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Z okazji Dnia Dziecka
wszystkim dzieciom składamy serdeczne życzenia.
Życzymy Wam odwagi w stawianiu
kolejnych życiowych kroków
i odpowiedzialnej miłości ze strony Waszych
bliskich. Korzystajcie z każdej okazji
do zdobywania wiedzy, która w Waszym
dorosłym życiu będzie najważniejszym kapitałem.
Przewodnicząca
Rady Gminy Kleszczów
KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Nowe skwery,
ukwiecone rabaty

Prace przy zagospodarowaniu rabat i sadzeniu nowych kwiatów w donicach ruszają wraz z pierwszymi, cieplejszymi dniami wiosny. Dzieje się tak nie tylko na prywatnych posesjach, ale też na terenach zielonych, za które odpowiada gmina. Zadbane, regularnie
pielęgnowane tereny zielone poprawiają estetykę wielu miejsc publicznych. Nowe nasadzenia na należących
do gminy terenach realizowane są również
w ramach większych
inwestycji drogowych.
W Łękińsku, po zakończeniu rozbudowy ulicy Modrzewiowej został
mieszkańcom udostępniony nowy, widoczny
na zdjęciu skwer.
Więcej na str. 3

Najpierw audyt
potem termomodernizacja
Do końca sierpnia trwa nabór wniosków o wykonanie audytów energetycznych. Taki audyt jest niezbędny przed złożeniem
w Urzędzie Gminy wniosku o dofinansowania do kosztów termomodernizacji w budynkach mieszkalnych.
Więcej na str. 3

Obwodnicą bez przeszkód

Na gminnej obwodnicy w pobliżu Czyżowa zakończyły się prace przy naprawie uszkodzeń. Ruch na tej drodze został przywrócony w godzinach popołudniowych
21 maja.
Kierowców prosimy o wzmożoną uwagę podczas jazdy oddanym do ruchu odcinkiem,
zwłaszcza wieczorem i w nocy.
W ciągu kilkunastu miesięcy, kiedy droga była zamknięta, dzika zwierzyna swobodnie
poruszała się po okolicy. Znaki
ostrzegawcze informują, że zagrożenie wbiegnięcia na jezdnię
zwierząt występuje na odcinku
o długości 2,9 kilometra.

Przedszkola i żłobek
znów otwarte

Od środy 20 maja do samorządowych przedszkoli w naszej gminie oraz do gminnego żłobka zaczęły wracać dzieci. Placówki zostały przygotowane do podjęcia działalności, a personel przeszedł badania przesiewowe na obecność koronawirusa.

Plac zabaw przy kleszczowskim przedszkolu (zdjęcie archiwalne)

Więcej na str. 2

Które posesje
najschludniejsze?
Coroczny konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów to zaproszenie kierowane do mieszkańców, których pasją jest
ciekawe urządzanie zielonych terenów wokół swoich domostw. Zapraszamy właścicieli posesji siedliskowych oraz posesji w gospodarstwie rolnym. Nagrody pieniężne, jakie można będzie zdobyć za
zwycięstwo w tych dwóch kategoriach to odpowiednio 3 i 3,5 tys. zł.
Szczegółowe warunki i kryteria ocen posesji znaleźć można w regulaminie, który zamieszczamy w tym wydaniu „IK”. Publikujemy też
druk zgłoszenia udziału w konkursie.
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„Odmrażanie” przedszkoli
ażde z trzech gminnych przedszkoli przed wznowieniem
działalności zostało dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Wiadomo, że liczba dzieci w jednej grupie nie może przekraczać 12 (w
wyjątkowych sytuacjach - 14). Daną grupą zajmują się ci sami opiekunowie. Zalecenia sanitarne objęły m.in. dezynfekcję placówki, regularne mycie rąk oraz przestrzeganie innych higienicznych obostrzeń.
Przygotowania do wznowienia pracy przedszkoli w gminie
Kleszczów trwały od pewnego czasu. W komunikacie wydanym na
początku maja zapowiedziano: „Podstawą podjęcia decyzji o otwarciu tych placówek jest pewność, że będziemy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo Państwa dzieciom i zatrudnionym pracownikom”. Rodzice przedszkolnych dzieci zostali poproszeni o to, by do
8 maja zgłosili dyrektorom zamiar przyprowadzania dziecka po ponownym otwarciu placówek przedszkolnych.
W kolejnym komunikacie (z 15 maja) poinformowano rodziców,
że „do placówek przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe - bez
objawów chorobowych. Gdy w gospodarstwie domowym przebywa
osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki”.
Znalazła się również zapowiedź poddania badaniom przesiewowym każdego pracownika przedszkola oraz gminnego żłobka. Takie badania zostały przeprowadzone przed otwarciem placówek.
Specjalistyczna firma pobrała próbki od pracowników. Wszystkie
wyniki okazały się negatywne.
Na internetowych stronach dyrektorzy przedszkoli zamieścili opis obowiązujących obecnie procedur. Zachęcamy rodziców do
zapoznania się z informacjami, które odnoszą się do sposobu organizowania zajęć, żywienia dzieci i zastosowanych środków ochrony.
Dyrektorzy zaapelowali też do rodziców, którzy deklarują powrót
dziecka do przedszkola w późniejszym terminie o wcześniejsze dostarczenie do placówki podpisanych formularzy (m.in. „Zgłoszenie
potrzeby zapewnienia opieki przedszkolnej”, „Zgoda na pomiar temperatury”). Jest to niezbędne dla odpowiedniego przygotowania sal
zajęć i ustalenia właściwej organizacji pracy.
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GUS dziękuje mieszkańcom
gminy Kleszczów
kwietnia zakończył się drugi spis próbny, w którym gmina Kleszczów wzięła udział jako jedna z 16 gmin w Polsce
i jedyna gmina z regionu łódzkiego. Przeprowadzenie spisu próbnego poprzedziło właściwy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań ‘2021, w którym wezmą udział wszyscy mieszkańcy Polski.
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Laptopy trafiły
do gminnych szkół
zrealizowanie projektu „Zdalna szkoła w Gminie Klesz-

Na czów” pozyskaliśmy do-

finansowanie 70 tys. zł. Dotacja
przyznana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 pozwoliła na zakup 28
laptopów.
13 maja przenośne komputery
marki Dell Vostro 3590, spełniające parametry przyjęte we wniosku
o dofinansowanie projektu „Zdalna szkoła w Gminie Kleszczów”,
zostały w Urzędzie Gminy przekazane dyrektorom trzech szkół.
Szkoła Podstawowa im. Janusza
Katarzyna Bębnowska, dyrektor
Korczaka w Kleszczowie otrzymaSP w Łękińsku odebrała 8
ła 12 sztuk, a Szkoła Podstawolaptopów dla swojej szkoły
wa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie - po
8 sztuk.
JS

KRÓTKO

Nowe przyłącza energetyczne…

… powstaną w ciągu pięciu miesięcy. Ich wykonanie gmina powierzyła spółce Elbox z Rogowca. Trzy przyłącza 0,4 kV powstaną na działkach w Łękińsku, cztery kolejne - w Czyżowie, jedno w Łuszczanowicach, a kolejne - na terenie oczyszczalni ścieków w Kleszczowie. Łączne nakłady gminy na tę inwestycję wyniosą
blisko 284 tys. zł (brutto).

Firma do serwisowania dróg

W przetargu na bieżące utrzymanie dróg w latach 2020-2022 złożono cztery oferty. Najwyżej została oceniona ta, którą przedstawiła spółka RAFALIN z Blachowni. Wartość podpisanej umowy wyniosła 5.476.819,77 zł. W wyniku prowadzonych
regularnie inspekcji będą wskazywane uszkodzone miejsca na jezdniach, chodnikach i ścieżkach rowerowych. Bieżące utrzymanie obejmuje ponadto pobocza
i przydrożne rowy. Roboty przewidziane umową dotyczą dróg o łącznej długości
176 km. Ich zarządcą jest Wójt Gminy Kleszczów.

Umowa ze spółką wodną

19 maja została podpisana umowa o wartości 155.700 zł z Gminną Spółką Wodną
w Kleszczowie. Dotyczy wykonywania przez spółkę odtwarzania rowów odwadniających i wykaszania trawy z istniejących już rowów. Szczegółowy zakres obejmuje
odtworzenie lub pogłębienie rowów w Łuszczanowicach i Wolicy o łącznej długości 1,5 km oraz wykaszanie rowów o łącznej długości 39,4 km na polach, leżących
w obrębie miejscowości: Łuszczanowice, Kleszczów, Wolica, Żłobnica i Łękińsko.
W trakcie tych prac mają być profilowane skarpy w miejscach, gdzie uległy uszkodzeniu. Umowa dotyczy także odmulania przepustów. Wszystkie te prace Gminna
Spółka Wodna ma zrealizować do 30 listopada br.

Będzie nowa nawierzchnia…

… na placu zabaw w Żłobnicy. Nowa nawierzchnia z poliuretanu zostanie wykonana na przygotowanym wcześniej podłożu. Będzie liczyć prawie 740 m kw. Na placu zostaną ponownie wykorzystane zdemontowane wcześniej elementy małej architektury oraz betonowe obrzeża i kostka. 22 maja otwarto oferty, złożone przez
potencjalnych wykonawców. O gminne zamówienie ubiega się sześć firm.

Strażacy ubezpieczeni
Główny Urząd Statystyczny przesłał do Urzędu Gminy w Kleszczowie podziękowania, kierowane do wszystkich mieszkańców, którzy uczestniczyli w spisie próbnym.
JS

139 strażaków z jednostek, działających na terenie naszej gminy zostało objętych
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zawarta 27 kwietnia
umowa obowiązywać ma do końca kwietnia przyszłego roku. Polisę ubezpieczeniową dla naszych ochotników wystawiła firma InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
JS

16 - 31 V `2020

Informator

KLESZCZOWSKI

Program termomodernizacji domów

który ma na celu zachęcanie do kompleksowej termomodernizacji domów
P rogram,
oraz do likwidacji starych kotłów grzewczych jest skierowany do właścicieli domów

zamieszkiwanych od minimum 5 lat. Aby ubiegać się o wsparcie w ramach programu, wnioskodawca będzie musiał zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię o minimum 10
proc. Wysokość dotacji będzie uzależniona od efektów zmniejszenia zapotrzebowania na
energię budynku. Maksymalne wsparcie finansowe przewidziane dla pojedynczego beneficjenta wynosi 40.000 zł.
Warto przypomnieć, że program termomodernizacji
budynków mieszkalnych to jeden z filarów walki o czyste
powietrze. Dzięki realizacji tego programu może się poprawić lokalnie jakość powietrza i - co równie ważne - ponoszone przez mieszkańców wydatki na ogrzewanie mogą
się zmniejszyć.

Podsumowanie efektów

Na przełomie 2019 i 2020 roku w gminie Kleszczów
przeprowadzono 31 audytów energetycznych, związanych z dofinansowaniem do kosztów termomodernizacji.
Przeprowadziła je firma A-FIN Roman Łukasiak z Andrespola. Każdy audyt określał obecne parametry techniczne
budynku i przedstawiał najlepsze pod względem kosztów
i oszczędności energii w danym budynku rozwiązania termomodernizacyjne.
Dla każdego z 31 budynków, które były objęte audytem, określono indywidualny zakres prac modernizaFoto wykonane przez jednego
cyjnych, prowadzących do znacznego obniżenia zużyz tegorocznych beneficjentów
cia energii. Zaproponowane ulepszenia dotyczą przede
gminnego programu
wszystkim prac związanych z ociepleniem przegród budynku, modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u., wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej.

Jak otrzymać dotację?

Dla uzyskania dofinansowania do kosztów termomodernizacji jest konieczne złożenie
wniosku o dofinansowanie, opartego o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego.
Audyt zachowuje ważność przez dwa lata. Z tego względu niektórzy mieszkańcy, posiadający wyniki audytu przeprowadzonego w 2019 roku zdecydowali się na przeprowadzenie robót dopiero w tym roku.
W 2020 roku o dofinansowanie do kosztów termomodernizacji ubiega się łącznie 37
wnioskodawców. Szacowana kwota dotacji, o które się starają wyniesie łącznie ponad 1,03
mln zł. Wszystkie osoby, które podpiszą umowę z Gminą Kleszczów i zrealizują prace termomodernizacyjne będą zobowiązane przeprowadzić audyt porealizacyjny. Jego koszt
w tym roku wynosi 307,50 zł. Warto wiedzieć, że koszty za audyty są kosztami kwalifikowanymi i są wliczane do kosztów objętych gminną dotacją.
LG-U

Kwiatów moc

adzenie kwiatów na gminnych rabatach
oraz ich pielęgnacja przez cały kres wegetacji to zadanie, które gmina w tym roku powierzyła firmie Centrum Ogrodnicze Zbigniew Bujacz
z Kleszczowa. Pracownicy tej firmy w pierwszych
dniach kwietnia zakończyli sadzenie bratków
w 22 różnych punktach naszej gminy. Największą
powierzchnię ma rabata urządzona na Rondzie
Honorowych Krwiodawców (fot. 1).
Kiedy bratki stracą swoje dekoracyjne walory
zostaną zastąpione kwiatami i ozdobną trawą. W
23 miejscach na terenie gminy pojawią się takie
rośliny, jak: paciorecznik ogrodowy, begonia stale
kwitnąca w trzech kolorach (biała, różowa i czerwona), petunia, wilec oraz trawy rozplenice.
W tym roku wyjątkową obfitość wiosennych
żonkili można było oglądać na nowym skwerze
w Kleszczowie, który wraz z parkingiem został
zbudowany pomiędzy ulicą Główną a Stacją Paliw „Orlen”. Ta inwestycja była elementem większej, już zrealizowanej całości czyli przebudowy
ulicy Głównej. Skwer zażółcił się żonkilami w czasie, kiedy epidemia uwięziła nas w domach.
JS
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KOMUNIKATY
Ważne dla sprzedających alkohol

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Kleszczów, że 31 maja br. (niedziela) mija
termin dokonania wpłaty drugiej raty opłaty rocznej
za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.
W przypadku nie dokonania wpłaty w tym terminie
przedsiębiorca ma 30 dni na uregulowanie tej opłaty powiększonej dodatkowo o 30 proc. opłaty rocznej. Jeśli wpłata nie zostanie zrealizowana w takim
terminie nastąpi wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie nr 72 8978 0008
0000 0244 2000 0030 z adnotacją, że jest to II rata
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 roku.

Można odebrać pieniądze wpłacone
na obozy

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przyjmuje
wnioski o zwrot opłat za udział w wakacyjnych obozach oraz za marcowy wyjazd do łódzkiego Teatru
Wielkiego. Odwołanie imprez to efekt epidemii koronawirusa. Zwrot opłat będzie dokonywany w formie przelewu albo gotówką. Formularze wniosków
można pobierać ze strony www.gok.kleszczow.pl.
Wypełnione wnioski GOK przyjmuje w formie papierowej w każdy poniedziałek w godz. 8:00-15:00
i wtorek w godz. 12:00-18:00 lub drogą pocztową, przesłane na adres: Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów.
Przypominamy o konieczności zachowania podczas przebywania na terenie GOK ogólnych zasad ostrożności, związanych z zagrożeniem epidemicznym.

SOLPARK uruchomił STUDIO URODY

Od 18 maja ponownie działa gabinet kosmetyczny STUDIO URODY SOLPARK. Klienci zostali poproszeni o stosowanie się do wytycznych Sanepidu
i Ministerstwa Zdrowia. Oto główne zasady, których
należy przestrzegać: ● Rejestracja na zabieg odbywa się tylko telefonicznie (nr 607-316-233); ● Na
zabieg przychodzimy bez osób towarzyszących; ●
Do gabinetu przychodzimy w maseczce, zasłaniającej nos i usta, punktualnie i w dobrym stanie zdrowia; ● Po wejściu do salonu dezynfekujemy ręce;
● Nie używamy w trakcie zabiegu telefonu komórkowego.

Biblioteka znów otwarta

Od 11 maja można korzystać z księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie (z wyjątkiem
filii). Wprowadzono zalecenia, których przestrzeganie zapewni bezpieczeństwo odwiedzającym GBP
w Kleszczowie oraz jej pracownikom: ● Wejście
do biblioteki jest możliwe od strony parkingu czyli
wejścia do internatu, ● Obowiązują maseczki i rękawiczki oraz dezynfekcja rąk, ● W wypożyczalni może przebywać jeden czytelnik, ● Oczekujący do wypożyczalni muszą pamiętać o zachowaniu
dystansu.
Zwracane materiały biblioteczne trafiają do 3-dniowej kwarantanny. Dla usprawnienia obsługi biblioteka zachęca do zamawiania/rezerwowania materiałów bibliotecznych on-line lub telefonicznie.
JS
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Poradnie specjalistyczne w czerwcu

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w czerwcu br. wznawia działalność
większość poradni specjalistycznych. Lekarze będą działać w systemie teleporad, bądź przyjmować pacjentów osobiście. Kierownictwo przychodni zastrzega, że w zależności od rozwoju
sytuacji epidemicznej w podanym harmonogramie mogą być wprowadzane zmiany.
Mieszkańców gminy przed wybraniem się do lekarza prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją. Rejestracja przychodni Salus działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00,
tel. 44/ 731-30-80. Aktualne informacje o działalności spółki Salus są publikowane na stronie
www.saluskleszczow.pl.
PORADNIA
LEKARZ
SPECJALISTYCZNA
1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek
2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek
dr n. med. Anna Socha3.
Pediatryczna
Banasiak
dr n. med. Anna Socha4.
Pediatryczna
Banasiak
5.
Urologiczna
lek. med. Janusz Nowak

L.P.

6.

Otolaryngologiczna

7.

Dermatologiczna

8.

Dermatologiczna

9.

Dermatologiczna

10.

Dermatologiczna

11.

Ginekolog. - położnicza

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Ginekolog. - położnicza
Pulmonologiczna

20.

Neurologiczna

21.

Neurologiczna

22.

Endokrynologiczna

23.

Diabetologiczna

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ortopedyczna dla dzieci
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Ortopedyczna
Chirurgiczna
Kardiologiczna
Kardiologiczna

31.

Kardiologiczna

32.

Kardiologiczna

33.

Endokrynologiczna

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Endokrynologiczna
USG
USG
USG
USG
Specjalista alergologii

40.

Specjalista alergologii

41.

Specjalista alergologii

42.

Specjalista alergologii

43.

Specjalista alergologii

44.

Specjalista alergologii

45.

Specjalista alergologii

TERGODZINA
MIN
przyjęcia 05.06. 13-18
przyjęcia 26.06. 13-18
przyjęcia 06.06. 8-14
FORMA

przyjęcia
przyjęcia /
teleporady
przyjęcia /
lek. med. Izabela Zawadziłło teleporady
dr n. med. Ewa Trzcińska- przyjęcia /
Bill
teleporady
dr n. med. Ewa Trzcińska- przyjęcia /
Bill
teleporady
dr n. med. Katarzyna
przyjęcia /
Wyrzykowska-Rabe
teleporady
dr n. med. Katarzyna
przyjęcia /
Wyrzykowska-Rabe
teleporady
prof. dr n. med. Dariusz
przyjęcia
Borowski
prof. dr n. med. Dariusz
przyjęcia
Borowski
dr n. med. Jacek Błaszczyk przyjęcia
dr n. med. Jacek Błaszczyk przyjęcia
dr n. med. Dorota Wyrwas przyjęcia
dr n. med. Dorota Wyrwas przyjęcia
lek. med. Radosław Pigoń przyjęcia
lek. med. Radosław Pigoń przyjęcia
dr n. med. Beata
przyjęcia
Janiszewska-Drobińska
przyjęcia
lek. med. Beata Kostrzewa teleporady/
przyjęcia /
lek. med. Beata Kostrzewa teleporady
prof. dr hab. n. med. Ewa
Sewerynek
przyjęcia /
dr n. med. Konrad Walczak teleporady
prof. dr hab. n. med. Kryspin przyjęcia
Niedzielski
lek. med. Adam Godzieba przyjęcia
lek. med. Adam Godzieba przyjęcia
lek. med. Łukasz Łabęcki przyjęcia
dr n. med. Marek
przyjęcia
Staniaszczyk
dr n. med. Urszula Faflik przyjęcia
dr n. med. Magdalena
przyjęcia
Wiewióra
dr n. med. Magdalena
przyjęcia
Wiewióra
dr n. med. Robert
przyjęcia
Pietruszyński
przyjęcia
dr n. med. Paweł Nogal teleporady/
przyjęcia /
dr n. med. Paweł Nogal teleporady
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
przyjęcia /
dr n. med. Elżbieta Dółka teleporady
przyjęcia /
dr n. med. Elżbieta Dółka teleporady
przyjęcia /
dr n. med. Elżbieta Dółka teleporady
przyjęcia /
dr n. med. Elżbieta Dółka teleporady
przyjęcia /
dr n. med. Elżbieta Dółka teleporady
przyjęcia /
dr n. med. Elżbieta Dółka teleporady
przyjęcia /
dr n. med. Elżbieta Dółka teleporady
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SALUS informuje
o wznowieniu rehabilitacji
leszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że
przygotowuje się do świadczenia zabiegów rehabilitacji leczniczej. „W pierwszej kolejności świadczenia zostaną udzielone na rzecz Pacjentów, którzy odbyli już poradę/
wizytę kwalifikacyjną u lekarza lub specjalisty fizjoterapii
przed wprowadzeniem stanu epidemii, mają już ustalony
indywidualny plan leczenia rehabilitacyjnego potwierdzony
skierowaniem na rehabilitację.
O terminach wizyt pierwszorazowych u lekarza rehabilitacji lub specjalisty fizjoterapii, poinformujemy Pacjentów
oddzielnym ogłoszeniem.
Zapisy na rehabilitację będą odbywały się indywidualnie i wyłącznie telefonicznie. Dedykowany numer telefonu
575-405-875” - czytamy w komunikacie, zamieszczonym
na stronie internetowej przychodni Salus.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów Salus przypomina o przestrzeganiu kilku zasad.
Są to: obowiązek kontaktu telefonicznego z przychodnią
przed przyjściem na zabieg; konieczność wypełnienie ankiety epidemiologicznej; staranna dezynfekcja rąk; pomiar
temperatury; wyposażenie w czystą maseczkę.
„Przy wejściu do Przychodni (wejście główne) prosimy
o naciśnięcie dzwonka dedykowanego REHABILITACJI,
poczekanie na pracownika medycznego oraz zapoznanie
się z informacjami dotyczącymi zasad udzielania świadczeń rehabilitacyjnych” - czytamy w komunikacie.
JS

K

REGULAMIN KONKURSU

„Najschludniejsza posesja”
1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: ●
Posesja w gospodarstwie rolnym; ● Posesja siedliskowa.
2. Cel konkursu: podniesienie walorów estetycznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ekologicznych posesji.
3. Czas trwania konkursu: 15 czerwca do 18 sierpnia
każdego roku.
4. Uczestnicy konkursu. W konkursie mogą uczestniczyć
wszyscy indywidualni właściciele posesji na terenie Gminy Kleszczów, w tym także właściciele posesji, będących częścią prowadzonego przez nich gospodarstwa
rolnego, którzy spełniają następujące warunki: ● posiadają prawo własności do zgłaszanej posesji, ● nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w konkursach organizowanych w ostatnich ośmiu latach, ● posiadają rozwiązany
sposób odprowadzania ścieków komunalnych i selektywnego gromadzenia odpadów stałych (przedstawienie
stosownych umów), ● złożyli pisemne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie do dnia 11 czerwca każdego roku włącznie.
UWAGA: przez gospodarstwo rolne rozumie się prowadzenie działalności rolniczej na powierzchni użytków rolnych (rola, łąki, pastwiska) powyżej 1 hektara; na terenie
posesji zgłoszonej jako gospodarstwo rolne muszą znajdować się budynki związane z prowadzeniem działalności rolniczej.
5. Kryteria oceny:
● Wygląd posesji (ogólne wrażenie estetyczne, stan budynków, elewacji, ogrodzenia) - pkt. 0-5
● Infrastruktura posesji (stan techn. urządzeń wod.-kan.,
gazowych, zabezpieczenia przeciwpożarowego) - pkt. 0-5
● Infrastruktura sprzyjająca środowisku (oczka wodne,
karmniki, domki dla ptaków) - pkt. 0-5
å ciąg dalszy na str. 9
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Fundacja informuje

Zmiany w regulaminach
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje mieszkańców
gminy Kleszczów, że w dniu 12 maja uległy zmianie następujące
regulaminy:
● Regulamin programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia
kosztów produkcji rolniczej poprzez dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż oraz sadzeniaków ziemniaka na terenie Gminy Kleszczów.
● Regulamin programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia
kosztów produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów.
Aktualne regulaminy dostępne są na nowej stronie www.frgk.pl.

Baza Lokalnych Przedsiębiorców
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i przedstawicieli firm
z terenu gminy Kleszczów do dokonania bezpłatnego wpisu do internetowej bazy lokalnych przedsiębiorców Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Taki wpis będzie możliwy po wypełnieniu formularza,
dostępnego na stronie internetowej FRGK pod linkiem https://frgk.
pl/baza-przedsiebiorcow/dodaj-firme-do-bazy/.
Można też wypełnić formularz, dołączony do tego wydania „Informatora Kleszczowskiego”.

Powiatowy Urząd Pracy…
… od 25 maja wznowił bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. W tym samym czasie w jednym pomieszczeniu przy jednym stanowisku obsługi (nie
wliczając osób obsługujących interesantów) może być tylko jeden
klient.
***
Aktualne sposoby rejestracji bezrobotnych w PUP Bełchatów:
1. Elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub
poczty elektronicznej (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany.
2. Złożenie dokumentów wymaganych do rejestracji w postaci
elektronicznej na e maila: wes@pupbelchatow.pl (tzw. prerejestracja) z podaniem swojego numeru telefonu.
3. Rejestracja w siedzibie PUP po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu z pracownikiem Urzędu – kontakt telefoniczny: 44/ 631-4076, 44/ 631-40-77, 44/ 635-62-83.

KOBZARENKO Sp. z o.o.
Zakład produkcji maszyn rolniczych w Żłobnicy
poszukuje kandydata na stanowisko

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
Główne zadania na stanowisku: ● przyjmowanie i zarządzanie zamówieniami; ● odpowiedzialność za działania w zakresie
importu lub eksportu materiałów; ● współpraca z dostawcami
i klientami firmy; ● zapewnienie, organizacja i nadzór nad środkami i procesem transportu w firmie; ● współpraca z agencjami
celnymi i firmami spedycyjnymi.
Wymagania: ● wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe
(logistyka lub pokrewne); ● umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office); ● zdolności organizacyjne, samodzielność i sumienność; ● umiejętność efektywnej pracy w zespole; ● znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego w stopniu min. dobrym
w mowie i piśmie.
Osoby zdecydowane na podjęcie współpracy proszone są o przesłanie swojego CV na adres e-mail j.slezak@kobzarenko.eu do
05.06.2020 r. Przewidywane zatrudnienie - od 06.2020 r.
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Zakład Komunalny apeluje

KANALIZACJA
TO NIE ZSYP NA ŚMIECI!

Pracownicy Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z.o.o.
apelują do użytkowników gminnej sieci kanalizacyjnej o rozsądek
i zrozumienie. Obsługując systemy kanalizacji sanitarnej częstokroć wyciągają ze studzienek kanalizacyjnych przedmioty i odpady takie jak: chusteczki nasączane, zużyte szmaty, materiały higieniczne (pampersy, wkładki higieniczne, patyczki do uszu,
itp.), odpady kuchenne, popioły, żużle z pieców, martwe zwierzęta, materiały budowlane, odzież.
To tylko niektóre rodzaje odpadów, jakie - zamiast do śmietnika lub utylizacji - trafiają do kanalizacji. Efektem są bardzo uciążliwe dla obsługi gminnych sieci, jak również dla mieszkańców
awarie, prowadzące do zatorów, a nawet do uszkodzenia pomp
przepompowni.
Niestety, do takich sytuacji dochodzi bardzo często. Jedna
z takich awarii miała miejsce w obrębie miejscowości Łękińsko,
w dniu 30 kwietnia br. Podczas niej uległa uszkodzeniu pompa i nastąpiła niedrożność systemu kanalizacji. Pracownicy Zakładu Komunalnego „Kleszczów” w trakcie prowadzonego
w nocy usuwania awarii wyciągnęli z urządzeń oczyszczalni
padłe króliki. To właśnie ich wrzucenie do kanalizacji był przyczyną uszkodzenia pompy tłocznej. To nie pierwszy taki przypadek, gdy nieodpowiedzialny człowiek wrzucił martwe zwierzęta
do kanalizacji. Podobny przypadek, którego efektem była niedrożność sieci miał miejsce rok temu - również w Łękińsku.
Każdego roku pracownicy Zakładu Komunalnego usuwają
dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, powstających w wyniku
wrzucania do toalety i studzienek przedmiotów, które nie powinny tam się znaleźć.
Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o. w Kleszczowie
zwraca się z apelem do mieszkańców o prawidłowe korzystnie z kanalizacji i nie traktowanie sieci kanalizacyjnej jako
pojemnika na odpady. Prosimy, by dla naszego wspólnego
dobra właściwie korzystać z kanalizacji.
Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej
nie tylko narażają gminną spółkę (a w końcowym efekcie również siebie) na dodatkowe koszty. Koszty te wynikają z konieczności ponadnormatywnego angażowania pracowników (często
w nocy) i wynajmowania specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo narażają na zalanie ściekami łazienek, piwnic czy ogrodów zarówno własnych, jak i sąsiadów. Ubocznym efektem jest nieprzyjemny odór wokół takich
miejsc.

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
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Szkolne wieści
Maturzyści zdalnie zakończyli rok
To było pierwsze w takiej formie zakończenie nauki w klasach
maturalnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.
Uczniowie klas III Liceum Ogólnokształcącego i klasy IV Technikum
Nowoczesnych Technologii nie spotkali się w auli SOLPARKU, nie
zebrali się też w salach lekcyjnych wraz z wychowawcami. O godz.
12.30 uruchomili w swoich tabletach bądź smartfonach aplikację MS
Teams. Za pośrednictwem tego kanału odbyło się podsumowanie
kończącego się roku szkolnego.
Ogłoszono również, którzy uczniowie w poszczególnych klasach
maturalnych uzyskali najwyższą średnią ocen. Komplet nazwisk prymusów LO oraz TNT jest dostępny na stronie www.zspkleszczow.pl.
My podamy wyłącznie nazwiska tych osób, które finalnie uzyskały
średnią ocen na poziomie co najmniej 5,00. Są to:
- LO, klasa III a: ● Agnieszka Gwizdek - 5,30,
- LO, klasa III b: ● Wiktoria Pawełoszek - 5,06, ● Wiktoria Krzak 5,00,
- TNT, klasa IV t: ● Piotr Piotrowski - 5,16, ● Wojciech Palusiński 5,04.
Dyrektor ZSP w Kleszczowie, Agnieszka Nagoda-Gębicz na internetowej stronie tak podsumowała nietypowe zakończenie edukacji klas maturalnych: „Obecna sytuacja w kraju uniemożliwiła nam
zorganizowanie uroczystego zakończenia, ale będziemy czekać
na odpowiedni, bezpieczny czas, abyśmy mogli się spotkać w gronie maturzystów, nauczycieli i rodziców. Dziękuję wszystkim za 100
% obecność i za chwilę wzruszeń i łez. Liczę na to, że 5 czerwca
2020 r. zobaczymy się w szkole stacjonarnie :)”.

Stulecie urodzin Patrona…
… szkół ponadpodstawowych w Kleszczowie - św. Jana Pawła II
było obchodzone w takiej formie, na jaką pozwalają obecne warunki
epidemiczne. Nie było zatem uroczystej akademii, nie było spotkania
przy kleszczowskim pomniku Papieża - Polaka, nie było też przygotowanych przez naszą młodzież przedstawień, opartych na scenicznych dramatach Karola Wojtyły.
Przypomnieniu dziejów życia Jana Pawła II oraz pokazaniu, jak
wielki wpływ na przemiany w świecie miał jego wyjątkowy pontyfikat
służyły liczne przekazy i publikacje w mediach. Na dobrą sprawę cały
dzień 18 maja można było spędzić, oglądając i czytając materiały poświęcone naszemu Papieżowi.
Na internetowej stronie ZSP w Kleszczowie okolicznościowy
wpis, związany z jubileuszem otwiera piękny cytat z „Listu do artystów”, ogłoszonego przez Jana Pawła II w 1999 roku: „Zadaniem
każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma
uczynić z niego arcydzieło sztuki”.
Dzięki stronie www.zspkleszczow.pl możemy wysłuchać trzech
utworów, dedykowanych św. Janowi Pawłowi II i wykonanych przez
uczennice. Kinga Kubik z klasy III a zaśpiewała „Wciąż mnie zadziwiasz Panie”, Martyna Muskała z klasy I ag - „Przyjdź jak deszcz”,
Zuzanna Kamińska z klasy I a - „Fundament”.
Oprócz tego uczniowie ZSP przygotowali ponad 10-minutowy
montaż muzyczno-poetycki, zatytułowany „Kres jest tak niewidzialny, jak początek”. Złożyły się nań m.in. popularna piosenka o Wadowicach, fragmenty „Tryptyku rzymskiego”, pieśń „Barka”, a także końcowy fragment papieskiej homilii, wygłoszonej w Krakowie
w 1979 roku, zaczynający się od słów „Zanim stąd odejdę, proszę
Was…”.

Pierwsze Gminne Dyktando Międzyszkolne…
… zostało zorganizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Właśnie zostały ogłoszone wyniki rywalizacji, w której uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im.
M. Kopernika w Łękińsku oraz reprezentanci Szkoły Podstawowej
im. J. Korczaka w Kleszczowie.
Tytuł „Mistrza ortografii” w kategorii klas VII-VIII zdobył Maksymiå ciąg dalszy na str. 12
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Historia zapisana
w protokołach (2)
16 września 1930 r.
Protokół sporządzony tego dnia pokazuje, jak w latach 30. minionego stulecia wyglądała procedura wyboru władz samorządowych. Odbywało się to podczas ogólnego zebrania gminnego. W
charakterze komisarza wyborczego wystąpił starosta piotrkowski,
Ignacy Strzemiński. O godz. 12 otworzył on zgromadzenie wyborcze i poinformował zebranych o przepisach regulaminu wyborczego. Pięcioosobowa komisja wyborcza została wybrana w jawnym
głosowaniu. Przewodniczył jej pan starosta. Zgłoszono tylko dwóch
kandydatów na wójta - Józefa Różyckiego i Anastazego Michałka.
Zostali wybrani przez aklamację. Pierwszy został wójtem, drugi jego zastępcą. Obaj byli mieszkańcami Kleszczowa.
Do Rady Gminy zgłoszono 18 kandydatów: Marcelego Różyckiego (Kleszczów), Andrzeja Andrysiaka (Łękińsko), Franciszka
Szczepockiego (Łękińsko), Józefa Misiaka (Wola Grzymalina), Józefa Bujacza (Łuszczanowice), Konstantego Kawkę (Łuszczanowice), Józefa Golę (Żłobnica), Władysława Lizaka (Antoniówka),
Emila Swobodę (Kuców), Jakuba Sztuka (Folwark), Jana Kasikowskiego (Rogowiec), Antoniego Jakóbczyka (Modrzewiec), Rudolfa Michelisa (Kleszczów), Józefa Szczepockiego (Wolica), Michała
Fracha (Łuszczanowice), Tomasza Żarowskiego (Żłobnica), Jana
Golę (Folwark) oraz Konstantego Nagodę (Stawek).
„Ponieważ innych kandydatów nie zgłoszono, wobec czego
komisja wyborcza powyższych kandydatów uznała za wybranych
przez aklamację oraz że pierwszych dwunastu kandydatów wybrano na członków Rady gminnej, a pozostałych 6-ciu na zastępców” .
Wybory wójta i radnych załatwiono w ciągu godziny.
24 października 1930 r.
Na wstępie tej
pierwszej, po wyborach samorządowych,
sesji zostało odczytane pismo przysłane
z piotrkowskiego Starostwa Powiatowego
„o zatwierdzeniu wyborów wójta i nowowybranej rady gminnej”. Do kompetencji
nowych radnych należało ustalenie kwot
dodatków służbowych Lista radnych z 1930 r., umieszczona
dla dwóch pracowni- w nagłówku protokołu
ków gminnych. Sekretarz gminy Tadeusz Rogaczewski otrzymał miesięczną dopłatę
10 zł na dwupokojowe mieszkanie z kuchnią oraz 20 zł miesięcznie - na opał i światło. Gminnemu woźnemu, którym w tym czasie
był Franciszek Klimaszewski, zatwierdzono dopłatę na mieszkanie
(10 zł miesięcznie).
Na posiedzeniach gminnej rady w Kleszczowie regularnie pojawiał się temat stanu technicznego szkolnych budynków. W październiku 1930 r. radni podjęli m.in. decyzję o remoncie budynku
szkolnego w Żłobnicy („w celu zniszczenia raka”, który zaatakował część podłóg i futryn). Przy szkole w Kucowie zdecydowano się
zbudować nowe ubikacje. Innym przedmiotem stałego zatroskania
kleszczowskich radnych był stan dróg – nie tylko gminnych, ale też
przebiegających przez sąsiednie gminy. Na omawianej sesji radny
Józef Bujacz z Łuszczanowic domagał się nacisku na władze sąsiednich Brudzic, by te zajęły się wyremontowaniem dróg:
„Pod wsią Lgota, gminy Brudzice, powiatu Radomszczańskiego i we wsi Brudzice tejże gminy drogi są w okropnym stanie, trudnym do przebycia. Pod wsią Lgota droga jest bardzo błotnista i tak
wyboista, jak trudno sobie wyobrazić, jak również i we wsi Brudziå ciąg dalszy na str. 10
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27 maja obchodzimy 30. rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów przedstawicieli samorządu terytorialnego w Polsce. Te wybory przeprowadzono w każdej z około 2,5 tysiąca polskich gmin (zarówno wiejskich, jak i miejskich). W procesie budowania tożsamości gmin często posługiwano się pojęciem „mała ojczyzna”.

Mała ojczyzna, domowina, gmina

Pierwsza z ważnych reform ustrojowych wprowadzonych po
czerwcowych wyborach 1989 roku dojrzewała już od roku 1980.
Jeden z „ojców reformy samorządowej”, prof. Jerzy Regulski (wieloletni prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej) wspominał:
„Do przebudowy ustroju zabraliśmy się w niewielkiej grupie
już w 1980 r., gdy zryw „Solidarności” umożliwił wyzwolenie myśli i rozpoczęcie debaty nad problemami ustrojowymi, które dotychczas były tabu. Pierwsze założenia reformy przedstawiłem na
forum Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” 12 czerwca
1981 r. i od tego dnia zaczął się kształtować zespół ludzi, którzy
najpierw prowadzili studia nad odtworzeniem samorządu”.
M.in. do potrzeby przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego odwoływali się uczestnicy I Zjazdu Solidarności, obradującego we wrześniu 1981 roku. Do projektowania zmian ustrojowych na szczeblu najmniejszych wspólnot lokalnych można było
ponownie powrócić podczas obrad Okrągłego Stołu (1988 r.),
a w zasadzie dopiero po czerwcowych wyborach 1989 roku, kiedy w Senacie RP „Solidarność” odniosła miażdżące zwycięstwo.
Jerzy Regulski: „Od chwili podjęcia prac w ciągu ośmiu miesięcy przeprowadzono zmiany konstytucji, uchwalono lub znowelizowano blisko 100 ustaw oraz przygotowano szeroką komunalizację
mienia i przebudowę administracji lokalnej”.

Trójstopniowy podział…

… administracyjny (terytorialny) Polski został wprowadzony
z dniem 1 stycznia 1999 roku. Zgodnie z nim terytorium Polski podzielone zostało na województwa, następnie na powiaty (w tym
gminy mające status miast na prawach powiatu) oraz gminy.
Według stanu na 1 stycznia 2019 r. podział administracyjny
Polski obejmował:
● 16 województw,
● 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu,
● 2477 gmin (w tym 302 gminy miejskie, 638 gmin miejsko-wiejskich i 1537 gmin wiejskich).
Aż do 1999 roku samorząd funkcjonował wyłącznie na poziomie gmin. Szczeble powiatowy i wojewódzki pojawiły się znacznie później, niż można się było tego spodziewać. Gdyby nie dymisja rządu Tadeusza Mazowieckiego to kompleksowa reforma
samorządności dokonałaby się kilka lat wcześniej. O przewlekaniu kolejnych decyzji prof. J. Regulski mówił tak: „Przeciwnikami
byli przede wszystkim centralna biurokracja i ludzie związani z poszczególnymi resortami, które traciły swoje wpływy, kompetencje i środki w wyniku decentralizacji państwa. Negatywną rolę odgrywały związki zawodowe i niektórzy politycy, przyzwyczajeni do
dyrygowania administracja państwową i dążący do autorytarnego państwa”.

Opole czyli poprzednik gminy

O tym, jak na dawnych ziemiach polskich funkcjonowały
wspólnoty lokalne dowiadujemy się m.in. z przekazu najsłynniejszego historyka bizantyńskiego, Prokopiusza z Cezarei. Opisując
w swoich księgach plemiona słowiańskie z VI wieku naszej ery zauważał: „Nie podlegają władzy jednego człowieka, lecz od dawna
żyją w ludowładztwie, a sprawy swe załatwiają na ogólnym zgromadzeniu”.
W czasach wczesnego średniowiecza, a więc jeszcze w tzw.
czasach przedpaństwowych, na polskich ziemiach podstawową
wspólnotę rodowo-terytorialną tworzyło opole. Było odpowiednikiem późniejszej gminy. Władzę sprawowała tu starszyzna plemienna, wybierana spośród jego mieszkańców. Działała w zgodzie
z prawem zwyczajowym, obowiązującym daną wspólnotę. Kiedy

trzeba było zapytać o zdanie wszystkich mieszkańców opola wówczas starszyzna zwoływała wiec. Opole przeciętnej wielkości obejmowało obszar do 200 - 250 km kw. powierzchni. O jego wielkości
decydowało ukształtowanie terenu oraz gęstość zaludnienia. Poszczególne rodziny gospodarowały oddzielnie, ale do wspólnego
wykorzystania przeznaczone były lasy, pastwiska oraz wody.
Dodatkowych funkcji (oprócz wspólnotowych) opole nabrało
w okresie wczesnego feudalizmu. Stanowiło wtedy najniższą terytorialną jednostkę administracyjno-podatkową. Składało się zazwyczaj z kilku wsi i wchodziło w skład znacznie większej kasztelanii (odpowiednika późniejszych powiatów).

Granice pocięte przez geometrów

Przez wieki funkcjonowania lokalnych wspólnot ich spoiwem
poza wspólnie zajmowanym terytorium oraz językiem (gwarą) stawało się dziedzictwo wspólnych doświadczeń i tradycji. Edmund
Burke, irlandzki filozof i polityk, poświęcił wiele uwagi mechanizmowi tworzenia lokalnych więzi. To właśnie w jego dziełach (a
konkretnie w „Rozważaniach o rewolucji we Francji” z 1790 roku)
pojawia się po raz pierwszy pojęcie „małych ojczyzn”. W jego przekonaniu były one formowane przez „nawyki i publiczne uczucia”,
dotyczące przede wszystkim najbliższych sąsiadów. Wspominając o serdecznym przywiązaniu do owych małych ojczyzn E. Burke nie widzi w tym zjawisku zagrożenia dla „umiłowania nadrzędnej całości” jaką jest ojczysty kraj.
Jedną ze zmian, wprowadzanych w efekcie rewolucji francuskiej, najbardziej krytykowanych przez E. Burke’a okazał się nowy
podział terytorialny kraju. W ramach niszczenia wszystkiego co
funkcjonowało przed rewolucją dokonano zmian w strukturze administracji: „(…) podzielili terytorium kraju na 83 kwadratowe części liczące 18 na 18 mil. Te duże części nazwali departamentami.
Je z kolei podzielili wedle pomiarów powierzchni na 1720 okręgów
nazywanych komunami. A one podzielone zostały, wedle tych samych pomiarów, na jeszcze mniejsze jednostki nazywane kantonami, których jest 6400”.
Owa geometryczna strategia, mająca za nic kształtowaną
przez wieki tożsamość poszczególnych części Francji, ogromnie
oburzyła irlandzkiego filozofa. O twórcach nowego podziału terytorialnego napisał, iż „szczycą się swą geometryczną strategią,
swym dążeniem pognębienia wszelkich regionalnych idei i uczynienia z Gaskończyków, Pikardyjczyków, Bretończyków, Normandczyków po prostu Francuzów, mających jedną duszę i jedno Zgromadzenie”.

Regionalizmy obecne także w Polsce

O tym, że niełatwo jest unicestwić utrwalone przez wieki, historyczno-duchowe powiązania regionów mogliśmy się przekonać
także w Polsce. O ile spory dotyczące wytyczenia granic powiatów udało się łagodzić bez wielkiego rozgłosu, o tyle pożegnanie
z pamiętającym czasy gierkowskie podziałem Polski na 49 województw i zastąpienie go nowym wytyczeniem granic kilkunastu
większych jednostek regionalnych rodziło wiele politycznych napięć. W walce o ostateczny kształt mapy administracyjnej posługiwano się również argumentami z historii. W walce „o swoje” uaktywniły się m.in. istniejące organizacje pozarządowe. Część z nich
pierwsze lata swojej działalności poświęciła na pokazywanie nieznanych bądź ukrywanych w PRL-u historycznych kart danego terytorium.
Koleje dziejów ziem polskich, w tym zwłaszcza okres zaborów, nie pozostały bez wpływu na sposób organizowania i funkcjonowania samorządu terytorialnego. O ile na terenach zabranych
å ciąg dalszy na str. 10
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Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram rekrutacji do szkół został dostosowany do zmienionego terminu egzaminów ósmoklasisty, w tym także do terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Terminy składania wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
● od 15 czerwca do 10 lipca br. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły,
● od 31 lipca do 4 sierpnia br. - termin na uzupełnienie wniosku
o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę
przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do
których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły
ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole
ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
● do 10 lipca br. - o świadectwo ukończenia szkoły,
● do 4 sierpnia br. - o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia. W okresie czasowego ograniczenia funk-

cjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane
załączniki mogą być przesyłane drogą elektroniczną.
Z kolei zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.
W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy od
13 do 18 sierpnia br. potwierdzić wolę przyjęcia. Odbywa się to poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy
to zrobić, jeśli wymienione dokumenty nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe wymagane jest: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
Jeśli rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat nie będą mieli
możliwości przedłożenia takich zaświadczeń lub orzeczeń muszą
do 18 sierpnia br. powiadomić o tym dyrektora szkoły. Dodatkowy
termin składania tych dokumentów upływa 25 września.
Nieprzedłożenie do 25 września zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki
w szkole, do której uczeń został przyjęty.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą
19 sierpnia br.
Źródło: Departament Informacji i Promocji MEN

Nagroda dla SP Kleszczów
- multimedialna pracownia

Jeśli kończysz właśnie szkołę podstawową i zastanawiasz się
nad wyborem szkoły średniej, to zapraszamy do

i w nagrodę otrzymała zestaw 16 laptopów. Projekt OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) ma na celu rozwój szybkiego internetu
w polskich szkołach. Ogłoszony w sierpniu ub. roku konkurs #OSEWyzwanie wymagał m.in. uczestnictwa zgłoszonej szkoły w programie „mLegitymacja szkolna” (o tym jak funkcjonuje ten projekt pisaliśmy w jednym z poprzednich wydań „IK”. Dodatkowe punkty można
było zdobyć za udział szkoły w programach „OSE Hero” oraz „CodeWeek”.
Aktywność kleszczowskiej podstawówki, która zgłosiła się do
konkursu jako jedna z 1606 szkół z całej Polski, została doceniona. Wśród nagrodzonych pracowniami multimedialnymi 764 szkół
w kraju znalazło się 36 placówek z województwa
łódzkiego. Jedynym laureatem z powiatu
bełchatowskiego została nasza szkoła podstawowa.
O otrzymaniu nagrody czytamy w komunikacie, zamieszczonym na stronie
SP Kleszczów: „Nagroda w postaci 16 laptopów wysokiej klasy oraz
urządzenia AP (punkt dostępu) dotarła do naszej placówki. W drugim etapie dostarczona zostanie mobilna szafka.
Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczone laptopy jak najszybciej trafiły do uczniów jak i nauczycieli, stanowiąc wymierną
pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu zdalnego nauczania i dostępu do treści edukacyjnych.
Po zakończeniu obecnego sposobu nauczania, dostarczone laptopy zostaną skompletowane do postaci Mobilnej Pracowni
Komputerowej, która służyć będzie podczas zajęć edukacyjnych”.
JS

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.
Nasza szkoła to najlepsze miejsce dla Ciebie:
● Technikum Nowoczesnych Technologii,
● Liceum Ogólnokształcące.
ZSP w Kleszczowie oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych klas pozwoli Ci uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym
kierunku. Pomoże Ci w tym wykwalifikowana kadra nauczycielska.
Współpracujemy z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim,
Uniwersytetem Śląskim oraz Akademią Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej. Klasy technikum objęte są patronatem PGE GiEK
S.A. Elektrowni i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
Dysponujemy nowoczesną bazą techniczną i dydaktyczną. Nasi
uczniowie korzystają z najnowocześniejszej bazy sportowej.
Możesz wybierać spośród 2 klas liceum o profilach: medyczno-ratowniczym lub językowym i 2 klas technikum: technik automatyk lub
technik mechatronik.
Dokładne informacje o ofercie ZSP w Kleszczowie zostały zamieszczone na stronie www.zspkleszczow.pl.

Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie zostaSz koła
ła laureatem ogólnopolskiego konkursu #OSEWyzwanie

ZSP w Kleszczowie zaprasza
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ZGŁOSZENIE

REGULAMIN KONKURSU

do konkursu
„NAJSCHLUDNIEJSZA POSESJA
W GMINIE KLESZCZÓW”

„Najschludniejsza posesja”

å ciąg dalszy ze str. 4

● Stan czystości i utrzymania pasa zieleni, rowu, chodnika przed
posesją - pkt. 0-5
● Sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych pkt. 0-5
● Gromadzenie odpadów stałych (pojemniki, segregacja odpadów)
- pkt. 0-5
● Stan urządzenia działki w zakresie zieleni, różnorodność roślin
ogrodowych, balkonowych, krzewów, drzew, małej architektury
ogrodowej - pkt. 0-5
● Miejsce i sposób gromadzenia obornika i gnojowicy, miejsce przebywania zwierząt - pkt. 0-5
● Sposób przechowywania sprzętu rolniczego - pkt. 0-5
UWAGA: kryterium (h, i) dotyczy tylko posesji w gospodarstwie rolnym.
6. Wybór zwycięzców. Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna największą ilość punktów spośród możliwych do zdobycia (35 pkt. dla posesji siedliskowych i 45 pkt. dla posesji w gospodarstwie rolnym).
7. Komisja konkursowa powołana zostanie przez Wójta Gminy
Kleszczów w późniejszym terminie. Skład komisji będzie przynajmniej pięcioosobowy. Po zgłoszeniu do konkursu komisja
przeprowadza przegląd posesji w celu rozstrzygnięcia konkursu.
Komisja może zrezygnować z rozstrzygnięcia konkursu w przypadku małego zainteresowania lub miernego poziomu estetyki
zgłoszonych posesji.
Po zatwierdzeniu protokołu komisji przez Wójta Gminy Kleszczów
decyzja komisji staje się ostateczna i nie podlega zaskarżeniu lub
reklamacji, a komisja konkursowa zostaje rozwiązana.
8. Nagrody. Zwycięzcom wręczone zostaną nagrody pieniężne
i dyplomy:
- Posesje w gospodarstwie rolnym: ● I m. - 3.500 zł, ● II m. - 3.300
zł, ● III m. - 3.000 zł
- Posesje siedliskowe: ● I m. - 3.000 zł, ● II m. - 2.700 zł, ● III m.
- 2.500 zł.
Od przyznanej nagrody zwycięzcy potrącony zostanie należny podatek dochodowy.
Komisja ma prawo innego podziału nagród i udzielenia wyróżnień.
9. Ogólne. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na sporządzenie
dokumentacji fotograficznej zgłoszonej do konkursu posesji oraz
upoważniają Urząd Gminy w Kleszczowie do nieodpłatnego wykorzystania jej m.in. w celach promocyjnych tj.: w publikacjach,
do sporządzania odbitek i przeźroczy, zamieszczania na stronie
internetowej itp. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej
wiadomości.

Dotacje dla gospodarstw

został wydłużony termin składania wniosków
Do 30na czerwca
dotacje udzielane na restrukturyzację i modernizację

Imię i nazwisko Zgłaszającego

______________________________________________
______________________________________________
Adres

______________________________________________
Telefon

Zgłaszam mój udział w konkursie w kategorii:

 POSESJA SIEDLISKOWA
 POSESJA W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy
Kleszczów z/s przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów moich
danych osobowych w celu związanym z przeprowadzeniem
konkursu „Najschludniejsza posesja w gminie Kleszczów”.
Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska oraz
zdjęć mojej posesji w „Informatorze Kleszczowskim” oraz na
stronie internetowej Gminy Kleszczów (www.kleszczow.pl).
.............................
podpis Zgłaszającego
Zgłoszenia konkursowe na tym druku przyjmowane są
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”,
informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, mający swoją
siedzibę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej:
my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
• przez email: kleszczow@kleszczow.pl
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować
w następujący sposób:
• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
• Przez email: iod@kleszczow.pl
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie
zgody, w celu przeprowadzenia konkursu: Najschludniejsza posesja w gminie Kleszczów.
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów
wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, który wynosi 10 lat.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie
na podstawie przepisów prawa (np. instytucje prowadzące kontrolę w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie, sądy, administracja publiczna). Twoje imię i nazwisko oraz zdjęcia posesji
mogą zostać opublikowane w „Informatorze Kleszczowskim” oraz na stronie internetowej
Gminy Kleszczów (www.kleszczow.pl).
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo
dostępu do Twoich danych osobowych; b. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych;
c. prawo 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; d. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych; e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony
danych.
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania Twój udział w Konkursie
nie będzie możliwy.

"

gospodarstw rolnych. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa o 60 tys. zł wsparcia na restrukturyzację małych gospodarstw może wnioskować rolnik, który ma gospodarstwo z co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość, wykorzystywaną do
działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.
Dotacja na modernizację gospodarstwa może wynieść do 500
tys. zł i być wydana np. na zakup nowych urządzeń i maszyn rolniczych, w tym ciągników, albo na budowę czy unowocześnienie budynków gospodarskich. Wnioski mogą składać właściciele gospodarstw, których wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do
200 tys. euro. Nieco inne zasady obowiązują przy wniosku składanym przez kilku rolników.
Więcej informacji - pod nr tel. 44/ 635-02-81 w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w biurze powiatowym w Bełchatowie (ul. 1 Maja 9).
JS

________________________________________________
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Historia zapisana
w protokołach (2)
å ciąg dalszy na str. 10
ce, a to skutkiem tego, że z drogi tej wydobyto kamień dawniej nawożony dla polepszenie tej drogi, lecz po wydobyciu kamienia drogi nawet nie zarównano. (…) droga ta dla ludności tutejszej gminy
ma duże znaczenie komunikacyjne, gdyż tędy ludność jeździ na targi i jarmarki do Radomska jako do najbliższego miasta większego”.
Zachowany w piotrkowskim archiwum protokół przekazuje nam
informacje o tym, jak lokalnie świętowano kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Sekretarz Rogaczewski notował
przyjęte przez radę ustalenia: „Polecić Urzędowi gminnemu zakupić
z funduszów gminnych w cenie 30 zł materiał propagandowy, składający się z 200 pocztówek i pamiątkowego medalu, wyobrażającego płaskorzeźbę Marszałka Piłsudskiego oraz mapę Polski z napisem „Geniuszem Wodza - Męstwem Żołnierza - Wysiłkiem Narodu”,
który to medal powiesić na ścianie w urzędzie gminnym, pocztówki
zaś rozsprzedać w dniu obchodu.
Jeżeli by wszystkich pocztówek nie rozsprzedano, różnica pokryta będzie z funduszów gminnych, zebraną zaś kwotę z rozprzedaży pocztówek należy wpłacić do Kasy gminnej przy zwrocie
ewentualnie nierozsprzedanych pocztówek”.
W trakcie posiedzeń rady rozpatrywane były podania i prośby,
składane przez mieszkańców gminy. Jeden z miejscowych przedsiębiorców o nazwisku Górny był właścicielem autobusu i zapewniał mieszkańcom połączenia z sąsiednimi miastami. Zwrócił się do
władz gminy, by te zgodziły się na zbudowanie na gminnym placu
szopy, służącej za garaż dla autobusu. Radni zgodę wyrazili, przyjmując jednocześnie pisemne zobowiązanie od Górnego, że szopę
usunie z placu, jeśli tylko zażąda tego Urząd Gminy.
4 grudnia 1930 r.
W grudniu wybrani niedawno radni musieli się zmierzyć z niełatwym - w czasach światowego kryzysu gospodarczego – układaniem budżetu gminy na kolejny rok. Pewną rozgrzewkę stanowiła
sesja, zwołana 4 grudnia. Ustalano na niej plany robót, koniecznych
do przeprowadzenia na drogach gminnych. Ze względu na szczupłość dochodów nie planowano budowy żadnej nowej drogi. Miała
być za to dokończona budowa rozpoczętych już dróg (z Kleszczowa do Żłobnicy i z Kleszczowa do Kucowa).
W tych inwestycjach duży udział mieli mieć sami mieszkańcy –
w końcu to dla ich wygody drogi były budowane. Wkład własnej pracy regulowano w zależności od zasobów danego gospodarstwa.
Były trzy możliwości wsparcia budowy dróg: albo dostarczenie określonej ilości kamieni polnych, służących do utwardzania, albo fizyczna praca (tzw. piesze dniówki), albo też wykupienie się od szarwarku poprzez zapłatę ustalonej stawki. Na rok 1931/32 wpłata za
jeden „dzień pieszy” ustalona była na 3 zł.
Oprócz dokończenia budowy dwóch wspomnianych dróg w kilku innych miejscowościach gminy przewidziano drobniejsze naprawy, które miały się ograniczyć do ułożenia betonowych przepustów
na zjazdach. Do poważniejszego remontu miało dojść „w Rogowcu
przy młynie”, a dokładniej przy drewnianym moście. Obliczono, że
na wymianę sześciu bali 20-centymetrowej szerokości i długości po
4,5 metra trzeba będzie przeznaczyć 12 zł.
Ubiegając nieco wydarzenia dodajmy w tym miejscu, że szczegółowy statut o powinnościach i świadczeniach drogowych Rada
Gminy Kleszczów uchwaliła na sesji 17 stycznia 1931 r. Zgodnie
z tym dokumentem każdy mieszkający na terenie gminy właściciel
koni miał połowę rocznego wymiaru szarwarku odrobić końmi. Jeśli
do robót drogowych wysyłał parę koni z wozem, liczono to jak 5 dni
szarwarku pieszego, jeśli natomiast wysyłał wóz jednokonny - odrabiał trzy dni piesze. Za niestosowanie się do nałożonych obowiązków gmina nakładała kary.
Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)
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Mała ojczyzna,
domowina, gmina
å ciąg dalszy ze str. 7
przez Prusy i Austrię działały samorządowe formy organizacyjne,
o tyle w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego nie było w XIX wieku czegoś, przypominającego samorząd lokalny.
Po pierwszej wojnie światowej nastał czas ponownego łączenia rozdartych przez zaborców ziem polskich, ale praktycznie aż
do 1933 roku (ustawa „scaleniowa”) funkcjonowało obok siebie kilka rozwiązań w zakresie administracji lokalnej, które były pozostałościami po okresie rozbiorów.
Umacnianiu granic duchowych poszczególnych małych ojczyzn zdecydowanie nie sprzyjały przesunięcia granic naszego
państwa i przemieszczenie wielkich mas ludności. Rodziny wyrwane ze starych miejsc i przesiedlone do innego otoczenia społecznego (np. z Kresów na tzw. Ziemie Odzyskane) przez wiele
lat czuły się zagubione w nowej rzeczywistości. Wiele z nich tkwiło w przekonaniu o tymczasowości pobytu. To nie mogło sprzyjać
budowaniu tożsamości i dobra wspólnego.

Mała ojczyzna czyli domowina

Coś co współcześnie pod względem zasięgu terytorialnego odpowiada gminie naukowiec z Politechniki Warszawskiej
Ulrich Schrade nazwał w swoim opracowaniu („Wspólnoty duchowe a podział administracyjny kraju”) domowiną. Cechy i elementy składowe owej „domowiny” definiował bardzo precyzyjnie. Ten
cytat będzie nieco dłuższy od wcześniejszych, ale jedynie w całości oddaje niemal mistyczny stosunek nieżyjącego już wykładowcy
PW, do tego co Adam Mickiewicz nazwał „krajem lat dziecinnych”:
„Domowina to grupa sąsiedzka związana terytorialnie siecią
uczuć wzajemnych, stanowiąca duchowe otoczenie domu i ciążąca ku temu samemu ośrodkowi miejskiemu. Jakie więzi i wartości
spajają grupę społeczną w terytorialną wspólnotę duchową - domowinę? - Otóż są nimi przede wszystkim więzi zastane i dodane:
pokrewieństwa i powinowactwa, osobista znajomość, wspólnota
losu, drobiazgowa znajomość i przywiązanie do stron rodzinnych
(do krzaków, pagórków, ruczajów, potoków i rzek oraz - co najważniejsze w mojej domowinie - jezior i lasów, ale także przydrożnych
krzyży i kapliczek), inicjacja do dorosłości, dbałość o zapamiętanie każdego detalu oraz zewnętrznie manifestowane wartości, realizowane wspólnie przez wszystkie domy łącznie, a więc przede
wszystkim lokalne przejawy religijności (sanktuaria, odpusty, kult
świętych), patriotyzmu lokalnego (pamięć utrwalona w pomnikach
z imiennym wykazem poległych żołnierzy za Ojczyznę), w zakresie prawdy historia ludzi i ziemi domowiny, w zakresie dobra - formy świadczenia pomocy wzajemnej i wreszcie w zakresie piękna - przywiązanie do stron i gustów rodzinnych i wielkich dokonań
i poświęceń dla innych”.
„Domowina” Ulricha Schrade to coś więcej niż mała ojczyzna,
zdefiniowana przez Stanisława Ossowskiego. Ten wybitny polski socjolog utożsamiał ją z „najbardziej naturalnym środowiskiem
człowieka”, uznawał za suwerenne i bezpieczne miejsce, przestrzeń wolności i rozwoju. Dla niego mała ojczyzna stanowiła prywatną relację mieszkańca z określonym terytorium (wraz z jego
tradycją i kulturą).
Współcześne rozumienie tego pojęcia stało się znacznie szersze. Ideę małych ojczyzn przeciwstawia się zagubieniu człowieka
w świecie, unifikacji zwyczajów, gospodarczej i kulturowej globalizacji. Wiele osób jest skłonnych stawiać znak równości pomiędzy
pojęciami „mała ojczyzna” oraz „gmina”. Niesłusznie. W przypadku gminy oprócz duchowych więzi lokalnej wspólnoty uwzględniać
trzeba także m.in. elementy rozwoju gospodarczego i zdolność
wykonywania zadań publicznych w obrębie danego terytorium. Ale
to już materiał na inny, obszerny artykuł.
Jerzy Strachocki
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Sport
Sezon bez rundy wiosennej

iłkarze tych lig, w których występują drużyny z terenu gminy Kleszczów, zakończyły
sezon rozgrywkowy 2019/2020 na etapie przygotowań do rundy wiosennej. Jeszcze
w lutym i na początku marca drużyny występowały w sparingach, szykując się do ligowych
zmagań. Kiedy 13 marca nastąpiło zawieszenie wszelkich imprez masowych w Polsce musiały się do tego dostosować również kluby piłkarskie.
Czwartoligowy zespół LKS Omega Kleszczów miał zacząć wiosenną rundę 15 marca,
meczem z Wartą Działoszyn. Nadzieja na wznowienie opóźnionych rozgrywek była podtrzymywana do pierwszych dni maja. Wtedy to prezesi wszystkich wojewódzkich związków piłki
nożnej zdecydowali o nie wznawianiu rozgrywek od IV ligi do klasy B i o zakończeniu sezonu.
Zespoły zachowały taką pozycję w tabeli, z jaką skończyły rozgrywki jesienią. To oznacza, że Omega Kleszczów uplasowała się na IX miejscu w IV lidze z dorobkiem 24 pkt. Bilans
rozgrywek naszych piłkarzy to 7 zwycięstw, 3 remisy oraz 7 porażek. Liderem, nagrodzonym
awansem do wyższej ligi, jest KS Kutno.
W przypadku zespołu Omega II Kleszczów, występującego w klasie okręgowej, rozgrywki
zakończyły się po trzynastu kolejkach. Nasi piłkarze 4 razy wygrywali, 5 razy remisowali i zanotowali 4 porażki. Omega zajęła VIII miejsce z dorobkiem 17 pkt. Lider, nagrodzony awansem do wyższej klasy, to Skalnik Sulejów (31 pkt.).

P

„Odmrożone” zajęcia sportowe

ządowe regulacje, wprowadzone 18 maja, dotyczą również warunków, w jakich odbywają się treningi sportowe. Zwiększono liczbę osób, które mogą jednocześnie trenować na terenie obiektu.
Na otwartych obiektach takich jak boiska, stadiony, orliki może przebywać do 14 zawodników (+2 trenerzy). Sposobem na zwiększenie liczby trenujących jest podzielenie boiska piłkarskiego na dwie części, oddzielone 5-metrową strefą. Wtedy na każdej części może odbywać zajęcia 16 zawodników oraz 3 trenerów.
Limit trenujących na obiektach zamkniętych został uzależniony od powierzchni takiego
obiektu. W salach do 300 m.kw może przebywać jednocześnie 12 osób plus trener, a np.
w halach liczących od 801 do 1000 m kw. - 24 osoby oraz 2 trenerów.

R

Awans tenisistów

ystępująca na szczeblu IV ligi drużyna pingpongistów LKS Omega Kleszczów także
musiała przerwać rozgrywki z powodu epidemicznych obostrzeń. Po dziewięciu wygranych meczach zajęła pierwsze miejsce i bez potrzeby kończenia sezonu została awansowana do wyższej, trzeciej ligi. Oprócz naszego zespołu taki awans wywalczył też drugi zespół
w tabeli – ULKS Kusy Łobudzice.
W tym zespole tenisistów stołowych Omegi występuje 7 zawodników: Krystian Dzwonek,
Kacper Gąsior, Jakub Kuśmierski, Łukasz Łyszkowicz, Hubert Zawiślak, Maksymilian Zawiślak, Piotr Kowalczyk.
W piątej lidze (grupa A), która skupia 7 zespołów, kleszczowską Omegę reprezentują
dwa teamy pingpongistów. Jeden z nich zajął w zakończonych rozgrywkach VI, a drugi VII
miejsce.
(opr. JS)

W

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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Szkolne wieści
å ciąg dalszy na str. 6
lian Muskała z klasy VIII SP w Łękińsku. Dyktando napisał bezbłędnie.
W kategorii klas IV-VI tytuł „Mistrza ortografii” uzyskała Nikola Jabłońska, uczennica klasy VI c SP w Kleszczowie.

Przysłowia tematem konkursu
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego był pretekstem do
zorganizowania jeszcze jednego konkursu w Szkole Podstawowej
w Kleszczowie. Dzięki niemu uczniowie mogli wejść w gąszcz polskich
przysłów i albo zilustrować jedno z nich (to było zadanie dla klas I-IV),
albo napisać oparte na nim opowiadanie (to temat konkursu dla pozostałych klas).
Uczniowie najczęściej wybierali do zilustrowania przysłowie „Gdzie
kucharek sześć, tam nie ma co jeść”. Jury postanowiło o takim podziale nagród: I. Franciszek Jakubik (III b), II. Maria Stacherska (II c), III.
Zuzanna Kierasińska (II b), wyróżnienia: Marta Gorząd (III c), Lena Zawodzińska (I b).
Renata Frach, organizatorka konkursu podsumowując prace złożone w ramach części literackiej stwierdziła: „Uczestnicy napisali piękne, ciekawe prace. Warto zauważyć, że prace te odnosiły się do różnych przysłów. Uczniowie w ciekawy sposób dokonywali interpretacji
przysłowia, wykazywali się nie tylko talentem literackim, ale przede
wszystkim umiejętnością twórczego myślenia”.
W gronie uczestników z klas V-VI jury postanowiło przyznać na-
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„Listy
do Kwarantanny”

rudne, niespokojne czasy, w których życie
wskakuje na całkiem inne tory, a rzeczywistość jest zamykana w nowych ramach, mobilizują całe tabuny naukowców zajmujących się problematyką społeczną do podjęcia nowych badań. Jedni
gromadzą zapiski i dokumentację z czasów epidemii,
by potem mieć materiał do analiz „post factum”. Inni
(np. psychologowie) widzą potrzebę działania „tu i teraz”, by zgodnie z zawodową misją móc pomagać ludziom ogarniętym stresem, a nawet rozpaczą.
Niezwykle ciekawą inicjatywę podjął już w marcu Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na stronie https://psychologia.uj.edu.pl/kwarantanna rozpoczął publikację listów pisanych do
Kwarantanny i… z kwarantanny. Na stronie pojawiło
się dotąd bardzo wiele opisów przeżyć, analiz tego,
co tracimy (albo zyskujemy), zmuszeni do ciągłego
przebywania w czterech ścianach.
Kwarantanna społeczna odchodzi pomału
w przeszłość. Ale na stronę warto zajrzeć. Są na niej
wpisy bardzo pesymistyczne, ale są też odkrywcze.
Niemal każdy z nich ma wartość terapeutyczną, bo
służy odreagowaniu emocji. Kilka przykładów:
„Nie pozwoliłaś mi spędzić więcej czasu z najbliższym mi człowiekiem zanim poinformował mnie,
że już nie jestem mu bliska. Mam do ciebie żal”.
„Sprawiasz, że nie czuję najmniejszego poczucia winy za swoje nieróbstwo. Sytuacja, która dotknęła nas wszystkich wyłączyła mi wszelkie odruchy samozachowawcze”.
„Przypomniałaś mi, jak świetnie potrafię coś
ugotować, jak wiele domowych spraw zaniedbywałam, jak sama siebie potrafię rozbawić i jaka w tym
wszystkim potrafię być twórcza!”.
Na wspomnianej stronie są też porady psychologów poświęcone np. temu, jak radzić sobie ze
stresem, gdzie szukać pomocy, jak przebywając
w domu nauczyć się korzystać z otwartych baz danych itp.
JS
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stępujące nagrody: I. Zofia Kuc (V d), II. Nikola Zawodzińska (V b),
III. Martyna Witkowska (VI a), wyróżnienie - Bartosz Cieślak (VI d). W
kategorii klas VII-VIII nagrodzeni zostali: I. Bartłomiej Kołba (VII c), II.
Maria Najmrodzka (VIII b), III. Patrycja Szymanek (VII b), wyróżnienie:
Wiktor Falarz (VII b).

Sprawdzian ze znajomości lektur
Konkurs „Lekturę znam, egzamin dobrze zdam!”, zorganizowany
dla uczniów klas ósmych SP Kleszczów trwał od 14 lutego do 6 marca.
O założeniach tego sprawdzianu, pomocnego w dobrym przygotowaniu do polonistycznej części egzaminu ósmoklasisty możemy przeczytać na stronie www.spkleszczow.pl.
„W każdy piątek uczniowie wypełniali test sprawdzający znajomość lektury tzn. rozpoznawali lekturę na podstawie charakterystycznego fragmentu, identyfikowali bohatera literackiego na podstawie
opisu, wpisywali tytułu lektury pasującej do określonego motywu np.
patriotyzm - Latarnik, bohater - Skawiński. W każdym tygodniu wątek przewodni się zmieniał, był on ściśle powiązany z kalendarzem,
np. w walentynki dominował motyw miłości, a w Dzień Kobiet - motyw kobiety”.
Spośród 17 uczniów, którzy przystąpili do czytelniczego konkursu
i napisali cztery kolejne testy najlepszy wynik (33 pkt.) uzyskała Karolina Kuśmierek. Na drugim miejscu znaleźli się Miłosz Dylak oraz Julia
Stawiak (po 32 pkt.), a na trzecim - Marta Kuc (31 pkt.).
Przygotował JS na podstawie informacji,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Zapiski z czasów pandemii

ie pozwólmy, aby nasze wspomnienia i doświadczenia z trudnego okresu
walki z pandemią zatarł czas - apeluje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi i ogłasza specjalną akcję. Projekt „Mieszkańcy regionu łódzkiego w czasie pandemii” jest dedykowany wszystkim pełnoletnim mieszkańcom województwa.
WBP w Łodzi zachęca do spisania swoich przeżyć, doznań, refleksji związanych
z życiem w czasach epidemii. Teksty mogą dotyczyć konkretnych wydarzeń, osób
lub życia w okresie kwarantanny. Każdy może wybrać indywidualnie formę, objętość oraz gatunek literacki zapisków. „Dla twórców akcji istotne jest zarejestrowanie
i przechowanie dla przyszłych pokoleń wszelkich relacji związanych z tym trudnym
czasem. Zmienione w wyniku pandemii warunki życia łodzian i mieszkańców regionu łódzkiego to również ważny wycinek historii”.
Akcja „Mieszkańcy regionu łódzkiego w czasie pandemii” będzie przebiegać
w dwóch etapach. Pierwszy (do 31 grudnia 2020) obejmuje nadsyłanie tekstów do
WBP w Łodzi. Drugi etap, planowany w pierwszym kwartale 2021 r. ma być poświęcony na opracowanie tekstów i publikację w formie książki elektronicznej na stronie
internetowej wojewódzkiej biblioteki.
Ze strony internetowej WBP (www.wbp.lodz.pl) można pobrać „Regulamin” i formularz zgłoszeniowy. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Informacji Naukowej : adres email: informacja@wbp.lodz.pl i telefon nr 42/ 663-03-33.
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Kuchenny konkurs

onkurs kulinarny „Mini MasterChef”, zorganizowany
w przedszkolu w Kleszczowie odbywał się w formule
on-line. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu zdrowego napoju (koktajl, sok) lub deseru. Chętne do rywalizacji
przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych z pomocą rodziców od 1 do 8 maja szykowały konkursowe prace, dokumentując to filmikami lub zdjęciami. Na konkurs wpłynęło 14 prac.
Każda z kuchennych drużyn przesłała przepis na przygotowany przez siebie napój lub deser. Został z tego stworzony „Przepiśnik”. Wraz z filmikami z konkursu jest on dostępny na stronie
www.ppskleszczow.wikom.pl.
Jury oceniając pracę brało pod uwagę zarówno estetykę podania, jak też oryginalność pomysłu oraz wykorzystanie
zdrowych produktów. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały równorzędne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Dodajmy, że przedszkolny konkurs odbywał się w ramach realizacji zadania rocznego „Poznajemy swoją małą i wielką ojczyznę” oraz innowacji pedagogicznej „Aby
zdrowym być - trzeba zdrowo żyć”.
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