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Warto założyć 
Profil Zaufany 

Już 9 mln Polaków posługuje się Profi-
lem Zaufanym. W tym gronie jest też niema-
ła liczba mieszkańców gminy Kleszczów. 
W roku 2020 przydatność tego narzędzia 
w załatwianiu urzędowych spraw na odle-
głość została pozytywnie zweryfikowana 
przez różnego rodzaju obostrzenia, zwią-
zane z epidemią. Od początku roku do 23 
listopada tylko w jednym punkcie potwier-
dzającym, działającym w siedzibie Urzędu 
Gminy w Kleszczowie, zostało potwierdzo-
nych 109 wniosków 
o uzyskanie Profilu 
Zaufanego. Wiele in-
nych osób mogło to 
uczynić np. w punk-
tach  dz ia ła jących 
w Bełchatowie.

Więcej na str. 4

Drezdeński staż 
mechatroników

Przeszklona fabryka Volkswagena 
w Dreźnie była jednym z wielu miejsc, 
jakie podczas 2-tygodniowego pobytu 
na stażu zawodowym mogli obejrzeć 
uczniowie klasy IV Technikum Nowo-
czesnych Technologii w Kleszczowie. 
Nasi mechatronicy byli zafascynowani 
oglądaniem linii, na której montowane 
są elektryczne auta ze znaczkiem VW 
na masce. Oprócz aut trafiających już 
na rynek oglądali też koncepcyjne po-
jazdy elektryczne.

Więcej na str. 8

Oferta dla opiekunów 
dziennych

Pół miliona złotych przewidziano w pla-
nach budżetowych gminy Kleszczów na 
rok 2021 na sfinansowanie pracy opieku-
nów dziennych, zajmujących się opieką nad 
dziećmi w tzw. wieku żłobkowym (do 3 lat). 
Jest to kwota zbliżona do nakładów jakie na 
realizację tego zadania przeznaczyła gmina 
w roku 2019. Wtedy po zamknięciu roku bu-
dżetowego wydatki na opiekunów wyniosły 
dokładnie 497.499,13 zł.

Więcej na str. 2

Z okazji Barbórki - święta wszystkich 
górników składamy serdeczne życzenia 
Kierownictwu i Pracownikom Kopalni 

Węgla Brunatnego Bełchatów. Życzymy 
jak najwięcej satysfakcji z wykonywania 

tak odpowiedzialnej pracy. Życzymy 
nieustającego wsparcia św. Barbary,  

a także optymizmu i nadziei.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Kleszczów    

KATARZYNA  BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR  CHOJNOWSKI

Nie tylko na drogach
Tegoroczne inwestycje gminne prowadzone są 

na kilku newralgicznych odcinkach dróg i znajdują 
się w różnym stanie zaawansowania. Jedną z ta-
kich inwestycji jest rozbudowa ulic Klonowej i Po-
przecznej. Tutaj prace z branży drogownictwa jesz-
cze się nie rozpoczęły. Robione są wykopy, trwa 
układanie podziemnych sieci, uwijają się instala-
torzy.

Za to przy rozbudowywanej szkole w Łękiń-
sku można już oglądać rezultaty pracy drogowców. 
W połowie listopada piotrkowskie przedsiębiorstwo 
PEUK S.A. zostało zaangażowane do ułożenia 
warstw bitumicznych na drodze otaczającej tereny 
szkolne. Powstała droga, która od południa i zacho-
du okrąża także przedszkole w Łękińsku i łączy się 
z ulicą Szkolną.

Więcej na str. 2 i 3

Uchwalono 
stawki podatków

W obszernym porządku obrad li-
stopadowej sesji Rady Gminy Klesz-
czów znalazł się szereg uchwał, doty-
czących przyszłorocznych podatków. 
Na finansowe wsparcie dla samorzą-
dów oraz podmiotów leczniczych rada 
przeznaczyła 490 tys. zł. Wprowadzo-
no również istotne zmiany w programie 
dofinansowania do zakupu i montażu 
urządzeń, ograniczających emisje za-
nieczyszczeń.

Więcej na str. 7

Fot. www.zspkleszczow.pl
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å ciąg dalszy na str. 10

Opiekunowie dzienni -
będzie kontynuacja

ójt Gminy Kleszczów ogłosił właśnie otwarty konkurs ofert, którego celem jest wybra-
nie profesjonalnych i dysponujących odpowiednio przygotowanymi lokalami opieku-

nów małych dzieci. Będą oni sprawować opiekę nad dziećmi w roku 2021.

Oferty na ogłoszony konkurs…
… składać mogą osoby fizyczne, które: ● posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym bę-

dzie sprawowana opieka; ● dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi; ● nie 
są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawie-
szona ani ograniczona; ● wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obo-
wiązek został na nie nałożony; ● nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Sek-
sualnym; ● nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne; ● 
posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi; nie wcześniej niż 
2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna odbyły szkolenie z udziela-
nia dziecku pierwszej pomocy; ● posiadają aktualne, obowiązkowe badania sanitarno-epide-
miologiczne (koszt tych badań pokrywa sam opiekun).

Od kandydata na opiekuna wymagane jest ponadto odbycie szkoleń: 160-godzinnego 
lub 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego. Szkolenia nie musi odbywać kandydat na 
opiekuna dziennego, który pracował z dziećmi w wieku do lat 3 przez co najmniej rok bezpo-
średnio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

imowa pogoda z opadami, niskimi 
temperaturami i zamarzniętym grun-

tem utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia 
prowadzenie robót, związanych z remonta-
mi i przebudową dróg. „Łaskawą” listopado-
wą aurę wykonawcy zaangażowani do takich 
prac przez gminę starali się maksymalnie 
wykorzystać do przyspieszenia robót.

W obrębie ulic Poprzecznej i Klonowej 
w Łękińsku trwały intensywne roboty przy 
podziemnych instalacjach. Realizowano 
m.in. przebudowę podziemnych sieci ener-
getycznych wraz z rozbudową i przestawia-
niem - względem nowych granic działek - ist-
niejących złączy kablowo-pomiarowych.

Przy poszczególnych działkach 
wykonywane były również przyłącza 
wodociągowe, przyłącza kanaliza-

Przegląd      gminnych inwestycji
cji sanitarnej i przyłą-
cza kanalizacji desz-
czowej. Oprócz zadań 
z branży energetycz-
nej i wodno-kanaliza-
cyjnej rozbudowa tych 
dwóch dróg obejmu-
je też przebudowę ka-
nalizacji kablowej wraz 
z budową przyłączy te-
lekomunikacyjnych.

Po zakończeniu ro-
bó t  p rzy 
s iec iach 
podziemnych wejdą do pra-
cy drogowcy. Jednym z więk-
szych wyzwań tej inwestycji 
będzie przebudowa widoczne-
go na zdjęciu skrzyżowania. 
W tym miejscu powstanie kolej-
ne w naszej gminie rondo.

Jak przystało na gminę, wy-

soko ocenianą w rankingach zrównowa-
żonego rozwoju, oprócz szlaków typowo 
komunikacyjnych rozwijana jest również 
baza, służąca do rekreacji. Przykładem 
takich działań jest bardzo już zaawanso-

Walczą o gminne zamówienie
29 października po zakończeniu przyjmowania ofert 
na wykonanie modernizacji pomieszczeń wewnętrz-
nych budynku przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie 
okazało się, że o to gminne zamówienie ubiegają się 
cztery firmy z branży budowlanej, mające swoje sie-
dziby w Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim i Ra-
domsku. Gmina na przeprowadzenie zaplanowa-
nych na osiem miesięcy robót remontowych (o ich 
zakresie pisaliśmy obszerniej w wydaniu nr 21 „In-
formatora”) zarezerwowała 2,8 mln zł brutto. Kwo-
ty tej nie przekraczają trzy spośród złożonych ofert. 
Czwarta jest wyższa o przeszło 580 tys. zł. Obec-
nie trwa weryfikacja złożonych na przetarg doku-
mentów.

Powstaną kolejne przyłącza
Firmy z Radomska, Rogowca, Łasku, Łodzi i Wro-
cławia przystąpiły do przetargu na budowę 5 sztuk 
przyłączy elektrycznych 0,4 kV na terenie naszej 
gminy. Wykonawcą, z którym gmina zdecydowa-
ła się zawrzeć umowę na realizację tego zadania 
jest spółka Energoserwis Kleszczów. Dokument 
podpisano 13 listopada, a wartość umowy wynie-
sie 105,5 tys. zł. Przyłącza mają być gotowe w cią-
gu 3 miesięcy.

Wsparcie dla szpitala w Bełchatowie
Oprócz pomocy finansowej z lokalnych samorządów 
(42 tys. zł od Gminy Kleszczów na zakup dwóch ko-
puł do lamp operacyjnych; 76 tys. zł od Powiatu 
Bełchatowskiego na zakup m.in. środków ochrony 
osobistej dla personelu oraz pulsoksymetrów i apa-
ratury do pomiaru ciśnienia; 140 tys. zł od Miasta 
Bełchatów na zakup sondy do nieizotopowego wy-
krywania węzłów chłonnych) Szpital Wojewódzki im. 
Jana Pawła II w Bełchatowie otrzyma także wspar-
cie sprzętowe w postaci nowoczesnego tomografu 
komputerowego.

Fot. www.lodzkie.pl
Ten zakup, a także cztery tomografy dla innych szpi-
tali regionu łódzkiego to efekt działań podjętych 
przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Do sfinansowa-
nia zostały wykorzystane środki unijne.

Nabywców znalazły kolejne działki
13 listopada odbył się kolejny w tym roku publiczny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż uzbrojonych 
działek budowlanych na osiedlu w Łuszczanowi-
cach Kolonii. Spośród wystawionych w tym prze-
targu działek nabywców znalazły cztery. Podobnie 
jak poprzednio informacja o tym, kto działki zaku-
pił i za jaką cenę zamieszczona została w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Sprzedane działki miały po-
wierzchnię ok. 12, 14 oraz 19 arów (dwie).
O wynikach kolejnego gminnego przetargu, który 
odbył się 2 grudnia będziemy mogli poinformować 
w następnym wydaniu „Informatora”

JS
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Przegląd      gminnych inwestycji
wana budowa przedłużenia leśnej ścieżki rowerowej, prowadzą-
cej z Łękińska w kierunku Pytowic. Główna konstrukcja ścieżki, 
prowadzącej w kierunku rzeki Widawki, była już gotowa w poło-
wie listopada. Do wykonania pozostały tylko bitumiczne pokry-
cia dróg wjazdowych do lasu i prace przy altanie dla rowerzystów, 
wyposażonej także w sprzęt do naprawy usterek w rowerach. Ta 
„stacja rowerowa” ulokowana zostanie przy skrzyżowaniu z dro-
gą, prowadzącą przez las w kierunku Czyżowa. 

***
Budowlańcy spieszą się, by przed zimą zakończyć montaże okien 

i drzwi, docieplić elewacje i dachy i - po uruchomieniu źródła ciepła 
- móc w tych 
najchłodniej-
s z y c h  t y g o -
d n i a c h  r o k u 
kontynuować 
p race  i ns ta -
lacyjne i  wy-
kończeniowe 
wewnątrz bu-
dynków.

Na budo-
w i e  d w ó c h 
d o m ó w  s o -
cjalnych przy 

ulicy Tulipanowej 
taki stan udało się 
osiągnąć już w po-
łowie l istopada. 
Dachy obu domów 
zostały pokryte 
blachą, a elewacje 
- docieplone sty-
ropianem. Murar-
skie prace trwały 
jeszcze w położo-
nym po południo-
wej stronie działki 
budynku gospo-
darczym, w któ-

rym mieścić się będą lokatorskie ko-
mórki (składziki).

Pod koniec listopada w dobu-
dowanym skrzydle szkoły podsta-
wowej w Łękińsku niemal wszyst-
ko by ło już przygotowane do 
rozpoczęcia sezonu grzewczego. 
Na zewnątrz budynku prowadzono 
ostatnie prace brukarskie i porząd-
kowano tereny, przeznaczone do 
zazielenienia.

W środku w części pomieszczeń 
trwały jeszcze prace wykończenio-
we i końcowa kosmetyka. Kilka sal 
lekcyjnych wraz z zapleczami cze-
kało już tylko na wstawienie mebli. 
W podwieszanych sufitach zamon-
towane zostało oświetlenie, które 
swoją intensywność automatycznie 
dopasowuje do natężenia światła 
wpadającego do sal z zewnątrz.

W listopadzie uruchomiona została „szkolna elektrownia” czyli 
instalacja fotowoltaiczna, której panele zamontowane są zarówno 
na dachu nowego budynku, jak i na jego południowej elewacji. In-
wertery obsługujące instalację PV umieszczono w technologicz-
nym sercu nowej części szkoły, w którym zbiegają się kable od 
urządzeń sieciowych oraz automatyki szkolnych urządzeń.

JS

Zaproszenie dla ozdrowieńców
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi informuje za na-
szym pośrednictwem, że od środy 2 grudnia rozpoczęło się pobieranie osocza od 
osób, które przeszły już chorobę COVID-19 czyli tzw. ozdrowieńców w punkcie po-
brań w Radomsku. Osoby chcące oddać osocze, tak bardzo pomocne w lecze-
niu pacjentów, zarażonych przez koronawirusa, są proszone o wcześniejszy kon-
takt z punktem pobrań: Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, tel. 
669-007-066, e-mail: radomsko@krwiodawstwo.pl.
„Ozdrowieńcy - wykorzystajcie swoją szansę, by pomóc potrzebującym!” - kończy 
swój komunikat RCKiK w Łodzi.

20 grudnia - termin zapłaty za odpady
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje wszystkich właścicieli nieruchomości oraz 
zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
iż termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upły-
wa 20 grudnia. Zachęcamy, by opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
regulować przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Jeśli potrzebujesz psychologicznego wsparcia…
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, iż GRUPA WSPAR-
CIA dla wszystkich osób dorosłych, mających problemy w relacjach rodzinnych oraz 
dotkniętych przemocą domową, prowadzona jest w formie zdalnej za pomocą ko-
munikatora Skype w każdy poniedziałek w godzinach od 8.30 do 11.30. Osoby, któ-

re chciałyby uczestniczyć w spotkaniach grupy wsparcia on-line są proszone o kon-
takt telefoniczny z osobą prowadzącą spotkania - tel. 693- 253- 201.

Zimowy apel Zakładu Komunalnego
Zakład Komunalny „Kleszczów” zwraca się do mieszkańców gminy z apelem, by 
po opadach śniegu nie parkowali samochodów na jezdniach dróg gminnych i po-
wiatowych. Ustawione w tych miejscach pojazdy bardzo utrudniają przejazd pługów 
odśnieżających ulice. Duże fragmenty ulic pozostają wtedy nieodśnieżone. Zakład 
Komunalny „Kleszczów” prosi także, by mieszkańcy nie odrzucali na jezdnię śniegu 
usuwanego z wjazdów na własne posesje. (opr. JS)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku
ogłasza nabór

na stanowisko głównego księgowego
w Szkole Podstawowej w Łękińsku w wymiarze ½ etatu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy oso-

biście składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Łękińsku, ul. Szkolna 20, 97-410 Kleszczów z dopiskiem „nabór na stanowi-
sko głównego księgowego”, w terminie do dnia 10.12.2020 r.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki organizującej 
nabór. Z regulaminem naboru oraz wzorami dokumentów na wolne stanowiska urzęd-
nicze można zapoznać się na stronie internetowej (www.bip.splekinsko.wikom.pl).
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Profil Zaufany - jak założyć, 
gdzie potwierdzić…

rofil Zaufany (PZ) to potwierdzony zestaw danych, które jed-
noznacznie identyfikują osobę w usługach elektronicznych 

udostępnianych przez urzędy. Te dane to imię (imiona), nazwisko, 
data urodzenia oraz numer PESEL. Profil Zaufany jest tak zabez-
pieczony, aby nikt - poza jego właścicielem - nie mógł go użyć.

Za pomocą PZ można skutecznie potwierdzić swoją tożsamość 
w systemach teleinformatycznych administracji publicznej. Oprócz 
tego podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym można opa-
trzyć wnioski wraz z załącznikami, wnoszone w postaci elektronicz-
nej (np. poprzez Praca.gov.pl do urzędów pracy oraz urzędów wo-
jewódzkich).

PZ zakładany jest nieodpłatnie i jest ważny przez 3 lata. Przed 
upływem tego terminu można samodzielnie przedłużyć jego waż-
ność na kolejne 3 lata.

Profil Zaufany możemy założyć samodzielnie, bez wychodze-
nia z domu, za pomocą np. internetowego konta bankowego, konta 
w systemie Envelo Poczty Polskiej, dowodu osobistego z warstwą 
elektroniczną lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Możemy to zrobić również przez Internet i potwierdzić go w trak-
cie wizyty w Punkcie Potwierdzającym. Do potwierdzenia PZ po-
trzebny będzie dokument tożsamości. Wykaz punktów znajduje się 
na stronie https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList.

W Bełchatowie PZ można obecnie potwierdzić w trzech punk-
tach. Są to:

● Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, ul. 1 Maja 9,

● Urząd Skarbowy w Bełchatowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18,
● Inspektorat ZUS, ul. Wojska Polskiego 69.
Aby samodzielnie założyć Profil Zaufany za pomocą interneto-

wego konta bankowego wchodzimy na stronę https://pz.gov.pl/pz 
i wybieramy funkcję „Zarejestruj się”. Wybieramy sposób uzyska-
nia PZ „Banki i inni dostawcy”. Wskazujemy swojego dostawcę toż-
samości np. bank, w którym posiadamy konto internetowe. Dalsze 
kroki uzależnione są od funkcjonalności danego internetowego kon-
ta bankowego.

Poprawność rejestracji PZ sprawdzamy wchodząc ponownie na 
stronę https://pz.gov.pl/pz i wybierając „Zaloguj się”.

Więcej informacji dotyczących zakładania Profilu Zaufanego 
można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/
profil-zaufany-ego-.

(opr. JS)

Harmonogram pracy 
gabinetu RTG

Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram pracy 
gabinetu RTG na grudzień. Pacjenci będą mogli zgłaszać się na wy-
konanie zdjęć rentgenowskich w następujących terminach:

● 01.12. godz. 14-18, ● 03.12. godz. 14-18, ● 05.12. godz. 10-
14, ● 08.12. godz. 14-18, ● 10.12. godz. 14-18, ● 15.12. godz. 14-
18, ● 17.12. godz. 14-18, ● 29.12. godz. 14-18.

Poradnia Rehabilitacji - 
harmonogram

Przychodnia SALUS podała, że w grudniu Poradnia Rehabilita-
cji będzie działać zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem:
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepanik
● 04.12., godz. 15-18, ● 14.12., godz. 15-18, ● 18.12., godz. 15-
18, ● 28.12., godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pa-
cjentów.
FIZJOTERAPEUTKI - Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przybylska
● codziennie godz. 8-18.

SALUS - harmonogram  
na grudzień

Kleszczowska Przychodnia Salus informuje o zaplanowanych 
przyjęciach lekarzy specjalistów w miesiącu grudniu. Przyjęcia 
będą odbywać się poprzez teleporady lub bezpośrednio w gabine-
cie w zależności od potrzeby i specjalności o czym pacjenci są in-
formowani przy rejestracji. Rejestracja pacjentów Przychodni Salus 
jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 
44/ 731-30-80. Informacje na temat oferty spółki Salus są publiko-
wane na stronie www.saluskleszczow.pl.

L.p. Poradnia 
specjalistyczna Lekarz Termin Godzina

1. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 04.12 13-18

2. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 18.12 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 05.12 8-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 19.12 8-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 28.12 8.30-14

6. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata Makowska-
Piontek 17.12 15.30-18

7. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 05.12 9-14

8. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 01.12 12-16

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 15.12 12-16

10. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz 
Borowski 01.12 10-14

11. Ginekolog - położnicza prof. dr n. med. Dariusz 
Borowski 15.12 10-14

12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 14.12 16-18
13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 28.12 16-18
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 08.12 9-14
15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 22.12 9-14
16. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 02.12 13-18
17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 09.12 13-18
18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 16.12 9-14
19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 23.12 9-14
20. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 30.12 9-14

21. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Janiszewska-
Drobińska 19.12 9-14

22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 04.12 9-14
23. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 11.12 9-14

24. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa 
Sewerynek 02.12 9.30-14

25. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 05.12 8.30-14
26. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 19.12 8.30-14

27. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin 
Niedzielski 30.12 14-18

28. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 03.12 13-18
29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 10.12 10-14
30. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 17.12 13-18
31. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 10.12 15.30-18
32. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 17.12 15.30-18
33. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 21.12 11-14
34. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 07.12 10-17
35. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 17.12 9-14
36. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 10.12 8.30-17
37. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 07.12 12-15.30
38. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 17.12 12-15.30

39. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa każdy 
wtorek 15.30-19

40. Specjalista alergologii dr n. med. Elżbieta Dółka każdy 
wtorek 12-14

P
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Fundacja informuje

Dla kogo Baza Przedsiębiorców?
Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów przypomina przed-

siębiorcom z terenu gminy, iż na nowej stronie internetowej www.
frgk.pl jest prowadzona Baza Przedsiębiorców.

- Naszym zamysłem było stworzenie kompendium informacji 
o zapleczu gospodarczym gminy, możliwym do wykorzystania w re-
alizacji nowych inwestycji w gminie, nawiązania współpracy przez 
przyszłych inwestorów oraz korzystania z oferowanych przez Was 
usług czy produktów - mówi prezes Mariola Rybarczyk.

Fundacja zachęca zarówno mikroprzedsiębiorców, jak i większe 
firmy o dokonanie wpisu do bazy. Można to zrobić poprzez formu-
larz dostępny na stronie https://frgk.pl/baza-przedsiebiorcow/dodaj-
-firme-do-bazy/ lub przesłania danych w formie e-mail na adres fun-
dacja@kleszczow.pl.

Dla zainteresowanych 
wolontariatem…

… Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Centrum OPUS or-
ganizują spotkania informacyjno-szkoleniowe. Dwa takie spotka-
nia pod wspólnym tytułem „Wolontariat - jak i po co uruchamiać ak-
tywność wolontarystyczną w lokalnej społeczności?” odbędą się 
w formie on-line we wtorki 8 i 15 grudnia. Udział mogą brać osoby 
zainteresowane tematyką wolontariatu, grupy nieformalne, organi-
zacje pozarządowe, a także lokalni liderzy, nauczyciele, pracow-
nicy instytucji kultury, pracownicy instytucji związanych z pomo-
cą i opieką.

Omawiane będą m.in. takie kwestie: ● jak organizować wolon-
tariat w gminie/mieście, ● przykładowe ogólnopolskie działania na 
rzecz wolontariatu (prezentacja korpusu wolontariatu), ● lokalne 
potrzeby związane z organizacją wolontariatu w lokalnej społecz-
ności, ● wolontariat sąsiedzki jako odpowiedź na potrzeby lokal-
ne w pandemii. Sugestie dotyczące tematów, które warto byłoby 
dodatkowo omówić można przesyłać na adres: mpoulain@opus.
org.pl.

Spotkanie odbędzie się na platformie meet. Aby wziąć w nim 
udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny pod tym 
linkiem: https://tiny.pl/78d37. Po zarejestrowaniu się, otrzymają 
Państwo link do udziału w wydarzeniu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Tu sprawdzimy oferty pracy
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów z chwilą uruchomienia no-

wej strony internetowej oraz w ramach dobrej współpracy z firma-
mi z terenu gminy, na bieżąco udostępnia zgłaszane oferty pracy.

„Zapraszamy do bieżącego śledzenia naszej strony interneto-
wej i portalu społecznościowego Fundacji. Oferty pracy, które otrzy-
mujemy z firm w pierwszej kolejności umieszczane są w zakładce 
„Aktualności” (https://frgk.pl/aktualnosci/). Wszystkie oferty dostęp-
ne są w zakładce Baza Przedsiębiorców: https://frgk.pl/baza-przed-
siebiorcow/oferty-pracy/” - informuje zarząd fundacji.

W przesłanym komunikacie jest również przypomnienie o ofero-
wanym przez fundację mieszkańcom gminy dofinansowaniu do do-
skonalenia zawodowego - kursu lub szkolenia, którego ukończenie 
będzie pomocne w znalezieniu pracy. Informacje o takim dofinanso-
waniu zamieszczone są na stronie https://frgk.pl/programy-wspar-
cia/dofinansowania-mieszkancow/.

Ogłoszenie fundacji
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów prosi właściciela sepa-

ratorów oraz kręgów betonowych, znajdujących się w pasie dro-
gowym działki nr 1162, zlokalizowanej w Kleszczowskiej Strefie 
Przemysłowej (ul. Ogrodowa) o pilny kontakt ze swoim biurem (tel. 
44/ 731-46-34 lub 503-407-624, e-mail: fundacja@kleszczow.pl.

Jakie stawki podatku 
od nieruchomości?

Uchwalone 26 listopada stawki podatku od nieruchomości, któ-
re będą obowiązywać w 2021 roku są następujące:
1. podatek od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,84 zł od 1 m kw. powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 
ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie statutowej działal-
ności przez organizacje pożytku publicznego - 0,11 zł od 1 m kw. 
powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 3,15 zł od 1 
m kw. powierzchni;

2. podatek od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,11 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (p.u.),
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 21,15 zł od 1 m kw. p.u.,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 1,90 zł od 1 m kw. 
p.u.,

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń - 
1,90 zł od 1 m kw. p.u.,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie statutowej działalności przez organiza-
cje pożytku publicznego - 1,90 zł od 1 m 
kw. p.u.;

3. podatek od budowli:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

w zakresie zaopatrzenia w wodę i odpro-
wadzania ścieków komunalnych - 0,01 % 
ich wartości,

b) związanych wyłącznie z wydobywaniem 
wód geotermalnych - 0,01 % ich wartości,

c) pozostałych - 2 % ich wartości.
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W zakresie spraw personalnych rada zdecydowała się formal-
nie odwołać ze swego składu Jana Jasiaka z Woli Grzymalinej. Rad-
ny ten w piśmie skierowanym do samorządu poinformował o swojej 
przeprowadzce na teren sąsiedniej gminy Łękawa.

W tej sytuacji J. Jasiaka należało odwołać nie tylko z grona człon-
ków rady, ale również ze składu komisji rewizyjnej, w której wcześniej 
zasiadał. Na jego miejsce do tej komisji zgłoszono trzech kandyda-
tów. Po dwóch przeprowadzonych głosowaniach w skład komisji wy-
brany został radny Józef Gola ze Żłobnicy.

Następnie na wniosek wójta przyjęto jednogłośnie decyzję o wy-
płacaniu członkom komitetu budowy szkoły w Łuszczanowicach spe-
cjalnych diet. Za wyjazdy związane z zakupem materiałów na budo-
wę, za nadzorowanie robót przy powstającym budynku mieli odtąd 
otrzymywać 2 zł za każdy dzień. Gmina miała im też rekompensować 
rzeczywiste koszty przejazdów koleją.

Z kolejnego wniosku, który został po głosowaniu przyjęty do re-
alizacji, wynika iż mieszkańcy gminy odczuwali brak informacji o bie-
żących sprawach gminy i jej kondycji finansowej. Występując w ich 
imieniu radny Feliks Kaczmarek postulował zwoływanie dwa razy 
w roku ogólnego zebrania, na którym te sprawy byłyby przedstawia-
ne ogółowi. Postulat przyjęto jednogłośnie i bez dyskusji, przy czym 
w protokole odnotowano, że pierwsze takie zebranie zarząd gminy 
zwoła „po upływie bieżącego roku budżetowego i sporządzeniu za-
mknięć rachunkowych za ten okres”. 

26 stycznia 1937 r.
W dokumentacji złożonej do piotrkowskiego Archiwum Państwo-

wego nie zachował się protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Klesz-
czów, zwołanej 5 grudnia roku 1936. O tym, że posiedzenie odbywa-
ło się w tym właśnie dniu informuje wpięty do akt wyciąg protokołu, 
który sekretarz gminy Tadeusz Rogaczewski musiał sporządzić na 
wezwanie Wydziału Powiatowego w Piotrkowie. Wyciąg dotyczył jed-
nego tylko z wątków, jakie omawiane były podczas grudniowej sesji. 
Chodziło o wytłumaczenie się radnych z ustalenia trzynastej pensji 
pomocnikowi sekretarza gminnego, niejakiemu Kasznickiemu.

Sprawa była o tyle dziwna, że pomocnik wcale nie zwracał się 
o przyznanie tej pensji, a mimo to w grudniu na wniosek radnego W. 
Jansona przegłosowano wypłacenie mu na Święta Bożego Narodze-
nia „trzynastki” w kwocie 140 zł.

Uzasadniając swoją decyzję przed powiatowym nadzorem radni 
kleszczowscy przyjęli w styczniu 1937 r. uchwałę, w której wyjaśnia-
li, że uchwalając budżet na 1937/38 r. przyznali podwyżkę miesięcz-
nego wynagrodzenia dla zatrudnionego w urzędzie praktykanta (z 40 
na 60 zł miesięcznie), „a ponieważ pomocnik Kasznicki jest w trud-
nych warunkach materialnych, nie otrzymuje dodatku mieszkanio-
wego i mieszkanie wynajmuje sobie z własnych funduszów, a upo-
sażenia mu nie podwyższono na 1937/38 r. przeto Rada uważała za 
słuszne uchwalić Kasznickiemu jednorazowe wynagrodzenie w for-
mie trzynastej pensji”.

Chociaż nie zachował się protokół z budżetowej sesji o podzia-
le budżetowych pieniędzy możemy dowiedzieć się ze wspomnianego 
w poprzednim wydaniu „IK” listopadowego posiedzenia zarządu gmi-
ny. Zostały w nim wymienione w szczegółach główne pozycje po stro-
nie dochodów oraz wydatków.

Spójrzmy, z jakich źródeł gmina czerpała wtedy pieniądze na 
swe funkcjonowanie i rozwój. Z łącznej kwoty ponad 23 tys. zł docho-
dów najwięcej przynieść miał tzw. podatek wyrównawczy opłacany 
za 7404 hektary gruntów. Ponad 4,1 tys. zł wnieść miały do gminnej 
kasy dodatki do podatków państwowych, a 1500 zł - dotacja od Po-
wiatowego Związku Samorządowego na budowę dróg. Przewidywa-
no, że udział w podatkach państwowych przyniesie gminie ponad 770 
zł, a wpływy z opłat administracyjnych - 500 zł.

Na największą kwotę w gminnych wydatkach natrafiamy w dzia-
le , nazwanym „Zarząd ogólny”. Było to ponad 11 tys. zł zaplanowa-
ne po prostu na funkcjonowanie administracji. Najistotniejszą część 
w tej grupie (6,9 tys. zł) zaplanowano na „uposażenie personelu biu-
rowego”. Na wynagrodzenie dla wójta gminy przeznaczono nato-
miast 1500 zł. Drugą pod względem wielkości pozycję (ponad 7,4 

12 listopada 1936 r.
Na tym posiedzeniu radni zajmowali się wieloma tematami. Jed-

nym z początkowych była sprawa powiększenia stanu posiadania 
Gminy Kleszczów poprzez włączenie do niej fragmentów, należących 
do innych gmin. Podjęta w tej sprawie uchwała głosi:

„Rada gminna gminy Kleszczów wyraża żywą zgodę na projek-
towane przez Władze rozszerzenie granic gminy przez przyłączenie 
t.zw. wyspy z gminy Brudzice pow. Radomszczańskiego oraz czę-
ści z gminy Chabielice czyli razem 9 gromad o liczbie 3053 ludności”.

W wyniku powiększenia terytorium gminy Kleszczów miałoby 
urosnąć do 11.458 hektarów, zaś liczba ludności osiągnęłaby poziom 
przeszło 9100 osób. Dalej w uchwale rada stwierdzała, że dopiero 
po takim powiększeniu gmina będzie w stanie realizować zadania na 
niej ciążące i stanie się gminą silniejszą gospodarczo i finansowo.

Podczas tego posiedzenia powołana została 3-osobowa komisja, 
która miała wyłonić spośród najzdolniejszych uczniów, wywodzących 

się z rolniczych rodzin jed-
nego ucznia, który otrzymał-
by stypendium. Radni, któ-
rzy wybrani zostali w skład 
tej komisji to Wacław Jan-
son z Kucowa, Konstanty 
Kawka z Kolonii Łuszczano-
wice oraz Józef Szczepocki 
z Wolicy.

W trakcie posiedzenia 
wójt gminy Grzegorczyk po-
informował, że kosztem 100 
zł wykonane zostało ogro-
dzenie wokół znajdującego 
się w sąsiedztwie kleszczow-
skiego rynku tzw. „Pomnicz-
ka Niepodległości”. Taką 
nazwą obdarzano wtedy ka-
mienny obelisk, który prze-
trwał (choć nie w tym samym 
miejscu) do czasów współ-
czesnych i przy którym, tak 
jak przed wojną, odbywają 
się patriotyczne uroczystości 
związane ze świętem odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości.

Pod koniec sesji, w ra-
mach wolnych wniosków 
radny W. Janson, który był 
jednocześnie  prezesem 
Gminnego Kółka Rolniczego 
wystąpił w imieniu rolników, 
którym ze środków gminnych 
udzielono pożyczki na za-
kup nawozów, o przedłuże-
nie terminu jej spłaty do 15 
stycznia 1937 r. Okazało się, 

że rolnicy spłacali w tym czasie kredyt, zaciągnięty na zakup innego 
nawozu - kainitu. Nie wszyscy byli w stanie wywiązać się z oddaniem 
pieniędzy należnych gminie. Rada przychyliła się do wniosku preze-
sa kółka rolniczego i podjęła uchwałę o przedłużeniu czasu spłaty, 
zachowując warunki oprocentowania.

22 grudnia 1936 r.
Jednym z najgoręcej dyskutowanych punktów była przedstawio-

na przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie propozycja przyłącze-
nia gminy Kleszczów do powiatu radomszczańskiego. W imiennym 
głosowaniu za taką zmianą przynależności administracyjnej opowie-
działo się 8 członków rady, przeciw głosowało czterech, natomiast 
dwóch wstrzymało się od głosu. Uzasadniając taki właśnie wybór 
podkreślano bliskość Radomska i łatwiejszy dojazd z Kleszczowa 
do tego miasta. Uznano, że będzie to też służyło rozwojowi rolnic-
twa w gminie.

Historia zapisana w protokołach (14)

å ciąg dalszy na str. 10

To także historia…
… choć nie tak odległa. Kto pamięta, jak 
Pomnik Niepodległości wyglądał przed ka-
pitalnym remontem, jaki przeprowadzony 
został na początku XXI wieku? Na zdjęciu 
z 1999 r., przekazanym przez p. Agniesz-
kę Szczęsną, uczniowie szkoły podstawowej 
w Kleszczowie czyszczą pomnik i sprzątają 
jego otoczenie.
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listopada odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Kleszczów. 
Przed tym posiedzeniem Piotr Garwolski - przewodniczący 

Gminnej Komisji Wyborczej wręczył Romanie Gąsowskiej zaświad-
czenie o wyborze na radną gminy Kleszczów. Na początku sesji rad-
na, wybrana w niedawnych wyborach uzupełniających, złożyła ślubo-

wanie.
W ko le jnych  p ię -

ciu punktach obrad rad-
ni zajmowali się kwestia-
mi podatkowymi. Ustalili 
stawki podatku od nieru-
chomości, jakie na tere-
nie naszej gminy będą 
obowiązywać w roku 
2021. Ustalili także wy-
sokość przyszłorocz-
nego podatku od środ-
ków t ransportowych. 
Zarówno w pierwszym, 
jak i drugim wypadku sa-
morząd gminy postano-
wił podnieść obowiązują-

ce w tym roku stawki o 3,9 proc. Taką wysokość miał ogłoszony przez 
prezesa GUS wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze.

Podejmując uchwałę o obniżeniu średniej ceny sprzedaży drewna 
(z kwoty 196,84 zł do 98 zł za 1 m sześć.) radni zdecydowali o obniże-
niu stawki podatku leśnego na przyszły rok. Obniżona stawka wynie-
sie 21,56 zł za hektar. Kolejna uchwała w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta (z 58,55 zł do kwoty 10 zł za 1 kwintal) pozwoli obni-
żyć do 25 zł za hektar przeliczeniowy stawkę podatku rolnego, płaco-
nego w 2021 r. za grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych na 
terenie gminy Kleszczów.

Przyjęta na sesji uchwała w sprawie trybu i szczegółowych warun-
ków zwolnienia od podatku rolnego gruntów wchodzących w skład go-
spodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej umożliwi 
zwolnienie z podatku po złożeniu przez podatnika wniosku o zwolnie-
nie. Wzór wniosku stanowi załącznik do przyjętej przez radę uchwały.

Kolejne z rozpatrywanych na sesji uchwał wiązały się z przyzna-
niem pomocy finansowej dla JST. Radni zmienili dwie wcześniejsze 
uchwały, dotyczące finansowego wsparcia, udzielonego Powiatowi 
Bełchatowskiemu na zakup wyposażenia szatni w ZSP nr 2 w Bełcha-
towie i na wykonanie dokumentacji, dotyczącej przebudowy sanita-
riatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej w budynku 
II LO w Bełchatowie. Rada zdecydowała też o przyznaniu Powiato-
wi Bełchatowskiemu kolejnych dotacji. Kwota 55.580 zł będzie prze-
znaczona na modernizację systemu sygnalizacji pożarowej w Domu 
Pomocy Społecznej w Bełchatowie, natomiast 22.940 zł - na zakup 
środków ochrony osobistej na potrzeby domów pomocy społecznej 
w Zabłotach i w Bełchatowie.

Następne z procedowanych na sesji projektów dotyczyły finan-
sowego wsparcia dla Gminy Dobryszyce. Zmienione zostały zapisy 
dwóch wcześniejszych uchwał odnoszących się do przyznania pomo-
cy do inwestycji, realizowanych przez tę gminę. Dwie nowe uchwały 
umożliwią przeznaczenie 43 tys. zł na zakup posypywarki do zimowe-
go utrzymania dróg na terenie gminy Dobryszyce i 238 tys. zł na prze-
budowę drogi w miejscowości Wiewiórów.

Wśród podmiotów leczniczych, którym Rada Gminy Kleszczów 
postanowiła przyznać dotacje, znalazła się Kleszczowska Przychod-
nia Salus (30 tys. zł na zakup środków ochrony w związku z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) oraz SPZOZ 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM w Łodzi (100 tys. zł na zakup 
wyposażenia dla wydzielonego jako covidowy „szpitala na Stokach”).

Kolejne dwa tematy z listopadowego posiedzenia Rady Gminy 
Kleszczów dotyczyły wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2020-2023 oraz zmian w bu-
dżecie Gminy Kleszczów na 2020 rok. Gminny budżet po wprowadze-
niu zmian wygląda obecnie tak: 272.343.349,30 zł - kwota zapisana 
w planie dochodów, 334.680.581,48 zł - kwota zapisana w planie wy-
datków, 62.337.232,18 zł - wielkość deficytu budżetowego, który zo-
stanie pokryty z budżetowej nadwyżki z poprzednich lat.

Nie tylko o podatkach i udzieleniu pomocy finansowej
Jednym z dyskutowanych dłużej wątków listopadowego posie-

dzenia Rady Gminy były zmiany w uchwale która reguluje zasady do-
finansowania zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje za-
nieczyszczeń z budynków, położonych na terenie gminy Kleszczów. 
Ten temat wymaga obszerniejszego omówienia. Poświęcimy mu miej-
sce na łamach „Informatora” po wejściu w życie wprowadzonych, dość 
istotnych zmian. Uchwała wymaga publikacji w „Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego”.

Ponownie była rozpatrywana uchwała, dotycząca wprowadzenia 
zmian w zasadach wynajmowania lokali, wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Gminy Kleszczów. Było to konieczne, bowiem 4 li-
stopada wojewoda łódzki unieważnił poprzednią uchwałę w tej spra-
wie, podjętą podczas sesji 29 września br.

Dzięki przyjęciu kolejnej uchwały rada zdecydowała o przedłu-
żeniu do końca roku 2025 powierzania gminnej spółce Zakład Ko-
munalny „Kleszczów” wykonywania zadań własnych gminy. Katalog 
obejmuje takie usługi jak: zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów; utrzy-
manie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy; utrzymania zieleni i za-
drzewień; dowozu dzieci do szkół; wodociągów, zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; lokalnego 
transportu zbiorowego; utrzymania urządzeń sanitarnych; zaopatrze-
nia w energię cieplną; administrowania gminnymi lokalami mieszkal-
nymi, użytkowymi, placami zabaw; utrzymania terenów rekreacyjnych 
i urządzeń sportowych.

Rada Gminy wyraziła większością głosów pozytywną opinię 
w sprawie umorzenia 1452 akcji własnych Agencji Rozwoju Regional-
nego „ARREKS”. Jak wynika z uzasadnienia do uchwały umorzenie 
akcji jest jednym z niezbędnych elementów w procesie przekształca-
nia gminnej spółki akcyjnej w spółkę z o. o.

W dalszej części listopadowego posiedzenia rada uchwaliła pro-
gram współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2021. Przyjęto również uchwałę o kontynuacji w latach 2021-
2025 lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników, w któ-
rych gospodarstwach w wyniku zdarzeń losowych nastąpiło padnięcie 
zwierząt. W punkcie „Rozpatrzenie skargi na Przewodniczącą Rady 
Gminy Kleszczów” radni większością głosów w oparciu o otrzymaną 
opinię prawną uznali za niedopuszczalną skargę, złożoną przez rad-
nego Ryszarda Kruszyńskiego.

Podczas sesji zostały przyjęte ponadto dwie informacje. Pierw-
sza dotyczyła wyników analizy oświadczeń majątkowych, druga (ob-
szerny, blisko 50-stronicowy dokument) odnosiła się do realizacji za-
dań oświatowych przez gminne szkoły i przedszkola za rok szkolny 
2019/2020. J. Strachocki

26
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E uropejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich 
mechatroników to kolejny z projektów edukacyjnych, na któ-

ry Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie pozyskał do-
finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dotacja 
ze środków EFS zapewniała pokrycie 94,29 proc. kosztów projektu, 
zaś środki krajowe - 5,71 proc. kosztów.

Przygotowania do stażu
Podobnie jak w poprzednich edycjach głównym elementem 

praktyk zawodowych osób, uczących się w Technikum Nowocze-
snych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, miały być zaję-
cia organizowane w ramach 14-dniowego pobytu w Dreźnie. Do re-
krutacji uczestników projektu szkoła przystąpiła jesienią 2019 roku. 
Po jej zakończeniu rozpoczęły się zajęcia przygotowawcze. Zakwa-
lifikowani na wyjazd uczniowie odbywali przede wszystkim zaję-
cia z języków angielskiego oraz języka niemieckiego. Po angielsku 
miały być prowadzone zajęcia podczas stażu, niemiecki służyć miał 
natomiast w codziennej komunikacji w miejscach, w których przeby-
wać mieli uczniowie z Kleszczowa.

Dodatkowym elementem przygotowań uczniów było nabycie 
umiejętności radzenia sobie w sytuacji rozstania z bliskimi oraz 
radzenia sobie ze stresem, wywołanym pobytem w nowym, nie-
znanym wcześniej środowisku. Te zajęcia miały też posłużyć do 
doskonalenia umiejętności komunikacji i współpracy z osobami, re-
prezentującymi inny krąg kulturowy i inną narodowość. Odrębną 
część zajęć stanowiło przygotowanie kulturowe. Uczestnicy stażu 
zdobywali dodatkową wiedzę o tradycji i obyczajach w Niemczech, 
poznawali elementy geografii i turystyki, uczyli się o niemieckiej kul-
turze. Czas zaplanowany na przeprowadzenie przygotowań upłynął 
z końcem lutego 2020 r., a na przełomie marca i kwietnia miała do 
Drezna wyruszyć pierwsza grupa uczniów technikum.

Epidemia zmusza do zmian
Pamiętamy o tym, co zadziało się w marcu w Polsce oraz ca-

łej Europie. Dla nikogo nie był więc zaskoczeniem komunikat orga-
nizacyjny, zamieszczony na szkolnej stronie internetowej w mar-
cu br.: „Z uwagi na obecną sytuację panującą na świecie, związaną 
z pandemią koronawirusa, dwie zaplanowane w ramach realiza-
cji projektu PO WER mobilności w okresie 22.03.-04.04.2020 oraz 
10.05.-23.05.2020 zostały wstrzymane i odbędą się w innym, bez-
piecznym terminie”.

Do tematu wyjazdów na praktyki zawodowe w Niemczech 
można było wrócić dopiero po wakacjach. 22 września uczniowie 
klasy IV TNT, zakwalifikowani na staż w Dreźnie, podpisali z dy-
rektorem szkoły umowy, dotyczące udziału w projekcie edukacyj-
nym.

27 września wyruszyły do Niemiec dwie grupy liczące po trzyna-
stu uczniów oraz ich opiekunowie. Powrót do Kleszczowa zapowie-
dziany został na 10 października. O tym, jak wyglądały poszczegól-
ne dni pobytu na praktykach w Niemczech dowiadujemy się z relacji 
„dzień po dniu”, ilustrowanej sporą ilością zdjęć. Relacja trafiła na 
internetową stronę ZSP w Kleszczowie.

Pochłonięci projekto  waniem w 3D
Dzień po dniu

Uczestnicy projektu zostali zakwaterowani w hotelu „Jugend-
gästehaus”. Główne zajęcia odbywali w WBS Training - placówce 
kształcenia zawodowego, do której dojeżdżali lokalną komunikacją. 
W ramach zajęć poznawali podstawy oprogramowania AutoCad 
2D, a później doskonalili się w wykonywaniu rysunków, posługując 
się tym oprogramowaniem.

Kolejnym etapem poznawania tajników projektowania, ale już 
w trzech wymiarach było rozpoczęcie pracy z programami AutoCad 
3D oraz AutoDesk Inventor. Oba te programy sprawdzają się w za-
awansowanym projektowaniu trójwymiarowym w mechanice.

O postępach w realizacji głównego celu stażu dowiadujemy się 
z kolejnych fragmentów relacji:

„Nasze zadanie polegało na zapoznaniu się z powierzchnią ro-
boczą programu AutoCAD 3D oraz zaprojektowaniu pierwszych 
części 3D”.

„W ramach zajęć stażowych kontynuowaliśmy  pracę z progra-
mem AutoCAD 3D, a dokładniej mówiąc używaliśmy funkcji mo-
delowania 3D, tworzyliśmy animacje modelów oraz szyki w prze-
strzeni”.

„Dzisiaj kontynuowaliśmy pracę z programem Inventor. Tworzy-
liśmy części 3D silnika spalinowego na podstawie rysunków tech-
nicznych, a następnie wykonywaliśmy ich złożenia”.

„Pierwsza część stażu poświęcona była szlifowaniu różnych 
funkcji w programie Inventor, np. łączeniu części w elementy czy 
tworzeniu widoków i przekrojów części i elementów”.

W dziewiątym dniu stażu uczniowie z kleszczowskiego tech-
nikum przystąpili do głównego zadania, jakim było opracowanie 
w mniejszych grupach projektów 3D różnych elementów czy kon-
strukcji.
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Pochłonięci projekto  waniem w 3D
Projektowanie odbywało się przy wyko-

rzystaniu programu Inventor. W kolejnych 
dniach zajęć w WBS Training uczniowie do-
pracowywali swe zespołowe dzieła, by móc 
je w jak najlepszej formie zaprezentować 
w ostatnim dniu pobytu w Dreźnie. W relacji 
z tego dnia jest sporo emocji, ale i radości 
z pomyślnego zakończenia stażu:

„Za 5 dziewiąta wszyscy byli gotowi do 
pracy na swoich stanowiskach komputero-
wych. Każdy z nas natychmiast zabrał się 
do pracy, gdyż musieliśmy dokończyć swo-
je projekty i stworzyć prezentacje. Pozo-
stały nam na to 3 godzinny. Była to walka 
z czasem. O godzinie 12 każda z grup była 
gotowa do przedstawienia swojego projek-
tu. Wszyscy stanęli na najwyższym pozio-
mie, wszystkie projekty były bardzo orygi-
nalne, od stworzenia koparki, po dom, silnik 
elektryczny, helikopter, drezynę, zegarek, 
bolid i buggy. Każdy z pomysłów był nie-
powtarzalny i każda z grup zmierzyła się 
z różnymi problemami podczas tworzenia 
w programie Inventor. (…) Po przedstawie-
niu projektów zostały nam wręczone certy-
fikaty”.

Zabytki Drezna  
i Saska Szwajcaria

Istotną część pobytu w Dreźnie stanowi-
ły elementy rekreacyjno-turystyczne i kultu-
rowe. Oprócz zwiedzania najważniejszych 
zabytków Drezna (m.in. Kościół Marii Pan-
ny; rokokowy zespół pałacowy Zwinger - 
królewska rezydencja Augusta II, w tym 
galeria Sempera; Stare Miasto), program 
pobytu uczniów kształcących się w zawo-
dzie technika nie mógł się obyć bez odwie-
dzania miejsc, takich jak Muzeum Techniki. 
Mieli tu okazję obejrzeć zmiany, jakie w cią-
gu ostatnich dziesięcioleci przeszły takie 
urządzenia jak telefon, telewizor czy apa-
rat fotograficzny. Ciekawym przerywnikiem 
w zwiedzaniu było zmierzenie się z łami-
główkami i zabawami logicznymi.

Kolejnym miejscem, dotykającym kwe-
stii technicznych, a zarazem historycznych 
było Muzeum Wojskowo-Historyczne Bun-
deswehry. Obejrzano tu wystawę, poświę-
coną ośmiowiekowej historii militariów nie-
mieckich. Oprócz broni z dawnych epok 
można było obejrzeć także eksperymental-
ną broń, jaką szykowano w Trzeciej Rze-
szy.

Niedzielę 4 października uczestnicy 
projektu spędzili na wyjeździe do Saskiej 
Szwajcarii. Opis wycieczki do tego parku 
narodowego zajmuje sporo miejsca w rela-
cji z pobytu. Zachęcamy nie tylko do lektury 
tej relacji, ale również do obejrzenia ilustru-
jących ją zdjęć. Te prezentowane w niniej-
szym artykule pochodzą właśnie z interne-
towej strony ZSP w Kleszczowie.

Jerzy Strachocki

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza III przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

pochodzącego z zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1500E na odcinku od ronda w Kleszczowie do 
ronda w Łękińsku oraz drogi gminnej 101401E wraz z infrastrukturą techniczną”
1. Ilości drewna. Drewno znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku. Całkowita ilość drewna - 
17,55 m sześć. Skład gatunkowy: platan klonolistny, jesion wyniosły, klon zwyczajny.
2. Informacje ogólne. Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży. Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno w wysokości 
92,16 zł/ m sześć.
Ceny wywoławcze za drewno w poszczególnych stosach:

Numer stosu Sortyment Ilość (w m sześć.) Cena wywoławcza (w zł)

2 S4 liściaste 2,14 197,22
3 S4 liściaste 3,85 354,82
4 S4 liściaste 3,70 340,99
5 S4 liściaste 3,78 348,36
6 S4 liściaste 4,08 376,01

4. Termin realizacji. Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy oferty. Oferta składa się z oferty cenowej, sporządzonej wg. załączonego wzoru.
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana:  na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,  w ję-
zyku polskim pod rygorem nieważności, Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
Wymaga się, by oferta była podpisana - każda strona oferty, przez osobę lub osoby uprawnione do za-
ciągania zobowiązań, a wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby 
podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:
Sprzedaż drewna pochodzącego z zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1500E na odcinku od ronda 
w Kleszczowie do ronda w Łękińsku oraz drogi gminnej 101401E wraz z infrastrukturą techniczną”

7. Terminy. Termin składania ofert upływa z dniem 07.12.2020 r. o godz. 14.00. Miejscem składania 
ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 07.12.2020 r. o godz. 14.30. 
Oferenci o zakupie drewna będą poinformowani telefonicznie w ciągu trzech dni od otwarcia ofert.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny 
brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno.
9. Postanowienia końcowe. Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-
-sprzedaży, której termin podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

WZÓR  OFERTY

……………………………………………………………..
pełna nazwa oferenta oraz adres

Wójt Gminy Kleszczów
                                                                                                                miejscowość, data 

OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o III przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż drewna pochodzącego 

z zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1500E na odcinku od ronda w Kleszczowie do ronda 
w Łękińsku oraz drogi gminnej 101401E wraz z infrastrukturą techniczną”

oferujemy cenę na zakup drewna wchodzącego w skład przetargu 

Numer stosu Sortyment Cena zł Cena słownie
    

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego będziemy odbierać drewno 
i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia stosownej umowy po otrzymaniu 
zawiadomienia o wyborze naszej oferty.

     
 …………………………………

czytelny podpis
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å ciąg dalszy ze str. 6

tys. zł) znajdujemy wpisaną pod hasłem „Dział VI. Oświata”. Na dodatki 
mieszkaniowe dla nauczycieli wydzielono z tego ponad 2,4 tys. zł, a na 
opłacenie kosztów wynajmu sal lekcyjnych - przeszło 1,1 tys. zł. Po raz 
pierwszy rezerwowano w budżecie 600 zł na stypendium dla najzdolniej-
szego ucznia. Nieznacznie więcej od tej kwoty (741 zł) gmina zamierza-
ła przeznaczyć na zdrowie publiczne.

Jeśli chodzi o gminne inwestycje to znajdujemy je tylko w dziale V 
„Drogi i place publiczne”. Z łącznej sumy 2604 zł na budowę 800-me-
trowego odcinka drogi, łączącej Kleszczów i Łuszczanowice wydzielono 
1702 zł. Reszta wydatków to drobne prace naprawcze i konserwacyjne 
oraz zadrzewianie dróg.

26 stycznia 1937 r.
Zaledwie półtorej godziny trwała ta pierwsza w nowym roku sesja. Jej 

plonem było zaledwie pięć uchwał. Pierwsza dotyczyła podania do wia-
domości rady planu dochodów i wydatków gminy, zatwierdzonego przez 
Wydział Powiatowy w Piotrkowie. Druga odnosiła się do zwiększonego 
dodatku do podatku gruntowego na rzecz gminy. Szczególnie interesu-
jący jest kontekst, w którym podjęta została uchwała czwarta. W punkcie 
„Wolne wnioski” zgłosił się do wypowiedzi były wójt, a obecnie członek 
zarządu gminy Józef Różycki.

„Ponieważ Pan Dembowski Stefan, jako członek Rady gminnej oraz 
delegat od gminy do Rady Powiatowej już przeszło od roku wcale nie 
przybywa na posiedzenia Rady gminnej, a więc wcale nie interesuje się 
sprawami gminy i gospodarki gminnej, przeto stawiam wniosek o po-
wzięcie uchwały o wykluczeniu Pana Dembowskiego z Rady gminnej”.

Jak wynikało z księgi protokołów radny Dembowski (zarządca mająt-
ku ziemskiego w Woli Grzymalinej) nie uczestniczył w posiedzeniach od 
16 grudnia 1935 roku. W trakcie dyskusji radny Feliks Kaczmarek zazna-
czył, że „jako wyższy poziomem umysłowym i stanowiskiem społecznym 
od reszty członków Rady oraz jako delegat od gminy do Rady Powiato-
wej, Pan Dembowski powinien specjalnie interesować się gospodarka 
gminy i uczęszczać na każde posiedzenie, służąc dobrą radą i wskazów-
kami, a postępuje wręcz przeciwnie”.

Sugestię radnego Andrzeja Andrysiaka, by przed podjęciem jakiej-
kolwiek decyzji w tej sprawie zwrócić się do radnego Dembowskiego 
o wytłumaczenie się, kategorycznie odrzucono. W głosowaniu nad wnio-
skiem J. Różyckiego 10 głosów oddano za wykluczeniem z Rady Gmi-
ny Kleszczów radnego Dembowskiego. Tylko dwóch radnych wstrzyma-
ło się od głosu w tej sprawie.

Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

Historia zapisana  
w protokołach (14)

Podstawowe zadania…
…jakie muszą być wypełniane przez opiekuna dziennego to: ● za-

pewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warun-
ków domowych; ● zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielę-
gnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
dziecka; ● prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyj-
nych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych 
do wieku dziecka.

Jeśli wszystkie dzieci powierzone opiekunowi są w wieku powyżej 1 
roku życia i nie ma w grupie dzieci niepełnosprawnych lub wymagają-
cych szczególnej opieki, maksymalna liczebność grupy wynosi pięcioro 
dzieci. Są sytuacje, w których grupa może liczyć nawet ośmioro dzieci. 
W załączniku do zarządzenia zostało to przedstawione tak:

„Dzienny opiekun może, za zgodą wszystkich rodziców, sprawować 
opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w gru-
pie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest 
niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad pię-
ciorgiem dzieci - jeżeli co najmniej jedno z rodziców będzie sprawowało 
opiekę nad dziećmi razem z dziennym opiekunem”.

Wysokość stawki za godzinę opieki nad jednym dzieckiem w 2021 
roku może wynieść maksymalnie do 10 zł brutto. Dzienny opiekun za-

Opiekunowie dzienni - będzie kontynuacja
trudniany jest przez Wójta Gminy Kleszczów na podstawie umo-
wy o świadczenie usług. Dzienny opiekun przy sprawowaniu opie-
ki nad dziećmi może korzystać z pomocy wolontariuszy.

Termin składania ofert…
… przez kandydatów na opiekunów dziennych ustalono na 

dzień 14 grudnia (do godz. 15.30). W tym terminie oferta powinna 
trafić do Urzędu Gminy w Kleszczowie. 

Szczegółowe informacje o tym, na jakich formularzach nale-
ży składać oferty i jakie załączniki skompletować znaleźć można 
w ogłoszeniu, zamieszczonym na stronie gminnego BIP. W pierw-
szej części konkursu oferty zostaną ocenione pod względem for-
malnym, w drugim etapie - pod względem merytorycznym.

W ocenie punktowej będą stosowane następujące kryteria: 
warunki lokalowe do realizacji zadania (0-10 pkt.), doświadczenie 
w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (0-5 pkt.), atrakcyj-
ność oferty (0-10 pkt.), udokumentowanie wymagań określonych 
w ogłoszeniu o konkursie (0-5 pkt.).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 14 dni 
od otwarcia ofert, a jego wyniki będą podane do wiadomości pu-
blicznej.

JS

å ciąg dalszy ze str. 2

sztuce autorstwa Wojciecha Tomczyka „Marszałek”, 
Aleksandra Piłsudska zwraca się do męża słowami: 

„Wszyscy patrzą na ciebie jak na słońce, przez przydymio-
ne szkło”. Marszałek Piłsudski, grany w tym spektaklu sprzed 
trzech lat przez znakomitego Mariusza Bonaszewskiego, jest 
już starym, schorowanym człowiekiem. Zaprasza do Sulejów-
ka byłych premierów, by podzielić się z nimi planami zbrojnego 
uderzenia na Niemcy. Taka decyzja podjęta w 1933 r. miałaby 
spowolnić, albo nawet uniemożliwić odrodzenie się hitlerow-
skich Niemiec jako militarnej potęgi.

Losy Europy i świata potoczyłyby się inaczej, gdyby wysłan-
nik J. Piłsudskiego do Paryża przywiózł deklarację francuskie-
go wsparcia tej militarnej akcji. Tym razem strategiczne i wizjo-
nerskie myślenie Marszałka nie zostało docenione.

W grafice i na obrazach…
… postać Józefa Piłsudskiego pojawiała się już w czasach 

legionowych, podobnie jak w tekstach pieśni żołnierskich. Nie 
brakuje opinii, że fakt popularności dowódcy i Brygady legio-
nów przenoszony na twórczość poetycką i malarską wynikał 
z tego, że w gronie ochotników, zasilających szeregi Legionów 
Polskich, znajdowali się też artyści. 

Na portalu „dzieje.pl” autor podpisujący się skrótem MPC 
w tekście „Józef Piłsudski w chwale” informuje, że „na ogólną 
liczbę ochotników prawie 0,5% stanowili artyści różnych spe-
cjalności, profesjonaliści i akademicy oraz uczniowie szkół ar-
tystycznych. Była to liczba 210 żołnierzy o artystycznych du-
szach, wspieranych przez 93 artystów, którzy byli wystawcami 
na wystawach sztuki legionowej. Komendant był w oczywisty 
sposób dla artystów obiektem inspiracji i fascynacji; stąd wiele 
jego wizerunków z tego okresu”.

Widoczna jest ewolucja w ujęciu postaci Józefa Piłsudskie-
go. Początkowo był przedstawiany przy takich czynnościach, jak 
czytanie mapy czy rozmowa w gronie legionistów. „Po roku 1916 
wizerunki Piłsudskiego zaczynają być coraz bardziej heroizowa-
ne. Piłsudski przedstawiany jest z szablą (znak walki i niezłom-
ności), a później z buławą (alegoryczny symbol władzy i przy-
wództwa). Po śmierci Piłsudskiego, dedykowane mu obrazy, 
prezentują geniusz i wizjonerstwo marszałka, przedstawianego 
w geście wyciągniętej ręki” - czytamy w cytowanym już tekście.

Do grona najwybitniejszych malarzy, którzy przynajmniej 
jedną ze swoich prac poświęcili Marszałkowi, należeli m.in. 
Leon Wyczółkowski, Wojciech Kossak czy Jacek Malczewski. 
J. Piłsudski oraz historie związane z bataliami legionistów trafiły 
również do dzieł literackich i poetyckich (m.in. Kazimiery Iłłako-
wiczówny, Jana Brzechwy, Kazimierza Wierzyńskiego).

Józef Piłsudski       przedmiotem kultu (II)
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
„Giganty Mocy” w Bełchatowie 635-19-22
 503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-72-03
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  633-82-00
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu 731-65-00
Stacja paliw ORLEN  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki 
- Izba Przyjęć (główna)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-66-10,731-31-10
 Sekretariat  
 731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-58-58
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie 22 560-16-00

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNYPostać „ojca niepodległości polskiej” pojawiała się w pamiętnikach i opracowaniach 

historycznych. Jeszcze przed zamachem majowym z 1926 r. wydana została płyta gra-
mofonowa, zawierająca przemówienia J. Piłsudskiego. W następnych latach były wybi-
jane medale pamiątkowe z jego podobizną, monety oraz seria pocztowych znaczków, 
a w roku 1935 pojawił się pełnometrażowy film, poświęcony osobie Marszałka. 

W postać niemal mityczną…
… zaczęto przeobrażać Józefa Piłsudskiego po jego śmierci. Uroczystości poprze-

dzające pogrzeb oraz sama ceremonia pochówku Marszałka trwały w Polsce przez 6 
dni. W orędziu żałobnym, wygłoszonym przez prezydenta Ignacego Mościckiego Piłsud-
ski został nazwany największym człowiekiem w historii Polski.

„W III Rzeszy w dniu pogrzebu flagi państwowe opuszczono na znak żałoby do po-
łowy masztu. We mszy świętej na cześć marszałka, odprawionej po jego śmierci w Ka-
tedrze św. Jadwigi w Berlinie, uczestniczył Adolf Hitler oraz Joseph Goebbels (…) w te-
legramie skierowanym do prezydenta i rządu RP Hitler określił Piłsudskiego jako twórcę 
swego nowego państwa oraz osobę, która przyczyniła się w najbardziej wartościowy 
sposób do uspokojenia Europy” - informuje cytowany już portal „dzieje.pl”.

Wśród obiektów noszących nazwisko Marszałka wymienić należy m.in. kanonierkę 
„Komendant Piłsudski” i polski statek pasażerski MS „Piłsudski”. J. Piłsudski był od 1935 
do 1939 roku patronem Uniwersytetu Warszawskiego oraz kilku innych instytucji. Rady 
miejskie i gminne czciły jego pamięć przyznając mu swoje honorowe obywatelstwo.

6 czerwca 1935 r. w Warszawie został zawiązany Naczelny Komitet Uczczenia Pa-
mięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego działania miały służyć ogólnopolskiej akcji 
upamiętniania miejsc, historycznie związanych z osobą Marszałka. Projektowane były 
m.in. takie dzieła, jak budowa pomnika w Warszawie, grobowca na wileńskim cmenta-
rzu na Rossie, sarkofagu na Wawelu oraz usypanie kopca ku czci J. Piłsudskiego w Kra-
kowie. Kopiec ukończony został w lipcu 1937 roku, a przy jego budowie angażowali się 
ludzie z całej Polski, uznając to dzieło za wyrazisty symbol uwielbienia Polaków dla do-
konań Marszałka.

Jednym z wyjątkowych miejsc…
… poświęconych pamięci J. Piłsudskiego oraz służących kultywowaniu legendy le-

gionowej miało być otwarte 2 października 1938 roku Sanktuarium Marszałka Józefa Pił-
sudskiego i Muzeum Legionów Polskich w Kielcach. Jego siedzibą stał się pałac, który 
w roku 1914 po zajęciu Kielc przez oddziały strzeleckie był siedzibą sztabu oddziałów 
i kwaterą Józefa Piłsudskiego, a także miejscem funkcjonowania Komisariatu Wojsk Pol-
skich.

Wybuch II wojny światowej uniemożliwił dokończenie wielu planowanych tu prac, 
a część zbiorów w okresie okupacji uległa zniszczeniu lub zaginęła. Skrupulatna doku-
mentacja fotograficzna sprzed wojny pozwoliła przeprowadzić prace rekonstrukcyjne. 
Odrestaurowane Sanktuarium Marszałka otwarto 5 grudnia 1990 r. w 123. rocznicę jego 
urodzin. A przed dwoma laty w Sulejówku, w słynnym dworku „Milusin” otwarto Muzeum 
Józefa Piłsudskiego.

Warto dodać, że kult, jakim Polacy otaczali Józefa Piłsudskiego w okresie międzywo-
jennym znajdował wyraz nie tylko w dziełach materialnych, ale również w aktach praw-
nych. W 1938 roku Sejm uchwalił „Ustawę o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego”. Był 
to jedyny w historii Polski akt prawny chroniący cześć jednej, wymienionej z imienia i na-
zwiska, osoby.

Brakuje miejsca nie tylko na to, by opisać jak w praktyce sądowej funkcjonowała ta 
ustawa. W internetowej przestrzeni i na rynku wydawniczym dostępne są dziś liczne pu-
blikacje poświęcone J. Piłsudskiemu. Są takie, które mit Marszałka próbują utrwalać, 
a nawet wzbogacać, pokazując mało znane dotychczas fakty z jego życia. Kolejne, rów-
nież z pomocą ujawnianych teraz faktów oraz enuncjacji usiłują postać J. Piłsudskiego 
odbrązowić.

Jedną z najsurowszych współcześnie ocen wystawił mu publicysta Rafał Ziemkie-
wicz (nota bene wielbiciel endeckich idei Romana Dmowskiego). W książce z 2017 r. 
„Złowrogi cień Marszałka” przypisuje J. Piłsudskiemu odzyskanie Polski, ale zniszczenie 
polskości. Wini go za widoczną także w czasach współczesnych niesprawność naszego 
państwa, za bezkarność i wszechwładzę politycznych sitw.

Warto poznać także tę publikację i samodzielnie wyciągnąć wnioski.
J. Strachocki

Józef Piłsudski       przedmiotem kultu (II)
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Umów się, a potem wypożycz
od koniec listopada, kiedy biblioteki wznowiły swoją działalność, 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie oraz jej filiach zaczę-

ła obowiązywać specjalna procedura wypożyczeń. Zakłada ona maksymal-
ne ograniczenie bezpośrednich kontaktów poprzez wcześniejsze składanie 
zamówień. Wybrane publikacje po ich wyszukaniu w bibliotecznym katalo-
gu można zamówić kontaktując się telefonicznie lub e-mailowo z biblioteką.

Kolejne kroki w procedurze wypożyczeń: ● bi-
bliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytel-
nika umawia z nim termin odbioru na konkretną 
godzinę; ● bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie 
użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówiony-
mi egzemplarzami, ● o umówionej godzinie biblio-
tekarz przekazuję paczkę, zostawiając ją dla czy-
telnika na stoliku przed wejściem do biblioteki.

Czytelnik, który posiada wypożyczone ze zbio-
rów gminnej biblioteki książki, audiobooki czy filmy 
musi je wpierw oddać, zanim będzie mógł zamó-
wić kolejne tytuły.

GBP w Kleszczowie nadal zachęca czytelni-
ków do korzystania z opłaconego przez bibliote-
kę dostępu do e-booków Legimi oraz platformy 
IBUK Libra.

Przypominamy dane kontaktowe do gminnej 
książnicy i jej filii:
● GBP w Kleszczowie: tel. 44 731-36-54, e-mail: 

biblioteka@kleszczow.pl
● Filia biblioteczna w Łękińsku: tel. 44 731-46-

05, e-mail: biblioteka_lekinsko@kleszczow.pl 
● Filia biblioteczna w Żłobnicy: tel. 44 731-46-

09, e-mail: biblioteka_zlobnica@kleszczow.pl.
JS

ematem tradycyjnego, corocznego konkursu plastycznego, 
poprzedzającego Mikołajki były tym razem „Mikołajki w Świe-

cie Bajki”. Do Gminnego Ośrodka Kultury - organizatora konkursu - 
w regulaminowym terminie wpłynęło aż 249 prac. Ich ocena i usta-
lenie listy laureatów nagród oraz podział wyróżnień wśród autorów 
musiały więc zająć niemało czasu.

Z powodu epidemicznych ograniczeń nie będzie możliwe wrę-
czenie nagród na gminnej imprezie mikołajkowej. GOK zdecydował 
się więc na dotarcie do autorów nagrodzonych malunków poprzez 
wiadomości SMS. W ten sposób ustalił z nimi miejsce i godzinę od-
bioru nagrody. 27 listopada św. Mikołaj odwiedził wybrane placówki 
GOK. Tu odbyło się wręczenie nagród.

Przygotowana przez pra-
cowników GOK pokonkurso-
wa wystawa była co roku piękną 
dekoracją dla imprezy mikołajko-
wej. Dzięki temu setki osób mo-
gły obejrzeć, z jakim zaangażo-
waniem i pomysłowością dzieci 
rozprawiały się z konkursowym 
zadaniem. Tym razem wystawę 
nagrodzonych i wyróżnionych 
obrazków GOK prezentuje na 
swojej stronie internetowej. Za-

chęcamy do jej obejrzenia. 
A oto nazwiska dzieci, nagrodzonych i wyróżnionych w konkur-

sie „Mikołajki w Świecie Bajki”:
Kategoria i – przedszkola:
3 lata: Paulina Wojewoda, Tymon Koch, Helena Szala, Aleksan-

dra Menzel, Paweł Zakolski
4 lata: Mateusz Mielczarek, Agata Blada, Franciszek Hołyś, Lau-

ra Budkowska, Pola Wlazłowska
5 lat: Magdalena Cebula, Agata Menzel, Hubert Będor, Kaja 

Szermer, Patryk Buresz

Wyniki mikołajkowego konkursu GOK
6 lat: Aleksander Frukacz, Mikołaj Starostecki, Franciszek Pa-

bich, Maria Madej, Amelia Wypych.
Kategoria II: młodsze klasy SP
● i m.: Zuzanna Kaczmarek, Julia Malicka, ● II m.: Zofia Mazur, 

Anna Misiak, ● III m.: Dominik Frukacz, Hanna Przybylska, ● wyróż-
nienie: Olga Kuśmierek, Szymon Mielczarek, Laura Krawczyk.

Kategoria III: starsze klasy SP
● i m.: Aleksandra Retkiewicz, ● II m.: Irmina Przywara, Gaja Ko-

walska, ● III m.: Maja Buraczyńska, Olaf Krzympiec, ● wyróżnienie: 
Sebastian Kruszyński, Bartosz Grzybek, Ada Witasik. JS


