
odbędzie się spotkanie informacyj-
ne, dotyczące zasad naboru do służ-
by w Policji. Uczestnicy dowiedzą się 
o tym, jakie są wymagania formalne, 
jakie trzeba posiadać predyspozycje, 
jak przebiega postępowanie kwalifi ka-
cyjne. Początek o godz. 12.00.

Korzyści związane z pracą w zawo-
dzie policjanta to m.in. wynagrodzenie 
przed ukończeniem 26. roku życia ok. 
4000 zł netto, a po ukończeniu 26. roku 
życia ok. 3600 zł netto; prawa emery-
talne już po przepracowaniu 25 lat; 13. 
pensja; uzyskanie nowych uprawnień 
i kwalifi kacji.

Stop agresji drogowej
Komenda Powiatowa Policji w Beł-

chatowie uruchomiła specjalną skrzyn-
kę elektroniczną. Można na nią prze-
syłać materiały filmowe, pokazujące 
agresywne zachowania kierowców na 
drodze, którzy łamiąc zasady bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, stwarzają 
groźbę poważnych wypadków. Zareje-
strowane fi lmiki należy przesyłać na ad-
res mailowy stopagresjidrogowej@bel-

chatow.ld.policja.gov.pl. 
Do pociągnięcia do od-
powiedzialności spraw-
cy danego wykroczenia 
niezbędne jest podanie: 
● daty, godziny i miej-
sca zdarzenia (miejsco-
wość, ulica, nr drogi), 
● danych dotyczących 
pojazdu: numer rejestra-
cyjny, marka, ● danych 
zgłaszającego: imię, na-
zwisko, adres do kore-
spondencji, ewent. nu-
mer telefonu.

Rozmiar przekazywanego na po-
wyższą skrzynkę odbiorczą materiału 
fi lmowego nie powinien przekraczać 
20 Mb. Osoby przesyłające materiały 
fi lmowe muszą mieć przy tym świado-
mość, że przekazując nagranie Poli-
cji mogą być poproszone - jako poten-
cjalni świadkowie zarejestrowanych 
zdarzeń - o udział w czynnościach 
w tej sprawie.

(opr. JS)

POLICJA informuje

Fot. www.belchatow.policja.gov.pl
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