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Ruszył nabór dzieci
do przedszkoli
W lutym rozpoczął się proces rekrutacji dzieci do prowadzonych przez gminę
przedszkoli. Szczegółowe terminy, a także kryteria naboru przedstawiamy na str.
3. Zanim rodzice zdecydują o tym, gdzie
„złożyć papiery”, będą mogli poznać warunki, jakie oferuje każda z trzech gminnych placówek. Zapowiedziane zostały
Dni Otwarte. Rodziców z kandydatami do
przedszkolnej edukacji najwcześniej (4
marca) zaprosi PPS w Kleszczowie (na
zdjęciu). PPS w Łuszczanowicach zorganizuje Dzień Otwarty 11 marca, natomiast
PPS w Łękińsku - 19 marca.
Więcej na str. 3

Układają podziemne kable
Dobiega końca budowa podziemnej sieci energetycznej oraz
nowoczesnej sieci światłowodowej (FTTH) na kleszczowskim osiedlu przy kościele rzymskokatolickim. Inwestycja rozpoczęła się jesienią 2019 roku i była zaplanowana na 12 miesięcy. Zarówno jesienią, jak i zimą pogoda wyjątkowo sprzyjała prowadzeniu robót
ziemnych i instalacyjnych. Do tej pory na całym osiedlu rozprowadzono już kablową sieć energetyczną i ułożono przewody, do których wprowadzone będą światłowody. Teraz przygotowywany jest
montaż nowych latarni ulicznych.
Więcej na str. 6

Nordic walking
bez tajemnic

„Nordic Walking faktycznie jest najlepszą aktywnością fizyczną
na Ziemi. Najbardziej efektywną, leczniczą i najbezpieczniejszą!” to słowa zapisane w epilogu książeczki „Prawdziwe oblicze Nordic
Walking” Fina, Marko Kantaneva. Położył on wielkie zasługi w popularyzacji rekreacyjnego chodzenia z kijkami.
Także w gminie Kleszczów jest grupa zapaleńców, którzy docenili korzyści zdrowotne, wynikające z regularnego uprawiania
nordic walking. W kwietniu miną cztery lata od czasu, kiedy zaczął
działać Kleszczowski Klub Kija.
Więcej na str. 6 i 12

Na ulicy Cichej elektrycy układają kabel do zasilania latarni

Szkolenie rolników
W marcu rusza kolejny nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Będą wprowadzone nowe rodzaje dopłat. W związku z tym
w Kleszczowie zostanie zorganizowane szkolenie dla rolników. Termin ustalono na 6 marca.
Więcej na str. 9

Sześć obszarów
w gminnym konkursie

Oszukany na 180 tysięcy

Skala oszustw „na wnuczka” czy „na policjanta” jest ciągle
ogromna. Pomimo apeli ponawianych w mediach, akcji ulotkowych
oraz kampanii informacyjnych seniorzy (bo to oni są najczęściej
ofiarami) przekazują oszustom ogromne kwoty. Niedawno bełchatowianin oddał 180 tys. zł, bo otrzymał telefon od osoby podającej
się za funkcjonariuszkę policji. Pieniądze miały być zapłatą dla adwokata za pomoc w uwolnieniu z aresztu syna, który rzekomo parę
godzin wcześniej spowodował poważny wypadek drogowy.
Więcej na str. 4

12 lutego wójt gminy Sławomir Chojnowski zatwierdził ogłoszenie w sprawie
warunków otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku. Podmioty, które zajmują się pożytkiem publicznym
i wolontariatem, będą miały czas na złożenie szczegółowych ofert do 6 marca. Konkurs dotyczy działań z sześciu różnych obszarów. Będą to m.in. sprawy związane
z integracją i aktywizacją seniorów, działaniem na rzecz osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie tradycji narodowych,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Z budżetu gminy Kleszczów może
zostać na te działania przeznaczona dość Zajęcia z aktywizacji seniorów
organizuje m.in. Fundacja Sepokaźna kwota - łącznie 355 tys. zł.
Więcej na str. 10 rvire Homini
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Kolejne drogowe inwestycje

roku miejscem drogowych inwestycji będą m.in. sołecW tym
twa Łękińsko i Czyżów. O planach dużej przebudowy liczą-

cego 7 kilometrów odcinka drogi powiatowej z Łękińska przez Czyżów do Kaliska już informowaliśmy („IK” nr 2/2020). Przebudowie
będzie też poddany odcinek tej samej drogi powiatowej nr 1500E od
Kleszczowa do Łękińska.
Firmy z branży drogowej będą w tym roku miały zajęcie w Czyżowie, gdzie powstanie całkowicie nowa droga gminna. Połączy
ona dwie istniejące już drogi nr 101392E i 101390E. Jak można
przeczytać w dokumentacji przetargowej droga ma mieć 5 metrów
szerokości. W ramach tej inwestycji powstanie również półtorametrowy chodnik oraz ścieżka rowerowa szeroka na 2 metry. Nowa
droga będzie posiadać odwodnienie oraz oświetlenie.
Ta inwestycja umożliwi zabudowę kolejnych działek w Czyżowie. Pozwoli też na dojazd do gminnych terenów o przeznaczeniu
rekreacyjnym. W ich pobliżu planowany jest parking z 22 miejscami postojowymi. Droga prowadząca ze wschodu na zachód ma liczyć 408 m długości.
Do przetargu na jej budowę przystąpiło czterech wykonawców.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„PEUK” S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość umowy podpisanej z wykonawcą 12 lutego to 2.163.078 zł brutto. Nowa droga ma
powstać w ciągu 12 miesięcy, a okres gwarancji, której udzieli wykonawca wynosi 7 lat.
Gmina przygotowuje się do projektowania nowych dróg. Dwie
z nich są planowane w Łękińsku (jedna o długości ponad 1,2 km, druga - ponad 1,9 km). Kolejny projekt dotyczyć ma rozbudowy liczącej
ok. 1,3 km długości drogi w Antoniówce. Na przetarg dotyczący wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej dla
tych trzech zadań wpłynęła tylko jedna oferta. Trwa jej rozpatrywanie.
JS
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Można składać
wnioski w LGD

lutego LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ogłosiła trzy
nowe, pierwsze w tym roku nabory wniosków o dotacje.
Wnioski będą przyjmowane od 28 lutego do 27 marca w siedzibie
Biura LGD w Osjakowie, ul. Wieluńska 11. Lokalna Grupa Działania obejmująca również teren gminy Kleszczów na udzielanie dotacji przeznacza pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
● Na dofinansowanie zakładania działalności gospodarczej zaplanowano 1,5 mln zł. Premia dla pojedynczego wnioskodawcy wynieść ma 75 tys. zł.
● Na dotacje z zakresu „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”
przewidziano 291.609 zł. Refundacja kosztów kwalifikowalnych jest
zróżnicowana (od 63 do 100 proc.) w zależności od tego, jaką formę
organizacyjną ma podmiot aplikujący.
● Na rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,
kulturalnej LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zamierza przeznaczyć 213.473,85 zł. Dofinansowanie każdego zadania nie może być
wyższe niż 50 tys. zł i mniejsze niż 5 tys. zł.
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) oraz LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (www.krainawarty.pl).
LGD zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Kontakt: tel. 43/ 842-35-22, e-mail:lgd@krainawarty.pl.
JS

Nieruchomości do wydzierżawienia
6 lutego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.
bip.kleszczow.pl) ukazało się zarządzenie Wójta Gminy Kleszczów, zawierające wykaz nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Dębina, przeznaczonych do wydzierżawienia.
Wykaz ten został też ogłoszony w prasie lokalnej.

Z

Zapisy
do pierwszych klas

godnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczów, podpisanym 28 stycznia został ustalony termin przeprowadzenia naboru dzieci do pierwszych klas szkół podstawowych, prowadzonych
przez Gminę Kleszczów.
Czas na złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły podstawowej rodzice mają od 2 do
31 marca. Wniosek powinni
dostarczyć wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów, które
brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wnioski zostaną zweryfikowane przez komisję rekru- We wrześniu 2019 r. podstawówka w Łętacyjną pomiędzy 1 a 7 kwiet- kińsku (na zdjęciu) przyjęła 35 pierwszonia. Lista kandydatów ma klasistów, a szkoła w Kleszczowie - 72
być przedstawiona publicznie 8 kwietnia. Ostateczna lista pierwszoklasistów będzie podana po potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły. Podobnie jak w przypadku przedszkoli odwołania można będzie
składać w maju.

Główne kryteria rekrutacji

Jakie kryteria będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym? Sześć punktów zostanie przyznane, jeśli
do tej samej szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata. Jeśli kandydat uczęszczał wcześniej do przedszkola, które ma swoją siedzibę
na terenie obwodu danej szkoły podstawowej komisja rekrutacyjna
przyzna 4 punkty. Kandydat z rodziny wielodzietnej otrzyma 3 pkt.,
a jeśli co najmniej jeden z rodziców pracuje na terenie gminy Kleszczów do sumy punktów dojdą jeszcze 2 pkt. Jeden punkt jest przewidziany dla kandydatów, których krewni (w szczególności babcia,
dziadek) mieszkają w gminie Kleszczów.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć?

Do potwierdzenia, że kandydat spełnia punktowane kryteria,
wymagane będzie złożenie dokumentów, takich jak: ● potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkoły; ● zaświadczenie dyrektora przedszkola; ● oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat; ● zaświadczenie
od pracodawcy o zatrudnieniu rodzica kandydata lub oświadczenie
rodzica; ● oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata, wspierających rodziców w zapewnianiu mu
należytej opieki.
JS

Przypominamy studentom
Studentom, otrzymującym miesięczne stypendia gminne przypominamy, że warunkiem kontynuowania wypłaty stypendium
w drugim semestrze roku akademickiego, na który stypendium zostało przyznane, jest potwierdzenie spełnienia warunków, decydujących o jego przyznaniu tj. dostarczenie zaświadczenia z uczelni.
Taki wymóg wynika z zapisów § 4 ust. 4 Regulaminu - Załącznika do Uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27
września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium studentom z terenu gminy Kleszczów.
Wzory dokumentów, wymaganych do otrzymania stypendium
są do pobrania na stronie gminy www.kleszczow.pl w zakładce
„Druki do pobrania - Stypendia dla studentów” lub w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kleszczów.
Termin składania zaświadczeń upływa 20 marca 2020 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Promocji, tel. 44/ 731-66-25, pokój nr 5.
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Pora zapisać dziecko
do przedszkola

R

ekrutacja dzieci do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Kleszczów rozpoczęła się 21 lutego. Od tego dnia do 28 lutego będą przyjmowane deklaracje o kontynuowaniu wychowania w przedszkolu, do którego
dziecko już uczęszcza. Jak stanowi zarządzenie dotyczące naboru „Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od 01.09.2020 r.”.
Od 2 do 31 marca czas na złożenie wniosku będą mieli rodzice nowo
przyjmowanych dzieci. We wniosku powinni określić kolejność wybranych
publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych. Wniosek należy złożyć tylko w jednej placówce - tej, którą wskazali jako przedszkole pierwszego wyboru. Do przedszkoli w naszej gminie będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie gminy Kleszczów.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod
uwagę takie kryteria: ● wielodzietność rodziny kandydata, ● niepełnosprawność kandydata, ● niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, ●
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, ● niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, ● samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, ●
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wnioskodawca powinien pamiętać o dołączeniu dokumentów, potwierdzających spełnianie przez dziecko kryteriów, wymienionych we wniosku.
Kolejne kryteria, które mają obowiązywać w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, pozwolą na doliczenie dodatkowych punktów tym dzieciom,
których: ● rodzic lub oboje rodziców pracuje, uczy się w systemie dziennym,
prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne; ● rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola. Największą wagę ma kryterium oznaczone nr 3: „kandydat zamieszkały w obwodzie
szkoły, w której znajduje się przedszkole”.
Od 1 do 8 kwietnia postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzić komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Lista kandydatów
zostanie ogłoszona 9 kwietnia. Do 17 kwietnia rodzice mają czas, by potwierdzić pisemnie wolę uczęszczania dziecka do przedszkola. Ostateczna lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ma być ogłoszona 20 kwietnia.
Jak dowiadujemy się z treści zarządzenia „Kandydaci zamieszkali poza
terenem gminy Kleszczów mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami”. Dodajmy, że rekrutacja uzupełniająca do gminnych
przedszkoli zostanie przeprowadzona w maju.
JS

Jest diagnoza,
trwa poszukiwanie lekarstw

W

ojewództwo łódzkie stoi przed licznymi wyzwaniami. Jedne wynikają z globalnych trendów w gospodarce światowej, inne - ze strategicznego położenia regionu w centralnej Polsce, jeszcze inne - z trwających od lat, a nawet nasilających się niekorzystnych procesów, które
w różnym stopniu mogą wpływać na rozwój.
Założenia strategii rozwoju naszego województwa do roku 2030, opracowane w 2019 roku, gromadzą w jednym miejscu to, co można nazwać
diagnozą obecnego stanu. Opisują też środki, które należałoby zastosować, by uporać się z problemami. W trakcie społecznych konsultacji, trwających do 8 stycznia br. przedstawiano m.in. 50-stronicową prezentację.
Kolejne jej plansze pokazywały w skrócie najistotniejsze punkty projektu
regionalnej strategii.

Szaro-czarny obraz regionu

Treści, które umieszczone zostały pod hasłem „Strategiczne wyzwania
rozwojowe regionu łódzkiego”, punktują tak negatywne zjawiska i aspekty, jak: ● starzenie się społeczeństwa i postępujący proces depopulacji regionu, ● niewystarczające wykorzystanie tradycji przemysłowych regionu
na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów, ● niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie, ● niskie
zainteresowanie kształceniem zawodowym i ustawicznym, ● niewystarå ciąg dalszy na str. 5
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Przypomnienie dla podatników

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim osobom fizycznym,
które są płatnikami podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości, że
15 marca upłynie termin płatności pierwszej raty tych podatków. W przypadku osób, u których roczna kwota tych podatków nie przekracza 100
zł, całą kwotę należy uiścić jednorazowo.
Podatek można zapłacić w kasie urzędu, u sołtysa lub na indywidualne
konto bankowe, którego numer jest podany na decyzjach i nakazach podatkowych, przesłanych przez Urząd Gminy podatnikom.

Wniosek o stypendium trzeba złożyć do 28 lutego

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że 28 lutego upływa termin
składania wniosków stypendialnych. O stypendia motywacyjne (za wyniki w nauce i za inne ważne osiągnięcia) mogą się ubiegać uczniowie
szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez
Gminę Kleszczów oraz mieszkający na terenie naszej gminy uczniowie
innych szkół ponadpodstawowych. W tym terminie są też przyjmowane
wnioski o stypendia socjalne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają regulaminowe kryteria.
Rozpatrywaniem wniosków oraz wypłatą stypendiów motywacyjnych za
wyniki w nauce dla uczniów, którzy osiągnęli średnią co najmniej 4,5 zajmują się poszczególne szkoły z terenu naszej gminy. Więcej informacji
można uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów – tel. 44/ 731 66 25.

Informacja w sprawie dostępności sal

Aby na terenie gminy zarezerwować sale na przyjęcia, pokazy, konferencje itp. należy kontaktować się z gospodarzami poszczególnych obiektów tj.:
• z dyrektorami szkół (sale w szkołach),
• z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury (sale w domach kultury),
• z prezesami jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (sale w remizach),
• z prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica (sala w Żłobnicy).
Wymienione osoby udzielą również informacji o kosztach wynajmu tych
sal, zgodnych z podjętymi w tej sprawie uchwałami Rady Gminy Kleszczów oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kleszczów.

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców!

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł
oddać głos w nadchodzących wyborach Prezydenta RP.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie
masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł
głosować. Aby rozwiązać ten problem należy złożyć wniosek o wpisanie
do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Koronawirus 2019-nCoV - gdzie szukać informacji
i zaleceń?

Od kilku tygodni na czołówkach mediów jednym z dominujących tematów jest koronawirus 2019-nCoV. Oprócz kolejnych informacji na temat
zasięgu epidemii internauci poszukują kompetentnych i zweryfikowanych rad, dotyczących zminimalizowania ryzyka zachorowań. W Polsce
tego typu zalecenia znaleźć można np. na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl) w serwisie „Aktualności”.
Są tu zamieszczane m.in. stale aktualizowane „Komunikaty dla podróżujących”. Z kolei na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (www.pzh.gov.pl) znajdziemy podane w formie graficznej zalecenia
Światowej Organizacji Zdrowia WHO „Jak uchronić się przed koronawirusem?”

Ile zapłacisz za drewno z nadleśnictwa?

Aktualne, obowiązujące w roku 2020 ceny sprzedaży drewna okrągłego, karpiny opałowej, choinek oraz stroiszu ogłosiło na swojej stronie internetowej Nadleśnictwo Bełchatów. Cennik jest dostępny pod adresem
http://www.belchatow.lodz.lasy.gov.pl/documents/86644/0/Cennik+detaliczny+2020.pdf/6efe860b-a41c-ffcd-ea61-29e87e0abb5d. Dotyczy on
sprzedaży detalicznej.
Osoby, zainteresowane zakupem drewna powinny się kontaktować
z miejscowym leśniczym.
JS
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Policja apeluje
po raz kolejny
„Dzień dobry... sierżant Agata KOWALSKA z bełchatowskiej
policji...Pana syn spowodował wypadek drogowy, w wyniku którego pokrzywdzona przebywa teraz w szpitalu w ciężkim stanie.
Obecnie syn i synowa są przesłuchiwani, nie można z nimi nawiązać kontaktu, pilnie potrzebują pieniędzy na opłacenie adwokata, który podejmie właściwe kroki prawne, aby syn uniknął
aresztu...potrzebne jest ...180 tysięcy złotych... Po pieniądze do
bełchatowskiej policji zgłosi się syn adwokata...” - to słowa oszusta, które rozpoczęły spiralę przestępczego procederu. W następstwie rozmówca przekazywał oszczędności życia oszustowi - rzekomemu policjantowi, który osobiście odebrał pieniądze
od pokrzywdzonego.
W taki sposób Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
szczegółowo opisała przebieg niedawnego oszustwa metodą „na policjanta”. W rozesłanym do mediów komunikacie, który znajduje się również na stronie KPP w Bełchatowie, przypomniano na jakie rzeczy należy zwrócić uwagę, kiedy ktoś
telefonujący do naszego domu podaje się za członka naszej
rodziny, albo też za policjanta interweniującego w sprawie naszych bliskich i domaga się przekazania na ten cel pieniędzy.
Podajemy za policją najważniejsze punkty apelu. Prosimy naszych czytelników, by przedstawili je starszym domownikom, którzy zbyt często wykazują się nadmierną ufnością
i mogą przez to utracić oszczędności przechowywane w banku lub domu.
PAMIĘTAJMY!!!
● Policja nigdy nie poprosi o przekazanie komuś pieniędzy, czy też przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu.
● Jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość co do osoby dzwoniącej do nas czy podającej się za policjanta albo pracownika
jakiejś instytucji, weryfikujmy to. Natychmiast zgłaszajmy takie
sytuacje policji, konsultujmy się z rodziną.
● Pod żadnym pozorem nie przekazujmy nikomu pieniędzy. Pamiętajmy, żeby nie dać się również namówić na pozostawienie naszych pieniędzy w miejscu wskazanym przez
oszusta.
● Nie udostępniajmy haseł i danych do naszych kont bankowych żadnej osobie, której tożsamości nie jesteśmy pewni.
● Oszuści do doskonali manipulanci, którzy wywierają presję na pokrzywdzonych po to, aby wyłudzić pieniądze.
POLICJANCI APELUJĄ:
● Nigdy nie podawaj przez telefon swoich danych osobowych!
● Nie informuj, w jakich bankach i na jakich lokatach gromadzisz oszczędności!
● Nie ufaj nieznanym rozmówcom!
● Pod żadnym pozorem nie pobieraj gotówki i nie przekazuj jej rzekomym policjantom!
● Po takim telefonie zadzwoń z innego aparatu i powiadom
o usiłowaniu wyłudzenia pieniędzy!
● Policja nigdy nie wymaga poświęcenia Twoich oszczędności do jakichkolwiek celów!
● Policja nigdy nie przekazuje telefonicznie informacji na
temat prowadzonych działań operacyjnych ani na temat policjantów biorących w nich udział!
Historii takich jak ta opisana na wstępie jest w całym kraju
ciągle bardzo wiele. W miejsce zatrzymanych grup przestępczych pojawiają się inne. Osoby zajmujące się wyłudzaniem
pieniędzy „na policjanta” czy „na wnuczka” dzwonią najpierw
na telefon stacjonarny, którego numer wyszukują w książkach
telefonicznych.
(opr. JS)
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„Łódzkie na plus”
w nowej edycji

elem kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców
w proces decydowania o wydatkach samorządu województwa. W roku
2021 w ramach budżetu obywatelskiego zostanie rozdysponowane 8
mln złotych. Połowa tej kwoty przeznaczona będzie na zadania wojewódzkie, a kolejne 4 mln zł zostaną podzielone między 24 powiaty.
W przypadku zadań wojewódzkich projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego. Mieszkańcy danego powiatu mogą zgłaszać pomysły projektów
powiatowych. Pomysły na nowe inwestycje albo działania o charakterze organizacyjnym mogą dotyczyć takich sfer,
jak: edukacja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska, turystyka, kultura oraz sport.
Do 22 lutego w całym regionie odbywały się spotkania informacyjne, poświęcone budżetowi obywatelskiemu. Jedno
z nich miało miejsce 19 lutego w Bełchatowie i było zorganizowane dla mieszkańców powiatu. Przyjmowanie
wniosków do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego rozpoczęło się 20 lutego i potrwa do 12 marca. Zgłoszone projekty będą następnie weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.
JS

Z

Ponad 42 tys. zł
bezzwrotnej dotacji

inicjatywy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego wystartował
projekt „Grant na start”, który obejmie 120 osób z województwa
łódzkiego, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez
co najmniej 12 miesięcy (z wyłączeniem osób, prowadziły działalność
gospodarczą w okresie ostatnich 12 miesięcy).
O wsparcie mogą się ubiegać przede wszystkim osoby po 30. roku
życia, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące
się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej
jeden z niżej wymienionych warunków: ● osoby w wieku 50 lat i więcej,
● osoby długotrwale bezrobotne, ● osoby z niepełnosprawnościami,
● kobiety, ● osoby o niskich kwalifikacjach.
Rekrutacja uczestników do tego projektu rozpoczęła się 24 lutego i potrwa do 6 marca. Objęci wsparciem otrzymają: ● dotacje na
uruchomienie działalności gospodarczej (96 osób, kwota 23.050 zł);
● finansowe wsparcie pomostowe, służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (96 osób, kwota 1.600 zł przez 12 miesięcy - 19.200 zł);
● wsparcie szkoleniowo-doradcze (szkolenie związane z rejestracją
i prowadzenie działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu).
Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z konsultantami
ŁARR: e-mail: grantnastart@larr.lodz.pl, tel. 42/ 208-92-15. Na stronie internetowej projektu są dostępne dokumenty: Regulamin rekrutacji, Formularz rekrutacyjny, Karta oceny formalnej, Karta oceny merytorycznej, Karta oceny po rozmowie z doradcą.
JS

Sprzedam działkę budowlaną
w pełni uzbrojoną w Żłobnicy,
gm. Kleszczów:
15 ar, 19,5 m szeroka, 67 zł za metr.
Tel. 505-041-746.
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Jest diagnoza, trwa poszukiwanie lekarstw
å ciąg dalszy ze str. 3
czająca atrakcyjność łódzkich uczelni, ● tworzenie się luki pokoleniowej na rynku pracy.
Negatywnych zjawisk nie brakuje też w sferze społecznej. Są to
np. ● niski poziom zaufania, więzi społecznych, kapitału relacyjnego i poczucia tożsamości, ● niewystarczający poziom wykorzystania oferty kulturalnej i oferty spędzania czasu wolnego, ● najgorsza
w skali kraju sytuacja zdrowotna mieszkańców regionu łódzkiego,
● nierówna i nieadekwatna do potrzeb dostępność usług ochrony
zdrowia, ● utrzymywanie się obszarów ubóstwa i wykluczenia społecznego, ● niewystarczający dostęp do infrastruktury i usług na
rzecz integracji społecznej.
Wiele do życzenia pozostawia również stan środowiska w regionie łódzkim. Wpływ na to mają zjawiska takie jak: ● niska jakość
wód powierzchniowych, ● wysokie zagrożenie występowania suszy
oraz innych ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych, ●
bardzo niska jakość powietrza, szczególnie w miastach, ● postępująca presja urbanizacyjna, ● degradacja układów i struktur funkcjonalno-przestrzennych w ośrodkach historycznych, ● niewystarczająca ochrona walorów przyrodniczych.
Wypunktowano słabe strony regionu łódzkiego w zakresie infrastruktury, zwracając m.in. uwagę na: ● niepełną dostępność
drogową regionu, ● brak włączenia w system szybkich połączeń
kolejowych, ● niską lotniczą dostępność regionu, ● niepełne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego, ● niewystarczającą
dostępność do sieci gazowej i ciepłowniczej, ● niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Mało optymizmu w kolorowych planszach

Uzupełnieniem informacji tekstowych jest grafika. Pokazuje
m.in. procentową zmianę liczby ludności w gminach naszego regionu w latach 2010-2018. Wskazuje też gminy, które w roku 2030
mogą się znaleźć w najtrudniejszej sytuacji demograficznej. Z kolejnych plansz zawartych w prezentacji (ciągle dostępnej na stronie http://strategia.lodzkie.pl), dowiemy się m.in. ● jaka jest oczekiwana długość trwania życia mężczyzn w latach 2015-2017 według
powiatu zamieszkania, ● które gminy w regionie łódzkim są zaliczane do „problemowych” pod względem skali ubóstwa mieszkańców,
● które obszary mają największe perspektywy rozwoju funkcji logistycznych.
Jedno z przykrych zaskoczeń to miejsce naszego województwa na mapie, obrazującej aktywność mieszkańców pod względem
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych czy zajęciach świetlicowych. Wskaźnik „uczestnicy imprez w centrach, ośrodkach, domach kultury,
klubach i świetlicach na 1000
mieszkańców
w 2018 r.” jest
dla łódzkiego wysoce niekorzystny. Wynosi poniżej 700, podczas
gdy rekordziści
to województwa
warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie
(wszystkie notują powyżej 1300
uczestników).
Wydaje się, że
twórcy strategii główną rolę w poprawie tego wskaźnika przypisują 23 lokalnym grupom działania, bo na tej samej planszy rozmieszczono mapę obrazującą zasięg LGD, działających w regionie.

Jaką wizję zawiera strategia?

Jak każdy dokument odnoszący się do celów uznawanych za
strategiczne w rozwoju danego obszaru także projekt strategii regionu łódzkiego do roku 2030 zawiera wizję czyli krótki opis tego,

co twórcy strategii zamierzają osiągnąć w ciągu najbliższej dekady.
Celem do osiągnięcia jest: „Harmonijnie rozwijające się województwo w centrum Polski, przyjazne rodzinom, mieszkańcom miast
i obszarów wiejskich. Region, w którym nowoczesna gospodarka
idzie w parze z ochroną walorów kulturowych i przyrodniczych”. Lista szczegółowych celów oraz działań, które posłużą do zrealizowania takiej wizji jest tak obszerna, że z braku miejsca musimy odesłać
czytelników do dokumentu źródłowego.
Głównym podmiotem, odpowiedzialnym za realizację strategii
rozwoju województwa ma być samorząd województwa. Kto poza
tym zostanie zaangażowany do współpracy przy urzeczywistnianiu wpisanych do strategii planów? Jedna z plansz opisuje to tak:
„Realizatorami i jednocześnie interesariuszami Strategii będą m.in:
• jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego, • jednostki sektora gospodarczego i instytucji otoczenia biznesu, • samorządy gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki sektora edukacji i naukowo-badawczego, • instytucje ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, uczelnie wyższe, • samorządy terytorialne innych województw, • mieszkańcy regionu”.

Obszary „szczególnej troski”

Jest także odniesienie do obszarów „specjalnej troski”, bo tak
chyba wypada nazwać ośrodki wymagające „strategicznej interwencji (…) z poziomu kraju, zgodnie ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Do grona miast średnich, tracących funkcje
społeczno-gospodarcze zaliczono: Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Kutno, Ozorków, Radomsko, Wieluń i Zduńska Wola. Wśród obszarów, zagrożonych trwałą marginalizacją wymieniono natomiast
gminy: Burzenin, Błaszki, Grabów, Goszczanów, Daszyna, Dąbrowice, Klonowa, Krośniewice, Łanięta, Nowe Ostrowy, Sadkowice,
Wielgomłyny, Żychlin oraz Żytno.
Prace nad regionalną strategią rozpoczęły się w 2018 roku. W
styczniu br. zakończyła się faza konsultacji. O tym, jak one przebiegały można dowiedzieć się z 7-stronicowego dokumentu „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko”.
Znacznie ciekawsza jest lektura spisanych na 87 stronach
uwag, zgłoszonych w procesie konsultacji. Treść 295 uwag przytacza dokładnie dokument dostępny na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Do grona najaktywniejszych podmiotów należały
Stowarzyszenie Centrum Zrównoważonego Rozwoju oraz Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE”. Kilka uwag do projektu zgłosił
Centralny Port Komunikacyjny. Spośród samorządów swoje uwagi
przesłały urzędy miast: Łódź, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Łask,
Koluszki i Piotrków Trybunalski oraz starostwa powiatowe: w Łodzi,
Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim. Jedynym podmiotem z terenu powiatu bełchatowskiego, który aktywnie włączył się w opiniowanie projektu regionalnej strategii rozwoju okazała się spółka Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny.
J. Strachocki

Wola Niechcicka Stara 9 , 97-340 Rozprza, POLSKA
Tel.+48 502 265 650, +48 503 776 010
Spółka Kobzarenko ogłosiła nabór kandydatów do pracy w nowym
zakładzie produkcji maszyn rolniczych w Żłobnicy. O pracę starać
się mogą: ● specjalista ds. logistyki, ● specjalista ds. zaopatrzenia,
● operatorzy: piły taśmowej, gilotyny, giętarki, prasy krawędziowej,
wycinarki plazmowej, CNC, tokarki, frezarki, suwnicy, ● pracownicy
śrutowni i malarni, ● elektryk, ● spawacze.
Osoby zdecydowane na podjęcie pracy są proszone o przesłanie
swojego CV na adres e-mail biuro@kobzarenko.eu do 28 lutego.
Więcej szczegółów na temat w/w ofert oraz ważne informacje dot.
dokumentów aplikacyjnych znaleźć można na stronie www.fundacja-kleszczow.pl.
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W tym roku pokonają
dwutysięczny kilometr

ekreacyjne, dynamiczne spacery nordic walking są w gminie Kleszczów popularyzowane już od czerwca 2009 roku. To wtedy w ramach trzydniowej imprezy „Maraton
fitness”, zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, odbył się pierwszy spacer z kijkami. Debiutujących w tej dziedzinie uczestników w tajniki poprawnego (angażującego jak najwięcej mięśni) maszerowania, wprowadzała instruktorka Izabela Piotrowska.
Kolejne okazje do uczestniczenia w imprezach tego typu mieszkańcy gminy mogli znaleźć w programach pikników rodzinnych oraz majówek, organizowanych przez GOK. Inicjatorką wprowadzenia nordic walking do oferty zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury była
dyrektor Sławomira Mrozowicz. Od 2013 roku rekreacyjny marsz nordic walking stał się nieodłącznym elementem Majówki Gminnej. Przez kolejne lata liczba uczestników zmieniała
się, choć ich liczba nie wzrosła znacząco.

Liczą przebyte kilometry

Wprawdzie od pierwszej zorganizowanej imprezy nordic walking w Kleszczowie upłynęło już ponad 10 lat, ale sformalizowany byt Kleszczowskiego Klubu Kija (KKK) datuje się
od 30 kwietnia 2016 roku. To wtedy 11 uczestników prowadzonych przez instruktor Grażynę Gadula pokonało trasę prowadzącą przez Antoniówkę, Kocieliznę oraz część Żłobnicy.
Tego dnia powstał klub, którego przewodniczącą została Elżbieta Roczek.
Pani Elżbieta zdobyła uprawnienia instruktorskie i jest stałą uczestniczką kolejnych, organizowanych co tydzień, spotkań pasjonatów nordic walking. W marszach bierze zwykle
udział od kilku do kilkunastu osób. Łączna długość tras, pokonanych w pierwszym roku klubowej aktywności wyniosła 270 km, w roku 2017 było to już 480 km, a w 2018 - 548 km. W
grudniu 2019 r. klubowy licznik przekroczył ponad 1750 km.
Lokalne spacery członków KKK organizowane były w różnych miejscowościach. Kijkarze umawiali się na zbiórkę w Antoniówce, Żłobnicy, Kamieniu, Łuszczanowicach, Piaskach, Słoku, Łękińsku, Wolicy, Kleszczowie, Rogowcu, Czyżowie i Kocieliźnie, a także
w okolicach Winka oraz na Górze Kamieńsk. Na miejsce zbiórki dojeżdżano samochodami
i po przebyciu ustalonej pętli wracano do domów.
Atrakcyjność udziału w zajęciach KKK podnoszą wyjazdowe imprezy. Dynamiczny
marsz z kijkami łączą z typowo krajoznawczym celem - poznawaniem nowych, ciekawych
turystycznie miejsc. W sierpniu 2016 roku dziewięcioro uczestników KKK wyjechało do Spały, Nagórzyc, Sulejowa oraz Tomaszowa Mazowieckiego. Na szesnastokilometrowej trasie
znalazły się takie turystyczne atrakcje jak Skansen Rzeki Pilicy, Rezerwat „Niebieskie Źródła”, kościół p.w. św. Idziego w Inowłodzu.
W maju 2018 r. spacerowano z kijkami po Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej (Olsztyn, Złoty Potok
i Siedlec). Trasa, licząca ok. 15 km wiodła w pobliżu
jurajskich ostańców i jaskini, w bardzo zróżnicowanym terenie. Nie był to jedyny wypad naszych miłośników nordic walking w okolice Częstochowy. Ponownie zawitali tu we wrześniu 2018 roku, pokonując
trasę o zbliżonej długości, ale tym razem w pobliżu
Żarek, Mirowa i Bobolic, gdzie również nie brakuje
miejsc wartościowych turystycznie.
Z kolei w roku 2019 celem wyjazdów była Dolina
Baryczy (Krośnice, Milicz) oraz Sulejów (PodklasztoWrzesień 2019 - w okolicach Sulejowa rze, Murowaniec, Barkowice).
å ciąg dalszy na str. 12
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Szkolne wieści

Cenna wiedza o recyklingu

Edukacyjny charakter miało spotkanie
uczniów klas III a i III c Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie z Moniką Berłowską z bełchatowskiej spółki Eko Region. „Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się, dlaczego warto
segregować odpady i jak robić to prawidłowo, zapoznały się ze standardami selektywnej zbiórki odpadów (…), znalazły odpowiedź
na pytania co dzieje się z odpadem, który trafi
do recyklingu i jakie korzyści płyną z odzysku
surowców wtórnych. Uczniowie mieli okazję
wykorzystać zdobytą wiedzę segregując odpady, zgniatając butelki i odpowiadając na pytania zadawane podczas warsztatów” - czytamy na stronie www.spkleszczow.pl.

Otarli się o podium
W III Powiatowym Konkursie „Polaków
drogi do niepodległości” w Bełchatowie wystąpiła również drużyna pasjonatów historii ze
Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Konkursowe pytania dotyczyły powstania krakowskiego i styczniowego. Siódmoklasiści z Łękińska
- Zofia Sujata, Filip
Bujacz i Eryk Pastusiak zdobyli w pięciu
konkurencjach tylko jeden punkt mniej
od drużyny, która
zajęła III miejsce.
Musieli zadowolić
się czwartą lokatą.

Praca tłumacza przysięgłego…
… to temat, z którym zostali zapoznani uczniowie licealnej klasy I ag. 3 lutego nauczyciel języka niemieckiego z uprawnieniami tłumacza przysięgłego, Adam Grodek
podzielił się z uczniami swymi doświadczeniami zawodowymi. Mówił o perspektywach
tego zawodu oraz o tym, jak należy przygotować się do egzaminu państwowego.

Najlepsi w Stypendiadzie Polonistycznej
Aż 115 uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Kleszczowie wzięło udział w ogólnopolskim konkursie, w którym sprawdzana
å ciąg dalszy na str. 10

Podziemne kable
å ciąg dalszy ze str. 1

Do przeprowadzenia inwestycji wycenionej na ponad 1,7 mln zł gmina wybrała
w przetargu częstochowską spółkę PPU-H
Fenix. Jej podwykonawcą, odpowiedzialnym za rozprowadzenie po osiedlu sieci światłowodowych została łódzka spółka Furel.
Krótszy czas, w jakim zostaną zrealizowane prace oznacza m.in., że mieszkańcy domów, położonych przy ulicach:
Osiedlowa, Niska, Poprzeczna, Cicha i Wysoka będą krócej znosić niedogodności,
związane z wjazdem na posesje czy
parkowaniem aut na osiedlu.
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Uczniowie bezpieczni w sieci

11

lutego był obchodzony jako Dzień Bezpiecznego Internetu.
Szkoły wykorzystały okazję, by przypomnieć uczniom ważne zasady, do których powinni się stosować użytkownicy Internetu, zwłaszcza ci najmłodsi. W SP im. M. Kopernika w Łękińsku ten
szczególny dzień upływał w barwach żółto-niebieskich, które dominowały w kolorach ubrań uczniów oraz nauczycieli. Odbyły się zajęcia poświęcone takim tematom jak: wizerunek w sieci, bezpieczne
korzystanie z portali społecznościowych, uzależnienie od komputera.
Uczniowie mogli wziąć udział w kursach e-learningowych: „3..2..1..
Internet”, „Gdzie jest Mimi? Lekcja Bezpieczeństwa”, „Stop dla hejtu”. Poznawali też zasoby, umieszczone na internetowej platformie
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
W kleszczowskim Zespole Szkół
Ponadpodstawowych o bezpiecznym korzystaniu z zasobów sieci
www mówi się nie tylko przy okazji
Dnia Bezpiecznego Internetu. Ten
wątek regularnie poruszany jest na
zajęciach z informatyki. Szkoła przekonuje uczniów, że mogą aktywnie uczestniczyć we współtworzeniu bezpiecznego środowiska on-line. 11 lutego zaprezentowano
uczniom i nauczycielom film o skutkach nadużywania Internetu przez
dzieci i młodzież. Na lekcjach informatyki uczniowie wykonywali tematyczne plakaty, które zostały później zaprezentowane na wystawie. ZSP w Kleszczowie namawia rodziców do tego, by zapoznawali
się z materiałami, które pokazują na internetowe zagrożenia, na jakie mogą natrafić ich dzieci.
W Szkole Podstawowej w Kleszczowie zostały ogłoszone konkursy. Uczniowie z klas I - IV mogli przygotować komiks, opowiadający krótką historyjkę, poświęconą bezpiecznemu korzystaniu z sieci.
Uczniowie z klas V-VIII otrzymali trudniejsze zadanie. Mieli nakręcić
krótki filmik albo opracować animację, prezentującą zasady gwarantujące bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu.
Do promowania bezpiecznych zachowań w Internecie włączyła
się również Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie. Na jej stronie
11 lutego przypomniano zasady, których powinni przestrzegać wszyscy użytkownicy Internetu. Oto kilka z nich:
● należy regularnie uaktualniać system i oprogramowanie, które jest
przez nas używane,
● warto zaopatrzyć komputer w program antywirusowy, który ostrzeże nas przed niebezpieczeństwem,
● nie należy otwierać hiperłączy bezpośrednio z otrzymanego e-maila, szczególnie jeśli nie znamy nadawcy wiadomości,
● w żadnym wypadku nie wypełniajmy danymi osobistymi formularzy
zawartych w wiadomości e-mail,
● banki i instytucje finansowe stosują protokół HTTPS tam, gdzie konieczne jest zalogowanie do systemu; adres strony WWW rozpoczyna się wtedy od wyrażenia ‹https://›, a nie ‹http://›,
● każde podejrzenia co do sfingowanych witryn należy jak najszybciej przekazać policjantom lub pracownikom danego banku odpowiedzialnym za jego funkcjonowanie w sieci.
JS
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Przestępcy wynajmują
nieruchomości
na nielegalne
składowanie odpadów

darzenia związane z ujawnianiem nielegalnych składowisk
odpadów (także na terenie powiatu bełchatowskiego) skłoniły Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie do podjęcia kampanii informacyjnej. Przybliża ona przebieg procederu pozyskiwania gruntów albo budynków, które następnie służą do składowania
znacznych ilości odpadów (często niebezpiecznych, w zbiornikach
typu „mauser”).
Działanie zorganizowanej grupy przestępczej, zarabiającej pieniądze na nielegalnym składowaniu odpadów, rozpoczyna się od
wyszukania, a następnie wynajęcia przez podstawione osoby nieruchomości gruntowych, albo opuszczonych zabudowań.
„Opłacenie czynszu najmu następuje na dwa lub trzy miesiące z góry, w czasie których w bardzo szybki sposób wynajęta powierzchnia zapełniona zostaje odpadami. Zdarza się również, że
organizatorami są podmioty posiadające zezwolenia na utylizację odpadów i prowadzące w tym zakresie działalność gospodarczą. Bywa również i tak, że wykorzystuje się miejsca, w których
gromadzenie odpadów jest prawnie usankcjonowane, ale rodzaj
składowanych odpadów jest sprzeczny z wydanymi decyzjami (np.
dawne wyrobiska po kopalniach piasku w ramach procesu rekultywacji). Następnie kontakt z najemcą zostaje zerwany, a odpady
porzucone. Mimo, iż
formalnie na podstawie dokumentów dzierżawca/ właściciel terenu, na
którym porzucone zostały odpady jest znany, jednak bezskuteczne okazują się
próby wyegzekwowania uprzątnięcia ich
z terenu nielegalnego
składowiska” - można przeczytać w informacji KPP w Bełchatowie,
rozesłanej do wszystkich samorządów w naszym powiecie.
W dalszej części pisma policja przypomina o obowiązkach, jakie w przypadku ujawnienia nielegalnego składowiska odpadów ciążą na posiadaczu odpadów, na władzach samorządowych, a także na osobach, które decydują się udostępnić swoją nieruchomość
do nielegalnego składowania odpadów. „Osoby, które decydują się
nielegalnie przyjąć odpady na swoją nieruchomość muszą liczyć
się z konsekwencjami nie tylko karnymi, ale przed wszystkim finansowymi związanymi z koniecznością poniesienia kosztów związanych z usunięciem/utylizacją zgromadzonych nielegalnie odpadów.
Są to w zależności od ich rodzaju kwoty sięgające nawet milionów
złotych”.
Policja zwróciła się o rozpowszechnienie wśród mieszkańców
informacji o sposobie działania grup przestępczych, które przez
podstawione osoby wynajmują nieruchomości, a następnie w krótkim czasie organizują na nich nielegalne składowiska odpadów,
często także niebezpiecznych.
Jeśli nabierzemy podejrzeń, że na danym terenie może się znajdować nielegalne składowisko odpadów, wówczas należy powiadomić właściwe służby takie jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, straż pożarna, a także organy ścigania (policja, prokuratura).
JS
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Do redakcji „Informatora Kleszczowskiego” trafiła niecodzienna prośba. Prezes zarządu łódzkiej Fundacji Gajusz - Tisa Żawrocka-Kwiatkowska skierowała do społeczności gminy Kleszczów
podziękowania za pomoc w organizacji i udział w charytatywnym
kiermaszu, który co roku w grudniu gromadzi środki przeznaczane na działalność tej fundacji, służącej przede wszystkim nieuleczalnie chorym dzieciom. Treść, w której są też bliższe informacje
o podopiecznych Fundacji Gajusz, publikujemy w całości.

Fundacja Gajusz dziękuje
To wspaniałe, że z roku na rok nasze relacje ze społecznością gminy Kleszczów coraz bardziej się zacieśniają.
Jesteście z nami już od 10 lat! Regularne wsparcie jest dla nas szczególnie cenne. Pozwala zaplanować wydatki i systemową pomoc dla ponad
500 rodzin, które każdego roku są obejmowane
opieką Fundacji Gajusz.
Dzięki Darczyńcom możemy codziennie opiekować się Książętami, czyli małymi
mieszkańcami hospicjum stacjonarnego. Dziś
w naszym Pałacu przy ulicy Dąbrowskiego
w Łodzi mieszka 10 nieuleczalnie chorych dzieci: 4 dziewczynki i 6 chłopców. Najstarszy z nich to 8-letni Kuba, który
cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Jego mama miała
poważny wypadek, więc cały ciężar opieki nad Kubą i jego
rodzeństwem spadł na tatę. Gdy okazało się to zbyt trudne,
znalazł Pałac. Powierzył nam opiekę nas swoim ukochanym
synkiem, czując, że będzie mu tu dobrze.
Najmłodszym mieszkańcem hospicjum jest Ignaś,
który cierpi na zespół Menkesa. To genetyczna, bardzo
rzadka choroba polegająca na trudnościach we wchłanianiu
się miedzi przez organizm. Większość dzieci umiera zanim
skończy cztery lata. Z myślą o tym maluszku pojawiła się
u nas w grudniu buldożka Havana. Ignaś był przyzwyczajony
do mieszkania ze zwierzętami, więc szczeniaczek sprawia mu
mnóstwo radości. Razem śpią, przytulają się i są szczęśliwi.
Dziękuję Dyrekcji, Nauczycielom, Radzie Rodziców i całej społeczności zjednoczonej wokół Przedszkola w Łuszczanowicach za coroczne kiermasze świąteczne.
Podziwiam Wasze zaangażowanie, zapał i radość, z jaką
nam pomagacie. Dziękuję Władzom gminy Kleszczów oraz
wszystkim jej mieszkańcom, którzy dokładają swoją cegiełkę, by wspierać małych podopiecznych Fundacji Gajusz. W
tym roku przekazaliście nam 29.657,49 zł. To kwota, która
pozwoli spełnić marzenia i zaspokoić potrzeby wielu rodzin,
a także pomoże rozwijać się naszym Wolontariuszom.
Tisa Żawrocka-Kwiatkowska
Prezes Fundacji Gajusz

J

NR 4/524

J

Kto najpiękniej
zaśpiewał o miłości?

uż na dzień przed walentynkowym świętem w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Kleszczowie mówiło się (i śpiewało) głównie o miłości, w dodatku - w językach obcych. Widzowie,
którzy zapełnili aulę SOLPARKU byli 13 lutego świadkami wykonanego w języku angielskim przedstawienia „Love Story” oraz zabawnej scenki pokazującej, jak dużą wagę ma znajomość języków
obcych podczas zawierania międzynarodowych znajomości. Obok
języka angielskiego i niemieckiego w auli rozbrzmiewał też trzeci
z języków obcych, które są nauczane w kleszczowskim ZSP - język hiszpański. Odcinek telenoweli „Rosalinda” został zaprezentowany właśnie po hiszpańsku.
Były jeszcze liryczne wiersze po angielsku i niemiecku, zaprezentowane przez uczniów ZSP w Kleszczowie - laureatów szkolnego konkursu recytatorskiego „Miłość w poezji obcojęzycznej”. W
taki sposób obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych.
Nie jest wykluczone, że 13 lutego zostały odkryte nowe, obiecujące talenty wokalne. W zorganizowanej tego dnia już dziewiątej
edycji Konkursu Piosenki Obcojęzycznej na scenie zaprezentowało się ponad 50 wykonawców. Jury złożone z trzech nauczycielek
języków obcych pracowało pod przewodnictwem nauczyciela muzyki i kapelmistrza kleszczowskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
Sławomira Szafrańskiego. Miało naprawdę dużo pracy, by wyłonić
wokalistów, wykonujących poprawne muzycznie i nienaganne językowo covery uznanych przebojów o tematyce miłosnej (taki był
temat tegorocznego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej).
Z grona 30 wykonawców ze szkół podstawowych w Bełchatowie, Białej, Gorzkowicach, Kleszczowie, Klukach, Łękińsku,
Pajęcznie, Parznie, Pławnie, Rząśni, Stobiecku Szlacheckim,
Strzelcach Wielkich, Szczercowie i Wielgomłynach jury nagrodziło następujących uczniów: ● I miejsce - Szymon Wypych (SP
w Gorzkowicach); ● II m. - Maria Nagoda (SP w Kleszczowie); ● III
m. - Michalina Serwa (SP w Pławnie); ● wyróżnienia - Julia Warzocha (ZSP w Stobiecku Szlacheckim), Nikola Kardas (SP w Wielgomłynach), Zuzanna Stępczyńska (SP w Łękińsku), Julia Augustyniak (SP w Parznie).
W starszej kategorii o nagrody konkursu walczyło 21 uczniów,
reprezentujących szkoły ponadpodstawowe z Bełchatowa, Kamieńska, Kleszczowa oraz Radomska. W tej grupie wykonawców
piosenek o miłości podział nagród był następujący: ● I m. - Sandra
Aleksanderek (ZSP w Kleszczowie); ● II m. - Michał Makowski (I
LO w Radomsku); ● III m. - Miłosz Nawrocki (I LO w Radomsku); ●
wyróżnienia - Jakub Rusajczyk (Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku), Ewa Bińczyk (ZSP w Kamieńsku),
Wiktoria Śliskowska (I LO w Radomsku), duet Julia Ligęza i Nadia
Cejnóg (I LO w Bełchatowie).
Atrakcyjne nagrody dla młodych utalentowanych wokalistów
ufundowali: Urząd Gminy Kleszczów, Rada Rodziców Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie oraz spółka SOLPARK
Kleszczów.
JS

Prawdziwe wyzwanie dla poliglotów

uż po raz siódmy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału
w Konkursie Translatorskim. Do 10 marca szkoły mają czas na
zgłaszanie uczestników - maksymalnie 5 osób z jednej podstawówki. Konkurs odbędzie się 16 marca w siedzibie ZSP w Kleszczowie,
ul. Sportowa 8. Początek - godz. 9:00.
Zgodnie z jednym z zapisów w regulaminie uczniowie mogą
korzystać ze słowników, które przyniosą z sobą na konkurs. Czas
trwania konkursu: 120 minut. Uczniowie otrzymają po 5 zdań do
przetłumaczenia o coraz wyższym stopniu trudności. Regulamin VII
Konkursu Translatorskiego zamieszczony został na stronie www.
zspkleszczow.pl.

Materiał przewidziany do konkursowych zmagań obejmuje zakres podstawy programowej dla szkół podstawowych z języka angielskiego i języka niemieckiego. Cele konkursu to - oprócz rozwijania motywacji do nauki języków obcych - zachęcanie uczniów
do samodzielnej pracy w obrębie dwóch języków obcych, poszerzanie świadomości komparatywnej języka, a także kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla dziedzictwa kulturowego innych narodów.
Wartościowe nagrody, przeznaczone dla najlepszych translatorów, zostaną ufundowane przez sponsorów, wspierających konkurs
oraz przez przedstawicieli wydawnictw językowych.
JS
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Światowy Dzień Walki z Rakiem
4 lutego to Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji w mediach pojawia się więcej informacji edukujących Polaków, jak zwiększyć swoje szanse na nie poddanie się tej chorobie. Wiele placówek
medycznych organizuje specjalne badania, odbywają się również
akcje profilaktyczne.
Temat skutecznej obrony przed zachorowaniem na choroby nowotworowe nigdy chyba nie zagościł na łamach „Informatora Kleszczowskiego”. Uważamy więc, że jest zasadne, by naszym czytelnikom przekazać garść ważnych zaleceń i informacji.
Rak to choroba, w której komórki w ciele rozrastają się w niekontrolowany sposób, powodując guzy, które mogą się rozsiać do
różnych organów. W Unii Europejskiej nowotwory stały się główną przyczyną zgonów. Rak jest najczęściej diagnozowany u osób
w średnim i starszym wieku. Jednak do zmian w komórkach, które prowadzą do nowotworu dochodzi znacznie wcześniej. Dlatego
już w młodości można mieć wpływ na to, czy choroba się rozwinie.
Wszystkie nowotwory powstają wskutek mutacji, czyli zmian
DNA w komórkach ciała. Jesteśmy wyposażeni w mechanizmy,
które nas przed nimi chronią. Gdy jednak w grę wchodzą zewnętrzne czynniki takie jak rakotwórcze substancje zawarte w dymie tytoniowym lub promieniowanie, mechanizmy te są niewystarczające. Zmiany genetyczne powodują również wewnętrzne przyczyny,
związane na przykład z produkcją hormonów.
Każdy może zachorować na raka. Niektórzy jednak, z powodu
swojego stylu życia mają znacznie większe ryzyko rozwoju tej choroby niż inni. Wiadomo, co może zwiększać lub zmniejszać to niebezpieczeństwo, lecz wciąż jeszcze nie wiemy, które osoby narażone na czynniki rakotwórcze na pewno zachorują na raka. Nie ulega
jednak wątpliwości, że połowy zachorowań na nowotwory można
uniknąć dzięki stosowaniu się do wskazówek zawartych w „Europejskim kodeksie walki z rakiem”. Stosunkowo łatwo wprowadzić je
w życie. Zacznij już teraz!
Oto najważniejsze zalecenia kodeksu:
● Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci
● Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego.
Wspieraj politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu.
● Utrzymuj prawidłową masę ciała.
● Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz

Ważne dla rolników

Nie tylko o dopłatach

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bełchatowie zaprasza rolników, mieszkających na terenie gminy Kleszczów do udziału
w szkoleniach, które odbędą się w dniu 06.03.2020 r. (piątek) w sali
konferencyjnej Agencji Rozwoju Regionalnego ARREKS, ul. Główna 122 w Kleszczowie.
W programie:
1. Zmiany w dopłatach bezpośrednich, dobrostan zwierząt i dodatkowe dopłaty - „Krowa Plus” i „Świnia Plus”. Szkolenie przeprowadzi pracownik Powiatowego Biura ARiMR w Bełchatowie Dominik Szajbler.
2. Program azotanowy - przechowywanie, terminy stosowania
nawozów naturalnych, plan nawożenia i ewidencja stosowania
nawozów zawierających azot. Szkolenie przeprowadzi pracownik ŁODR z/s w Bratoszewicach, Oddział Piotrków Trybunalski - Janusz Bolanowski.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ARREKSU
lub pod numerem telefonu 44/731-37-31.

Nawet 100 tys. zł dotacji na nawadnianie

Do 20 kwietnia będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach modernizacji gospodarstw rolnych w zakresie
nawadniania. Maksymalna kwota pomocy, która przypadnie na jedno gospodarstwo, nie większe niż 300 hektarów, to 100 tys. złotych.
Refundacji podlegać będzie 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycję. W przypadku młodych rolników refundacja wyniesie 60 proc.
Dotacja może być przeznaczona m.in. na: ● budowę studni
i zbiorników; ● zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowa-

czas spędzany na siedząco.
● Przestrzegaj zaleceń
prawidłowego sposobu żywienia:
● jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin
strączkowych, warzyw i owoców;
● ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych (o wysokiej zawartości cukru lub tłuszczu) i unikaj napojów
słodzonych;
●unikaj przetworzonego mięsa; ogranicz spożycie mięsa czerwonego i żywności z dużą zawartością soli.
● Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego
spożycie. Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom
● Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne
(dotyczy to szczególnie dzieci).
● Chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych
do ochrony przeciwsłonecznej. ● Nie korzystaj z solarium.
● Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych
w miejscu pracy. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy.
● Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne
promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu.
Podejmij działania na rzecz zmniejszenia jego poziomu.
● Kobiety powinny pamiętać o tym, że: ● karmienie piersią
zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na raka; jeśli możesz, karm
swoje dziecko piersią; ● hormonalna terapia zastępcza zwiększa
ryzyko rozwoju niektórych rodzajów nowotworów. Ogranicz jej stosowanie.
● Zadbaj o to, aby twoje dzieci poddano szczepieniom
ochronnym przeciwko:
● wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy noworodków);
● wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (dotyczy dziewcząt).
● Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania: ● raka jelita grubego
(zalecenie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet); ● raka piersi (u
kobiet); ● raka szyjki macicy (u kobiet).
Źródło: www.kodekswalkizrakiem.pl/Kodeks/
nia, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody; ● zakup
instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Do kosztów kwalifikowalnych wliczone zostaną m.in. koszty: ●
wykonania ujęć wody, ● zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, ● budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.
Formularze i instrukcje dotyczące naboru wniosków znaleźć
można na stronie www.arimr.gov.pl. Wniosek o dotację rolnik powinien złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR, także za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR. W tym roku zapowiedziano
jeszcze dwukrotne przeprowadzenie naboru wniosków o pomoc na
nawadnianie - w lipcu i październiku.

Ostrzegają rolników kupujących chemię

Rozpoczęła się kampania edukacyjna, skierowana do rolników.
Krajowa Administracja Skarbowa, Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
wskazują na niebezpieczeństwa, związane z zakupem oraz stosowaniem środków ochrony roślin (ś.o.r.), pochodzących z nielegalnych źródeł. Hasło kampanii brzmi: „Kupując podróbki, tracisz wiele razy”.
Głównym elementem kampanii jest ulotka, przekonująca rolników, że nie powinni kupować ś.o.r. na straganach, z bagażnika, od
pośrednika z zagranicy, od kolegi, spod lady. Polecane rolnikom
miejsca zakupu rolniczej chemii to sklepy, hurtownie oraz dystrybutorzy, którzy są zarejestrowani przez PIORiN i sprzedają tylko ś.o.r.
zarejestrowane w Polsce. Wykaz tych przedsiębiorców można znaleźć na stronie www.minrol.gov.pl.
(opr. JS)
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W organizacjach pozarządowych

Zadania publiczne przy wsparciu gminy

Konkurs na realizację zadań publicznych ogłoszony właśnie przez
gminę Kleszczów jest skierowany do organizacji sektora pozarządowego oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina zamierza w tym
roku realizować z ich pomocą działania, które mieszczą się w następujących obszarach:
● I. Wspieranie i upowszechnianie zadań na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym - zadanie pod nazwą
„Aktywny Senior w życiu społecznym”,
● II. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zadanie pod nazwą „Kleszczowskie inicjatywy kulturalne”,
● III. Turystyki i krajoznawstwa - zdanie pod nazwą „Kleszczowskie
podróżowanie - poznaj swój kraj”,
● IV. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - zadanie pod nazwą „Krzewienie tradycji polskiej
w Kleszczowie”,
● V. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - zadanie pod nazwą „Kleszczów znosi bariery”,
● VI. Promocja i ochrona zdrowia - zadanie pod nazwą „Kleszczów
na zdrowie”.
Termin składania ofert upływa 6 marca, a otwarcie ofert jest planowane na 9 marca. Ze szczegółami konkursu (opis zadań, oczekiwanych rezultatów oraz wskaźników, które posłużą do oceny stopnia realizacji zadań) można zapoznać się na stronie https://www.bip.
kleszczow.pl/res/serwisy/pliki/23190588?version=1.0.

Terminy spotkań turystyczno-krajoznawczych

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów
Informuje, że kolejne spotkania z podróżniczką Renatą Musiał będą
organizowane w innym niż dotychczas miejscu. Od poniedziałku 17
lutego miejscem półtoragodzinnych opowieści podróżniczych, ilustrowanych zdjęciami będzie sala szkoleniowa w „starym” hotelu SOLPARK, mieszcząca się na parterze, w południowym skrzydle budynku.
Terminy najbliższych spotkań ustalono na następujące poniedziałki:
02, 09, 16 marca, 06 i 20 kwietnia oraz 04, 11, 18 i 25 maja.

Zbiorą się wędkarze

Do Koła nr 3 Górnik - jednego z kilku działających w powiecie kół
wędkarskich, należy niemałe grono wędkarzy, mieszkających w gminie Kleszczów. Weekendowe wyjazdy na wędkowanie, uprawiane na
dzierżawionych przez koło łowiskach na Winku oraz w Kamieniu (na zdjęciu), dostarczają okazji do relaksu.
Jak co roku wędkarze
z Koła nr 3 Górnik będą mogli
wziąć udział w zebraniu sprawozdawczym. Zapowiedziane zostało na sobotę 29 lutego
w Bełchatowie w siedzibie klubu GKS. Zostaną przedstawione sprawozdania, a także plan pracy koła na rok 2020. Uczestnicy dowiedzą się też, jaki jest wynik corocznego konkursu na wędkarza roku
i na największą złowioną rybę.

Kopalnia w Złotym Stoku…

… będzie jednym z miejsc, które znalazło się w planie wycieczki, jaką 20 i 21 czerwca tego roku zamierza zorganizować Stowarzyszenie „Gwarek Brunatny” w Kleszczowie. W skład podziemnej trasy
wycieczkowej wchodzą tu sztolnia „Gertruda”, chodnik śmierci i podziemny wodospad. W pierwszym dniu uczestnicy wyjazdu zwiedzą też
Twierdzę Kłodzką, natomiast drugi dzień pobytu w Kotlinie Kłodzkiej
przeznaczą na odwiedzenie Gór Stołowych. Szczegółowy program
krajoznawczego wyjazdu zamieszczony został na stronie www.gwarek-brunatny.pl.
JS
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Szkolne wieści
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była wiedza czytelnicza, ortograficzna oraz umiejętności literackie. Tytuł laureata za zajęcie III miejsca oraz tytuł Orła Literackiego otrzymała
Julia Lizak (kl. VI b). Julia Kopytek (kl. VI c) zdobyła wyróżnienie - dyplom finalisty oraz tytuł Orła Ortograficznego. Z kolei tytuły Orła Literackiego wraz z dyplomami finalisty otrzymały Patrycja Górazda (kl. VI
d) i Marta Kuc (kl. VIII a).

Wyzwanie dla matematycznych talentów
30 zadań matematycznych mieli do rozwiązania uczniowie rywalizujący w ogólnopolskim konkursie „Pingwin”. W Szkole Podstawowej w Łękińsku na start zdecydowało się łącznie 24 uczniów. W klasie IV najlepszy wynik uzyskał Jakub Uchroński, w klasie piątej - Jakub
Buresz, w klasach szóstych - Piotr Ciesielski i Michał Moreń, w klasie siódmej - Maksymilian Muskała, a w klasie ósmej - Amelia Sujata
(otrzymała dyplom wyróżnienia).

Odwiedzili seniorów z DPS
Z wizytą do Domu
Pomocy im. św. Barbary wybrała się grupa trzecioklasistów oraz
kilkoro uczniów kl. VI d
z podstawówki w Kleszczowie. Jak wiele podobnych spotkań także
to służyło międzypokoleniowej integracji.
Uczniowie mogli poznać pensjonariuszy
DPS i urozmaicić czas,
prezentując przygotowany montaż słowno-muzyczny. Miłą niespodzianką dla mieszkańców
domu były upominki wykonane przez uczniów oraz specjalne, imienne dyplomy.

Wiedza o Żołnierzach Wyklętych
Do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Żołnierze
Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni” przystąpiło jedenaścioro uczniów
Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Swoją wiedzę na temat żołnierzy
polskiego podziemia, działających po II wojnie światowej można było
przedstawić w formie literackiej (esej lub wspomnienia kombatanta),
multimedialnej oraz plastycznej. Teraz pasjonaci historii z Łękińska
czekają na ogłoszenie wyników.

Z wizytą w łódzkim RCKiK
Edukacyjny wyjazd uczniów klas VII i VIII SP Kleszczów do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi służył
przedstawieniu pracy tej placówki. Młodzież, która już za kilka lat będzie mogła zasilić krąg honorowych dawców krwi, mogła obejrzeć w jakich warunkach odbywa się pobieranie krwi, jak wygląda praca w laboratorium i jak przechowywana jest pobrana od dawców krew oraz
osocze. Uczniowie dowiedzieli się też, jakie warunki wiekowe oraz
zdrowotne spełniać musi dawca.
Przygotował JS na podstawie informacji i z wykorzystaniem zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów
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Biegiem upamiętnią
Żołnierzy Wyklętych

roku na rok przybywa miejscowości, w których na początku marca organizowany
jest bieg „Tropem Wilczym”. Tegoroczna, już ósma edycja będzie miała miejsce
1 marca, m.in. w Bełchatowie, Radomsku i Kamieńsku. O
tym, jak bardzo została spopularyzowana ta impreza biegowa, najlepiej świadczy fakt, że w 2019 roku bieg odbył się
nie tylko w 365 miastach w Polsce, ale również za granicą.
„Tropem Wilczym” to największy bieg pamięci w Polsce. Ma ustalony dystans - 1963 metry. To symboliczna
liczba, która upamiętnia rok śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych, poległego w walce Józefa Franczaka ps.
„Lalek”.
W tegorocznej imprezie wezmą też udział biegacze
z terenu naszej gminy, m.in. osoby zrzeszone w grupie „Pozytywnie Zabiegani”. Będą
obecni w biegach organizowanych w Kamieńsku i Radomsku.
Dla aktywnych biegaczy dystans 1963 metrów może stanowić co najwyżej rozgrzewkę. W Kamieńsku zostanie więc zorganizowany również bieg na 5-kilometrowej trasie.
O ile na krótszej trasie (1963 m) mogą pobiec wszystkie te osoby, które dokonają rejestracji, to na dystansie 5000 m będą mogły pobiec osoby, które najpóźniej do dnia
01.03.2020 roku ukończą 16 lat i dokonają rejestracji uczestnictwa w biegu.
JS

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: TOP DRUK sp. z o.o., sp.k,
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A, tel. 86/ 473-02-12
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 	
635-52-00
Kompleks SOLPARK
731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 	
633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów
731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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GOK informuje i zaprasza
Pod znakiem kulinarnych warsztatów
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na warsztaty kulinarne „Przedwiośnie w kuchni”. Zajęcia - otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców - odbywać się będą według
następującego harmonogramu:
DATA I GODZINA
02 marca (poniedziałek)
- od godz. 15:30
11 marca (środa)
- od godz. 16:00

MIEJSCOWOŚĆ
ROGOWIEC

12 marca (czwartek) od godz. 16:00
13 marca (piątek)
- od godz. 16:00
16 marca (poniedziałek)
- od godz. 16:00
17 marca (wtorek)
- od godz. 15:30
18 marca (środa)
- od godz. 16:00
19 marca (czwartek)
- od godz. 16:00
20 marca (piątek)
- od godz. 16:00

WOLICA

ŻŁOBNICA

KLESZCZÓW
CZYŻÓW
KAMIEŃ - DĘBINA
ŁUSZCZANOWICE
ŁĘKIŃSKO
ANTONIÓWKA

MIEJSCE
WOK w Rogowcu zaplecze kuchenne
Sala Stowarzyszenia
Mieszkańców Wsi Żłobnica
- zaplecze kuchenne
OSP w Wolicy - zaplecze
kuchenne
Szkoła Podstawowa
w Kleszczowie - kuchnia
WOK w Czyżowie zaplecze kuchenne
OSP w Kamieniu - zaplecze
kuchenne
OSP w Łuszczanowicach zaplecze kuchenne
OSP w Łękińsku - zaplecze
kuchenne
OSP w Antoniówce zaplecze kuchenne

Foamiran w dekoracjach wielkanocnych

W drugiej połowie marca rozpocznie się cykl warsztatów artystycznych „Wielkanocne zdobienie foamiranem”. GOK zorganizuje te zajęcia w poszczególnych sołectwach.
HARMONOGRAM:
● Rogowiec - 17 marca (wtorek)
● Dębina, Wolica - 19 marca (czwartek)
● Czyżów - 25 marca (środa)
● Łuszczanowice, Łękińsko - 26 marca (czwartek)
● Antoniówka, Kleszczów - 28 marca (sobota)
● Żłobnica - 31 marca (wtorek)
● Kamień - 07 marca (wtorek)
Rozpoczęcie warsztatów o godz. 16:00.
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W tym roku pokonają
dwutysięczny kilometr

å ciąg dalszy ze str. 6

Intensywny rok 2018

Rok 2018 był - jak dotąd - najbardziej intensywny w historii
Kleszczowskiego Klubu Kija. Uwagę zwraca nie tylko największa
roczna suma tras, pokonanych przez niezmordowanych kijkarzy,
ale również dwie specjalne imprezy. Pierwszą z nich była „Majówka z GOK-iem”, zorganizowana w Czyżowie. Na zbiórkę o ustalonej porze zgłosiło się 10 uczestników. Grupę poprowadził Krzysztof
Marczak z teamu Nordic Walking Bełchatów - bardzo doświadczony
zawodnik, zdobywca tytułu mistrza Europy w NW. Idąc z Czyżowa
na Górę Kamieńsk kijkarze przeszli obok leśniczówki, byłego lotniska i dotarli w okolice stoku narciarskiego. Dokładne pomiary pokazały, że pokonana trasa miał 21,3 km. Do dziś uchodzi za najtrudniejszą spośród tych, jakie przebyli członkowie KKK.
Miesiąc później, w czerwcu 2018 r. miała miejsce wspólna impreza z udziałem członków grupy Nordic Walking Bełchatów. Na
10-kilometrową trasę 18 uczestników wyruszyło sprzed siedziby
GOK w Kleszczowie. Przez Łuszczanowice dotarli do Rezerwatu Przyrody, a w drodze powrotnej odwiedzili kompleks SOLPARK.
Obok integracji środowiskowej impreza miała posłużyć promocji aktywnego chodzenia z kijkami wśród mieszkańców naszej gminy.
Pomimo wszystkich tych działań zajęcia nordic walking pozostają ciągle elitarnym rodzajem aktywności. Na zajęciach zjawia się
regularnie około 10 osób. Należy je podziwiać za to, że niezależnie
od pory roku i warunków pogodowych spotykają się co poniedziałek
na parkingu w pobliżu leśniczówki w Łękińsku. O swojej pasji mówią: „Spacerujemy dla zdrowia, dobrego samopoczucia i własnej
przyjemności”.

Światowe gwiazdy NW w Bełchatowie
Jest nadzieja, że w tym roku uprawianie nordic walking stanie
się bardziej powszechne wśród mieszkańców powiatu bełchatowskiego. 20 i 21 czerwca odbędą się bowiem w Bełchatowie mistrzostwa świata NW. Uczestnicy z kilkunastu krajów (mowa jest o ok.
700 startujących) będą walczyć pierwszego dnia w eliminacjach na
dwóch trasach: 5 i 10 km. W niedzielę są zapowiadane finały na tych
dwóch dystansach, a także na trasie półmaratonu (21 km). Bełchatowską imprezę ma ponoć zaszczycić Fin Marko Kantaneva, uznawany za twórcę dyscypliny nordic walking. Mistrzostwa świata będą
organizowane na stadionie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, natomiast trasy, na których mają rywalizować kijkarze wyznaczone zostaną w pobliskich lasach.
Od początku lutego trwają w Bełchatowie zajęcia popularyzujące nordic walking jako formę ruchu i aktywnej rekreacji. Dwa razy
w tygodniu (wtorki, czwartki) na terenie Powiatowego Centrum
Sportu przy ul. Czaplinieckiej są prowadzone treningi (zarówno dla
uprawiających już tę aktywność, jak i dla początkujących). Treningi prowadzi Krzysztof Marczak - instruktor i mistrz Europy w NW.
Dynamiczne chodzenie z kijkami nie jest zajęciem specjalnie
trudnym. Można się o tym przekonać oglądając filmiki umieszczone
na stronie YouTube, a także odwiedzając dedykowany temu sportowi portal www.chodzezkijkami.pl. Z tej właśnie strony można pobrać 76-stronicową książeczkę „Prawdziwe oblicze Nordic Walking”
Marko Kantaneva.
Autor przekonuje w niej, że NW jest sportem dla każdego. Marsz
z kijkami poprawia kondycję wszystkich głównych grup mięśni, tj.
rąk, pleców, okolic brzucha, bioder i nóg. Ćwiczenia NW zawsze poprawiają funkcjonowania płuc, serca i naczyń krwionośnych.
„Nordic Walking można uprawiać gdziekolwiek i kiedykolwiek ma
się na to ochotę - na drogach asfaltowych, chodnikach, w parkach,
na plażach, w lasach” - podkreśla autor. Może wśród osób, zachęconych filmami instruktażowymi oraz lekturą broszurki M. Kantaneva
znajdą się kolejni członkowie Kleszczowskiego Klubu Kija?
Jerzy Strachocki

