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Trwa przebudowa

W połowie stycznia
rozpoczęły się prace
przy przebudowie wewnętrznych instalacji
i pomieszczeń w gminnym budynku przy ul.
Głównej 122 w Kleszczowie. Obecnie pracuje tu codziennie blisko
20 pracowników branży budowlanej i instalacyjnej. Dla poprawy
funkcjonalności tego
budynku biurowego konieczne jest wyburzenie części starych ścianek działowych.

Historia na finiszu

W tym wydaniu kończy się oparty na archiwalnych dokumentach opis historii szkoły w Wolicy. Po powiększeniu tej placówki
do ośmiu klas powiększyło się też grono nauczycielskie. Oprócz
małżeństwa R. i A. Misztelów uczyli tu m.in. Henryka Szulc, Ryszard Strojec, Krystyna Gorzelak, Bohdan Majer.
Więcej na str. 6 i 10

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Kleszczów
Wielkanoc napełnia serca miłością i spokojem.
Życzymy radosnego, wiosennego nastroju podczas
dzielenia się posiłkiem przy świątecznych stołach.
Niech te Święta upływają pod znakiem otuchy
i wiary w pokonanie trudności.
Przewodnicząca Rady
Gminy Kleszczów
KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

O przemocy w rodzinie

Zjawisko przemocy jest obecne w rodzinach od wielu lat.
Również na terenie gminy Kleszczów zdarzają się przypadki doświadczania przemocy w rodzinie. Do przeciwdziałania temu
zjawisku powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kleszczowie. Członkowie
zespołu i grup roboczych pracują z rodzinami w kryzysie. Zespół
prowadzi działania profilaktyczne, informacyjne, edukacyjne, interwencyjne, wspierające oraz korekcyjno-edukacyjne.
Więcej na str. 8

Rusza Narodowy
Spis Powszechny

Tak wyglądał szkolny budynek wraz z otoczeniem w 2016 roku.
Zdjęcie udostępnione przez p. Andrzeja Szkudlarka.

Ważne dla przedsiębiorców
Jak już informowaliśmy Gmina Kleszczów kontynuuje program
wsparcia dla przedsiębiorców, którzy odczuli ekonomiczne skutki ciągle
trwającej epidemii SARS-CoV-2. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej weszła w życie 17 marca z mocą
od dnia 1 stycznia 2021 r.
Więcej na str. 5

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym
w oparciu o przepisy ustawy. Jest to jednocześnie największe
przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce,
ale i na całym świecie. Obowiązek realizacji spisów powszechnych spoczywa na Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego,
który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki.
Więcej na str. 8 i 9
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Jak korzystać
z gminnego Wi-Fi?

adal funkcjonuje usługa „Gminny Internet”, która pozwala na
bezpłatny dostęp do Internetu poprzez hotspoty rozmieszczone w kilku miejscach: ● Kleszczów, plac przed Urzędem Gminy
przy ulicy Głównej 47, ● Kleszczów, park przy ulicy Osiedlowej, ●
Kleszczów, teren przy SOLPARKU, ● Łękińsko, park przy ul. Północnej, ● Łuszczanowice, park przy przedszkolu.
Z bezpłatnego Internetu, obsługiwanego na zlecenie Urzędu Gminy przez ARR „Arreks” SA, korzystają mieszkańcy gminy i osoby
goszczące na naszym terenie, które mają do dyspozycji odpowiednie
urządzenia mobilne: laptop, telefon komórkowy, smartfon, bądź tablet.

Widać wpływ epidemii

Jak wynika ze sprawozdania, przesłanego przez ARR „Arreks”
w ciągu 2020 roku odnotowano 760 użytkowników usługi „Gminny Internet”. Spośród pięciu lokalizacji największym powodzeniem cieszył
się hotspot przy Urzędzie Gminy. W pierwszych miesiącach epidemii
zmalało zainteresowanie tym kanałem dostępu do internetu. Obowiązywało wtedy hasło „Zostań w domu”, szkoły pracowały zdalnie, nieczynny był internat. Wraz ze znoszeniem restrykcji pod koniec maja
zwiększyło się grono użytkowników. W okresie od czerwca do sierpnia szczególnie duży ruch notował hotspot, ulokowany w sąsiedztwie
przedszkola i skateparku w Łuszczanowicach. Wiosna, częstsze wyjścia na spacery, korzystanie z obiektów rekreacyjno-sportowych powinny sprzyjać większemu zainteresowaniu usługą.

Logowanie krok po kroku

Urządzenie mobilne musi być wyposażone w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE
802.11b lub 802.11g. Po to, by połączyć się z siecią Wi-Fi trzeba uruchomić połączenie z sieciami bezprzewodowymi. Spośród wykrytych sieci wybieramy tę o nazwie SSID: „Gminny Internet”. Następny etap to logowanie. Dostęp do bezpłatnej sieci
Wi-Fi jest możliwy po zarejestrowaniu się na stronie startowej
www.gminnyinternet.arreks.pl. Użytkownik urządzenia mobilnego
otrzyma wiadomość SMS z hasłem, które pozwoli na dostęp do usługi. Druga możliwość uzyskania hasła dostępu to zgłoszenie się bezpośrednio w ARR „Arreks”. Tu otrzymamy stosowne poświadczenia.
Autoryzacja odbywa się tylko raz, przy pierwszym korzystaniu
z gminnego Wi-Fi. Potem otrzymane hasło umożliwi użytkownikowi
łączenie się z każdym z hotspotów, uruchomionych w ramach projektu „Gminny Internet”, bez konieczności wysyłania kolejnych SMS-ów.

Ile mega można ściągnąć i wysłać?

Zgodnie z informacją z Agencji „Arreks” użytkownikowi „Gminnego Internetu” przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 512 kb/s (download) oraz 512 kb/s (upload). Miesięczny limit transferu danych wynosi nie więcej niż 750 MB dla danego
użytkownika. Każda sesja trwa 45 minut, po czym następuje przerwa w dostępie, trwająca 15 minut. Później można ponownie zalogować się do sieci. Szczegółowy regulamin świadczenia usługi wyświetla się na stronie startowej, podczas logowania się do systemu.
JS

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz.U.2020.poz.1990) zawiadamia, że
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został
wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy, położonych w obrębie Łękińsko, gmina Kleszczów, pow.
bełchatowski, woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na stronie
internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

P

Nowa firma w strefie

rzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROKA
Robert Chomen zamierza na terenie Strefy Przemysłowej
nr 2 w Kleszczowie przeprowadzić budowę zakładu produkcji
mieszanki betonowej i prefabrykatów. Trójstronna umowa w tej
sprawie została zawarta 17 marca. Ze strony Gminy Kleszczów
dokument podpisał wójt Sławomir Chojnowski, w imieniu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów - prezes zarządu Mariola Rybarczyk oraz członek zarządu Jacek Baryła.
Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycja ma zostać rozlokowana na ok. 3 hektarach gruntu. W jej skład wejdą: hala produkcyjna o powierzchni ok. 400 m kw. oraz budynek pomocniczy
o pow. ok. 100 m kw. Głównym profilem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja wyrobów budowlanych z betonu, oparta na innowacyjnej technologii. W zbudowanym obiekcie inwestor uruchomi nowoczesną linię produkcyjną do prefabrykatów betonowych.
Realizacja całości inwestycji potrwać ma cztery lata. Gmina
w ramach umowy zobowiązała się do zapewnia inwestorowi dostępu do sieci elektroenergetycznej i pozostałych mediów.
KK

Kilka godzin bez gazu

17 Zakład Gazowniczy w Łodzi Urząd Gminy odebrał informację o poważnej awarii gazociągu średniego ciśnienia, którym
marca z Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. - Oddział

dostarczany jest gaz na teren gminy Kleszczów. Zakomunikowano, że oprócz znacznego spadku ciśnienia w sieci należy spodziewać się całkowitej przerwy w dostawie gazu do odbiorców.

Zasilanie gminy w gaz ziemny odbywa się
poprzez tę stację pomiarową

O przedstawienie przyczyn tego zdarzenia poprosiliśmy Biuro
Prasowe PSG sp. z o.o. „Przyczyną awarii skutkującej brakiem
dostaw gazu dla Klientów w gminie Kleszczów było mechaniczne uszkodzenie gazociągu podczas prac przy budowie kanalizacji
w rejonie miejscowości Słostowice znajdującej się w sąsiedztwie
budowanej autostrady A1. Budowa ww. kanalizacji była realizowana na zlecenie gminy Gomunice” - poinformował rzecznik prasowy
Radosław Jankiewicz. Przedstawił też działania, podjęte po usunięciu uszkodzenia gazociągu:
„Uszkodzenie gazociągu nastąpiło 17 marca br. po godzinie
11:00. Prace naprawcze zakończone wznowieniem przepływu
gazu zakończyły się tego samego dnia ok. godziny 16:00. Przed
uruchomieniem dostaw, brygady Pogotowia Gazowego musiały
usunąć powietrze, które podczas awarii dostało się do sieci gazowej. Uruchamianie dostaw do Klientów rozpoczęto niezwłocznie
po napełnieniu sieci gazowej paliwem i ustabilizowaniu ciśnienia”.
Dla rodzin mieszkających w domach ogrzewanych wyłącznie
gazem kilka godzin przerwy w zasilaniu oznaczało przebywanie
w niedogrzanych pomieszczeniach. W wielu przypadkach domownicy ciepły posiłek mogli zjeść dopiero wieczorem. Do łask wróciły
wyciągnięte ze schowków elektryczne grzejniki, a także dawno
nieużywane kuchenki elektryczne.
JS
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Działamy
w epidemicznych realiach

Uaktualnij swój adres w ewidencji!

Rozmowa z Iwoną Bednarek prezes zarządu Kleszczowskiej Przychodni Salus
- Mija rok od czasu wprowadzenia pierwszych epidemicznych ograniczeń w Polsce. Za ich sprawą zmieniły się też zasady funkcjonowania przychodni w Kleszczowie…
- Pracujemy nieprzerwanie od początku pandemii, wykonując swoje zadania statutowe. W trosce o personel przychodni i naszych pacjentów musieliśmy wprowadzić takie rozwiązania, które zmniejszają ryzyko zachorowania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Nie da się ukryć, że
wpłynęło to na organizację pracy przychodni.
- Niektórzy pacjenci skarżą się na trudności w uzyskaniu świadczeń
zdrowotnych.
- Do mnie też docierają takie opinie, więc korzystając z okazji chciałabym
wyjaśnić zasady funkcjonowania przychodni. Pracujemy od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-18.00. W tym samym czasie czynna jest też rejestracja, w której są przyjmowane zgłoszenia pacjentów na porady, teleporady, powtórzenie leków czy szczepienia. Poradnia Podstawowej Opieki
Zdrowotnej udziela teleporad oraz porad bezpośrednich.
- Niedawno minister zdrowia wprowadził zmiany w tym zakresie.
- Do 15 marca porady bezpośrednie były udzielane w każdym przypadku, gdy stan zdrowotny pacjenta tego wymagał, a także gdy lekarz stwierdzał taką konieczność. Obecnie porady bezpośrednie odbywają się, gdy
pacjent: ● nie wyraża zgody na teleporadę, ● cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy, ● istnieje podejrzenie
choroby nowotworowej. Bezpośrednio przyjmowane są też dzieci do 6 lat.
Z teleporad należy korzystać, gdy istnieje podejrzenie zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 oraz kiedy pacjent potrzebuje: ● recepty na leki niezbędne
do kontynuacji leczenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną, ● zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną, ● zaświadczenia
å ciąg dalszy na str. 7
o stanie zdrowia. Teleporada jest też
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W elitarnym gronie

leszczowska Przychodnia Salus sp. z o.o. pozytywnie
przeszła proces akredytacji, uzyskując certyfikat akredytacyjny w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Takie certyfikaty przyznawane są przez Ministerstwo Zdrowia.
- Przystępując do akredytacji chcieliśmy przede wszystkich
podnieść jakość świadczonych usług medycznych oraz uzyskać
wysoki poziom zadowolenia pacjentów – informuje Iwona Bednarek, prezes zarządu Przychodni Salus w Kleszczowie.
Certyfikat nosi numer 2021/P/10 i będzie ważny do 11 lutego
2024 roku. Kleszczowska Przychodnia Salus znalazła się w elitarnym gronie akredytowanych podmiotów leczniczych, świadczących usługi POZ - 251 w kraju i 14 z województwa łódzkiego.
JS

Osoby zameldowane na pobyt stały w Łuszczanowicach Kolonii
powinny sprawdzić swoje dane adresowe w Ewidencji Gruntów
i Budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19. Ma to związek z planowanym
wprowadzeniem nazewnictwa ulic w tej miejscowości. Zawiadomienia dotyczące zmiany numeracji domów będą wysyłane
z Urzędu Gminy w Kleszczowie na taki adres, jaki widnieje w rejestrze w starostwie. Nieprawidłowy adres w tym rejestrze spowoduje, że korespondencja z Urzędu Gminy w Kleszczowie nie
trafi do adresata. Aktualizacji adresu może się domagać w Starostwie Powiatowym wyłącznie właściciel nieruchomości.

Pomoc prawna znów tylko na odległość

Nowe ograniczenia związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom
epidemii spowodowały m.in. zmianę w organizacji bezpłatnego poradnictwa prawnego. Od 22 marca do 9 kwietnia br. skorzystanie z porady prawnej lub obywatelskiej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa
Obywatelskiego możliwe będzie wyłącznie za pomocą środków
porozumiewania się na odległość.
Termin teleporady należy przy tym uzgodnić telefonicznie pod
numerem tel. 723-721-725.

Harmonogram pracy gabinetu RTG

Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram pracy gabinetu RTG na kwiecień 2021 r. Pacjenci będą mogli zgłaszać się na wykonanie zdjęć rentgenowskich w następujących
terminach: ● 01.04. godz. 14-18, ● 06.04. godz. 14-18, ● 08.04.
godz. 14-18, ● 10.04. godz. 10-14, ● 13.04. godz. 14-18, ●
15.04. godz. 14-18, ● 20.04. godz. 14-18, ● 22.04. godz. 14-18,
● 24.04. godz. 10-14, ●29.04. godz. 14-18.

Pamiętajmy o szczepieniu psów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina właścicielom psów
o obowiązku ich zaszczepienia przeciwko wściekliźnie. Obowiązek taki wynika z art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt
i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U.2018 r. poz.
1967 ze zm.). Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy
przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od ukończenia przez
psa 3 miesiąca życia. Kolejne szczepienia należy powtarzać
nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
W związku z obecną sytuacją epidemiczną wizytę w lecznicy lub
przyjazd weterynarza należy uzgodnić odpowiednio wcześniej.

Zbliża się ostateczny termin zakupu

Rolnik, który na zakup komputera uzyskał dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinien do 31 marca br. dokonać
tego zakupu. Fakturę potwierdzającą kupno sprzętu komputerowego trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia
2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie.
Przypomnijmy, że wnioski o dotację na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka z rodziny rolniczej ARiMR przyjmowała
w grudniu ub.r. Wsparcie przyznawano w wysokości do 1500 zł.
Wnioski złożyło w sumie 39 tys. rolników z całej Polski.

31 marca - ważny termin dla studentów

Przypominamy, że studenci z gminy Kleszczów, korzystający z miesięcznych stypendiów mają obowiązek dostarczyć do końca marca br. zaświadczenia, potwierdzające kontynuowanie studiów.
Zaświadczenie jest konieczne do wypłat stypendium w kolejnym semestrze roku akademickiego. Więcej informacji - tel. 44/ 731-66-25.
(opr. JS)
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SALUS - harmonogram na kwiecień

K

leszczowska Przychodnia Salus informuje o przyjęciach lekarzy specjalistów
planowanych w kwietniu br. Przyjęcia będą odbywać się poprzez teleporady lub
bezpośrednio w gabinecie w zależności od potrzeby i specjalności, o czym pacjenci są
informowani przy rejestracji.
Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80. Spółka Salus zastrzega, iż ze względu na sytuację epidemiologiczną podany harmonogram przyjęć może ulec zmianie.
L. P.

PORADNIA

LEKARZ

TERMIN

GODZINA

1.

Pediatryczna z alergologią

dr n. med. Violetta Gołąbek

09.04

13-18

2.

Pediatryczna z alergologią

dr n. med. Violetta Gołąbek

23.04

13-18

3.

Pediatryczna

dr n. med. Anna Socha-Banasiak

10.04

8-14

4.

Pediatryczna

dr n. med. Anna Socha-Banasiak

24.04

8-14

6.

Urologiczna

lek. med. Janusz Nowak

26.04

8.30-14

7.

Otolaryngolog

lek. med. Izabela Zawadziłło

07.04

14.30-18

8.

Otolaryngolog dziecięcy

dr n. med. Agata Makowska-Piontek

22.04

15.30-18

9.

Dermatologiczna

dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill

10.04

9-14

10.

Dermatologiczna

dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe

13.04

10-14

11.

Dermatologiczna

dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe

27.04

12-16

12.

Ginekolog. - położnicza

prof. dr n. med. Dariusz Borowski

13.04

10-14

13.

Ginekolog. - położnicza

prof. dr n. med. Dariusz Borowski

27.04

10-14

14.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Jacek Błaszczyk

12.04

16-18

15.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Jacek Błaszczyk

26.04

16-18

16.

Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Dorota Wyrwas

06.04

9-14

17.

Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

07.04

9-14

18.

Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

14.04

13-18

19.

Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

21.04

9-14

20.

Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

28.04

13-18

21.

Pulmonologiczna

dr n. med. Beata Janiszewska-Drobińska

10.04

9-14

22.

Pulmonologiczna

dr n. med. Beata Janiszewska-Drobińska

24.04

9-14

23.

Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

09.04

9-14

24.

Neurologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa

16.04

9-14

25.

Endokrynologiczna

prof. dr hab. n. med.
Ewa Sewerynek

14.04

9-14

26.

Endokrynologiczna

prof. dr hab. n. med.
Ewa Sewerynek

28.04

9-14

27.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

10.04

8.30-14

28.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

24.04

8.30-14

29.

Ortopedyczna dla dzieci

prof. dr hab. n. med.
Kryspin Niedzielski

28.04

14-18

30.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

08.04

13-18

31.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

15.04

10-14

32.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

22.04

13-18

33.

Ortopedyczna

lek. med. Łukasz Łabęcki

08.04

15.30-18

34.

Ortopedyczna

lek. med. Łukasz Łabęcki

29.04

15.30-18

35.

Chirurgiczna

dr n. med. Marek Staniaszczyk

19.04

11-14

36.

Kardiologiczna

dr n. med. Urszula Faflik

19.04

10-17

37.

Kardiologiczna

dr n. med. Magdalena Wiewióra

08.04

9-14

38.

Kardiologiczna

dr n. med. Magdalena Wiewióra

22.04

9-14

39.

Kardiologiczna

dr n. med. Robert Pietruszyński

15.04

8.20-15

40.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

15.04

12-15.30

41.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

29.04

12-15.30

42.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

09.04

9-14

43.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

23.04

9-14

44.

USG

lek. radiolog Krzysztof Tyfa

każdy wtorek

15.30-18

45.

Specjalista alergologii

dr n. med. Elżbieta Dółka

każdy wtorek

12-14

Poradnia
rehabilitacji…

…w Kleszczowskiej Przychodni SALUS
będzie w kwietniu działać zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem:
FIZJOTERAPIA
- dr n. med. Michał Kaczmarek
● 02.04., godz. 8-15, ● 06.04., godz. 8-15,
● 07.04., godz. 8-17.15, ● 08.04., godz. 8-15,
● 12.04., godz. 8-15, ● 14.04., godz. 8-15,
● 15.04., godz. 8-16, ● 16.04., godz. 8-15,
● 19.04., godz. 8-17.15, ● 20.04., godz. 8-15,
● 22.04., godz. 8-15, ● 23.04., godz. 8-16,
● 26.04., godz. 8-15, ● 27.04., godz. 8-16,
● 28.04., godz. 8-15, ● 30.04., godz. 8-15.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH
- dr n. med. Marcin Szczepanik
● 08.04., godz. 15-18, ● 09.04., godz. 15-18,
● 19.04., godz. 15-18, ●23.04., godz. 15-18.
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH
- spec. fizjoterapii mgr Anna Olbromska
● 07.04., godz. 15-18, ● 21.04., godz. 15-18.
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.
PORADNIA REHABILITACJI
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 24.04., godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPEUTKI
- Aleksandra Cyran, Agnieszka Przybylska,
Julita Zagórska
● codziennie godz. 8-18.

W Urzędzie Pracy
Z Funduszu Pracy…

… będą pochodzić dotacje do 5.000
zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez
mikro- i małych przedsiębiorców. Warunkiem uzyskania wsparcia jest m.in. prowadzenie działalności na dzień 30 listopada
2020 r. oznaczonej (jako rodzaj przeważającej działalności) jednym z kodów
PKD, wskazanych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r.
PUP w Bełchatowie przyjmuje wnioski do
końca maja br.

Od 4 do 18 maja…

… potrwa nabór wniosków o przyznanie dotacji do 23.000 zł na podjęcie działalności gospodarczej oraz na refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy (maksymalna kwota refundacji - 25.000 zł). O tym, jakie kryteria
spełniać muszą osoby czy firmy starające
się o dotacje, można dowiedzieć się ze
strony http://pupbelchatow.pl/.
Jak podaje PUP „kolejne nabory wniosków na ww. formy wsparcia ogłaszane
będą każdorazowo przez Urząd - do wyczerpania limitu środków przyznanych na
dany rok budżetowy”.
JS
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Trzy nabory
wniosków o dotacje
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Projekt strategii
– w konsultacjach

konsultacji dotyczących nowej strategii rozwoju woP kalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. jewództwa.
Z nowoStrategia
Do obszaru tej LGD należy również Gmina Kleszczów. Pierwsze
to dokument, który wyznaczy kierunki rozonad 1,4 mln zł rozdysponuje w najbliższym czasie Lo-

arząd Województwa Łódzkiego zdecydował o podjęciu na

z ogłoszonych w tym roku naborów dotyczą trzech zakresów.
Pula środków na dotacje udzielane na zakładanie działalności gospodarczych wyniesie ponad 431 tys. zł. Na rozwój działalności gospodarczej przewidziano niemal 320 tys. zł, natomiast
limit środków przeznaczonych na zachowanie dziedzictwa lokalnego wynosi 661.169,56 zł. Dodajmy, że pieniądze przeznaczone na udzielanie tych dotacji pochodzą z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami upływa 20 kwietnia br. Formularze wniosków o przyznanie
pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt
umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl, www.arimr.gov.pl
oraz LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (www.krainawarty.pl).
LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD w Osjakowie, ul. Wieluńska 11
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, telefon 43/ 84235-22, e-mail: lgd@krainawarty.pl.
JS

woju regionu na najbliższe 10 lat. Będzie miała wpływ m.in. na
rozdysponowanie środków unijnych, a więc również na sytuację
przedsiębiorców i kierunki zmian. Jest to ważne zwłaszcza w rejonie powiatu bełchatowskiego, który czekają znaczące przeobrażenia związane z odchodzeniem od energetyki opartej na węglu.

Już można starać się
o zwolnienie z podatku
od nieruchomości

Konsultacje potrwają do 9 kwietnia 2021 r. Projekt strategii oraz
formularz zgłaszania uwag są dostępne na stronach internetowych:
www.strategia.lodzkie.pl, www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia - Konsultacje społeczne) oraz do wglądu w siedzibie Departamentu Polityki
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
(ul. Tuwima 22/26, pok. 612). Uwagi i wnioski można zgłaszać za
pośrednictwem internetu oraz korespondencją tradycyjną na adres
urzędu z dopiskiem „Uwagi i wnioski do SRWŁ 2030”.
Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber zachęca do włączenia się w tworzenie strategii województwa osoby
zaangażowane społecznie, zwłaszcza samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
JS

to, by skorzystać z podatkowego zwolnienia za wskazane

płynności finansowej we wskazanym okresie) musi złożyć korektę
deklaracji na podatek od nieruchomości lub korektę informacji na
podatek od nieruchomości wraz z odpowiednim formularzem.
- Korektę informacji składają osoby fizyczne - wyjaśnia
Anita Mielczarek, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. - Pierwsza korekta dotyczy miesiąca, od którego
podatnik występuje o zwolnienie, a druga jest podstawą do
ustalenia nowej wysokości zobowiązania podatkowego na
rok 2021. Wysokość ulgi podatkowej i podstawa do dokonania odpisów na koncie podatkowym zależy od okresów wskazanych w informacjach.
W przypadku osób prawnych wymagane jest złożenie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości. 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 2021.
Natomiast osoby prawne w korektach deklaracji na podatek od
nieruchomości dokonują obliczenia tego podatku samodzielnie.
Dodajmy jeszcze, że osoby fizyczne oraz osoby prawne
wraz z korektami informacji muszą złożyć formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków. Wzór tego dokumentu jest załącznikiem
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1338).
Tekst uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej znaleźć można na stronach gminnego
Biuletynu Informacji Publicznej oraz pod linkiem http://dziennik.
lodzkie.eu/WDU_E/2021/1214/akt.pdf.
JS

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

PRYWATNE TECHNIKUM WETERYNARII
W WARSZAWIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA
DO KLESZCZOWA!
800
500

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ MEiN

Kurs trwa 18 miesięcy i składa się dwóch
kwalifikacji:

Płatność realizowana w 3 formach:

Więcej informacji i zapisy na stronie: www.pckz.edu.pl
PRYWATNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
ul. Kijowska 3, 03-738 Warszawa

tel./fax: (+48) 22 618 96 92
www.pckz.edu.pl

Źródło: www.freepik.pl

Po miesiące pierwszego półrocza 2021 roku podatnik spełniający kryteria zawarte w uchwale (chodzi o skalę pogorszenia
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Szkoła w Wolicy (cz. 4)

rchiwalne dokumenty z 1966 roku pokazują, że społeczność Wolicy podjęła starania
o powiększenie stopnia organizacyjnego miejscowej szkoły. W marcu Komitet Rodzicielski (Stanisław Olbrych, Bronisław Zbies, Iwona Moryń, Władysław Zbroja) wystąpił
z pismem do Wydziału Oświaty i Kultury PPRN w Bełchatowie, deklarując że pomieszczenia do nauki dla dodatkowych klas mieszkańcy wsi wygospodarują w szkolnym budynku
w ramach czynu społecznego.

Wieś na krańcach powiatu

Podpisy ponad 70 mieszkańców Wolicy widnieją na kolejnym, zachowanym w archiwum piśmie. Czterostronicowy, napisany odręcznie list wysłany został w połowie maja 1966
roku do łódzkiego Kuratorium Okręgu Szkolnego. „My mieszkańcy wsi Wolicy po raz wtóry zwracamy się do Kuratorium Okręgu Szkolnego z wielką i gorącą prośbą o utworzenie
8-klasowej szkoły w naszej wsi. Są przecież u nas wszystkie dane ku temu, by stopień
organizacyjny podwyższyć. Być może, że nastręcza to Władzom Szkolnym kłopotu i trudu,
ale jakże on będzie opłacalny w swej treści. Zbliżenie szkoły do mas to jeszcze jeden krok
polityki kulturalno-oświatowej naszego Państwa w upowszechnieniu oświaty.
Nasza wieś leży na krańcach powiatu, oddalona jest od wszystkich sąsiednich szkół
zbiorczych o ponad 4 km. Np. do Łękińska dzieci z najbliższych domostw mają 4200 m,
a już dzieci z dalszych domów 5000 i więcej m - drogi fatalnej, trudnej i ciężkiej do przebycia
szczególnie jesienią i zimą. Do Huty Brudzkiej to w ogóle nie ma drogi, nie można nawet
o niej powiedzieć czy to jest droga polna czy łąkowa, czy leśna - długości 4 - 6 km. Ta sama
historia jest z drogą do Brudzic: błotnista, pełna wybojów, dołów, piasku itp., a odległość
około 6 - 7 km. Nasza miejscowość to naprawdę bieszczadzka wieś.
I teraz kiedy wchodzi w życie program 8-klasowej szkoły to strach pomyśleć, że dzieci
nasze już od kl. V muszą przebywać tę drogę dzień w dzień przez 4 lata. Drogę trudną
i ciężką znaną dobrze Wydziałowi Oświaty w Bełchatowie. Odwożenie dzieci taki kawał
drogi to też nic wesołego. Po pierwsze dziecko siedzące na wozie w 10-18 stopniach mrozu
jest ledwo żywe. Koniem nie pospieszy przez zaspy śnieżne. Po drugie: odwozić 5 - 10 dzieci może by zdało egzamin, ale 35 - 40 to już problem. My jesteśmy małorolni i większość
z nas nie posiada koni (…).
Nasz budynek szkolny może pomieścić szkołę 8-klasową. Znajdują się w nim 2 izby
lekcyjne, kancelaria, 2 korytarze oraz 4 izby mieszkalne dla nauczycieli. Jedna z klas ma
45 m2, druga 30 m2, kancelaria 20 m2, którą można zamienić na izbę lekcyjną. Łączna powierzchnia dwóch korytarzy wynosi 25 m2. Można również wygospodarować czwartą izbę
lekcyjną z izby nauczycielskiej, której powierzchnia wynosi 25 m2.
Zapewniamy również mieszkania dla większej liczby nauczycieli. Mamy możność wygospodarowania kancelarii szkolnej. Potrzebnego remontu dokonamy czynem społecznym. W tym
kierunku poczyniliśmy już pewne kroki, ponieważ mieliśmy już zapewnioną 8-klasową szkołę”.
W zacytowanym tu obszernie liście do kuratorium podano również liczbę uczniów, którzy do 8-klasowej szkoły w Wolicy chodziliby w latach 1966/67 - 1972/73. Średnio wypadało
ponad 60 dzieci w każdym roku szkolnym.
Pisany czytelnym pismem, a przy tym dość barwnym i sugestywnym językiem (zapewne
ręką nauczycielki języka polskiego - Rozalii Miszteli) list
å ciąg dalszy na str. 10
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Zaproszenie
dla organizacji NGO

W konkurs ofert dla organizacji pożyt-

ójt Gminy Kleszczów ogłosił otwarty

ku publicznego. Konkurs dotyczy realizacji
zadań w siedmiu różnych obszarach zadań publicznych. Przewidywane wsparcie
dla podmiotów, które podejmą się stawianych przez gminę zadań sięga 350 tys. zł.
Środki na zadanie „Aktywny Senior”,
które polega na wspieraniu i upowszechnianiu aktywizacji i integracji społecznej osób
w wieku emerytalnym wynoszą 160.000 zł.
„Kleszczów z kulturą w tle” to nazwa działań
dotyczących sfery kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na
to zadanie gmina zarezerwowała 40.000 zł.
Taką samą kwotę przewidziano na przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych „Kleszczów bez barier”.
Następny obszar obejmuje działania
z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Na
zadanie nazwane „Kleszczowskie tradycje” przewidziano 30.000 zł. Identyczne
kwoty mogą uzyskać organizacje pożytku
publicznego, które przedstawią projekty
odnoszące się do dwóch kolejnych obszarów: wspierania i upowszechnianie kultury
fizycznej oraz działań mieszczących się
w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
„Kleszczów na zdrowie” to kolejna
sfera, obejmująca przedsięwzięcia dotyczące promocji i ochrony zdrowia. Kwota
środków publicznych zabezpieczonych na
to zadanie wynosi 20.000 zł. Ostateczny
termin, w którym organizacje pożytku publicznego mogą składać swoje oferty konkursowe ustalono na 29 marca.
JS

Najpiękniejszych Świąt
Wielkiej Nocy
wypełnionych wiosennymi
promieniami słońca,
myślami barwnymi,
jak wielkanocny mazurek
oraz zdrowiem,
nadzieją i miłością
życzy
Zarząd i pracownicy
ARR “ARREKS” S. A.
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Działamy w epidemicznych realiach

możliwa w przypadku dziecka do lat 6,
które korzysta z porady kontrolnej, zleconej podczas bezpośredniej wizyty
i nie wymagającej fizycznego badania.
- Chociaż rejestracja przychodni dysponuje dwoma numerami pacjenci skarżą się na trudności z dodzwonieniem.
- Przebieg rejestrowania pacjenta nie jest obecnie tak prosty i krótki, jak
to miało miejsce w czasach przed epidemią. Pracownik rejestracji musi,
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, przeprowadzić tzw. wywiad
epidemiczny. Dzwonią do nas także pacjenci zamawiający powtórzenie recept na leki, przyjmowane w leczeniu chorób przewlekłych. Sami zachęcamy ich, by wizyty w przychodni ograniczali do niezbędnego minimum. Nasze linie telefoniczne są znacznie częściej zajęte od czasu, kiedy ruszyła
akcja szczepień na COVID-19. Dzwonią też pacjenci po informacje dotyczące działalności przychodni. Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, kiedy połączenie z nami wymaga czasem kilkukrotnego dzwonienia.
- Podajmy więc mieszkańcom gminy garść podstawowych informacji o obecnym funkcjonowaniu przychodni.
- Dostępne są wszystkie poradnie specjalistyczne. W formie teleporad
działają ci lekarze, których specjalizacje z punktu widzenia procesu diagnostycznego i leczniczego pozwalają na to, a więc: endokrynolog, diabetolog, dermatolog, pulmonolog, neurolog. Jeżeli lekarz tak zadecyduje
to pacjentowi udzielane jest świadczenie na miejscu, w poradni. W miarę
możliwości staramy się zmniejszać ilość teleporad na korzyść porad bezpośrednich, wiedząc, że bezpośredni kontakt pacjenta i lekarza jest istotnym elementem procesu leczniczego.
Punk pobrań materiału do badań laboratoryjnych działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00. Tak też był czynny przez cały okres epidemii. Dla usprawnienia pracy punktu i dla zminimalizowania ryzyka zarażenia COVID-19 pacjenci są umawiani na konkretny termin i godzinę,
w odstępie co 10 minut. Generalnie pacjenci są zapisywani w terminie do
jednego tygodnia oczekiwania. W pilnych przypadkach pobranie materiału
do badania następuje w terminie zgodnym ze wskazaniem lekarza.
Zakład Rehabilitacji pracuje od poniedziałku do piątku, jak cała przychodnia. Kwalifikacja do zabiegów odbywa się na bieżąco, tj. zgodnie
z harmonogramem pracy poszczególnych osób z personelu medycznego
(lekarz, specjaliści fizjoterapii). To, ile czasu pacjent czeka na rozpoczęcie
planowanych zabiegów, zależy od jego stanu zdrowia i rodzaju zabiegów.
Czas oczekiwania na zabiegi fizykalne wynosi do 2 tygodni, a na masaże
około 1 miesiąca. W przypadku stanów ostrych staramy się ustalać terminy możliwie najkrótsze.
å ciąg dalszy ze str. 3

Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
dobrego wypoczynku
w rodzinnym gronie
oraz
optymizmu, energii
i nadziei na lepszą przyszłość

- Czy epidemiczne obostrzenia mają wpływ na zabiegi z zakresu rehabilitacji?
- Niestety tak. Czas oczekiwania pacjentów na te świadczenia jest
dłuższy niż przed rokiem, bo po każdym pacjencie należy przeprowadzić dezynfekcję leżanki, urządzeń i pomieszczenia, w którym zabieg był
prowadzony. Musimy też dostosować liczbę pacjentów obsługiwanych jednocześnie do powierzchni jaką dysponuje Zakład Rehabilitacji.
- Ponad miesiąc temu podawaliśmy informacje o przebiegu rejestracji oraz antycovidowych szczepień w Przychodni Salus. Ile osób skorzystało z nich do tej pory?
- Tak jak wszystkie przychodnie POZ w kraju dysponowaliśmy w ciągu
jednego tygodnia 30 szczepionkami na pierwszą dawkę i 30 - na drugą. Od
stycznia do połowy marca zaszczepiliśmy 304 pacjentów z grupy „I” pierwszą dawką oraz 206 z tej samej grupy drugą dawką. Wszyscy mieli podaną
szczepionkę firmy Pfizer. Począwszy od 22 marca rozpoczęliśmy szczepienia osób z rocznika 1952 szczepionką firmy Astra Zeneca, mając do
dyspozycji 50 pierwszych dawek na tydzień. W dniu 22 marca na zaszczepienie przeciw COVID-19 mieliśmy zapisanych 162 pacjentów ze wszystkich grup wiekowych.
- W ciągu lutego i marca słyszeliśmy w mediach informacje
o zmniejszeniu dostaw szczepionek do Polski. Czy miało to wpływ na
przebieg szczepień w przychodni Salus?
- Tak, oczywiście. Trzeba było wprowadzać zmiany wyznaczanych terminów lub godzin szczepienia. Cały czas pracujemy w oparciu o codzienne
komunikaty Ministerstwa Zdrowia, co niejednokrotnie powoduje konieczność przesunięcia terminu, spowodowane możliwościami kadrowymi przychodni. Przepraszamy pacjentów za te zmiany i prosimy o wyrozumiałość.
Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że ilości dawek przydzielanych przychodniom POZ oraz rodzaj szczepionki wynikają z decyzji Ministerstwa
Zdrowia. Przychodnia nie ma możliwości dowolnego wyboru szczepionki.
- Dziękuję za rozmowę.
- Na zakończenie chciałabym bardzo podziękować całej kadrze Kleszczowskiej Przychodni Salus, pielęgniarkom i położnym, lekarzom, fizjoterapeutom, rejestratorkom i wszystkim pracownikom administracyjnym za ich
zaangażowanie w pracę, poświęcenie i oddanie pacjentom w tych trudnych
czasach, także za cierpliwość i opanowanie w nerwowych sytuacjach. Bez
Was, bez Waszego działania - niejednokrotnie z narażeniem zdrowia - nie
można byłoby pomóc naszym pacjentom w ich problemach zdrowotnych.
Rozmawiał Jerzy Strachocki

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…
Mieszkańcom i partnerom biznesowym
życzą

życzą
Zarząd i Pracownicy
Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów

Zarząd i Pracownicy
Zakładu Komunalnego
„Kleszczów” Sp. z o.o.
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rzeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku reguluje kilka aktów prawnych. Są to zarówno ustawy uchwalone przez polski parlament,
jak też rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenie wykonawcze komisji UE.

Pół roku na przeprowadzenie

Początkowo NSP miał trwać przez 3 miesiące (od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2021 r.), ale w związku z przedłużającą się epidemią przeprowadzono nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Przedłuża ona
czas trwania spisu do 30 września br. Zmiany te mają umożliwić
bezpieczne i efektywne przeprowadzenie spisu w warunkach
zagrożenia epidemicznego COVID-19.
Realizację spisu poprzedziły wielomiesięczne prace przygotowawcze, w tym konsultacje społeczne, spisy próbne przeprowadzane w celu testowania arkusza spisowego i aplikacji, a także przekazywanie danych przez podmioty prowadzące rejestry
urzędowe oraz systemy informacyjne administracji publicznej,
niepubliczne systemy informacyjne, w tym przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
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Taki spis –

Objęte tajemnicą statystyczną

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają
szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane
osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi
i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do
pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej
i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
Zgodnie z zapisami w dokumentach, wyniki spisu ludności i mieszkań powinny być przekazane do Eurostatu w ciągu dwóch lat po zakończeniu badania. Zobowiązanie to ma za zadanie ujednolicenie informacji
wynikowych, które są wykorzystywane na potrzeby instytucji unijnych.

Dane zbierane w NSP 2021

Spisem objęte będą osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach i innych pomieszcze- å

O zjawisku przemocy w rodzinie?

P albo powtarzające się intencjonalne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste w stosunku do
rzez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe

osób najbliższych, wspólnie zamieszkałych. Sprawca przemocy
naraża bliską sobie osobę na niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, narusza godność, nietykalność cielesną, wolność, powoduje szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym.
Przemoc, której najczęściej doświadczają osoby w rodzinach
to przemoc fizyczna i psychiczna. Przemoc fizyczna to naruszenie nietykalności fizycznej. Obejmuje takie zachowania agresywne jak popychanie, policzkowanie, szarpanie, duszenie, bicie
i nie udzielenie pomocy osobie potrzebującej.
Przemoc psychiczna oznacza powtarzające się poniżanie
i ośmieszanie, manipulowanie dla własnych celów, wciąganie
w konflikty, brak właściwego wsparcia czy szacunku. To również
stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, czyli kontrolowanie i zakazywanie bądź ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi. Do przemocy psychicznej zaliczamy również domaganie się posłuszeństwa, stosowanie gróźb, degradację werbalną (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, bezpodstawne oskarżanie o zdradę). To również stosowanie pogróżek,
szantażu, gróźb popełnienia samobójstwa, ciągłe niepokojenie,
znęcanie się nad zwierzętami domowymi i niszczenie prywatnej
własności, wymuszanie usługiwania.

Krzywdzenie psychiczne

… jest najbardziej nieuchwytną formą maltretowania człowieka, trudno bowiem dostrzec pozornie niewidoczną przemoc
posługującą się zazwyczaj słowem. Dopiero późniejsze skutki
długotrwałej dewastacji psychicznej są zauważalne. Przemoc
psychiczna jest trudna do zmierzenia.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Kleszczowie spotkał się z prowadzącą Grupę
Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie oraz
Poradnię Życia Rodzinnego w Kleszczowie specjalistką ds. resocjalizacji - Eurelią Prus. Głównym tematem spotkania było
omówienie spraw związanych z problemem przemocy w rodzinie. Najczęstszą przyczyną takiej przemocy jest nadmierne spożywanie alkoholu i problemy zdrowotne. Aby przerwać
trwający stan potrzebna jest wiedza oraz wsparcie specjalistów. Osobom doświadczającym przemocy w rodzinie można
pomóc poprzez założenie ,,Niebieskiej Karty”. Grupa Wsparcia

ma na celu wesprzeć psychologicznie dalsze działania osób,
doświadczających trudności.
Bardzo ważne jest przeciwdziałanie przemocy w sytuacji, kiedy…

krzywdzone są dzieci.

Zachowanie dzieci jest ciągłym dostosowaniem się do zmieniających się zachowań i nastrojów osoby uzależnionej lub rodzica, który nie daje oparcia, ponieważ jest oziębły emocjonalnie,
zajęty uzależnionym partnerem. Taka sytuacja zakłóca zdolność
do prawidłowej opieki nad dziećmi i reagowanie na ich potrzeby. U dzieci mogą się pojawiać zaburzenia psychosomatyczne,
emocjonalne i zaburzenia zachowań (np. lęki, fobie, problemy
z nauką, zaburzenia nastroju, nadpobudliwość, zachowania
agresywne, kłopoty z koncentracją). Rodzina dysfunkcyjna,
w której występuje problem alkoholowy i problem przemocy nie
zaspokaja dziecięcych potrzeb: bliskości, bezpieczeństwa, poczucia, że jest się ważnym, kochanym i zrozumianym. Nastolatki
w takich rodzinach częściej nadużywają alkoholu oraz innych
substancji psychoaktywnych.
Według Eurelii Prus…

największą trudnością

… jest dotarcie do jak największej grupy osób potrzebujących pomocy. Pracując w Grupie Wsparcia z psychologiem
i specjalistą ds. resocjalizacji osoba doświadczająca przemocy
ma szansę zdobyć wiele informacji na temat choroby alkoholowej, współuzależnienia, wiedzy o fazach przemocy, o tym jak
kierować własnym życiem. Specjalista potrafi wyjaśnić czym jest
nadmierna odpowiedzialność i kontrola, jakie są psychologiczne
skutki współuzależnienia oraz metody rozwoju osobowości.
Jeśli jesteś osobą, która doświadcza krzywdy ze strony najbliższych możesz zgłosić się na Policję, do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, do przedstawiciela oświaty, przedstawiciela służby zdrowia lub członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oni pomogą w założeniu
„Niebieskiej Karty”, mogą także skierować do specjalistów lub
do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą.
Halina Wiśniewska
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Kleszczowie

16 - 31 III `2021
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– raz na dziesięć lat

osoby niemające miejsca zamieszkania, mieszkania,
å niach,
budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Zbierane dane można ująć w następujące grupy tematyczne:
● charakterystyka demograficzna osób (płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, poziom wykształcenia, kraj urodzenia
oraz kraj posiadanego obywatelstwa),
● aktywność ekonomiczna (bieżący status na rynku pracy
[praca, bezrobocie, bierność zawodowa], rodzaj działalności
zakładu pracy, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, źródła
utrzymania, rodzaj pobieranych świadczeń),
● niepełnosprawność (samoocena stanu zdrowia, prawne
orzeczenie stopnia niepełnosprawności oraz grupy schorzeń),
● migracje wewnętrzne i zagraniczne (pytania dotyczące
przemieszczania się w kraju i poza granicami Polski),
● charakterystyka etniczno-kulturowa (przynależność narodowa lub etniczna, język używany w kontaktach domowych,
przynależność do wyznania religijnego),
● gospodarstwa domowe i rodziny (skład gospodarstw domowych i rodzin, stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego, tytuł prawny do zajmowania mieszkania),
● warunki mieszkaniowe (powierzchnia, zagęszczenie, wyposażenie w urządzenia techniczno-sanitarne, rodzaj paliwa
stosowanego do ogrzewania, stan własności budynku, rodzaj,
liczba mieszkań, rok jego budowy).
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Ważne dla rolników

Ruszył nabór wniosków o dopłaty

15 marca rozpoczął się nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Uwaga! W tym roku nie ma możliwości składania „Oświadczeń” o braku zmian w stosunku do roku poprzedniego. Wszyscy
rolnicy muszą złożyć wniosek o dopłaty obszarowe korzystając
z aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie arimr.gov.pl.
Ostatni termin złożenia wniosku to 17 maja, natomiast do 31
maja można zgłaszać poprawki do wniosków. Rolnicy posiadający poniżej 10 ha gruntów ornych od 2021 powinni deklarować poszczególne uprawy roślin na deklarowanych działkach rolnych.
Więcej szczegółowych informacji o zmianach w obowiązującej
procedurze starania się o dopłaty bezpośrednie rolnicy znajdą
na stronach ARiMR.

Fundacja podsumowuje dostawy

W ramach realizacji „Programu obniżenia kosztów i poprawy
opłacalności produkcji rolniczej” Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów w dniach 8 i 9 marca zaopatrzyła 56 rolników z terenu gminy Kleszczów i Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Łękińsku
w kwalifikowany materiał siewny i sadzeniakowy.

W jaki sposób można się spisać?

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Jeśli ktoś (np. ze względu
na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność)
nie będzie w stanie dokonać samodzielnie spisu, pomogą mu
w tym rachmistrze - bezpośrednio lub telefonicznie.
Samospis internetowy odbywać się będzie, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych
komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane
dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej
spis.gov.pl. Każda osoba dokonująca samospisu będzie uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do
danych, osoba spisująca się użyje unikalnego hasła. Aplikacja na
bieżąco zasygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.
Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się
poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch
innych metod: wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI) oraz wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na
elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI). Wobec każdego respondenta stosowana będzie jedna, odpowiednia dla niego
metoda. Rachmistrze telefoniczni i terenowi będą mieli obowiązek zadbania o bezpieczeństwo danych. Osoba objęta spisem
powszechnym, która nie będzie mogła dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, może zgłosić ten fakt
służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej.
Warto dodać, że wymienione metody zbierania danych mają
tylko charakter uzupełniający. Wiodącą i obowiązującą metodą
udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy.
Decyzją gminnego komisarza spisowego, którym jest
Wójt Gminy Kleszczów w siedzibie Urzędu Gminy zostanie
zapewniony bezpłatny dostęp do pomieszczenia, wyposażonego w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem. Będą z niego mogły skorzystać te osoby, które nie
mają warunków technicznych, koniecznych do przeprowadzenia samospisu w miejscu swojego zamieszkania. Gmina
zapewni pomoc przy obsłudze interaktywnej aplikacji.
Opracował JS na podstawie
materiałów źródłowych GUS

Oto gatunki oraz ilości dostarczonego rolnikom materiału:
● pszenica jara - 5775 kg, ● jęczmień jary - 6400 kg, ● pszenżyto
jare - 1550 kg, ● owies - 4500 kg, ● łubin wąskolistny gorzki 3600 kg, ● łubin wąskolistny słodki - 1800 kg, ● sadzeniaki ziemniaka - 5750 kg. Łączna waga dostarczonych zbóż, łubinu oraz
ziemniaków wyniosła 29.375 kg. Dostawcą była firma AGRONAS
sp. z o.o. z Koła. Dofinansowanie Fundacji do zamówionego
przez rolników materiału wyniosło łącznie 18.455 zł.

Wypalanie traw nie będzie bezkarne

Z nastaniem wiosny rośnie zagrożenie pożarowe związane
z wypalaniem traw. Tymczasem jest to proceder niezgodny z prawem. Grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR. „Kodeks wykroczeń” przewiduje
za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może
wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia
lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów,
wtedy sprawca - zgodnie z zapisami Kodeksu karnego - podlega
karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również
dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku złamania zakazu wypalania traw na gruntach rolnych ARiMR może rolnikowi zmniejszyć
płatności o 3 proc. Osoby, które świadomie wypalają trawy na
gruntach rolnych muszą się liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc.
(opr. JS)
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Szkoła w Wolicy (cz. 4)

å ciąg dalszy ze str. 6 kończył się tak: „Z uniżeniem prosimy Kuratorium Okręgu
Szkolnego o wnikliwe rozpatrzenie naszej prośby i przychylne jej załatwienie. Za co wyrażamy głęboką wdzięczność my mieszkańcy wsi Wolicy”.

Szkoła powiększona

W archiwalnych zbiorach nie natrafiłem na odpowiedź kuratorium na pismo złożone
przez mieszkańców Wolicy. O tym, że usilne starania i „uniżone prośby” zakończyły się
sukcesem świadczy następny dokument w archiwalnej teczce. W napisanym odręcznie
„Tygodniowym rozkładzie lekcji na rok szkolny 1966/67”, w dość gęsto wypełnionych rubrykach, widnieją nazwy lekcji, przewidziane dla podzielonych na 4 łączone grupy ośmiu klas.
Uczniowie starszych klas spędzać mieli w szkole po sześć lekcji dziennie. Wyjątkiem był
poniedziałek - w tym dniu plan przewidywał pięć lekcji.
Do znanego nam już nauczycielskiego małżeństwa (Rozalii i Aleksandra Misztelów) dołączyły nowe siły pedagogiczne: Henryka Szulc oraz Ryszard Strojec. Byli to kolejni nauczyciele, uczący kilku przedmiotów - matematyki, języka polskiego, języka rosyjskiego, wychowania fizycznego, geografii, fizyki, wychowania muzycznego. W maju 1967 roku poszczególne
klasy szkoły podstawowej w Wolicy miały następującą liczbę uczniów: kl. I - 8, kl. II - 5, kl. III
- 6, kl. IV - 9, kl. V - 12, kl. VI - 9, kl. VII - 10, kl. VIII - 7. Razem dawało to liczbę 66 uczniów.
W kolejnych latach zmiana była niewielka: w roku 1967/68 wynosiła 65, a rok później - 63.
Wydaje się, że zatrudnienie Ryszarda Strojca w szkole w Wolicy miało charakter epizodyczny. W arkuszu organizacyjnym, przygotowanym przez kierownika szkoły na kolejny
rok szkolny, nazwisko tego nauczyciela już się nie pojawia. Za to w rubryce „Wyjaśnienia
i wnioski Kierownika Szkoły” znajdujemy dopisek: „Prosi się o przydzielenie nauczyciela do
matematyki i języka rosyjskiego”. Przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego zatrudniony został nowy nauczyciel - Bohdan Majer. Było to rozwiązanie doraźne. Po roku prośba
o wsparcie kadrowe (tyle że w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych) znów pojawiła się
w arkuszu organizacyjnym.
Ryszard Strojec powrócił do grona nauczycielskiego w Wolicy na krótko w roku szkolnym 1969/70. W następnym roku szkolnym jego miejsce zajęła Krystyna Misiak, natomiast
dwa lata później (1972/73) w arkuszu organizacyjnym pojawia się nazwisko Krystyna Gorzelak. W gronie nauczycieli tej szkoły występuje również Henryka Szulc, która w wyniku
zmiany stanu cywilnego przyjęła nazwisko Hejak.

Ostatnie wpisy

Archiwalna dokumentacja szkoły w Wolicy, zgromadzona w piotrkowskim archiwum,
urywa się na roku szkolnym 1972/73 i wygląda na zdekompletowaną. Brakuje m. in. części
sprawozdań z prowadzonych co roku wizytacji. O tym, jakie uwagi zgłaszali urzędnicy nadzorujący oświatę w powiecie bełchatowskim można się dowiedzieć wyłącznie z odpowiedzi,
przesyłanych przez kierownika szkoły do Wydziału Oświaty i Kultury. Po jednej z wizytacji,
która miała miejsce w styczniu 1969 roku, Aleksander Misztela informował w połowie marca
o sposobach wykonania zaleceń powizytacyjnych:
• „Rada pedagogiczna na swym posiedzeniu przeanalizowała i podjęła w dalszej swej
pracy zwrócenie większej uwagi na poprawę pisma wśród uczniów i estetykę zeszytów
oraz realizację postępu pedagogicznego przez solidne przygotowywanie się do lekcji
i stosowanie pomocy naukowych.
• Zeszyty prowadzone przez uczniów są poprawione i oceniane przez nauczycieli a pismo
dzieci jest ładniejsze co stwierdza cała rada pedagogiczna.
• Wyniki nauczania i wychowania omawia się na zebraniach z rodzicami (wywiadówki);
wygłoszono pogadankę pt. „Praca domowa ucznia”. Zwrócono uwagę na utrzymanie
w czystości kącika, gdzie uczeń odrabia pracę domową przez co polepszył się wygląd
estetyczny podręczników i zeszytów.
• Nauczyciele stosują jawną ocenę uczniów.
• Rada pedagogiczna postanowiła zwiększyć ilość wycieczek w okresie wiosennym. Zorganizowano w dniu 10 marca wycieczkę z kl. VIII do Bełchatowa w celu zwiedzenia
Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego.
• W nauczaniu i wychowaniu zwraca się większą uwagę na czytelnictwo wśród uczniów.
• Uzupełniono kronikę szkolną”.
Tym fragmentem kończymy relację z lektury kilkudziesięciu pism, zachowanych
w piotrkowskim archiwum, a dotyczących funkcjonowania nieistniejącej już dzisiaj szkoły
w Wolicy. Inne dokumenty, nawiązujące do funkcjonowania tej - jednej z mniejszych szkół gminy Kleszczów rozsiane są zapewne w innych działach zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Pomocna w uzupełnieniu dziejów szkoły byłaby też
zaginiona gdzieś kronika.
Budynek szkolny wraz z działką został przeznaczony na sprzedaż w 1997 roku. Ogłoszenie, dotyczące bezprzetargowej sprzedaży tej nieruchomości widnieje na pierwszej stronie w numerze 14 „Informatora Kleszczowskiego” z lutego 1997.
Jerzy Strachocki

Sport

Pływacki mistrz województwa

Zimowe Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego w Pływaniu odbywały się w Łodzi 20 i 21 marca. Znakomity wynik uzyskał
zawodnik LKS Omega Kleszczów - Przemysław Gawrysiak. Podopieczny trenera
Roberta Pawlickiego płynąc na dystansie
50 m stylem dowolnym zdobył tytuł mistrza
województwa z czasem 0’23”12.

Dotacje dla klubów sportowych
Dwa podmioty wystąpiły do gminy
o przyznanie dotacji na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu w roku 2021.
Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego
„Omega” Kleszczów została przyznana
w wysokości 1.700.000 zł, natomiast dla
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior” Kleszczów w kwocie 20.000 zł.

Wznowione rozgrywki IV ligi

Piłkarze IV-ligowego klubu LKS Omega Kleszczów po jesiennej rundzie zajmowali 7. miejsce w tabeli. Wiosenne
rozgrywki rozpoczęli 13 marca remisując
1:1 z Pogonią Zduńska Wola. 20 marca
przegrali z Wartą Sieradz 2:3.
Podczas gdy mecze IV-ligowych
drużyn odbywają się zgodnie z terminarzem, niższe ligi decyzją ŁZPN pauzują
z powodu epidemicznych ograniczeń. Na
razie obowiązuje przerwa w rozgrywkach
do 9 kwietnia.

Odwołane mecze tenisistów

Jedną z 12 drużyn, występujących
w łódzkiej III lidze tenisa stołowego mężczyzn jest Omega Kleszczów. Na koniec
rundy jesiennej nasi pingpongiści zameldowali się na 8. miejscu w tabeli. Wiosenną rundę mieli rozpocząć 21 marca
meczem z KS Legion Skierniewice, a 27
marca mieli grać z UMKS Księżak II Łowicz. Obydwa te mecze zostały jednak
odwołane.
JS

OKAZJA
Wygodne i samodzielne
pokoje dla pracowników
do zamieszkania
nawet na długie okresy
w Łękińsku.

TEL. 608-026-380.
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Ważne dla maturzystów
Po której uczelni najwyższe zarobki?

Tegorocznych maturzystów czeka decyzja w sprawie wyboru uczelni. Rozważają czy na studiach rozwijać osobiste zainteresowania, kontynuować zawodową drogę któregoś z rodziców czy
też postawić na stabilny i dobrze płatny fach?
Portal Perspektywy podał niedawno wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Sedlak
& Sedlak - listę uczelni, których absolwenci mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenie zaraz po
ukończeniu studiów. Najwyższą średnią zarobków w 2020 r. uzyskali absolwenci Politechniki Warszawskiej (7.641 zł brutto). Osoby po studiach na Wojskowej Akademii Technicznej oraz po Politechnice Wrocławskiej miały średnią na poziomie 7.004 zł brutto. Kolejne miejsce zajęła Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie (6.700 zł brutto).

Próbna matura z PŁ

Pomiędzy 3 a 16 marca przeprowadzone zostały próbne matury. Maturzyści mogli sprawdzić
zasoby swojej wiedzy z maturalnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.
Dla niezadowolonych z uzyskanego wyniku, albo dla tych, którzy chcieli raz jeszcze spróbować
swoich sił w rozwiązywaniu na czas zadań z przedmiotów ścisłych i z języka angielskiego Politechnika Łódzka udostępniła w marcu arkusze matury próbnej. Przystępując do tej próby wystarczyło
zarejestrować się na portalu www.infimat.p.lodz.pl i wybrać odpowiedni przedmiot. Zadania maturalne były dostępne do 23 marca, a od następnego dnia maturzyści mogli sprawdzić swój wynik.

Dni otwarte w uczelniach

„Rekrutacja na studia na rok akademicki 2021/2022 jest niewiadomą zarówno dla uczelni, jak
i maturzystów, którym nie jest łatwo przygotować się do egzaminów i trudno też podjąć bazującą
na faktach decyzję - co, dlaczego i gdzie warto studiować?” - zauważają autorzy portalu Perspektywy. By ułatwić uczniom poznanie oferty różnych uczelni zorganizowali w formie on-line XXXV
Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2021. Przez trzy kolejne weekendy marca była
prezentowana oferta wszystkich uczestniczących w salonie uczelni.
Salon Edukacyjny przeszedł już do historii, ale w kilku uczelniach można jeszcze trafić na
drzwi otwarte. Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje „Wydziałowe drzwi
otwarte” - kolejno 29 marca oraz 8, 15 i 22 kwietnia. Uniwersytet SWPS zaprasza 7 kwietnia, a 16
kwietnia na wirtualne odwiedziny czekać będzie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Jeśli planujesz studia na wojskowej uczelni

Rozpoczęła się rekrutacja przyszłych studentów do uczelni wojskowych. Najszybciej, bo już
31 marca nabór zakończy Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie. Na tej uczelni dostępne są
studia na kierunkach „Lotnictwo i kosmonautyka”, „Nawigacja” i „Logistyka”. Dłużej, bo do 31 maja
2021 r. mogą składać dokumenty kandydaci na studia w pozostałych uczelniach wojskowych. Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu zaprasza na kierunki „Dowodzenie”,
„Logistyka” i „Zarządzanie”. Najwięcej kierunków oferuje Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Na studiach wojskowych można wybrać „Nawigację”, „Informatykę”,
„Mechanikę i budowę maszyn”, „Mechatronikę”, „Systemy informacyjne w bezpieczeństwie”, a na
cywilnych 13 różnych kierunków na wydziałach: Dowodzenia i Operacji Morskich; Mechaniczno-Elektrycznym; Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego; Nauk Humanistycznych i Społecznych.
JS

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

POSZUKUJE DO PRACY w Dziale Eksploatacji pracowników:
1. Elektryk lub absolwent szkoły zawodowej o profilu elektryk, automatyk lub pokrewnym.
2. Hydraulik, monter instalacji sanitarnej lub absolwent szkoły zawo
dowej o profilu instalacyjnym sanitarnym.
Podania z życiorysem zawodowym prosimy składać w siedzibie spółki, tj. ul. Główna 41, 97-410
Kleszczów, pok. nr 1 (sekretariat), bądź drogą elektroniczną: sekretariat@zkkleszczow.pl. Osoby
zainteresowane udziałem w rekrutacji powinny w swoim CV zawrzeć klauzulę z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.
Spółka zastrzega możliwość swobodnego wyboru oraz możliwość rezygnacji z naboru bez
podania przyczyn.

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: Drukarnia STANDRUK,
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25, tel. 81/ 740-25-35
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
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Hotel SOLPARK
Kleszczowska Przychodnia Salus
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Przedszkole w Kleszczowie
Przedszkole w Łękińsku
Przedszkole w Łuszczanowicach
Stacja paliw ORLEN
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki
- Izba Przyjęć (główna)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Żłobek w Kleszczowie

112
997
998
999
991
731-37-13
635-02-81
731-37-31
633-35-23
731-46-27
731-31-50
690-018-772
44 307-04-61
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-31-37
731-30-80
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-72-03
633-82-00
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-31-75
731-46-00
731-47-33
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-66-10
Sekretariat
731-66-20
632-30-83
632-49-56
731-58-58
731-65-60
731-45-77
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GOK informuje i zaprasza
Z okazji Dnia Kobiet…

…Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przygotował cykl pokazów
i warsztatów. Tegoroczne atrakcje z oczywistych względów odbywały się
w formule on-line. Odwiedzając stronę internetową www.gok.kleszczow.pl albo
profil FB można było m.in. nauczyć się zdobienia poduszek metodą haftu wstążeczkowego. To technika, która pozwala na uzyskanie efektownych zdobień
trójwymiarowych. Instruktor Aleksandra Gałwiaczek zaprezentowała zdobienie
poduszki wiosenną magnolią.
Kolejna prezentacja filmowa dotyczyła samodzielnego przygotowania owocowych maseczek, korzystnie oddziałujących na różne rodzaje cery. Przepisy w formie
tekstowej stanowią uzupełnienie tych warsztatów, poświęconych domowemu Spa.
Następny, tym razem 37-minutowy materiał filmowy z udziałem artysty-plastyka Agnieszki Zarzyckiej poświęcony został sztuce tworzenia pięknych kwiatowych kompozycji. GOK ciągle zachęca do obejrzenia warsztatów florystycznych:
„Dzięki tajnikom układania kwiatów pokazanych na naszym filmie będziecie mogli stworzyć samodzielnie stroiki, które wniosą niepowtarzalną atmosferę do waszych mieszkań oraz jednocześnie sprawią Państwu niesamowitą satysfakcję”.

„Kobiecym okiem – o urodzie i metamorfozie” - to rozmowa przeprowadzona przez instruktor ds. kultury Magdalenę Plich z Karoliną Berą oraz Ewą
Młynek. Panie opowiadają o tajnikach fryzjerstwa oraz kosmetologii.
Warto jeszcze wspomnieć o wystawie on-line, poświęconej twórczości
Agnieszki Sapińskiej. Ta wyjątkowa i wrażliwa artystka ze względu na niepełnosprawność (urodziła się z porażeniem mózgowym) maluje obrazy, trzymając
pędzel w ustach. Na tworzonych przez nią płótnach najczęściej widać kwiaty
oraz pejzaże.

Oferta GOK na nadchodzące lato

Do 23 marca trwały zapisy uczniów i studentów, gotowych wyjechać na
organizowane w sierpniu obozy m.in. nad Bałtykiem oraz na Pojezierzu Mazurskim. W ofercie znalazło się w sumie siedem różnych opcji dla czterech
różnych grup wiekowych. Jak zaznaczył GOK warunkiem zorganizowania danej formy obozu jest zapisanie się przynajmniej 20 osób chętnych. Terminy
oraz miejsca obozów podane zostaną po zakończeniu procedury przetargowej.
Gminny Ośrodek Kultury uprzedził również: „Podejmując decyzję o zapisach należy liczyć się z możliwymi trudnościami, np. obowiązkiem kwarantanny lub izolacji, testów, przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na
koszt rodziców/opiekunów prawnych. Obozy mogą zostać odwołane z przyczyn obiektywnych przez GOK w Kleszczowie. Prosimy o wnikliwe zapoznanie
się z dokumentami zapisowymi ze szczególnym uwzględnieniem oświadczenia
dotyczącego COVID”.

Motywy wielkanocne na zdjęciach i w filmie

Instruktor ds. kultury Agnieszka Ciesielska zaprezentowała na stronie
internetowej GOK przykłady oryginalnych dekoracji wielkanocnych, z których
każda wymagała zastosowania innej techniki zdobienia. Są więc: „filcowane na
sucho kurczaczki, plecione w technice makramy wiszące kolorowe koszyczki,
jak również plastikowe jajka pomalowane farbą kredową”.
Kolejny przykład zdobienia to
sploty makramowe wykonane z białego sznurka, którymi oplecione zostały
wykonane ze styropianu i owinięte
grubą, barwną wełną jajka.
Bardzo efektownie wyglądają
jajka zdobione w technice decoupage. To ukłon wobec dawnych technik,
z wykorzystaniem sztukaterii.
Instruktorki Jadwiga Muskała i Katarzyna Szablowska w kilkuminutowym
filmie pokazały sposób samodzielnego
wykonania palmy wielkanocnej. Do
długiej listewki zamocowane zostały
nie tylko naturalne bazie i bukszpan,
ale również trawki wykonane z krepiny oraz maki, chabry, rumianki, róże i krokusy
z krepiny i bibuły. Całość zwieńczona została kolorowymi wstążkami, związanymi
w pęczek. Przygotowana w GOK-u palma ma ok. 150 cm wysokości.
(opr. JS)

