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Zmiany w zakresie obsługi
Klientów Urzędu Gminy
W związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2
i zaleceniami służb epidemiologicznych, by ograniczać bezpośrednie kontakty, Urząd Gminy w Kleszczowie wprowadza zmiany w zakresie obsługi Klientów. Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Kleszczowie do sytuacji
nadzwyczajnych oraz umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo. Wiele spraw można załatwić obecnie drogą telefoniczną,
elektroniczną lub pocztową, korzystając z formularzy udostępnianych na stronie www.kleszczow.pl.
Wszelkie dokumenty i wnioski prosimy przesyłać do Urzędu
elektronicznie oraz za pośrednictwem poczty, a tylko wyjątkowo
przekazywać do Punktu Obsługi Klienta. Bezpośrednia obsługa
będzie dotyczyć spraw związanych z niektórymi aktami stanu cywilnego - zwłaszcza tymi, które mogą być bardzo istotne i pilne, a
ich wydanie nie jest możliwe drogą elektroniczną.
Prosimy o przyjęcie ze zrozumieniem niedogodności, związanych z wprowadzonymi przejściowo ograniczeniami.

Zapytaj sąsiada czy nie
potrzebuje pomocy!
Na prośbę wójta gminy Sławomira Chojnowskiego sołtysi dostarczyli do domów i mieszkań na terenie swoich sołectw prośbę,
która ma zwrócić uwagę mieszkańców na sytuację osób starszych,
a mieszkających samotnie. Oto treść komunikatu - apelu:
„Obok nas mogą mieszkać osoby, dla których trwająca obecnie epidemia koronawirusa może być szczególnie trudnym czasem. Chodzi o osoby starsze, mieszkające samotnie, chorujące.
Możemy (i powinniśmy) im pomóc, dowiadując się częściej niż dotąd o stan zdrowia i o samopoczucie, oferując pomoc w załatwieniu
niezbędnych zakupów albo zaopatrzeniu w leki.
Jeśli wiedzą Państwo o tym, że Wasz sąsiad wymaga pomocy o charakterze socjalnym (opiekuńczym) prosimy o powiadomienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie (tel.
44/ 731-31-27).
Obecna sytuacja jest sprawdzianem dla sąsiedzkiej solidarności i wrażliwości. Postarajmy się, by był to dobrze zdany sprawdzian”.

Przerwa w pracy
szkół i przedszkoli
Decyzją ministra edukacji narodowej do 25 marca br. zostało
czasowo ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie prowadzą w tym
czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja taka została
podjęta w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Więcej na str. 4

Ujęcie wody w przebudowie
Co zmieniło się na
terenie stacji uzdatniania wody w Łękińsku,
o której modernizacji pisaliśmy ostatnio
ponad dwa miesiące temu, w pierwszym
z tegorocznych wydań
„Informatora Kleszczowskiego”? W porównaniu ze stanem
z początku roku prace postąpiły znacząco. Nic dziwnego, jeśli
weźmiemy pod uwagę, jak bardzo budowlańcom sprzyjała daleka od zimowej aura.
Więcej na str. 7

Nowe, jeszcze zafoliowane
urządzenia stacji uzdatniania

Próbny spis powszechny

Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu „Informatora”
w kwietniu br. w gminie Kleszczów jako jedynej gminie regionu
łódzkiego został zaplanowany próbny spis powszechny. Ma on
poprzedzić ogólnopolski spis, który odbędzie się w roku 2021. Po
to, aby przybliżyć naszym Czytelnikom zasady prowadzenia spisu
próbnego podajemy informacje, które przekazał nam Urząd Statystyczny w Łodzi.
Więcej na str. 8

Przy rozbudowie szkoły
w Łękińsku…

… uwija się obecnie ok. 20 robotników (murarze, zbrojarze
oraz cieśle z pomocnikami). Trwają przygotowania do wykonania ostatniego stropu w wysuniętej na wschód części nowego
budynku. Budowlańcy ułożyli już belki stropowe. Przestrzeń pomiędzy nimi
będą wypełniać żwirobetonowymi pustakami. W części
położonej bliżej „starej” szkoły trwa natomiast murowanie
ścian piętra. Są do
tego wykorzystywane wytrzymałe bloczki silikatowe o grubości 24 cm.
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Wyposażana altana stanie przy „Omedze”

5

marca przedstawiciele zarządu LKS
Omega Kleszczów w obecności zastępcy wójta gminy Kleszczów, podpisali
w Osjakowie umowę z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Umowa dotyczy realizacji w Kleszczowie projektu grantowego „LKS Omega - miejscem
rekreacji i wypoczynku”. Wartość przedsięwzięcia to 49.644 zł.

Projekt zakłada budowę altany drewnianej wraz ze stołami oraz ławami biesiadnymi i ustawieniem elementów małej architektury: stojaków na rowery oraz koszy. Tak
wyposażona altana stanie przy budynku
Hotelu Solpark, gdzie znajduje się siedziba
klubu Omega. Tak zagospodarowane miejsce ma służyć mieszkańcom naszej gminy
oraz sportowcom z LKS Omega.
Warto przypomnieć, że jest to już drugi
projekt LKS Omega Kleszczów realizowany
przy wsparciu LGD „Kraina Wielkiego Łuku
Warty” oraz dzięki współpracy klubu Omega z Gminą Kleszczów. Z umieszczonej na
dziedzińcu kompleksu SOLPARK zadaszonej i zasilanej z paneli fotowoltaicznych ławki mogą od jesieni korzystać mieszkańcy
oraz goście SOLPARKU.
JS

Przetarg na
nowe przyłącza
energetyczne

przyjmowane były oferDo 23ty wmarca
ogłoszonym przez Gminę Klesz-

czów przetargu na budowę dziewięciu kablowych
przyłączy energetycznych. Trzy przyłącza
0,4 kV mają powstać na
działkach w Łękińsku,
cztery kolejne - w Czyżowie, a jedna w Łuszczanowicach. Dziewiąte
przyłącze to inwestycja,
która będzie realizowana
na terenie Kleszczowa
w związku z zasilaniem
oczyszczalni ścieków
oraz gminnej ciepłowni.
Oprócz przyłącza mają
być tu wykonane zewnętrzne linie zasilające.
Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 5 miesięcy na
wykonanie zamówienia. Gmina oczekuje też
udzielenia 5-letniej gwarancji oraz rękojmi na
wykonane przyłącza.
JS

Ruszyły prace
projektowe
oceny ofert, dotyPo dokonaniu
czących zaprojektowania infra-

struktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz
wzdłuż fragmentów ulic Akacjowej i Długiej w Łękińsku, wybrany został wykonawca. Spośród trzech biur projektowych, które przystąpiły do ogłoszonego
przez gminę przetargu, najwyżej oceniona została oferta firmy Usługi Budowlane, Nadzory, Projektowanie Kazimierz
Kucharski z Bełchatowa.
Łączna długość������������������
wszystkich odcinków dróg, przy których będzie projektowana gminna sieć energetyczna, wynosi
ponad 10,5 kilometra. W pierwszym etapie zadaniem projektantów będzie przygotowanie i zatwierdzenie projektu budowlanego. Mają na to 9 miesięcy. W
ciągu kolejnych 5 miesięcy powstanie
kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w oparciu o którą gmina
będzie mogła rozpisać przetarg na wykonanie inwestycji. Za wykonanie prac
projektowych wykonawca otrzyma wynagrodzenie 454.239 zł brutto.
JS

Przerwa w pracy żłobka i opiekunów
W związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego z 11 marca, dotyczącym działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, została czasowo na okres od
12 do 25 marca br. zawieszona działalność Gminnego Żłobka w Kleszczowie. W tym
czasie nie działają również punkty opieki dziennej dla dzieci w wieku do lat 3.
W przypadku zamknięcia żłobka czy punktów opieki dziennej nad dziećmi do lat 3
z powodu działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, osobie ubezpieczonej, zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie
dłuższy niż 14 dni.

S

KOMUNIKATY

ytuacja związana z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała wprowadzenie istotnych ograniczeń bądź zmian
w standardach, zgodnie z którymi odbywała się
obsługa klientów różnych instytucji oraz urzędów. Informacje o tych zmianach przekazywane są na bieżąco na stronach internetowych,
staramy się je również zamieszczać na internetowej stronie Gminy Kleszczów.
Wydawany w cyklu dwutygodniowym „Informator Kleszczowski” nie ma szans w starciu na aktualność z mediami elektronicznymi.
Mimo to zdecydowaliśmy się zebrać komunikaty z firm, urzędów oraz instytucji, w których
swoje sprawy mogą załatwiać na odległość
mieszkańcy naszej gminy. Podane adresy bądź
numery telefonów będą przydatne jeszcze
przez kolejne tygodnie. Jak przewidują pesymiści ograniczenia i zawieszenia, wprowadzane
w związku z epidemią koronawirusa będą się
utrzymywać dłużej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej…

… zaapelował o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w siedzibie GOPS. W razie konieczności załatwienia pilnych spraw należy się
kontaktować telefonicznie: 44/ 731-31-27, 44/
731-36-34 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: gopskle@post.pl, platforma
ePUAP: /GOPS_KLESZCZOW/Skrytka.
GOPS poinformował też, że do odwołania zostały zawieszone konsultacje i dyżury Poradni
Życia Rodzinnego, Grupy Wsparcia oraz udzielanie porad psychologa z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

Łódzki Urząd Wojewódzki…

… zawiesił do odwołania bezpośrednią obsługę klientów zarówno w Łodzi jak i w punktach
w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. Wyjątek stanowią sytuacje nadzwyczajne i umówione wcześniej telefonicznie lub
mailowo. Wizyty umówione on-line i wezwania
do osobistego stawiennictwa w ŁUW zostały
anulowane. Do odwołania zawieszono obsługę
kasową. „Urzędnicy ŁUW nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną,
elektroniczną lub pocztową (…) Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie
w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą
kontaktu z pracownikami Urzędu”.
Pełny wykaz telefonów oraz adresów mailowych do poszczególnych wydziałów ŁUW podaliśmy na stronie www.kleszczow.pl w informacji z 17 marca.

Zamknięcie Biur Obsługi Klienta

Spółki PGE Obrót oraz PGNiG Obrót Detaliczny poinformowały o zamknięciu do odwołania
wszystkich Biur Obsługi Klienta. PGE Obrót zachęca klientów do kontaktu poprzez infolinię
PGE (tel. 42/ 222 22 22), która jest dostępna
w godz. 9-17, bądź o kontakt drogą elektroniczną (e-mail serwis@gkpge.pl).
Spółka PGNiG Obrót Detaliczny zaleca kontakt
za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK oraz poprzez Telefoniczne
Centrum Obsługi Klienta, dostępne pod numerem 22/ 515 15 15 od poniedziałku do piątku,
w godz. 7-19.
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o ograniczeniach w instytucjach i urzędach
Poczta Polska…

…zachęca do tego, by klienci do wysyłania listów i kartek pocztowych
wykorzystywali internetową platformę Envelo. Za jej pośrednictwem
można kupić znaczek pocztowy, który później wystarczy wydrukować,
nakleić na kopertę i gotową przesyłkę wrzucić do skrzynki pocztowej. Z
pomocą tej platformy można również wybrać wzór kartki pocztowej lub
samodzielnie zaprojektować taką kartkę (także wielkanocną). Po wpisaniu tekstu życzeń i adresu przygotowana kartka zostanie wydrukowana
i zakopertowana w drukarni, a następnie dostarczona do odbiorcy przez
listonosza.
Warto wiedzieć, że platforma Envelo może być pomocna również w założeniu Profilu Zaufanego. Za jego pomocą bez wychodzenia z domu można załatwić już prawie 200 różnych spraw urzędowych.

Kleszczowska Przychodnia Salus…

… powołując się na zalecenia Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dobro zdrowotne pacjentów poinformowała, że od 16 marca w godz. 8.0018.00 poradnia podstawowej opieki zdrowotnej świadczy usługi zdrowotne wyłącznie w formie TELEPORAD LEKARSKICH, PIELĘGNIARSKICH
I POŁOŻNICZYCH. Teleporady mogą dotyczyć np. zwolnień lekarskich,
wystawiania recept na leki (kod recepty jest podawany telefonicznie).
Praca poradni specjalistycznych oraz diagnostyka zostały zawieszone
do odwołania. Do odwołania zostało również wstrzymane wykonywanie
szczepień ochronnych oraz bilansów dzieci i młodzieży.
Telefoniczny kontakt w rejestracją Kleszczowskiej Przychodni Salus - tel.
44/ 731 30 80, 44/ 731 30 15 w godzinach 8.00-18.00.

Zakład Komunalny informuje

Zarząd gminnej spółki prosi o ograniczenie wizyt w zakładzie jedynie do
spraw koniecznych i pilnych. Zachęca do korzystania ze strony internetowej www.zkkleszczow.pl oraz do kontaktu poprzez e-mail sekretariat@
zkkleszczow.pl bądź telefonicznie na nr 44/ 731 32 22. „Informujemy także, że wszelkie opłaty można w miarę możliwości dokonywać przelewem
na konto Zakładu Komunalnego” – czytamy w komunikacie.

PSZOK nieczynny do odwołania

Spółka EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie, która obsługuje Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łuszczanowicach Kolonii,
zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na tymczasowe zamknięcie
PSZOK, począwszy od dn. 14.03.2020 r. do odwołania. Spółka w swoim
wniosku powołała się na zagrożenie koronawirusem i potrzebę ograniczania warunków do jego rozprzestrzeniania się.
Wójt Gminy Kleszczów wyraził zgodę na czasowe zamknięcie PSZOK
w Łuszczanowicach Kolonii.

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów…

… poprosiła interesantów o ograniczenie osobistych wizyt w swojej siedzibie do niezbędnego minimum. Oto numery do kontaktu telefonicznego:
● Sekretariat - 44/ 731 31 33,
● Dofinansowania do kursów, szkoleń - 44/ 731 46 36,
● Obsługa inwestorów - 44/ 731 46 34,
● Księgowość - 44/ 731 46 35

Starosta Bełchatowski…

… zdecydował 16 marca o zamknięciu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (budynki pod adresami: ul. Pabianicka 17/19, 34, 26) do odwołania. Jak podano w komunikacie „W tym czasie możliwy będzie kontakt
z urzędem za pomocą poczty elektronicznej i telefoniczny. W bardzo PILNYCH sytuacjach można wezwać pracownika urzędu przy użyciu dzwonka umieszczonego przy wejściu do budynku (ul. Pabianicka 17/19)”.
Mieszkańcom gminy Kleszczów przypominamy, że informacje o telefonach kontaktowych do poszczególnych jednostek Starostwa Powiatowego w Bełchatowie podaliśmy w poprzednim wydaniu „Informatora”.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie…

… w ramach działań profilaktycznych poprosił o ograniczenie wizyt, wyłącznie do spraw, które tego wymagają. „Prosimy o kontaktowanie się
z Urzędem za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP, strony internetowej lub telefonicznie” - czytamy w komunikacie PUP. Do końca marca
br. PUP odwołuje lub zmienia terminy wizyt, wyznaczone w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Doradcy klienta będą telefonicznie
kontaktować się z klientami i wyznaczać nowy termin wizyty.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bełchatowie…

… do 27 marca zamknął sale obsługi klientów. Wprowadzono obsługę wyłącznie elektroniczną i telefoniczną. Podano następujące kanały komunikacji: ● informacja telefoniczna - 22/ 560 16 00, ● kontakt e-mail - cot@zus.
pl, ● Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Zachęcono, by klienci
składali wnioski do skrzynek udostępnionych w wydzielonej strefie.
Wszystkie badania prowadzone przez lekarzy orzeczników ZUS, komisje
lekarskie i lekarzy konsultantów zostały odwołane. Wszystkie druki/wnioski
są dostępne na stronie www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego…

…od 16 marca ograniczyła działalność jednostek organizacyjnych KRUS
(Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe) w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów. Poprosiła klientów o kontakt telefoniczny, e-mail, pocztowy oraz przez udostępnione „wrzutnie” na dokumenty.
Podajemy dane kontaktowe do Placówki Terenowej KRUS w Bełchatowie:
● adres e-mail: belchatow@krus.gov.pl; ● adres siedziby: ul. Wyspiańskiego 19, 97-400 Bełchatów.
Telefony: ● Informacja ds. ubezpieczeń: 44/ 635 64 14, 44/ 635 64 18; ●
Informacja ds. świadczeń: 44/ 635 64 17; ● Wypadki przy pracy rolniczej:
44/ 635 64 16; ● Badania lekarskie: 44/ 635 64 17.

W urzędach skarbowych…

… na terenie całej Polski Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła
czasowo e-usługę zamiast bezpośrednich wizyt klientów. W komunikacie,
zamieszczonym na stronie bełchatowskiego Urzędu Skarbowego przeczytamy m.in.: „Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP
i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają
na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym. (…) Więcej
informacji na stronach poszczególnych urzędów skarbowych oraz na www.
podatki.gov.pl”.

Sanatoria i ośrodki rehabilitacyjne

Od 14 marca do odwołania zawiesiły swoją działalność uzdrowiska i ośrodki sanatoryjne. Wydane już skierowania NFZ do sanatorium będą mogły
być zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących. Szczegółowych informacji udzielą oddziały
wojewódzkie NFZ.
Także Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał do odwołania wyjazdy
do ośrodków rehabilitacyjnych. Wydane już skierowania na rehabilitację
będą mogły być zrealizowane w późniejszym terminie. O szczegółowe informacje pacjenci mogą zwracać się telefonicznie, dzwoniąc pod numer
podany na zawiadomieniu o skierowaniu na rehabilitację.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi…

… poinformował o zaprzestaniu bezpośredniej obsługi klientów na terenie
WORD w Łodzi oraz Oddziałów Terenowych w Piotrkowie Trybunalskim,
Sieradzu i Skierniewicach. „Wszystkie szkolenia oraz egzaminy teoretyczne i praktyczne są odwołane, z wyłączeniem tych egzaminów, których
przeprowadzenie jest konieczne bądź wymagane odrębnymi przepisami.
Informacje o wznowieniu działalności będą podane na stronie www.word.
lodz.pl oraz www.facebook.com/lodzword. Więcej informacji po numerem
telefonu 42/ 637-31-96”.

Zalecenia policji

Policja zaleca ograniczenie osobistych wizyt w komendach oraz posterunkach. „Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów
poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych oraz
w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również
przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt
z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej „Moja
Komenda” - czytamy na internetowej stronie Komendy Powiatowej Policji
w Bełchatowie.

Nadleśnictwo Bełchatów…

…poinformowało w komunikacie o ograniczeniu pracy biura przy ul. Lipowej 175. „Bardzo pilne sprawy, które wymagają natychmiastowego działania, prowadzone będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami biura. Dane kontaktowe: sekretariat nadleśnictwa tel. 44/ 635 72
03, 44/ 635 72 01, e-mail: belchatow@lodz.lasy.gov.pl”.
(opr. J. Strachocki)
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Epidemię koronawirusa
wykorzystują oszuści

iepokój, emocje i lęki, jakie towarzyszą Polakom w związku
z możliwością dalszego rozszerzania się epidemii koronawirusa,
są w bezwzględny sposób wykorzystywane przez oszustów. Słyszymy
o złodziejskich grupach, które próbują wchodzić do mieszkań w celu ich
rzekomej dezynfekcji. Są też rozsyłane SMS-y lub e-maile, w których naciągacze oferują cudowne „leki” czy „amulety” na koronawirusa.
Resort zdrowia ostrzega z kolei przed fałszywymi wiadomościami,
rozsyłanymi za pomocą e-maili czy SMS-sów, w których zawarta jest
informacja o specustawie. Na jej podstawie wszyscy obywatele Polski
mieliby zostać zaszczepieni na koronawirusa. Za taką „usługę” należy
jednak zapłacić na podane konto 70 złotych.
Oszuści opracowali też stronę łudząco podobną do witryny resortu zdrowia, na której znaleźć można informację o „wsparciu żywnościowym” na czas epidemii koronawirusa. Aby otrzymać taką pomoc należy
potwierdzić dane osobowe przez profil zaufany, za pośrednictwem swojej strony bankowej. Tym sposobem naciągacze chcą wyłudzić dane, by
opróżnić bankowe konto osoby, która da się nabrać na „wsparcie żywnościowe”.
Oszuści powołując się na działania, związane z zapobieganiem epidemii koronawirusa, podszywają się pod instytucje zaufania publicznego
takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne. Jak informuje policja: „W przesyłanych wiadomościach zawarte są linki prowadzące
do stron przestępców, których jedynym zadaniem jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych
dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców. W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym
otrzymał wiadomość”.
W jaki sposób można przeciwdziałać takim akcjom, podejmowanym
przez oszustów?
● Warto bardzo uważnie czytać treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym lub treść komunikatu autoryzacyjnego, przesłanego za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej;
● Należy sprawdzać w pasku przeglądarki czy jej adres internetowy zgadza się z adresem strony Twojego banku; jeśli adres jest inny niż
zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz
powiadom o tym swój bank;
● Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś
to jak najszybciej do swojego banku oraz najbliższej jednostki policji.
W tym szczególnym okresie jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji na temat działań prowadzonych w związku z epidemią są komunikaty przekazywane na oficjalnych stronach Ministerstwa Zdrowia,
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Narodowego
Funduszu Zdrowia.
JS

P

Zawieszenie zajęć
edukacyjnych

rzez dwa pierwsze dni po ogłoszeniu 2-tygodniowej przerwy
w działalności placówek oświatowych w przedszkolach i szkołach podstawowych zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Rodzicom i opiekunom, którzy nie mieli szansy z dnia na dzień
zorganizować domowej opieki nad dziećmi umożliwiono pozostawienie
dzieci w macierzystych szkołach i przedszkolach pod opieką personelu.
Faktyczne zamknięcie placówek oświatowych nastąpiło od poniedziałku, 16 marca. Od tego dnia tylko pracownicy administracji i obsługi
mieli świadczyć pracę, nauczyciele mieli „pozostawać w gotowości do
pracy”, natomiast wychowankowie i uczniowie zaprzestali przychodzenia do przedszkoli i szkół.
Czy dwutygodniowa przerwa w działalności placówek edukacyjnych
nie zostanie przedłużona na dalsze dni? Wszystko będzie zależeć od
skali i tempa dalszego rozszerzania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
å ciąg dalszy na str. 6
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Zalecenia na czas epidemii
Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Z tego powodu należy ograniczyć przebywanie
w miejscach publicznych. Szczególnie dotyczy to seniorów, którzy należą do grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia. Seniorzy powinni poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki,
załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.
Poniższe zalecenia wydane przez służby sanitarne i medyczne dotyczą nas wszystkich. Im staranniej będziemy się do
nich stosować, tym bardziej ograniczymy zasięg epidemii koronawirusa.

● Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na
bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste
mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

● Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

● Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

● Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj
z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole
i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

● Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości od naszego rozmówcy, w szczególności od osoby, która kaszle, kicha
lub ma gorączkę.

● Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką. Następnie jak najszybciej należy wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając
mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu
(min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

● Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej
żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji
warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę).

● Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania
nowego zagrożenia zdrowotnego, zwłaszcza takiego, które ma
rozmiary epidemii. Aby zdobyć rzetelne wiadomości o koronawirusie i sposobach postepowania, w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów, należy korzystać ze sprawdzonych źródeł
wiedzy. Takie wiadomości są podawane np. na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa
Zdrowia.

16 - 31 III `2020
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Okazja do zdobycia
dobrze płatnego zawodu

espół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie będzie jednym
z dziesięciu miejsc w Polsce, w których będzie realizowany bezpłatny projekt szkoleniowy „Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych
i drogowych”. Firma KSK Szkolenia, która będzie prowadzić ten projekt,
chce zapewnić uczestnikom uzyskanie uprawnień operatora sprzętu ciężkiego (jedna maszyna do wyboru) oraz kwalifikacji w zawodzie B01 - eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych.
Nabór uczestników kursu trwa do 18 kwietnia br., a warunkiem udziału
w kształceniu jest ukończenie 18. roku życia oraz posiadanie minimum podstawowego wykształcenia. Zainteresowane osoby mogą składać dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie
(ul. Czapliniecka 96). Spotkanie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia zaplanowano 18 kwietnia o godzinie 11.00. w ZSP nr 1.
Więcej informacji - pod numerami telefonów: 575-435-223, 793-435-220.
JS

„Pierwszy biznes
- Wsparcie w starcie”

różnych inicjatyw, których celem jest podejmowanie samodzielDo wielu
nej działalności gospodarczej dołączył również Bank Gospodarstwa

Krajowego. Działając na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bank zaoferował nisko oprocentowane pożyczki na stworzenie miejsca
pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej. Jest to oferta skierowana
do absolwentów szkół i uczelni wyższych, do studentów ostatniego roku, osób
bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.
BGK do bliższego przedstawiania programu zaangażował pośredników finansowych, którzy działają
na terenie całego kraju. Ich lista oraz szczegóły programu i dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem www.wsparciewstarcie.bgk.pl.
Szczególną uwagę warto zwrócić na pożyczki udzielane w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”. Osoby, które zdecydują się za
pożyczone pieniądze podjąć działalność gospodarczą, mogą bezpłatnie skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych. To powinno pomóc efektywnie wykorzystać środki z udzielonych im pożyczek.
Na wspomnianej stronie internetowej w zakładce „Śladami sukcesu” można znaleźć przykłady biznesów, które były dotąd uruchamiane dzięki pożyczkom z Banku Gospodarstwa Krajowego. Opisane zostały takie rodzaje działalności, jak Akademia Kulinarna „Studio A” w Toruniu, studio treningowe EMS
Body Room w Głogowie, gabinet rehabilitacji zwierząt „Z Psitupem”, działający w Krakowie.
JS

Przekaż 1 proc. podatku
potrzebującym

kwietnia 2020 roku musimy rozliczyć się z fiskusem składając
Do 30w urzędzie
skarbowym formularze podatkowe:PIT-36, PIT-36L, PIT-37,

PIT-38 lub PIT-39. Składając zeznania możemy również przekazać 1 procent naszego podatku na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Obdarowanie takiej organizacji nic nas nie kosztuje, po prostu część naszego podatku nie trafia do Skarbu Państwa, ale właśnie do wybranej przez nas organizacji.
Polacy bardzo chętnie korzystają z takiej możliwości. Po raz pierwszy 1 procent podatku można było przekazać w 2004 roku. Zrobiło to 80 tys. podatników
przekazując niebagatelną kwotę 10,4 mln zł na cele społeczne. W 2019 roku
darczyńców było już 14,5 miliona! Składając zeznanie podatkowe za 2018 rok
przekazali oni organizacjom pożytku publicznego ogromną kwotę 875 mln zł.
Darczyńcą może zostać każdy podatnik rozliczający się poprzez formularz
PIT z opodatkowaniem 18 proc. i 32 proc., a także poprzez podatek liniowy.
Przekazania 1 procent podatku mogą również dokonać podatnicy, którzy rozliczają podatek z tytułu zbycia nieruchomości, kapitałów pieniężnych, albo praw
majątkowych.
Przekazanie 1 procenta jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić dwa pola
w formularzu PIT wpisując: numer KRS organizacji pożytku publicznego oraz
przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1 proc. naszego podatku.
JS
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych
źródeł energii na terenie strefy przemysłowej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2020 poz. 293) oraz uchwały Rady Gminy Kleszczów Nr VII/60/2019
z dnia 12 marca 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii na terenie strefy przemysłowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 marca 2020 r.
do 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul.
Główna 47, 97-410 Kleszczów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy
składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 4 maja 2020 r. lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu dokumentacja sprawy (projekt
planu miejscowego, prognoza oddziaływania na środowisko, stanowiska organów). Zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną
dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, mogą też
składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego
i prognozy w terminie do dnia 4 maja 2020 r.
Uwagi do planu miejscowego i prognozy należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, albo w formie
elektronicznej na adres: kancelaria@kleszczow.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy
Kleszczów.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest
Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów.
Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@kleszczow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych
z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami Twoich danych mogą być
podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji,
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych
jest niezbędne dla wypełnienia przez nas obowiązku prawnego.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Szkolne wieści
Nagrodzeni w konkursie MAT
Poznaliśmy wyniki przeprowadzonego w styczniu XXI konkursu
MAT, w którym wzięło udział dziesięcioro uczniów Szkoły Podstawowej
w Łękińsku. Jakub Uchroński i Jan Grącki z klasy IV znaleźli się w grupie
uczestników sklasyfikowanych odpowiednio na czwartym i szóstym miejscu. Jako piąty w województwie wyróżnił się Eryk Pastusiak z klasy VII,
a Katarzyna Skóra z klasy V b znalazła się na 21. miejscu w województwie. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział oraz wyróżnienia
za najlepsze wyniki w województwie.

Podsumowali konkurs Geo-Planeta
Na początku marca zostały ogłoszone wyniki zorganizowanego w listopadzie ogólnopolskiego konkursu Geo-Planeta. W konkursie wzięło
udział 28 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Ich zadaniem
było rozwiązanie testu, złożonego z 30 pytań zamkniętych i jednego pytania opisowego. W kategorii „Młodzik (klasy V i VI) najlepsze wyniki uzyskały Aleksandra Retkiewicz (VI d), Martyna Neuman (VI a) i Agata Ślęzak (VI a). W kategorii „Adept” (klasy VII i VIII) najlepsze wyniki uzyskali:
Miłosz Dylak (VIII a), Krzysztof Urbański (VII a), Jakub Bujacz (VIII a),
Weronika Różańska (VIII a), Łukasz Durka (VII b), Samuel Piskorski (VII
d), Wiktor Falarz (VII b), Karolina Kuśmierek (VIII a), Kacper Antosiewicz
(VII a), Maria Nagoda (VII a), Paulina Kacperek (VIII a), Emilia Stobiecka (VIII a), Ana Bento de Carvalho (VII a), Oliwia Rybarczyk (VII a), Maria Najmrodzka (VIII b), Oliwier Ołubek (VII a), Patrycja Szymanek (VII b).

Wyróżniają się wiedzą o biblii
Jakub Buresz i Natasza Karczewska z klasy V a szkoły w Łękińsku
uczestniczyli 5 marca w ostatnim etapie Konkursu Wiedzy Biblijnej, który odbył się w Częstochowie. Rywalizując z rówieśnikami ze szkół działających na terenie Archidiecezji Częstochowskiej. Otrzymali do rozwiązania test, w którym należało wykazać się szczegółową wiedzą o Ewangelii
według św. Marka. Natasza Karczewska uplasowała się na miejscu VIII,
natomiast Jakub Buresz - na miejscu IX.

Wsparcie dla schroniska zwierząt
26 lutego przedstawiciele klas
I-III SP w Łękińsku wraz z opiekunkami odwiedzili schronisko
zwierząt w Bełchatowie. Dostarczyli tu łącznie 166,6 kg karmy dla
zwierząt, zebranej dzięki przeprowadzonej w szkole akcji. Wizyta była też dla uczniów okazją do
obejrzenia schroniska i jego podopiecznych oraz porozmawiania
z pracownikami.

Spełnili marzenie Piotrusia
Kolejną inicjatywą Szkolnego Klubu Wolontariatu było zebranie środków na spełnienie marzenia 5-letniego Piotrusia, podopiecznego oddziału dziecięcej onkologii w Kielcach. Chłopiec łatwiej zniesie długotrwałą hospitalizację bawiąc się akumulatorowym traktorem, przywiezionym
do szpitala przez delegację z podstawówki w Łękińsku. „Wszystkim osobom, które pomogły w realizacji tego marzenia dziękujemy, a Piotrusiowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia” - napisali wolontariusze na
szkolnej stronie www.

Kornelia na podium
Dziesięcioosobowa reprezentacja ZSP w Kleszczowie wzięła udział
w XVI Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego w Bełchatowie. „W
części pisemnej uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zagadnień leksykalno-gramatycznych, a ci uczniowie, którym poszło to najlepiej spotkali się na etapie ustnym, gdzie zadaniem było wypowiedzieć się na wylosowany temat odnosząc się do różnych aspektów danego zjawiska.
Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy Kornelii, która świetnie poradziła sobie z wszystkimi zadaniami i zajęła III miejsce” - czytamy na internetowej stronie ZSP. Konkurs odbył się 3 marca.

Uczcili żołnierzy wyklętych
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie odbyły się zajęcia z histo-
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rii, poświęcone walce polskiego antykomunistycznego podziemia po II
wojnie światowej. Uczniowie przygotowali wystawę przybliżającą sylwetki wybranych żołnierzy wyklętych. Jedna z tablic, wykonana przez ucznia
klasy I tg Kamila Kupczyka, dotyczyła jego krewnego, który był członkiem
podziemia.
W ZSP odbyło się
również spotkanie autorskie z Piotrem Lipińskim, autorem
książek poświęconych m.in. przywódcom PRL oraz działalności bezpieki.
Organizatorem wydarzenia była Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie we współpracy
z biblioteką szkolną.

Spotkanie samorządów uczniowskich
Przedstawiciele samorządu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Kleszczowie (Krystian Nowak, Daria Gajda i opiekun samorządu Piotr
Szczepaniak) uczestniczyli w I Wojewódzkiej Konferencji Samorządów
Uczniowskich w Łodzi. Celem spotkania, w którym wzięli udział m.in.
łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski i wicewojewoda Krzysztof
Ciecióra była wymiana doświadczeń w zakresie skutecznego działania
samorządów. Szkolni samorządowcy mogli wysłuchać wystąpień Piotra
Wasilewskiego (wiceprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem) oraz Piotra Nowaka (wiceprzewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży
przy ministrze edukacji narodowej), mieli również okazję do zaprezentowania dorobku swoich samorządów.
Przygotował JS na podstawie informacji i z wykorzystaniem zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Zawieszenie zajęć
edukacyjnych
å ciąg dalszy ze str. 4
Na wszelki wypadek powtarzamy zalecenia, z którymi Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do rodziców oraz uczniów.

Rodzicu!

● zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie
będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
● jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na
stronie internetowej ZUS;
● przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
● rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
● śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemicznej w kraju oraz informacje przesyłane
przez dyrektora szkoły.

Uczniu!

● pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc,
gdzie są duże skupiska ludzi;
● przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna
oznaczać dni wolnych od nauki;
● odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć
w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić
swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym
z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
● przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Źródło: Departament Informacji i Promocji MEN
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Ważna „wodna” inwestycja

P

race związane z gruntowną modernizacją stacji uzdatniania
wody (SUW) w Łękińsku wkroczyły w decydującą fazę. Miejsce jednej z największych tegorocznych inwestycji gminnych odwiedziłem przed południem 17 marca. Pięciu pracowników firmy
podwykonawczej nakładało warstwę białego tynku na szczytowej
ścianie budynku, docieplonej wcześniej 10-centymetrową warstwą
wełny mineralnej. Słoneczna, prawie wiosenna pogoda ułatwiała
prowadzenie nie tylko robót tynkarskich. W głównym budynku SUW
prowadzone były prace instalacyjne.
O pracach wykonanych w ciągu minionych dwóch miesięcy opowiedział Patryk Bajerowski - kierownik budowy, przedstawiciel firmy
Hydro-Marko z Jarocina, specjalizującej się w budowie i modernizacjach obiektów takich jak przepompownie, stacje uzdatniania wody
oraz tłocznie ścieków.

- Zakończony został montaż konstrukcji dachu budynku stacji
uzdatniania wody. Gotowe jest pokrycie dachu z rynnami i rurami
spustowymi. Wymieniliśmy też stolarkę okienną i drzwiową w tym
budynku. Jest gotowy osuszacz powietrza w hali SUW wraz z kanałami wentylacyjnymi. Trwają prace przy nowej elewacji budynku SUW.
W budynku głównym wykonaliśmy nowe posadzki, przy czym
w magazynie podchlorynu sodu na posadzce ułożone zostały płytki bazaltowe, natomiast w pomieszczeniu rozdzielni, w korytarzu,
w łazience i dyżurce - terakota. Do wykonania pozostała posadzka
przemysłowa żywiczna w hali filtrów.
Wszystkie urządzenia odpowiedzialne za proces uzdatniania
wody są już zamontowane. Mam na myśli filtry, aeratory, zespół
dmuchaw, sprężarki z układem sprężonego powietrza, mieszacze
rurowe, pompę płuczącą, lampę UV i hydroforowy zestaw pompowy. Poza tym w budynku są zamontowane szafy oraz oprogramowanie sterujące procesem uzdatniania wody.
Jeśli chodzi o obiekty umiejscowione poza budynkiem głównym to zakończony został remont drugiego zbiornika retencyjnego wody czystej. Podobnie jak w pierwszym zbiorniku ściany bocz-
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ne i posadzka zostały
po oczyszczeniu pokryte płytkami bazaltowymi.
Wykonano remont studni głębinowej S4, polegający na wymianie pomp
głębinowych i montażu kompletnych obudów
termoizolacyjnych ujęcia wody wraz z wyposażeniem.
Po przeprowadzeniu
dezynfekcji zbiorników
retencyjnych oraz studni głębinowych
w połowie marca kontynuowano prace związane z dezynfekcją
nowego układu filtracyjnego. Trwają przygotowania
do podjęcia prac
rozruchowych przy
nowym układzie
uzdatniania wody.
Pogoda sprzyja również prowadzeniu prac
porządkujących na całym,
rozległym terenie SUW.
Przy braku opadów, które powodowałyby rozmiękanie ziemi, można prowadzić równanie terenu
po wykonanych wcześniej głębokich wykopach.
Trwa również montaż
segmentów nowego ogrodzenia całej stacji.
J. Strachocki
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Jak będzie wyglądał spis próbny

soba fizyczna objęta spisem powszechnym jest zobowiązana przeprowadzić samospis internetowy, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym. Samospis jest
przeprowadzany z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Logowanie
do aplikacji jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera
oraz telefonu komórkowego mającego połączenie z Internetem.
Dla wszystkich, którzy nie będą mieli dostępu do Internetu
gmina zapewni stanowiska, na których będzie można dokonać
samospisu.
Do przekazania danych dotyczących osób nieobecnych
i osób małoletnich obowiązane są osoby pełnoletnie wspólnie
z nimi zamieszkałe, natomiast danych o osobach przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania - zarządzający
tymi obiektami, w zakresie posiadanej dokumentacji. Informacji
o budynkach zarządzanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz niezamieszkanych mieszkań udzielają zarządcy zasobów mieszkaniowych, zaś
budynków stanowiących
własność osób fizycznych
- właściciele, użytkownicy
lub administratorzy tych
budynków.
W przypadku problemów z wypełnieniem formularza będzie można
skorzystać z „Wytycznych
wypełniania aplikacji spisowej”, umieszczonych na stronie internetowej spisu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba objęta spisem
nie będzie mogła dopełnić obowiązku samospisu przez Internet
(np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), dane będą zbierane przez rachmistrzów spisowych za pomocą wywiadu telefonicznego oraz bezpośredniego.
Doboru tematów dokonano w oparciu o potrzeby informacyjne
krajowe i międzynarodowe oraz na podstawie konsultacji z kluczowymi odbiorcami danych, którzy wykorzystują dane statystyczne
do realizacji swoich zadań statutowych, w tym z jednostkami administracji publicznej oraz ośrodkami naukowo-badawczymi.

Najbliższy spis realizowany będzie pod hasłami: „Liczymy się
dla Polski” oraz #LiczysięKażdy. Dane uzyskiwane w wyniku spisów
pochodzą od wszystkich obywateli i służą uzyskaniu demograficzno-społecznej fotografii społeczeństwa. Istotnym jest również fakt,
że spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych dla
wielu cech demograficzno-społecznych, takich jak np. wyznanie,
narodowość czy stopień niepełnosprawności.
Dzięki udziałowi w spisach mieszkańcy gmin zyskują realny
wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu, gdyż gromadzone podczas spisu dokładne i wiarygodne dane dotyczące lokalnej społeczności, wykorzystywane są w późniejszym czasie do
prowadzenia skutecznych polityk rozwoju w takich obszarach życia
jak edukacja, praca czy opieka zdrowotna.
Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dostarczone przez respondentów dane, objęte są tajemnicą statystyczną, co oznacza, że będą
należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione.
Administratorem danych osobowych zebranych w ramach prac
spisowych jest Prezes GUS. W związku z przetwarzaniem danych
osobowych, w celu przeprowadzenia spisu powszechnego przez
służby statystyki publicznej nie będą miały zastosowania artykuły:
15, 16, 18 i 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że w przypadku przetwarzania danych osobowych w spisie powszechnym osoba, której dane
są przetwarzane nie będzie mogła korzystać z: prawa dostępu do
przekazanych danych, prawa do sprostowania przekazanych danych, prawa do ograniczenia przetwarzania przekazanych danych
oraz prawa do sprzeciwu.
Podczas zbierania danych każdy z rachmistrzów spisowych posługiwał się będzie identyfikatorem umieszczonym w widocznym
miejscu. Będzie także wyposażony w elektroniczne urządzenie, pozwalające na zbieranie danych poprzez aplikację internetową. W razie wątpliwości będzie można dokonać weryfikacji rachmistrza przy
pomocy infolinii.
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS:
(22) 279 99 99 wew. 8.
Urząd Statystyczny w Łodzi

Z legitymacją w smartfonie

Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel. Mobilnym dokumentem uczniowie
mogą posługiwać się np. podczas kontroli biletów, przy zakupie
biletów wstępu do muzeum czy kina itp.
Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu
wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okresy ważności obu dokumentów są identyczne. Unieważnienie mLegitymacji następuje na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania
lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.
mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy jak najszybciej
powiadomić osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji.
mLegitymacja jest obsługiwana przez smartfony z systemem
operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. Wniosek do dyrektora szkoły o wydanie dokumentu składa rodzic lub prawny opiekun ucznia. Na adres sekretariatu SP w Kleszczowie należy wysłać zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze
do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia
oraz klasą. Następnie należy pobrać aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego można uruchomić system na smartfonie.
Więcej informacji znaleźć można na stronie https://www.gov.
pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna.
JS

Z

legitymacji szkolnych w wersji mobilnej czyli mLegitymacji mogą już korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej im.
J. Korczaka w Kleszczowie. Dokument wprowadzony do uczniowskiego smartfona posiada wszystkie te dane, które można znaleźć
w papierowej legitymacji m.in. imię
i nazwisko ucznia,
numer legitymacji, termin ważności, datę urodzenia,
PESEL, adres zamieszkania, nazwę
i adres szkoły.
SP w Kleszczowie jako pierwsza szkoła z terenu naszej gminy
przystąpiła do
projektu mLegitymacja - wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji
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Są obecni na wszystkich sesjach Rady Gminy Kleszczów, zwołują zebrania wiejskie, reprezentują swoje sołectwo na zewnątrz,
mają prawo pobierać od mieszkańców należny gminie podatek rolny i leśny. Mowa o sołtysach, którzy swoje coroczne święto obchodzili 11 marca. Wiele osób nie wie o tym, że urząd sołtysa istnieje już od ponad 800 lat i… jest starszy od urzędu wójta.

Urząd o wielowiekowej tradycji
Urząd sołtysa swoją historią sięga przełomu XII i XIII wieku.
Słowo „sołtys” pochodzi od niemieckich słów (m.in. Schultheiß,
Scholtis, Schulte(s)). Tak tytułowany urzędnik reprezentował feudalnego pana we wsiach lokowanych na prawie niemieckim.
W okresie średniowiecza urząd sołtysa był dziedziczony przez
najstarszego męskiego potomka w rodzinie. W XVI wieku urząd
sołtysa przejściowo usuwa się w cień, a w jego miejsce pojawia
się urząd wójta.
Na ziemiach polskich, podzielonych pomiędzy trzech zaborców, sołtysom przypisywano różny zakres obowiązków – zależnie
od prawa, jakie obowiązywało w danym kraju zaborczym. W Królestwie Polskim, gdzie gmina składała się z kilku gromad, w każdej gromadzie sołtys był organem wykonawczym. Rolę uchwałodawczą pełniło zgromadzenie mieszkańców. Sołtys odpowiadał
wówczas m.in. za utrzymania porządku publicznego i wymierzał
kary porządkowe.
Funkcja sołtysa istniała także na terenach należących do zaboru pruskiego. Sołtys był tu na swoim urzędzie zatwierdzany
przez landrata czyli urzędnika administrującego powiatem. Z kolei na terenach Galicji, należącej do zaboru austriackiego nie było
podziału na sołectwa, nie było zatem funkcji sołtysa. Samorząd
wiejski w Galicji był oparty na gminach. Kierowali nimi naczelnicy albo wójtowie wraz z przysiężnymi, którzy byli wybierani spośród członków rady.

Po odzyskaniu niepodległości…

… w Polsce aż do 1933 roku istniały różnice w konstrukcji
i funkcjonowaniu samorządów. Było to dziedzictwo wynikające
z regulacji obowiązujących wcześniej u poszczególnych zaborców. Dopiero ustawa scaleniowa ujednoliciła ustrój samorządów, w tym również na polskiej wsi. Sołectwa stały się jednostkami pomocniczymi gmin. Sołtys był wybierany na 3-letnią kadencję
i podlegał kontroli gromadzkiej komisji rewizyjnej.
Funkcja sołtysa przetrwała także w Polsce powojennej (do
1954 roku). Później na okres czterech lat urząd sołtysa został zastąpiony przez pełnomocnika gromadzkiej rady narodowej. Od
1958 roku w skład samorządu wiejskiego wchodził sołtys jako organ wykonawczy i zebranie wiejskie w roli organu uchwałodawczego. Sołtys stał się wówczas pośrednikiem między mieszkańcami wsi a gromadzką radą narodową.
W okresie od 1954 do 1973 roku z map administracyjnych
Polski całkowicie zniknęły gminy. W ich miejsce powołane zostały
znacznie mniejsze gromady. Po roku 1973, kiedy ponownie przywrócono gminy, sołectwa stały się ich jednostkami pomocniczymi.
Kolejne istotne zmiany ustrojowe nastąpiły po roku 1990, czyli po odtworzeniu samorządów lokalnych. Sołtys jest odtąd organem wykonawczym sołectwa czyli jednostki pomocniczej gminy. Jest wybierany na 4-letnią kadencję przez zebranie wiejskie.
Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. O tym, jakie są szczegółowe uprawnienia sołtysa i rad sołeckich, decydują zapisy
w statutach sołectw, uchwalanych przez radę gminy.

Sołtysi gromady Kleszczów

Wśród archiwaliów zgromadzonych w piotrkowskim Archiwum
Państwowym natrafiłem na dokumenty z lat 60. minionego stulecia. Dotyczą one sołtysów, którzy w tym czasie stali na czele sołectw, tworzących gromadę Kleszczów.
Gromada była, jak już powiedziano, jednostką znacznie mniejszą od dzisiejszej gminy. Aby lepiej uchwycić proporcje terytorialne warto wiedzieć, że na terenie obecnej gminy Kleszczów były
sołectwa wchodzące w skład czterech gromad. Obok gromady
Kleszczów istniała również gromada Łękińsko, a kilka wiosek należało do „obcych” gromad, takich jak Chabielice czy Ruszczyn.

SOŁECTWO

Liczba go-

Liczba

w 1967 r.

w 1967 r.

Sołtysi - rok 1960 Sołtysi - rok 1965 spodarstw mieszkańców

Kazimierz Jeziak Edward Antczak
60
268
Marian Kęsy
Marian Kęsy
56
214
Czesław Jarzębski Czesław Jarzębski
83
409
Kazimierz Jakub- Edmund Matys
70
323
czyk
Łuszczanowice Henryk Stankiewicz Edward Bujacz
39
607
Kolonia
Łuszczanowice Anastazy Garstka
Stefan Pyka
142
780
Rogowiec
Bronisław Mantyk Kazimierz Braun
44
153
Stawek
Władysław Stawiak Władysław Sta36
150
wiak
Żłobnica
Józef Gajzler
Roman Bęcz105
419
kowski
W załączonej tabeli podajemy nazwiska liderów dziewięciu sołectw z lat 1960 oraz 1965. Warto wiedzieć, że w roku 1967 w obrębie gromady Kleszczów przybyły dwa kolejne sołectwa: Aleksandrów
(sołtysem został Józef Rechenek) oraz Faustynów (z sołtysem Ryszardem Ryplewiczem na czele).
Zachowane w archiwum dokumenty pozwoliły ustalić ówczesną liczbę gospodarstw rolnych w poszczególnych sołectwach, liczbę mieszkańców oraz powierzchnię sołectw. Dzięki lekturze archiwaliów zdobyć można też garść informacji o obowiązkach, jakie ciążyły
na sołtysach, którzy funkcjonowali w epoce nazywanej gomułkowską.
Sołtysi odpowiadali wtedy za zbieranie czterech rodzajów podatków:
gruntowego, składki na PZU, składki na Państwowy Fundusz Ziemi
(PFZ) oraz opłat na fundusz elektryfikacji.
Nazwa „podatki” nie jest w tym przypadku zbyt precyzyjna, bo niektóre opłaty były po prostu obowiązkowymi składkami, którymi państwo obciążało wówczas obywateli. Przy tym podatek gruntowy wcale
nie stanowił największej kwoty, zbieranej od mieszkańców sołectwa.
W niektórych okresach
najwyższą kwotę składki stanowił tzw. fundusz
elektryfikacji. Na przykład zestawienie kwot
zebranych przez sołtysów w ciągu kwietnia 1960 pokazuje,
że rolnicy z Kleszczowa wpłacili wówczas
1390 zł podatku gruntowego, ponad 1922 zł
składki na PFZ, 630 zł
składki na ubezpieczenie w PZU oraz 10.725
zł składki na elektryfikację. W sołectwie Kuców kwoty te wynosiły
odpowiednio: 2761 zł,
2158 zł, 1738 zł oraz Na tej liście sołtysi pokwitowali odbiór
10.725 zł.
wydanych im pieczątek
W tymże kwietniu 1960 roku najlepszy wynik finansowy uzyskał sołtys Łuszczanowic. Zainkasował od
mieszkańców łącznie 22.913,02 zł, z czego 4147 zł stanowił podatek
gruntowy, a składka na elektryfikację - aż 16.795 zł. Od łącznej kwoty zebranych podatków zależała wysokość prowizji, którą otrzymywał
dany sołtys. Wynosiła ona 2 proc. zebranej sumy. Za kwiecień 1960
roku sołtys Łuszczanowic otrzymał 458 zł prowizji, a sołtys Żłobnicy
- 429 zł.
å ciąg dalszy na str. 12
Antoniówka
Folwark
Kleszczów
Kuców
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NR6/526

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
S tudium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kleszczów

OGŁOSZENIE
dot. konsultacji społecznych „Projektu założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kleszczów na lata 2019-2034” aktualizacja wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art.
54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Kleszczowie
Uchwały Nr XIV/125/2019 z dnia 29 października
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kleszczów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko dla obszarów położonych
w granicach administracyjnych Gminy Kleszczów.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium
oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na
środowisko w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie.
Wnioski do studium w wyżej wymienionym zakresie
należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub w formie
elektronicznej na adres email: kancelaria@kleszczow.pl.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko
mogą być wnoszone:
● w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul.
Główna 47, 97-410 Kleszczów,
● ustnie do protokołu,
● za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym na adres email: kancelaria@kleszczow.pl.
Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą. Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski
jest Wójt Gminy Kleszczów.
Dla ww. projektu studium nie będzie prowadzone
postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Na postawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
630) informujemy o opracowywaniu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kleszczów na
lata 2019-2034” – aktualizacja wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
Projekt dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kleszczów na lata 20192034” - aktualizacja, wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, zostanie
poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 25.03.2020 r. do dnia
15.04.2020 r.
Miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją:
Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, pokój nr 21 i jest
dostępny w godzinach pracy Urzędu.
Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kleszczowie (www.bip.
kleszczow.pl).
Możliwość składania uwag i wniosków:
Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem
opracowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski
można składać w terminie od dnia 25.03.2020 r. do dnia 15.04.2020 r. w jednej
z następujących form:
● w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego
przesłanie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410
Kleszczów;
● za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza
zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail: kancelaria@kleszczow.pl bez
konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym;
● ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47,
97-410 Kleszczów.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski
złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 42 powołanej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu
wymagającego udziału społeczeństwa:
1. rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski;
2. dołączy do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje
o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone
w związku z udziałem społeczeństwa.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy
Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt
do Inspektora ochrony danych: iod@kleszczow.pl. Celem przetwarzania
Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą
planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje dane
osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku
archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami Twoich danych
mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia
usług dla administratora. Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do
ograniczenia przetwarzania, do usunięcia Twoich danych osobowych,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie
danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku
prawnego.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy
Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów. Kontakt do Inspektora ochrony
danych: iod@kleszczow.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja
zadań związanych z procedurą uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, zaś podstawą przetwarzania jest ustawa Prawo Energetyczne
oraz ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Twoje dane osobowe
będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a
następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, który wynosi 5 lat. Odbiorcami
Twoich danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów
prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. Masz
prawo do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia Twoich
danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie
podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych
osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Sport
W szkolnym sporcie
Siatkarze na podium. 6 marca uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Łękińsku (Filip Bujacz, Patryk Kozłowski, Kamil Muskała, Maksymilian Muskała, Bartosz
Pulwert, Michał Garbaciak, Eryk Krzympiec,
Miłosz Małofiej, Przemysław Muskała, Antoni Rejek, Wojciech Szafrański i Igor Urbaniak) rywalizowali w turnieju siatkarskim
podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej, zorganizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bełchatowie. Nasi zawodnicy wywalczyli III miejsce.
Trzeci w Opocznie. 4 marca w mistrzostwach województwa łódzkiego w piłce nożnej szkół ponadpodstawowych wystąpiła
drużyna złożona z uczniów ZSP w Kleszczowie. Piłkarze zajęli III miejsce. Skład: Mikołaj Słowiński (bramkarz), Marcel Majchrowski, Kacper Zatorski, Filip Zatorski, Adrian

Chrząszcz, Mikołaj Michalczyk, Kacper
Szymoniak, Jakub Zych, Dawid Dyła,
Kacper Wiernicki, Michał Garstka i Filip
Majcherek.
Powiatowa siatkówka. Wśród
siedmiu drużyn, które������������������
14 lutego rywalizowały w powiatowym turnieju siatkówki w Bełchatowie była też drużyna ZSP
w Kleszczowie. Dziewczęta rozegrały mecze z I LO Bełchatów, ZSP 2 Bełchatów i ZSP Szczerców. Zajęły trzecie
miejsce. Skład drużyny: Aleksandra Sukiennik, Kinga Zając, Julia Zając, Wiktoria Pawełoszek, Magdalena Głowacz,
Wiktoria Krzak, Paulina Modlińska, Klaudia Pietrzyk, Natalia Łukasińska, Kinga
Mielczarek, Magdalena Zalewska, Martyna Beśka.
(opr. JS)

Zawieszone zajęcia,
odwołane imprezy

sytuacja epidemiczna oraz
A ktualna
działania, mające na celu zapobiega-

nie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, nie
pozostają bez wpływu na funkcjonowanie instytucji kultury i obiektów rekreacyjnych.
● Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie oraz podległe mu placówki w każdym sołectwie naszej gminy są nieczynne
do odwołania. Oznacza to zawieszenie zajęć
wszystkich kół, a także odwołanie zaplanowanych warsztatów (m.in. kulinarnych oraz
rękodzieła).
„Sprawy bieżące i proceduralne będą
załatwiane korespondencyjnie biuro@gok.
kleszczow.pl oraz telefonicznie 728-989128” - informuje GOK.
● Spółka SOLPARK Kleszczów poinformowała o zamknięciu całego obiektu od
13 marca do odwołania. „Wykorzystamy ten
czas na przeprowadzenie niezbędnych prac
konserwacyjnych i porządkowych. Wszystkie karnety ważne w okresie od 12 marca
br. zostaną przedłużone o okres zamknięcia obiektu” - można przeczytać na profilu FB

SOLPARKU. Maraton pływacki Otyliada,
zaplanowany na weekend 14/15 marca
został przełożony na październik br.
● Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zaprzestała do odwołania obsługi czytelników - zarówno
w głównej siedzibie GBP, jak i w jej filiach
(Łękińsko, Żłobnica). W sytuacji, kiedy
nie można korzystać z bibliotek publicznych, szkolnych i uniwersyteckich cieszą
się te zapobiegliwe osoby, które posiadają login, umożliwiający korzystanie z zasobów czytelni online IBUK Libra.
● LKS Omega Kleszczów poinformował o odwołaniu zajęć grup sportowych, prowadzonych w salach szkół
w Łękińsku i Kleszczowie. Wszelkie zaplanowane treningi, także na boiskach
sportowych zawieszone zostały do odwołania. Biuro klubu Omega jest nieczynne
dla interesantów, a w pilnych sprawach
można kontaktować się mailowo (lksomega@vp.pl) lub telefonicznie 44/ 731 33
55, 661-973-118, 661-973-120.
JS

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
ogłasza nabór na stanowisko

specjalista ds. ekonomicznych
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze. Wymagania stawiane kandydatom, zadania do wykonania oraz informację o niezbędnych dokumentach zamieszczono w ogłoszeniu pod adresem www.gok.bip.kleszczow.pl/bipkod/014. Nabór jest prowadzony do 10 kwietnia br.
GOK prosi kandydatów, by dokumenty przesyłali wyłącznie drogą mailową.
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: TOP DRUK sp. z o.o., sp.k,
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A, tel. 86/ 473-02-12
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Urząd
o wielowiekowej tradycji
å ciąg dalszy ze str. 9
Zupełnie inne proporcje w zebranych składkach pokazuje zestawienie za okres od 1 sierpnia do 1 października 1960 zł. Wygląda na to, że w okresie PRL płatność znaczącej części podatku
gruntowego przypadała właśnie na okres po żniwach i wykopkach.
Za wspomniane trzy miesiące kwoty podatku gruntowego zebrane
w sześciu sołectwach przekroczyły poziom po 10 tys. zł (najwięcej,
bo powyżej 29 tys. zł w Kleszczowie i Łuszczanowicach). Największe prowizje zgarnęli wówczas trzej sołtysi: z Łuszczanowic (901
zł), Kleszczowa (826 zł) oraz Żłobnicy (748 zł).

Trzeba było wykonać plan składek

W tzw. gospodarce planowej, która była realizowana w okresie
PRL, wyznaczano sołtysom kwoty, jakie mieli uzyskać w poszczególnych kwartałach z zebranych podatków i opłat. Ustalając plan
do wykonania Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kleszczowie powoływało się na zalecenia Wydziału Finansowego bełchatowskiego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Łączny
wymiar wszystkich składek na trzeci kwartał 1966 roku wynosił od
31,7 tys. zł w sołectwie Antoniówka, przez blisko 58 tys. zł w sołectwie Kuców i ponad 93 tys. zł w sołectwie Łuszczanowice.
W tamtym okresie sołtysi podlegali też niewątpliwie presji politycznej. Nalegano na nich, by zapisywali się do partii. Jak pokazują
archiwalne dokumenty w roku 1965, kiedy w skład gromady Kleszczów wchodziło 9 sołectw, sześciu sołtysów miało status osób
bezpartyjnych, dwaj byli członkami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a jeden - Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.
Ale już pięć lat później, kiedy w skład gromady Kleszczów
wchodziło 11 sołectw, do PZPR należało 6 sołtysów, status bezpartyjnego zachowało 4 sołtysów, natomiast do ZSL należał 1.
W „Informacji o kampanii wyborczej sołtysów przeprowadzonej
w 1970 roku w gromadzie Kleszczów”, sporządzonej przez ówczesnego sekretarza gromadzkiego Mariana Podawcę, natrafiłem na
informację o tym, że z grona 11 sołtysów aż siedmiu zostało wybranych na trzecią kadencję, jeden był sołtysem po raz czwarty,
zaś jeden - po raz drugi. I jeszcze jedna uwaga - w okresie PRL
sołtysowanie było funkcją wybieraną niemal wyłącznie przez mężczyzn.
Jerzy Strachocki
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GOK informuje
Z okazji Dnia Kobiet

Sobotnie popołudnie 7 marca upływało pod znakiem doznań
artystycznych oraz warsztatów o tematyce wielkanocnej. Od
godz. 15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie były prezentowane prace uczestników zajęć malarskich oraz tkackich,
prowadzonych przez artystę Józefa Jakubczyka. Wystawy swoich dokonań doczekali się również młodzi plastycy, uczęszczający
na zajęcia prowadzone przez artystkę Agnieszkę Zarzycką. Osoby, które odwiedziły GOK mogły
ponadto obejrzeć wystawę rękodzieła artystycznego i kupować
prezentowane przedmioty.
Dla chętnych poprowadzono zajęcia warsztatowe, poświęcone wykonywaniu oryginalnych
pisanek wielkanocnych, zdobionych jutą filigranową.
Spektakl „O co biega” z repertuaru stołecznego teatru Capitol spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że został pokazany
dwukrotnie: o godz. 16.30 oraz o godz. 19.30. Przedsprzedaż biletów była prowadzona od 17 lutego.

Tematy wielkanocne i wiosenne…

… dominowały na zajęciach, zorganizowanych w lutym w Łękińsku i Antoniówce dla dzieci i młodzieży. W pracowni ceramiki
dzieci barwiły wykonane wcześniej koszyczki wielkanocne, kurki - czupurki oraz miseczki z wykorzystaniem farb plakatowych
bądź szkliwa.
W WOK Antoniówka przedmiotem zajęć plastyczno-technicznych było zdobienie dowolną techniką styropianowych kubków
i pojemników ze szkła. Młodzież uczyła się wykonywać z krepiny
tulipany oraz goździki.

Wokalne sukcesy Oliwii

Udział w Konkursie Wokalnym „Mikrofon” w Radomsku wzięły
dziewczyny z koła wokalnego, działającego w GOK: Oliwia Czerwińska, Nikola Jakubiak, Weronika Jońska, Ola Kamińska, Kinga
Kubik i Julia Sypniewska. Do koncertu laureatów zakwalifikowała się Oliwia Czerwińska, która wywalczyła trzecie miejsce w kategorii klas ponadgimnazjalnych oraz nagrodę specjalną - występ
podczas tegorocznych Dni Radomska.
(opr. JS)

