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Firma CAT Polska Sp. z o.o. w poło-
wie sierpnia zaczęła obsługę kolejnego, 
znaczącego dla fi rmy klienta. Do obecnie 
obsługiwanych marek samochodowych 
(Renault, Dacia, KIA, Suzuki, Mitsubishi, 
Subaru, BMW, Nissan) dołączyła właśnie 
marka Hyundai. Nastąpiło to po kilku la-
tach starań. Dla Centrum Dystrybucyjne-
go w Rogowcu oznacza to zwiększenie 
dystrybucji aut o ok. 25 proc. w skali roku.

Więcej na str. 5

Centrum także 
dla Hyundaia

Upalne święto plonów
W niedzielę 28 sierpnia w gminie Kleszczów wszystkie dro-

gi prowadziły do wsi Antoniówka. To tutaj zorganizowane zosta-
ło doroczne święto 
plonów gminy Klesz-
czów. Uczestnicy do-
żynek zgromadzili się 
w sąsiedztwie miej-
scowego domu kul-
tury. Stąd korowód 
prowadzony przez 
M ł o d z i e ż o w ą  O r -
kiestrę Dętą Gminy 
Kleszczów pomasze-
rował przez wieś na 
boisko piłkarskie.

Więcej na str. 9

17 i 18 września - ryk 
motorów w odkrywce

Po raz trzeci na terenie gmi-
ny Kleszczów odbędą się wyścigi 
motocykli enduro. Partnerem tego 
emocjonującego wydarzenia jest 
Gmina Kleszczów. W wyścigu na 
terenie odkrywki kopalni Bełchatów 
wezmą udział zawodnicy ze ścisłej 
czołówki hard enduro - m.in. 6-krot-
ny mistrz świata Tadeusz Błażu-
siak oraz zwycięzca drugiej edy-
cji wyścigu (w 2015 roku) Jonny 
Walker.

Więcej na str. 14

Bezpłatny kurs 
„ABC przedsiębiorczości”
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w Kleszczo-

wie planuje zorganizowanie bezpłatnego kursu „ABC  przedsię-
biorczości”. Warunkiem udziału w zajęciach jest wyrażenie zgody 
przez uczestnika na udział w programie oraz na wykorzystanie wi-
zerunku do celów promocji projektu. 

Mieszkańcy gminy, zainteresowani nauką podstaw przedsię-
biorczości powinni zgłosić się do siedziby Agencji „ARREKS” S.A. 
ul. Główna 122 w Kleszczowie. Tu wypełnią stosowny formularz 
zgłoszeniowy, uzyskają też dodatkowe informacje o kursie.

Więcej informacji - pod nr tel. 44/ 731 37 10, w siedzibie Agen-
cji „ARREKS” i na stronie www.arreks.com.pl.

Festiwal nauki w ZSP
Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Kleszczowie organizu-
je drugą edycję Festiwalu Nauki 
i Sztuki. Jej hasło przewodnie to 
„Nowoczesne technologie i czło-
wiek”. W sobotę 24 września od 
godz. 14 do 19 w siedzibie szko-
ły oraz na terenie kompleksu SOL-
PARK organizowane będą warsz-
taty, pokazy, doświadczenia i 
eksperymenty, które zaciekawią 
zarówno dzieci, młodzież, jak i do-
rosłych.

Więcej na str. 6

Które posesje 
najschludniejsze?

Do tegorocznej edycji kon-
kursu na najschludniejszą po-
sesję gminy Kleszczów zgło-
szono sześć posesji. Komisja 
powołana przez wójta Sławo-
mira Chojnowskiego dwa razy 
oglądała zgłoszone do konkur-
su posesje - pierwszy raz 29 
czerwca, a drugi - 9 sierpnia. 
Podczas nich powstała doku-
mentacja fotograficzna. Uza-
sadnienie decyzji o ostatecznym podziale nagród komisja zamie-
ściła w protokole. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas 
dożynek gminnych.

Więcej na str. 16

Foto: Tomasz Gola 
Red -Bull Content Pool
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Na budowie przedszkolaGmina utworzy spółkę, która 
zajmie się lecznictwem

zreorganizować funkcjonowanie lecznictwa, służącego miesz-
kańcom gminy? Jakie możliwości zamawiania i finansowania 

przez gminę usług leczniczych, w tym także specjalistycznych świadczeń 
dla mieszkańców, daje czerwcowa nowelizacja ustaw dotyczących dzia-
łalności leczniczej? Jaka forma organizacyjna byłaby najkorzystniejsza dla 
tworzonego przez gminę od podstaw nowego podmiotu leczniczego? Te i 
inne kwestie były przedmiotem rozważań zespołu powołanego przez wójta 
gminy Kleszczów Sławomira Chojnowskiego. W zespole działali m.in. za-
stępca wójta Joanna Guc oraz sekretarz gminy Kazimierz Hudzik.

- Impulsem do dynamicznych działań, dotyczących zmian w funkcjono-
waniu ochrony zdrowia w naszej gminie, była nie tylko nowelizacja ustawy, 
dająca samorządom znacznie większe możliwości finansowania świadczeń 
zdrowotnych, ale również rozpoczęty w czerwcu remont budynku, w którym 
działa ośrodek zdrowia - mówi Joanna Guc, zastępca wójta. - Wydamy na 
to 7,5 mln złotych. Odremontowany i doposażony ośrodek zdrowia i działa-
jący w nim gminny podmiot leczniczy pozwolą spełnić oczekiwania miesz-
kańców w zakresie ochrony zdrowia i zapewnią im odpowiedni poziom ob-
sługi. Pacjenci będą mogli zapomnieć o tym co teraz jest bolączką: brak 
pełnej informacji o lekach jakie przyjmują, osobne karty u każdego specja-
listy, konieczność ciągłego dostarczania zaświadczeń o kontynuacji leków, 
dopołudniowe godziny przyjęć specjalistów, brak opieki zdrowotnej w sobo-
ty, brak możliwości wykonania bezpłatnych badań laboratoryjnych np. dla 
kobiet, będących pod opieką ginekologa zatrudnianego przez gminę w ra-
mach programu zdrowotnego. O poprawie gminnej służby zdrowia mówiło 
się od dawna, ale brak było zdecydowanych działań.

Zmienione przepisy weszły w życie 15 lipca tego roku. Są one korzyst-
ne zwłaszcza dla tych gmin i miast, które nie szczędzą środków na opiekę 
zdrowotną i świadczenia lecznicze dla swoich mieszkańców. Dotychczas 
samorządy mogły jedynie tworzyć i realizować programy polityki zdrowot-
nej i tylko w takim zakresie, który nie pokrywał się z działalnością leczniczą 
finansowaną z pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia. Kilka takich pro-
gramów przyjęto i realizuje się także w gminie Kleszczów. Gmina nie mo-
gła natomiast dokupywać tych świadczeń zdrowotnych, które pokrywałyby 
się z działalnością NFZ.

Zmiany wprowadzone ostatnio w ustawie o działalności leczniczej oraz 
w ustawie o świadczeniach zdrowotnych, finansowanych ze środków pu-
blicznych, pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego (JST) kupować 
gwarantowane świadczenia zdrowotne.

- Teraz, jeżeli dostępność świadczeń gwarantowanych jest niewystar-
czająca, wolno gminie je dokupić - informował radnych gminy Kleszczów 
sekretarz gminy Kazimierz Hudzik. - Można to robić dwojako. Jeśli gmina 
nie ma własnego podmiotu leczniczego to kupuje dodatkowe świadczenia 
w drodze konkursu na wolnym rynku. Jeśli ma własny podmiot leczniczy to 
w pierwszej kolejności może świadczenia dokupić właśnie tam.

Z trzech możliwych form organizacyjnych (spółka prawa handlowe-
go, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka budżeto-
wa) zespół działający w Urzędzie Gminy Kleszczów zarekomendował Ra-
dzie Gminy powołanie podmiotu leczniczego w formie spółki. Specyfikę 
wspomnianych form organizacyjnych, ich uprawnienia i zależności sekre-
tarz gminy przedstawił podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Gmi-
ny Kleszczów, które odbyło się 23 sierpnia. Radni dyskutowali nad spra-
wą gminnego podmiotu leczniczego także podczas sesji, zwołanej tydzień 
później.

W uchwale podjętej 30 sierpnia na sesji Rady Gminy zapisano, iż po-
wołana spółka „Kleszczowska Przychodnia Salus” będzie udzielać ambu-
latoryjnych świadczeń zdrowotnych. W tym zakresie mieszczą się rodzaje 
działalności opisane w PKD jako: praktyka lekarska ogólna, praktyka lekar-
ska specjalistyczna, praktyka pielęgniarek i położnych, praktyka lekarska 
dentystyczna, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej. O ko-
lejnych etapach organizacji gminnego podmiotu leczniczego będziemy in-
formować.

JS

Równą drogą  
do Stefanowizny

rawdopodobnie już w połowie przyszłego roku do Stefano-
wizny - jednej z najmniejszych osad w gminie Kleszczów 

można będzie dojechać nową, rozbudowaną drogą. Wkrótce po-
znamy wyniki ogłoszonego przez gminę przetargu na realizację tej 
inwestycji.

Droga, którą gmina chce przebudować, ma ponad 2,6 km dłu-
gości. Odchodzi w kierunku północnym od drogi, prowadzącej 
przez tereny KWB Bełchatów. Zanim powstanie nowa jezdnia i pla-
nowany na terenie samej wsi chodnik, konieczne będzie usunięcie 
płyt drogowych, którymi teraz utwardzony jest ten trakt, a także wy-
cinka drzew i krzewów, kolidujących z inwestycją.

Przebudowa infrastruktury ma dotyczyć fragmentów sieci wo-
dociągowej. Dla odwodnienia jezdni powstanie pięć studni chłon-
nych oraz rowy po obu stronach drogi. Wzdłuż przebudowywanej 
drogi zostanie wykonana kanalizacja teletechniczna, która w przy-
szłości umożliwi przyłączenie do gminnej sieci pięciu istniejących 
w Stefanowiźnie posesji. Wykonane zostaną ponadto prace z za-
kresu elektryki. Na odcinku około 250 metrów zostanie zbudowane 
oświetlenie uliczne.

Zgodnie z założeniami postępowania przetargowego „do dnia 
30.11.2016 r. należy wykonać roboty budowlane jezdni w zakre-
sie co najmniej do warstwy podbudowy zasadniczej - beton asfalto-
wy gr. 7 cm, aby zapewnić dojazd do posesji w okresie zimowym”.

JS

Remontują ośrodek zdrowia
kilkunastu tygodni trwają prace związane z przebudo-
wą i remontem gminnego budynku przy ulicy Osiedlowej 

2 w Kleszczowie. Prowadzą je pracownicy częstochowskiej spół-
ki Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A. Dotychczasowe prace koncentrują 
się w głównym holu oraz w lewym skrzydle budynku, gdzie mieściły 
się pomieszczenia użytkowane przez GOPS. Usunięte zostały sta-
re okładziny ścian i posadzek, zdemontowane sufity podwieszane. 
Murarze przebudowali ściany niektórych pomieszczeń. Rozpoczęła 
się wymiana stolarki okiennej. Instalatorzy układają nowe przewody 
elektryczne, montują też instalacje grzewcze.

Na zewnątrz budynku z ele-
wacji najniższej kondygnacji skuto 
płytki klinkierowe, przygotowując 
ściany do docieplenia. Budowa-
na będzie nowa pochylnia, z któ-
rej korzystać mają osoby niepełno-
sprawne na wózkach.

JS

Jak

P

Od



1-30	IX	2016	 I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 3

GOPS informuje
Świadczenia z funduszu

alimentacyjnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kleszczowie informuje, że wnioski o usta-
lenie prawa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego na nowy okres świadcze-
niowy - od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. 
- przyjmowane są od dnia 1 sierpnia.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadcze-
nia z funduszu alimentacyjnego na nowy 
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami w okresie od 1 września do 
31 października, ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za mie-
siąc październik następuje do 30 listopada.

Świadczenia rodzinne
Wnioski o ustalenie prawa do świad-

czeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 
- od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. - przyj-
mowane będą od 1 września.

Jeśli osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne złoży wniosek wraz z do-
kumentami do 30 września, ustalenie pra-
wa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za listopad na-
stąpi do 30 listopada.

Jeśli wniosek wraz z dokumentami zo-
stanie złożony od 1 października do 30 li-
stopada, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń, przy-
sługujących za miesiąc listopad, nastąpi do 
31 grudnia.

Więcej informacji zainteresowani miesz-
kańcy gminy Kleszczów uzyskają w GOPS 
pod nr tel. 44/ 731-36-34.

Dopłaty na zakup podręczników
Przypominamy, iż rodziny posiada-

jące Kartę Dużej Rodziny mogą składać 
w GOPS wnioski o udzielenie pomocy fi-
nansowej w formie dopłat na zakup pod-
ręczników szkolnych i pomocy edukacyj-
nych. Wnioski można składać raz w roku, 

począwszy od 1 września każdego roku 
szkolnego lub akademickiego. Do wniosku 
należy dołączyć: zaświadczenia ze szkół, 
do których uczęszczają dzieci oraz faktury 
lub paragony na zakupione podręczniki, po-
moce szkolne, plecaki itp.

Dyżury psychologa
Dla mieszkańców gminy Kleszczów do-

stępne jest specjalistyczne poradnictwo 
psychologiczne, organizowane z inicjaty-
wy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Bełchatowie. Z bezpłatnych porad 
psychologa można korzystać w każdy po-
niedziałek w godz. 16.00-18.00 w siedzibie 
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.

Program „Rodzina 500+”
Do 31 sierpnia Gminny Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w Kleszczowie przyjął 567 
wniosków w sprawie przyznania świadcze-
nia wychowawczego „Rodzina 500+”. W tej 
liczbie jest 470 wniosków złożonych w for-
mie papierowej oraz 93 wnioski, przesłane 
drogą elektroniczną. W oparciu o 567 wyda-
nych decyzji na świadczenia dla 701 dzieci 
wypłacono dotychczas kwotę 1 732 242 zł.

Oto kolejne terminy, w których GOPS, 
obsługujący w gminie Kleszczów program 
Rodzina 500+, będzie przekazywał pienią-
dze na wskazany przez wnioskodawców ra-
chunek bankowy: ● 26 września, ● 27 paź-
dziernika, ● 22 listopada, ● 16 grudnia br.

Wsparcie dla rolników
W tym roku GOPS w Kleszczowie przy-

jął wnioski 142 rolników, uprawnionych do 
korzystania z lokalnego programu pomo-
cy. Jedenaście wniosków o oszacowanie 
szkód w uprawach rolnych i wypłatę wspar-
cia rolnicy złożyli w kwietniu, zaś pozostałe 
132 wnioski w lipcu i sierpniu. Łączna kwo-
ta wypłat, które przyznano rolnikom z gminy 
Kleszczów wyniosła 218 163 zł.

opr. JS

Sierpniowa sesja
sierpnia po wakacyjnej przerwie 
Rada Gminy Kleszczów zebrała się 

na 24. posiedzeniu. Sesję poprzedziły po-
łączone obrady trzech komisji (23 sierp-
nia). Relacje wideo z obu tych posiedzeń 
zamieszczone zostały na gminnej stronie 
www.

Po przyjęciu porządku sesji rada pod-
jęła dwie uchwały, w których wyraziła zgo-
dę na przeznaczenie przyznanych już do-
tacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana 
Pawła II w Bełchatowie na zakup dodatko-
wego wyposażenia. Niższe koszty zaku-
pu wielozadaniowego napędu elektryczne-
go z trepanem oraz urządzenia do mycia i 
sterylizacji narzędzi chirurgicznych pozwolą 
szpitalowi wykorzystać podarowane przez 
gminę Kleszczów pieniądze na kupno kli-
matyzatorów ściennych, a także nowego 
stołu operacyjnego. 

Trzy inne uchwały dotyczyły wyraże-
nia zgody na wydzierżawienie na okres po-
wyżej trzech lat nieruchomości gruntowych 
oraz odstąpienia od obowiązku przetargo-
wego zawarcia umowy. Gminna nierucho-
mość o powierzchni ponad 0,74 ha w Łusz-
czanowicach została wydzierżawiona na 
5 lat. Na taki sam okres zgodzono się wy-
dzierżawić 4-hektarową działkę w Żłobnicy 
oraz gminne grunty o łącznej powierzchni 
30,57 ha w obrębie Kleszczów.

Radni zgodzili się, by do zasobów gmi-
ny Kleszczów została zakupiona 4-arowa 
działka w sąsiedztwie cmentarza w Klesz-
czowie. Ten zakup pozwoli na zbudowanie 
drogi dojazdowej do cmentarza.

Kolejna z przyjętych uchwał umożli-
wi utworzenie podmiotu leczniczego nale-
żącego w 100 proc. do gminy Kleszczów 
- spółki z o.o. o nazwie „Kleszczowska 
Przychodnia Salus” (łacińskie słowo salus 
ma trojakie znaczenie: zdrowie, dobro, oca-
lenie). Zgodnie z uchwałą „zadaniem Spół-
ki jako podmiotu leczniczego jest udzielanie 
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych”, 
a kapitał zakładowy w chwili zawiązania bę-
dzie wynosił 2 mln zł.

Rada Gminy wyraziła zgodę na sprze-
daż przez Fundację Rozwoju Gminy Klesz-
czów 33-arowej działki w Kleszczowskiej 
Strefie Przemysłowej nr 2 pod inwestycje 
planowane przez spółkę cywilną Multi Ser-
wis Kleszczów. Cena sprzedaży to 15 zł za 
1 m kw.

JS

sierpnia zostały ogłoszone wyniki gminne-
go przetargu na zakup pięciu nowych au-

tobusów. Będą one wykorzystywane do świadcze-
nia usług transportowych przez gminną spółkę Zakład 
Komunalny „Kleszczów”. 

Spośród dwóch oferentów, którzy ubiegali się o 
gminne zamówienie (spółka Man Track&Bus z Woli-
cy k. Nadarzyna, szwedzka Volvo Bus Corporation z 

Goeteborga) wyższą ocenę łączną na podstawie bra-
nych pod uwagę ośmiu kryteriów uzyskał właśnie do-
stawca pojazdów marki Volvo. Firma udzieliła 60-mie-
sięcznej gwarancji na zakupione pojazdy, a cena 
za pięć autobusów wynieść ma łącznie 6.764.877 zł 
brutto. 

Umowę na dostawę wójt gminy Sławomir Choj-
nowski podpisał z przedstawicielem Volvo Bus Cor-

poration 29 sierpnia. Zapisany w umowie termin 
dostarczenia autobusów to 5 lutego 2017 r. Unieważ-
nione została ta część postępowania przetargowego, 
która dotyczyła dostawy mikrobusu do przewożenia 
osób na wózkach inwalidzkich. Jedyna złożona oferta 
opiewała na kwotę wyższą niż ta, którą zamawiający 
przygotował na zakup pojazdu.

JS

30

17

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom 
uroczystości pogrzebowych

Ś. P. Zofi i Nagoda
W sposób szczególny dziękujemy kapłanom za odprawioną mszę świętą, 
delegacjom z zakładów pracy i instytucji, rodzinie, znajomym i sąsiadom.

„Bóg zapłać” za modlitwę, wyrazy wsparcia i życzliwości.
Mąż i dzieci z rodzinami

Nowe autobusy będą marki Volvo
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Z działalności Fundacji
Wyniki konkursu „Plebiscyt Talent”

24 sierpnia br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej 
„Plebiscyt Talent”, w skład której weszli członkowie Zarządu Fun-
dacji Rozwoju Gminy Kleszczów oraz dyrektorzy szkół, których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Kleszczów.

Wnioski o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej za osią-
gnięcia naukowe złożyło łącznie 41 uczniów i studentów. Przy oce-
nianiu wniosków komisja konkursowa wzięła pod uwagę przede 
wszystkim prestiż określonych olimpiad, konkursów, projektów czy 
zdobytej ponadprogramowej i udokumentowanej wiedzy czy aktyw-
ności w danej dziedzinie.

Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
-  w kategorii szkół podstawowych - 6 nagród: Michał Moreń, 

Marcin Nowacki, Adam Olczyk, Małgorzata Załoga, Aleksan-
dra Mazur, Maksymilian Muskała.

-  w kategorii szkół gimnazjalnych - 2 nagrody: Karolina Cie-
ślak, Adrianna Szymczak.

-  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - 5 nagród: Marcin 
Muskała, Kinga Fryś, Klaudia Zielińska, Kamila Mielczarek, 
Anna Piwowarczyk.

-  w kategorii uczelni wyższych - 1 nagroda: Maciej Bindas.
Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 8 września.

Bezpłatna promocja firm
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje wszystkich pro-

wadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kleszczów 
o możliwości skorzystania z bezpłatnej usługi promocji swojej fir-
my. Dodatkowe informacje - w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów, ul. Sportowa 3 (pokój nr 23), lub pod nr tel. 44/731-
31-33.

Fundacja wybrała dostawcę ziarna
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów realizuje w tym roku ko-

lejny program pomocowy skierowany do rolników z terenu gminy. 
Polega on na dofinansowaniu kwalifikowanego materiału siewnego 
zbóż ozimych. Ustalono, że maksymalny limit na jedno gospodar-
stwo rolne wyniesie 500 kg materiału siewnego. Dla największych 
gospodarstw o pow. co najmniej 20 ha przyznane zostanie dofinan-
sowanie maksymalnie do 1000 kg zbóż ozimych.

Fundacja dofinansuje rolnikowi 60% kwoty wynikającej z róż-
nicy pomiędzy ceną rynkową zboża a ceną tego samego rodzaju 
zboża kwalifikowanego. Wnioski składane przez rolników fundacja 
przyjmowała do 15 kwietnia.

26 sierpnia FRGK ogłosiła informację o tym, która z ofert firm 
nasiennych została wybrana. Dostawcą ziarna, do którego zaku-
pu fundacja udzieli dopłaty, będzie spółka Centrala Nasienna z Sie-
radza.

opr. JS

 Odbiór odpadów 
wielkogabarytowych

EKO-REGION sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 10 
i 11 października od godziny 6.00 na terenie Gminy Kleszczów 
prowadzony będzie bezpłatny odbiór odpadów wielkogabaryto-
wych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbiera-
ne sprzed posesji według następującego harmonogramu:

10 października (poniedziałek)
● Rogowiec, ● Kamień, ● Dębina, ● Żłobnica, ● Antoniów-
ka, ● Łuszczanowice, ● Łuszczanowice Kolonia, ● Wolica, 
● Czyżów, ● Kocielizna, ● Stefanowizna, ● Adamów, ●Kol. 
Wola Grzymalina, ● Słok - Młyn I
11 października (wtorek)
Łękińsko
● ul. Północna, ● ul. Modrzewiowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Miła, 
●ul. Ustronna, ● ul. Rolna, ● ul. Długa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Po-
przeczna, ●ul. Akacjowa, ● ul. Leśna, ● ul. Klonowa, ● ul. Szkol-
na
Kleszczów
● ul. Główna, ● ul. Gliniana, ● ul. Sosnowa, ● ul. Słoneczna, ● ul. 
Szkolna, ● ul. Tylna, ● ul. Krótka, ● ul. Polna, ● ul. Boczna, ● ul. 
Ogrodowa, ● ul. Łączna, ● ul. Osiedlowa, ● ul. Niska, ● ul. Po-
przeczna, ● ul. Cicha, ● ul. Wysoka, ● ul. Sportowa, ● ul. Spa-
cerowa, ● ul. Źródlana, ● ul. Brzozowa, ● ul. Wspólna, ● ul. Ka-
linowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Wrzosowa, ● ul. Jagodowa, ● ul. 
Jarzębinowa, ● ul. Południowa, ● ul. Leśna, ● ul. Jaśminowa, ● 
ul. Poziomkowa, ● ul. Liliowa, ● ul. Słonecznikowa, ● ul. Chabro-
wa, ● ul. Krokusowa, ● ul. Kwiatowa, ● ul. Tulipanowa, ● ul. Wi-
śniowa, ● ul. Różana, ● ul. Malinowa, ● ul. Miła, ● ul. Irysowa, ● 
ul. Wschodnia.

Miejscowości i ulice zostały ułożone według kolejności  
przejazdu.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach 
wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi 
dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą: ● radia, telewizory, mo-
nitory oraz inny sprzęt RTV, ● lodówki, pralki, kuchenki, odkurza-
cze oraz inny sprzęt AGD, ● zużyte opony z samochodów oso-
bowych, ● złom metalowy - rynny, rury, blachy, piece, ● dywany, 
wykładziny, meble, ● duże opakowania z tworzyw sztucznych bez 
zawartości - beczki, skrzynki, wiadra, ● elementy stolarki - listwy, 
deski, płyty wiórowe, drzwi, okna, ● odpady zielone - powiązane 
gałęzie z drzew i krzewów, ● baterie, akumulatory.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie 
będą odbierane: ● odpady poremontowe i budowlane: gruz, płyt-
ki, cegła, kamienie, ● odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny 
wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), ● szkło w żadnej 
postaci, ● duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach 
niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, ● odpa-
dy powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ● 
odpady zawierające azbest - eternit.

UWAGA !
Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę od-

bioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i trans-
port oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w 
danym dniu ulic i miejscowości. Mieszkańcom, którzy nie wy-
stawią odpadów przed posesję do godziny 6.00 rano w wyzna-
czonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru - samochody nie 
będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłosze-
nie. Objazd wymienionymi ulicami i miejscowościami jest jed-
nokrotny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem  
tel. 44/ 632-39-00.

Kochanym, drogim  
naszym sercom 

Rodzicom i Dziadkom

Halinie i Romanowi Grat

z okazji 40-lecia ślubu życzenia błogosławieństwa Boga,  
miłości i dalszych długich lat życia 

w zdrowiu i szczęściu składają 

dzieci z rodzinami

Sprzedam działkę budowlaną w Łuszczanowicach  
z mediami. Tel. 577-992-873.
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bsługę logistyczną swoich klientów spółka CAT Polska prowa-
dzi w oparciu o cztery centra dystrybucyjne. Oprócz trzech do-

tychczasowych (Gdynia, Warszawa i Rogowiec) powstało kolejne, w 
Gliwicach. Utworzono je w 2012 r. głównie z myślą o produkowanych tu 
Oplach. Od tamtej pory teren gliwickiego centrum powiększył się trzy-
krotnie. Trafiają tu głównie auta produkowane na południu (np. Dacie 
z Rumunii i Maroka, Suzuki z Węgier). Dominującą rolę ciągle odgry-
wa jednak centrum na terenie gminy Kleszczów. W 2015 roku przeszło 
przez nie ok. 70 tys. aut. Pozostałe centra obsłużyły od kilkunastu do 
20 tys. pojazdów. W Rogowcu jest też zatrudnionych najwięcej pracow-
ników CAT Polska, bo ok. 140 z grona ponad 220 osób, pracujących 
we wszystkich centrach.

Dyrektor operacyjny Robert Skibiński (na zdjęciu) wyjaśnia, że 
ogłoszenia o zatrudnieniu kilkudziesięciu nowych pracowników w CAT 
Polska to właśnie wynik pozyskania nowego klienta - marki Hyun-
dai. W ramach przygotowań do obsługi tej marki powiększona została 
znacznie ta część placu w Rogowcu, na której funkcjonuje magazyn i 
skład celny. Do odprawy celnej będą kierowane pojazdy produkowane 
w koreańskich zakładach Hyundaia.

Marka Hyundai ponownie „rozrusza” dostawy aut na teren gminy 
Kleszczów drogą kolejową. Te pochodzące z fabryk w Korei Płd. przy-
płyną na statkach do portu w Koper (Słowenia), a stąd koleją dowożo-
ne będą do Rogowca. Końcowy odcinek tego transportu obsłuży Be-
trans – spółka zależna PGE GiEK S.A.

***
Poza obsługą nowych marek CAT Polska wprowadza pewne zmia-

ny organizacyjne, m.in. takie, które mają na celu skrócić czas obsługi 
każdego auta.

lipcu spółka Colep Polska osiągnęła rekordową wielkość 
produkcji w Zakładzie Napełniania, produkując 20,5 mln 

sztuk opakowań artykułów kosmetycznych w ciągu jednego miesią-
ca. Dzięki tak znacznemu wzrostowi produkcji spółka, której zakład 
produkcyjny funkcjonuje w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej 
nr 2, znalazła się w gronie największych producentów sektora pro-
duktów higieny osobistej w Europie. „Stabilny i zrównoważony roz-
wój Colep Polska znajduje odzwierciedlenie we wprowadzaniu no-
wych linii produkcyjnych dla globalnych klientów jak P&G, Johnson 
& Johnson czy Unilever” - informuje Rui Bento de Carvalho, dyrek-
tor zakładu w Kleszczowie.

W roku 2016 firma Colep Polska zdecydowała się zainwesto-
wać w nowe technologie, rozwijając tym samym swoje zdolności 
produkcyjne. Został wybudowany nowy zakład produkcyjny, który 
pozwoli na realizację strategicznych celów. „Wysokie tempo wzro-
stu Colep jest możliwe tylko dzięki niezwykłemu zaangażowaniu 
naszych pracowników, jasnej wizji i zrównoważonym praktykom 
biznesowym” - mówi dyrektor Rui Bento de Carvalho.

W roku 2016 Colep Polska spodziewa się wzrostu produk-
cji o kolejne 15 proc., co spowoduje utworzenie dodatkowych 100 

- Jako jedyne centrum Grupy CAT w Europie oddział w Rogow-
cu wdrożył specjalny system automatycznej identyfikacji samocho-
dów - mówi dyrektor Robert Skibiński. - Wcześniejszy system identy-
fikacji bazował na kodzie kreskowym i numerze VIN - indywidualnym 
dla każdego pojazdu. Te kody trzeba było za każdym razem manual-
nie skanować. Teraz identyfikacja następuje automatycznie drogą ra-
diową, poprzez sygnał wysyłany z anteny do modułu znajdującego się 
w przejeżdżającym obok anteny samochodzie. W taki sposób samo-
chód jest automatycznie identyfikowany bez konieczności jego zatrzy-
mania i ręcznego skanowania przez operatora jego kodu kreskowego.

System RFID (Radio Frequency Identification) pozwala znacznie 
skrócić te czynności i - przy wspomnianej już masie aut obsługiwanych 
w Rogowcu, gdzie każde auto wykonuje średnio około 5 wewnętrznych 
i rejestrowanych przemieszczeń, dając łącznie liczbę 350 tys. operacji - 
pozwala zaoszczędzić rocznie kilka tysięcy roboczogodzin. System ge-
neruje na tyle duże oszczędności, że zainteresował inne oddziały Gru-
py CAT w Europie. 

***
Firma CAT Polska nie ogranicza swojej działalności do terytorium 

Polski. Zasięg jej działania rozciąga się praktycznie na całą Europę od 
Hiszpanii po Ukrainę, od krajów nadbałtyckich aż po Słowenię i Wło-
chy. 

W 2015 roku firma przetransportowała 350 tys. aut, z tego po-
nad 110 tys. w kraju i 240 tysięcy w transporcie międzynarodowym. 
W zakresie eksportu samochodów firma współpracuje z fabrykami VW 
w Poznaniu, Fiata w Tychach, Opla w Gliwicach oraz leżącą tuż przy 
granicy Polski fabryką KIA w Zilinie na Słowacji oraz Hyundaia w Noso-
vicach w Czechach. 

Warto dodać, że CAT Polska obecny jest także w Płocku, gdzie ob-
sługuje fabrykę maszyn rolniczych Case New Holland (dawne zakłady 
Bizona), produkującą kombajny, traktory oraz osprzęt rolniczy.

Do przewożenia tej masy pojazdów firma wykorzystuje swoich pod-
wykonawców, choć coraz więcej aut przewożą własne, firmowe cięża-
rówki. Dotychczas było ich 13, ale ta liczba ma wzrosnąć do 20 do koń-
ca tego roku.

Działalności firmy bez wątpienia sprzyja koniunktura na sprze-
daż nowych aut w krajach Unii Europejskiej. Szczególnie duży wzrost 
sprzedaży w Polsce odnotowano w 2014 roku (o 12 proc.) i w 2015 
roku (o 9 proc.). Podobną koniunkturę można zaobserwować także 
w 2016 roku. Pierwsze 6 miesięcy tego roku to wzrost rejestracji no-
wych pojazdów o prawie 20 proc. względem analogicznego okresu w 
poprzednim roku.

Jerzy Strachocki

miejsc pracy. Dobra koniunktura i wysokie tempo wzrostu przewi-
dywane w kolejnych latach, mają szansę uczynić tę spółkę europej-
skim wzorcem w swoim sektorze.

O

W

CAT Polska pozyskał znaczącego klienta

Rekordowa produkcja Colep Polska

Linie produkcyjne Colep Polska
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Odmienione szkolne sale
inione wakacje w Szkole Podstawowej w Kleszczowie wy-
korzystane były do przeprowadzenia kilku zaplanowanych 

prac remontowych, a także wymiany części wyposażenia. Naj-
większe wrażenie robi sala informatyczna. Tu wymieniono niemal 
wszystko - nie tylko komputery i monitory, ale także stoliki i krzesła.

Na najniższej kondygnacji w miejscu dawnej świetlicy powstała 
sala integracji sensorycznej, w której prowadzone będą - jak infor-
muje dyrektor Mariola Świderska-Kulka -  zajęcia m.in. dla dzieci z 
zaburzeniami psychoruchowymi i z zaburzeniami postawy.

T o  p i e r w s z a 
tak wyposażona 
sala w naszej gmi-
nie, która ma słu-
żyć nie tylko po-
trzebom szkoły. Po 
przeprowadzeniu 
diagnozy i wska-
zaniu konieczno-
ści specjalistycz-
nych zajęć będą tu 
mogły być kierowa-
ne również dzieci 
z gminnych przed-
szkoli.

W  c e n t r a l -
nej części sali za-
mon towane  zo -
s ta ło  podwies ie 
stalowe. Wyposa-
żenie stanowią też 
materace, rotacyj-
ne deskorolki, roz-
ciągnięta wzdłuż 
całej sali lina, huś-
tawki (konik, plat-
forma i grzybek), 
h a k i  k l a m r o w e , 
beczka do ćwiczeń 
rotacyjnych. Uzu-
pełnieniem są ak-
cesoria takie jak 
piłki, specjalne ka-
mizelk i  dociąże-
niowe i takiż koc 
(dla nadaktywnych 
dzieci), a także ma-
terac rotacyjny.

Na dolnej kon-
dygnac j i  k l esz -
czowskiej podsta-
wówki gruntownie 
przebudowane zo-
stały toalety. Domi-
nują w nich zieleń 
i biel. Wszystkie 
grzejniki w szat-
niach i korytarzu 
osłonięto ażuro-
wymi osłonami w 
kolorze zielonym. 
Na parterze szko-
ły urządzony zo-

stał nowy gabinet pielęgniarki, gruntownej odnowy doczekał się po-
nadto gabinet neurologopedy. W salach na górnych kondygnacjach 
ostatnie wysłużone szafy, regały i nauczycielskie biurka doczekały 
się wymiany na nowe.

JS

Ciekawe pokazy i warsztaty 
w trakcie  

II Festiwalu Nauki i Sztuki
estiwal Nauki i Kultury jest organizowany po raz drugi przez 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie - infor-

muje Agnieszka Nagoda-Gębicz, dyrektor ZSP.- Jest to wydarze-
nie pozwalające zaprezentować zaplecze dydaktyczne szkoły, uzy-
skane dzięki wspieraniu działań edukacyjnych. Poprzez pokazy 
i warsztaty chcemy pobudzać zainteresowania dzieci i młodzieży. 
Staramy się też promować wartość edukacji i kultury w społeczeń-
stwie. Prezentujemy również dorobek i umiejętności zaproszonych 
gości, którzy wspierają organizację imprezy.

W programie II Festiwalu Nauki i Sztuki „Nowoczesne techno-
logie i człowiek”, organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie, znajdujemy takie propozycje, jak m.in.: 
● „Inteligentne domy” - projekt, konkurs interaktywny; ● stanowiska 
demonstracyjne: drukarka 3D, kamera termowizyjna, roboty LEGO, 
urządzenia w pracowniach mechatronicznych, ● warsztaty mode-
larstwa samolotów, ● warsztaty programowania, ● warsztaty budo-
wania robotów, ● pokazy robotów, ● doświadczenia i pokazy z fizy-
ki i chemii, ● stoisko demonstracyjne mikroskopowe, ● urządzenia 
elektroniczne, pomagające dbać o zdrowie i urodę, ● pierwsza po-
moc, sztuczne rany - pokazy, ● gry i zabawy językowe multimedial-
ne - jak wykorzystać nowe technologie w edukacji.

Ponadto: ● koncert + teatr świateł - efekty świetlne na koncer-
cie, w godz. 18.00-19.00, ● występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Kleszczów oraz wybitnego akordeonisty Przemysława Woj-
ciechowskiego.

Wstęp na wszystkie te atrakcje jest bezpłatny. Organizatorzy 
zapraszają wszystkich zainteresowanych w sobotę 24 września 
w godz. 14.00-19.00.

Zachęcamy, by szczegółowego planu wydarzenia szukać na 
stronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

JS

Szczepienia profilaktyczne
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie infor-

muje, że realizuje program gminnej polityki zdrowotnej w zakre-
sie szczepień:

1)  szczepienie przeciw pneumokokom (dotyczy dzieci od 2 do 
5 roku życia),

2)  szczepienie przeciw meningokokom (dotyczy całej popula-
cji mieszkańców),

 3)  szczepienie przeciw rotawirusom (dotyczy dzieci od 6 do 
24 tygodnia życia),

4)  szczepienie wysoce skojarzoną  szczepionką „5 w 1” prze-
ciw  błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis (choroba He-
inego-Medina) i zakażeniom Haemophilus influenzae typu 
b (dotyczy dzieci szczepionych zgodnie z kalendarzem 
szczepień).

W przypadku szczepień przeciwko pneumokokom oraz prze-
ciwko meningokokom należy zgłosić chęć zaszczepienia i po-
twierdzić własnoręcznym podpisem w rejestracji NZOZ.

Terminy  szczepień  będą uzgadniane indywidualnie. 
W przypadku pozostałych szczepień rodzic lub opiekun praw-

ny dziecka będzie decydował o zaszczepieniu  przy okazji szcze-
pień obowiązkowych.

Warunkiem do zaszczepienia jest świadoma zgoda oraz za-
meldowanie na pobyt stały na terenie gminy Kleszczów.

Więcej informacji: Rejestracja NZOZ, tel. 44 731 30 80.

M

F
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Coraz więcej zieleni 
dotowanej przez gminę

zakończonym 31 sierpnia sezonie przyjmowania wniosków 
o przyznanie gminnych dotacji na zakup sadzonek drzew 

i krzewów ozdobnych mieszkańcy gminy złożyli 188 wniosków na 
łączną kwotę dotacji 398 374,65 zł. Dotychczas gmina podpisała 
umowy ze 131 wnioskodawcami.

Jak wynika z podsumowania, przygotowanego w Referacie 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami roślinami, które kupo-
wano najczęściej za gminną dotację są w tym roku żywotniki za-
chodnie, katalpy, platany, magnolie, berberysy, hortensje, rodo-
dendrony, azalie, tawuły oraz lawendy. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się nadal karłowate krzewy i drzewka oraz formy szczepio-
ne z sosen, świerków i jałowców.

Dodajmy jeszcze, że we wrzesieniu i październiku gminna ko-
misja, która zajmuje się oceną wniosków dotyczących dofinanso-
wania sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, planuje przeprowa-
dzić kontrole posesji, na których zostały dokonane nasadzenia. 
Kontrole dotyczyć będą zarówno tegorocznych umów, jak i umów 
z roku 2015.

Przypominamy mieszkańcom, że szczegółowe informacje 
o warunkach udzielania przez gminę „zielonych” dotacji zamiesz-
czone zostały na internetowej stronie http://eko.kleszczow.pl.
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Nowy rok szkolny  
– rozpoczęty

września w szkołach, prowadzonych przez gminę Klesz-
czów, nowy rok edukacji rozpoczęło 968 uczniów. Taką 

liczbę uzyskaliśmy na podstawie informacji z poszczególnych 
placówek.

Największa liczba dzieci (333) uczy się w Szkole Podstawo-
wej im. J. Korczaka w Kleszczowie. W tym gronie jest 29 pierw-
szoklasistów. Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta jest obecnie 
miejscem nauki dla 214 uczniów, w tym dla 63 pierwszoklasi-
stów. W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II zasiada 
w szkolnych ławkach 182 uczniów, a w Technikum Nowocze-
snych Technologii im. Jana Pawła II - 116 uczniów. W sumie 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ma w tym roku 106 uczniów 
klas pierwszych. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękiń-
sku liczy w tym roku szkolnym 123 uczniów, przy czym w klasie 
pierwszej jest ich zaledwie 7.

Uczestnikami spotkań inaugurujących rok szkolny 2016/17 
byli nie tylko uczniowie, pedagodzy i pracownicy administra-
cji. W szkolnym debiucie pierwszoklasistom ze szkół podsta-
wowych towarzyszyli ich rodzice. Do udziału w uroczystościach 
otwarcia roku szkolnego zaproszeni zostali przedstawiciele 
władz samorządowych i instytucji gminnych, a także księża i 
członkowie rad rodziców. Wójt gminy Sławomir Chojnowski od-
wiedził obydwie szkoły podstawowe oraz gimnazjum. Uczniom i 
pracownikom szkół życzył pomyślności i sukcesów na wszelkich 
polach szkolnej działalności. Zachęcał do aktywności ruchowej 
i uprawiania sportu. Zwracając się do rodziców życzył, by osią-
gnięcia ich dzieci były powodem do dumy i radości.

Wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów 
Beata Michalczyk ogłosiła nazwiska uczniów nagrodzonych w 
ramach programu „Plebiscyt TALENT”. Upominki odebrali tak-
że uczniowie uczestniczący w gminnym konkursie „Widokówka 
z wakacji 2016”.

Rok szkolny 2016/17 będzie rokiem przełomowym w sys-
temie polskiej edukacji. Przygotowywane są regulacje ustawo-
we, które mają doprowadzić do likwidacji gimnazjów i do powro-
tu do 8-klasowej szkoły powszechnej. Uczniowie klas szóstych 
nie będą już pisać egzaminu, który kończył ich edukację na po-
ziomie podstawowym. Od tego roku obowiązek szkolny obejmu-
je dzieci od 7. roku życia. Każde dziecko 6-letnie ma natomiast 
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Tylko w 
nielicznych przypadkach rodzice zdecydowali się posłać do 
szkół dzieci 6-letnie.

Rozpoczęty rok szkolny zakończy się 24 czerwca 2017 
roku. Uczniowie mogą już odliczać czas do pierwszej dłuższej 
przerwy w nauce - zimowe ferie dla województwa łódzkiego za-
planowano od 16 do 29 stycznia.

JS
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Czy interesuje Cię:
●  oszczędność na spalanym paliwie: drewno,  

pelet (do 50%), węgiel, koks (do 40%), 
gaz, olej opałowy (do 20%)

●  pozbycie się problemów: ze zbyt małym, zbyt du-
żym, niestabilnym ciągiem kominowym, wpływem 
wiatru na ciąg niezależnie od jego kierunku i siły

●  osiągnięcie stabilnych maksymalnych parametrów 
pracy kotła (sprawność),

●  zmniejszenie do 50% emisji szkodliwych związków 
do atmosfery

●  redukcja sadzy w kominie o 80%  
- koniec z okopconą szybą w kominku !!

Zastosuj REGULATOR CIĄGU  
KOMINOWEGO „POLMAR”!

Gwarancja 5 letnia. Do pół roku możliwość zwrotu urządzenia bez po-
dawania powodów. Zwrot 100% ceny zakupu!! Urządzenie opatento-
wane i produkowane przez Polskiego Producenta. Certyfikat CE UE.

Dalsze informacje, uzgadnianie warunków, montaż:
Przedstawiciel Firmy  

„POLMAR” - KRZYSZTOF ZUCHOWICZ,  
tel. 782-522-727, krzysztof.zuchowicz@gmail.com.

Ubiegłoroczne upalne lato wyrządziło spore szkody
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ajęcia warsztatowe, zdobywanie 
nowej wiedzy, poznawanie świa-

ta, ale też nauka współpracy w grupie – ta-
kie były założenia programowe tegorocz-
nej edycji półkolonii. Dla 90 najmłodszych 
uczniów szkół podstawowych zorganizowa-
ło je Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta. Od 1 
do 12 sierpnia dzieci podzielone na 15-oso-
bowe grupy przybywały pod opieką wykwa-
lifikowanej kadry i miały zapewnione posiłki. 
Wszystko to przy symbolicznej odpłatności.

Zajęcia na basenie, kręgielni i w gro-
cie solnej, zabawy w figloraju, gry i zabawy 
sportowe, warsztaty origami, poznawanie 
historii i kultury Chin i Indii, zajęcia plastycz-
ne, doświadczenia i eksperymenty - to tylko 
część półkolonijnych atrakcji, w których mo-
gły uczestniczyć dzieci.

- Podczas pobytu w Wapiennikach mo-
gły przenieść się do epoki średniowiecza - 
opowiada Magdalena Szczęsna, która kie-

rowała organizacją i przebiegiem półkolonii. 
- Życie codzienne naszych przodków zo-
stało przedstawione poprzez prezentację 
ich ubiorów, uzbrojenia, wyposażenia wio-
ski i obozu. Dzieci mogły też poznać pracę 
rzemieślników: średniowiecznego kowala, 
garncarza i piekarza.

Jeden dzień uczestnicy półkolonii spę-
dzili w JuraParku w Bałtowie. Przejście 
z przewodnikiem ścieżką edukacyjną po-
zwoliło im poznać sylwetki prehistorycznych 
dinozaurów. Odwiedzili też prehistoryczne 
oceanarium. Zakończenie półkolonii odby-
ło się na terenie SOLPARKU. Dzieci bawiły 
się na dmuchańcach, częstowały kiełbaska-
mi z grilla, a rodzice mogli spróbować sma-
kołyków, przygotowanych przez ich pocie-
chy podczas warsztatów kulinarnych.

Prezentowane zdjęcia dostarczyło gim-
nazjum w Kleszczowie

JS

Poznawali rejon Kielc
Grupa z klas IV-VI podczas wyjazdowej wy-
cieczki 12 sierpnia obejrzała m.in. najstar-
sze drzewo w Polsce - dąb Bartek. W Św. 
Katarzynie zwiedzano Muzeum Minera-
łów i Skamieniałości, a w kieleckim par-
ku rozrywki Sabat Krajno oglądano budow-
le w miniaturze, bawiono się w lunaparku, 
uprawiano wspinaczkę w parku linowym.

Wyjazdowy nordic walking
9 uczestniczek Kleszczowskiego Klubu Kija 
wyjechało 14 sierpnia w okolice Tomaszo-
wa Mazowieckiego. Na kilkunastokilome-
trowej trasie, pokonywanej techniką nor-
dic walking, znalazły się takie atrakcje, jak: 
Groty Nagórzyckie, zapora na Zalewie Su-
lejowskim, Skansen Rzeki Pilicy, Niebieskie 
Źródła, a następnie Spała. Turystyczno-
-kondycyjny wyjazd zakończyło zwiedzanie 
zabytków Inowłodza.

Wycieczka do Opola i Mosznej
16 i 17 sierpnia GOK zorganizował jed-
nodniowe wycieczki do Opola i Mosznej. 
Uczniowie klas I-III zwiedzali bajkowy za-
mek „Polski Disneyland”, odbyli zajęcia w 
„Szkole magii i czarodziejstwa”. Odbyły 

się również lekcje eliksirów, nauka kaligra-
fii, pokaz walki rycerskiej. Dzieci odwiedziły 
też opolskie ZOO.

opr. JS

Z
Ciekawie na półkoloniachGOK informuje

USŁUGI MALARSKIE
• malowanie wnętrz pomieszczeń • malowanie elewacji budynków 

• montaż płyt gipsowo-kartonowych.
  Krótkie terminy, atrakcyjne ceny!  Tel. 660-002-695
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Podziękowali za zebrane plony
siądz Piotr Bednarz, proboszcz sul-
mierzyckiej Parafii św. Erazma, do któ-

rej należy wieś Antoniówka, swoją krótką ho-
milię rozpoczął wspomnieniem z dzieciństwa. 
Opowiadał o tym, jak wspólnie z ciotką i wuj-
kiem oraz kuzynostwem w porze żniw wstawali 
wcześnie rano, by po modlitwie i śniadaniu wyjść 
w pole. Wychodzili wyposażeni w chleb, czarną 
kawę i coś do chleba. „W takim skwarze jak dzi-
siaj zbieraliśmy zboże; snopki, przewrósła, póź-
niej stawianie zżętego zboża, wspólny posiłek 
na miedzy. Aż do późnych godzin popołudnio-
wych byliśmy w polu. Wieczorem powrót, pra-
ce gospodarskie. Jako 8-letni chłopak patrzyłem 
jak ciocia, wujek - już w starszym wieku - odma-
wiali różaniec, nad łóżkiem pochyleni, umęczeni 
po całym dniu, ale paciorki przesuwali dziękując 
Bogu za kolejny dzień żniw”.

Ta opowieść wywołała pewnie podobne 
wspomnienia u niejednej osoby, przybyłej na 
gminne święto plonów w Antoniówce. Sierpy, 
kosy, przewrósła to odległa przeszłość. Dziś nie 
trzeba już mobilizacji całej rodziny do prac żniw-
nych, a kombajn w ciągu godziny potrafi skosić 
i wymłócić to, co dawniej kilkuosobowy zespół 
zbierał przez 2-3 dni.

„Dzisiaj gmina Kleszczów ma charakter bar-
dziej przemysłowy niż rolniczy. Choć w wielu go-
spodarstwach znaleźć jeszcze można sprzęt rol-
niczy, to najważniejszym źródłem utrzymania 
stała się praca w zakładach produkcyjnych. Tym 
większy szacunek należy się tym mieszkańcom, 
którzy rok w rok obsiewają ziarnem pola” - mówił 
w swoim wystąpieniu gospodarz dożynkowych 
uroczystości, wójt Sławomir Chojnowski. Zwra-
cał przy tym uwagę na rolę chleba w polskiej tra-
dycji i szacunek, jakim obdarzana była dawniej 
każda jego kromka. I pytał retorycznie: „Czy dzi-
siaj nasz szacunek do polskiego chleba jest cią-
gle równie wielki?”

W trakcie dziękczynnej Mszy św. poświęco-
ne zostały dożynkowe chleby i wieńce. Funkcje 
starosty i starościny gminnych dożynek pełnili: 
Andrzej Misiak ze Żłobnicy oraz Agata Komo-
rowska z Antoniówki. W konkursie na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy komisja oceniała 
dziesięć prac, zgłoszonych przez poszczególne 
sołectwa. Pierwszą nagrodę zdobyła imponująca 
praca, wykonana przez panie z sołectwa Łusz-
czanowice. Drugie miejsce przyznano wieńcowi 
reprezentującemu sołectwo Wolica, trzecie zaś - 
wieńcowi z Antoniówki.

Do konkursu na najsmaczniejszy pieczony 
sernik przystąpiło 18 osób. Efekt ich pracy moż-
na było oglądać (a także smakować) po zakoń-
czeniu oficjalnej ceremonii dożynkowej. Pierw-
sze miejsce zdobył sernik upieczony przez 
Agnieszkę Roczek z Antoniówki, drugie miejsce 
- sernik Angeliki Muskały z Łuszczanowic Kolo-
nii, zaś trzecie - sernik Barbary Krupskiej z An-
toniówki. Twórcy najlepszych wypieków odebrali 
nagrody z rąk wójta S. Chojnowskiego. Trady-
cyjnie w czasie dożynek ogłaszane są też wyniki 
konkursu na najschludniejszą posesję w gminie 
Kleszczów. Właściciele nagrodzonych posesji 
otrzymali dyplomy, a po odbiór finansowych na-

gród zostali zaproszeni do kasy Urzędu Gminy.
Święto plonów powinno kojarzyć się z syto-

ścią i różnorodnością jadła. Uczestnicy dożynek 
w Antoniówce mieli okazję do degustacji różnych 
przekąsek na stoiskach, firmowanych przez lo-
kalne stowarzyszenia: Chabielskie Stowarzy-
szenie „Pozytywnie zakręcone”, Stowarzysze-
nie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa 
Kulturowego Wsi Stróża oraz Stowarzyszenie 
Mieszkańców Wsi Żłobnica.

Na scenie zaprezentowało się spore grono 
wykonawców. Był przedstawiciel nurtu rock polo 
- Sławomir z zespołem, coverowa grupa Szafa 
Gra, Zespół Tańca Ludowego „Przygoda”. W roli 
gwiazdy wieczoru wystąpiła grupa Piersi. Na ko-
niec dożynkowej imprezy jej uczestnikom zagra-
ły do tańca dwa zespoły: Aperitif i Lancer.

Wśród atrakcji pozascenicznych wypada 
wspomnieć o dużej wystawie gołębi pocztowych, 
wystawie prac ceramicznych i plastycznych 
przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Kleszczowie, a także o zajęciach warsztatowych 
poprowadzonych przez instruktorów GOK. Ob-
legane było - jak zawsze - wesołe miasteczko, 
w tym roku dość skromne, bo ogrodzony teren 
boiska sportowego nie pozwalał na ustawienie 
większej liczby urządzeń zabawowych.

Prawdziwą niespodzianką okazał się udział 
w dożynkach Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gmi-
ny Kleszczów, która - zgodnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami - miała tego dnia uczestniczyć 
w festiwalu orkiestr we Wrześni.

J. Strachocki

Na gminnej stronie internetowej, podobnie jak 
na stronie GOK Kleszczów zamieszczone zostały 
obszerne galerie z dożynkowego święta. Pięciominu-
towy film zrealizowała telewizja NTL Radomsko. Jest 
on dostępny na stronie NTL, w zakładce „Programy/ 
Z życia samorządu”.

K
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu  
„Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o. w organizacji

Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać Kandydaci: 
● wykształcenie wyższe, 
●  posiadanie minimum 3-letniego zatrudnienia w podmiotach 

leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (mile 
widziane doświadczenie w zakresie kontraktowania i monitoro-
wania umów lecznictwa ambulatoryjnego, szpitalnego) lub pro-
wadzenie co najmniej trzyletniej:
♦  jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidual-

na praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącz-
nie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna prakty-
ka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska 
wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekar-
ska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy 
z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indy-
widualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład,

♦  spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako gru-
powa praktyka lekarska, mile widziane doświadczenie w za-
kresie kontraktowania świadczeń medycznych lub

●  posiadanie minimum 3-letniego zatrudnienia w podmiotach bę-
dących płatnikiem dla świadczeniodawców (NFZ, Kasa Cho-
rych) z zadaniami w zakresie kontraktowania i monitorowania 
umów lecznictwa ambulatoryjnego, szpitalnego,

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać za pośrednic-
twem poczty lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Klesz-
czowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, w poniedziałek, środę, 
czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30, we wtorek w godz. 9.00-
17.00 w terminie do 14 dni od daty publikacji ogłoszenia na stro-
nie BIP Urzędu Gminy w Kleszczowie. Za datę zgłoszenia uważa 
się datę wpływu do siedziby Urzędu Gminy.
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.
bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”.

Narodowe Czytanie  
„Quo vadis”

pierwszą sobotę września w ponad 2000 miejsc w całej 
Polsce oraz za granicą odbyło się Narodowe Czytanie „Quo 

vadis” Henryka Sienkiewicza. Tegoroczną lekturę wybrano pod-
czas internetowego głosowania. Dzieło Sienkiewicza konkurowa-
ło z „Chłopami” Władysława St. Reymonta, „Weselem” Stanisława 
Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana Żeromskiego oraz „Nocami 
i dniami” Marii Dąbrowskiej.

Narodowe Czytanie ‘2016 zostało zainaugurowane w Ogrodzie 
Saskim w Warszawie przez prezydencką parę. Prezydent Andrzeja 

Dudę zwrócił uwagę, 
że „Quo vadis” zyskało 
uznanie Polaków dzię-
ki temu, że H. Sienkie-
wicz ukazał ludzką na-
turę, na którą składało 
się: pożądanie, niena-
wiść i okrucieństwo. 
Ukazał też zwycięstwo 
dobra, które miało siłę 
ducha i siłę wiary.

W K leszczow ie 
głośną lekturę powie-

ści H. Sienkiewicza zainicjowali uczniowie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych  w przeddzień ogólnopolskiej akcji. Fragmenty po-
wieści, były prezentowane przez czwórkę uczniów ZSP.

W sobotnie popołudnie 3 września po raz kolejny do ogólnopol-
skiej akcji Narodowe Czytanie włączyła się Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Kleszczowie. Do czytania „Quo vadis” zaproszone zosta-
ły dzieci i młodzież gminnych szkół, przedstawiciele władz gminy, 

a także chętni miesz-
kańcy. Wszyscy, któ-
rzy zdecydowali się na 
ten publiczny występ, 
świetnie poradzili so-
bie z lekturą fragmen-
tów jednej z najpopu-
larniejszych polskich 
powieści.

Wkrótce po zakoń-
czeniu akcji jej uczest-
n i c y ,  a  t a k ż e  i n n i 
zainteresowani miesz-
kańcy gminy mogl i 
spotkać się z aktor-
ską parą - Ewą Kuryłło 
i Piotrem Pręgowskim, 
znanymi m.in. ze swo-

ich ról w serialu „Ranczo”.  Zabawnie i ciekawie opowiadali o kuli-
sach aktorskiego zajęcia.

JS
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż drewna pozyskanego z zadania „Roz-
budowa drogi powiatowej Kleszczów - Brudzice”.

Drewno (skład gatunkowy: lipa -90% + inne liściaste -10%) znajdu-
je się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku. Całkowita ilość drew-
na - 6,32 m3 

Numer stosu Gatunek ilość w m3

1 Lipa 6,32
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno 
w wysokości 96,12 zł za 1 m3, tj. 607,48 zł za całość. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty. Jedynym 
kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brut-
to. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą 
cenę brutto za drewno.
Termin składania ofert upływa z dniem 23.09.2016r. o godz. 14.00. 
Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna Urzędu Gminy 
w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 23.09.2016 r. o godz. 14.30.
Otwarcie nastąpi w sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego skła-
dowania. 
Szczegóły dotyczące przetargu wraz z wzorem oferty dostęp-
ne są na stronie internetowej www.bip.kleszczow.pl w zakład-
ce „Tablica ogłoszeń”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz 
w Urzędzie Gminy, pok. nr 25, ul. Główna 47.
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Na Dożynkach Powiatowych
września w Wadlewie (gm. Drużbice) odbyły się Dożynki 
Powiatu Bełchatowskiego. Zakończenie tegorocznych żniw 

uczczono dziękczynną Mszą świętą w kościele w Wadlewie. Go-
spodarzami święta plonów byli wójt gminy Drużbice Bożena Zieliń-
ska i starosta Powiatu Bełchatowskiego Waldemar Wyczachowski. 
Po przemówieniach nastąpiła prezentacja i przekazanie wień-
ców dożynkowych. W skład delegacji gminy Kleszczów wchodziły 
m.in. niosące wieniec panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Klesz-
czowie: Beata Komór, Ewa Szczęsna, Jadwiga Muskała i Karoli-
na Pacak. W pracach nad oryginalnym wieńcem, złożonym z kre-
pinowych róż i pęków zboża, umieszczonym w wiklinowym koszu, 
uczestniczyła również Marlena Kil.

Powiatowe dożynki stały się okazją do uhonorowania kilkuna-
stu rolników z terenu powiatu okolicznościowymi statuetkami „za 
wkład w rozwój rolnictwa powiatu bełchatowskiego”. Otrzymali je 
także rolnicy z gminy Kleszczów: mieszkający w Żłobnicy Grzegorz 
Wysocki, uprawiający 16 ha ziemi oraz Stanisław Cebula z Łękiń-
ska, który oprócz uprawiania 14,5 ha ziemi zajmuje się pszczelar-
stwem. 

Dużym zainteresowaniem uczestników dożynek cieszyły się 
stoiska z regionalnymi przysmakami. Jednym z najbardziej oble-
ganych było stoisko Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica, 
które reprezentowało gminę Kleszczów. Panie przygotowały na tę 
okazję wiele pyszności, m.in. pierogi drożdżowe z owocami, pasz-
teciki z farszem mięsno-grzybowym, tradycyjny chleb wiejski ze 
smalcem i ciasta owocowe. Można było także skosztować miodu 
prosto z pasieki. 

W programie estradowym zaprezentowały się zespoły folklory-
styczne, Janusz Nastarowicz, discopolowy zespół Akcent oraz wło-
ski piosenkarz Alberto Amati.

KK

Zgłoś się do konkursu 
„Sposób na sukces”

irmy, instytucje oraz organizacje społeczne, działające 
na obszarach wiejskich mają jeszcze półtora miesiąca, 

by zgłosić się do konkursu „Sposób na Sukces”, organizowanego 
przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W konkursie 
brane są pod uwagę inicjatywy, których efektem jest powstawanie 
nowych miejsc pracy na wsi (poza rolnictwem). Dużą uwagę zwra-
ca się na promocję firm rodzinnych, które w środowisku wiejskim 
stanowią trwały element lokalnej gospodarki. Pokazanie ich suk-
cesu może się stać inspiracją dla mieszańców obszarów wiejskich, 
którzy planują podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekaw-
szych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do spo-
łecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Do konkursu 
mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fi-
zyczne i prawne w 2015 roku i w pierwszym półroczu 2016 roku na 
obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, two-
rzące nowe miejsca pracy.

W tegorocznej XVII edycji Rada Programowa przyzna nagrody 
w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw 
na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Zgłoszenia udziału w konkursie można składać do 31 paździer-
nika br. Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie inter-
netowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (www.cdr.
gov.pl) w zakładce Konkurs „Sposób na Sukces”.

JS

Ważne dla rolników
Będą zaliczki z dopłat. Od 17 października do 30 listopada br. mają 

być wypłacane zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Decyzja mini-
stra rolnictwa ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, 
zwłaszcza na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz na rynku wieprzo-
winy. Zgodnie z projektem rozporządzenia „zaliczki na poczet płatności 
bezpośrednich, wypłacane będą w wysokość iloczynu 70 proc. stawki da-
nej płatności bezpośredniej oraz powierzchni obszaru zatwierdzonego do 
tej płatności albo liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności”. Za-
liczki mają być przyznawane na terytorium całej Polski, bez konieczności 
składania dodatkowych wniosków.

Informacyjne punkty w ARiMR. Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa wraz z początkiem września uruchomiła w swoich biurach 
punkty informacyjne. Zgodnie z zapowiedzią mają one działać w godzinach 
otwarcia biur (zarówno w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych 
ARiMR). „W ten sposób chcemy ułatwić naszym rolnikom, przedsiębiorcom 
oraz przetwórcom i innym osobom zainteresowanym pomocą, dostęp do 
informacji o ofercie wsparcia realizowanego przez ARiMR, a także promo-
wać poszczególne formy tej pomocy” - wyjaśnia Agencja. 

W punkcie informacyjnym ARiMR zainteresowany rolnik, przedsię-
biorca czy przetwórca będzie mógł uzyskać informacje o różnych formach 
wsparcia, oferowanych przez agencję, takich jak m.in. płatności bezpośred-
nie, PROW 2014-2020, czy pomoc krajowa. Dowie się o terminach nabo-
rów, wymaganiach formalnych czy wysokości dofinansowania.

KRUS - zmiana od 1 września.Od 1 września 2016 r. zmieniły się 
kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur 
i rent. Zdecydowała o tym zmiana wysokości przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w II kwartale br. Wyniosło ono 4.019 zł 08 gr. W związku 
z tym kwoty przychodu, decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu eme-
rytur i rent wynoszą:
•  70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 2.813 zł 40 gr (dot. 

emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzin-
nych),

•  130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  tj. 5.224 zł 80 gr (dot. 
emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzin-
nych).

opr. JS
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GOK w Kleszczowie podał 
propozycję obozów 

zimowych ‘2017
czniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgim-
nazjalnych oraz niepracujący studenci, zamieszkali na tere-

nie gminy Kleszczów, będą mogli wyjechać podczas ferii zimowych 
2017 r. na 7-dniowe obozy szkoleniowo-rekreacyjne w górach. GOK 
przedstawił na swojej stronie internetowej propozycje z mowego wy-
poczynku, podał też zasady przyjmowania zgłoszeń i terminy, w któ-
rych są one przyjmowane.

Decyzję o udziale w zorganizowanym wypoczynku zimowym na-
leżałoby podjąć do 30 września, bo tego właśnie dnia kończy się 
przyjmowanie zgłoszeń. 

Oferta, jaką GOK przedstawił uczniom i studentom, wygląda tak:
 I.  uczniowie szkół podstawowych z klas I-III - 7-dniowy obóz szko-

leniowo-rekreacyjny w górach, połączony z nauką i doskonale-
niem jady na nartach.

 II.  uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI - 7-dniowy obóz 
szkoleniowo-rekreacyjny w górach, połączony z nauką i dosko-
naleniem jazdy na nartach.

 III.  gimnazjaliści -7-dniowy obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach, 
połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snow-
boardzie.

 IV.  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci (niepracujący) 
- 7-dniowy obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach, połączony 
z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.

 V.  członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów - 
7-dniowy obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach, połączony 
z zajęciami muzycznymi i tanecznymi oraz nauką i doskonale-
niem jazdy na nartach lub snowboardzie.

Ze strony internetowej GOK można pobrać więcej informacji, 
a także formularze kart kwalifikacyjnych i oświadczeń.

UWAGA!
 1.  Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
 2.  W obozie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się, niepra-

cująca, która nie ukończyła 25. roku życia. Konieczne jest posia-
danie stałego zameldowania oraz stałe zamieszkiwanie wraz z ro-
dzicem lub prawnym opiekunem na terenie gminy Kleszczów - co 
najmniej 1 rok do dnia zapisu.

 3.  Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są 
przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie w dniach: ● ponie-
działek, środa, czwartek, piątek - w godz. 8.00-15.00, ● wtorek 
w godz. 8.00-19.00. Osoby dokonujące zapisu w godzinach po-
południowych (15.00-19.00) są zobowiązane do wcześniejsze-
go uiszczenia wpłaty na wskazany przez GOK rachunek bankowy 
i przedłożenia dowodu wpłaty podczas zapisu.

 4.  Przy dokonywaniu zapisu konieczne jest: ● podanie danych oso-
bowych uczestnika, ● przedłożenie legitymacji uczniowskiej lub 
studenckiej, ● złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opieku-
na, ● uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty, 
● złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

 5.  Karty kwalifikacyjne i oświadczenia - do odebrania w sekretaria-
tach szkół i siedzibie GOK w Kleszczowie.

 6.  Odpłatność za obóz w kwocie 120 zł, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
- wyjazd bezpłatny.

 7.  Zapisy wyłącznie do dnia 30.09.2016 r. - zapisy po terminie usta-
lonym przez GOK nie będą brane pod uwagę.

 8.  Warunkiem zorganizowania poszczególnych obozów jest zapisa-
nie się na dany obóz przynajmniej 20 osób. 

 9.  Konkretne terminy oraz miejsca obozów podane zostaną po roz-
strzygnięciu przetargu.

10.  Bliższe informacje dotyczące obozów udzielane są w siedzibie 
GOK w Kleszczowie lub pod numerem telefonu 44/ 731-32-30.

Wakacyjne pozdrowienia  
z widokówek

miejscach wakacyjnego wypoczynku można informować 
bliskich i znajomych nie tylko esemesem czy ememesem. 

Aby przesyłać pozdrowienia niekoniecznie trzeba korzystać z pro-
filu na FB czy krótkich tweetów. Dla bardzo wielu osób najmilszą 
niespodzianką staje się widokówka dostarczona pocztą. Po to, by 
podtrzymać tę zanikającą tradycję Urząd Gminy ogłosił przed wa-
kacjami konkurs, adresowany do uczniów. Uczestników namawiali-
śmy na przesyłanie na adres UG kartek z wakacyjnymi pozdrowie-
niami. Jak na pierwszą edycję konkursu wynik nie jest najgorszy. 
Kartki przysłało na adres Urzędu Gminy w Kleszczowie dwudzie-
stu dwóch uczniów. Okazuje się, że nawet najmłodsze, maksymal-
nie stechnicyzowane i zinformatyzowane pokolenie, posiada umie-
jętność korzystania z tradycyjnych usług pocztowych.

Nagrody uczestnikom konkursu wręczał wójt gminy
Na liście uczestników konkursu znaleźli się przedstawiciele 

wszystkich szkół, prowadzonych przez gminę Kleszczów. Decyzją 
organizatora konkursu nagrodzono wszystkich uczestników kon-
kursu. W najmłodszej grupie (szkoły podstawowe) zostali nagro-
dzeni:
●  Szkoła Podstawowa Łękińsko: Bartosz Kowalczyk, Oliwia Kowal-

czyk, Michał Moreń, Kamil Muskała, Martyna Muskała, Dominik 
Stawski, Paulina Stawska.

●  Szkoła Podstawowa Kleszczów: Tomasz Biegała, Malwina Guc, 
Zosia Kuc, Mateusz Karasiński, Alicja Myjak, Oliwia Rybarczyk, 
Bartłomiej Szmigielski, Weronika Wójcik.

●  Gimnazjum Kleszczów: Monika Frach, , Adrian Urbański. Mar-
cin Urbański.

●  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych: Julia Gaik, Natalia Gaik, 
Aleksandra Radoń, Magdalena Wójcik.

Pełna wakacyjnych widoków wystawa konkursowych widokówek
JS
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SPRZEDAM
jeden z dwóch używanych wózków elektrycznych

fi rmy INVACARE Storm Euro 3, z 2005 roku.
Ten model jest jednym z najbardziej poszukiwanych i lubianych wózków elek-
trycznych. Niezawodność, łatwość użytkowania, wszechstronność i funkcjonal-
ność są jego atutami. Wózek doskonale sprawdza się na nierównych chodni-

kach, na leśnych i polnych drogach/duktach, 
jest to wózek drogowo-terenowy o maksy-
malnej prędkości 6 km/h. Jest on wyjątko-
wo stabilny, bezpieczny w użytkowaniu i 
spełniający oczekiwania wielu użytkowni-
ków. Solidny napęd, zawieszenie zapewnia-
ją wysoki komfort jazdy. Duże koła ułatwiają 
pokonywanie przeszkód, terenu i krawęż-
ników.
Cena pierwszego wózka to: 1100 zł, a dru-
giego (na zdjęciu): 2200 zł. 
Więcej szczegółów 
pod nr tel. 794-516-168.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony

na sprzedaż składników majątkowych, pochodzących 
ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie oraz Szkoły 

Podstawowej w Łękińsku na terenie Gminy Kleszczów.

Składanie ofert do dnia 16 września 2016 roku do godz. 12.00. 
Odbiór wyposażenia w dniu 19 września 2016 r. w godz. 9.00-
15.00 ze Szkoły Podstawowej w Łękińsku oraz przy blokach komu-
nalnych.
Szczegóły dotyczące w/w przetargu dostępne są na stronie inter-
netowej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 5, ul. Główna 45 
(niski budynek) wraz ze wzorem oferty oraz wykazem ilości i ceny 
wywoławczej.

Wójt Gminy Kleszczów
   …………………………….
           (miejscowość, data)

OFERTA CENOWA
dotyczy drugiego przetargu  ofertowego nieograniczonego na 
sprzedaż składników majątkowych pochodzących ze Szkoły Pod-
stawowej w Kleszczowie oraz Szkoły Podstawowej w Łękińsku na 
terenie Gminy Kleszczów.

……………………………………………………….
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
…………………………………………………………….
………………………………………………………….…
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym nieograniczonym 
w dniu 16 września 2016 r. na zakup składnika majątkowego po-
chodzącego ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie lub Szkoły 
Podstawowej w Łękińsku i proponuję cenę.

Cena brutto 
…………………………………

Słownie: 
………………….............… zł

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w składni-
ków majątkowych, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem 
upoważniony/-na do przygotowania oferty.
Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia 
stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze ofer-
ty.

…………………………………..
(czytelny podpis uczestnika)

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy

na sprzedaż kostki betonowej „behaton”, „fala”, „hol-
land”, płytek chodnikowych oraz obrzeży pochodzących 

z rozbudowy drogi powiatowej i gminnej w Żłobnicy.

Składanie ofert do dnia 20 września 2016 roku do godz. 12.00.
Odbiór kostki w dniach od 21 września do 23 września 2016 r. 
w godz. 9.00-15.00 na placu do zimowego utrzymania dróg w Żłob-
nicy.
Szczegóły dotyczące w/w przetargu dostępne są na stronie inter-
netowej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 5, ul. Główna 45 
wraz ze wzorem oferty oraz wykazem ilości (pakietów) i ceny wy-
woławczej.

 Wójt Gminy Kleszczów
   …………………………….
           (miejscowość, data)

OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż 
składników majątkowych – kostka betonowa „behaton”, „fala” oraz 
„holland”, płytek chodnikowych oraz obrzeży pochodzących z roz-
budowy drogi powiatowej i gminnej w Żłobnicy.

……………………………………………………….
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
…………………………………………………………….....................
…………………………………………………………….....................
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym ograniczonym
w dniu 20 września 2016 r. na:
…………………………………………………………….....................
…………………………………………………………….....................
i proponuję cenę.

Cena brutto 
…………………………………

Słownie: 
………………….............… zł

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w składników majątko-
wych, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem upoważniony/-na do przy-
gotowania oferty.
Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia stosownej umo-
wy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

…………………………………..
(czytelny podpis uczestnika)

Sprzedam 18 arów lasu w Antoniówce. 

Tel. 731-840-442

USŁUGI MINIKOPARKĄ 3,5 t
USŁUGI TRANSPORTOWE do 10 t

Wykonujemy usługi w zakresie:

● korytowanie i równanie terenu,

● przyłącza wodno-kanalizacyjne,

● wykopy pod fundamenty, prąd, gaz

● oczyszczalnie przydomowe itp.

● transport i sprzedaż (piasek, kamień, tłuczeń, czarnoziem)

Wolica 170, 97-410 Kleszczów, tel. 516-596-167
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S p o r t

awody Red Bull 111 Megawatt cieszą się ogromnym zain-
teresowaniem. Potwierdzeniem jest to, że w rekordowym 

czasie 25 minut zakończono pierwszą fazę rejestracji do tegorocz-
nej imprezy, przydzielając  500 miejsc startowych. Do zawodów 
zgłosiło się w sumie tysiąc uczestników. 

Od 16 września do Kleszczowa zjeżdżać będą zawodnicy z kil-
kunastu krajów europejskich m.in. Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, 
Szwecji, Hiszpanii i Holandii, a ponadto ze Stanów Zjednoczonych 
i Republiki Południowej Afryki. 17 września (sobota) kwalifi kacje 
rozpoczną się o godz. 12.00 w dwóch kolejnych przejazdach na 
czas. W niedzielę 500 najlepszych zawodników wyłonionych w so-

botnich eliminacjach będzie miało do przejechania usianą prze-
szkodami trasę w formie pętli o długości 20 km, pokonywaną w 
trzech okrążeniach.

PROGRAM IMPREZY
17 września (sobota): ● 11.00 - otwarcie terenu imprezy; ● 12.00 - 
start kwalifi kacji; 13.00 - pokaz akrobacji lotniczych Red Bull Mobile 
- Łukasz Czepiela (Extra 300) 
18 września (niedziela): ● 11.00 - otwarcie terenu imprezy; ● 
12.15 - pokaz Freestyle Motocross - FMX 4 Ever; ●12.40 - pokaz 
akrobacji lotniczych Red Bull Mobile - Łukasz Czepiela (Extra 
300); ● 13.11 - START WYŚCIGU FINAŁOWEGO; ● 15.30 - pokaz 
Freestyle Motocross - FMX 4 Ever; ● 17.11 - zakończenie wyścigu; 
● 17.15 - pokaz Freestyle Motocross - FMX 4 Ever.

Dodatkowe atrakcje dla widzów
● Pokazy Freestyle Motocross - w niedzielę (18 września) na 

terenie zawodów Red 
Bull 111 Megawatt or-
ganizatorzy zapewnia-
ją, poza emocjami en-
duro, także specjalne 
pokazy Freestyle Mo-
tocross na światowym 
poziomie. Podczas fi-
nałowego dnia zawo-
dów publiczność bę-
dzie mogła podziwiać 
trzykrotnie triki na mo-
tocyklach crossowych, 
wykonywane 12 m nad 
ziemią i loty na odle-

głość ponad 21 m. Pokazy wy-
kona legendarna międzynarodowa ekipa FMX 

4 Ever, w pięcioosobowym składzie: Nick Franklin (NZL), Martin 
Koren (CZE), Julien Vanstippen (BEL), Radek Bilek (CZE), Zde-
nek Fusek (CZE).

● Pokazy akrobacji lotniczych - zarówno w sobotę, jak i nie-
dzielę w godzinach południowych nad terenem imprezy odbędą 
się pokazy akrobacji lotniczej, przygotowane przez partnera wyda-
rzenia - Red Bull MOBILE. W spektakularnych ewolucjach w po-
wietrzu, na samolocie Extra 300 zaprezentuje się Łukasz Czepie-
la, jedyny Polak występujący w prestiżowych zawodach Red Bull 
Air Race.

Wejście na teren imprezy dla kibiców organizatorzy ulokowali 
w Kleszczowie, w okolicach ulicy Bocznej.

 
Naucz się pływać

Wrzesień to dobry czas na wprowadzenie nowych aktywności. 
Sportem, który ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie jest np. pły-
wanie. To jedna z najbardziej ogólnorozwojowych, wszechstron-
nych i bezpiecznych dyscyplin sportowych, a także dobra zabawa. 
Chcesz nauczyć swoje dziecko pływać? A może sam chcesz spró-
bować? Skorzystaj z oferowanej przez SOLPARK indywidualnej 
nauce pływania. Zapisy pod nr tel. 512 216 621.

Basen zewnętrzny
SOLPARK planuje, że zewnętrzny basen będzie otwarty do 

końca września. W przypadku sprzyjającej aury pogodowej będzie 
można korzystać z relaksującej kąpieli pod go-
łym niebem w godz. 10:00-18:00. Na terenie ba-
senu zewnętrznego znajdują się m.in.: zatoka do 
wytwarzana sztucznej fali, gejzer powietrzny, dy-
sza szeroka o powierzchni całkowitej lustra wody 
112,3 mkw. i głębokości 1,20 m, brodzik w posta-
ci jeża wodnego o powierzchni lustra 18,8 m kw. i 
głębokości 0,2-0,4 m).

Kurs ratownika

SOLPARK planuje już kolejne szkolenie ratowników wodnych 
(20 godz. teorii i 43 godz. praktyki). Uczestnik musi mieć ukończo-
ne 18 lat i posiadać bardzo dobre umiejętności pływackie. Plano-
wany termin to początek października. Więcej informacji można 
uzyskać pod nr tel. 723 447 677.

Kiedy na zajęcia ruchowe
SOLPARK zaprasza na następujące zajęcia ruchowe:
• aqua aerobik - ● czwartek godz. 19.00
• trampoliny - ● wtorek godz. 18.00, ● piątek godz. 19.00
•  aquacyckling - ● poniedziałek godz. 19.30 i 20.30, ● środa 

godz. 19.00
W ramach karnetu mieszkańca, który kosztuje 30 zł i zachowu-

je ważność przez 31 dni mieszkańcy gminy mają zapewnione łącz-
nie 8 wejść na takie zajęcia ruchowe:

• zumba - ● wtorek godz. 19.00, ● czwartek godz. 19.00
• kick-boxing - ● wtorek godz. 20.00, ● czwartek godz. 20.00
• yoga - ● środa godz. 19.30
• aerobik - ● środa godz. 19.00, ● piątek godz. 19.30

Enduro w odkrywce

PROSTO Z SOLPARKU

Z
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18 września kibicuj biegaczom
akończyły się zapisy do czwartej edycji biegu ulicznego „Kleszczów na Piątkę”. 
Na liście uczestników jest 350 osób, w tym 123 kobiety i 227 mężczyzn. Impre-

za odbędzie się w Kleszczowie w niedzielę 18 września. Start biegu głównego nastąpi o 
godzinie 12.00, natomiast biuro zawodów będzie czynne od godziny 9.00.

Trasa biegu (uznawanego za jedną z najszybszych „piątek” w Polsce) poprowadzi 
ulicą Sportową do ronda im. Honorowych Dawców 
Krwi, a dalej - ulicą Głów- ną (w kierunku Łękińska), 
Miłą, Tulipanową, Południo- wą i Sportową (w kierunku 
stadionu).

Na najlepszych zawod- ników tegorocznej edycji 
biegu „Kleszczów na Piąt- kę” czekają atrakcyjne na-
grody. W klasyfikacji open kobiet i mężczyzn zwycięz-
ca otrzyma 1000 zł, zdo- bywca drugiego miejsca - 
800 zł, trzeciego - 600 zł, czwartego - 400 zł, piątego 
- 200 zł, a szóstego - 100 zł. Jak już wiadomo, w ra-
mach biegu głównego od- będą 5. Otwarte Mistrzo-
stwa Polski Kobiet na 5 km. Trzy najlepsze zawodniczki 
tego biegu otrzymają me- dale oraz gratyfi kacje fi nan-
sowe: I  - 1000 zł, II - 800 zł, III - 600 zł.

Wzorem poprzednich lat główną biegową im-
prezę w Kleszczowie po- przedzi rywalizacja dzie-
ci i młodzieży na krótkich dystansach - 100 m (przed-
szkolaki), 200 m (kl. I i II), 300 m (kl. III i IV)  i 400 m (kl. V i VI). Te biegi, organizowane 
na stadionie gminnym, rozpoczną się o godz. 11.00. 

Program imprezy „Kleszczów na Piątkę”: ● 9:00 - otwarcie biura zawodów, ● 10:30 - 
zamknięcie biura zawodów dla dzieci, ● 11:00 - start biegów dziecięcych, ● 11:15 - za-
mknięcie biura zawodów, ● 12:00 - start biegu głównego, ● 13:00 - dekoracja zwycięz-
ców, ● 14:00 - zakończenie imprezy.

Szczegółowe informacje, w tym także regulamin rywalizacji, lista uczestników oraz 
mapka z zaznaczoną trasą biegu dostępne są na stronie www.kleszczowna5.pl.

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 TĘCZA, 
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)

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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTO-
WIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - Re-
jon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44) 
634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osie-
dle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Stre-
fach Przemysłowych) - w spółce „Energoser-
wis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607 
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• A w a r i e  w  s i e c i  w o d o c i ą g o w e j , 
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakła-
dzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 
731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej 
– w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 731-
37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego – w F.H.U. 
„APIS”, tel. 887-791-821 lub 692-130-
780.

Gdzie zgłaszać awarie?

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27 
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-36-34
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
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 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY
POLICJA  997

S p o r t

 

OPIEKUN DZIENNY 
zaopiekuje się dziećmi w wieku do trzech lat. 

Zainteresowane osoby zapraszam z maluszkami do wspólnej zabawy.
Łuszczanowice, tel. 692-013-317.

Z
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kategorii „Posesje w gospodarstwie rolnym” o nagrody 
ubiegali się właściciele dwóch posesji z Łękińska. Komi-

sja zdecydowała się nie przyznawać pierwszej nagrody. Drugą na-
grodę (3300 zł) otrzymali Agnieszka i Piotr Bednarscy (Łękińsko, 
ul. Szkolna).

Komisja pod-
k r e ś l i ł a ,  ż e  i c h 
z a b u d o w a n i a 
mieszkalne i go-
spodarcze są bar-
dzo dobrze utrzy-
mane. „Wszelkie 
sprzęty i maszy-
ny rolnicze znaj-
dują się w przygo-
towanych do ich 
przechowywania 

budynkach. W części rekreacyjnej altana z nasadzeniami jedno-
rocznymi. Element wodny w postaci basenu dodatkowo wzbogaca 
kompozycję ogrodu” - zaznaczono w protokole z konkursowej oce-
ny. Urozmaiconą szatę roślinną na posesji państwa Bednarskich 
tworzą liczne rabaty z roślinami jednorocznymi, drzewa owocowe, 
a także warzywnik.

Trzecią nagro-
dę (3000 zł) w tej 
kategorii konkur-
su otrzymała Nina 
Podlejska (Łękiń-
sko, ul. Północna). 
W przypadku nale-
żącej do niej pose-
sji komisja zwróci-
ła uwagę nie tylko 
na to,  że sprzę-
ty i maszyny rolni-
cze użytkowane w 
gospodarstwie są 

przechowywane w budynkach gospodarczych.
Zauważono też, że część gospodarcza została dobrze oddzie-

lona od rekreacyjnej części posesji. Oprócz altany na terenie części 
rekreacyjnej znajdują się drzewa owocowe, urządzony plac zabaw 
dla dzieci, a także warzywnik i liczne rabaty z roślinami jednorocz-
nymi.

W kategorii „Posesje siedliskowe” o nagrody rywalizowali wła-
ściciele czterech posesji - dwóch z Kleszczowa, jednej z Wolicy 
oraz jednej z Łękińska. Komisja konkursowa zdecydowała w tej ka-
tegorii przyznać pierwszą i drugą nagrodę oraz wyróżnienie. Głów-

ne trofeum (3000 zł) trafiło do Aleksandry i Ryszarda Ptaków z Wo-
licy.

W protokole z oceny tej po-
sesji komisja zwróciła uwa-
gę na zadbany ogród, w któ-
rym zróżnicowane nasadzenia 
zapewniają dużą bioróżnorod-
ność. Oprócz roślin ozdobnych 
w ogrodzie rosną kwiaty jedno-
roczne, jest także ogródek wa-
rzywny i drzewa owocowe. 
Uwagę oceniających zwróci-
ły dodatkowe elementy, zdo-
biące ogród i zapewniające 
jego większą funkcjonalność: 
oczko wodne, ławki i wydzie-
lone miejsce na ognisko, a 
także domek letniskowy.

Druga nagroda  (2700 
zł) trafiła do Piotra Chojki z 
Kleszczowa (ul. Brzozowa). 
Poza wysoką oceną zadba-
nego budynku mieszkalnego 
oraz posesji komisja zwróciła 
uwagę na dużą różnorodność 
roślin wieloletnich oraz kwia-
tów jednorocznych.

Podkreś lono  umie ję t -
ne wkomponowanie w rabaty 
ogródka warzywnego. Na te-
renie ogrodu znajduje się al-
tana, karmnik dla ptaków oraz 
inne elementy małej architek-
tury.

Wyróżnienie (2000 zł) otrzymali Iwona i Piotr Bielińscy z Łę-
kińska (ul. Północna). Na terenie ich posesji znajduje się budy-
nek jednorodzinny oraz wolnostojący garaż. Ogród charakteryzu-
je się znaczną różnorodnością roślin, w tym także jednorocznych. 
W miejscu do wypoczynku gospodarze ustawili altanę i domek do 
zabawy z huśtawką dla dzieci.

Laureatom serdecznie gratulujemy.
JS

W
Nagrodzone posesje


