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Dożynkowe święto

W niedzielę 25 sierpnia w Łękińsku odbyły
się Dożynki Powiatowo-Gminne, przygotowane
wspólnie przez samorządy Powiatu Bełchatowskiego oraz Gminy Kleszczów. W dożynkowym
korowodzie wyruszyły sprzed miejscowego
domu kultury na dziękczynną mszę świętą delegacje poszczególnych gmin powiatu z dożynkowymi wieńcami. Szli zaproszeni na uroczystość
goście, poczty sztandarowe, zespoły z różnych
å ciąg dalszy na str. 3

Kopią w Czyżowie

Tu powstanie najgłębsze jezioro w Polsce

Emitowany od parunastu dni telewizyjny spot, firmowany przez Polską Grupę Energetyczną, zaczyna się słowami: „Kopalnia Bełchatów - planujemy w przyszłości zamienić ją
w dwa największe jeziora w środkowej Polsce”. Z informacji przekazanych przez dyrektora
KWB Bełchatów – Kazimierza Kozioła wynika, że będą to zarazem najgłębsze jeziora w naszym kraju. Mają liczyć po około 200 metrów głębokości.
Więcej na str. 5.

Głębokość wykopów, w których układane są rury kanalizacji sanitarnej w Czyżowie dochodzi do 5 metrów.

Piłkarska jesień
Boisko piłkarskie w Żłobnicy (na zdjęciu) to miejsce rozgrywania meczów przez
juniorów starszych Omegi. Piłkarze mają tu
do dyspozycji świetnie utrzymaną murawę,
a kibice - 100 miejsc siedzących. Na boisku
w Łękińsku rozgrywa mecze najmłodsza
grupa piłkarzy Omegi (klasa Michałowicz),
zaś nowa w sportowym krajobrazie gminy drużyna Alfa Kleszczów zaprasza swoich kibiców na boisko w Wolicy. Terminarze
lokalnych spotkań podajemy na str. 10-11.

Czas w las
Zbliża się pora roku, która przyda szczególnej urody naszym lasom. We wrześniu
i październiku ruszą do lasów zbieracze
grzybów, chętniej niż w upalne lato szukać
tu będą relaksu zmęczeni pracą rodacy.
O walorach wypoczywania w lesie przekonuje portal czaswlas.pl. Ten Leśny Przewodnik Turystyczny pozwala też na zaplanowanie urlopu - w wielu obiektach należących
do Lasów Państwowych są dostępne miejsca noclegowe.
Więcej na str. 8.

Sanatoria
dla rolników
Rolnicy, którzy spełniają ustalone
przez KRUS warunki mogą starać się
o bezpłatny, 3-tygodniowy pobyt w jednym
z Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.
Te ośrodki sanatoryjne działają obecnie
w Horyńcu Zdroju (na zdjęciu), w Jedlcu,
Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Teresinie, Kołobrzegu i Świnoujściu.
Więcej na str. 9.
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stacji elektroenergetycznej, oddalonej o 1,2 km. Konieczna będzie także
rozbudowa rozdzielnicy 30 kV na terenie tej stacji.

Zaprojektują żłobek i przedszkole

W przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej żłobka i nowego przedszkola w Kleszczowie brało udział pięć firm. Najkorzystniejszą cenowo ofertę
złożyło Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s. c. Ewa i Remigiusz Owczarek z Dmosina Drugiego. Projekt budowlany ma być gotowy
w ciągu 13 miesięcy, a wynagrodzenie brutto firmy projektującej wyniesie
105.780 zł. Przypomnijmy, że zgodnie z opracowanym w 2011 r. programem
funkcjonalno-użytkowym obydwie placówki będą się mieścić we wspólnym,
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynku na osiedlu „Zacisze”
przy zbiegu ulic Jagodowej i Wschodniej. Wielkość części przedszkolnej ma
umożliwić utworzenie pięciu oddziałów, a w części przeznaczonej na żłobek
będą mogły funkcjonować trzy grupy.

Zasilanie dla nowych zakładów w Bogumiłowie

Odlewnia i walcownia aluminium, budowane w Strefie Przemysłowej
w Bogumiłowie (na zdjęciu), będą potrzebowały do produkcji sporej ilości
energii elektrycznej. Dwutorowa linia kablowa, którą przesyłany będzie
prąd o napięciu 30 kV zostanie doprowadzona do tych zakładów z gminnej

KOMUNIKATY MEDYCZNE

W ogłoszonym przez Urząd Gminy przetargu na wykonanie tych prac
najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka PROCAD Budzewski Sobociński
z Koluszek. Inwestycja o wartości 1.158.660 zł ma być ukończona najpóźniej
na początku kwietnia przyszłego roku.

W Wolicy – boisko wielofunkcyjne

W związku z ograniczoną liczbą przyjęć pacjentów do lekarzy specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi
Urząd Gminy wprowadza następujące zmiany w rejestracji pacjentów:
1. w godz. 7.00-8.00 zapisywani będą pacjenci, którzy osobiście przyjdą do ośrodka zdrowia.
2. od godz. 8.00-9.00 przyjmowane będą zgłoszenia telefoniczne,
a rejestracja pacjenta uzależniona będzie od możliwości przyjęcia
przez danego lekarza.
3. każda osoba, która zgłosi się do rejestracji będzie mogła zapisać
dodatkowo maksymalnie 2 osoby.

Na tyłach budynku, w którym ma swą siedzibę Wiejski Ośrodek Kultury i jednostka OSP, Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” z Tychów przeprowadza modernizację boiska. Po usunięciu starej nawierzchni została ułożona
nowa podbudowa.
Boisko będzie miało nawierzchnię poliuretanową i będzie można na nim
grać w siatkówkę, koszykówkę, bądź tenis ziemny. Łączna powierzchnia
zajmowana przez ogrodzone boisko wyniesie ponad 500 m kw. Ten zmodernizowany obiekt otrzyma oświetlenie. Po to, by odwodnić teren boiska oraz
sąsiadujące z nim ciągi komunikacyjne został wykonany odcinek kanalizacji
deszczowej o długości ponad 110 metrów.
Zgodnie z zawartą umową koszt inwestycji w Wolicy ma wynieść 351,2 tys.
zł brutto.

Badania USG dzieci i dorosłych

Rozbudowa trzech dróg gminnych

Zmiany w rejestracji

● 7 września (sobota) - badania USG tarczycy i jamy brzusznej dorosłych, 9.00-14.00
● 7 września (sobota) - USG dzieci/ ortopeda, 14.00-18.00
● 21 września (sobota) - USG dzieci/ ortopeda, 9.00-14.00
Zapisy na wizyty - Urząd Gminy, tel. 44/ 731 31 10.

Mammografia i cytologia

● 14 września (sobota) - Gminny Ośrodek Zdrowia w Kleszczowie godz. 9.00-16.00
Zapisy na wizyty - Urząd Gminy, tel. 44/ 731 31 10.

Przyjęcia lekarzy pediatrów

● 12 września (czwartek) od godz. 13.00
● 14 września (sobota) od godz. 9.00 (wykonywanie testów na
alergię)
● 21 września (sobota) od godz. 9.00
● 26 września (czwartek) od godz. 13.00
● 28 września (sobota) od godz. 9.00
● 5 października (sobota) od godz. 9.00
● 10 października (czwartek) od godz. 13.00
● 19 października (sobota) od godz. 9.00
● 24 października (czwartek) od godz. 13.00
● 26 października (sobota) od godz. 9.00 (wykonywanie testów na
alergię) - zapisy od 16.09.
Zapisy na wizyty w soboty prowadzone będą w dniach: 14.09., 21.09.,
28.09., 5.10., 19.10., 26.10. w Urzędzie Gminy, tel. 44/ 731 31 10.
Zapisy na wizyty w czwartki prowadzone będą w dniach: 12.09.,
26.09., 10.10., 24.10. od godz. 7.00 w Gminnym Ośrodku Zdrowia,
tel. 44/ 731 30 15.

Ogłoszony przez gminę trzyczęściowy przetarg na rozbudowę gminnych dróg
ma wyłonić wykonawców: ● budowy chodnika o długości 180 metrów przy
ulicy Spacerowej w Kleszczowie wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową;
● drogi „przy starej szkole” (560 m) w Wolicy wraz z niezbędną infrastrukturą;
● drogi „przy starej karczmie” (430 m) w Wolicy wraz z infrastrukturą. Oferty
firm wykonawczych przyjmowane były do 27 sierpnia.

Wakacyjne egzaminy nauczycieli

W lipcu dziesięciu nauczycieli ze szkół gminy Kleszczów przystąpiło
do egzaminu, który miał im umożliwić awans na stopień nauczyciela
mianowanego. Podzieleni na dwie grupy składali egzaminy przed komisją,
która zebrała się w Urzędzie Gminy 4 i 11 lipca. Wszyscy pomyślnie zakończyli
tę egzaminacyjną próbę. Awans uzyskało po dwóch nauczycieli ze szkół
podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku, trzech nauczycieli gimnazjum oraz
trzech nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Wsparcie dla rolników

Wnioski o udzielenie finansowej pomocy dla rolników, mieszkających
na terenie gminy Kleszczów wpływały do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej od 17 czerwca do 9 sierpnia. W tym czasie złożono 99
wniosków. Zgłoszone przez rolników szkody w uprawach, spowodowane
niekorzystnymi warunkami pogodowymi, weryfikowała na miejscu komisja
złożona z przedstawiciela Urzędu Gminy, GOPS, sołtysa danego sołectwa,
a czasem także radnego. Najwięcej szkód spowodowanych zostało
majowymi i czerwcowymi opadami deszczu. Do 23 sierpnia wydane zostały
decyzje w sprawie udzielenia pomocy dla 97 wnioskodawców. Łączna kwota
wypłaconych zasiłków wyniosła prawie 43,3 tys. zł.
(s)
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Dożynkowe święto
å ciąg dalszy ze str. 1
sołectw gminy Kleszczów, które wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec. Najbarwniej w dożynkowym korowodzie prezentowała się krocząca na jego czele Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Kleszczów, a także ubrana w ludowe stroje grupa przedstawicielek gminy Zelów i występujący gościnnie w estradowym programie członkowie folklorystycznego zespołu z Czech.
O godz. 13.00 w kościele w Łękińsku rozpoczęła się msza święta, odprawiona przez ks. Henryka Gorgonia, proboszcza Parafii
p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łękińsku. Przy ołtarzu asystował mu
proboszcz kleszczowskiej parafii ks. Andrzej Pękalski. Obecni byli
także biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, a zarazem
proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Bełchatowie ks.
Marek Izdebski oraz proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP w Bełchatowie ks. Zbigniew Zgoda. W trakcie tego dziękczynnego nabożeństwa zostały poświęcone dożynkowe wieńce i bochenki chleba.
Ze świątyni uczestnicy dożynkowych uroczystości przeszli w korowodzie na teren kompleksu rekreacyjnego w Łękińsku. To tu odbyła się dalsza część dożynkowej ceremonii, tu odbywał się potem festyn i inne towarzyszące mu atrakcje.
Okolicznościowe wystąpienia do uczestników Święta Plonów
wygłosili współgospodarze dożynek: wójt gminy Kleszczów, Sławomir Chojnowski i starosta powiatu bełchatowskiego, Szczepan
Chrzęst. Szczególnie serdeczne słowa podziękowania za trud związany z uprawą roli skierowali do rolników. Głos zabrał także przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi, a zarazem dyrektor
łódzkiego oddziału Agencji Rynku Rolnego, Marek Mazur. Starostowie tegorocznych dożynek - Mariusz Naturalny z Kleszczowa
i Agnieszka Skóra z Łękińska przekazali poświęcone bochenki chleba wójtowi gminy Kleszczów i staroście powiatu bełchatowskiego.
Zaraz potem gospodarze dożynek wspólnie z samorządowcami z innych gmin rozpoczęli częstowanie zaproszonych gości i przybyłych
na dożynkowe święto mieszkańców porcjami chleba z miodem.

Starostowie dożynek

l Mariusz Naturalny z Kleszczowa prowadzi 40-hektarowe gospodarstwo z żoną Ewą. Uprawia głównie zboża (kukurydzę, pszenżyto,
jęczmień, mieszanki zbożowe) przeznaczone do produkcji mieszanek
paszowych. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka. Obecnie hoduje 42 sztuki bydła, z czego 28 to krowy mleczne. Większość
prac polowych wykonuje przy pomocy własnych maszyn i urządzeń.
Posiada m.in. cztery ciągniki, kombajn zbożowy, siewnik, opryskiwacz,
rozsiewacz do nawozów, pług, prasę owijającą, przyczepę samozbierającą. Przy zakupie maszyn korzystał z unijnego dofinansowania. W ramach programu modernizacji gospodarstw rolnych kupił ciągnik
rolniczy z ładowaczem i rozsiewacz do nawozów, a z programu
PROW dofinansował zakup ciągnika, opryskiwacza i siewnika.
Państwo Ewa i Mariusz Naturalny
wychowują dwójkę dzieci - Zosię
(4 lata) i Michałka (3 lata).
l Agnieszka Skóra z Łękińska wspólnie z mężem Sylwestrem prowadzą 20-hektarowe
gospodarstwo. Mają w planach
powiększanie areału. Podstawą działalności gospodarstwa jest hodowla trzody chlewnej (ok. 300 tuczników rocznie) oraz uprawa zbóż, głównie jęczmienia, pszenżyta, pszenicy i mieszanki zbożowe, wykorzystywanych w samodzielnej produkcji mieszanek paszowych. Produkcja
trzody chlewnej prowadzona jest w cyklu zamkniętym. Uprawę gruntów ułatwiają państwu Skórom posiadane maszyny, m.in. trzy ciągniki,
agregat uprawowy, kombajn zbożowy, prasa do zbioru słomy i siewnik.
W pracach rolniczych pomagają rodzice obojga gospodarzy. Państwo
Agnieszka i Sylwester wychowują dwie córki w wieku 10 miesięcy i 5 lat.
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W części oficjalnej odbyła się także prezentacja wieńców, wykonanych przez delegacje z poszczególnych gmin powiatu. Gmina
Bełchatów zaprezentowała się wyjątkowo oryginalnie, ustawiając
przed sceną kopię chłopskiej furmanki, wypełnionej różnymi dobrami, wytwarzanymi w wiejskim gospodarstwie. Na koźle posadzono
manekin woźnicy w kapeluszu, a przy dyszlu – bardzo starannie odtworzoną figurę kasztanka.
Dożynkowe wieńce wykonane na gminny konkurs zostały podarowane wybranym osobom, m.in. wójtowi gminy, przewodniczącemu Rady Gminy Kleszczów, dyrektorom największych firm - kopalni i elektrowni. Piętnastu rolników, reprezentujących poszczególne
gminy powiatu bełchatowskiego uhonorowano odznakami „Zasłużony dla rolnictwa”. Przyznał je - na wniosek starosty bełchatowskiego - minister rolnictwa i rozwoju wsi. Wśród uhonorowanych
znaleźli się dwaj rolnicy z gminy Kleszczów – Marek Kil i Mariusz
Naturalny. Z inicjatywy wójta gminy okolicznościowymi statuetkami
zostali też uhonorowani rolnicy z gminy Kleszczów, prowadzący największe gospodarstwa rolne.
W ramach zaplanowanego na niedzielne popołudnie i wieczór programu estradowego zaprezentowali się m.in.: czeska grupa folklorystyczna Cimbálová muzika Klobučan, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów, wrocławski zespół FRANT, Bernard
Dornowski ex Czerwone Gitary oraz Urszula – gwiazda wieczoru.
Koncertową część dożynkowej imprezy uzupełniły takie atrakcje towarzyszące, jak wesołe miasteczko, wystawy, stoiska promocyjne
i kiermaszowe, a także stoiska z lokalnymi potrawami.
Dodajmy, że w trakcie dożynkowego festynu odbyły się konkursy sprawnościowe, przygotowane przez pracowników GOK
w Kleszczowie. Ogłoszono również wyniki gminnego konkursu na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy, a także wyniki trwającego od
czerwca dorocznego konkursu „Najschludniejsza posesja gminy
Kleszczów”.
Kompleks rekreacyjny w Łękińsku złożony z trawiastych boisk i parkingów, placów zabaw i skwerów znakomicie sprawdził się
jako miejsce organizacji tak dużej, a zarazem różnorodnej programowo imprezy.
(s)

W

Uhonorowani rolnicy

czasie oficjalnej części Powiatowo-Gminnych Dożynek okolicznościowymi statuetkami wyróżnieni zostali za wkład pracy na
rzecz rozwoju rolnictwa następujący gospodarze, zamieszkali na terenie gminy Kleszczów: ● Agnieszka i Sylwester Skóra z Łękińska, ●
Ewa i Mariusz Naturalny z Kleszczowa, ● Anna i Marek Kil z Kleszczowa, ● Bożena i Paweł Frukaczowie z Łękińska, ● Beata i Marek
Woch z Wolicy, ● Mariola i Mieczysław Blady z Czyżowa, ● Marzanna i Krzysztof Piątczakowie ze Żłobnicy, ● Krzysztof Moryń z Wolicy, ● Alina i Grzegorz Urbańscy z Kamienia, ● Agnieszka i Grzegorz
Wysoccy ze Żłobnicy, ● Agnieszka i Zygmunt Skórka z Wolicy, ● Jolanta i Kazimierz Bęczkowscy ze Żłobnicy, ● Elżbieta i Tadeusz Kuśmierkowie z Kleszczowa, ● Justyna i Marcin Cebula z Kamienia, ●
Zdzisława i Antoni Fryś z Czyżowa, ● Agnieszka i Sławomir Stępień
z Łękińska, ● Danuta Matusiak z Kocielizny, ● Krystyna i Ryszard Komorowscy z Antoniówki, ● Maria i Marek Zięba z Łuszczanowic, ● Monika i Jan Jeziakowie z Antoniówki, ● Tadeusz Roczek z Łękińska, ●
Krystyna Blada z Łękińska, ● Andrzej Zieliński z Dębiny.
(s)
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KOMUNIKATY
Szkoły przyjmują wnioski o WYPRAWKĘ
Programem pomocy finansowej „Wyprawka szkolna 2013” zostali objęci
uczniowie, którzy we wrześniu br. rozpoczynają naukę w klasach I, II, III i V
szkoły podstawowej, a także w II klasach zasadniczych szkół zawodowych
i szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia
lub jego prawnych opiekunów. Warunkiem udzielenia pomocy jest: ● spełnienie kryterium dochodowego, ● złożenie wniosku do dyrektora szkoły, do której
uprawniony uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/14, ● dołączenie
do wniosku dokumentu, potwierdzającego fakt zakupu podręczników.
Wnioski należy składać w szkołach podstawowych w Kleszczowie i w Łękińsku oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie do 8 września br.
W przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 539 zł netto (jest to kryterium
określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych
klas objętych programem dochód na osobę nie może przekraczać 456 zł
netto (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

ARR „Arreks” informuje
• Biuro Obsługi Klienta działa na parterze siedziby ARR „Arreks” SA
- wejście od strony ul. Głównej. Klienci mogą załatwiać tu sprawy
telekomunikacyjne (telefon, Internet) oraz zgłaszać awarie. BOK jest
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15.
• Awarie telekomunikacyjne należy zgłaszać pod numer ARR „Arreks” S.A.
– 44/ 731 37 13. Zamawianie wizyt u lekarzy specjalistów z Łodzi odbywa się pod nr telefonu 44/ 731 30 15. Są to numery bezpłatne dla osób
dzwoniących z telefonów stacjonarnych w sieci „Arreks”.

Termin ważny dla krwiodawców
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie organizuje
kolejną w tym roku akcję krwiodawstwa. Zostanie ona przeprowadzona w
piątek 13 września, w godz. 11–14 na terenie Kompleksu SOLPARK. Do
udziału w akcji zaproszeni zostali przede wszystkim honorowi krwiodawcy z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, ale udział mogą wziąć
także inne osoby, które darem krwi chcą wesprzeć potrzebujących tego najcenniejszego z leków.
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS”
S.A. z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 122,
zaprasza do udziału w kursach językowych,
których rozpoczęcie zaplanowano na miesiąc

WRZESIEŃ br.:
o język angielski dla: ● początkujących; ● na poziomie podstawowym; ● na poziomie średnio zaawansowanym,
o język angielski na poziomie elementary z elementami języka
biznesowego,
o język angielski na poziomie średnio zaawansowanym z elementami języka biznesowego,
o język niemiecki dla: ● początkujących; ● na poziomie podstawowym; ● na poziomie średnio zaawansowanym,
o język hiszpański dla: ● początkujących; ● na poziomie podstawowym; ● na poziomie średnio zaawansowanym,
o język rosyjski dla dorosłych - poziom A2/B1.
Każdy semestr obejmuje 60 godz. dydaktycznych zajęć, zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu,
na terenie Kleszczowa.
Cena 700 zł brutto (cena 1 godz. - 11,66 zł). Możliwość opłaty
w 2 ratach.
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie Spółki,
pod nr tel. 44/ 731 37 10 oraz na stronie internetowej www.arreks.
com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub do pobrania go
ze strony internetowej i przesłania na adres Agencji szkolenia@arreks.com.pl lub faksem na nr 44/ 731 37 32.
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Wnioski
o świadczenia rodzinne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy - od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. - przyjmowane są od dnia 1 września.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31
grudnia.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 44/ 731 36 32 oraz na stronach
internetowych:
● http://www.gopskleszczow.pl/index
● http://www.gops.bip.kleszczow.pl/

Do Skierniewic
na Święto Kwiatów

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że w sobotę 14 września zostanie zorganizowany wyjazd na XXXVI Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, w trakcie którego odbywać się będą także XVI Targi Ogrodniczo-Rolne.
Mieszkańcy gminy Kleszczów, uczestniczący w wyjeździe będą mieli m.in.
możliwość: ● uzyskania informacji o uprawie warzyw i roślin ozdobnych, ● nabycia nasion, sadzonek, warzyw i roślin ozdobnych oraz sprzętu ogrodniczego, ● zakupu publikacji z zakresu warzywnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa,
● obejrzenia odmian roślin i warzyw, wyhodowanych przez specjalistów. Jak
co roku skierniewickiej imprezie będą towarzyszyć prezentacje i występy estradowe.
Zapisy osób na wyjazd prowadzone są w Urzędzie Gminy (pok. nr 26, tel.
44/ 731-31-10 wew. 131). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zapisie
decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zapisywać mogą się wyłącznie osoby pełnoletnie. Odpłatność 10 zł od osoby - płatne przy zapisie. W ramach
tej kwoty mieści się ubezpieczenie i częściowy udział w kosztach przejazdu.
Wyjazd z Kleszczowa - godz. 8ºº, parking przy Urzędzie Gminy, planowany powrót - ok. 22 ºº
Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS SA
z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 122, zaprasza do udziału w kursie, którego rozpoczęcie zaplanowano na miesiąc WRZESIEŃ br. na temat:

„OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, CHORYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Miejsce szkolenia: część teoretyczna - Kleszczów; część praktyczna - Bełchatów.
Cena szkolenia 1.500 zł + VAT (brutto - 1.845 zł).
Kurs trwający 120 godz. dydaktycznych obejmuje:
• 50 godz. teorii z zakresu: podstawowych zagadnień z psychologii osób starszych, zagadnień z higieny osobistej, profilaktyki
i żywienia osób starszych, pierwszej pomocy, organizacji czasu
wolnego,
• 70 godz. praktyki w Domu Pomocy Społecznej.
Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej i dwóch certyfikatów: w języku polskim i angielskim. Ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji o kursie można uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr
tel. 44/ 731 37 10 oraz na stronie internetowej www.arreks.com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub do pobrania go ze
strony internetowej i przesłania na adres Agencji szkolenia@arreks.
com.pl lub faksem na nr 44/ 731 37 32.
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Co w miejscu wielkiej dziury?

brunatny optymalnym paliwem dla
W ęgiel
polskiej energetyki w I połowie XXI czy-

li 10 atutów branży węgla brunatnego - taki tytuł miała prezentacja przygotowana przez dr hab.
inż. Zbigniewa Kasztelewicza z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Mogli się z nią zapoznać
uczestnicy konferencji, zorganizowanej 4 lutego
2010 roku w Warszawie przez ministra gospodarki,
wicepremiera Waldemara Pawlaka.
Obszerna prezentacja, licząca 105 slajdów
i zawierająca mnóstwo danych historycznych i liczbowych, była jednym z wielu materiałów, zaprezentowanych w trakcie tej konferencji. Zwrócili na nią
szczególną uwagę przedstawiciele gminy Kleszczów. Nic dziwnego, skoro część materiałów odnosiła się do planów rekultywacji terenów, które
pozostaną po górniczym wykorzystaniu odkrywek
„Bełchatów” i „Szczerców”.
Zanim pokazany został slajd, odnoszący się
do tego właśnie intrygującego tematu, autor prezentacji pokazał różne przykłady zagospodarowania terenów pogórniczych w Polsce. Mogliśmy więc
obejrzeć na zdjęciach panoramę zbiornika wodnego „Przykona” i rozmieszczoną nad jego brzegami
zabudowę letniskową (KWB Adamów), wypełnione
wodą wyrobisko odkrywki „Niesłusz” w Koninie z widoczną pośrodku jeziora zalesioną wyspą, a także
lotnisko Aeroklubu Konińskiego urządzone na zwałowisku odkrywki „Kazimierz” w KWB Konin. Kolejne slajdy pokazywały zrekultywowane i uprawiane
przez rolników tereny KWB Konin i KWB Adamów,
na których rosły słoneczniki, dorodny rzepak, buraki i lucerna. Kilka innych fotografii pokazywało zalesione skarpy odkrywki „Lubstów” (KWB Konin),
a także porośnięte lasem zwałowisko zewnętrzne
KWB Turów.

Wizja rekreacyjnego giganta
W prezentacji Z. Kasztelewicza nie mogło zabraknąć przykładów rekultywacji górniczych terenów KWB Bełchatów. Była więc pokazana uprawa
trawy, służącej do umacniania skarp zwałowiska
wewnętrznego, zalesione zbocza Góry Kamieńsk,
elektrownia wiatrowa na tej samej górze, a także funkcjonujący tu od paru sezonów wyciąg narciarski.
„Polską” część przykładów rekultywacji kończyły plansze noszące tytuł „Koncepcja zagospodarowania terenów PGE KWB „Bełchatów”
jako największego ośrodka rekreacyjnego w Polsce”. Imponujące plany pokazywały dwa wielkie
jeziora, urządzone na terenie odkrywek „Bełchatów” i „Szczerców”. Na obrzeżu odkrywki „Bełchatów” zaznaczone zostały miejsca trzech przyszłych
plaż oraz miejsce na przystań żeglarską. Na terenie zwałowiska wewnętrznego w gminie Kleszczów zaznaczony został park z zapleczem hotelowo-gastronomicznym, a w innej jego części - także
sztuczny tor wodny. Po północnej stronie tegoż
zwałowiska zaplanowane zostało miejsce na park
technologiczny, prezentujący koparki i zwałowarki, wykorzystywane podczas eksploatacji odkrywkowej kopalni węgla.
W koncepcji Zbigniewa Kasztelewicza zamienione w jeziora tereny dwóch odkrywek otoczone zostały szlakami rowerowym i oddzielone drogą, choć jednocześnie połączone z sobą wodnym
kanałem. Nad jeziorem utworzonym w odkrywce
„Szczerców” także wyznaczone zostały plaże, a po-

nadto przystań motorowa. Po północno-zachodniej
stronie przyszłego jeziora widniało wydzielone miejsce do wyścigów konnych (hipodrom).
Schemat rekultywacji obejmował nie tylko obie
odkrywki, ale także zwałowisko zewnętrzne odkrywki „Szczerców”, które znajduje się na terenie
gminy Rząśnia. Na planie zagospodarowania tego
terenu zaznaczono tylko trzy obiekty, ale za to jakie: pole golfowe z zapleczem hotelowo-gastronomicznym, kryty(!) stok narciarski, a także tor przeznaczony dla wyścigów Formuły I.

Co zostanie z tych wizji?
Od czasu tamtej prezentacji minęło już ponad
trzy i pół roku. Zmianie uległa sytuacja gospodarcza
w Polsce, zmienili się ludzie w rządowych kręgach
i we władzach PGE. Podejmowane na górze decyzje każą wycofywać się kopalni Bełchatów z niektórych sfer działania, nie związanych bezpośrednio
z wydobyciem brunatnego paliwa. Nie zmienia to
jednak faktu, że o planach rekultywacji terenów po
wydobytym węglu trzeba mówić.
O to, w jaki sposób kopalnia zamierza zagospodarować teren odkrywki, pytają zawsze
uczestnicy wycieczek przyjeżdżających na teren
Kleszczowa. Interesują się tym także naukowcy.
Niedawno - w maju tego roku - KWB Bełchatów
odwiedzili członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Polskiej Akademii Nauk
- Oddział Katowice. Jeden z referatów wygłoszonych w trakcie tych wyjazdowych obrad dotyczył
właśnie rekultywacji terenów po działalności górniczej. „Na przykładzie zwałowiska zewnętrznego
„Góra Kamieńsk” przedstawiono wzrost wartości
terenów pogórniczych przez zróżnicowanie geograficzne, różnorodność flory i fauny oraz atrakcyjność turystyczno-przyrodniczą” - czytamy w komunikacie, zamieszczonym na internetowej stronie
KWB Bełchatów.
Czas płynie nieubłaganie i już teraz wymusza podejmowanie planów i działań, które określą
ostateczny kierunek rekultywacji terenów po dwóch
odkrywkach. O wielu interesujących projektach
opowiedział niedawno Radiu Ziemi Wieluńskiej dyrektor KWB Bełchatów, Kazimierz Kozioł. Licząca
prawie 15 minut rozmowa, którą z szefem kopalni
przeprowadziła redaktor Alina Frejusz została wyemitowana 23 lipca.

Dwie trasy narciarskie
w gminie Rząśnia
W audycji była mowa m.in. o historii powstania kopalni, o rekultywacji zwałowiska zewnętrznego i utworzeniu stoku narciarskiego na Górze
Kamieńsk. Kiedy dziennikarka zapytała czy „Góra
Szczerców” zostanie zrekultywowana w podobny sposób, dyrektor poinformował o planach utworzenia dwóch tras narciarskich: krótszej wyczynowej oraz drugiej, która będzie łatwiejsza, ale za to
znacznie dłuższa. Zastrzegł jednak, że w tym przypadku inwestorem narciarskich obiektów nie będzie
prawdopodobnie kopalnia. „Raczej skłaniamy się
do przekazania stoku - ale tylko tego, na którym jest
trasa narciarska - gminie (Rząśnia – przyp. red.).
I niech gmina już to sobie zagospodaruje sama”.
Mówiąc o zagospodarowaniu terenu odkrywek
dyrektor Kazimierz Kozioł potwierdził, że na ich terenie powstaną jeziora o głębokości około 200 me-
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trów. Będą to więc najgłębsze jeziora w Polsce.
Czas przeznaczony na utworzenie obydwu zbiorników to ponad 30 lat. Można z nich będzie korzystać po 2050 roku.
Mimo tak odległej perspektywy pewne decyzje podejmowane są już dziś. Dyrektor informuje, że „jest usypywany port jachtowy, bo można to
zrobić maszynami podstawowymi przy znacznie
mniejszych nakładach, niż wykonywałoby się to po
zakończeniu urabiania”. Podobna sytuacja z planowanymi plażami: „Te plaże musimy już dzisiaj sypać po to, żeby w przyszłości mniej było z nimi roboty”.

Turystyczna perełka,
dochodowa dla gmin
Pierwsze prace rekultywacyjne na terenie odkrywki „Bełchatów” mogą być podjęte po 2018 roku,
natomiast na terenie odkrywki „Szczerców” – po
2035 roku. Informując o atrakcjach tej drugiej lokalizacji dyrektor mówi o planach utworzenia na środku „szczercowskiego” jeziora dużej wyspy. Kolejne
plany to trasy turystyczne wokół jezior. „Zamierzamy nawet pewne maszyny zatopić w wodzie, po to,
żeby płetwonurkowie mieli w przyszłości cel przyjazdu nad te wielkie jeziora” - to kolejny pomysł na
ciekawe wykorzystanie powstałych na tym terenie
sztucznych jezior.
„Pozostawimy przepiękną perełkę turystyczną
tu dla tych mieszkańców, coś czego nikt by się po
tych terenach nie spodziewał – podsumowuje dyrektor KWB Bełchatów, Kazimierz Kozioł. – Jeśli
jeszcze te jeziora dobrze się wokół zagospodaruje, to na pewno również przychody gmin z tytułu turystyki mogą być olbrzymie”.
Kopalnia zleciła już
opracowywanie bardziej
szczegółowych planów.
Na jednej z plansz aktualnej prezentacji, w której
KWB Bełchatów informuje o etapach rekultywacji wyrobisk górniczych,
znaleźć można dość precyzyjne liczby i daty kolejnych etapów prac.
Fragment tego slajdu prezentujemy obok.
Słuchając rozmowy wyemitowanej w Radiu Ziemi Wieluńskiej
(jest ciągle dostępna na
stronie http://radiozw.
com.pl/index.php?page=guest&part=3) dochodzimy do wniosku, że
planistyczny rozmach widoczny w opracowaniu
Zbigniewa Kasztelewicza
uległ znacznemu okrojeniu. Co z zapowiadanym
krytym stokiem narciarskim? Albo ze sztucznym
torem wodnym (o torze
Formuły 1 już nie wspominając).
W opisanej na początku prezentacji wykłaå ciąg dalszy na str. 9
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Najpiękniejsze wieńce – wybrane

W

samo południe 25 sierpnia przed budynkiem domu kultury w Łękińsku stanęła niezwykła ekspozycja, złożona
z trzynastu kompozycji dożynkowych. Wśród nich dominowały
klasyczne wieńce, choć niekoniecznie w klasycznej formie czyli
w kształcie korony. Były także dwie kompozycje z kłosów zbóż
i z kwiatów, umieszczone w ceramicznych
wazonach.
Ta wystawa posłużyła komisji konkursowej do rozstrzygnięcia ogłoszonego w lipcu gminnego konkursu na wieniec
dożynkowy. Przypomnijmy, że jego organizatorami były Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie oraz kleszczowski Urząd
Gminy. Siedmioosobowa komisja pod
przewodnictwem wójta Sławomira Chojnowskiego wskazała trzy nagrodzone
wieńce. Pierwszą nagrodę otrzymały panie reprezentujące sołectwo Łuszczanowice: Urszula Tatara, Karolina Błaszczyk,
Ewa Błaszczyk i Magdalena Wiatrak.
Wykonany przez nie imponujący wieniec miał kształt wiejskiej studni.
Ze względu na ilość zużytego materiału (kłosów, owoców, nasion i roślin) była
to prawdziwa... studnia obfitości. Wiele
fragmentów kompozycji zostało udekorowanych za pomocą precyzyjnie klejonych
pojedynczych ziaren. Jak obliczyły wykonawczynie wieńca wykorzystanych zostało 11 różnych odmian nasion zbóż i roślin. Oprócz

kłosów żyta naturalnej barwy panie zastosowały w swojej kompozycji także kłosy żyta
barwione na zielony kolor. Dopiero na powiększeniu widać,
jakiej dokładności wymagała
wykonana przez nie praca.
Druga nagroda przypadła
w udziale wykonawczyniom
wieńca, zgłoszonego do konkursu przez
sołectwo Czyżów. Wieniec ma formę
klasycznego kosza, ale absolutną nowością są zastosowane w kompozycji fragmenty, w których zostało użyte czesane
włókno sizalowe. Uwagę zwracają też
kwiaty, których płatki wykonane zostały z pestek dyni. Ten wieniec przygotował zespół w składzie: Barbara Kaczmarek, Agnieszka Ciesielska, Aniela Bujacz
i Ewa Kurzydlak.
Sołectwo Dębina zgłosiło do konkursowej rywalizacji wieniec w kształcie
koła młyńskiego. Wygląd tej kompozycji
zależał w dużym stopniu od dokładności wykonania, a ściślej mówiąc zespawania metalowego szkieletu wieńca. Na
obwodzie młyńskiego koła zostały zamocowane precyzyjnie przycięte kłosy pospolitych traw. Niemal obowiązkowym
elementem składowym każdego wieńca dożynkowego są kolorowe wstążki.
Nie zabrakło ich też w wieńcu z Dębiny,
którego wykonawczyniami są: Katarzyna Sulikowska, Anna Piestrzyńska, Anna
Gniotek i Monika Trzcińska.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone
podczas dożynek, a panie które trudziły się przy nagrodzonych wieńcach odebrały nagrody z rąk wójta gminy i dyrektor GOK, Sławomiry Mrozowicz.
(s)
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Łękińsko, 25 sierpnia 2013 - Powiatowo-Gminne Dożynki

Sprzed domu kultury korowód
wyruszył do kościoła

Ceremonia poświęcenia wieńców

Po wystąpieniach wójta gminy Kleszczów i starosty powiatu bełchatowskiego
odbyła się ceremonia przekazania im chlebów przez starostów dożynek

Wieńce miały najróżniejszą formę

Odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”
dla najlepszych rolników powiatu

Delegacje gmin prezentują
swoje wieńce

Dyrektor Elektrowni Bełchatów
obdarowany wieńcem z sołectwa Żłobnica

Na scenie zespół folklorystyczny
z Czech

Występ Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Gminy Kleszczów

Przeboje z całego świata
w wykonaniu grupy FRANT

Bernard Dornowski przypomniał
przeboje Czerwonych Gitar
FOTO: Jerzy Strachocki

8

P

Informator

KLESZCZOWSKI

NR 17/372

Leśny Przewodnik Turystyczny

obyt w lesie to najbardziej uniwersalny, dostępny dla wszystkich sposób na osiągnięcie równowagi psychicznej i fizycznej. Co można robić pośród drzew i śpiewu ptaków? Źródłem inspiracji może być nasz serwis – czytamy na stronie www.czaswlas.pl.
Portal przedstawia przykłady różnych pomysłów na wypoczynek
w środowisku leśnym. Te praktyczne informacje zaczynają się omówieniem zasad bezpieczeństwa w turystyce leśnej. Z dalszej lektury
dowiemy się o takich formach leśnego relaksu, jak: bieganie, nordic
walking, podglądanie ptaków, fotografowanie przyrody, grzybobranie, biegi na orientację, jazda na rowerze po leśnych trasach.

Setki ciekawych miejsc
W zakładce „Miejsca i obiekty” znajdziemy imponującą bazę danych, w której 21 sierpnia widniały 2622 obiekty różnego charakteru. Oprócz leśniczówek wynajmujących pokoje noclegowe, były
też namiary pokoi gościnnych, kwater myśliwskich, miejsc do biwakowania, ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, parkingów
leśnych, ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych. Wyszukiwanie konkretnego obiektu ułatwione jest dzięki zastosowaniu podziału na województwa.
Gdyby oceniać atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów w Polsce przez pryzmat umieszczonych na portalu obiektów
o znaczeniu turystycznym to najkorzystniej wypada województwo
zachodniopomorskie (306 obiektów), a zaraz za nim wielkopolskie
(289). Na szarym końcu są dwa regiony: Świętokrzyskie (57) i – niestety – Łódzkie (50 obiektów). Miłośnicy lasów z naszego regionu
pewnie gorąco zaprotestują na wieść o tak kiepskiej pozycji Łódzkiego. Tak naprawdę o liczbie obiektów decyduje aktywność osób,
które zdecydowały się wysłać do portalu informacje o godnych polecenia miejscach.
Dodajmy, że spośród wspomnianych 2622 obiektów 35 zasłużyło sobie na szczególne wyróżnienie w zakładce „Warto zobaczyć”.
A w zakładce „Wycieczki” znajdziemy opisy prawie 30 ciekawych
tras wycieczkowych.

Bezpieczne grzybobranie
Po to, by zaznać przyjemności relaksu w lesie nie trzeba się
jednak wybierać na daleką wyprawę. Dla tysięcy Polaków jednym
z ulubionych sposobów leśnego odpoczynku jest zbieranie grzybów. Znawcy mówią, że w polskich lasach występuje około tysiąca
jadalnych odmian grzybów, przy czym zbieramy tylko kilkanaście
najbardziej popularnych gatunków.
Uważa się, że Polacy są największymi grzybiarzami wśród narodów Europy. Trudno się dziwić, skoro mają tak swobodny dostęp do terenów leśnych. Prawie 80 proc. terenów leśnych to lasy

państwowe. Wszyscy mają do nich wolny wstęp i do woli mogą korzystać z pożytków runa leśnego. Zakaz zbierania dotyczy tylko
chronionych gatunków grzybów, a ograniczenie wstępu do lasów
ogłaszane jest w sytuacjach wyjątkowych i dotyczy na przykład obszarów zagrożonych pożarami, bądź terenów porządkowanych po
wichurach.
U Polaków - grzybiarzy, którym przyszło osiąść za granicą,
ograniczenia w dostępie do lasów wywołują zdziwienie. Trzeba wiedzieć, że na zachodzie Europy w lasach dominuje własność prywatna. Obok ograniczeń we wstępie do lasów są też wprowadzane
ograniczenia ilościowe. Np. w Niemczech lub Wielkiej Brytanii pojedyncza osoba zebrać może tylko określoną ilość grzybów (do 1,5-2
kg). A w Belgii czy Holandii ich zbieranie jest w większości regionów
albo w całym kraju w ogóle zakazane. Z kolei w Austrii wprowadzane są czasowe zakazy zbierania grzybów, zaś we Francji nawet za
grzybobranie w lasach publicznych trzeba płacić.
W Polsce dla części rodzin zbiór i sprzedaż grzybów to nie tylko sposób na leśną rekreację, ale także metoda zarobienia pieniędzy na domowe wydatki. Stąd widok osób handlujących grzybami
na rynkach i bazarach, a także widok grzybiarzy czekających na nabywców przy wielu drogach.
Wszystkim, którzy chcieliby uniknąć przykrych pomyłek przy
zbieraniu grzybów polecamy odwiedzenie portalu http://grzybyjadalne.wordpress.com/. Na głównej stronie trafimy od razu na ponad 8-minutowy film „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”. W bogato
ilustrowanych zakładkach poznamy natomiast grzyby jadalne i trujące, jest tam także zestawienie najczęściej mylonych grzybów. Początkujący zbieracze grzybów wiele użytecznych informacji znajdą
w zakładce zawierającej różne materiały edukacyjne.
Tegoroczna aura nie rozpieszczała pasjonatów grzybobrania.
Długotrwałe opady i sucha pogoda nie sprzyjały bowiem wzrostowi grzybów. Wystarczy jednak parę deszczowych dni i odpowiednia
temperatura, by grzybiarze ruszyli do lasów.
„Co najmniej 20 milionów kilogramów – tyle jadalnych grzybów
czeka na nas każdego roku w polskich lasach – czytamy w portalu
czaswlas.pl. - Gdyby każdy dorosły Polak wybrał się na grzybobranie, to w leśnej gęstwinie miałby statystyczną szansę znaleźć kilka
koźlarzy, borowików, kurek, maślaków lub innych grzybów”.
Grzybiarzom życzymy, by jak najszybciej pojawiły się warunki
sprzyjające wzrostowi borowików, podgrzybków i maślaków. Jednocześnie apelujemy o nie niszczenie grzybów niejadalnych. Co prawda dla ludzi nie mają one znaczenia. Skoro jednak występują w naturze to mają swoją rolę do spełnienia.
Opr. (s)

To, że mieszkający na terenie gminy Kleszczów uczeń lub student korzysta z gminnych stypendiów nie
oznacza, że nie może starać się o stypendia z innych źródeł. Informacje na ich temat najłatwiej znajdzie
pod adresem www.mojestypendium.pl.

Stypendia z niejednego źródła

„Moje stypendium” to serwis internetowy o aktualnych programach stypendialnych i konkursach. Są wśród nich stypendia naukowe, naukowo-socjalne, artystyczne, muzyczne, sportowe czy tematyczne. Mogą się o nie starać uczniowie szkól podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studenci, absolwenci studiów i doktoranci.
Fundusz stypendialny „Fundacji Przyjaciółka” oferuje pomoc finansową gimnazjalistom z domów dziecka oraz z rodzin zastępczych. Ma on zachęcać do zdobycia wykształcenia. Obejmuje
uczniów wszystkich klas gimnazjalnych, którzy otrzymali świadectwo i osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, lub mają na koncie osiągnięcia w dziedzinach sportowych, muzycznych czy artystycznych.
Wnioski składać można do 15 września poprzez stronę www fundacji.

Pomoc socjalną można otrzymać m.in. poprzez „Stypendia Fundacji Rodzin Górniczych”. Służą one wspieraniu rodzin pozostałych
po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych, znajdujących
się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej. Skorzystać
z niego mogą uczniowie od 4 klasy podstawowej i studenci w rodzinach, w których dochód na jednego członka tej rodziny nie jest
wyższy jak minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto za pracę
pracowników. Wnioski o przyznanie stypendium można składać na
stronie fundacji do 31 października.
Naukowo-socjalnym programem zachęca fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”. „Indeks marzeń” to konkurs dla niepełnosprawnych maturzystów, którzy z powodu swoich dysfunkcji lub
å ciąg dalszy na str. 10
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Rehabilitacja zdrowotna
dzięki KRUS

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) realiK asa
zuje kilka głównych zadań, które wynikają z ustawy o ubez-

pieczeniu społecznym rolników. Podstawowe zadania to oczywiście
obsługa ubezpieczonych rolników, a także emerytów i rencistów
podległych KRUS oraz przyznawanie i wypłata świadczeń
emerytalno-rentowych i wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich oraz innych świadczeń.
W strukturze KRUS działa też własny, dwuinstancyjny system
orzecznictwa lekarskiego w postępowaniu dowodowym potrzebnym do ustalenia prawa ubezpieczonych do świadczeń rentowych
i odszkodowawczych, których przyznanie wymaga medycznej oceny stanu zdrowia lub oceny następstw wypadku w związku z pracą
rolniczą. W pierwszej instancji orzeczenia wydają lekarze rzeczoznawcy, a w drugiej - komisje lekarskie KRUS.
Odrębny zakres pracy KRUS to działalność prewencyjna,
która ma zapobiegać wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom
zawodowym ubezpieczonych.

Trzytygodniowe turnusy
w ośrodkach leczniczych KRUS
KRUS prowadzi także nieodpłatną, dobrowolną rehabilitację leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń w KRUS,
zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy lub wykazujących
okresowo całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zawodowej w gospodarstwie rolnym. Ta działalność jest prowadzona przez
centra i ośrodki KRUS oraz współpracujące z kasą sanatoria. Każdego roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 14 tys. osób.
Od 1993 roku w okresie wakacyjnym kasa organizuje także turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. W czasie tegorocznych wakacji z tych turnusów skorzystało około 1200 dzieci.
Co warto wiedzieć o rehabilitacji leczniczej organizowanej przez
KRUS? Jest ona organizowana w formie 21-dniowych turnusów.
Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym,
a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Oznacza
to, że rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym.

Kto ma prawo starać się o skierowanie?
Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej
przez KRUS, musi spełniać jeden z następujących warunków:
• Podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
w pełnym zakresie.
• Podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
• Mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachować zdolność do samodzielnej egzystencji.
Za każdym razem świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest
na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji.
Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone
przez lekarza. Wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje
6 miesięcy, należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) we
właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS.
Wnioski podlegają rejestracji, sprawdzeniu pod względem formalnym i ocenie merytorycznej.
Po akceptacji lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycję wyjazdu. W przypadku, gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce re-
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habilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają
osoby, dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej. Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy.
Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym
nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Bezpłatny pobyt, zwrot kosztów dojazdu
Pobyt rolnika na turnusie jest bezpłatny, a zakład rehabilitacji
leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki
rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego (podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca
2013 r.).
Od 1 sierpnia br. zaczęły obowiązywać nowe wzory wniosków
o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wzór takiego wniosku
można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Centra Rehabilitacji Rolników KRUS funkcjonują obecnie w Horyńcu Zdroju, w Jedlcu, w Iwoniczu Zdroju, w Szklarskiej Porębie,
w Teresinie, w Kołobrzegu (centrum „Niwa”), a także w Świnoujściu
(centrum „Sasanka”). Dane tych centrów, opisy warunków pobytu oraz leczenia dostępne są także na stronie internetowej KRUS.
Warto wiedzieć, że korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem
KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia w uzdrowiskach, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Opr. na podstawie www.krus.gov.pl

Co w miejscu wielkiej dziury?
å ciąg dalszy ze str. 5
dowcy AGH w Krakowie pokazane zostały także przykłady innego wykorzystania terenów po kopalniach odkrywkowych. Na fotografiach mogliśmy obejrzeć
np. odcinek sztucznego toru wodnego, urządzonego na terenie byłej kopalni w Niemczech, sąsiadujący z muzeum maszyn górniczych (Kanaupark Markleeberg), a także zbudowane na zwałowiskach czeskich kopalń Vrbensky
i J. Šverma (w pobliżu miasta Most) autodrom i hipodrom. Z kolei w nieczynnej kopalni Golpa Nord w Graefenhainichen urządzony został niezwykły ośrodek „Ferropolis”. A w Neuss koło Dusseldorfu zbudowano kryty, całoroczny stok
narciarski.
Zbigniew Kasztelewicz podsumowując efekty „wodnej” rekultywacji odkrywek „Bełchatów” i „Szczerców” podkreśla, że „po zakończeniu eksploatacji
w obecnie czynnych kopalniach w wyrobiskach końcowych zostanie zgromadzone ponad 5 mld m sześć. słodkiej wody - co przy dużym deficycie wody słodkiej w Polsce będzie bardzo dużym „skarbem”.

Szczegółowych planów jeszcze nie ma
Pewien wpływ na to, jakie obiekty o charakterze rekreacyjno-turystycznym
powstawać będą mogły w ramach prowadzonej rekultywacji terenów po węglu
wydobytym z odkrywek „Bełchatów” i „Szczerców” będą miały samorządy gmin,
na których terenie znajdą się jeziora i zwałowiska. Na razie nie ma szczegółowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla odkrywki „Bełchatów”. W maju tego roku Rada Gminy Kleszczów podjęła uchwałę
o przystąpieniu do uchwalenia mpzp dla części terenu zwałowiska wewnętrznego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów”, zmienionym w marcu 2012 r. zapisy dotyczące kierunku rekultywacji terenów pogórniczych są dość ogólnikowe. Mówią o wypłyceniu
najgłębszej części wyrobiska i odpowiednim przygotowaniu skarp do powstania
zbiornika wodnego „(…) którego lustro wody ma sięgać + 175,3 m npm. Wszystkie tereny położone powyżej tego poziomu powinny być zrekultywowane w kierunku leśnym i sportowo-rekreacyjnym”.
Jeśli zaś chodzi o teren zwałowiska wewnętrznego (już zasypaną część
odkrywki) w jego części zachodniej „Studium” przewiduje utworzenie terenów
sportowo-rekreacyjnych, a we wschodniej - budowę elektrowni wiatrowej oraz
tereny leśne.
J. Strachocki
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Stypendia
z niejednego źródła
å ciąg dalszy ze str. 8
trudnej sytuacji finansowej zrezygnowali z marzeń o studiach na
wyższej uczelni. Laureaci zostaną wybrani na podstawie wyników
egzaminu maturalnego oraz listu motywacyjnego, którym mają
przekonać jury, że są najlepsi. Dziewięcioro zwycięzców przez
9 miesięcy, otrzymywać będzie miesięczne dofinansowanie w wysokości 1000 zł brutto. Termin składania wniosków mija 15 września, a więcej szczegółów znaleźć można na stronie fundacji
„Mimo wszystko”.
O stypendia akademickie Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego
Juzonia mogą się ubiegać ambitni studenci, którzy chcą kontynuować studia oraz tegoroczni maturzyści, przyjęci na polską uczelnię wyższą. Warunkiem jest zamieszkiwanie na wsi lub w mieście
do 30 tys. mieszkańców. Stypendium mogą też otrzymać osoby,
których dochód na osobę w rodzinie w 2012 r. nie przekroczył 926
zł. Wnioski można składać do 14 września poprzez stronę internetową fundacji.
Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą ubiegać się
o wsparcie z funduszu im. St. Estreichera, działającego od 1999 r.
Dziesięciomiesięczne dofinansowanie mogą otrzymać studenci I i II stopnia, wyróżniający się wysoką średnią ocen i pozostający w trudnej sytuacji finansowej. Najpóźniej do 20 września należy
złożyć komplet dokumentów w Biurze Informacji UJ.
Krakowska uczelnia proponuje też stypendia naukowe z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego UJ dla olimpijczyków. Jest to
pomoc dla studentów, którzy podjęli studia w roku uzyskania matury, byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej. Więcej szczegółowych informacji o programach stypendialnych UJ - na
stronie www.bi.uj.edu.pl.
Szczególnie utalentowane osoby, studiujące w polskiej bądź
niemieckiej akademii muzycznej, mogą starać się o jednorazowe
stypendia Fundacji Hans i Eugenia Jütting Stendal. Wysokość tych
stypendiów to 5 lub 8 tys. euro. Informacje na temat innych programów stypendialnych znaleźć można na stronie www.mojestypendium.pl. Ten serwis umożliwia także publikowanie propozycji stypendiów oraz informacji o organizowanych konkursach.
J.R.

Poszukuję domu
lub mieszkania
do wynajęcia
w Kleszczowie
lub najbliższej okolicy.
Tel. 604 550 000.

Kupię dom na terenie
gminy Kleszczów
w miejscowości Kleszczów,
Łękińsko lub Łuszczanowice.
Tel. 608 409 840.
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Sport

N

Jest Omega,
powstała też Alfa

owa drużyna piłki nożnej w gminie Kleszczów nazywa się
Alfa. Swój klubowy herb wybrała poprzez internetowe głosowanie spośród siedmiu projektów, przesłanych pocztą elektroniczną. Zanim zgłosiła się do oficjalnych rozgrywek, organizowanych
przez piotrkowski OZPN, rozegrała kilka meczów towarzyskich
z drużynami z naszego regionu. Grała ze zmiennym szczęściem,
pokonując w kwietniu LKS Dobryszyce 4:0, a potem dla odmiany
przegrywając w maju z Wartą Pławno 1:4.
Rozgrywkom nowego zespołu od początku towarzyszy spore
i stale rosnące zainteresowanie kibiców, co jest skrupulatnie odnotowywane na facebookowym profilu klubu Alfa. Zapyta ktoś, skąd
wzięli się piłkarze występujący w barwach Alfy. Większość z nich
stanowiła do maja trzon piłkarskiego Ogniwa Kleszczów, działającego w strukturze LKS Omega. Jeszcze 25 maja brali oni udział
w dorocznym „Turnieju o Puchar Wójta Gminy Kleszczów”. W finałowym meczu pokonali drużynę Ogniwa Łękińsko 2:1.
W ramach wakacyjnych sparringów Alfa Kleszczów zmierzyła
się 22 lipca z występującym w rozgrywkowej klasie „A” Hetmanem
Rusiec, remisując 3:3. 4 sierpnia w ramach eliminacji Pucharu Polski spotkała się ze Startem Lgota Wlk., przegrywając 2:5.
Skład Alfy: bramkarz: Damian Szymanek; obrońcy: Klaudiusz
Rutkowski, Przemysław Turek, Paweł Trędkiewicz, Przemysław
Górazda; pomocnicy i napastnicy: Jarosław Ciesielczyk, Sebastian Michalczyk, Bartłomiej Stępień, Kamil Szczęsny, Kamil Barański, Łukasz Dudziński; rezerwowi: Marcin Piesiak, Łukasz Szulc,
Paweł Szczęsny, Kamil Antczak; grający trener Zdzisław Peroński.
I nie jest to bynajmniej skład zamknięty. Jeden z wpisów w Facebooku głosi bowiem: Pragniemy nadmienić, że stowarzyszenie KS ALFA Kleszczów powstało z myślą o mieszkańcach gminy.
Naszym celem jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród miłośników piłki nożnej. W tym celu zapraszamy wszystkich mężczyzn zameldowanych w gminie Kleszczów i chętnych do
udziału w rozgrywkach na szczeblu profesjonalnym. Wiek nie gra
roli. Motywacja z biegiem czasu będzie wzrastać. Satysfakcja ze
zgubionych kalorii gwarantowana. A my będziemy dumni, z faktu,
że potrafimy odciągnąć was od oglądania tv czy leżenia na kanapie.
Zapraszamy na treningi w każdy wtorek i czwartek o godz. 17:30 na
boisko w sołectwie Wolica.
W rozgrywkach klasy „B” okręgu piotrkowskiego Alfa radzi sobie
bardzo dobrze. Na inaugurację sezonu 2013/14 drużyna wygrała
3:0 z Błękitnymi Chabielice, a w kolejnym meczu rozegranym w Bełchatowie pokonała 1:0 KS Grocholice (to spadkowicz z klasy „A”).
Oto terminy najbliższych meczów, które na własnym boisku
(w Wolicy) rozegrają w tej rundzie piłkarze KS Alfa:
• 7.09. (sobota) godz. 17:00 KS Alfa Kleszczów - LZS Piast Krzywanice
• 21.09. (sobota) godz. 16:00 KS Alfa Kleszczów - LKS Warta-Carbo Pławno
• 5.10. (sobota) godz. 15:00 KS Alfa Kleszczów - LKS VIS Gidle
• 19.10. (sobota) godz. 15:00 KS Alfa Kleszczów - LKS Dobryszyce
Warto dodać, że prócz wymienionych drużyn w grupie II klasy
„B” występują jeszcze: LKS Start Lgota Wielka, KS EBE SPN
Bełchatów, LZS Victoria Woźniki oraz LZS Świt II Kamieńsk.
(s)

KOREPETYCJE
Język angielski
Tel. 512 178 770
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Sport
Młodsi piłkarze Omegi
w poprzednim „Informatorze” terminów meczów, które na kleszDo podanych
czowskim stadionie rozgrywać będą drużyny III ligi oraz klasy okręgowej

dodajemy terminarze meczów młodszych drużyn piłkarskich. W rozgrywkach nadzorowanych przez OZPN w Piotrkowie Trybunalskim klub LKS Omega Kleszczów
reprezentują w tym sezonie jeszcze dwie drużyny.
Klasa Michałowicz
Pierwszy mecz – z drużyną WKS Kawaleria Tomaszów Maz. – nasz zespół miał
rozegrać 28 sierpnia. Wynik podamy w
następnym wydaniu „IK”.
l 7.09. godz. 13.00 LKS Omega
Kleszczów - KS Concordia Piotrków
Tryb.
l 5.10. godz. 13.00 LKS Omega Kleszczów - TS Szczerbiec Wolbórz
l 19.10. godz. 13.00 LKS Omega
Kleszczów - MUKS Olimpijczyk
Sławno
l 2.11. godz. 13.00 LKS Omega Kleszczów - UMKS Grabka Grabica
Nasi trampkarze rozgrywają swoje
mecze na boisku w Łękińsku.
W drużynie tej występują: Hubert
Gawłowski, Mateusz Jędrzejczyk, Piotr
Kaczmarczyk, Patryk Klimczyk, Mateusz Knysiak, Krzysztof Kociniak, Patryk Kusiak, Adam Łakomy, Łukasz
Morawski, Patryk Niedbała, Paweł Pajęcki, Bartosz Pieniążek, Miłosz Podsiadły, Sebastian Popiołek, Fabian Rojszczyk, Sebastian Saternus, Piotr Smuga,
Damian Sobociński, Artur Sosnowicz,

Wojciech Szczepaniak, Mateusz Zając,
Kacper Zatorski. Trener – Jacek Drzewiecki.
Klasa Junior Starszy
l 1.09. godz. 11.00 LKS Omega Kleszczów - LKS Mroczków
l 15.09. godz. 11.00 LKS Omega
Kleszczów - KS Paradyż
l 29.09. godz. 11.00 LKS Omega
Kleszczów - MKS Pilica Przedbórz
l 19.10. godz. 11.00 LKS Omega
Kleszczów - LKS Astoria Szczerców
l 2.11.godz. 11.00 LKS Omega Kleszczów - GUKS Gorzkowice
Piłkarze tej drużyny rozgrywają swoje mecze na boisku w Żłobnicy.
Skład drużyny: Damian Grzybowski, Błażej Kątny, Konrad Kątny, Radosław Klewin, Mateusz Kowalczyk, Damian Krasoń, Adrian Michalczyk, Piotr
Michalczyk, Krzysztof Miller, Krzysztof
Mundiłł, Adrian Ociepa, Radosław Osiewicz, Mateusz Roczek, Dawid Sobociński, Jakub Sobociński, Szymon Sobociński, Piotr Śluga, Mateusz Trajdos,
Patryk Trajdos. Trener – Wojciech Węglarski.

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w
Kurnosie (tel. 991).
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 73540-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
354 226.
• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks”
pod numer telefonu (44) 731-37-13.
• Awarie w sieci gazowej w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Radomsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
Poza tymi godzinami zgłoszenia awarii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE tel. 992.
• Awarie oświetlenia ulicznego należy
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695122-863 lub 692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (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
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Finansowe premie za posesje

onkurs, w którym mieszkańcy gminy lubiący zajmować się
urządzaniem i pielęgnacją zieleni wokół swoich domostw,
mogli walczyć o nagrody, został zakończony. Tytuł „Najschludniejszej posesji siedliskowej” wywalczyła posesja zgłoszona przez Beatę i Pawła Roczków z Łękińska (fot. 1).

3
Drugą lokatę w tej rywalizacji przyznano posesji z Wolicy (fot. 4).
Jej właścicielką jest Dorota Kowalska.
(s)

1
Na drugim miejscu w tejże kategorii komisja konkursowa sklasyfikowała posesję Bogusławy Garwolskiej, także z Łękińska (fot.
2). Trzecia nagroda oraz wyróżnienie przypadło właścicielom posesji znajdujących się na terenie Kleszczowa – odpowiednio Krystynie
Gleń oraz Katarzynie i Tomaszowi Pająkom.

4

FIRMA USŁUGOWA
„OPTIMUM” BHP
2
W kategorii „Posesja w gospodarstwie rolnym” konkurencja –
jak co roku – była mniejsza, ale i regulaminowe wymagania – większe. Stąd też wyższa o 500 zł nagroda za zwycięstwo. Zwycięska
posesja (fot. 3) znajduje się w Łękińsku i należy do Adama Michalczyka.

We wrześniu…

…polecamy mieszkańcom gminy dwie regionalne imprezy promocyjne.
l 7 i 8 września - Mixer Regionalny (Jarmark Wojewódzki). W łódzkiej Atlas
Arenie miasta, gminy i powiaty z całego
regionu będą promować swoje walory,
lokalnych twórców i przysmaki. Uzupełnieniem będą koncerty estradowe.
l 13-15 września - XXXI Ogólnopolskie
Dni Pszczelarza (park przy Muzeum
Regionalnym w Bełchatowie). Odbędą
się warsztaty pszczelarskie, tematyczne
wykłady, sprzedaż różnych gatunków
miodu, występy estradowe.

Marlena Marszał
Starszy Inspektor ds. BHP
97-410 Kleszczów
ul. Klonowa 24 Łękińsko
tel. 723 053 074

optimumbhp@poczta.fm

www.optimumbhp.com.pl

