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Z okazji Świąt Wielkanocnych jak najwięcej zdrowia
i wszelkiej pomyślności, optymistycznego spojrzenia w przyszłość
oraz radości, płynącej z zasiadania z najbliższymi przy świątecznych stołach
życzą
wszystkim Mieszkańcom, Przyjaciołom i Partnerom Gminy Kleszczów
Przewodnicząca
Rady Gminy Kleszczów
KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Wojenne losy kilku rodzin

Fotografie zrobione podczas wojny, a także tuż przed jej wybuchem prezentują mieszkańców dzisiejszej gminy Kleszczów. W latach wojny były to osoby dorosłe, obdarzone siłą fizyczną i doświadczeniem w pracy na wsi. Dla niemieckiego okupanta przedstawiały
potencjał do łatwego wykorzystania. Trafiły więc
do przymusowej pracy
w zakładach przemysłowych albo „u bauera” na
terenie Rzeszy.
Powiększone fotografie oraz opisy losów
przedstawionych na nich
osób prezentuje wystawa
w Szkole Podstawowej
im. J. Korczaka w Kleszczowie.
Więcej na str. 6-7

Przedszkole z altaną

W pobliżu przedszkolnego budynku w Łuszczanowicach stanie w tym roku drewniana altana, która umożliwi prowadzenie części zajęć w plenerze. Altana będzie wykonana z prefabrykowanych
dźwigarów z drewna klejonego (np. modrzew syberyjski, świerk lub
sosna). Jej wymiary to 3,82 m x 6,63 m x 4 m. Uzupełnieniem tego
obiektu rekreacyjnego, posadowionego na betonowych ławach fundamentowych, będzie taras naziemny.
Więcej na str. 2

Wizualizacja z dokumentacji projektowej,
wykonanej przez sp. cywilną Miaarchitekci

Zwyczajna sesja,
nadzwyczajne okoliczności

Nigdy dotąd Rada Gminy Kleszczów nie obradowała w takich
warunkach jak 31 marca. Dla bezpieczeństwa radnych i zachowania zasad, wymaganych w warunkach stale rozszerzającej się epidemii, uczestnikom posiedzenia zapewniono ochronne maseczki
oraz rękawiczki, a sala posiedzeń została poddana zabiegom dezynfekcyjnym. W sesji uczestniczyło 14 radnych. W nieco ponad
godzinę zrealizowali program, liczący 25 punktów.

Więcej na str. 3

Naprawy i bieżąca
konserwacja dróg…

… w ciągu dwóch najbliższych lat to przedmiot gminnego przetargu. Na prace serwisowe obejmujące jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pobocza i przydrożne rowy, gmina zamierza w tym
okresie przeznaczyć ponad 5,3 mln zł. Łączna długość dróg poddanych regularnym przeglądom oraz naprawom uszkodzonych
miejsc wynosi 176 kilometrów.
Więcej na str. 2

Naprawa fragmentu jezdni na drodze Piaski-Rogowiec
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KRÓTKO
Dwóch oferentów w przetargu

23 marca odbyło się otwarcie ofert, które wpłynęły na ogłoszony przez Gminę Kleszczów
przetarg na wykonanie dziewięciu kablowych
przyłączy energetycznych. O gminne zamówienie ubiega się dwóch wykonawców: Elbox sp.
z o.o. z Rogowca oraz MR Instal sp. j. z Łodzi.
Obecnie trwa rozpatrywanie złożonych ofert.

Teraz nie kupią działek

Epidemia koronawirusa i wprowadzone działania zapobiegawcze wpływają na realizację wielu indywidualnych planów, np. takich, jak rozpoczęcie budowy własnego domu. Osoby, które
w ogłoszonych przez Gminę Kleszczów przetargach zamierzały kupić działki budowlane na
osiedlu w Łuszczanowicach Kolonii będą musiały poczekać na kolejną taką okazję. Sprzedaż gminnych działek miała się odbyć 1 i 8
kwietnia, ale została odwołana.

Odwołano kwalifikację wojskową

Nie odbędzie się kwalifikacja wojskowa, która
na terenie powiatu bełchatowskiego miała ruszyć 1 kwietnia. Ta decyzja ma zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.
„Wszystkie wezwania wydane przez wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast dotyczące stawienia się do kwalifikacji wojskowej tracą ważność. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie mają już
tego obowiązku. Zostaną oni wezwani w roku
2021” - czytamy w komunikacie, zamieszczonym 23 marca na stronie www.powiat-belchatowski.pl.

Forum przełożone na jesień

Ważne dla przedsiębiorców oraz lokalnych polityków wydarzenie, jakim jest Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego miało w tym
roku odbyć się 23 i 24 kwietnia. 27 marca starosta bełchatowski, Dorota Pędziwiatr w piśmie
przesłanym do wójta, Sławomira Chojnowskiego poinformowała o odwołaniu tej edycji forum.
„Wierzymy, że okres jesienny będzie dla nas
wszystkich łaskawszy i wspólnie będziemy mogli współtworzyć wydarzenie przełożone na ten
czas” - napisała pani starosta.

Spędzą więcej
czasu na zajęciach
w plenerze
amorządowe przedszkole w Łuszczanowicach dysponuje dużym terenem, którego większość (ponad 3,5 tys.
m kw.) stanowi trawnik oraz nasadzenia
krzewów i roślin ozdobnych. Powierzchnia
działki, na której znajduje się przedszkolny
budynek liczy ok. 6 tys. m kw., natomiast powierzchnia zajęta pod dotychczasową zabudowę to nieco ponad 1200 m kw. Jest zatem
sporo miejsca, by przedszkolną infrastrukturę uzupełnić przestronną altaną, w której
będą prowadzone zajęcia z dziećmi.
Zgodnie z projektem inwestycji, opracowanym przez łódzką spółkę architektoniczną Miaarchitekci - Małgorzata Zdzieńkowska, Agnieszka Kierys-Czernicka, wewnątrz
altany mają być zamontowane drewniane
siedziska, połączone na stałe z posadzką altany. W wyposażeniu znajdą się także ruchome, drewniane stoliki. Zaprojektowano
również „siedziska zewnętrzne” w postaci
wykuszy, połączonych z dźwigarami altany.
Taras wykonany z ryflowanych desek tarasowych z drewna iglastego będzie stanowił
przedłużenie posadzki altany.
Wszystko wskazuje na to, że kolejne podejście do inwestycji „Budowa altany rekreacyjnej przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu” zakończy się
powodzeniem. W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Kleszczów przetarg zostały
złożone cztery oferty. Ich otwarcie nastąpiło
3 marca. Chęć zbudowania drewnianej altany w Łuszczanowicach zgłosili wykonawcy
z Pustkowa, Rogoży, Janowca Wielkopolskiego oraz Gaszyna. W poprzednim przetargu, przeprowadzonym w maju ub. roku
nie złożono żadnej oferty.
JS
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ARREKS zmienia termin

Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS
w Kleszczowie poinformowała, że w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce szkolenie
z zamówień publicznych, które miało się odbyć
25 marca zostało przesunięte na 27 maja.
JS

Drogi w dobrym
standardzie
na utrzymanie dróg na
W przetargu
terenie gminy Kleszczów uczestni-

czą cztery firmy z branży drogowej. Zgodnie
z kryteriami, zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ich oferty oceniane były pod kątem zaproponowanej ceny
(60 proc.) i częstotliwości przeprowadzania
inspekcji na drogach (28 proc.). Dodatkowe
punkty (12 proc.) można było uzyskać za wydłużenie okresu gwarancji na przeprowadzone prace.
Umowa na bieżące utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych, którą wójt gminy Kleszczów podpisze z wybranym w przetargu wykonawcą, będzie obowiązywać do
końca marca 2022 roku. Może zakończyć
się wcześniej, jeśli kwota zaplanowana na
drogowy serwis (łącznie 5,32 mln zł) ulegnie wyczerpaniu. Planowane prace naprawcze i konserwacyjne mają być prowadzone
na drogach, których łączna długość wynosi 176 kilometrów. W tej sumie mieści się 96
km dróg gminnych, 38 km dróg powiatowych
oraz 42 km dróg wewnętrznych.
O tym, jakie prace będą wykonywane,
przesądzi przeprowadzona na drogach comiesięczna inspekcja. Podczas objazdu będzie sprawdzany aktualny stan techniczny
infrastruktury zleconej do utrzymania, zostaną też ustalone miejsca uszkodzeń. Zgodnie
z zapisami, przedstawionymi w umowie wykonawca ma po przeprowadzeniu objazdu
sporządzić protokół i dostarczyć go do Urzędu Gminy.
Podobna metoda prowadzenia bieżących
napraw oraz konserwacji zarządzanej przez
gminę infrastruktury drogowej była stosowana także w minionych latach. Jak pokazują
zebrane w tym czasie doświadczenia dzięki niej niezbędne naprawy nawierzchni można wykonywać znacznie szybciej, niż w przypadku doraźnego zlecania takich prac.
JS

Drogowcy weszli na Krótką

Zmiany w zarządzie PGE GiEK

25 marca spółka PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna ogłosiła konkurs na dwa stanowiska w swoim zarządzie. Do 31 marca swoje kandydatury mogły zgłaszać osoby, zainteresowane objęciem funkcji prezesa zarządu oraz
funkcji wiceprezesa zarządu ds. wytwarzania.
Ogłoszenie konkursu to efekt odwołania dotychczasowego prezesa spółki Roberta Ostrowskiego (to stanowisko zajmował od marca ub. roku)
oraz jego zastępcy, Marka Ciapały, który do zarządu PGE GiEK S.A. został powołany w czerwcu 2019 r. Odpowiadał za energetyczną część
działalności spółki czyli za wytwarzanie.
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marca rozpoczęły się prace związane z rozbudową ulicy Krótkiej w Kleszczowie. Pracownicy
firmy Drog-Bud z Lubojenki, wybranej
w gminnym przetargu do realizacji tej inwestycji przystąpili do usuwania starej
nawierzchni bitumicznej.
Rozbudowie zostanie poddany niewielki, 220-metrowy odcinek ulicy Krótkiej. Będą tu przebudowane i uzupełnione sieci podziemnego uzbrojenia,
przebudowane zostaną chodniki oraz
nawierzchnia jezdni, ma również stanąć
pięć latarni oświetlenia ulicznego.
Przewidziane do realizacji prace zostały wycenione na ponad 1,9 mln zł
brutto.
JS
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Sesja Rady Gminy

rzewodnicząca RG, Katarzyna Biegała otwierając posiedzenie
podziękowała radnym za gotowość i za przybycie na obrady.
Na wniosek wójta Sławomira Chojnowskiego do pierwotnego porządku włączono dwa dodatkowe punkty. Pierwszy dotyczył uzupełnienia
statutu gminy o możliwość zdalnego obradowania rady gminy. Drugi
rozszerzał listę podmiotów leczniczych, o wsparcie których wójt wnioskował do rady.
Na początku sesji radni przegłosowali zmianę „Statutu Gminy
Kleszczów”, dodając w nim ustępy 3 i 4. Najbardziej istotne uzupełnienie brzmi: „W przypadku: 1) wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu
klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub 2) wprowadzenia stanu
epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (…) sesja Rady
Gminy Kleszczów może być prowadzona z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na
odległość. Obecność radnych na sesji potwierdzana jest za pomocą
elektronicznych środków komunikacji. W takim przypadku radni zabierają głos oraz głosują zdalnie”.
Kolejne uchwały dotyczyły przekazania finansowego wsparcia dla
kilku gmin. Pomoc z Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego została przyznana gminom: ● Zelów (600.000 zł na II etap rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów oraz
ponad 69.550 zł na termomodernizację budynku przy ul. T. Kościuszki 17 w Zelowie), ● Kluki (200.000 zł na budowę sieci kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół w Klukach).
Dzięki przyznaniu przez Radę Gminy Kleszczów pomocy będą realizowane inwestycje w gminach: ● Gidle (130.000 zł na modernizację
ujęcia wody Gidle, ● Łęki Szlacheckie (300.000 zł na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodzona), ● Sulmierzyce (250.000
zł na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Marcinów).
Dotacje z budżetu Gminy Kleszczów w łącznej wysokości ponad
2,2 mln zł trafią do podmiotów leczniczych z regionu łódzkiego. Finansowe wsparcie zostało przyznane:
● dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie:
250.000 zł na zakup sprzętu medycznego oraz 250.000 zł na środki ochrony indywidualnej, w tym środki jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego,
● dla Szpitala Powiatowego w Radomsku: 300.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu jednorazowego użytku,
● dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi: 500.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu
medycznego do dezaktywacji i likwidacji mikroorganizmów oraz aparatu RTG dla potrzeb oddziałów zakaźnych,
● dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu: 700.000 zł na zakup środków ochrony osobistej,
środków do dezynfekcji oraz sprzętu jednorazowego użytku,
● dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim: 122.000 zł na zakup środków ochrony osobistej
oraz 80.000 zł na zakup sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia chorych.
Informacje o kolejnych uchwałach, które 31 marca podjęła Rada
Gminy Kleszczów przekażemy w następnym wydaniu „Informatora”.
JS
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Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili smutek i żal, okazali wiele serca, wzięli liczny udział we
mszy św. i odprowadzili na miejsce wiecznego
spoczynku

Ś.P. Eugeniusza Domagałę
serdeczne podziękowania składa
Żona z Dziećmi
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KOMUNIKATY
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości
oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że 15 kwietnia upływa termin zapłaty pierwszej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z zagrożeniami, wynikającymi z szerzącej
się epidemii koronawirusa i zaleceniami służb epidemiologicznych, by ograniczać
bezpośrednie kontakty, pani inkasent nie będzie zbierała do odwołania opłat za odpady.
Obecnie opłatę można uiścić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat. O numer rachunku bankowego można dowiadywać się
dzwoniąc pod nr tel. 44/ 731-66-18, 731-66-72, 731-66-73.

Jeszcze można zamówić kompostownik

Do 17 kwietnia Urząd Gminy w Kleszczowie będzie przyjmował zgłoszenia mieszkańców, zainteresowanych otrzymaniem i użytkowaniem w swoich gospodarstwach
domowych kompostownika. Ze względu na utrudnienia w bezpośrednim kontakcie
klientów z Urzędem Gminy obecnie przyjmowane są także zgłoszenia przesyłane
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres martak@kleszczow.pl. W mailu
należy podać imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego.
Przypominamy, że zakupione przez gminę kompostowniki będą mieszkańcom udostępniane nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia.

Gminne dofinansowanie do zabiegów…

… sterylizacji i kastracji psów i kotów jest udzielane w oparciu o uchwalony przez
Radę Gminy Kleszczów „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na rok 2020”. Dofinansowanie obejmuje 50 proc. kosztów sterylizacji lub kastracji. Aby je uzyskać właściciel lub opiekun zwierzęcia musi dokonać zgłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie. Wzór wniosku można pobrać z gminnej strony internetowej (zakładki „Druki do pobrania/ Ochrona środowiska”). Urząd Gminy pisemnie poinformuje
właściciela zwierzęcia o przyznanym dofinansowaniu oraz wskaże gabinet weterynaryjny, w którym będzie przeprowadzony zabieg. Właściciel lub opiekun zwierzęcia umówi się indywidualnie z lekarzem weterynarii na termin wykonania zabiegu.
Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50 proc. kosztów zabiegu, które
wynoszą: ● w przypadku kotów: zabieg sterylizacji - 90 zł, zabieg kastracji - 40 zł,
● w przypadku psów: zabieg sterylizacji - 100 zł, zabieg kastracji - 50 zł. Dofinansowanie będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych, zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy.
(opr. JS)

Trwa spis próbny
w gminie Kleszczów

Decyzją Generalnego Komisarza Spisowego drugi spis próbny przed
Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku będzie
realizowany: ● metodą samospisu przez respondentów, ● metodą wywiadu telefonicznego prowadzonego przez pracowników statystyki publicznej.
Obecna sytuacja epidemiczna i związane z nią środki ostrożności sprawiają, że do prowadzenia spisu próbnego nie będą angażowani rachmistrze terenowi.
Do 30 kwietnia mieszkańcy gminy Kleszczów będą mogli wypełnić swój
obowiązek, logując się poprzez Internet do aplikacji spisowej, udostępnionej na stronie.spis.gov.pl. Logowanie
do aplikacji jest bezpieczne i możliwe
z komputera, tabletu oraz telefonu komórkowego, posiadającego połączenie z Internetem. Po przejściu do aplikacji otwieramy i wypełniamy formularz spisowy, a następnie wysyłamy go.
Na podanej stronie znaleźć można krótką instrukcję poprawnego wypełniania formularza.
Jeśli ktoś nie posiada komputera i dostępu do Internetu lub z innych powodów nie jest w stanie samodzielnie dopełnić obowiązku spisowego poprzez wypełnienie formularza, powinien skontaktować się z infolinią statystyczną. Ustali wtedy dogodny termin na wypełnienie formularza. Numer
infolinii spisowej: 22/ 279 99 99 wew. 8.
Od 8 kwietnia do spisu próbnego mają się włączyć rachmistrze telefoniczni. Będą przeprowadzać spis wśród osób, które nie spiszą się internetowo.
Więcej informacji na temat spisów można znaleźć na stronie.spis.gov.pl.
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Naprawa kanału pod obwodnicą

obwodnicy w pobliżu Czyżowa trwają intensywne prace przy naprawie uszkoNa gminnej
dzonego fragmentu tej strategicznie ważnej drogi. Prace prowadzone są w miejscu,

gdzie pod jezdnią przebiega kanał, stanowiący element systemu odwodnienia kopalni odkrywkowej. Zdjęcia ilustrują kolejne etapy naprawy kanału pod obwodnicą.
Decyzja o zamknięciu dla ruchu odcinka gminnej obwodnicy zapadła 8 listopada 2018 roku.
Początkowo dotyczyła całego fragmentu od ronda w Kleszczowie do połączenia tej drogi z drogą do Czyżowa. Po wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu i ustawieniu nowego oznakowania
użytkownicy mogli ponownie korzystać z fragmentu obwodnicy, omijającego miejscowość Łękińsko (od ronda w Kleszczowie do ul. Modrzewiowej w Łękińsku).
Urząd Gminy w Kleszczowie zlecił przygotowanie ekspertyzy oceniającej stan techniczny
przepustu. Wnioski z tego dokumentu przesądziły o konieczności zamknięcia drogi dla ruchu, aż
do czasu przeprowadzenia naprawy. Kilka miesięcy trwało wykonywanie dokumentacji projektowej. Latem 2019 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie naprawy uszkodzonego fragmentu obwodnicy. Do składania ofert zaprosiliśmy firmy z odpowiednim doświadczeniem w zakresie
prac o charakterze hydrotechnicznym i inżynieryjnym. Pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem, bo oferenci oczekiwali znacząco wyższego wynagrodzenia niż kwota, którą w oparciu
o kosztorys wykonawczy zabezpieczyła na poczet tej inwestycji gmina.
Wykonawcę udało się wyłonić w drugim przetargu, rozstrzygniętym jesienią 2019 roku. Została wybrana oferta firmy Himmel i Papesch Opole sp. z o.o. za 3,43 mln zł brutto. Zlecone tej
firmie prace obejmują takie czynności jak m.in. ● rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi i ścieżki
rowerowej; ● wykonanie robót ziemnych i montażu segmentowych ścian oporowych, w celu odprowadzenia inną trasą wody, która dotychczas płynęła w obrębie „starego” kanału; ● rozbiórka
konstrukcji przepustu wraz z fundamentem; ● demontaż elementów kanału odwadniającego oraz
umocnień rowów odwadniających; ● budowa nowych żelbetowych fundamentów nowego przepustu; ● montaż przepustu wykonanego ze stalowych segmentów; ●
ponowne przekierowanie wody do
odbudowanego kanału; ● odtworzenie drogi - budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz ścieżki
rowerowej.
Prace te są prowadzone
w uzgodnieniu ze służbami Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
W umowie zawartej z wykonawcą
przewidziano oddanie do użytku
Budowa tymczasowego koryta dla systemu odwodnienia
naprawionego fragmentu obwodnicy do końca maja br.
- Ustalenie przyczyny uszkodzenia obwodnicy odbywa się na
drodze postępowania sądowego. O tym czy był to efekt błędów
projektanta czy też wynik błędów
w wykonawstwie przepustu oraz
drogi przekonamy się po rozstrzygnięciu sądu. Domagamy się zwrotu kosztów naprawy fragmentu
gminnej obwodnicy, bowiem w momencie, kiedy nastąpiło uszkodzenie, droga była jeszcze objęta gwarancją - mówi wójt Sławomir
Podbudowa pod konstrukcję docelowego kanału
Chojnowski.
Na koniec warto przypomnieć,
że koszt budowy całego fragmentu obwodnicy na odcinku od ronda w Kleszczowie do połączenia
z drogą w kierunku Czyżowa wyniósł ponad 35 mln zł. Ta kwota nie uwzględnia kosztów wykupu gruntów pod tę inwestycję oraz
kosztów prac projektowych. Wspomniany odcinek ma łącznie 5,7 km
długości i został oddany do użytku
na początku czerwca 2012 roku.
Betonowanie właściwej konstrukcji kanału odwadniającego
J. Strachocki
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Nie wybrano żadnej
ze złożonych ofert

o opinię komisji, powołanej do
W oparciu
oceny ofert, złożonych o otwartym kon-

kursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz
podmiotów działających w sektorze pożytku publicznego i wolontariatu wójt gminy Kleszczów
zdecydował, że nie zostanie wybrana żadna ze
złożonych ofert.
Jak informuje komunikat w tej sprawie,
umieszczony 13 marca na stronie gminnego
Biuletynu Informacji Publicznej „złożone w ww.
konkursie oferty dotyczą organizacji od połowy
marca br. kilkudniowych wyjazdów krajowych
i zagranicznych, organizacji wystaw, uroczystości z udziałem dużej grupy osób, warsztatów, kursów, parady w czasie imprezy masowej,
imprez okolicznościowych, spotkań, pikników.
Realizacja powyższych zadań w najbliższym
czasie stoi w sprzeczności z decyzjami podejmowanymi przez Rządowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego w związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa”.
W swojej decyzji wójt gminy powołał się również na polecenia wojewody łódzkiego, wprowadzające czasowe zawieszenie na terenie
województwa łódzkiego działalności placówek
wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych
domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej.
„Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji
publicznej w tej sprawie” - czytamy w informacji,
opublikowanej na stronie www.bip.kleszczow.pl.
JS

WÓJT GMINY KLESZCZÓW

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j
Dz.U.2020. poz. 605) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych
w obrębie Czyżów, Kleszczów i Łuszczanowice, gmina
Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie. Informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, została opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.
pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.
kleszczow.pl.

WÓJT GMINY KLESZCZÓW

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j
Dz.U.2020. poz. 605) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 2 wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych
w obrębie Kleszczów, Łuszczanowice i Wolica, gmina
Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie. Informacja
o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej
wiadomości w prasie lokalnej oraz została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl i na stronie internetowej Gminy Kleszczów
www.kleszczow.pl.
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Przyjaciół poznaje
się w biedzie

ie przeżywany dotąd w takiej skali jak
obecnie stan zawieszenia (zamrożenia, zatrzymania) różnych aktywności, stan
ograniczenia wielu dostępnych wcześniej
swobód, potrzeba skupienia się na bezpieczeństwie własnym i własnych rodzin znajduje
przeciwwagę w rodzących się, często spontanicznie, inicjatywach pomocowych.
Do grupy najważniejszych wyzwań należy
zapewnienie przetrwania obecnego kryzysu
właścicielom i pracownikom małych i średnich
firm. Dlatego na stronie www.wsparcie.sse.
lodz.pl Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zamieszcza porady gospodarcze i prawne, z których mogą korzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy. Konsultacje indywidualne
są prowadzone w formie zapytań, wysyłanych
po wypełnieniu dostępnego na stronie formularza. Właściciele firm, kadra managerska
oraz inni pracownicy mogą też telefonować,
by skontaktować się z jednym z ekspertów.
Zakres oferowanych przez nich porad, a także terminy dyżurów i numery bezpośrednich
telefonów znaleźć można na podanej stronie.
Urząd Marszałkowski w Łodzi uruchomił
specjalną stronę strony (https://biznes.lodzkie.pl/lodzkie-w-walce-z-covid-19), na której zamieszczane są najróżniejsze informacje.
Ich wspólnym mianownikiem jest zapobieganie skutkom epidemii. Znaleźć tam można zarówno decyzje o charakterze sanitarnym
i porządkowym, jak również rady dla osób pozostających w kwarantannie i opisy inicjatyw,
służących wsparciu placówek, których personel znalazł się na pierwszej linii frontu walki
z koronawirusem.
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Ograniczenia w kopalni

Ze względu na epidemię koronawirusa Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów wstrzymała do odwołania przyjmowanie wszelkich grup wycieczkowych (w tym
już zaplanowanych), które zamierzały zwiedzić tę największą z polskich kopalni odkrywkowych.
***
Wprowadzone zostały również ograniczenia w sprzedaży kopalin, kruszyw, węgla brunatnego i innych materiałów, którymi handluje KWB Bełchatów w punktach
sprzedaży węgla (w Rogowcu), kopalin
i kruszyw (w Chabielicach), a także w magazynie w Rogowcu. Ograniczenia nie dotyczą realizacji zawartych wcześniej umów.
Zainteresowani mogą się kontaktować
za pośrednictwem maila (sprzedaz.giekkwbb@gkpge.pl) lub telefonicznie (sprzedaż węgla 44/ 737 47 70, sprzedaż kruszyw
44/ 737 47 76).

Przełożony kongres górnictwa

Od 20 do 22 kwietnia Bełchatów miał
gościć uczestników corocznego Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla
Brunatnego. Tematem obrad XI kongresu
(„Węgiel brunatny - alternatywne kierunki
wykorzystania”) było z pewnością zainteresowanych wielu technologów, naukowców
oraz przedstawicieli przemysłu.
„Informujemy, że została podjęta decyzja o przełożeniu XI Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego
Bełchatów. O nowym terminie poinformujemy w odrębnym komunikacie” - czytamy na
stronie organizatorów.

Uponor Infra na czas pandemii…

…odwołuje lub przesuwa w czasie spotkania, szkolenia i wizyty w fabryce. Zamiast
zaplanowanych spotkań indywidualnych
swoim klientom proponuje wideokonferencje lub rozmowy telefoniczne.
I jeszcze jedna z inicjatyw - specjalna grupa na Facebooku. Pod adresem www.facebook.com/groups/509616543317860/?ref=group_header powstała swoista platforma
wymiany informacji pomiędzy potrzebującymi
pomocy przedsiębiorcami, instytucjami i osobami oraz tymi, którzy chcą i mogą im pomóc. Oto fragmenty kilku wpisów z ostatnich
dni marca: „MOPS w Sieradzu pilnie potrzebuje flizeliny na maseczki”, „Mamy wydajność
500 sztuk PRZYŁBIC/DAY. Halo Szpitale Kadra zarządzająca - Zgłaszajcie pilne potrzeby”, „Cześć, szukamy gumki do maseczek...
czy ktoś może wie gdzie dostaniemy? 1000
metrów potrzeba na już”, „Mam domowy hotel
dla psów. Mogę więc przygarnąć za darmo do
siebie psa lekarza czy pielęgniarki, bądź innej
osoby pracującej w służbie zdrowia”, „Firma
Cisco udostępnia bezpłatnie platformę Webex
do pracy zdalnej, komunikacji i spotkań wideo.
Może komuś z Was się przyda”.
Oby takich inicjatyw i dużego natężenia
życzliwości nie brakowało także wtedy, kiedy
obecny stan zawieszenia przeciągnie się na
następne tygodnie.
JS
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W firmach gminy Kleszczów
opublikowanym na swojej stronie zapewniła swoich klientów, że jej fabryki „utrzymują produkcję na niezmienionym poziomie,
dzięki temu możemy zapewnić naszym
Klientom ciągłość dostaw i pełne wsparcie w tym trudnym dla wszystkich czasie”.
Knauf zapewnia o wprowadzeniu
w fabrykach dodatkowych środków bezpieczeństwa sanitarnego, służących
pracownikom. Klientów poproszono o kontaktowanie się drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną.
***
Ważnym obszarem działalności spółki Knauf są szkolenia, uczące poprawnego wykorzystania materiałów budowlanych. Zajęcia organizowane dla firm
wykonawczych, a także dla nauczycieli ze
szkół budowlanych, prowadzone są m.in.
w ośrodku w Kleszczowie. Odwołane zostały szkolenia zaplanowane do 17 kwietnia. „Wszystkim osobom, które dokonały
wpłat za szkolenia, niezwłocznie zwrócimy wpłaconą kwotę. Będziemy informować Państwa o nowych terminach w późniejszym czasie”.

Wytyczne dla pracowników
i podwykonawców

Spółka Mostostal Kraków, do której należy wytwórnia konstrukcji stalowych w Żłobnicy wyeksponowała na
swojej stronie internetowej ważne zalecenia, których wypełnianie pomoże ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa
SARS-CoV-2. Wytyczne dotyczą przede
wszystkim zachowywania przez pracowników bezpiecznych odległości, przestrzegania reżimu sanitarnego (m.in. częste
i dokładne mycie rąk, rozstawienie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach, dbanie o czystość pomieszczeń).

GIZO namawia
do przeglądów

Fot. Uponor Infra

„Pomimo pracy zdalnej, zespół Uponor Infra pozostaje do Państwa dyspozycji i z chęcią udzieli odpowiedzi na wszelkie
pytania. Nasza fabryka pracuje bez zmian,
więc dostępność i dostawy produktów Uponor nie ulegną zmianie” - zapewnia na swojej stronie internetowej producent polietylenowych systemów odwodnienia.

Knauf pisze do swoich klientów

W sytuacjach kryzysowych ważną rolę
odgrywa sprawna wymiana informacji.
Spółka Knauf, której trzy zakłady produkcyjne funkcjonują w Rogowcu, w komunikacie

Jeszcze na początku marca firma GIZO, która jeden ze swoich oddziałów urządziła w Bogumiłowie,
brała udział w Międzynarodowych
Targach Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej w Warszawie. Prezentowała tu m.in. nowe
modele podnośników. Warszawska
impreza targowa była jedną z ostatnich, jakie odbyły się przed wybuchem epidemii koronawirusa. Dziś
jej organizacja nie byłaby możliwa.
Zmniejszenie aktywności firm, korzystających ze sprzętu sprzedawanego i wynajmowanego swoim klientom, GIZO chce
wykorzystać do prowadzenia usług serwisowych. „Oferujemy przegląd okresowy maszyn w miejscu ich pracy. Nie musisz martwić się transportem, zrobimy to
za Ciebie. W oddziałach firmy GIZO lub na
miejscu, na terenie całej Polski, nasi serwisanci wykonają przegląd techniczny” - zachęca firma na swojej stronie.
(opr. JS)
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Certyfikat ważny
przez kolejny rok

przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i CertyfikaW lutym
cji S.A. w ramach prowadzonego pierwszego auditu nadzo-

ru sprawdzał, czy realizacja zadań publicznych uregulowanych przepisami prawa oraz świadczenie usług administracyjnych przez Urząd
Gminy w Kleszczowie są zgodne z wymogami Systemu Zarządzania
Jakością (SZJ).
Audit dotyczący ścisłego kierownictwa Urzędu
Gminy obejmował kwestie przywództwa oraz procesów planowania. W Referacie Organizacyjnym rozmowa przeprowadzona przez auditora z kierownikiem
referatu dotyczyła procesów kadrowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planu szkoleń, procesów rekrutacyjnych oraz okresowych ocen pracowników. Poza tym auditor interesował się kwestiami
udoskonaleń teleinformatycznych, bezpieczeństwa informatycznego oraz sposobami reagowania na ryzyko awarii sprzętu.
Rozmowa z kierownikiem Referatu Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Promocji dotyczyła realizacji gminnych programów zdrowotnych, stypendiów oraz działań z zakresu promocji. Auditor odwiedził również
pracowników Zespołu ds. Zamówień Publicznych. Interesowały go regulaminy prowadzania procesów przetargowych i przygotowanie zespołu do zapowiadanych zmian w procedurach zamówień publicznych. Z kolei rozmowa auditora z pełnomocnikiem do spraw Systemu
Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przeprowadzona w oparciu o przejrzaną dokumentację, dotyczyła spraw bieżących z zakresu SZJ.
W konkluzji z raportu, przygotowanego po przeprowadzeniu
pierwszego auditu nadzoru, nie stwierdzono niezgodności. Dowody zebrane przez auditora potwierdziły, że Urząd Gminy skutecznie
utrzymuje i doskonali SZJ zgodnie z kryteriami auditu. Ważność certyfikatu dla Urzędu Gminy w Kleszczowie została przedłużona do 17
lutego 2021 roku.
JS

Ponad 113 tysięcy
przeznaczone na stypendia

18 do 26 marca w Urzędzie Gminy odbywało się rozpatrywa-

Od nie 261 wniosków o przyznanie stypendiów. O stypendia motywacyjne starali się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uprawnieni uczniowie szkół ponadpodstawowych złożyli też
wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych. Wśród złożonych wniosków 80 dotyczyło stypendium za wyniki w nauce, 169 - stypendium
za szczególne osiągnięcia, a 12 - stypendium socjalnego.
Negatywną decyzję podjęto w sprawie sześciu wniosków o stypendia motywacyjne, nie spełniających warunków obowiązującego regulaminu. Łącznie na wypłatę przyznanych stypendiów przeznaczono
z budżetu gminy 113.240 zł. Suma wypłat za wyniki w nauce wyniosła 49.740 zł, za szczególne osiągnięcia - 53.750 zł, natomiast kwota
przeznaczona na stypendia socjalne to 9.750 zł.
JS

OGŁOSZENIE
Na postawie art. 43 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.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów w zakresie korekty tekstu uchwały - Uchwała Nr XVII/170/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 stycznia 2020 roku.
Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Przypomnieli wojenne

jednym z wcześniejszych wydań „Informatora Kleszczowskiego” informowaliśmy o wynikach konkursu, który polegał
na przedstawieniu dziejów rodziny w latach II wojny światowej. Konkurs „Ślady przeszłości - II wojna światowa w archiwach rodzinnych”
został zorganizowany przez nauczycielkę historii w kleszczowskiej
szkole podstawowej, Renatę Skalską. Najciekawsze z konkursowych
opracowań wraz z fotografiami umieściła następnie na wystawie, której miejscem jest hol na drugim piętrze w budynku szkoły. Tę ekspozycję udało mi się obejrzeć zanim restrykcje, związane z zapobieganiem epidemii koronawirusa, spowodowały zamknięcie szkół.

W

Na robotach poznał swoją żonę

Wojenne losy bardzo wielu mieszkańców wsi, położonych na terenie gminy Kleszczów (nazwanej przez niemiecką administrację
„Klestau”), zostały naznaczone przymusową pracą. „Rekrutacja” do
wyjazdu na roboty do Niemiec odbywała się m.in. poprzez łapanki.
„Którejś nocy Niemcy, którzy stacjonowali we wsi, zaplanowali łapankę. Celem było wysłanie wszystkich młodych, zdolnych do pracy ludzi na roboty w gospodarstwach i fabrykach znajdujących się na
terenie Niemiec” - czytamy w relacji Marty Kuc, uczennicy klasy VIII
a. Jej pradziadek Arkadiusz Siedlecki, mieszkaniec Żłobnicy uciekł
przed łapanką. Przez jakiś czas ukrywał się w lasach koło Kurnosa.
Kiedy z powodu zimna i głodu wrócił do domu, donieśli na niego sąsiedzi (prawdopodobnie pochodzenia niemieckiego bądź współpracujący z Niemcami). Został zatrzymany i wysłany do Niemiec. Trafił do gospodarstwa
rolnego w pobliżu Halmstadt. Wśród pracujących
tam Polaków napotkał mieszkankę Łękińska, Wiktorię Roczek. W 1943 roku ożenił się z nią. Ślub wzięli
w niemieckim kościele, natomiast formalności cywilne załatwili już po powrocie do Polski.
Wojenne losy niektórych rodzin splatały się
w sposób zadziwiający. Czytamy o tym w dalszej
części historii, opisanej przez Martę Kuc: „Wśród
osób przebywających na przymusowych robotach
w Niemczech byli też moi pradziadkowie ze strony
dziadka Jana Tarnowskiego. Mój dziadek urodził się
już po zakończeniu działań wojennych, ale na terenie Niemiec (5 Oktober 1945) w Konigslutter. Ojcem
chrzestnym małego Janka został mój pradziadek
Arkadiusz Siedlecki. Po latach został jego zięciem,
czyli mężem mojej babci Alfredy”.

Mogli pozostać w Niemczech, wrócili do Polski

Jedno z pokazanych na wystawie zdjęć zostało wykonane w maju
1945 roku. W dużej grupie widać kobiety z dziećmi oraz dziewczęta,
jest także dwóch żołnierzy. Jeden jest ubrany w polski mundur, drugi
w mundur angielski. Ta fotografia powstała już po zakończeniu działań wojennych, na terenie gminy Tarbek, na północy Niemiec.
„Na tym zdjęciu znajduje się moja prababcia Cecylia (pierwsza
od lewej). Obok niej siedzi mama, która trzyma na kolanach małą
Teresę (siostrę prababci). W górnym rzędzie osób widać drugą siostrę prababci Wandę (czwarta od lewej)” - opisuje precyzyjnie kolejna
z uczestniczek konkursu, Zofia Kuc (klasa V d).
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losy swoich rodzin

Korzystając m.in. z zapisanych przez
praprababcię wspomnień fragment swojej
pracy poświęciła na opisanie procederu wywożenia Polaków do pracy przymusowej na
rzecz okupantów. Przedstawiła też, w jakich
warunkach odbywała się podróż do Niemiec:
„Dalszą historią mojej prababci jest
punkt zbiórki w Kleszczowie w kościele parafialnym, gdzie zbierali się wszyscy wyznaczeni w transporcie do Łodzi. Transporty ludzi z różnych miejscowości trwały kilka dni.
Ludziom nie wydawano żadnych posiłków,
jedli to co zabrali ze sobą z domów. Z Łodzi
pociągami towarowymi w nieludzkich warunkach (przepełnione wagony) przewożono ludzi do punktu deportacji. Po dotarciu do Niemiec wszyscy zesłani zostali rozwiezieni do
różnych gospodarstw. Moja prababcia z siostrą Wandą i rodzicami trafiła do miejscowości Segeberg”.
Jest krótki opis prac, do jakich byli zatrudniani robotnicy przymusowi z Polski.
Możemy też poznać ich losy po zakończeniu działań wojennych. Praprababcia autorki tekstu Stanisława Białek z Łuszczanowic
przebywała na terenach strefy okupacyjnej,
podporządkowanej Wielkiej Brytanii. „Anglicy dali możliwość pozostania na terenie Niemiec po podpisaniu odpowiednich dokumentów. Rodzice mojej prababci zdecydowali
o powrocie do Polski. Wszyscy, którzy zde-
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cydowali się na powrót do kraju, zostali przetransportowani statkiem do Gdyni. Pozostała
część drogi w rodzinne strony była organizowana przez deportowanych”.
- Na podstawie dostępnych danych udało mi się ustalić, że w imieniu praprababci
autorki tej pracy jest błąd. Zamiast Stanisława powinno być Janina - informuje inicjatorka konkursu, Renata Skalska.

Kania. Pierwsza z pań pracowała zawodowo jako pielęgniarka, wspierając walczących
w Powstaniu Warszawskim. Druga w wieku 14 lat została wywieziona wraz z rodzicami do niemieckiego gospodarstwa rolnego
w pobliżu Kołobrzegu.

Nie wrócił z przepustki

Miejsce na szkolnej wystawie znalazła
wyjątkowo bogata dokumentacja fotograficzna, pochodząca z archiwum
rodzinnego Agaty Stępień.
Na zdjęciach opisanych
szczegółowo przez Zuzannę
Stępień (kl. VI a) znajdujemy
Stanisławę Zasuwa z domu
Juszczak oraz jej koleżanki, które poznała pracując
przymusowo w okolicach
Hamburga. Jest również
zdjęcie Antoniego Zasuwy,
przedwojennego urzędnika
pocztowego, który trafił do
niemieckiego obozu Sachsenhausen i pracował jako
stolarz. Po wyzwoleniu powrócił do Polski.
Z tego samego archiwum Agaty Stępień pochodzą zdjęcia rodziny Bujaczów
z Kleszczowa. Piotr Bujacz, ubrany w żołnierski mundur, sfotografował się z żoną Marią w 1939 roku. Na innym zdjęciu pozuje
wraz z bratem i ojcem. Na wystawie znalazła
się również kopia ausweisu P. Bujacza i kopia tytułowych stron wspomnieniowej książki
„Obóz koncentracyjny w Dachau”, wydanej
w 1946 roku. Jej autorem jest kleszczowianin z pochodzenia, ksiądz Ludwik Bujacz,
który - tak jak wielu innych kapłanów - więziony był w Konzentrationslager Dachau. Na
szczęście przeżył.
Konkurs „Ślady przeszłości - II wojna
światowa w archiwach rodzinnych” był dla
młodzieży inspiracją do przeszukania domowych albumów i szuflad z pamiątkami, był
też zachętą do porozmawiania z najstarszymi członkami rodzin. W większości wypadków uczniowie nie mieli okazji poznać osobiście krewnych, których okupacyjne losy
opisywali - są to wszak historie sprzed blisko 80 lat.
Jerzy Strachocki

Marzenia o powrocie w rodzinne strony
nie były też obce Franciszkowi Gadomskiemu, którego wojenne losy opisał uczeń klasy
V a, Juliusz Mądrzyk. Pradziadek urodzony
w Kuszynie koło Osjakowa w dniu wybuchu
wojny był od czterech lat żonaty. Zmobilizowany pod koniec sierpnia 1939 roku walczył
m.in. w obronie Warszawy. Trafił do niewoli niemieckiej. Był więziony w Sieradzu, skąd
wraz z innymi Polakami wysłano go na roboty przymusowe do Niemiec. Trafił w pobliże Gery, do gospodarstwa rolnego niejakiego Schwarza.
„Pracował w jego stajni przy koniach,
dlatego że miał doświadczenie z własnego
gospodarstwa. Niemiecki gospodarz mówił
do pradziadka „Franz”. Robota u niego była
ciężka, ale pradziadek był przyzwyczajony
do ciężkiej pracy i nie narzekał. Zawsze dobrze opowiadał o swoim gospodarzu, który
interesował się swoimi robotnikami”.
W 1942 roku Franciszek Gadomski został za solidną pracę nagrodzony przez
bauera przepustką. Mógł odwiedzić najbliższych, przede wszystkim żonę i dwie córeczki. Postanowił nie wracać z przepustki do Niemiec. Szwagier, który wtedy pełnił
funkcję sołtysa pomógł mu w załatwieniu fałszywych dokumentów. Któregoś dnia w wiosce pojawił się… bauer Schwarz. Przyjechał
po „swojego” robotnika. „Kiedy zobaczył jego
gospodarstwo, w którym nie miał kto pracować, żonę i małe dzieci, ulitował się nad
nim i nie kazał mu wracać ze sobą. Poprosił, aby pradziadek nigdy nikomu nie mówił,
że on tu był”.
Dwie kolejne postaci, których wojenne
losy zostały krótko przedstawione na pokonkursowej wystawie, to Maria Baksalerska-Golińska (nazywana „Baksią”) oraz urodzona w Łękińsku Teresa Baksalerska z domu

Drodzy Abonenci,
z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych pragniemy życzyć
Państwu, aby w tych wyjątkowych
dniach w Waszych sercach, domach
i rodzinach zagościła wiara, miłość
oraz nadzieja odradzającego się Życia.
Niech świąteczny czas napełni Was
otuchą, wprowadzi do życia spokój
i harmonię oraz przyniesie wiele
szczęścia i radości.
Zarząd i Pracownicy
ARR „ARREKS” S. A.

Pozostały zdjęcia, wspomnienia, książka

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość
oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
Mieszkańcom
i partnerom biznesowym życzą
Zarząd i Pracownicy
Zakładu Komunalnego
„Kleszczów” Sp. z o.o.
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WIELKANOC (nie)obecna w prasie
wa razy w roku, z okazji Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych większość
dzienników i tygodników przybiera świąteczną szatę, z dystansem podchodząc
do tzw. „bieżączki”, a więcej uwagi poświęcając tematom niecodziennym, ambitnym
reportażom, czasem rozważaniom popularyzującym historie biblijne.
Tygodniki zwiększają swoją objętość, zakładając że czytelnik nasycony jadłem ze
świątecznego stołu w czasie wolnych od pracy dni znajdzie okazję, by oddać się spokojnej lekturze dłuższych niż zwykle tekstów. Tak jest dzisiaj, na trudnym rynku prasowym. A jak było w przeszłości? Zajrzeliśmy do kilku tytułów prasowych wydawanych w regionie łódzkim, a dokładniej do ich wydań wielkanocnych. Co proponowano
ich czytelnikom?

D

Tygodnik „Kronika Piotrkowska” ukazywał się w latach
1910-1914. Poruszał tematy społeczne, gospodarcze i kulturalne, działając na rzecz zrzeszania się polskiej ludności w stowarzyszeniach, które umacniałyby polską przedsiębiorczość i narodowe, mocno nadwątlone przez zaborców
morale. W zasobach cyfrowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi znajduje się tylko kilkanaście zachowanych wydań „Kroniki”. Wśród nich jest
„wielkanocny” numer 14 z 6 kwietnia 1912 roku.
Redakcja wydawała pismo pod carską, coraz słabszą wprawdzie cenzurą, ale nie mogła
otwartym tekstem głosić płomiennych apeli do Polaków. Patriotyczne treści przemycała więc np.
w tekście „Orzeł. Fantazja wielkanocna” i w życzeniach „Zmartwychwstanie!”, zamieszczonych na
pierwszej stronie. Znalazł się w nich cytat z Zygmunta Krasińskiego: „Ducha wolności nikt nie zagrzebie/ Chyba on sam siebie!”.
W wielkanocnym wydaniu „Kroniki Piotrkowskiej” znalazł się też artykuł o historii pisanek wielkanocnych. Nawet dziś z zainteresowaniem czyta się informacje o sztuce zdobienia, charakterystycznej dla poszczególnych miejsc naszego regionu:
„Nie wszędzie spotykamy jednakową pod tym względem twórczość ludową. W okolicach Częstochowy znają tylko »malowanki«, czyli jaja malowane na jeden kolor, co zazwyczaj robią wieśniaczki, gotując je w łuskach cebuli dla otrzymania koloru żółtego, w życie lub świeżem sianie,
dla otrzymania barwy pomarańczowej. O ileż wyżej stanęli w poczuciu piękna domorośli artyści w Bendkowie, Babach lub Chorzęcinie pod Wolborzem. Tam «pisanki» błyszczą polichromią,
a fantastyczny rysunek liniowy dochodzi szczytu rozwoju w przedstawieniu oblicza Najświętszej
Panny. Farb dostarcza tu gleba rolnikowi, a więc żyto zielone, groch, łuski z fasoli lub cebuli, zastąpić muszą paletę”.
W roku 1935 wielkanocna niedziela przypadała na dzień
21 kwietnia. Wydawany w Łodzi od 11 lat dziennik „Echo”
wyszedł na te święta w objętości 8 stron, wypełnionych odpowiednią dawką doniesień o wypadkach, zbrodniach i kataklizmach. Jeden z najchętniej kupowanych dzienników był pismem brukowym, nastawionym na
sensację. Temu właśnie zawdzięczał swoją popularność, a redakcja nie traciła drukowanych kolumn na popisy dziennikarskich mistrzów, na głębokie analizy polityczne i gospodarcze.
Miejsce było potrzebne na wspomnianą już porcję codziennych sensacji i na drukowanie płatnych ogłoszeń, które zapewniały większe przychody niż sprzedaż samego dziennika na łódzkich
ulicach. „Włamywacze w mieszkaniu kupca”, „Katastrofa okrętowa na... Prypeci”, „Najmniejszy karzeł na świecie”, „Gdzie jesteś żono? Tragiczny zgon opuszczonego ślusarza” - to tytuły artykułów
z pierwszej kolumny wspomnianego wielkanocnego wydania „Echa”.
W skromnej ramce redakcja umieściła życzenia świąteczne kierowane do czytelników, były
też dwie tematyczne ilustracje (obraz J. F. Piwarskiego, pokazujący obrzęd święcenia pokarmów
na wsi oraz zdjęcie mnichów Bractwa św. Piotra, udających się na rezurekcję w Watykanie). Na
trzeciej kolumnie opublikowano korespondencję z Rzymu, poświęconą pielgrzymom, którzy licznie przybywają na rezurekcje do Bazyliki św. Piotra.
Z Wielkanocą jest związany jeszcze jeden tekst „Echa” z 1935 roku. Felieton z pozoru wrażliwego społecznie autora zwraca uwagę na potrzebę pamiętania o żyjących w niedostatku ubogich,
bezrobotnych mieszkańcach Łodzi. Opisując biesiadną atmosferę przy wielkanocnych stołach zasobnych rodzin autor zauważa: „w tej samej chwili, kiedy tutaj panuje gwar, wesołość, sytość i pogoda, opodal, może w tym samym domu, może na tym samem piętrze przy pustym stole i w smutku zasiada teraz rodzina, która nie ma na chleb, rodzina bezrobotnego…”.
Kilka wierszy dalej dowiadujemy się, w jaki sposób można pomóc tym nieszczęśnikom: „jeśli nabyliśmy Pożyczkę Inwestycyjną, przyczyniamy się do masowego zatrudnienia bezrobotnych,
poprawiamy ich byt i stajemy się jednym z ogniw gospodarczego planu, jaki ona przeprowadza”.
Dziś taki zabieg nazwalibyśmy pewnie „lokowaniem produktu”…
„Kurier Częstochowski” to dziennik, który zyskał zaszczytne miano pierwszej gadzinówki, wydawanej przez
niemieckiego okupanta na terenie Generalnej Guberni.
Był drukowany w języku polskim i ukazywał się do końca okupacji. Sami Niemcy nazywali „Kurier” „centralnym
organem katolickim w GG”.
å ciąg dalszy na str. 10

KOMUNIKATY
„Tarcza antykryzysowa” w szczegółach

Pod tytułem „Wyszukaj wsparcie dla swojej
firmy” na rządowym serwisie www.gov.pl pojawiło się szczegółowe omówienie dostępnych
form pomocy, z jakich mogą w obecnej sytuacji
korzystać przedsiębiorcy. Informacje i objaśnienia zostały pogrupowane na następujące wątki:
● Zdobądź środki na pracowników, ● Zmniejsz
koszty prowadzenia firmy, ● Zdobądź środki na
utrzymanie firmy w kryzysie, ● Ułatwienia dla
Twojej firmy, ● Przedłuż terminy płatności.
Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/
tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy.

„Ratunkowe” pożyczki
dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
ogłosił nabór wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór będzie prowadzony aż do wyczerpania limitu
środków. Pożyczka jest udzielana z Funduszu
Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta
weksli w skali roku.
Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Więcej informacji o tym, jakie są warunki udzielenia pożyczki
i jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku,
znaleźć można w Aktualnościach na stronie
www.pupbelchatow.pl.

Doradcze wsparcie przedsiębiorców
przez Fundację

24 marca na stronie internetowej Fundacji
Rozwoju Gminy Kleszczów (www.fundacja-kleszczow.pl) zostały zamieszczone informacje,
opracowane przez kancelarię prawną, która obsługuje FRGK. Są adresowane do przedsiębiorców i dotyczą trudnych tematów, jakie w firmach
pojawiły się w związku z koronawirusowym kryzysem. Porady zostały podzielone na pięć zagadnień: ● ochrona danych osobowych, ● prawo
podatkowe, ● prawo pracy i pomoc dla pracodawców, ● siła wyższa a wykonywanie kontraktów, ● zamówienia publiczne.

PCPR uruchamia telefoniczne
porady psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bełchatowie poinformowało, że bezpłatne
porady udzielane w ramach specjalistycznego
wsparcia przez psychologów, psychoterapeutów
oraz specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy
zostały zawieszone do odwołania. Mieszkańcy
powiatu bełchatowskiego, poszukujący pomocy
psychologicznej mogą się kontaktować telefonicznie. Psycholog dyżuruje codziennie pod
numerem telefonu 501-824-154 w godzinach
8:00-15:00.

ZUS w ramach „Tarczy”

Nowe rozwiązania prawne, wprowadzone
w ramach „Tarczy antykryzysowej” od 1 kwietnia przewidują m.in. zwolnienie małych firm (do
dziewięciu objętych ubezpieczeniem pracowników) z płacenia składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę oraz za pracujące dla
niego osoby. Z ZUS-owskiego zwolnienia mogą
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na czas epidemii
skorzystać także samozatrudnieni, których przychód nie przekracza
15.681 zł.
Aby uzyskać to i inne rodzaje wsparcia z ZUS trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Formularze są dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście
w placówce ZUS (wrzucając do skrzynki na dokumenty oznakowanej
napisem „Tarcza antykryzysowa”).
Kompletną informację o możliwym wsparciu przedsiębiorców i pracowników ze strony ZUS nasi czytelnicy znajdą na stronie www.kleszczow.pl (Aktualności z 2 kwietnia).

Aplikacja „Kwarantanna Domowa”…

… jest udostępniana od 19 marca osobom, odbywającym kwarantannę. Jak wiadomo 14-dniowej kwarantannie są poddawane osoby
wracające z zagranicy oraz te, które wcześniej miały kontakt z nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2.
Aplikacja jest dostępna w Google Play (na smartfony z Androidem)
oraz w App Store (na iPhony). Osoby, które są objęte obowiązkiem
14-dniowej izolacji i zainstalowały oraz aktywowały aplikację otrzymają codziennie jednego lub kilka kontrolnych SMS-ów. W ciągu 20 minut
od odebrania wiadomości SMS będą musiały wykonać i wysłać własne
zdjęcie (selfie). Jeżeli w wyznaczonym czasie nie wyślą selfie mogą się
spodziewać odwiedzin policji.
Dzięki systemowi geolokalizacji oraz systemowi porównywania twarzy odbiorca wysłanego zdjęcia otrzyma potwierdzenie, że dana osoba
przechodzi kwarantannę w tym miejscu, które wcześniej podała w formularzu lokalizacyjnym.
Aplikacja „Kwarantanna Domowa” umożliwia też kontakt z lokalnym
ośrodkiem pomocy społecznej, który w razie potrzeby pomoże dostarczyć leki bądź artykuły spożywcze.

Zmiany w usługach Poczty Polskiej

Na stronie www.poczta-polska.pl w jednym miejscu dostępne są
wszystkie informacje dotyczące usług i nowych procedur wprowadzonych w związku z obowiązującym stanem epidemii. Wprowadzono np.
nowe procedury przy potwierdzaniu obioru listów poleconych i paczek,
zastępując tradycyjny podpis 4 ostatnimi cyframi z dokumentu tożsamości. Placówki pocztowe pracują krócej. Zmianie uległy także możliwości
nadawania przesyłek zagranicznych.
W czasach epidemii, kiedy wszyscy apelują do nas o pozostanie w domu, Poczta Polska stara się oferować klientom możliwość
skorzystania z różnych usług bez konieczności odwiedzania placówek pocztowych. Na stronie www.poczta-polska.pl/korzystaj-z-uslugpoczty-polskiej-bez-wychodzenia-z-domu/ można uzyskać szczegółowe informacje na temat: ● Jak wysłać list bądź paczkę nie odwiedzając
placówki pocztowej?, ● Co możesz zrobić, gdy masz awizowaną przesyłkę albo przekaz pocztowy?, ● Jak zapłacić mandat bez wychodzenia z domu?, ● Jak dostarczyć komuś gotówkę pod dowolny adres
w Polsce?, ● Jak załatwić sprawy abonamentu RTV bez wychodzenia
z domu?.

Bank Spółdzielczy w Kleszczowie informuje

Bank Spółdzielczy w Kleszczowie poinformował o skróceniu godzin funkcjonowania. Zarówno w Centrali Banku w Kleszczowie, jak też
w oddziałach (Sulmierzyce, Kluki) oraz w filii w Rząśni obsługa klientów jest obecnie prowadzona w godzinach 8.00-12.00. Bank poprosił
również klientów o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w swoich
placówkach, zachęcając jednocześnie do korzystania: z usług bankowości elektronicznej, z kart płatniczych do wypłat gotówki w bankomatach,
z płatności mobilnych z wykorzystaniem funkcji zbliżeniowych przy płaceniu za zakupy.

Rejestracja bezrobotnych - tylko elektronicznie

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie poinformował, że rejestracja osób bezrobotnych prowadzona jest tylko w formie elektronicznej za
pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez pocztę elektroniczną.
O tym, jak poprawnie należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, można dowiedzieć się pod numerami telefonów: 44/ 631-4077, 44/ 631-40-76, 44/ 635-62-83.
Także wnioski dotyczące zatrudniania cudzoziemców przyjmowane
są wyłącznie drogą elektroniczną (platforma gov.pl) lub listową. Zarejestrowane dokumenty będą odsyłane pocztą.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie…

…zawiesiła prowadzenie zajęć przez swoich pracowników. „Wizyta
w sekretariacie poradni będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu - nr telefonu 44 632 28 74. Rejestracja dzieci na
diagnozy i konsultacje odbywać się będzie wyłącznie na wskazany powyżej nr telefonu” - informuje PPP na swojej stronie www.pppbelchatow.pl.
W dni robocze można korzystać z konsultacji telefonicznych, udzielanych
przez specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedę oraz doradcę zawodowego) pod numerem telefonu 44 632 28 74. Konsultacje są prowadzone w godzinach: poniedziałek - czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-12.00.
Wnioski o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju są przyjmowane codziennie w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu wizyty (tel. 44/ 632 28 74).

Gdzie szukać stomatologa?

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce i podjętymi działaniami zapobiegawczymi, gabinety stomatologiczne działające na terenie
gminy Kleszczów zostały zamknięte do odwołania. Stale aktualizowany
wykaz działających obecnie gabinetów stomatologicznych w województwie łódzkim jest zamieszczany na stronach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz-lodz.pl).
2 kwietnia na tej liście znaleźć można było 12 gabinetów, działających w powiecie bełchatowskim, 24 w piotrkowskim, 4 w radomszczańskim oraz 3 w pajęczańskim. Podane zostały również adresy i numery
telefonów, pod którymi można umawiać się na wizytę. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia gabinety stomatologiczne ograniczyły przyjęcia pacjentów do pilnych przypadków.

Szpital Wojewódzki w Bełchatowie informuje

Sytuacja epidemiczna i potrzeba zminimalizowania ryzyka
rozprzestrzeniania się koronawirusa spowodowały, że porady planowe
w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej świadczonej przez Szpital
Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zostały odwołane. Z
poszczególnymi poradniami można się kontaktować telefonicznie.
Numery telefonów poszczególnych poradni oraz terminy konsultacji
podane zostały pod adresem https://szpital-belchatow.pl/komunikat-688.
Przyjęcia w stanach pilnych odbywają się po uzgodnieniu telefonicznym.
Infolinia szpitala w Bełchatowie - 44/ 635-85-55.

Łódzki Oddział NFZ ograniczył bezpośrednią obsługę

We wszystkich placówkach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (także w delegaturze piotrkowskiej) zostały
wystawione skrzynki, do których można wrzucać korespondencję. Na bieżąco jest obsługiwana korespondencja, przesyłana do łódzkiego oddziału
NFZ pocztą, e-mailem (kancelaria@nfz-lodz.pl) oraz poprzez ePUAP.
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne otrzymane od lekarza
można przekazać bezpośrednio do sklepu medycznego lub apteki. ŁOW
NFZ zdalnie potwierdza takie zlecenie, co umożliwi odebranie wyrobów
medycznych. Dokumenty dotyczące leczenia uzdrowiskowego (zwroty
skierowań, uzupełnienia) oddział będzie przyjmował dopiero po ogłoszeniu przez Ministra Zdrowia zakończenia stanu epidemii.
Telefony kontaktowe do łódzkiego oddziału NFZ: ● Zaopatrzenie
w wyroby medyczne - 42/ 275-41-92; ● Leczenie uzdrowiskowe - 42/
275-40-89, 42/ 275-40-81, 42/ 275-40-83; ● Ubezpieczenie dobrowolne
- 42/ 275-41-66; ● EKUZ - 42/ 275-40-35; ● Weryfikacja statusu ubezpieczenia zdrowotnego - 42/ 275-41-65; ● Recepty (personel medyczny)
- 42/ 275-49-32; ● Sprawy inne - 42/ 275-40-44
Kontakt z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ jest możliwy w dni
robocze w godzinach 8:00-16:00.

KRUS zachęca do pomagania sąsiadom

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaapelowała do
mieszkańców wsi o zwrócenie szczególnej uwagi na mieszkające w sąsiedztwie osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i schorowane.
Ograniczenia związane ze stanem epidemii jeszcze bardziej utrudniają
im i tak niełatwe funkcjonowanie: „Na obszarach wiejskich takich osób
jest wiele. Żyjąc w oddaleniu od sklepów z żywnością, placówek opieki
medycznej oraz aptek mogą być pozbawieni dostępu do podstawowych
artykułów spożywczych czy leków. W tym trudnym okresie nie zapominajmy o nich! Pomóżmy potrzebującym sąsiadom zrobić zakupy lub wykupić leki. Pomagając, pamiętajmy o zachowaniu środków ostrożności
i przestrzeganiu zaleceń dotyczących ochrony przed koronawirusem
wydanych przez organy administracji rządowej, w tym Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego” - czytamy w apelu KRUS.
(opr. JS)
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WIELKANOC
(nie)obecna w prasie

å ciąg dalszy ze str. 8
W dni powszednie „Kurier Częstochowski” liczył 4 strony, ale wielkanocne wydanie z 13 kwietnia 1941 roku miało stron 10. Na pierwszej czytelnika witały życzenia wielkanocne, składane przez zespół redakcyjny
oraz wydawnictwo. Oprócz bardzo wielu doniesień o triumfalnym pochodzie wojsk hitlerowskich przez Europę i Afrykę Północną oraz kilku kolumn reklam dziennik zawierał rubryki adresowane do katolików.
„Tam wtedy na Golgocie nic innego nie czyniono, jak starano się
zniszczyć Prawdę, by ostatecznie zatriumfował złoty cielec, by ostatecznie upokorzyć wszystkich ludzi dobrej woli. A cóż innego teraz dzieje się
na świecie, jeśli nie walka Prawdy z pieniądzem? - Z jednej strony staje
coraz więcej narodów, ożywionych tylko jednym pragnieniem: aby w pokoju i sprawiedliwości poświęcić się jednemu z największych przykazań
Chrystusowych: - Pracy... A z drugiej strony stoi świat posiadaczy, świat
kapłanów synagogalnych i faryzeuszy, broniących panowania złota nad
światem, panowania tego złota, które drogą wyzysku i bezprawia zdobyli... I oto teraz toczy się straszna wojna, z której znowu zwycięzcą wyjdzie ten, kto jest obrońcą Prawdy, albowiem Prawdy niepodobna do grobu złożyć, albowiem niepodobna jej przekupić złotem, ani uśmiercić.”
Brakuje słów, by skomentować ten cyniczny wywód, kierowany
w dodatku do polskiej ludności, znoszącej coraz większe dolegliwości
związane z realiami okupacji. W oczywisty sposób władzom okupacyjnym zależało na wprowadzeniu zamętu pojęciowego. Złej od samego
początku wojnie (zresztą - która wojna jest dobra?) usiłowały nadawać
format dziejowej sprawiedliwości. Co mogli czuć mieszkańcy Częstochowy czytając tak zmanipulowane argumenty?
W omawianym wydaniu częstochowskiej gadzinówki znalazło się
jeszcze miejsce na wiersz Bronisławy Ostrowskiej „Rezurekcja” i na redakcyjny tekst, poświęcony polskim tradycjom wielkanocnym.
Grafika, przedstawiająca wiosenną dziewczynę, idącą boso
po trawie oraz bazie i pisanki tworzące ornament w dolnej części
pierwszej kolumny zdobią świąteczne wydanie komunistycznego dziennika „Głos Radomszczański”.
Organ Polskiej Partii Robotniczej w wielkanocnym wydaniu z 27 marca
1948 roku na swej pierwszej stronie zamieścił przede wszystkim propagandowy artykuł „Drogi jedności - drogi zwycięstwa”, gęsto przetykany
cytatami z partyjnych odezw i wypowiedzi Władysława Gomułki. Słowo
„Święta Wielkanocne” pojawia się w kierowanych do czytelników i prenumeratorów życzeniach od redakcji, upchniętych na tytułowej stronie
pod wspomnianym wcześniej rysunkiem wiosennego dziewczęcia.
Na stronie 3 („Tydzień w ilustracji”) redakcja przekonuje: „Tegoroczne święta wielkanocne są m. innymi świętem zmartwychwstania... polskiego filmu długometrażowego”. Dwie strony dalej tytuł „Święto wiosny”, opatrzony stosownym rysunkiem, zapowiada artykuł na temat
zwyczajów powitania wiosny. Jest więc o topieniu Marzanny, o chodzeniu z kogutkiem, o tradycji dyngusa.
Komunistyczna gazeta nie mogąc pisać o religijnej genezie Wielkanocy, przekonywała czytelników, że zbiega się ona „z przebudzeniem
wiosny, ze zmartwychwstaniem przyrody z dłuższego snu zimowego.
Obrzędy i obyczaje ludowe, wszystkie mają jeden sens i cel: powitać
i uczcić zieleń nowego życia”. Na adresowanej do pań kolumnie „Głos
kobiet” dzielono się z czytelniczkami nie tylko przepisami na świąteczne
ciasta, ale i poradami o nakrywaniu wielkanocnego stołu. Była też „Historia Jajka Wielkanocnego” i przewrotny wiersz Ludwika Jerzego Kerna „Mała pochwała małych jajek”.
„Odgłosy” - tygodnik społeczno-kulturalny, wychodzący w regionie
łódzkim, starał się być aż do bólu
laicki. Przeglądając dostępne w archiwum cyfrowym wydania, zauważamy że w latach 70. z okazji Wielkanocy ten tygodnik przeważnie
zamieszczał tylko zdawkowe życzenia („Pogodnych Świąt naszym Czytelnikom i Sympatykom”, „Słonecznych i zdrowych Świąt”, „Wypoczynku
w Święta, zdrowia i pomyślności Czytelnikom”). Wielkanocne „Odgłosy”
å ciąg dalszy na str. 12
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Ważne dla rolników
Komunikat dotyczący pracy ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła zmiany w zakresie przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR. Biura powiatowe, oddziały regionalne oraz centrala ARiMR pracują bez kontaktu z interesantami. Kontakt z ARiMR jest możliwy wyłącznie drogą telefoniczną lub
korespondencyjnie (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej). Przy
braku takich możliwości kontaktu można korzystać z tzw. wrzutni / urn, ustawionych w biurach powiatowych agencji.
Większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także
z rejestracją zwierząt rolnik może załatwić przez Internet. ARiMR radzi: ● 1. Jeżeli
używasz komputera - złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW
2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo
wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus!, ● 2. Jeżeli nie używasz komputera skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z pracownikiem biura powiatowego ARiMR, ● 3. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć
poprzez: pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego; wysłanie pocztą; złożenie poprzez platformę ePUAP; przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy
właściwego biura powiatowego.

STOP pożarom traw

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów
traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych
traw i pozostałości roślinnych. Za większość takich pożarów odpowiedzialny jest
człowiek, który zamiast regularnego wykaszania w okresie wegetacyjnym, wybiera
taką właśnie metodę oczyszczania gleby.
W materiałach przygotowanych w ramach kolejnej edycji kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW, prowadzonej przez Komendę Główną Państwowej
Straży Pożarnej, MSWiA oraz Lasy Państwowe, znaleźć można wiele liczb, ilustrujących skalę zagrożenia oraz wielkość strat. W 2019 roku w Polsce odnotowano 153.520 pożarów, wśród których było 55.912 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Szacowane
straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2019 roku, to 40.974.800 złotych.
Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków, którzy w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu.
Zakaz wypalania traw zawarto m.in. w ustawie o ochronie przyrody, ustawie
o lasach. Za wykroczenia tego typu grożą kary aresztu, nagany lub grzywny (do
5000 zł), a nawet kara pozbawienia wolności do lat 10.
(opr. JS)

EKOINSTAL

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW
Z DOFINANSOWANIEM GMINY w ZAKRESIE

rekuperatory, pompy ciepła,
elektrownie słoneczne
tel. 604 296 362, 519 643 222

Informujemy również o możliwości
skorzystania ze zwrotu 5.000,- w programie
MÓJ PRĄD również w innych gminach

www.ekoinstalacje.pl

1 - 15 IV `2020

Informator

KLESZCZOWSKI

Jak wygląda nauka na odległość?
tygodniach zamknięcia placówek oświatowo-wychowawczych wobec
Po dwóch
dalszego rozszerzania się epidemii koronawirusa Ministerstwa Edukacji Na-

rodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziły system zdalnego nauczania
z możliwością oceny uczniów i ich klasyfikowania. Jak wygląda takie edukowanie na odległość?

W szkołach podstawowych…

…nauczanie na odległość przybiera różne formy - od wysyłanych uczniom i rodzicom filmów z prowadzonej lekcji, po wysyłanie zadań do samodzielnego wykonania.
Ważne jest zadbanie o równomierne obciążenie ucznia w danym dniu zajęciami, urozmaicanie zajęć adekwatnie do możliwości psychofizycznych uczniów.

E-podręczniki na platformie

Oprócz pracy z nauczycielami uczniowie mogą korzystać z darmowych e-podręczników. Na platformie www.epodreczniki.pl są zarówno materiały dla uczniów z poziomu
wczesnoszkolnego, jak i dla starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. E-podręczniki mogą być wykorzystywane w dowolnym czasie.

Jak uczyć na odległość przedmiotów zawodowych?

Przy edukacji na odległość problemem staje się nauka przedmiotów zawodowych.
MEN zdecydował się przenieść tematy niemożliwe obecnie do praktycznej realizacji
na kolejny rok nauki. Taka zmiana pozwoli uczniom szkół zawodowych na kontynuację nauki.

Elastyczne podejście do praktyk

Do końca roku szkolnego 2019/2020 została przedłużona możliwość udziału uczniów
techników i szkół policealnych w praktykach zawodowych. Pracodawcom, którzy zatrudniają u siebie praktykantów szkół I stopnia zapewnione zostało dalsze dofinansowanie kosztów kształcenia. Na odległość realizowane są też zajęcia w ramach kształcenia
ustawicznego. Zajęcia praktyczne mają być uzupełniane w kolejnych etapach edukacji.

Studiowanie on-line

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 23 marca przedłużyło do 10
kwietnia ograniczenie pracy m.in. szkół wyższych i studiów podyplomowych. Wprowadzono kształcenie w postaci zajęć on-line oraz możliwość sprawdzania wyników nauczania przy użyciu technologii informatycznych. Pod linkiem https://www.gov.pl/web/nauka/
ksztalcenie-na-odleglosc studenci mogą znaleźć wykaz dostępnych narzędzi do kształcenia na odległość. Są tam też przykłady dostępnych zasobów dla uczelni.

Poradniki i instrukcje

Kuratoria oświaty zamieszczają na swoich stronach poradniki dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dotyczące sposobu zorganizowania nauczania na odległość. „Organizacja zdalnego nauczania w szkołach - poradnik”, „Kształcenie na odległość - poradnik
dla szkół” to tylko dwa przykłady takich publikacji, które znaleźć można na stronie http://
www.kuratorium.lodz.pl/
(opr. JS)

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991
lub (44) 634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego –
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub
692-130-780.

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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WIELKANOC
(nie)obecna w prasie

å ciąg dalszy ze str. 10
z 1976 umieściły na pierwszej stronie sonet Romana Gorzelskiego „Pisanka”. Był też specjalny 32-stronicowy dodatek. Nie znajdziemy w nim
związanych ze świętami tekstów, a słowo „Wielkanoc” wyeksponowano tylko raz - w tytule wspomnień wojennych „Wielkanoc nad Wezerą”.
W 1980 w wydaniu wielkanocnym „Odgłosów” pojawił się reportaż
„Jajecznica z 6 milionów jaj”, poświęcony… produkcji jajek w Polsce.
Istotna odmiana przyszła dopiero w roku 1981. Uwagę na tytułowej stronie przyciągają fragmenty „Księgi psalmów”, przetłumaczone przez Czesława Miłosza, a całą trzecią kolumnę wypełnia tekst „Episkopat Polski
w trosce o Ojczyznę”. Jego autor cytuje listy i uchwały Episkopatu, odwołuje się do wypowiedzi prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, pisze
też takie słowa:
„Wbrew różnym spekulacjom i obawom Polacy mają dość rozsądku
i mocy, by własnymi rękami uporządkować swój dom. Ta jedność Polaków w obliczu zagrożenia jest największą rękojmią wyjścia Polski z kryzysu, jej odrodzenia i rozkwitu, ku czemu zmierza Kościół, dążą wszystkie siły patriotyczne, o co ze stolicy Piotrowej modli się błogosławiąc te
wysiłki nasz wielki rodak w służbie Kościoła powszechnego Ojciec święty, Jan Paweł II”.
Rok 1981 był dalszym ciągiem tzw.
karnawału „Solidarności”. W tym samym
czasie, kiedy ukazał się wspomniany numer łódzkich „Odgłosów”, wyszedł też
trzeci numer „Tygodnika Solidarność”
- pisma, którego wydawcą była Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ
„Solidarność”. Tytułową stronę zdominował tekst „Jan Paweł II do nas
wszystkich”, złożony w całości z fragmentów papieskich homilii oraz cytatu z encykliki „Redemptor hominis”. Głównym wątkiem tych wypowiedzi była wartość ludzkiej pracy i potrzeba szacunku wobec ludzi pracy, a graficznym wyróżnikiem tytułowej strony - fotografia płaskorzeźby
z sylwetką Chrystusa ukrzyżowanego.
Wielkanocne wątki w tym wydaniu „Tygodnika Solidarność” znajdujemy w tekście Józefa Smosarskiego „W dawnej Polsce” (o obchodach
Wielkiego Tygodnia w XVI, XVII i XVIII wieku) oraz felietonie Józefy Hennelowej „Czas świąteczny” (m.in. o potrzebie radosnych przygotowań do
świąt i późniejszego wspólnego przeżywania Wielkanocy z włączeniem
do tego naszych dzieci). Prawdziwą perełką tego wydania był fragment
wydanej 4 lata wcześniej w podziemiu powieści Tadeusza Konwickiego „Kompleks polski”. Były jeszcze: tekst Marka Edelmana o powstaniu
w getcie warszawskim, mocny reportaż Andrzeja Kaczyńskiego o budowie okazałego gmachu dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej
Podlaskiej, prowokacyjna analiza „Polaków portret kryzysowy - przyczynek do psychologii kolejki i przetrwania”.
O ile wspomniane wcześniej 16-stronicowe „Odgłosy” kosztowały 3
zł to także 16-stronicowy „Tygodnik Solidarność” był wyceniony na 7 zł
(od 14 numeru cenę podwyższono do 9 zł). Mimo tego był to najbardziej
poszukiwany przez czytelników tygodnik. Swój żywot zakończył na 37
wydaniu wraz z ogłoszeniem stanu wojennego…
Wróćmy jeszcze do wielkanocnego wydania z kwietnia 1981 roku.
Nie napisałem o świątecznych życzeniach, zawartych w krótkim „wstępniaku” Tadeusza Mazowieckiego, który był redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”. Oto fragment tego, co napisał wtedy do czytelników: „Najgłębszy sens Świąt Wielkiej Nocy, nad którym każdy człowiek,
i wierzący, i niewierzący może się pochylić, zawarty jest w tajemnicy rozpostartej między Cierpieniem, Męką i Śmiercią Chrystusa a radością
Zmartwychwstania. Tajemnicy człowiek dotknąć nie może, ale może
się do niej zbliżyć. Dopóki trwa w ludziach wrażliwość na to co jest tajemnicą rozpostartą między cierpieniem i śmiercią, a radością i życiem
- dopóty trwa kultura. Jeśli wrażliwość ta wygasa, albo zostaje zabita wszystko staje się płaskie, a niepokój zatraca swój głęboko ludzki sens
i przestaje być niepokojem o cel życia, o sens istnienia, troską o to, by
nadać mu godny wymiar i w chwilach i sytuacjach najtrudniejszych, mężnie mu sprostać”.
Tymi życzeniami - kto wie czy dziś nie bardziej aktualnymi niż prawie 40 lat temu - wypada zakończyć tę podróż przez wielkanocne wydania kilku polskich gazet i czasopism.
Jerzy Strachocki
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Szkolne wieści

Wszyscy uczniowie TNT zdali egzaminy zawodowe
20 marca zostały ogłoszone wyniki egzaminów, potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy te w styczniu i lutym zdawali także
uczniowie klasy czwartej Technikum Nowoczesnych Technologii im.
Jana Pawła II w Kleszczowie. Do egzaminu oznaczonego symbolem
E.19 (Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych) przystąpiło 30 uczniów oraz uczennic klasy IV t. Zdawalność
egzaminu zarówno w części pisemnej, jak i praktycznej w kleszczowskiej szkole wyniosła 100 proc.

Najlepsi w konkursie Olimpus
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych podał na swojej stronie wyniki zimowej sesji konkursu Olimpus. Z licznego grona kleszczowskich
licealistów, którzy przystąpili do rywalizacji, podajemy tylko nazwiska
uczniów sklasyfikowanych w pierwszej dziesiątce w kraju: ● Fizyka
kl.1 L: Szymon Strzelczyk - 7 m. w kraju, tytuł laureata, ● Język angielski kl. 1 L (po szkole podstawowej): Juliusz Wędzonka - 4 m. w kraju,
tytuł laureata i nagroda książkowa, Dominika Jóźkiewicz - 7 m. w kraju, Alicja Nadajewska - 8 m. w kraju, Alicja Mijas - 8 m. w kraju, Antoni
Łażewski - 8 m. w kraju, Julia Księżnik - 9 m. w kraju, Łukasz Kasprzak
- 9 m. w kraju - wszyscy z tytułem laureata, ● Język angielski kl. 1 G
(po gimnazjum): Wiktor Rorat - 10 m. w kraju, tytuł laureata.

Książkowe mole nie mają lekko
Szkolne biblioteki prowadzą rankingi klas oraz uczniów, którzy
w danym miesiącu wypożyczają najwięcej książek. Statystki za marzec i kwiecień będą wyglądały wyjątkowo skromnie – zamknięcie
szkół odcięło miłośników literatury od stałego zaopatrzenia w nowe
tomy do przeczytania, bo
wraz ze szkołami zostały
zamknięte biblioteki, wśród
nich także ta, widoczna na
zdjęciu, w szkole w Łękińsku.
We współczesnych
m i e s z k a n i a c h k s i ą ż k owe zbiory są bardziej niż
skromne, więc młodzi czytelnicy pozostając w domach skazani są na sięganie do zasobów internetowych. Polecamy im
nie tylko te strony, na których jest udostępniana literatura, ale również
miejsca, gdzie znaleźć można inne zasoby kultury. Prosimy - zwróćcie uwagę na: ● Polona.pl - biblioteka cyfrowa zbiorów Biblioteki Narodowej - zdigitalizowane książki, czasopisma, mapy, grafiki i rękopisy;•
Ninateka - archiwalne materiały audiowizualne - spektakle teatralne,
opera, koncerty, reportaże, filmy oraz animacje; ● Wolne Lektury - biblioteka ze zbiorem ponad 5,5 tys. książek oraz kilkuset audiobooków;
● Lektury.gov - narzędzie ułatwiające zapoznawanie się z utworami literackimi będącymi na liście lektur szkolnych; ● Przystanek historia materiały Instytutu Pamięci Narodowej.
(opr. JS)

Elewacje, docieplenia budynków
Mieszalnia Farb i Tynków

 system dociepleń
 tynki elewacyjne i dekoracyjne
 kleje, siatki elewacyjne
 styropian
 płytka „klinkiero”
 imitacja deski dekoracyjnej „TABLO”
Firma PIOBUD, tel. 790-691-215

