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Ostatnie chwile,  
by się spisać!

Do 30 kwietnia mieszkańcy gminy Kleszczów są zobowiązani 
do wzięcia udziału w spisie próbnym. Ponieważ nie można liczyć 
na odwiedziny rachmistrzów spisowych, dane na temat naszej ro-

dziny oraz warunków, w jakich mieszkamy możemy zweryfikować 
i zaktualizować metodą internetową, korzystając z gotowych formu-
larzy spisowych. Więcej na str. 5

Krwiodawcy nie zawodzą
W krwiodawczej akcji, przeprowadzonej w SOLPARKU 3 

kwietnia, udział wzięło łącznie trzydziestu pięciu krwiodawców. 
Ofiarnie odpowiedzieli 
na apel łódzkiego Re-
gionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwio-
l eczn ic twa o  p i lne 
uzupełnienie braków 
w banku krwi.

Efektem akcji, zor-
ganizowanej dzięki 
współpracy Gminne-
go Klubu Honorowych 

Dawców Krwi PCK w Kleszczowie z RCKiK w Łodzi, było pobra-
nie 15,75 litra krwi.

- W tak trudnym czasie nasi krwiodawcy nie zawiedli. Akcja 
przebiegła bardzo sprawnie przy zachowaniu wszelkich środków 
ostrożności. Dziękujemy wszystkim dawcom za poświęcenie oraz 
ekipie wyjazdowej z łódzkiego RCKiK za sprawne przeprowadze-
nie akcji - mówi przedstawiciel zarządu Gminnego Klubu HDK 
PCK w Kleszczowie.

Przybędzie osiem mieszkań
Przy ulicy Tulipanowej w Kleszczowie rozpoczęła się budo-

wa dwóch nowych, wielorodzinnych budynków, w których zosta-
ną przygotowane 
mieszkania o cha-
rakterze socjalnym. 
Każdy budynek bę-
dzie posiadał dwa 
mieszkania jedno-
pokojowe oraz dwa 
dwupokojowe.

Więcej na str. 2

Warsztaty on-line
Marcowy atak koronawiru-

sa w Polsce pokrzyżował pla-
ny Gminnego Ośrodka Kultury, 
dotyczące m.in. przedświątecz-
nych warsztatów. Po to, by nie 
tracić kontaktu z mieszkańcami 
naszej gminy, GOK zaczął pu-
blikować na swojej stronie fil-
my instruktażowe, pokazujące 
w jaki sposób można samo-
dzielnie wykonywać różne przy-
kłady rękodzieła (takie, jak np. 
widoczny na zdjęciu namalowa-
ny na jedwabiu zajączek).

Więcej na str. 12

Funkcjonowanie Urzędu Gminy
w okresie epidemii

- W związku z rozszerzaniem się epidemii koronawirusa SARS-
-CoV-2 zostały wprowadzone w połowie marca i nadal obowiązu-
ją ograniczenia w bezpośredniej obsłudze Klientów Urzędu Gminy 
w Kleszczowie. Są one podyktowane zaleceniami służb epidemio-
logicznych oraz koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjono-
wania administracji, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mieszkań-
ców gminy Kleszczów - mówi wójt Sławomir Chojnowski.

Rozporządzenie Rady Ministrów obowiązujące od 22 kwietnia 
wprowadziło pewne ujednolicenie zasad funkcjonowaniu urzędów 
administracji publicznej w okresie epidemii.

Więcej na str. 4

Więcej miejsc parkingowych
Zwiększy się liczba miejsc do parkowania przy Urzędzie Gminy 

w Kleszczowie. Parking liczący 21 miejsc wraz z drogą dojazdową 
od ulicy Urzędowej powstanie w pobliżu budynku gminnego archi-
wum zakładowego (na zdjęciu).

Więcej na str. 2
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Budowa mieszkań  
przy ul. Tulipanowej

wykonawcę kolejnej z kleszczowskich inwestycji mieszka-
niowych Urząd Gminy wybrał w przetargu firmę PPUH „Eko-

inżbud” Łukasz Stępień z Piotrkowa Trybunalskiego. Przygotowanie 
placu budowy rozpoczęło się w połowie lutego. Na początku kwietnia 
zostały rozprowadzone podziemne sieci i przystąpiono do wykony-
wania ław fundamentowych.

Każdy z dwóch murowanych budynków, powstających przy uli-
cy Tulipanowej będzie liczył ok. 170 m kw. powierzchni użytkowej. 

Oprócz nich zostanie również 
wzniesiony budynek gospodar-
czy o powierzchni ponad 68 m 
kw. Będą z niego mogli korzy-
stać wszyscy lokatorzy, którym 
zostaną przyznane lokale socjal-
ne w nowych domach.

Po postawieniu i wykończe-
niu budynków rozpoczną się 
prace związane z zagospodaro-
waniem terenu, budową parkin-
gu i zadaszonej wiaty na odpa-

dy oraz z ogrodzeniem terenu. Zadaniem wykonawcy będzie jeszcze 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Cała inwestycja ma być ukończona do 31 sierpnia przyszłego 
roku, a zapisana w umowie wartość brutto wynosi 2.188.350 zł.

JS

Zmiana organizacji ruchu  
na DP 1500E

związku z rozbudową ponad 2-kilometrowego fragmentu dro-
gi powiatowej 1500E od środy 22 kwietnia wprowadzono 

zmianę organizacji ruchu na odcinku od ronda w Kleszczowie do ron-
da w Łękińsku. Wyznaczony objazd prowadzi kierowców fragmen-
tem kleszczowskiej obwodnicy (od ronda w Kleszczowie do ul. Mo-
drzewiowej w Łękińsku).

Przystanek autobusowy, który znajdował się po wschodniej stro-
nie ronda w Kleszczowie został przeniesiony na przeciwną stronę 
ronda i mieści się przy wyremontowanym niedawno fragmencie uli-
cy Głównej. JS

Na

Będą kolejne  
miejsca parkingowe

miarę zwiększania się liczby aut coraz mocniej jest odczu-
wany brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych, zwłasz-

cza w pobliżu instytucji użyteczności publicznej. Przy ul. Głównej 
w Kleszczowie przybyło nieco takich miejsc w efekcie zagospoda-
rowania działki w sąsiedztwie stacji paliw. Kolejną inwestycję, dzięki 
której zwiększy się liczba miejsc do parkowania przy Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie, zrealizuje wkrótce na zlecenie gminy firma Rol-Bud 
Elżbieta Grabiszewska ze Szczercowa. O gminne zamówienie firma 
ta rywalizowała w przetargu wraz z siedmioma innymi oferentami.

Parking liczący 21 miejsc powstanie w pobliżu budynku archi-
wum zakładowego, na południowy zachód od siedziby Urzędu Gmi-
ny. Uzupełnieniem tej inwestycji będzie budowa drogi dojazdowej. 
Do utwardzenia drogi oraz nawierzchni parkingu będzie wykorzysta-
na szara kostka betonowa „z odzysku”, pozostała po wcześniejszych 
przebudowach dróg, jakie realizowała gmina.

Przed ułożeniem betonowej nawierzchni konieczna będzie roz-
biórka fragmentu kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącego 
rowu melioracyjnego, wykonanie nowej sieci „deszczówki”, budowa 
zasilania elektrycznego do lamp oświetlających teren oraz połącze-
nie tegoż zasilania z gminną siecią.

Całość zadania ma być wykonana w ciągu czterech najbliższych 
miesięcy i będzie kosztować gminę 378 tys. zł brutto. JS

W

W Laptopy dla gminnych szkół
rząd Gminy w Kleszczowie zgłosił do Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa (CPPC) wniosek o przekazanie dotacji na 

zadanie „Zdalna szkoła w Gminie Kleszczów”. Wniosek był odpo-
wiedzią na ogłoszony przez CPPC projekt „Zdalna szkoła”.

Dzięki pozytywnej ocenie wniosku gmina Kleszczów pozyskała 
70 tys. zł. Za pieniądze z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 zostanie kupione 28 laptopów. Przenośne kom-
putery gmina przekaże do szkół, a dyrektorzy zdecydują o ich przy-
dzieleniu tym uczniom, którzy do tej pory nie mieli odpowiednich 
warunków sprzętowych do nauki zdalnej. Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka w Kleszczowie otrzyma 12 sztuk, Szkoła Podsta-
wowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku - 8 sztuk, a Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Kleszczowie - 8 sztuk.

Trwające od kilku tygodni zamknięcie placówek oświatowych 
wymusiło prowadzenie zajęć edukacyjnych „na odległość”, przy wy-
korzystaniu sprzętu komputerowego i programów informatycznych. 
Nie każda rodzina dysponuje sprzętem, umożliwiającym efektyw-
ną pracę w trybie zdalnym. Projekt „Zdalna szkoła” to odpowiedź na 
doraźne rozwiązanie problemów sprzętowych. JS

Gmina pomoże  
lokalnym przedsiębiorcom

kwietnia na internetowej stronie gminy Kleszczów została za-
mieszczona rozmowa z wójtem Sławomirem Chojnowskim. 

Zostały w niej przybliżone główne założenia programu wsparcia lo-
kalnych firm, których sytuacja uległa pogorszeniu z powodu epide-
mii koronawirusa.

Wójt, pytany o to, jakie działania podejmie w celu ulżenia przed-
siębiorcom, którzy odnotowali wyraźne zmniejszenie obrotów 
w pierwszych miesiącach roku 2020, odpowiedział: 

- Projekt uchwały, który przedstawię Radzie Gminy Kleszczów, 
będzie dotyczył zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, bu-
dynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej w drugim kwartale bieżącego roku.

Wsparcie zostałoby skierowane do mikroprzedsiębiorców oraz 
małych i średnich przedsiębiorców. Takie zwolnienie podatkowe, 
choć będzie pomocą publiczną, to nie zostanie zaliczone do pomocy 
de minimis. Pytany o warunki wsparcia wójt odpowiedział:

- Podatnik musi złożyć oświadczenie, za którego prawdziwość 
ponosi prawną odpowiedzialność, że w ciągu dwóch miesięcy roku 
2020 zanotował obroty gospodarcze co najmniej o 10 proc. mniejsze 
niż w tych samych miesiącach roku 2019. Druga możliwość to wyka-
zanie spadku obrotów w oparciu o dane z jednego, dowolnego mie-
siąca 2020 roku, ale w tym przypadku zmniejszenie obrotów musi 
wynieść co najmniej 20 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem 
ubiegłego roku. 

Co istotne warunkiem uzyskania zwolnienia będzie nie zalega-
nie z zapłatą podatku od nieruchomości do końca stycznia tego roku. 
Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku nie będą musieli opłacać rat za 
kwiecień, maj i czerwiec. Wójt wspomniał również o projekcie obję-
cia lokalnym programem pomocy społecznej mieszkających na tere-
nie gminy mikroprzedsiębiorców oraz pracowników, którzy z powodu 
zamknięcia firm lub zawieszenia działalności mają znacznie zmniej-
szone dochody.

17 kwietnia wójt Sławomir Chojnowski zwrócił się do przewod-
niczącej Rady Gminy Kleszczów, Katarzyny Biegała z wnioskiem 
o zwołanie posiedzenia Rady Gminy Kleszczów. W zaproponowa-
nym porządku obrad znalazły się dwa projekty uchwał. Pierwszy do-
tyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków 
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaś 
drugi - wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla za-
mieszkałych na terenie Gminy Kleszczów i zmagających się ze skut-
kami epidemii COVID-19 osób będących mikroprzedsiębiorcami, pra-
cownikami oraz innymi osobami świadczącymi usługi na podstawie 
umów cywilnoprawnych. JS
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KOMUNIKATY
PSZOK w Łuszczanowicach Kolonii znowu działa
Spółka Eko-Region poinformowała o wznowieniu działalności Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łuszczanowicach Ko-
lonii. PSZOK od 14 kwietnia ponownie przyjmuje odpady, dostarczane 
przez mieszkańców gminy Kleszczów.
„Przyjęcie odpadów do PSZOK będzie się odbywało z zachowaniem 
wszelkich niezbędnych środków ostrożności. Wyrażamy nadzieję, że 
mieszkańcy Państwa Gminy - stosując się do zaleceń administracji rzą-
dowej i służb sanitarnych - będą przywozić do PSZOK odpady wyłącz-
nie w sytuacji niezbędnej potrzeby, minimalizując w ten sposób ryzyko 
rozprzestrzeniania się koronawirusa” - czytamy w informacji przesłanej 
przez Eko-Region sp. z o.o. do Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Przypominamy, że w sezonie wiosenno-letnim (1 kwietnia - 30 września) 
PSZOK funkcjonuje w dniach: poniedziałek - piątek od godz. 11.00 do 
19.00, a w soboty od godz. 9.00 do 19.00.

Ważna informacja dla studentów
Studentów uczelni wyższych, którzy złożyli wnioski o przyznanie mie-
sięcznego stypendium gminnego i podpisali stosowne umowy informu-
jemy, że 30 kwietnia br. upływa termin składania zaświadczeń, potwier-
dzających kontynuowanie nauki w II semestrze roku akademickiego 
2019/2020.
W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym na terenie Polski i za-
mknięciem uczelni wyższych, Rada Gminy Kleszczów 31 marca podję-
ła uchwałę o zmianie zasad przyznawania stypendiów studentom z tere-
nu gminy Kleszczów. Zmiana dotyczyła przede wszystkim wydłużenia do 
30 kwietnia br. terminu składania zaświadczeń o kontynuowaniu nauki. 
Studenci, którzy do tej pory nie dostarczyli stosownych zaświadczeń do 
Urzędu Gminy są proszeni o ich dostarczenie lub przesłanie drogą ma-
ilową na adres: kancelaria@kleszczow.pl.
Studentów, którzy przesłali skany zaświadczeń drogą mailową, prosimy 
o dostarczenie do Urzędu Gminy oryginałów zaświadczeń. Student, któ-
ry przerwał lub ukończył naukę na uczelni ma obowiązek przekazania 
poinformowania o tym fakcie do Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Więcej czasu na złożenie PIT
Standardowo termin złożenia rocznego zeznania PIT upływał w Pol-
sce 30 kwietnia. W tym roku deklaracje podatkowe można będzie jed-
nak składać do końca maja. Wydłużenie terminu jest wyjściem naprze-
ciw zwłaszcza dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. W ich 
przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie 
zeznania do urzędu skarbowego.
Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody 
z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) rozliczenie po-
datkowe zostało przygotowane w postaci elektronicznej w usłudze „Twój 
e-PIT”. W przypadku braku aktywności podatnika rozliczenie to zosta-
nie zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z rozliczenia wyniknie niedopła-
ta podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do po-
szczególnych osób. 
Jeśli przygotowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba bę-
dzie skorygować, to można to zrobić do 31 maja (poprzez usługę „Twój 
e-PIT”, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papiero-
wym formularzu).

Ważne dla klientów JEREMIE 2
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje o możliwości wniosko-
wania o zmianę warunków umów dotyczących pożyczek z programu 
JEREMIE 2. Zmiany są uzasadnione negatywnymi dla biznesu skut-
kami trwającej epidemii. Klienci, którzy otrzymali pożyczkę z udzia-
łem środków, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego, mają możliwość skorzystania z dodatkowej, 
6-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych albo z maksymalnie 
4 miesięcznych wakacji kredytowych dla spłaty rat kapitałowo-odset-
kowych.
Więcej szczegółów (w tym kontakty do osób, które klientom JEREMIE 
2 udzielą informacji o wprowadzonych rozwiązaniach) znaleźć można 
na stronie www.fundacja-kleszczow.pl. Na tej stronie jest również za-
mieszczony regulamin wnioskowania o zmianę warunków umowy.

(opr. JS)

OFERTA DZIERŻAWY GRUNTÓW
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie 

informuje mieszkańców o możliwości dzierżawy nie-
ruchomości gruntowych, znajdujących się w stre-
fach przemysłowych w Żłobnicy i w Bogumiłowie.
Dzierżawcą może zostać osoba fizyczna oraz osoba 
prawna.

Roczne stawki czynszu za dzierżawę gruntów:
- za grunty rolne - 100 zł/ ha brutto,
- za użytki zielone - 50 zł/ha brutto.

Jeden dzierżawca może posiadać nie więcej niż 15 ha.
Szczegóły dzierżawy znajdują się w „Regulaminie oddawania nie-

ruchomości gruntowych w dzierżawę w Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów”, który jest dostępny na stronie internetowej www.frgk.pl.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 
tel. 503-407-624, 44 731-31-33 lub bezpośrednio w biurze FRGK przy 
ul. Sportowej 3, w godz. 8.00-16.00.

Uchwalili pomoc  
dla przedsiębiorców

kwietnia odbyła się sesja Rady Gminy Kleszczów zwołana na 
wniosek wójta gminy. Było to pierwsze posiedzenie rady, zor-

ganizowane w trybie zdalnym. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
obecni byli: przewodnicząca rady Katarzyna Biegała, wójt gminy Sła-
womir Chojnowski, skarbnik gminy Agata Karbownik, sekretarz gmi-
ny Kazimierz Hudzik oraz pracownicy obsługi. Radni łączyli się z salą 
konferencyjną za pośrednictwem Internetu, zasiadając przed tabletami. 
W takich - wymuszonych epidemicznymi obostrzeniami - warunkach 
przystąpili do procedowania dwóch projektów uchwał.

Pierwszy dotyczył zmniejszenia obciążeń podatkowych dla lokal-
nych przedsiębiorców, których fi rmy odczuwają znaczący spadek przy-ów, których fi rmy odczuwają znaczący spadek przy-, których firmy odczuwają znaczący spadek przy-
chodów z powodu epidemii. Odnosi się to do: ● mikroprzedsiębiorców 
zatrudniających mniej niż 10 pracowników i osiągających roczny ob-
rót netto poniżej 2 mln euro; ● małych przedsiębiorców, zatrudniają-
cych mniej niż 50 pracowników i wykazujących roczne obroty netto do 
10 mln euro; ● średnich przedsiębiorców tj. firm zatrudniających do 250 
pracowników i osiągających roczny obrót netto do 50 mln euro.

Drugi z projektów dotyczył udzielenia wymiernej pomocy finanso-
wej zamieszkałym na terenie gminy Kleszczów osobom, które są mi-
kroprzedsiębiorcami bądź pracownikami, albo świadczą usługi na 
podstawie umów cywilnoprawnych, a po 1 kwietnia br. w następstwie 
epidemii COVID-19 zostały dotknięte obniżeniem dochodu co najmniej 
o 40 proc. w stosunku do dochodu, jaki uzyskiwały w wybranym miesią-
cu od stycznia do marca br.

W dyskusji podczas sesji udział wzięło kilkoro radnych. O zasadno-
ści i podstawach prawnych uruchomienia lokalnych form wsparcia dla 
naszych przedsiębiorców wypowiadał się m.in. wójt gminy oraz skarb-
nik gminy.

Obie uchwały uzyskały jednogłośne poparcie 14 radnych czyli 
wszystkich, którzy uczestniczyli w kwietniowym posiedzeniu. Uchwała 
podatkowa wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia w „Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Łódzkiego” z mocą od 1 kwietnia br. Uchwała 
dotycząca przyjęcia programu pomocy społecznej ma wejść w życie z 
dniem ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego”.

JS
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● Prosimy o ograniczenie osobistego załatwia-
nia spraw w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

● W kontaktach z pracownikami Urzędu Gminy 
zalecamy przesyłanie dokumentów poprzez: 
● pocztę elektroniczną, ● za pośrednictwem 
platformy e-PUAP, ● tradycyjną pocztą.

● Dokumenty można także dostarczać do spe-
cjalnej skrzynki, ustawionej przy wejściu do 
UG.

● Zamiast pobierać papierowe druki od pra-
cowników obsługujących Punkt Obsługi 
Klienta prosimy korzystać z gotowych formu-
larzy, udostępnianych poprzez stronę www.
kleszczow.pl.

● Na życzenie Klientów są wydawane potwier-
dzenia złożenia dokumentów papierowych, 
wrzucanych do wspomnianej skrzynki. Od-
bywa się to za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej. 

● Do odwołania jest nieczynna kasa Urzędu 
Gminy w Kleszczowie. Prosimy o dokony-
wanie wpłat przelewem, bądź w kasie Banku 
Spółdzielczego w Kleszczowie.

***
Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzi-
ło od dnia 22 kwietnia ujednolicone zasady 
funkcjonowaniu urzędów administracji publicz-
nej. W paragrafie 13 rozporządzenia, ogłoszo-

Informacja dla Klientów Urzędu Gminy
nego w Dzienniku Urzędowym z 19 kwietnia 
(poz. 697), został wymieniony katalog „zadań 
niezbędnych do zapewnienia pomocy obywa-
telom”. Do zadań, których realizację w okre-
sie epidemii ma zapewnić administracja sa-
morządowa na poziomie gminnym zostały 
zaliczone sprawy z zakresu: ● rejestracji sta-
nu cywilnego; ● ewidencji ludności i dowodów 
osobistych; ● pomocy społecznej; ● świadcze-
nia usług komunalnych; ● administracji archi-
tektoniczno-budowlanej (w zakresie decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego); ● ochrony środowiska 
(w zakresie decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji ze-
zwalających na usunięcie drzew lub krzewów).
Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilne-
go realizowane są na bieżąco. W przypadku 
spraw związanych z ewidencją ludności i ob-
sługą dowodów osobistych, wymagających 
osobistego złożenia bądź odbioru dokumen-
tów, termin bezpośredniej wizyty należy wcze-
śniej ustalić telefonicznie (nr tel. 44/ 731-66-
16, 44/ 731-66-26).
Aby ułatwić mieszkańcom gminy kontakt telefo-
niczny z pracownikami poszczególnych refera-
tów Urzędu Gminy podajemy wykaz telefonów:

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA 44 731 31 10
REFERAT ORGANIZACYJNY 
Kierownik Referatu 44 731 31 35
Stanowisko ds. obsługi samorządu mieszkań-
ców 44 731 66 27
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 44 731 
66 20
REFERAT INWESTYCJI GMINNYCH 
Kierownik Referatu 44 731 31 23
Stanowisko ds. zagospodarowania prze-
strzennego 44 731 66 50
Stanowisko ds. energetyki 44 731 66 47
Stanowisko ds. inwestycji drogowych 44 731 
66 48
Stanowisko ds. inwestycji (wodociągi, kanali-
zacja) 44 731 66 24
Stanowisko ds. inwestycji (gaz, telekomunika-
cja) 44 731 66 24
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT  
LOKALNYCH 
Kierownik Referatu 44 731 66 73 
Stanowisko ds. rozliczenia podatku VAT 44 
731 66 18
Stanowisko ds. księgowości podatkowej 44 
731 66 72
REFERAT ZDROWIA, OŚWIATY, 
 KULTURY I PROMOCJI
Kierownik Referatu 44 731 31 25
Stanowisko ds. kultury, stypendiów i opieki 
nad dziećmi do lat 3 44 731 66 41
Stanowisko ds. zdrowia 44 731 66 41
Stanowisko ds. oświaty 44 731 66 45
Stanowisko ds. rozwoju gminy, obsługi in-
westorów i współpracy zagranicznej 44 731 
66 45
Stanowisko ds. promocji 44 731 31 22
Redakcja „Informatora Kleszczowskiego” 44 
731 31 22

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 44 731 
66 26
Z-ca Kierownika, Stanowisko ds. ewidencji 
ludności i dowodów osobistych 44 731 66 16
ZESPÓŁ SPRAW OBYWATELSKICH  
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, 
obrony cywilnej 44 731 66 74
Stanowisko ds. bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego i działalności gospodarczej 44 731 
66 74
Stanowisko ds. wojskowych i obsługi kancela-
rii dokumentów niejawnych 44 731 66 17
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI GRUNTAMI 
Kierownik Referatu 44 731 66 55
Stanowisko ds. dotacji do urządzeń ograni-
czających emisję zanieczyszczeń 44 731 66 
46
Stanowisko ds. dotacji do zakupu sadzonek 
i krzewów 44 731 66 50
Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony gruntów 
44 731 66 31
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki grunta-
mi 44 731 66 31
Stanowisko ds. gospodarki zasobami leśnymi 
i gruntami 44 731 66 32
Stanowisko ds. gospodarki odpadami 44 731 
66 81
REFERAT MAJĄTKU GMINY 
Kierownik Referatu 44 731 66 38
Stanowisko ds. gospodarki majątkiem gminy 
44 731 66 40
Stanowisko ds. ewidencji mienia komunalne-
go 44 731 66 43
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Starostwa Powia-
towego w Bełchatowie 44 731 66 76

WÓJT GMINY KLESZCZÓW
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz.U.2020.65. ze 
zm.), informuję, że w siedzibie Urzędu 
Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 
został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz 
opublikowany na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Kleszczów i stronie 
internetowej www.kleszczow.pl wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 
położonej w miejscowości Dębina, gmina 
Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.
Więcej informacji można uzyskać 
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, 
ul. Główna 47, II p. pok. 26 lub telefonicznie 
44/ 731-66-31 lub 44/ 731-66-55.

Gmina dostarczyła 
mieszkańcom  
środki ochrony
rzypominanie mieszkańcom, by pamię-
tali o przestrzeganiu standardów zapo-

biegających zakażeniu koronawirusem (czę-
ste i dokładne mycie rąk, unikanie dotykania 
twarzy, zachowywanie odpowiedniej odległo-
ści od innych) okazuje się niewystarczającym 
działaniem profilaktycznym w sytuacji, kiedy - 
z powodu niedostępności na rynku - w wielu 
domach brakuje maseczek, jednorazowych rę-
kawiczek albo płynów dezynfekcyjnych.

W Urzędzie Gminy zapadła decyzja o zor-
ganizowaniu dostawy środków ochronnych dla 
wszystkich mieszkańców gminy Kleszczów. Do 
każdego gospodarstwa domowego trafiły po 
trzy sztuki maseczek ochronnych wielokrotne-
go użytku. W ich dostarczanie zaangażowali 
się sołtysi oraz radni naszej gminy. Dzięki prze-
prowadzeniu dystrybucji przed Świętami Wiel-
kanocnymi mieszkańcy zostali przygotowani na 
wprowadzony od 16 
kwietnia obowiązek 
zasłaniania ust oraz 
nosa podczas prze-
bywania w przestrze-
ni publicznej.

20 kwietnia ru-
szyła natomiast ko-
lejna część dystrybu-
cji środków ochrony 
indywidualnej .  Do 
każdego gospodar-
stwa domowego trafiły paczki jednorazowych 
rękawiczek, 5-litrowe pojemniki z płynem do 
dezynfekcji rąk oraz kolejne maseczki wie-
lokrotnego użytku. W tę część zorganizowa-
nia dostaw dla naszych mieszkańców za-
angażowali się pracownicy Urzędu Gminy. 
Dystrybucja była prowadzona z zachowa-
niem koniecznych środków bezpieczeństwa 
- służące do opanowania epidemii akcesoria 
były dostarczane pod drzwi mieszkań, bądź 
furtki przy wjeździe na posesje.

Apelujemy o właściwe i zgodne z przezna-
czeniem stosowanie zakupionych przez gminę 
środków. Wykorzystując je odpowiednio oraz 
przestrzegając dotychczasowych standardów 
higienicznych, zwiększamy bezpieczeństwo 
nasze i naszych bliskich. W ten sposób wspól-
nie zmniejszymy ryzyko zakażenia koronawiru-
sem SARS-CoV-2. JS
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1 do 30 kwietnia w gminie 
Kleszczów trwa spis prób-

ny, który ma poprzedzić przeprowadze-
nie Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021. Nasza gmi-
na wybrana została jako jedyna w woje-
wództwie łódzkim do przeprowadzenia 
generalnej próby przed właściwym spi-
sem. W całej Polsce taka próba jest re-
alizowana w 16 jednostkach samorządu 
terytorialnego.

Więcej informacji na temat spisu 
można uzyskać na stronie interneto-
wej https://spis.gov.pl/. Na tej stronie 
znaleźć można przejrzysty przewodnik, 
który poinformuje, w jaki sposób nale-
ży prawidłowo wypełniać rubryki formu-
larza spisowego. Samospis jest prze-
prowadzany z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji dostępnej na stro-

nie internetowej 
Głównego Urzędu 
Statystycznego.

„ S a m o s p i -
su internetowe-
go można doko-
nać na własnych 
komputerach lub 
urządzeniach mo-

bilnych, uzupełniając wymagane dane 
w aplikacji, dostępnej na stronie interne-
towej GUS pod adresem https://spis.gov.
pl. Każda osoba dokonująca samospisu 
jest uwierzytelniana w systemie telein-
formatycznym. Aplikacja na bieżąco sy-
gnalizuje, czy respondent właściwie wy-
pełnia pola.

Ważne, aby wszystkie udziela-
ne odpowiedzi na pytania formularza 
odnosiły się do momentu krytyczne-
go spisu, tj. stanu na dzień 31 marca 
2020 r. o godzinie 24:00.

Samospisu może dokonać jedna do-
rosła osoba z mieszkania (która zalo-
guje się pierwsza) za wszystkie osoby 
w mieszkaniu lub osoby dorosłe spisują 
się samodzielnie.

Uwaga: Dzieci poniżej 18 roku życia 
powinny być spisane przez rodziców lub 
opiekunów. Dane dotyczące osób nie-
obecnych przekazują osoby pełnoletnie 
wspólnie z nimi zamieszkałe.

Szczegółowy wykaz pytań wraz z de-
finicjami, wyjaśnieniami i przykładami od-
powiedzi zawiera interaktywna instruk-
cja metodologiczna dostępna na stronie 
logowania do aplikacji do samospisu 
https://spis.gov.pl” - to fragment informa-
cji, zawartych na wspomnianej stronie.

Formularz elektroniczny składa się 
z trzech części. Pierwsza z nich doty-
czy ustalenia adresu zamieszkania oraz 
osób zamieszkałych pod tym adresem 
i ich relacji rodzinnych. Druga część for-
mularza odnosi się do warunków miesz-
kaniowych. Odpowiadamy w niej na ta-

Przypominamy o obowiązku 
SAMOSPISU

kie kwestie, jak ● własność mieszkania 
i tytuł prawny, ● wielkość mieszkania, ● 
sposób ogrzewania i rodzaj stosowane-
go paliwa lub źródła energii w mieszka-
niu, ● własność budynku i rok jego od-
dania do użytku, ● informacje na temat 
przyłączy doprowadzonych do budynku.

W części trzeciej, która dotyczy kwe-
stionariuszy osobowych każda ze spisy-
wanych osób posiada swój indywidualny 
formularz. Odpowiadamy w nim na py-
tania o: kraj urodzenia i obywatelstwa, 
miejsce i adres zamieszkania, przeby-
wanie za granicą, stan cywilny i związ-
ki niesformalizowane, wykształcenie, na-
rodowość - przynależność narodowa lub 
etniczna, język używany w domu, wyzna-
nie religijne, niepełnosprawność, wyko-
nywanie lub posiadanie pracy, przyczynę 
nieposzukiwania pracy, charakterysty-
kę pracy, poszukiwanie pracy. Na pyta-
nia wrażliwe istnieje możliwość odpowie-
dzi „nie chcę odpowiadać na to pytanie”.

„W trakcie pracy z formularzem 
elektronicznym kontrolowana jest po-
prawność wprowadzanych informacji. 
Procedury kontrolne uruchamiane są au-
tomatycznie podczas przechodzenia do 
następnego pytania. W przypadku błę-
du, który koniecznie należy poprawić, 
wyświetla się komunikat o błędzie na 
czarnym tle w dolnym lewym rogu ekra-
nu. Ponadto w sytuacjach, kiedy dane 
wymagają sprawdzenia, wyświetlają się 
komunikaty oznaczone pomarańczową 
czcionką” - czytamy na stronie https://
spis.gov.pl.

Po prawidłowym wypełnieniu wszyst-
kich części formularza należy zakończyć 
formularz spisowy wciskając przycisk 
„Zakończ”. Wtedy wpisane dane zosta-
ną automatycznie przesłane do bazy da-
nych GUS, a na ekranie pojawi się ko-
munikat „Samospis został zakończony. 
Dziękujemy za wzięcie 
udziału w spisie próbnym 
przed Narodowym Spi-
sem Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań 2021.” 
Następnie należy zazna-
czyć „Zakończ spis” i po-
twierdzić zakończenie.

Jeśli się okaże, że 
zamieszczony na stro-
nie przewodnik „Jak prawidłowo wypeł-
nić aplikację spisową?” oraz „Instrukcja 
wypełniania aplikacji spisowej w dru-
gim spisie próbnym przed NSP 2021” 
(oba dokumenty do pobrania ze strony) 
okażą się niewystarczające, albo poja-
wią się problemy techniczne trudne do 
przebrnięcia można zadzwonić na infoli-
nię GUS (tel. 22/ 279 99 99 wew. 8). Li-
nie telefoniczne są czynne codziennie od 
8:00 do 20:00 oraz w weekendy od 8.00 
do 20.00.

(opr. J. Strachocki)

Od

Jeszcze  
o marcowej sesji

apowiedzieliśmy dokończenie w tym wyda-
niu „IK” informacji o uchwałach, jakie Rada 

Gminy Kleszczów podjęła na marcowej sesji. Pod-
czas tego posiedzenia radni dokonali zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów, 
a także w tegorocznym budżecie. Ustalili obowią-
zujący wzór deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. Nie wyrazili 
zgody na wyodrębnienie w gminnym budżecie fun-
duszu sołeckiego.

Kolejne z przyjętych uchwał dotyczyły: ● szcze-
gółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, od-
raczania lub rozkładania na raty spłaty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przy-
padających Gminie Kleszczów; ● niedochodze-
nia należności o charakterze cywilnoprawnym przy-
padających Gminie Kleszczów i jej jednostkom 
organizacyjnym; ● ustalania maksymalnej wysoko-
ści pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku 
budżetowym (maksymalną wysokość takiej pożycz-
ki w trwającym właśnie roku budżetowym radni usta-
lili na poziomie 500 tys. zł; źródłem finansowania po-
życzek będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych); 
● zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów”.

W odpowiedzi na wnioski złożone przez spółkę 
ELBIS radni uruchomili proces sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części zwałowiska wewnętrznego Pola Bełcha-
tów, obejmującego część obrębu Piaski, Wola Grzy-
malina i Łękińsko. Sporządzenie miejscowego pla-
nu ma umożliwić budowę na objętym nim terenie 
dużej farmy fotowoltaicznej.

Ponadto w trakcie sesji, odbywającej się 31 
marca Rada Gminy: ● wyraziła zgodę na nabycie 
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geo-
dezyjnym Kleszczów, ● dokonała zmian w uchwale 
dotyczącej zasad przyznawania stypendiów studen-
tom z terenu gminy Kleszczów; ● określiła kryteria 
rekrutacji do internatu Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Kleszczowie.

W porządku marcowego posiedzenia znalazły 
się również takie punkty, jak: sprawozdanie Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Kleszczowie za rok 2019; sprawozdanie 
z realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny za rok 2019; informacja na temat umorzeń 
należności pieniężnych. JS

Maj bez  
DNI KLESZCZOWA

fiarą koronawirusa stają się nie tylko za-
rażeni nim ludzie. Epidemia spowodowa-

ła odwołanie wydarzeń kulturalnych oraz imprez 
sportowych, nawet takich, których przygotowa-
nie trwa latami, a koszty sięgają miliardów do-
larów (np. Igrzyska Olimijskie czy piłkarskie Mi-
strzostwa Europy).

W ostatnich dniach maja planowane było 
święto naszej gminy - XXIII Dni Kleszczowa. Ta 
impreza nie odbędzie się w zaplanowanym termi-
nie, bo nie sposób dzisiaj prognozować czy zakaz 
organizowania imprez masowych zostanie znie-
siony do końca maja. W takiej sytuacji nie można 
finalizować umów z wykonawcami, obsługą ga-
stronomiczną, ochroną. JS

Z
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ie wiadomo, jaki będzie ostateczny termin wyborów na urząd 
Prezydenta RP oraz jaką formę (bezpośrednią czy korespon-

dencyjną) przybierze nadchodzące głosowanie. Przeprowadzenie wy-
borów spoczywa na barkach samorządów. Pomimo prowadzonych 
przez polityków sporów na temat terminu oraz formy wyborów obowią-
zujący pozostaje (w chwili oddawania do druku tego wydania „Informa-
tora”) termin 10 maja 2020 roku.

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża nadzieję, że wszystkie sa-
morządy na bieżąco przygotowują się do wyborów prezydenckich. 
Urząd Gminy w Kleszczowie w ustalonych terminach publikuje kolejne 
informacje, komunikaty oraz obwieszczenia. Ich papierowe wersje tra-
fiają na tablicę ogłoszeń na terenie urzędu, natomiast w wersji elektro-
nicznej dokumenty te są zamieszczane na stronie www.bip.kleszczow.

pl, w zakładce „Wybory”.
Pierwszy dokument („Postanowie-

nie Marszałka Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej w sprawie zarządzenia wy-
borów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej”) zamieszczony został 6 lu-
tego br. Kolejne informacje dotyczyły 
m.in. warunków udziału obywateli pol-
skich w głosowaniu w obwodach gło-

sowania utworzonych w kraju oraz w obwodach głosowania utworzo-
nych za granicą i na polskich statkach morskich. Znaleźć je można pod 
datą 18 lutego.

Datę 19 lutego nosi „Informacja o uprawnieniach wyborców niepeł-
nosprawnych”. 24 lutego w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej 
ogłoszone zostały dwa komunikaty Komisarza Wyborczego w Piotrko-
wie Trybunalskim. Pierwszy dotyczy miejsca, czasu i terminu przyj-
mowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego przez 
wyborców niepełnosprawnych, zaś drugi - sposobu zgłaszania kandy-
datów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Informacja Wójta Gminy Kleszczów o terminie i miejscu dokonywa-
nia zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych 
nosi datę 30 marca. Termin ustalony został na 10 kwietnia, natomiast 
ze względu na wprowadzone ograniczenia w osobistym załatwianiu 
spraw w Urzędzie Gminy zostały wskazane m.in. takie formy zgłasza-
nia, jak: przesyłka pocztowa, droga elektroniczna oraz dostarczanie 
zgłoszenia do skrzynki, umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy.

10 kwietnia zostały ogłoszone numery i granice obwodów głosowa-
nia oraz siedziby pięciu komisji obwodowych, utworzonych na terenie 
gminy Kleszczów: Nr 1 w Żłobnicy, Nr 2 w Kleszczowie, Nr 3 w Łękiń-
sku, Nr 4 w Łuszczanowicach oraz Nr 5 w Kleszczowie (DPS).

17 kwietnia na stronach BIP zostało zamieszczone „Obwieszczenie 

Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach 
na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach 10 maja 2020 r.”. 
Oto pełne dane o zarejestrowanych kandydatach:

1) BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, 
poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, czło-
nek Wiosny Roberta Biedronia;

2) BOSAK Krzysztof, lat 37, wykształcenie średnie, poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfe-
deracji Wolność i Niepodległość;

3) DUDA Andrzej Sebastian, lat 47, wykształcenie wyższe prawni-
cze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie 
należy do partii politycznej;

4) HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, 
wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność go-
spodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;

5) JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący 
zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. 
z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

6) KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata Maria, lat 63, wykształcenie 
wyższe socjologiczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, za-
mieszkała w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;

7) KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie 
wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamiesz-
kały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

8) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyż-
sze historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miej-
sce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały 
w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;

9) TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie 
zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.
pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

10) ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miej-
sce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kon-
gresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

20 kwietnia wójt gminy poinformował o sporządzeniu aktualnego 
spisu wyborców z terenu gminy Kleszczów. Na podstawie pisemne-
go wniosku spis jest udostępniany zainteresowanym osobom. Możli-
wość udostępniania przewidziano do 4 maja w godzinach pracy Urzę-
du Gminy.

Mieszkańców gminy Kleszczów, uprawnionych do głosowania w te-
gorocznych wyborach prezydenckich, prosimy o śledzenie kolejnych in-
formacji, obwieszczeń i komunikatów wyborczych, zamieszczanych na 
stronie www.bip.kleszczow.pl/bipkod/23125177?start=1. JS

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Jak założyć Profil Zaufany?
rak możliwości bezpośrednich kontaktów z urzędami i wymuszo-
ny pobyt w domach przekonuje nas o tym, że warto posiadać 

Profil Zaufany (PZ). Jest to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości 
obywatela w systemach elektronicznej administracji, szczególnie przy-
datna teraz, kiedy niektóre sprawy musimy załatwiać on-line.

Profil Zaufany działa jak odręczny podpis. Dzięki niemu można wysy-
łać przez Internet dokumenty i wnioski do niektórych urzędów (np. wnieść 
podanie, odwołanie, skargę), można załatwić dziesiątki różnych spraw 
w urzędach, działających w Twojej okolicy i w całej Polsce.

Co załatwisz dzięki Profilowi Zaufanemu?
● złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego,
● sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru,
● sprawdzisz swoje punkty karne,
● złożysz wniosek o świadczenie 500+,
● złożysz deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na por-

talu podatkowym,
● wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
● złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
● wyślesz pismo do podmiotu publicznego,
● załatwisz wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdze-

nia tożsamości.

Profil Zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu za 
pomocą:

● internetowego konta bankowego
Konto bankowe można wykorzystać do szybkiego i bezpiecznego za-

kładania i potwierdzania profilu zaufanego. Twoje dane w banku są wia-
rygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta), dlatego nie 
musisz już potwierdzać ich osobiście w urzędzie. Taką usługę oferują 
banki: PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao, 
mBank, Santander, Alior Bank oraz serwis Envelo.

Zakładanie PZ przez bankowość elektroniczną jest bardzo proste 
(szczegółowe informacje znajdują się stronach internetowych poszcze-
gólnych banków).

● dowodu osobistego z warstwą elektroniczną
Jeżeli masz dowód osobisty z warstwą elektroniczną na stronie wybo-

ru sposobu uzyskania profilu zaufanego wybierz opcję e-dowód i postępuj 
dalej jak w podanej tam instrukcji. Uwaga! Ta opcja oprócz nowego dowo-
du osobistego z warstwą elektroniczną wymaga posiadania także czytni-
ka, umożliwiającego połączenie dowodu z komputerem (tzw. czytnik NFC) 
oraz zainstalowanego wcześniej oprogramowania e-dowodu.

● kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Ta opcja wymaga zainstalowanego wcześniej oprogramowania PZ 

Signer. Upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację PZ Signer. Jeśli 
nie - pobierz aplikację odpowiednią dla Twojego systemu: Windows 32-
bit, 64-bit | Mac | Linux. Źródło: www.gov.pl

Kapitał w zieleni
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Jak wygląda  
zdalne nauczanie?

12 marca w szkołach nie ma normalnych zajęć. W sa-
lach lekcyjnych i na korytarzach panuje cisza. Puste są 

parkingi i stojaki na rowery. Uczniowie i nauczyciele kontynuują 
naukę w swoich mieszkaniach.

Jak wyglądał proces dostosowania się do tej wymuszonej 
przez epidemię sytuacji? Jak sprawdzają się narzędzia, pozwa-
lające na prowadzenie zdalnego nauczania? Opowiada o tym 
nauczycielka informatyki i matematyki w Szkole Podstawowej 
w Kleszczowie, a także autorka bloga „Tikowy belfer” - Justyna 
Klimczyk.

W chwili, gdy zostały zawieszone zajęcia w szkołach, stworzyłam zakład-
kę „Lekcje on-line”. Umieszczałam tu przesyłane przez nauczycieli materiały, 
zadania i linki z podziałem na klasy i przedmioty. Pozostawaliśmy w kontakcie 
z uczniami i ich rodzicami, korzystając z dziennika elektronicznego. Był to czas 
utrwalania dotychczas przerobionego materiału.

Od 25 marca - zgodnie z Rozporządzeniem MEN - przeszliśmy na pra-
cę zdalną. Oznaczało to, że możemy realizować kolejne zagadnienia podsta-
wy programowej. Już wcześniej - licząc się z tym, że szkoła będzie zamknięta 
przez dłuższy okres czasu - zaczęliśmy się przygotowywać do pracy w Office 
365. Ten pakiet był w naszej szkole testowany już dwa lata wcześniej, więc nie 
było większych problemów z jego wdrożeniem. Zostały założone i udostępnio-
ne konta dla nauczycieli, po to by mogli zapoznać się z pakietem, testować go, 
szkolić się. Kolejnym krokiem było założenie kont dla uczniów. Na początku 
otrzymali je uczniowie klas IV-VIII, później także z klas I-III. Trzeba wspomnieć 
tutaj o panu Krzysztofie Kątnym - naszym informatyku, który wykonał ogrom 
pracy podczas wdrażania systemu.

Każdy uczeń uzyskując dostęp do pakietu Office 365 otrzymał do swojej 
dyspozycji darmowy pakiet programów (m.in. MS Word, MS Excel, MS Power 
Point), a także dostęp do usługi OneDrive. Dzięki temu każdy może teraz bez 
problemu wykonać zadawane przez nauczycieli zadania, które wymagają sko-
rzystania z tego typu aplikacji. Wykonanych przez ucznia prac nie trzeba wysy-
łać. Są one automatycznie udostępniane określonemu nauczycielowi.

W pakiecie Office 365 znajduje się także aplikacja MS Teams. To ona sta-
ła się głównym kanałem komunikacji z uczniami. Pozwala m.in. organizować 
spotkania on-line (na żywo) z naszymi uczniami w stworzonych zespołach. Mo-
żemy komunikować się z nimi zarówno jako z grupą, a także z każdym indywi-
dualnie. Możemy udostępnić uczniom dowolną aplikację (ćwiczenie), prezen-
tację czy dokument. Dzięki temu uczeń może stać się nie tylko odbiorcą treści, 
ale również aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Może pisać na ekranie (na kla-
wiaturze lub myszką, w zależności od programu), może uzupełniać udostęp-
nione przez nauczyciela ćwiczenia interaktywne. To znacznie uatrakcyjnia tę 
formę współpracy z uczniami. Jeśli w danym dniu nie zaplanowano zajęć on-
-line, trwają konsultacje za pośrednictwem czatu. Działamy w oparciu o plan 
ustalony - zgodnie z naszymi sugestiami i potrzebami - przez panią dyrektor.

Teams to bardzo wygodne narzędzie, które pozwoliło zrezygnować 
z większości tych, jakimi posiłkowaliśmy się w okresie przejściowym. Gene-
ralnie wszystkie podejmowane przez nas działania organizowane są na tej 
platformie. Z informacji, które do mnie docierają wiem, że nauczyciele są za-
dowoleni z tego rozwiązania. Dzieci też już się wdrożyły i sprawnie z niej korzy-
stają. Poznając kolejne narzędzia jakie dał dostęp do Office 365 przeszkoliłam 
(oczywiście zdalnie) grupę nauczycieli w zakresie tworzenia testów w aplika-
cji MS Forms. 

Co ważne używany przez nas system jest bardzo bezpieczny. Nikt spoza 
szkoły nie ma dostępu do zgromadzonych tam zasobów i danych. Mamy więc 
pewność, że nic nieprzewidzianego się nie wydarzy.

Office 365 to tylko narzędzie pracy. Wiem, że nauczyciele wspomagają się 
również licznymi serwisami internetowymi. Wyszukują w nich zarówno treści, 
jak i ćwiczenia interaktywne, często też sami tworzą potrzebne zasoby. Poza 
tym wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły otrzymali dostęp do rządo-
wej platformy epodreczniki.pl, korzystamy również z zasobów udostępnianych 
nam przez wydawnictwa.

Justyna Klimczyk

Dramatyczne chwile 
w Domu św. Barbary

rzez cały dzień 22 kwietnia odbywała się ewakuacja pod-
opiecznych oraz personelu z Domu Pomocy Społecznej 

św. Barbary w Kleszczowie. Placówka prowadzona przez Fundację 
Servire Homini wcześniej została objęta kwarantanną.

Dramatyczny ciąg wydarzeń rozpoczął się z chwilą stwierdze-
nia u zmarłej w szpitalu pensjonariuszki tego DPS zakażenia ko-
ronawirusem. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie postanowił wtedy 
zamknąć kleszczowski DPS, izolując w nim zarówno podopiecz-
nych, jak też personel. Od wszystkich tych osób, a także od księży 
Parafii pw. NMP Anielskiej w Kleszczowie, którzy regularnie odwie-
dzali położony w pobliżu kościoła DPS, pobrano materiał do badań 
laboratoryjnych.

Wyniki badań okazały się porażające. Niemal wszystkie z po-
nad 60 przebadanych osób były zarażone koronawirusem. 21 kwiet-
nia na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemio-
logicznej w Bełchatowie ukazał się komunikat następującej treści: 

„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie zo-
bowiązuje osoby, które kontaktowały się z księżmi z Parafii Naj-
świętszej Maryi Panny Anielskiej w Kleszczowie, w okresie od 
10.04.2020 r. do 21.04.2020 r., do zgłaszania się telefonicznie do 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, pod nr telefonu: 44 
631 31 08, 44 631 31 18, tel. alarmowy 509 748 182”.

Następnego dnia od rana rozpoczęła się ewakuacja. W zakro-
jonych na szeroką skalę działaniach uczestniczyło Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzka Stacja Ratow-
nictwa Medycznego w Łodzi, personel medyczny oraz wojskowi (25 
Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego oraz 
9 Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej) i policja.

Wielogodzinna operacja skupiła uwagę wielu mediów, a zdję-
cia i relacje z jej przebiegu pojawiły się w różnych publikatorach. 
Jak podały media, powołujące się na wypowiedź rzeczniczki pra-
sowej wojewody łódzkiego, Dagmary Zalewskiej do szpitali w Zgie-
rzu, Łodzi, Bełcha-
towie i Radomsku 
przet ranspor to -
wano nie tylko 51 
pensjonariuszy i 4 
pracowników z po-
twierdzonym za-
każeniem koro -
nawi rusem,  a le 
też osoby, u któ-
rych wynik pierw-
szego badania nie 
dał jednoznacz-
nych wyników.

DPS św. Barbary został zamknięty do 5 maja. W tym czasie zo-
stanie przeprowadzona dokładna dezynfekcja pomieszczeń. Część 
wyposażenia oraz osobiste rzeczy pensjonariuszy zostaną przeka-
zane do utylizacji.
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Wychodzisz z domu? 
Zasłoń usta i nos!

16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każ-
dy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy. 

Może to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki mate-
riałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu chroni siebie i in-
nych. Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą chorobę 
bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie Polski obowiązu-
je do odwołania. Dotyczy wszystkich, którzy znajdują się: w budyn-
kach użyteczności publicznej (np. w urzędach, szkołach, uczelniach, 
przychodniach i szpitalach, na poczcie, w bankach i restauracjach), 
w sklepach i na targowiskach, w punktach usługowych, na klatkach 
schodowych, w windach, pralniach i innych miejscach wspólnych, 
z których korzystają mieszkańcy bloków, na drogach i placach (do-
tyczy również osób jeżdżących np. rowerem lub hulajnogą), w za-
kładach pracy (dotyczy osób, które mają styczność z osobami z ze-
wnątrz - interesantami, klientami, obywatelami itp.).

Zasłanianie ust i nosa obowiązuje w pojazdach komunikacji zbio-
rowej (autobusach, tramwajach, w metrze itp.), a także w samocho-
dach, w których razem jadą osoby obce, to znaczy takie, które nie 
mieszkają ze sobą (np. koledzy z pracy, sąsiedzi itp.).

WAŻNE!
● Policjanci, strażnicy graniczni, kasjerzy w banku czy sprzedaw-

cy w sklepie mogą zażądać od nas odkrycia twarzy w celu identyfika-
cji. Mamy obowiązek uczynić to na ich prośbę.

● Pracownicy sklepów i punktów usługowych mogą zakrywać 
twarze przy pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie kasy, punkty sprze-
daży, okienka itd. są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną 
ochronną.

Zakrywać usta i nos muszą co do zasady wszyscy. Wprowadzo-
no jednak kilka wyjątków. Wśród nich znajdują się: ● dzieci do 4 lat, 
osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub 
zaświadczenia nie jest wymagane), ● osoby, które same nie mogą 
założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okaza-
nie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane), ● osoby po-
ruszające się samochodem - jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą, 
● osoby poruszające się samochodem - jeżeli przebywa tam jedynie 
kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4, ● pracownicy w zakła-
dach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlo-
wych (WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów 
lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust 
i nosa!), ● kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźni-
cy prywatni - pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów prze-
słoną, ● duchowni sprawujący obrzędy religijne, ● rolnicy wykonują-
cy prace w gospodarstwie, ● żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujący 
zadania służbowe.

Usta i nos możemy zasłonić za pomocą szalika, chusty, apaszki 
czy innym fragmentem odzieży. Nie ma nakazu korzystania wyłącz-
nie z maseczek ochronnych. Jeżeli jednak zdecydujemy się na ma-
seczki, warto wiedzieć, po które najlepiej sięgnąć. Maseczki mogą 
być wykonane z tkanin: bawełnianych, bawełnianych z domiesz-
ką elastanu, bawełnianych z lnem, lnianych, poliestrowych, wisko-
zowych z domieszką poliestru, poliamidowych z poliestrem, fizeliny.

Maseczka powinna przylegać ściśle do twarzy, ale pozostawiać 
wygodę noszenia i oddychania. Maseczki wielorazowe powinniśmy 
prać po każdym użyciu.

Jak będziemy wracać do normalności?
Od 20 kwietnia zmieniły się niektóre zasady bezpieczeństwa, związane 

z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Podejmowane działa-
nia mają na celu powrót do normalności i odmrożenie polskiej gospodarki. 
Proces ten będzie podzielony na etapy. Daty kolejnych etapów będą ustalane 
na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

Obecnie nadal obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa, tj.: ● 
zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej, ● obowiązkowe 
zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych, ● utrzymanie pracy i edukacji 
zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ● ścisłe przestrzeganie zasad 
sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpo-
wiedniego dystansu), ● kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub poten-
cjalnie zarażonych.

W pierwszym etapie powrotu do normalności, który zaczął się 20 kwietnia, 
wprowadzono następujące zmiany:
1. do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m kw. może wchodzić maksy-

malnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych 
pomnożona przez 4,

2. w sklepach o powierzchni większej niż 100 m kw. na 1 osobę musi przypa-
dać co najmniej 15 m kw. powierzchni,

3. można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze. 
Przebywać na zewnątrz można tylko pod warunkiem zachowania dystansu 
społecznego i zasłaniania twarzy (UWAGA! Place zabaw nadal pozostają 
zamknięte!),

4. młodzież od 13. roku życia może przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej 
z zachowaniem 2-metrowego dystansu od innych oraz zasłaniając usta i nos,

5. liczba osób, które mogą uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religij-
nym zależeć będzie od powierzchni - 1 osoba na 15 m kw.

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ocenę efek-
tów zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dal-
szych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od: przyrostu liczby 
zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim), wydajności służby zdrowia 
(zwłaszcza szpitali jednoimiennych), realizacji wytycznych sanitarnych przez 
podmioty odpowiedzialne.

Jak uprzedzają władze będzie możliwość zarówno przyspieszania no-
wych poluzowań, jak i spowalniania zmian.

Wszystko o „Tarczy antykryzysowej”
Na rządowym portalu pod adresem www.gov.pl/web/tarczaantykryzy-

sowa znaleźć można kompleksowe informacje o tym, jakie rozwiązania ratun-
kowe zostały zaproponowane w poszczególnych sferach. Informacje podzie-
lone zostały na następujące grupy: 1. Przedsiębiorca, 2. Pracownik, 3. NGO 
i kultura, 4. Dodatkowe wsparcie. 

Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców pogrupowano na informacje, od-
noszące się do firm różnych wielkości (jednoosobowa firma; mikrofirma (do 
9 pracowników); mała firma (do 50 pracowników); średnia firma (do 250 pra-
cowników); duża firma).

W ostatniej, najbardziej zróżnicowanej części (Dodatkowe wsparcie) 
znaleźć można m.in. informacje, kierowane do: osób bezrobotnych lub nieak-
tywnych zawodowo; rolników; samorządów; pacjentów; branży turystycznej; 
branży budowlanej; cudzoziemców.

KRUS informuje ubezpieczonych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że ubezpieczo-

nemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem - w związku 
z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej pla-
cówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki 
przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 - przysługuje za-
siłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad: ● dzieckiem w wieku 
do ukończenia 8 lat, ● dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo 
dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podsta-
wowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr. Zasiłek opiekuńczy jest 
przyznawany na wniosek.

Więcej na stronie: www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-
-opiekunczy/.

KOMUNIKATY                        na czas epidemii
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KRUS zwalnia ze składek  
za II kwartał

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go informuje, że osoby objęte ubezpieczeniem 
emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione 
z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi 
kwartał bieżącego roku.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rento-
we za drugi kwartał zostaną opłacone przez bu-
dżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Prawne podstawy 
do takiego zwolnienia zawiera Ustawa z dnia 31 
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Przewodnik Antykryzysowy  
dla Przedsiębiorców

Polski Fundusz Rozwoju wraz z wejściem 
w życie „Tarczy antykryzysowej” przygotował 
„Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębior-
ców”. Można się z niego dowiedzieć nie tylko 
o skutecznym korzystaniu z rozwiązań, które 
wprowadza „Tarcza”. Jest tam też przedstawio-

na oferta Grupy PFR dla 
przedsiębiorstw i samo-
rządów oraz porady: jak 
prowadzić firmę w dobie 
pandemii, jak dostoso-
wać się do nowej rynko-
wej rzeczywistości.

Liczące już ponad 
190 stron opracowanie 
zostało napisane przez 
ekspertów Grupy PFR 
i jest stale uzupełniane. 
Przewodnik dostępny 
jest bezpłatnie w formie 
elektronicznej na stronie 

www.pfr.pl/tarcza. Do 20 kwietnia pobrało go po-
nad 30 tys. osób.

ZUS przedłuża ważność orzeczeń 
lekarskich o 3 miesiące

Orzeczenia wydane przez lekarza orzecznika 
albo komisję lekarską ZUS o niezdolności do pra-
cy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
których ważność upływa w okresie obowiązywa-
nia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu, 
zostaną wydłużone na okres kolejnych trzech 
miesięcy, licząc od dnia upływu terminu ich waż-
ności.

Warunkiem jest złożenie wniosku o świad-
czenie na dalszy okres, przed upływem terminu 
ważności orzeczenia.

Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji 
lekarskiej, na podstawie których ubezpieczo-
ny ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, 
zostaną wydłużone na podobnych zasadach. 
Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, 
jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego 
okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

O trzy miesiące przedłużona też będzie waż-
ność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem 

stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 
marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której 
klient Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zło-
żył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. 
o przedłużenie renty) przed upływem ważności 
orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia 
przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 
31 marca.

ABCSENIOR.COM - 
 centrum informacji dla seniorów

Portal, który znajdziemy pod adresem www.
ABCsenior.com to baza nieodpłatnej i bez-
piecznej pomocy, przeznaczona w szczególności 
dla osób starszych. To one w czasie pandemii 
koronawirusa potrzebują szczególnej ochrony 
i wsparcia. Portal jest inicjatywą fundacji Krajowy 
Instytut Gospodarki Senioralnej. Zostały tu zgro-
madzone informacje o tym, kto, gdzie i jak poma-
ga osobom starszym.

Na portalu jest oferowana nieodpłatna kon-
sumencka pomoc prawna. Są też porady i apele 
do wolontariuszy, aby pomagać mądrze, minima-
lizując ryzyko zarażenia starszej osoby, np. kiedy 
przynosimy jej zakupy do domu.

Ważnym elementem portalu jest forum „po-
rozmawiaj ze mną” oraz porady psychologów, 
a także możliwość rozmów z psychologiem online 
albo przez telefon. Znajdziemy tam ponadto zbiór 
wirtualnych wycieczek oraz spektakle teatral-
ne i multimedialne zajęcia. Za pośrednictwem 
portalu ABCsenior.com można odbyć wirtualne 
zwiedzanie np. Muzeum II Wojny Światowej, Ko-
palni Soli w Wieliczce, Muzeum Brytyjskiego oraz 
Luwru.

Najważniejsze informacje z portalu zostały 
opracowane w skróconych, jednostronicowych 
wersjach. Dzięki temu można je wydrukować 
i przekazywać dalej. To sposób na dotarcie z infor-
macjami do tych seniorów, którzy nie posiadają do-
stępu do Internetu, albo nie potrafią go obsługiwać.

Jeśli potrzebujesz bezpłatnej  
porady prawnej

Konieczność przeciwdziałania zagrożeniom 
związanym z COVID-19 spowodowała zmiany 
w działalności punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Jeden z nich funkcjonował w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie. Obecnie możliwe jest ko-
rzystanie z porady prawnej lub obywatelskiej za 
pomocą środków porozumiewania się na odle-
głość.

Uprawniona do korzystania z nieodpłatnej po-
mocy prawnej jest osoba, która złoży oświadcze-
nie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy 
odpłatnej. Należy wypełnić wniosek o udzielenie 
porady na odległość i - po uzgodnieniu telefonicz-
nym (telefon kontaktowy: 723-721-725) - na otrzy-
many adres mailowy przesłać skan lub zdjęcie 
wniosku, zrobione telefonem komórkowym.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po-
lega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia 
w zakresie przygotowania planu rozwiązania 
problemu, poinformowania go o przysługujących 
mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim 
obowiązkach.

Skrzynka pocztowa na posesji  
- bezpieczny odbiór przesyłek 

W korespondencji przesłanej do Urzędu 
Gminy z Regionu Sieci Poczty Polskiej w Łodzi 

jest zawarta informacja o tym, że posiadanie 
oddawczej skrzynki pocztowej na posesji jest 
ułatwieniem w odbieraniu przesyłek poleconych. 
„Posiadając skrzynkę na swojej posesji, każdy 
może bezpłatnie 
złożyć stosowne 
żądanie doręcza-
nia listów poleco-
nych do skrzynki, 
o czym klient zo-
stanie każdorazowo poinformowany poprzez sms 
lub e-mail. Oznacza to brak awiza i konieczności 
wizyty w Urzędzie Pocztowym”.

Aby korzystać z możliwości otrzymywania 
przesyłek poleconych bezpośrednio do skrzynki 
i bez konieczności potwierdzania ich odbioru listo-
noszowi, wystarczy złożyć wypełniony formularz. 
Wzór takiego dokumentu został zamieszczony na 
stronie internetowej Gminy Kleszczów (zakładka 
„Aktualności”, 15 kwietnia). W okresie panującej 
epidemii takie rozwiązanie pozwala ograniczyć 
bezpośrednie kontakty.

Poczta Polska równocześnie przypomina, 
iż posiadanie oddawczej skrzynki pocztowej jest 
obowiązkiem mieszkańców, właścicieli budynków 
mieszkalnych, wynikającym z art. 40.1 ustawy 
„Prawo Pocztowe”.

„Twój Parasol” - aplikacja  
dla ofiar przemocy domowej

Hasło „Zostań w domu” i konieczność dosto-
sowania się do wymogów społecznej kwarantan-
ny najwięcej problemów stwarza osobom, które 
już wcześniej, kiedy świat funkcjonował normal-
nie, padały ofiarą przemocy domowej (np. ze 
strony pijących współmałżonków). Konieczność 
przebywania pod jednym dachem z prześladow-
cą przez 24 godziny na dobę kończy się często 
nasileniem aktów przemocy domowej. Psycho-
logiczne wsparcie przez telefon nie zawsze jest 
możliwe, nie zawsze też wystarcza.

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Para-
sol” umożliwia osobom narażonym na przemoc 
w rodzinie uzyskanie wsparcia bądź skutecznej 
interwencji odpowiednich służb. Można ją pobrać 
bezpłatnie (zapoznając się wcześniej z regulami-
nem) ze strony www.twojparasol.com. Aplikacja 
umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach 
przemocowych do ewentualnego wykorzystania 
później. Pozwala też na kontakt z wcześniej skon-
figurowanym adresem email, albo na szybkie wy-
branie telefonu alarmowego.

Telefon dla dzieci i młodzieży  
w kryzysie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódz-
kiego i Regionalne Centrum Polityki Społecznej 
uruchomiły specjalny telefon zaufania, z którego 
w czasie kryzysu mogą korzystać dzieci i mło-
dzież. Telefon obsługują psychologowie, pedago-
dzy i specjaliści interwencji kryzysowej.

Kryzysem dla wielu młodych osób jest trwa-
jąca epidemia i wszelkie ograniczenia, związane 
ze społeczną kwarantanną. Brak ruchu, izolacja 
w domach, niemożność bezpośredniego spoty-
kania się z rówieśnikami to sytuacja, której wielu 
uczniów dotąd nie doświadczało.

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania 
dla Dzieci i Młodzieży działa pod numerem 726-
611-611. Jest czynny przez siedem dni w tygo-
dniu od 12:00 do 20:00. W godzinach od 20:00 do 
24:00 możliwy jest także kontakt poprzez aplika-
cję Messenger lub Snapchat.

(opr. J. Strachocki)

KOMUNIKATY                        na czas epidemii
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OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

o powtórnym 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 powtórnym 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 5 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Kleszczowie, ul. Główna 45b i 47, 97-410 Kleszczów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 maja 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 10 czerwca 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 10 czerwca 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 45b i 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

Przedszkole na odległość
„Drodzy rodzice! W związku z zamknięciem przedszkoli na na-

szej stronie utworzony został kącik dla dzieci, w którym umieszczać 
będziemy różnorodne zadania dla każdej grupy. Zachęcamy do kli-
kania w zakładkę „Dla dzieci” oraz wybierania odpowiedniej grupy 
z menu znajdującego się z lewej strony” - napisała do rodziców za 
pośrednictwem internetowej strony Małgorzata Szluga - dyrektor 
samorządowego przedszkola w Kleszczowie.

Kiedy klikniemy we wspomnianą zakładkę znajdziemy wiele ma-
teriałów. Przedszkolna pani psycholog zamieściła edukacyjne filmi-
ki, doradzające rodzicom np. jakie są sposoby na złość dziecka i jak 
zorganizować ćwiczenia muzykoterapeutyczne. Znajdziemy tu rów-
nież link do dedykowanego dzieciom filmu o koronawirusie. Rodzi-
ce dzieci z kleszczowskiego przedszkola mogą też liczyć na tele-
foniczne konsultacje z psychologiem. Odbywają się one we wtorki, 
jest podany kontakt telefoniczny.

Przedszkolna pani logopeda nie tylko zamieszcza filmiki słu-
żące ćwiczeniu poprawnej wymowy (np. utrwalanie głosek „s”, „l”, 
„sz”), pionizacji języka, wymawianiu wyrazów dźwiękonaśladow-
czych. 

„Każde dziecko ma prowadzony zeszyt, do którego wpisywane 
są ćwiczenia, jakie robimy na zajęciach. Przeglądając zeszyt Wa-
szego dziecka, jesteście Państwo w stanie zorientować się, nad 
jaką głoską obecnie pracujemy, jakie funkcje werbalne doskonalimy 
i dopasować do tego udostępniane przeze mnie na stronie przed-
szkola materiały” - informuje pani logopeda. We wspomnianej za-
kładce rodzice znajdą też materiały pomocne w nauce języka an-
gielskiego.

Od 20 kwietnia przedszkole zmieniło sposób zamieszczania 
materiałów dla dzieci. Została do tego wykorzystana aplikacja One-
Drive. Pobieranie plików jest możliwe po wpisaniu hasła, które ro-
dzice przedszkolaków otrzymali w wiadomości SMS. Dodajmy, że 
na stronie internetowej przedszkole podało adresy mailowe do wy-
chowawczyń poszczególnych grup, co ma ułatwić rodzicom kon-
takt.

„Panie Nauczycielki będą Wam przesyłały propozycje zabaw, 
aktywności i podpowiedzi, co można robić razem w domu, aby dzie-
ci miały okazję do realizacji chociaż części tego co robią w przed-
szkolu. Propozycje zadań do wykonania przez dzieci (przy współ-
udziale rodziców), będą zamieszczane na stronie internetowej 
placówki, w zakładce „Grupy”- „Praca zdalna”.

Zachęcamy do stałego odwiedzania naszej strony i korzystania 
z zamieszczanych propozycji. Mamy nadzieję, że w ten sposób bę-
dziemy bliżej dzieci i łagodniej minie niełatwy dla wszystkich czas. 
Panie Nauczycielki pozostają w stałym kontakcie z Wami - może-
cie zwracać się do nich mailowo lub telefonicznie” - zapewnia rodzi-
ców Dorota Paciorek, dyrektor 
samorządowej placówki w Łę-
kińsku.

Propozycje zadań do wyko-
nania w domu są tu zamiesz-
czane na platformie dostępnej 
wyłącznie dla zainteresowa-
nych, ale efekty dziecięcego 
trudu są widoczne dla wszyst-
kich, którzy otworzą zakładkę 
„Grupy - Praca zdalna”. Prze-
bogata galeria to dowód pra-
cowitości przedszkolaków. Ze względu na przedświąteczny okres 
w pierwszej połowie kwietnia dominowały tematy związane z wiel-
kanocnymi tradycjami.

Na internetowej stronie gminnego przedszkola w Łuszczanowi-
cach rodzice bez trudu znajdą dni i godziny dyżurów poszczegól-
nych nauczycieli. Mogą się z nimi kontaktować telefonicznie, nato-
miast dyrektor Ewa Bindas jest dostępna pod telefonem codziennie 
od 7 do 15. Na przedszkolnej stronie rodzice znajdą również kilka 
linków do treści edukacyjnych. Większość materiałów, służących do 
nauki zdalnej, zamieszczana jest na specjalnej platformie. Hasło, 
które pozwoli na otwarcie bezpiecznego dostępu do zasobów rodzi-
ce otrzymali za pośrednictwem SMS-ów.

JS
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• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA 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 „Ener-
goserwis 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 „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – 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.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary 690-018-772
 44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
„Giganty Mocy” w Bełchatowie 635-19-22
 503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-72-03
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  633-82-00
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu 731-65-00
Stacja paliw ORLEN  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki 
- Izba Przyjęć (główna)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-66-10,731-31-10
 Sekretariat  
 731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie 22 560-16-00

PODRĘCZNY 
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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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

… sfinansowany tym razem ze środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, którymi dysponuje Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, 
powstał w Łękińsku.

Na fragmencie gminnej działki przy uli-
cy Poprzecznej, w sąsiedztwie niewielkie-
go parku oraz barwnego, dobrze wyposa-
żonego placu zabaw, stanęły urządzenia 
plenerowej siłowni. Mieszkańcy, zaintere-
sowani poprawą fizycznej kondycji, będą 
tu mogli korzystać m.in. z takich urządzeń 
marki Trainer: wyciąg górny, wahadło, twi-
ster, odwodziciel, motyl, jeździec, wyci-
skanie siedząc.

kwietnia został zniesiony zakaz 
korzystania z terenów leśnych 

pełniących funkcje publiczne, w tym pań-
stwowych lasów i parków narodowych. 
Nadal nie można korzystać z obiektów le-
śnej infrastruktury turystycznej, takich jak 
wiaty, miejsca biwakowe, leśne siłownie, 
place zabaw, wieże lub tarasy widokowe 
itp. Chodzi o to, by uniknąć gromadzenia 
się większych grup przy takich urządze-
niach. Nie bez znaczenia są także trud-
ności z odpowiednim dezynfekowaniem 
takich obiektów, w których są przecież 
liczne uchwyty, poręcze i inne, często do-
tykane miejsca.

Lasy znowu dostępne
Podczas chodzenia po lesie nie ma 

obowiązku używania maseczki lub zakry-
wania ust i nosa. Trzeba jednak o to za-
dbać, kiedy znajdziemy się na leśnym par-
kingu lub miejscu postojowym.

W trakcie przebywania na terenach le-
śnych zachowajmy środki ostrożności - nie 
tylko dla uniknięcia zakażeń koronawiru-
sem, ale też ze względu na bardzo wyso-
ki stopień zagrożenia pożarowego. Sytu-
acja w ochronie przeciwpożarowej lasów 
jest - ze względu na panującą suszę - bar-
dzo poważna. Wkrótce może się okazać, 
że tym razem lasy zostaną ponownie za-
mknięte - właśnie z powodu suszy. JS

Nowy obiekt rekreacyjny…

Jak dowiadujemy się z regulaminu ko-
rzystania z siłowni ten nowy obiekt jest 
przeznaczony dla młodzieży i osób do-
rosłych, a użytkownicy powinni mieć co 
najmniej 140 cm wzrostu. „Każdy przed 
przystąpieniem do ćwiczeń na urządze-
niach powinien zasięgnąć opinii lekar-
skiej. Należy unikać nadmiernego wysiłku 
podczas ćwiczeń. Należy zawsze zacho-
wywać zdrowy rozsądek. (…) Z powodu 
nieprawidłowego lub zbyt intensywnego 
treningu mogą występować kontuzje lub 
urazy zdrowia” - to ostrzeżenie dla użyt-
kowników. JS

20
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„Zostań w domu i bądź 
aktywny z GOK”

la wielu osób jedną z największych dolegliwości okre-
su epidemii jest przymus pozostania w domach i niemoż-

ność uczestniczenia w spotkaniach grup hobbystycznych czy za-
jęciach warsztatowych, organizowanych przez placówki kultury. Z 
chwilą, kiedy okazało się, że czas społecznej kwarantanny ulega 
coraz większemu wydłużeniu, zamknięte dla publicznych wyda-
rzeń placówki kultury zaczęły wprowadzać do swojej oferty zaję-
cia na odległość.

Z taką warsztatową aktywnością on-line mamy także do czy-
nienia w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Tę 
inicjatywę zatytułowano „Zostań w domu i bądź aktywny z GOK”. 
Na internetowej stronie GOK pokazuje na trwających od 3 do 14 
minut filmach, jak - krok po kroku - można stworzyć niepowtarzal-
ne dekoracje o charakterze wielkanocnym. Są również przykłady 
różnych technik artystycznych. Swoje talenty twórcze prezentują 
przed kamerą instruktorki do spraw kultury.

Aleksandra Gałwiaczek zachęca widzów do tworzenia ozdób 
ze sznurka i juty, a Magdalena Plich wprowadza w tajemnice tech-
niki, nazwanej string art, która polega na wyplataniu różnych ob-
razków z kolorowej włóczki, muliny lub nici na podkładzie z drew-
na. Dwie z pań (Katarzyna Szablowska oraz Renata Pawlicka) 
prezentują dwa różne 
przykłady palm wiel-
kanocnych, a Jadwi-
ga Muskała - stroik do 
dekoracji wielkanocne-
go stołu.

W kolejnych dwóch 
filmach R. Pawlicka za-
chęca widzów do wy-
konania bukietu krepi-
nowych żonkili oraz do 
opanowania efektow-
nej sztuki malowania 
na jedwabiu.

„Celem filmu jest zainspirowanie Państwa do aktywności ar-
tystycznej w tych trudnych dla nas czasach. Mamy nadzieję, że 
dzięki tym filmom umilimy Państwu czas spędzony w domu i roz-
winiemy Państwa „rękodzielnicze” umiejętności. Zapraszamy do 
aktywności!” - zachęca Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.

JS

Legimi za darmo
minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zaoferowała swo-
im czytelnikom dostęp do ebooków z platformy Legimi. Osoby, 

które będą chciały skorzystać z tej propozycji powinny skontaktować się 
z GBP za pośrednictwem e-maila biblioteka.kleszczow@outlook.com.

Jak dowiadujemy się z instrukcji, zamieszczonej na stronie inter-
netowej biblioteki, w mailu należy podać imię i nazwisko i/lub numer 
karty bibliotecznej. Otrzymany darmowy kod dostępu musi być akty-
wowany w miesiącu, w którym został pobrany (w kolejnym miesiącu 

przestanie być aktywny). Liczba kodów, którymi 
dysponuje biblioteka jest ograniczona. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Następnie należy założyć konto w serwi-
sie Legimi na stronie dedykowanej dla czytelni-
ków Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie 
(https://www.legimi.pl/biblioteka_kleszczow/) i po-

dać otrzymany kod dostępu.
Ebooki z Legimi można czytać na dwóch wybranych przez siebie 

urządzeniach (tablet, smartfon, czytnik, komputer).

Konkurs na pamiętnik 
z czasu epidemii

30 czerwca będą przyjmowane konkursowe pamiętni-
ki, blogi oraz relacje, opisujące codzienne życie Polaków 

w czasie panującej epidemii koronawirusa. Konkurs został ogłoszony 
przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przesłane relacje staną się elemen-
tem naukowego projektu badawczego, którego celem jest uchwyce-
nie tego, jak zmieniło się życie Polaków na skutek różnych ograni-
czeń narzuconych w okresie epidemii.

Przesłane relacje dostarczą wiedzy o głównych problemach lu-
dzi i sposobach radzenia sobie w tak nietypowej sytuacji kryzysowej. 
Dla uczestników konkursu pisanie pamiętnika czy bloga może być 
sposobem na odreagowanie negatywnych emocji, które towarzyszą 
przymusowi pozostawania w domach.

Organizatorzy konkursu proszą przede wszystkim o relacje 
w formie elektronicznej. Przewidziano nagrody pieniężne o minimal-
nej łącznej wartości 15 tys. zł oraz publikację najciekawszych prac. 
Prace można przesyłać do 30 czerwca br. mailem na adres pamiet-
niki@sgh.waw.pl.

Więcej szczegółów na stronie http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/
KES/struktura/IGS-KES/Strony/pamietniki.aspx.

Wybierz voucher - wspieraj 
branżę turystyczną

ie rezygnuj - zmień termin! Nic na tym nie tracisz - zachę-
ca turystów Polska Organizacja Turystyczna, która wspólnie 

z Ministerstwem Rozwoju rozpoczęła kampanię internetową #Wy-
bierzVoucher. Jeśli wykupiona wcześniej wycieczka, nocleg, wysta-
wa, koncert, konferencja czy inna usługa została odwołana z powo-

du pandemii koronawirusa, firmy z branży 
turystycznej mają teraz możliwość prze-
kazania voucherów. Są one ważne przez 
rok od dnia, w którym miała się odbyć im-
preza turystyczna lub wydarzenie, za które 
klient zapłacił.

Aby otrzymać voucher należy zapytać 
touroperatora, właściciela hotelu czy atrak-

cji turystycznej o możliwość zamiany wykupionej usługi na voucher. 
Wartość vouchera nie może być niższa od kosztów wcześniej po-
niesionych.

Vouchery mogą być wydawane przez przedsiębiorców organi-
zujących np.:• imprezy turystyczne,• usługi hotelarskie,• usługi prze-
wodnickie,• usługi pilotów wycieczek,• wystawy i kongresy,• działal-
ność kulturalną (np. kina, teatry, muzea),• działalność rozrywkową, 
np. koncerty,• działalność rekreacyjną i sportową,• wystawy tema-
tyczne lub imprezy plenerowe.

(opr. JS)
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Bez pomocy żelazka sztuczne kwiatki  
nie zyskają odpowiedniego kształtu


