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Nowa gminna droga…

… powstaje w Czyżowie.
Na znacznej części szlaku,
liczącego ponad 400 m długości, ułożono w maju dwie
warstwy bitumiczne. Inwestycję za ponad 2,16 mln zł realizuje piotrkowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
PEUK S.A. Droga ma 5 metrów szerokości. Powstaje
również chodnik i ścieżka rowerowa.

Red Bull 111 Megawatt
odwołany
Kolejna, po planowanych na maj Dniach Kleszczowa, odwołana plenerowa impreza w gminie Kleszczów to zawody Red Bull 111
Megawatt. Przyczyną tej decyzji jest sytuacja epidemiczna oraz
związane z nią zagrożenia dla uczestników (zarówno widzów, jak
i zawodników). Komunikat o odwołaniu tej największej w Polsce imprezy hard enduro pojawił się 8 maja na stronie głównego organizatora (www.redbull.com).

Już korzystają
z „antycovidowej” pomocy
Niewiarygodnie szybko, bo następnego dnia po przyjęciu
przez Radę Gminy Kleszczów przedłożonych przez wójta Sławomira Chojnowskiego projektów „antycovidowych” uchwał, nastąpiła ich publikacja w „Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego”. Przypomnijmy, że pierwsza z uchwał dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości lokalnych przedsiębiorców,
których firmy odczuwają znaczący spadek przychodów z powodu epidemii.
Druga uchwała uruchamia lokalny program pomocy społecznej. Jest od kierowany do zamieszkałych na terenie gminy Kleszczów osób, które są mikroprzedsiębiorcami bądź pracownikami, albo świadczą usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
Mogą one składać w GOPS wnioski, jeśli po 1 kwietnia br. w następstwie epidemii COVID-19 odnotowały co najmniej 40-procentowe zmniejszenie dochodów w porównaniu ze styczniem, lutym
albo marcem tego roku.
Więcej na str. 2

Pięciu chętnych
na przebudowę drogi
Pięć firm zgłosiło chęć udziału w kolejnej, dużej inwestycji
drogowej, jaką będzie przebudowa liczącego ok. 7 kilometrów
odcinka drogi 1500E (od Łękińska do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Kalisku. Podczas gdy zgodnie z kosztorysem gmina przygotowała się do wydania prawie 44,14 mln zł najdroższa z przedstawionych ofert wyniosła nieco ponad 37,65 mln zł,
a najtańsza - niecałe 32,13 mln zł.

Fot. Marcin Muskała

Więcej na str. 2

Zapraszają utalentowaną
młodzież

„Umożliwiamy pracę w nowoczesnych laboratoriach, kontakt
ze światowej sławy naukowcami, wybitnymi twórcami i najlepszymi
w Polsce popularyzatorami nauki, i spotkanie fantastycznych rówieśników. Pokazujemy, jak naprawdę wygląda praca badacza, na czym
polega warsztat krytyka lub pisarza, z jakimi problemami mierzą się
dzisiaj uczeni” - w taki sposób Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zachęca ambitnych i twórczych uczniów do składania swoich zgłoszeń.
Co roku ta instytucja pomaga ponad 500 uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Czas zgłoszeń - do końca maja.
Więcej na str. 9

Więcej na str. 4
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Wpływają kolejne wnioski
o „antycovidową” pomoc

KRÓTKO
Akcja dezynfekcyjna w centrum
Kleszczowa

23 kwietnia, dzień po akcji ewakuacyjnej Domu Pomocy
Społecznej św. Barbary (o tym wydarzeniu informowaliśmy w poprzednim „IK”) w miejscach użyteczności publicznej w centrum Kleszczowa została przeprowadzona
akcja dezynfekcyjna. Z pomocą specjalistycznych preparatów oczyszczane były fragmenty ulic i chodników, parking przed kościołem parafii NMP Anielskiej w Kleszczowie, a także plac targowy w Kleszczowie.
Akcja dezynfekcji parkingu oraz ulicy, przy której znajduje
się Dom Pomocy Społecznej została przeprowadzona po
zakończeniu oczyszczania tej placówki.

Rolnicy odzyskali ponad 68 tys. zł

130 producentów rolnych z terenu naszej gminy złożyło wnioski o zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego. Obecnie zwrot paliwowej
akcyzy przysługuje nie tylko w zależności od powierzchni uprawianych gruntów, ale również od ilości hodowanego bydła.
We wnioskach, złożonych w ciągu lutego, producenci rolni wykazali blisko 1070 ha użytków rolnych oraz 88 jednostek bydła. Dołączone faktury VAT potwierdzały zakup ponad 68 tys. litrów oleju napędowego. Wyliczona
w oparciu o przedstawione dokumenty kwota zwrotu akcyzy, wypłaconej rolnikom z terenu gminy Kleszczów, wyniosła 68.245,18 zł.

Parafie wnioskują o dotacje

W ramach drugiego w tym roku naboru wniosków, przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina
Wielkiego Łuku Warty”, zostały złożone wnioski trzech
parafii z terenu naszej gminy. Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Jana Chrzciciela w Łękińsku stara się pozyskać
środki na konserwację prospektu i szafy organowej w zabytkowym kościele w Łękińsku. Parafia rzymskokatolicka
pw. NMP Anielskiej w Kleszczowie wnioskowała o pieniądze na renowację murów cmentarza w Kleszczowie wraz
z upamiętnieniem ofiarodawców. Wniosek złożony w LGD
przez Parafię Ewangelicko-Reformowaną w Kleszczowie
dotyczy natomiast dofinansowania nowej posadzki w kościele wraz z wykonaniem ogrzewania podłogowego.
O tym, jakie będzie rozstrzygnięcie w sprawie złożonych
wniosków poinformujemy na łamach „IK”.

PSG doprowadzi na teren gminy
nowy gazociąg

Trwają przygotowania do dużej inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., związanej z doprowadzeniem
na teren naszej gminy, a dokładniej na teren miejscowości
Piaski, gazociągu średniego ciśnienia. 6 maja na tablicy
ogłoszeń oraz w gminnym BIP-ie ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczów o trwającym postępowaniu
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W obwieszczeniu tym został podany
wykaz blisko 130 działek, przez które będzie przebiegać
nitka nowego gazociągu.

Na razie nieznaczny wzrost bezrobocia

W tabeli opublikowanej na stronie Powiatowego Urzędu
Pracy w Bełchatowie zostały podane statystyki bezrobocia na koniec marca br. W porównaniu z końcem 2019
roku łączna liczba osób zarejestrowanych w „pośredniaku” wzrosła o 6,7 proc. (z 2570 do 2742). W przypadku
gminy Kleszczów ogólna liczba bezrobotnych wynosiła na
koniec grudnia 96, zaś na koniec marca tego roku - 111.
(opr. JS)

przedsiębiorców w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grunW nioski
tów, budynków i budowli, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

na terenie gminy Kleszczów trafiają do Urzędu Gminy. W pierwszym tygodniu maja urząd
przyjął 9 zgłoszeń w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Siedem złożyły osoby fizyczne prowadzące działalność, natomiast dwa wnioski pochodzą od osób prawnych.
Przypominamy, że po to, by skorzystać z podatkowego zwolnienia za drugi kwartał
2020 roku podatnik spełniający kryteria zawarte w uchwale musi złożyć wraz ze zgłoszeniem (jest to załącznik do uchwały) także korektę deklaracji lub informacji na podatek od
nieruchomości.
- Korektę informacji składają osoby fizyczne - wyjaśnia kierownik Referatu Podatków
i Opłat Lokalnych, Anita Mielczarek. - Pierwsza korekta uwzględnia okres od kwietnia br.
i na jej podstawie będziemy mogli odpisać podatek za drugi kwartał. Druga korekta informacji obejmuje okres od lipca br. i jest podstawą do ustalenia nowej wysokości zobowiązania podatkowego na rok 2020.
W przypadku osób prawnych wymagamy od nich złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości - pierwszej obejmującej okres od kwietnia br. i drugiej, która odnosi
się do okresu od lipca br.
Inaczej wyglądają więc formularze korekt, składanych przez osoby fizyczne, a inaczej
tych, które składają osoby prawne. Po złożeniu tych dokumentów w Urzędzie Gminy osobom fizycznym zostanie wydana i doręczona decyzja o zmianie wymiaru podatku na rok
2020. Natomiast osoby prawne w korektach deklaracji na podatek od nieruchomości dokonują obliczenia tego podatku samodzielnie.
Przedsiębiorcy i pracownicy starający się o „antycovidowe” wsparcie z lokalnego programu pomocy społecznej wnioski składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Na
str. 3 zamieszczamy informację przydatną do prawidłowego wypełnienia wniosku składanego w GOPS.
JS

Numery porządkowe na domach…

… to obowiązek właścicieli. Przypominamy o nim w szczególności mieszkańcom
Łuszczanowic. Od 20 marca zaczął tu obowiązywać podział na ulice oraz nowe numery. Urząd Gminy w przesłanej do każdego domostwa informacji przypomniał o konieczności
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie
frontowej tabliczki z nowym numerem. Taki obowiązek wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2017.2101).
Pamiętajmy: oznakowanie posesji numerem porządkowym jest szczególnie ważne w sytuacji ratowania życia i zdrowia, a także wtedy,
kiedy idzie gra o zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańców.
W Łuszczanowicach nie wszyscy zastosowali się do wezwania urzędu. Kara grzywny za
nieoznakowanie posesji może wynieść 250 zł. Znacznie mniej kosztują gotowe cyfry, które
należy umieścić na ścianie. Taki element z tworzywa sztucznego to wydatek ok. 7 zł, natomiast cyfra z metalu kosztuje ok. 18 zł.
JS

Nie będzie Red Bull 111 Megawatt

otocyklowe wyścigi rozgrywane na specjalnie przygotowanych, trudnych trasach
w obrębie odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, miały być rozegrane
w Kleszczowie 27 i 28 czerwca. Miała to być już szósta odsłona imprezy na terenie odkrywki KWB Bełchatów, cieszącej się niezwykłym zainteresowaniem tysięcy widzów.
W komunikacie organizatorów można przeczytać:
„Największe zawody hard enduro w Polsce i zarazem runda WESS Enduro World
Championship, nie odbędą się w zaplanowanym terminie, 27-28 czerwca 2020, ani żadnym innym, w bieżącym roku. Decyzja o anulowaniu 6. edycji Red Bull 111 Megawatt
w Kleszczowie wynika z dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej na świecie,
braku możliwości określenia rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach i obowiązujących
aktualnie przepisów o organizacji imprez masowych”.
Odwołanie wyścigów to zawód nie tylko dla pasjonatów tego sportu, ale również dla
przedsiębiorców z naszego terenu oraz dla samorządu. Zawody Red Bull 111 Megawatt
były od kilku lat wydarzeniem, wpisującym się w program szerokiej promocji naszej gminy. Z tego względu Gmina Kleszczów była jednym z głównych partnerów organizacyjnych
imprezy.
JS
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Ważna informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie w swoim komunikacie przekazuje informacje istotne dla ubiegających się o pomoc mikroprzedsiębiorców i pracowników, zamieszkałych na terenie
Gminy Kleszczów i zmagających się ze skutkami epidemii COVID-19.
Osoby korzystające ze wspomnianego Lokalnego Programu Pomocy Społecznej powinny w punkcie 7 wniosku, składanego w GOPS
umieścić następujące dane:
● mikroprzedsiębiorcy: nazwa firmy; rodzaj prowadzonej działalności; czy na skutek epidemii COVID-19 doszło do przestoju lub
ograniczenia w prowadzeniu działalności - jeśli doszło do ograniczenia w prowadzeniu działalności to o ile % nastąpiło obniżenie dochodu w kwietniu 2020 r. w stosunku do dochodu, uzyskiwanego w dowolnie wybranym miesiącu przypadającym od 1 stycznia 2020 r. do
31 marca 2020 r.
● pracownicy: miejsce i rodzaj wykonywanej pracy; informacja,
czy na skutek epidemii COVID-19 doszło do przestoju lub ograniczenia w świadczeniu pracy - jeśli doszło do ograniczenia świadczenia
pracy to o ile % nastąpiło obniżenie dochodu w kwietniu 2020 r. w porównaniu z dochodem, uzyskiwanym w dowolnie wybranym miesiącu,
przypadającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.
● osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych: rodzaj świadczonej usługi; informacja, czy na skutek epidemii
COVID-19 doszło do przestoju lub ograniczenia w świadczeniu usług jeśli doszło do ograniczenia świadczenia usług to o ile % nastąpiło obniżenie dochodu w kwietniu 2020 r. w stosunku do dochodu, uzyskiwanego w dowolnie wybranym miesiącu przypadającym od 1 stycznia
2020 r. do 31 marca 2020 r.

Oferty pracy

Wykaz wolnych miejsc pracy, umieszczonych w internetowej witrynie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, o które można aplikować do pierwszych dni czerwca obejmuje m.in. następujące zawody:
● technik budowy, ● spawacz konstrukcji stalowych, ● monter konstrukcji stalowych, ● brygadzista/ inżynier produkcji, ● tokarz/ślusarz,
● pracownik produkcji, ● rzeźnik-wędliniarz, ● specjalista ds. handlu
internetowego, ● murarz, ● specjalista do spraw handlu, ● mechanik
serwisu, ● pracownik ochrony.
W ofertach znajdziemy miejsce świadczenia pracy i poziom wynagrodzenia. Dla większości w/w pracowników pracodawcy obiecują od
3 tys. zł brutto miesięcznie. Największa kwota widnieje przy stanowisku brygadzisty/ inżyniera produkcji (4800 zł brutto).

KOBZARENKO sp. z o.o.
Zakład produkcji maszyn rolniczych w Żłobnicy
poszukuje kandydata na stanowisko produkcyjne
MONTER/ELEKTRYK
● Oczekiwania: wykształcenie średnie (mile widziane kierunkowe), doświadczenie w zawodzie elektryka, umiejętność czytania schematów
elektrycznych, samodzielność, uprawnienia SEP do 1kV , mile widziane
uprawnienia do obsługi i/lub konserwacji suwnic.
● Zadania na stanowisku: montaż instalacji elektrycznej w maszynie
rolniczej, zgodnie dokumentacją techniczną, konserwacja wewnętrznej
sieci elektrycznej.
Osoby zdecydowane na podjęcie współpracy proszone są o przesłanie
swojego CV na adres e-mail j.slezak@kobzarenko.eu do 31.05.2020 r.
Przewidywane zatrudnienie - od 06.2020 r.

Firma ROKA
zatrudni osoby do pracy w charakterze

pracownika serwisu sprzątającego
Wiadomość pod tel. 609 395 364
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Pieniądze z kopalni
za niższe plony

Gminy w Kleszczowie trafiło pismo z KopalDo niUrzędu
Węgla Brunatnego Bełchatów. Dotyczy ono sposobu

załatwiania spraw związanych z wypłatą odszkodowań za obniżenie plonów.
Obecnie w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 sprawy odszkodowań za obniżenie plonów na użytkach zielonych i na gruntach ornych, będą
prowadzone wyłącznie drogą korespondencyjną. „Nie przewidujemy możliwości osobistego załatwiania spraw,
jak to miało miejsce
w latach ubiegłych” - informuje PGE GiEK S.A.
Oddział Kopalnia Węgla
Brunatnego Bełchatów.
Mieszkańcy gminy
Kleszczów, ubiegający
się o odszkodowanie,
powinni przygotować
wniosek z podaniem
swojego: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr telefonu. Do wniosku należy dołączyć ksero aktualnych wypisów z rejestru gruntów (nie
starsze niż z roku 2019) oraz numer PESEL i aktualny numer indywidualnego rachunku bankowego. Te dokumenty oraz informacje należy wysłać na adres KWB Bełchatów (97-400 Bełchatów,
skr. poczt. 100, Dział Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych).
W razie pytań dodatkowe informacje można uzyskać w KWB
Bełchatów, telefonując pod nr tel. 44/ 737-19-07, 44/ 737-19-04.
JS

Wnioski o stypendia...

...motywacyjne za drugi semestr roku szkolnego 2019/2020
uczniowie mogą składać do 30 czerwca br. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów motywacyjnych, a także formularz wniosku znaleźć można na stronie internetowej gminy Kleszczów w zakładce „Druki do pobrania” (www.
kleszczow.pl/urzad-gminy/procedury).
Przypominamy, że stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Gminę Kleszczów są wypłacane bezpośrednio przez szkołę, do której uczęszcza uczeń. W Urzędzie
Gminy są natomiast przyjmowane wnioski o wypłatę stypendiów
motywacyjnych za szczególne osiągnięcia (w zawodach sportowych, turniejach, konkursach lub olimpiadach).
Jakie miejsce należy zająć na danym szczeblu rywalizacji, by
mieć szansę na uzyskanie gminnego stypendium? Oto przypomnienie zasad:
● szczebel powiatowy - miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej,
● szczebel rejonowy - miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej,
● szczebel wojewódzki - miejsca 1-6 w klasyfikacji ogólnej,
● szczebel krajowy - miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej,
● szczebel międzynarodowy - miejsca 1-20 w klasyfikacji ogólnej.
WAŻNA INFORMACJA: bez względu na liczbę osiągnięć uzyskanych przez ucznia jako reprezentanta szkoły albo klubu sportowego albo Gminnego Ośrodka Kultury uczeń składa tylko jeden wniosek
o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia. Wypisuje w nim
wszystkie swoje osiągnięcia z drugiego semestru roku szkolnego. Przyznawane mu zostanie tylko jedno stypendium za najwyższe osiągnięcie.
Szkoła lub klub potwierdzają indywidualne i zespołowe osiągnięcia uczniów, sprawdzając poprawność i rzetelność informacji, wpisanych we wniosku.
W regulaminie nie przewiduje się wypłaty stypendium za zdobycie wyróżnienia przez ucznia. W tym przypadku podmiot potwierdzający zdobyte osiągnięcie musi uzasadnić, że wyróżnienie mieści się
w podanych wyżej przedziałach.
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Przebudowa drogi
do Kaliska potrwa 2 lata

przetarg, ogłoszony 13 stycznia br. w Dzienniku UrzęG minny
dowym Unii Europejskiej, spotkał się z dość dużym zaintere-

sowaniem. Odnotowano ponad 1400 pobrań dokumentów, związanych z tym zamówieniem. Pierwotny termin składania ofert został
przedłużony z 18 lutego do 4 maja. Tegoż dnia odbyło się w Urzędzie Gminy transmitowane za pośrednictwem internetu otwarcie złożonych ofert.

Inwestycja - także poza granicami gminy

Na zlecenie Urzędu Gminy w Kleszczowie dokumentację projektową, dotyczącą przebudowy 7-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1500E wykonało kieleckie Biuro Projektowe DROGINF sp.
z o.o. Opracowany projekt pokazuje przebieg drogi oraz parametry,
jakie będzie ona spełniać po zakończeniu prac.
Gmina zamierza unowocześnić ten odcinek „powiatówki”, który
zaczyna się na skrzyżowaniu z ulicą Modrzewiową w Łękińsku i kończy przed niedawno powstałym rondem w Kalisku. Oznacza to, że
część finansowanej z naszego budżetu inwestycji będzie zrealizowana na terenie gminy Bełchatów.
Gruntowna modernizacja szlaku, mocno obciążonego zarówno
ruchem ciężarówek, jak i aut osobowych, zostanie połączona z wymianą podbudowy i poszerzeniem jezdni. Ma na celu zwiększenie
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Kluczowe zmiany na odcinku Czyżów - Kalisko
Na odcinku od Łękińska do Czyżowa zmodernizowana droga powiatowa nie będzie się w sposób istotny różniła szerokością od drogi, z której korzystamy obecnie. Wyraźne zmiany w jej parametrach
zaczną się od tego miejsca, w którym teraz kończy się „najmłodszy”
ze zbudowanych dotąd fragmentów gminnej obwodnicy. Poczynając
od nowego mostu na Widawce aż do Kaliska droga zostanie poszerzona z obecnych 7 metrów do 12 metrów. Tyle będzie liczyć jezdnia o dwóch pasach
ruchu wraz z dwoma utwardzonymi
poboczami (po 2,5
m każde). Oznacza
to, że zmodernizowana DP nr 1500E
uzyska takie wymiary, jak kleszczowska obwodnica.
W trzech miejscach zosta������
ły����
zaprojektowane tzw.
kierunkowe pasy włączania i wyłączania. Pierwszy z nich powstanie w okolicach zjazdu do firmy BEWA, drugi przy zjeździe do spółki RAMB, zaś trzeci w okolicach bardzo ruchliwego skrzyżowania
z drogą, prowadzącą w kierunku Rogowca (na zdjęciu).

Wygoda dla innych użytkowników

Ścieżka rowerowa poprowadzona wzdłuż modernizowanej drogi
pozwoli połączyć istniejącą sieć tras rowerowych gminy Kleszczów
z wykonaną przez bełchatowskie Starostwo Powiatowe ścieżką rowerową, która prowadzi przez Słok do Bełchatowa. Kilkaset metrów
dalej ścieżka połączy się natomiast z biegnącym przez tereny leśne
fragmentem Łódzkiej Magistrali Rowerowej Północ-Południe.
W miejscach połączenia pojawią się przejścia dla rowerzystów.
Ponadto na modernizowanym przez gminę Kleszczów odcinku trasy
1500E powstaną przejścia dla pieszych, a w bezpiecznych zatokach
zostaną wykonane dwa przystanki autobusowe.
Na wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i drogowych
Gmina Kleszczów wyznaczyła termin 24 miesięcy. W przetargu wymagano od wykonawców udzielenia minimum 5-letniej gwarancji na
wykonaną inwestycję. Każdy z pięciu oferentów wydłużył ten okres
do 8 lat. Obecnie trwa weryfikacja złożonych na przetarg dokumentów.
J. Strachocki
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Drugi etap znoszenia ograniczeń…

… związanych z Covid-19 nastąpił 4 maja.
● Otwarte zostały centra handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m kw. oraz sklepy wielkopowierzchniowe, ale z limitem klientów (na 1 osobę musi przypadać 15 m kw. powierzchni handlowej).
W centrach handlowych nie mogą na razie funkcjonować: ● kluby
fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw), ● food court - miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu.
● Usługi hotelarskie i noclegowe mogą być świadczone znowu, ale
z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. W hotelach
i obiektach noclegowych ograniczona pozostaje nadal działalność
restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych, np. siłowni, sal
pobytu, basenów.
● Został zniesiony zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów z artykułami budowlanymi.
● Został uchylony zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów
oraz pozostałych placówek związanych z kulturą.
WAŻNE! Instytucje kultury są otwierane stopniowo i w różnym
czasie. O konkretnym terminie decyduje organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
● Od 4 maja wznowiły działalność gabinety rehabilitacji leczniczej (z
wyjątkiem salonów masażu).
● Od środy 6 maja umożliwiono otwarcie żłobków lub przedszkoli,
przy czym organy prowadzące te placówki będą mogły je otworzyć,
mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
WAŻNE! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.
WAŻNE! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie
dotychczasowych przepisów ogólnych może nadal utrzymywać zamknięte żłobki i przedszkola na swoim terenie.
W urzędowych komunikatach przypomniano, że stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nikogo ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Należy pamiętać o: ● zachowaniu
2-metrowej odległości od innych osób w przestrzeni publicznej, ●
obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust w miejscach publicznych, ●
pracy i nauce organizowanej zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe, ●
ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia
się ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu), ● kwarantannie i izolacji dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Przychodnia SALUS informuje

Wznowienie pracy poradni specjalistycznych. Kleszczowska
Przychodnia Salus stopniowo wznawia pracę poradni specjalistycznych. W pierwszej kolejności prace wznowią:
● Poradnia kardiologiczna (dr Magdalena Wiewióra), która będzie
przyjmować pacjentów bezpośrednio w poradni oraz udzielać teleporad - 21 maja od godz. 9.00,
● Poradnia diabetologiczna (dr Konrad Walczak) - teleporady, 16
maja od godz. 9.00;
● Poradnia endokrynologiczna (dr Paweł Nogal) - teleporady, 21
maja od godz. 9.00.
Zapisy do poradni odbywają się wyłącznie telefonicznie.
Podczas teleporad będzie można uzyskać receptę bądź skierowanie na inne niezbędne i uzasadnione świadczenia zdrowotne (np.
badania laboratoryjne).
Świadczenia, w tym teleporady, będą zawsze poprzedzane rozmową telefoniczną, podczas której zostanie wykonany wywiad epidemiologiczny i nastąpi wstępna kwalifikacja pacjenta. Pacjenci będą
umawiani indywidualnie, a przed wizytą w przychodni Salus będą
proszeni o wypełnienie krótkiej ankiety epidemiologicznej. Będzie też
mierzona temperatura.
Wznowione szczepienia. Od 4 maja przychodnia Salus wznowiła
wykonywanie szczepień, w tym również obowiązkowych w ramach
Programu Szczepień Ochronnych dzieci. Dla zachowania zasad
bezpieczeństwa przeciwepidemicznego dzieci z jednym zdrowym
opiekunem będą umawiane indywidualnie, na określoną godzinę po
to, by w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób.
Szczepienie będzie poprzedzone teleporadą, podczas której zosta-
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nie wykonany wywiad epidemiologiczny i nastąpi wstępna kwalifikacja do szczepienia.
Przed wizytą w Przychodni SALUS opiekun zostanie poproszony
o wypełnienie krótkiej ankiety epidemiologicznej.
Praca gabinetu zabiegowego/punktu pobrań. W przypadku konieczności wykonania świadczenia w ramach gabinetu zabiegowego
(pobranie materiału do badania, zastrzyk) na podstawie skierowania
lekarza /pielęgniarki/położnej wizyta pacjenta zawsze musi być poprzedzona rozmową telefoniczną z pracownikiem przychodni Salus.
Pacjenci są umawiani indywidualnie, na określoną godzinę tak, by
w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób. Terminy
są ustalane pod numerem telefonu 44/ 731 41 74.
Przed wykonaniem zabiegu pacjent będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety epidemiologicznej, będzie musiał odpowiedzieć na pytania uprawnionego personelu, zostanie mu zmierzona
temperatura.
Zalecenia dla pacjentów. Kleszczowska Przychodnia Salus prosi o:
● stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony (wyposażenie
w czystą maseczkę ochronną),
● informowanie personelu o wszystkich okolicznościach mających
znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego,
● wykonywanie poleceń personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.
Do przychodni powinien się zgłaszać sam pacjent, bez osób towarzyszących (chyba, że stan zdrowia i bezpieczeństwo pacjenta
tego wymaga).
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w rejestracji w godz. 8.00-18.00 pod nr tel. 44/ 731 30 80; 44/ 731 30 15.

Lista czynnych placówek medycznych

Zaktualizowaną listę placówek medycznych, które świadczą swoje usługi w okresie panującej epidemii, można znaleźć na stronie
www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/8764-gdziesie-leczyc-w-czasie-covid-19. Przy wszystkich placówkach podane
zostały numery telefonów.
Rozbudowany wykaz zawiera aktualne informacje z województwa łódzkiego o: ● czynnych placówkach POZ wraz z informacją,
gdzie są udzielane teleporady i danymi kontaktowymi, ● zamkniętych placówkach POZ, ● czynnych poradniach specjalistycznych
wraz z informacją o udzielaniu teleporad lub wizytach osobistych, ●
zamkniętych poradniach specjalistycznych, ● czynnych gabinetach
stomatologicznych, ● gabinetach stomatologicznych dla pacjentów
zakażonych koronawirusem, ● czynnych gabinetach ginekologicznych wraz z danymi kontaktowymi i sposobem udzielania świadczeń,
● reorganizowanych placówkach (oddziałach) - lista placówek wraz
z danymi kontaktowymi.
W wykazie czynnych gabinetów stomatologicznych zaktualizowanym na początku maja zainteresowani mogli znaleźć adresy 15 takich
gabinetów w powiecie bełchatowskim, 3 - w powiecie pajęczańskim,
28 - w powiecie piotrkowskim oraz 7 - w powiecie radomszczańskim.

ZUS przywrócił obsługę klientów…

… w swoich placówkach. W poniedziałki są one dostępne od godz.
8:00 do godz. 18:00, a w pozostałe dni robocze - w godz. 8:00-15:00.
Do czasu obowiązywania wytycznych rządowych, odwiedzający placówki ZUS powinni posiadać środki ochrony, osłaniające nos i usta.
Obsługa jest realizowana przy zachowaniu zasady odpowiedniego
odstępu między klientami oczekującymi (minimum 1,5 metra między osobami). Klienci są wpuszczani pojedynczo, w zależności od
dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej
sprawy. Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące nie mogą podejść do stanowiska razem z osobą
obsługiwaną, z wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica
z dzieckiem. W placówkach ZUS nadal ustawione są skrzynki, do
których można samodzielnie składać dokumenty, wnioski lub pisma.
Przy okazji wizyty w ZUS warto zainteresować się założeniem
profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dzięki
niemu będziemy mogli samodzielnie pobrać potwierdzenia z danymi
zgromadzonymi w ZUS oraz przekazać elektronicznie wnioski o wydanie stosownych zaświadczeń. PUE możne służyć do składania
wniosków o pomoc z „Tarczy antykryzysowej”.
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Konto na portalu PUE ZUS można również założyć przez internet
bez wychodzenia z domu - za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Informacje z urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w związku
z dużą ilością wniosków składanych w ramach instrumentów pomocowych COVID-19, PUP nie wysyła do wnioskodawców pisemnych
informacji o sposobie rozpatrzenia wniosków. Wyjątek stanowią
wnioski rozpatrzone negatywnie.
„W przypadku niekompletnych wniosków kontaktujemy się
z wnioskodawcami telefonicznie (prosimy o odbieranie telefonów).
Informujemy również, że dniem udzielenia pomocy jest data przelewu środków na konto wskazane przez wnioskodawcę” - czytamy
w komunikacie bełchatowskiego „pośredniaka”.
***
O kilku różnych formach wsparcia przedsiębiorców, które umożliwiła „Tarcza antykryzysowa”, informuje na swojej stronie Wojewódzki
Urząd Pracy w Łodzi. Znajdziemy tu m.in. opis działań dotyczących
ochrony miejsc pracy oraz przywołane z portalu www.gov.pl pytania
i odpowiedzi, dotyczące „Tarczy antykryzysowej”. Z tego samego źródła pochodzi omówienie programu dofinansowania do wynagrodzeń.
Na szczególną uwagę zasługują materiały o charakterze instruktażowym. Filmik umieszczony na YouTube przez resort pracy pokazuje,
w jaki sposób składa się wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz
ochrony miejsc pracy. Jest również 12-stronicowa instrukcja składania wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
z FGŚP. Dzięki temu przejrzystemu przewodnikowi wniosek można
wypełnić bez wychodzenia z domu przy wykorzystaniu platformy Praca.gov.pl.
Portal WUP w Łodzi podaje również dane kontaktowe do pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, którzy udzielają
informacji na temat rodzajów wsparcia z „Tarczy antykryzysowej”. W
przypadku Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie podane zostały następujące kontakty: tel. 44/ 631-40-70, 44/ 631-40-78 oraz e-mail
tarcza@pupbelchatow.pl.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie…

… w Bełchatowie przywróciło możliwość bezpośredniej obsługi klientów. Ze względów bezpieczeństwa PCPR prosi jednak o ograniczenie wizyt w swojej siedzibie do niezbędnego minimum.
Dokumenty zapakowane w kopertę nadal można pozostawiać
w skrzynce, ustawionej przy wejściu do siedziby PCPR (Bełchatów,
ul. Czapliniecka 66) codziennie w godzinach 7.30-15.30. Kontakt jest
również możliwy poprzez pocztę elektroniczną (pcpr@powiat-belchatowski.pl) oraz telefonicznie.
Dla wygody zainteresowanych podajemy numery telefonów: ●
Sekretariat 44 715-22-61, 501 777 618, ● Zespół ds. administracyjno-gospodarczych 44 739-48-07, 501 777 618, ● Zespół ds. finansowo-ekonomicznych 44 715-22-68, ● Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 44 715-22-62,44 715-22-69, 603
697 592, ● Zespół ds. świadczeń 44 715-22-64, ● Zespół ds. pieczy
zastępczej 44 739-48-03, 44 715-22-60, 501 824 154, 791 181 117,
● Samodzielne stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i interwencji kryzysowej 44 715 22 63, 690 141 700, ● Samodzielne
stanowisko ds. pomocy społecznej 44 715 22 63.

ZUS: nowe rozwiązania w Tarczy 2.0

„Tarcza antykryzysowa 2.0” wprowadziła kilka nowych form
wsparcia ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przekazujemy skondensowane informacje na ten temat, uzyskane z Oddziału
ZUS w Tomaszowie Mazowieckim.
Zwolnienie ze składek. Oprócz dotychczasowych uprawnionych, ze
zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od
10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte
50 proc. kwoty składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych.
Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył
się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia
liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń.
Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone
w lutym i marcu. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych
przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.
Świadczenie postojowe. Tarcza 2.0 wprowadza możliwość poå ciąg dalszy na str. 6
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å ciąg dalszy ze str. 5

nownej wypłaty postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem
będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę
cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym
wniosku nie uległa poprawie.
W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych
nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu.
Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez
zmian dla samozatrudnionych.
Bez naliczania odsetek. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z odstąpienia
od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie
to skierowane jest do osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga dotyczy
wszystkich płatników - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Pomoc dla MŚP - pożyczki płynnościowe

Unijna pożyczka płynnościowa w maksymalnej wysokości 15 mln
zł to nowa forma wsparcia dla firm z sektora MŚP, które radziły sobie
dobrze przed 31.12.2019 r., a obecnie znajdują się w trudnej sytuacji
w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożone.
Pożyczki płynnościowe są nieoprocentowane. Przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe, natomiast koszty oprocentowania
pokryje dotacja. Pozostałe korzyści to: - półroczna karencja w spłacie
(przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania), - wakacje kredytowe (raz w roku przez dwa
pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać
z dwumiesięcznych wakacji kredytowych).
Nie jest wymagany wkład własny, okres spłaty wynosi do 6 lat.
Pieniądze z pożyczki mogą w całości sfinansować np. wynagrodzenia
pracowników, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. Przedsiębiorca
może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone
na dzień 1 lutego 2020 r. Na wydatkowanie pożyczki i przedstawienie
zestawienia poniesionych wydatków firma będzie miała 6 miesięcy.
Szczegółowe warunki dostępne w instytucji finansującej, którą
w województwie łódzkim jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości. Kontakt: ● Łódź: ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, tel. 42 298 66 00 / 42 298 66 01, lodz@kswp.org.pl, ● Piotrków
Trybunalski: Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08 / 44 741 75 00 / 44 741
75 01, piotrkow@kswp.org.pl.

Uruchomiono czat do konsultacji z ekspertami

Na stronie internetowej www.biznes.lodzkie.pl są co tydzień
umieszczane zaproszenia, dotyczące spotkań na czacie z ekspertami,
którzy doradzają zainteresowanym, jak korzystać z instrumentów pomocowych w okresie epidemii. Spotkania organizowane są co czwartek
w godz. 11-13. Dotychczas w formie czatów odbyły się spotkania m.in.
z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Aby uczestniczyć w czacie należy po wejściu na www.biznes.lodzkie.pl uruchomić Messenger (ikona w prawym dolnym rogu strony).

Program mikrograntów na rzecz walki
z COVID-19

300 tys. zł chce rozdysponować samorząd województwa łódzkiego
wśród organizacji pozarządowych, które przedstawią oferty zadań publicznych, przeciwdziałających skutkom epidemii koronawirusa.
Składane oferty mogą dotyczyć zadań realizowanych w obszarach:
● wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
● kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, ● polityka społeczna, ● ochrona i promocja zdrowia, ● kultura fizyczna i sport, ● turystyka
i krajoznawstwo, ● ochrona środowiska, ● wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, ● działania na rzecz
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony
ludności.
Nabór ofert już trwa i zostanie zakończony z chwilą rozdysponowania całej puli pieniędzy przeznaczonej na realizację zadań. Kwota
dotacji nie będzie mniejsza niż 1 000 zł i nie większa niż 5 000 zł.
(opr. J. Strachocki)
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Przed nimi
rwająca już ponad 2 miesiące epidemia koronawirusa i mało

T realne perspektywy jej rychłego wygaśnięcia komplikują normalne funkcjonowanie wielu sektorów. Zwróćmy uwagę na jeden

z nich. Tegorocznym absolwentom szkół będzie znacznie trudniej
niż ich poprzednikom trafnie wybrać dalszy kierunek edukacji. Trudniej też będzie znaleźć dobrze dopasowaną do osobistych predyspozycji ścieżkę zawodową.

Zapomnij o „dniach otwartych”

Powód jest oczywisty: tej wiosny nie odbywają się coroczne targi pracy, nie ma „salonów maturzysty”, ani też organizowanych z coraz większym rozmachem (także w kleszczowskim Zespole Szkół
Ponadpodstawowych) „dni otwartych”.
Odwołany został cieszący się dużym zainteresowaniem
uczniów naszego liceum i technikum „Dzień Przedsiębiorczości”.
Za jego organizację ZSP w Kleszczowie był co roku nagradzany na
ogólnopolskiej arenie. W małym stopniu będą w tym roku szkolnym
wykorzystane doświadczenia z zakresu sprawnego i ciekawie organizowanego doradztwa zawodowego.
Pozostaje nadzieja, że jesienią możliwe będzie zorganizowanie kolejnej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W poprzedniej, jedenastej, której hasło przewodnie brzmiało „Pasja, profesja,
powołanie” uczestniczył również Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Kleszczowie. Organizatorzy (Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP) wysoko ocenili raport przesłany przez nasz
zespół szkół, przyznając mu wyróżnienie. Tę wiadomość ogłoszono
całkiem niedawno, pod koniec kwietnia.
Jedną z ostatnich grup, którym w tym semestrze udało się odwiedzić szkołę wyższego szczebla byli ósmoklasiści z szkoły w Łękińsku. Pod koniec lutego wzięli udział w „Dniu otwartym” Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie (popularnym „Ekonomiku”). Wydarzenie odbywające się pod hasłem „Zawód, nauka,
pasja” umożliwiło zapoznanie ósmoklasistów z ofertą kształcenia,
m.in. poprzez interaktywne lekcje oraz multimedialną prezentację
„Dlaczego warto kształcić się w technikum?”

Nie odwiedzą fabryk

Wiosna była zazwyczaj porą organizowania wycieczek szkolnych. Oprócz tych krajoznawczych coraz ważniejszą rolę (przynajmniej dla uczniów szkół o profilu zawodowym) odgrywały tzw. wycieczki zawodoznawcze. Możliwość obejrzenia fabryki „od środka”
i poznania przebiegu produkcji mogła okazać się decydująca dla
uczniów, wahających się co do wyboru przyszłej profesji. W tym
roku nie będzie ani takich, ani też innych wycieczek. Bez „dni otwartych”, bez rozmów z doradcami zawodowymi, bez profesjonalnie
prowadzonych badań predyspozycji osobistych (Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczne też działają na odległość) trudno będzie wielu uczniom zbudować w sobie przekonanie, że ta a nie inna specjalizacja albo kierunek studiów będą dla nich najlepszym wyborem.
Skoro nie ma szkolnych zajęć nie ma też szansy na osobiste
spotkanie z doradcą zawodowym. W kleszczowskim technikum
odłożono zaplanowany tej wiosny wyjazd dwóch grup młodzieży na
dwutygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech.

Spotkali się ze studentką wojskowej akademii

Do grona szczęściarzy mogą aspirować te osoby, którym udało
się w tym roku kalendarzowym wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielem konkretnego zawodu. Jedno z takich zajęć, przybliżające
naukę w uczelni o profilu wojskowym, odbyło się w lutym w Szkole
Podstawowej w Kleszczowie. Z uczniami najstarszych klas spotkała się niedawna absolwentka ZSP w Kleszczowie - Magda Wójcik.
Opowiedziała im o tym, co zdecydowało o wyborze takiego właśnie
profilu edukacji. Przyznała, że o pracy w zawodzie „mundurowym”
zaczęła myśleć już w pierwszej klasie liceum.
- Podczas nauki często jeździłam na zawody strzeleckie, biegi na orientację, a także zawody „Sprawni jak żołnierze”. To chyba wtedy zaczęłam się zastanawiać nad podjęciem studiów wojskowych. Po zdaniu matury zgłosiłam się do Akademii Wojsk Lądowych
we Wrocławiu.
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niełatwe wybory
M. Wójcik wspominając odwiedziny swojej dawnej podstawówki
opowiada:
- Spotkanie z uczniami klas VII i VIII było dla mnie fantastycznym
przeżyciem. Przedstawiłam prezentację, która pokazywała kierunki
kształcenia na AWL, a także rygory dydaktyczne i ścieżkę, jaką trzeba przejść, aby tutaj trafić. Pojawiło się też wiele pytań, np. o to, jak
przygotowywałam się do testów sprawnościowych, czy w naszej szkole są organizowane skoki spadochronowe, czy dostanie się do AWL
jest trudne.
Magda studiuje kierunek „logistyka”, na którym są zarówno przedmioty cywilne, jak i wojskowe.
- Mamy zajęcia związane ze strzelaniem, rozpoznaniem, topografią wojskową, a także obroną przeciwlotniczą. Zdobytą wiedzę wykorzystujemy w praktyce, poprzez branie udziału w zajęciach terenowych.
Okazuje się, że oprócz Magdy studia na wrocławskiej uczelni wybrało sporo innych kobiet. Na tej uczelni system awansów jest bardzo
klarowny. Po zaliczeniu kolejnej sesji student awansuje na wyższy stopień. Ukończenie pięcioletnich studiów pozwala zdobyć stopień podporucznika. Po ukończeniu akademii absolwenci trafiają do jednostek
wojskowych na terenie całej Polski. O konkretnym przydziale decyduje
ranking, który jest tworzony przez cały okres nauki.
Warto dodać, że Magda Wójcik będąc na wojskowej uczelni osiąga
bardzo dobre wyniki. Po pierwszym semestrze uzyskała średnią 4,57,
co dało jej tytuł „wzorowego podchorążego” i bardzo konkretne gratyfikacje: urlop, nagrodę pieniężną, a także list gratulacyjny.

Od najmłodszych lat

Zapoznawanie dzieci z różnymi profesjami zaczyna się już na etapie ich przedszkolnej nauki. Ta ścieżka jest kontynuowana również
w młodszych klasach podstawówki. O swojej pracy opowiadają zapraszani do szkoły rodzice uczniów, reprezentujący najróżniejsze zawody.
Dzieci wcześnie zaczynają naukę podstaw programowania komputerowego. Są też zabierane na wycieczki do konkretnych zakładów pracy bądź placówek usługowych. Tego typu praktyki budują wiedzę dzieci
o konkretnym świecie, ale też mogą im pomóc w przyszłości samodzielnie wybrać kierunek kształcenia.
W Szkole Podstawowej w Łękińsku jest realizowany projekt „Kim
chciałbym być - poznajemy zawody”. Z tej okazji 5 marca odbyło się
spotkanie z lekarzem weterynarii. Gość spotkał się z uczniami klas I-III.
Opowiadał im nie tylko o swojej pracy. Radził też jak należy dbać o domowe zwierzaki.
O tym, jak wygląda praca lekarza weterynarii mogli się również
przekonać drugoklasiści z podstawówki w Kleszczowie. Pod koniec lutego odbyli wycieczkę do Lecznicy Weterynaryjnej w Sulmierzycach. Ta
wizyta pozwoliła uczniom nie tylko poznać warunki, w jakich odbywa się
leczenie zwierząt. Dzieci mogły obejrzeć wyposażenie gabinetu łącznie ze stołem do zabiegów operacyjnych. Tu również nie brakło porad
z zakresu opieki i utrzymania w dobrej kondycji domowych zwierzaków.

Pozostają internetowe testy oraz filmiki

Wróćmy na koniec do tegorocznych absolwentów. W jaki sposób
mogą sobie pomóc z podjęciem decyzji o wyborze kolejnej szkoły albo
studiów? Pozostaje im odwiedzanie internetowych stron.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie poleca stronę
www.otouczelnie.pl. Można tam znaleźć szczegóły rekrutacji do różnych szkół wyższych. Poza tym doradcy zawodowi ZSP podają linki do
sześciu różnych stron, które mogą być pomocne w badaniu predyspozycji zawodowych. Są to testy osobowości, kwestionariusze, a także
„kompetencjometr”. Polecamy!
W internetowym gąszczu można też znaleźć takie portale jak np.
www.euroguidance.pl (to sieć służąca do wymiany i udostępniania informacji o możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie), albo stronę ochotniczych hufców pracy (www.ohp.pl), gdzie są
m.in. informacje na temat mobilnych centrów informacji zawodowej czy
młodzieżowych centrów kariery.
Ciekawą inicjatywą „zawodoznawczą” OHP jest cykl 10 krótkich filmów, realizowany we współpracy z Telewizją Polską. Każdy z nich prezentuje inny zawód. Do tych filmów można także dotrzeć poprzez stronę www.ohp.pl.
Jerzy Strachocki
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Historia zapisana
w protokołach (1)

Wśród ocalałych źródeł, które mogą posłużyć do odtworzenia historii gminy Kleszczów w okresie 20-lecia międzywojennego, najważniejszym i - jak się wydaje - najbardziej
wiarygodnym są zachowane w Archiwum Państwowym
w Piotrkowie Trybunalskim protokoły z posiedzeń Rady
Gminy Kleszczów. Zapraszam Czytelników „Informatora
Kleszczowskiego” do cyklu artykułów, w którym pokażemy
tematy, nad jakimi w latach 30. minionego wieku pochylał się gminny samorząd. W tekstach znaleźć będzie można
także nazwiska najbardziej aktywnych społecznie mieszkańców naszej gminy z tamtego okresu.
28 grudnia 1929 roku…
… odbyło się ogólne zebranie gminne, które w kluczowych dla
gminy sprawach, takich jak uchwalanie budżetu, miało głos decydujący. Przybyli na nie wszyscy sołtysi ówczesnej gminy Kleszczów
(13) oraz 196 osób, mających prawo głosu. Frekwencja była niewielka, jeśli zważymy, że ogólna liczba uprawnionych mieszkańców
wynosiła ok. 3 tysięcy.
Celem tego zebrania było głosowanie nad zaproponowanym
przez Urząd Gminy budżetem na rok 1930/31. Projekt preliminarza
budżetowego był wcześniej (od 14 grudnia) wyłożony w urzędzie,
tak by zainteresowani podatnicy mogli się z nim zapoznawać, lub
nawet „wnosić zarzuty i sprostowania”.
Budżet został uchwalony podczas zebrania, ale - jak czytamy
w protokole - „po przeprowadzonej bardzo ożywionej dyskusji nad
niektórymi pozycjami preliminowanych wydatków” i wprowadzeniu
kilku zmian.
7 marca 1930 roku...
… obradowała Rada Gminy Kleszczów. Dwa tematy z tego posiedzenia wysuwają się na plan pierwszy. Jeden z nich to próba odzyskania przez gminę należnych jej pieniędzy, których dotąd nie
przekazał Wydział Powiatowy w Piotrkowie. Chodziło o ponad 1200
zł, wyliczonych jako procent wartości „od umów o przeniesienie własności nieruchomej” oraz o 3500 zł zaległej subwencji na budowę dróg w gminie, które (pomimo wykonania przez
gminę inwestycji) nie zostały wypłacone
przez powiat.
„Zatrzymywanie przez Wydział Powiatowy przez cały rok tak poważnych sum gminnych w wysokim stopniu
utrudnia normalną gospodarkę gminną i uniemożliwia prawidłowe wykonanie budżetu, narażając gminę na krzywdę i straty oraz dając zły przykład przez
nieposzanowanie obowiązujących prze- Taką pieczęcią opatrywano
pisów” - czytamy w protokole, z które- korespondencję, wychodzącą
go stosowny wyciąg miał trafić do Urzę- z Urzędu Gminy
du Wojewódzkiego.
Drugi z istotnych tematów to informacja o tym, jak zorganizowana była ówczesna ochrona przeciwpożarowa w gminach. W każdej
wsi gminy funkcjonowały powołane w 1928 roku komitety przeciwpożarowe. To owe komitety władze gminy obarczały odpowiedzialnością za kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż. przez
miejscową ludność.
„Jako przyrządy alarmowe w razie pożaru Rada gminna uważa
za dostateczne specjalne trąbki alarmowe, które w dzień znajdować
się będą u sołtysa w każdej wsi, a w nocy u stróży nocnych przez
nich noszone” - stwierdzono w protokole.
Radni zdecydowali o pilnym zakupieniu 15 sztuk trąbek alarmowych. O sposobach zapobiegania pożarom mieszkańców gminy
mieli poinformować sołtysi, posługując się wydanym w lutym 1930 r.
rozporządzeniem wojewody łódzkiego w sprawie zapobiegania pożarom. Sołtysi mieli odczytać wydane zalecenia na specjalnie zwołanych w tym celu zebraniach gromadzkich.
å ciąg dalszy na str. 9
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Szkolne wieści
Terminy przełożonych
egzaminów

Epidemia koronawirusa sprawiła, że
znacznemu przesunięciu uległy terminy tegorocznych egzaminów, które zdawać mają absolwenci szkół podstawowych
oraz szkół ponadpodstawowych. W tym
roku podczas matury nie będzie egzaminów ustnych. Pisemna część egzaminu maturalnego rozpocznie się w poniedziałek, 8
czerwca i potrwa do 29 czerwca. Dodatkowy
termin egzaminu maturalnego zaplanowano
w okresie od 8 do 14 lipca. Wyniki egzaminu
zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.
Z kolei termin egzaminu ósmoklasisty ustalono na 16, 17 i 18 czerwca. W tych
dniach od godz. 9.00 uczniowie będą zasiadać do kolejnych przedmiotów. We wtorek
16 czerwca sprawdzą swoją wiedzę z języka
polskiego, w środę 17 czerwca - z matematyki, a czwartek 18 czerwca przeznaczono
na egzamin z nowożytnego języka obcego.
Ustalono również nowe terminy egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Od 22 czerwca do 9 lipca potrwa egzamin zawodowy Formuła 2012 i Formuła
2017, a od 17 do 28 sierpnia - Formuła 2019.

TVP dla maturzystów

„Repetytorium Maturzysty” to propozycja Telewizji Polskiej, dedykowana maturzystom. W dni powszednie począwszy od godziny 10.20 na kanale TVP HD (z powtórką
w TVP Rozrywka) są emitowane audycje,
przygotowujące do egzaminu dojrzałości.
Są poświęcone tematom z języka polskiego,
matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, historii, geografii, biologii i WOS.
Zajęcia dla maturzystów prowadzą doświadczeni nauczyciele z kilku warszawskich liceów. Lekcje z języka angielskiego
to spotkanie z native speakerem. Jak dowiadujemy się z informacji, zamieszczonej
w portalu www.gov.pl maturzyści mogą się
kontaktować z nauczycielami - pytania dotyczące omawianego materiału mogą do nich
wysyłać w formie plików wideo.
Ważnym uzupełnieniem powtórkowego
cyklu są zajęcia prowadzone przez psychologa i trenera personalnego. Podpowiedzą
oni maturzystom jak radzić sobie ze stresem

podczas egzaminu. Jeśli maturzysta przeoczy któryś z programów będzie mógł go odnaleźć na platformie VOD.TVP.PL.
Przypominamy, że w okresie „epidemicznego zamknięcia szkół” na antenach
TVP jest emitowana „Szkoła z TVP”. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych są udostępniane na kanałach: TVP3, TVP Historia, TVP Rozrywka,
TVP Sport oraz TVP Kultura.
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„Piosenką światłoczułą” dodała
otuchy

P. Muskała - laureatem
konkursu z historii

Łódzkie Kuratorium Oświaty ogłosiło
w kwietniu listy laureatów i finalistów wojewódzkiego przedmiotowego konkursu
z historii. W gronie laureatów znalazł się
uczeń Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku - Przemysław Muskała (klasa VIII). Jest to kolejny sukces tego ósmoklasisty.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że
uczniowie szkoły w Łękińsku w ostatnich
latach radzą sobie dobrze w zmaganiach
na gruncie wiedzy historycznej.

Fotograficzny talent ucznia
Szymon Kozłowski - uczeń klasy I ag
kleszczowskiego liceum zajął drugie miejsce w powiecie w ogólnopolskim konkursie
„Wybieramy Fotograficzne Talenty Roku
2020”. Konkurs odbywał się w mediach
społecznościowych, a jego organizatorami
byli: „Dziennik Łódzki” oraz Klub Podróży
Horyzonty. Zdjęcia laureatów mają być publikowane na łamach „DŁ”, w serwisie internetowym oraz na Facebooku.

Sandra Aleksanderek, utalentowana muzycznie uczennica klasy II Technikum Nowoczesnych Technologii, wysłała zrealizowane w domowych warunkach nagranie coveru
znanego przeboju Natalii Kukulskiej na XVI
Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Optymistycznej i Turystycznej „Piosenka z uśmiechem”.
„Piosenka światłoczuła” w wykonaniu
Sandry tak spodobała się jurorom, że przyznali jej pierwszą nagrodę w kategorii szkół
ponadpodstawowych. Link do nagrania znajdziemy na internetowej stronie ZSP w Kleszczowie. Trzeba przyznać, że wykonanie jest
znakomite, a przesłanie płynące z tekstu, napisanego przez Ryszarda Kunce, podnosi na
duchu i jest szczególnie wskazane w obecnych czasach społecznej kwarantanny.

Muszą poczekać na
zagraniczne praktyki

Kolejna odsłona edukacyjnego projektu
„Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród
kleszczowskich mechatroników”, w której
å ciąg dalszy na str. 10

Oferta na nowy rok szkolny
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie przedstawił swoją ofertę edukacyjną
na rok szkolny 2020/2021, przygotowaną dla absolwentów szkół podstawowych.
Oto szczegóły:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Pawła II

Symbol
oddziału
Ia

Nazwa
Przedmioty
oddziału z rozszerzonym
programem
nauczania
Klasa
● Język anjęzykowa gielski
● Geografia

Ib

Klasa
● Matematyka
medycz- ● Biologia
no-ratow- ● Chemia
nicza

Języki obce

● Język angielski
● Język niemiecki
● Język hiszpański
● Język angielski
● Język niemiecki

Przedmioty
uwzględnione
w procesie
rekrutacji
● Język polski
● Matematyka
● Język angielski
● Geografia
● Język polski
● Matematyka
● Chemia
● Biologia

Przedmioty
dodatkowe

Liczba
uczniów

Język hiszpański - 2
godz.

24

Zajęcia
medyczno-ratownicze - 3
godz.

24

TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII im. Jana Pawła II
Symbol
oddziału

Nazwa oddziału

Im

Technik mechatronik
Kwalifikacje: EE.02. - montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów
mechatronicznych
EE.21. - eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Technik automatyk
● Matematyka
Kwalifikacje: EE.17 - Montaż ● Fizyka
i uruchamianie urządzeń
automatyki przemysłowej
EE.18 - Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
przemysłowej

Klasa patronacka PGE
GiEK - O.
KWB Bełchatów
It
Klasa patronacka PGE
GiEK - O.
Elektrownia
Bełchatów

Przedmioty
Języki obce
z rozszerzonym
programem
nauczania
● Matematyka ● Język an● Fizyka
gielski
● Język niemiecki
● Język angielski zawodowy
● Język angielski
● Język niemiecki
● Język angielski zawodowy

Przedmioty
Liczba
uwzględnione uczw procesie
niów
rekrutacji
● Język polski
● Matematyka
● Fizyka
● Informatyka

20

● Język polski
● Matematyka
● Fizyka
● Informatyka

20
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Historia zapisana
w protokołach (1)
å ciąg dalszy ze str. 7
14 czerwca 1930 roku…
… zwołano prawdopodobnie ostatnie posiedzenie Rady Gminy
Kleszczów przed wyborami nowego samorządu na kolejną kadencję. W końcówce „starej” kadencji radni spotykali się na posiedzeniach bardzo rzadko. Nie dopisywała też frekwencja. Na czerwcowej sesji zabrakło aż 4 radnych (Franciszek Braun, Konstanty
Kawka, Stanisław Podleśny, Kazimierz Zbroja). W sesji uczestniczyli natomiast: Józef Bujacz, Józef Gola, Wacław Janson, Józef
Mielczarek, Antoni Rutkowski, Władysław Roczek, Emil Swoboda
oraz Edward Walczak.
Na tym posiedzeniu radni podjęli decyzję o „podwyższeniu stopnia organizacyjnego szkoły w Kucowie”. Polegało to na tym, że istniejącą dotąd jedyną, dużą salę lekcyjną postanowiono podzielić na
dwie mniejsze. Finansowanie inwestycji w kwocie 300 zł miało pochodzić z budżetu gminy. Do prac przy rozbudowie szkoły mieli zostać zaangażowani mieszkańcy Kucowa. Ich zadaniem było dostarczenie kamienia na fundamenty, zapewnienie transportu cegły,
wapna i innych niezbędnych materiałów, a także pomoc murarzowi
przez cały czas trwania budowy.
W czasach, kiedy nie było instytucji zamówień publicznych, warunki niektórych umów gminnych dogadywano z wykonawcami podczas sesji. Na sesji 14 czerwca 1930 r. ustalono, że wykonanie słupów przy gminnych drogach oraz drogowskazów potrzebnych dla
całej gminy wójt zleci dwóm miejscowym przedsiębiorcom. Byli to
Karol Buresz z Kucowa oraz Juliusz Cymer z Gadki. Koszt zamówienia miał wynieść łącznie 592 zł. Była to niemała kwota. Zważywszy, że decyzję o jej wydatkowaniu radni podejmowali już na finiszu kadencji, można podejrzewać, iż było to wypełnienie jakichś
wcześniejszych zobowiązań rady wobec wspomnianych przedsiębiorców.
Jeden z wniosków zgłoszonych podczas czerwcowej sesji dotyczył naprawy dróg poza obrębem gminy Kleszczów. Radny Edward
Walczak postulował, by za pośrednictwem władz powiatu piotrkowskiego wystąpić do władz powiatu łaskiego domagając się pilnej naprawy dróg na terenie gminy Dzbanki (obejmowała ona wówczas
m.in. tereny obecnej gminy Szczerców).
Protokół zawiera dość obrazowy opis stanu niektórych dróg
wiejskich: „Na przykład droga od Lubośni do Szczercowa na przestrzeni kilku kilometrów jest w tak okropnym stanie, że w czasie
większych deszczów, nie mówiąc już o jesieni i wiośnie, skutkiem
ogromnych rozmiarów dziur, wprost kanałów, jest nie do przebycia
próżnym wozem, gdyż miejscami wozy zapadają w błoto po same
osie i jeden koń nie może próżnego wozu wyciągnąć, kiedy zaś droga obeschnie ogromne doły i wyboje również wprost uniemożliwiają
przebycie miejscami tej drogi w obawie przed wywróceniem”.
Naprawę tej drogi kleszczowscy radni uznali za tak ważną, bowiem mieszkańcy zachodniej części gminy Kleszczów regularnie
dojeżdżali nią na targi i jarmarki do Szczercowa.
Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)
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Krajowy Fundusz
na rzecz Dzieci…

… inwestuje w tych uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z nauką lub sztuką. Zaprasza osoby,
które prowadzą własne doświadczenia, rozwiązują trudne zadania,
piszą wiersze albo analizują archiwalne teksty.
Formy pomocy są różnorodne. To np. bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Dla podopiecznych funduszu są
organizowane wyjazdy na obozy naukowe, udział w stażach badawczych, seminariach, warsztatach wielodyscyplinarnych, muzycznych i plastycznych, koncertach i wystawach.
Fundusz nie wypłaca klasycznych stypendiów o charakterze socjalnym. Finansowa pomoc jest udzielana, ale może być przeznaczana np. na zakup sprzętu laboratoryjnego, na opłacenie udziału w muzycznych kursach mistrzowskich czy w międzynarodowych
konkursach.
Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie drogą internetową. Formularz rejestracyjny znaleźć można pod adresem baza.fundusz.
org/rejestracja. Szczegółowe informacje o tym, jak powinno wyglądać internetowe zgłoszenie i jakie prace warto dołączyć, by Krajowy
Fundusz na rzecz Dzieci zechciał zakwalifikować ucznia do grona
swoich stypendystów, znaleźć można na stronie organizacji.
Wnioski wraz z całą dokumentacją, dotyczącą uczniowskich
zainteresowań, są rozpatrywane w trakcie 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej. Biorą w niej udział specjaliści z poszczególnych
dziedzin, pedagodzy i psycholodzy. Ocena wniosków potrwa do
września br. O szczegóły można pytać pod telefonem 605 224 010
lub mailowo: rekrutacja@fundusz.org.
JS

SPRZEDAŻ
● ziemi ogrodowej
● piasku do zasypu fundamentów
wraz z transportem.
Tel. 693-938-017.

EKOINSTAL

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW
Z DOFINANSOWANIEM GMINY w ZAKRESIE

rekuperatory, pompy ciepła,
elektrownie słoneczne
tel. 604 296 362, 519 643 222
97-410 Kleszczów, Łuszczanowice 211
Informujemy również o możliwości
skorzystania ze zwrotu 5.000,- w programie
MÓJ PRĄD również w innych gminach

www.ekoinstalacje.pl
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 8
uczestniczyć miały dwie grupy uczniów TNT w Kleszczowie, uległa
czasowemu zawieszeniu. Uczestnicy projektu, którego głównym celem jest umożliwienie odbycia 2-tygodniowych praktyk zawodowych
w Niemczech, mają już za sobą etap przygotowawczy, który trwał od
listopada do marca br. i polegał m.in. na przygotowaniu językowym,
a także poznawaniu podstaw niemieckiej kultury.

6 marca uczestnicy projektu (na zdjęciu) odebrali z rąk dyrektor
Agnieszki Nagody-Gębicz dyplomy uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych. Otrzymali też rozmówki polsko-niemieckie, które mają
być pomocne podczas pobytu w Niemczech. Pierwotnie ustalone terminy wyjazdów (22.03.-04.04.2020 r. oraz 10.05.-23.05.2020 r.) uległy przesunięciu. „Odbędą się w innym, bezpiecznym terminie” - czytamy na stronie ZSP w Kleszczowie.

Najlepsi w językowym Olimpusie

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie odebrała od organizatora
wyniki zorganizowanej w styczniu br. ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego Olimpus. Nazwiska kilkudziesięciu uczniów, którzy zostali sklasyfikowani w grupach do 20. miejsca w kraju, zostały ogłoszone na szkolnej stronie. Podajemy wyłącznie nazwiska tych
uczniów, którzy najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem testu jednokrotnego wyboru, złożonego z 30 pytań i uplasowali się w pierwszej
dziesiątce. Otrzymali za to tytuł laureata. W klasach VI są to: Nikola
Jabłońska (5 miejsce w kraju) oraz Dominik Gajda (m. 10).
Rewelacyjny wynik uzyskali uczestnicy Olimpusa z klas VII. Tu aż
roi się od laureatów. Zostali nimi: Wiktoria Jabłońska (m. 3), Aleksandra Bento Maia de Carvalho (m. 3), Mateusz Tarnowski (m. 6), Patrick Śnioch (m. 7), Ana Bento Maia de Carvalho (m. 9) oraz Malwina Guc (m. 10).

Recepta na domowy bezruch

Jednym z problemów, z jakimi po ponownym otwarciu szkół będą
musiały się zmierzyć dzieci i młodzież będzie osłabiona kondycja fizyczna, a nawet otyłość, będąca efektem braku normalnej w szkolnym wieku aktywności fizycznej oraz... ułatwionego dostępu do zasobów domowej lodówki. Widząc ten problem nauczyciele wychowania
fizycznego w kleszczowskiej szkole podstawowej już kilka tygodni
temu zaproponowali zestawy zajęć na każdy powszedni dzień tygodnia. „Zestawy te są skierowane dla wszystkich uczniów naszej szkoły tak, aby wysiłek fizyczny w tych trudnych chwilach był ważnym elementem dnia” - poinformowali wuefiści.
W każdym z dziennych zestawów są elementy zajęć koniecznych
do rozgrzewki, następnie ćwiczenia składające się na trening główny i - na koniec - zajęcia wyciszające. Warto odwiedzić stronę https://
spkleszczow.pl/wf-on-line/ i korzystając z podpowiedzi fachowców
zafundować sobie porcję tak ważnego ruchu (nawet jeśli wiek szkolny jest już dawno za nami).

Z okazji Dnia Ziemi…

… uczniowie drugich klas Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka
w Kleszczowie zostali zaangażowani w samodzielne przygotowanie
plakatu na temat „Moje działania na rzecz klimatu”. Pomocne w wykonaniu graficznych projektów były dla drugoklasistów filmy „Efekt
cieplarniany” oraz „W kontakcie z naturą”. Z plonem tej akcji można
zapoznać się, zaglądając na internetową stronę szkoły.

NR9/529

Niektórzy autorzy skupili się na jednym, konkretnym
działaniu proekologicznym,
inni pokazywali kilka sposobów na ulżenie Ziemi, uzupełniając rysunki tekstami.
Miejmy nadzieję, że zainteresowanie ośmiolatków problemem ochrony środowiska
i skłonienie ich do obejrzenia
edukujących filmów zaowocuje wypracowaniem odpowiednich nawyków.
Troska o naszą planetę połączyła też uczniów klasy II a szkoły w Łękińsku. Wzięli sobie do serca motyw przewodni tegorocznych
obchodów „Dnia Ziemi” („Działanie na rzecz ochrony klimatu”). Z wykonanych przez nich prac zmontowano ponad 11-minutowy materiał
filmowy. Można go obejrzeć za pośrednictwem szkolnej strony.
Przygotował JS na podstawie informacji i z wykorzystaniem zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kleszczów
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ WYNIKAJĄCĄ
Z ZAGROŻENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY
COVID-19 oraz w związku z Uchwałą Nr XIV/125/2019 z dnia 29
października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko dla obszarów położonych w granicach
administracyjnych Gminy Kleszczów
zawiadamiam
o wydłużeniu terminu składania wniosków
do S tudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kleszczów
do dnia 29 maja 2020 roku
Wnioski do studium w wyżej wymienionym zakresie należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna
47, 97-410 Kleszczów lub w formie elektronicznej na adres email: kancelaria@kleszczow.pl.
Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczą. Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt
Gminy Kleszczów.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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, 97410 Kleszczów. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@kleszczow.pl. Celem
przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje dane osobowe będą przez
nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe
są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami Twoich
danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów
prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla
wypełniania przez nas obowiązku prawnego.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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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.

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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Zobacz kleszczowską orkiestrę
i jej nagranie!

wiązana z epidemią konieczność pozostawania w domach i niemożność uczestniczenia w zajęciach zespołowych to szczególne utrudnienie dla tych zawodów,
w których na końcowy efekt składa się praca kilkunastu bądź kilkudziesięciu osób. Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów już w marcu podjęli hasło „Zostań
w domu i ćwicz”. Dokumentują to zdjęcia z indywidualnych ćwiczeń, zamieszczone na facebookowym profilu orkiestry.
Jednym z zadań, nad którym nasi muzycy pracowali wyjątkowo wytrwale było orkiestrowe wykonanie fugi organowej Jana Sebastiana Bacha. Z efektami pracy orkiestry, którą kieruje kapelmistrz Sławomir Szafrański, można zapoznać się na stronie www.
youtube.com/watch?v=APpbrP9fu2s.
W trwającym 4 minuty i 50 sekund nagraniu audio-wideo widzimy i słyszymy 24 instrumentalistów.
- Podczas wielu godzin konsultacji on-line powstał projekt, którego efektem jest
wspólne nagranie fugi organowej Jana
Sebastiana Bacha - mówi S. Szafrański. Udowadniamy, że mimo odległości wciąż
tworzymy jeden zespół. Wierzymy, że nasze wspólne muzykowanie pomoże przetrwać
ten trudny czas.
Zachęcamy do obejrzenia tego profesjonalnie zmontowanego nagrania. Oczywiście
Młodzieżową Orkiestrę Dętą Gminy Kleszczów wolimy oglądać na żywo, ale zanim skończą się epidemiczne obostrzenia muszą nam wystarczać występy on-line.
JS

Nowy konkurs gminnej biblioteki

„Stwórz utwór (mashup) złożony z trzech dzieł literackich, które istnieją już w przestrzeni literackiej poprzez wplecenie w fabułę swoich wątków” - takie zadanie postawiła
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie uczestnikom nowego konkursu. Gminna biblioteka ogłosiła go z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
Mashup to forma występująca najczęściej w muzyce i będąca umiejętnym połączeniem w nową jakość dwóch lub więcej istniejących już kompozycji, często reprezentujących różne gatunki muzyczne. Tym razem miłośnicy literatury, dysponujący „lekkim piórem”, mogli spróbować swoich sił w łączeniu wątków literackich.
Konkurs był organizowany w trzech kategoriach wiekowych. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (podpisanym w formie skanu lub zdjęcia) należało przesłać drogą
elektroniczną do 5 maja br.
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„Archiwum
Pandemii A.D. 2020”

Z

apiski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulotki, zdjęcia, memy, blogi, vlogi,
nagrania audio i wideo dotyczące tego, jak
Polacy żyli w trakcie pandemii mają trafić do
ogólnodostępnych zbiorów archiwalnych.
Do udziału w akcji „Archiwum Pandemii
A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem
(SARS-CoV-2)” zaprosiły Polaków archiwa państwowe. Zebrana dokumentacja ma
pomóc następnym pokoleniom dowiedzieć
się: ● jak żyliśmy w czasie pandemii wywołanej koronawirusem? ● jak zmienił on
nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie
świata i nas samych? ● jakie przeobrażenia wymusiła epidemia i w jaki sposób się
do nich dostosowaliśmy? ● co nas martwiło, a co cieszyło w tym trudnym czasie? ●
jakie mieliśmy rozterki, wątpliwości, obawy,
a co dawało nam nadzieję? ● w jaki sposób
przetrwaliśmy?
Zebrane i powstałe w czasie pandemii
materiały można przekazywać drogą elektroniczną lub tradycyjną. Każdy materiał
powinien być opisany, po to by jak najlepiej służył przyszłym badaczom i użytkownikom. W opisie podać należy: imię i nazwisko właściciela materiału, tytuł (nazwa)
dokumentu, temat zdjęcia, miejsce i czas
wykonania/sporządzenia dokumentu/zdjęcia/nagrania, adres przekazującego (do
dalszej korespondencji).
Szczegóły akcji znaleźć można na stronie https://archiwarodzinne.gov.pl/archiwum-pan…/zalozenia-akcji.
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