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W czwartek 16 września w kompleksie SOLPARK będzie oka-
zja do podzielenia się krwią z potrzebującymi. Gminny Klub Ho-
norowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie zaprasza chętnych 
do udziału w tej akcji. 

- Pierwotnie była ona planowana na piątek 17 września, ale 
udało nam się ją przyspieszyć, dzięki czemu dawcy będą mo-
gli skorzystać z dodatkowego dnia wolnego - mówi prezes klubu, 
Agata Piwowarczyk.

Więcej na str. 3

Tylko cztery posesje rywalizowały w tym roku o tytuł naj-
schludniejszej. Choć od lat przybywa na terenie gminy nowych, 
pięknie zaprojektowanych domów z pomysłowo urządzonym zie-
lonym otoczeniem z jakichś powodów właściciele nie zdecydo-
wali się przesłać więcej zgłoszeń na gminny konkurs. Może znie-
chęciła ich upalna i sucha pogoda, przy której zieleń na działce 
wymaga stałego doglądania i podlewania? W takiej sytuacji trze-
ba wybierać między wakacyjnym wyjazdem i „osieroceniem” traw-
nika i roślin, a pilnowaniem, by w jak najlepszej kondycji dotrwa-
ły do wizyty jurorów.

Więcej na str. 12

W sobotę 28 sierpnia w mobilnym punkcie szczepień czy-
li szczepieniobusie będzie można skorzystać z jednodawkowej 
szczepionki przeciw COVID-19. Nie ma potrzeby wcześniejszego 
umawiania się na ustaloną godzinę. Należy zgłosić się z dowodem 
osobistym. Personel medyczny będzie czekał na chętnych w pobli-
żu SOLPARKU od godz. 12 do 17.

Kolejna krwiodawcza akcja

Znamy wynik konkursu 
na najschludniejszą posesję

Jednodawkowe szczepienia
- 28 sierpnia w Kleszczowie

Koło, do którego należy też niemało pasjonatów wędkar-
stwa z gminy Kleszczów, ma za sobą obchody jubileuszu 45-le-
cia swojej działalności. Członkostwo w kole „Górnik” to niejedy-
na rzecz, która każe nam 
wspomnieć o tej roczni-
cy. Wiadomo, że głów-
ne akweny, którymi od 
lat zajmują się wędka-
rze z kopalnianego koła, 
są położone albo na te-
renie gminy Kleszczów 
(Kamień, Winek), albo na 
obrzeżach gminy (Słok).

Więcej na str. 11

Zatrudniani przez Urząd Gminy opiekunowie dzienni to 
sprawdzona alternatywa dla pracujących rodziców, którzy nie 
znaleźli miejsca dla swojego dziecka w żłobku, albo nie mogą 
mu zapewnić opieki w warunkach domowych. Ostatnio do opie-
kunów dziennych (9 osób) rodzice przyprowadzali 49 dzieci. Ta 
liczba znacznie zmniejszy się od 1 września, kiedy to do gmin-
nych przedszkoli pójdzie 21 trzylatków.

Więcej na str. 2

22 sierpnia w kościele Pa-
rafi i p. w. św. Jana Chrzciciela 
w Łękińsku odbyła się dożyn-
kowa Msza św. koncelebro-
wana przez czterech księży. 
Homilia, którą podczas dzięk-
czynnego nabożeństwa wy-
głosił ks. proboszcz Tomasz 
Psota była rozważaniem nad 
trzema tematami: ziemią, rol-
nikiem oraz chlebem.

Wójt gminy Kleszczów 
Sławomir Chojnowski dzię-
kując rolnikom za pracę włożoną w zebranie plonów zwrócił 
uwagę na zachodzące w kulturze rolnej zmiany i coraz mniejszą 
wiedzę społeczeństwa o trudach związanych z uprawianiem 
ziemi. Apelował też o nie marnowanie żywności.

Piękną oprawą dożynkowej uroczystości były przygotowane 
na nią wieńce oraz udekorowane bochenki chleba.

Więcej na str. 7

„Górnik” świętował 45 lat

Mniej dzieci 
u opiekunów dziennych

Podziękowanie za plony

Główną nagrodę zdobyła właścicielka tej posesji w Kleszczowie
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KRÓTKO
Projektują rozbiórkę

Z chwilą wybudowania podziemnych sie-
ci kablowych, obsługiwanych przez Ener-
goserwis Kleszczów, słupy wraz z rozpięty-
mi pomiędzy nimi linkami, a także zasilające 
napowietrzną sieć stacje transformatoro-
we stały się niepotrzebne. Gmina zdecydo-
wała się na demontaż niepotrzebnej już in-
frastruktury w Kleszczowie oraz w Łękińsku. 
Do rozbiórki przewidziano odcinki linii 15 kV, 
stacje transformatorowe 15/0,4 kV, linie 0,4 
kV, przyłącza napowietrzne i kablowe wraz 
ze złączami pomiarowymi oraz linie oświe-
tlenia ulicznego, a także pozostałości nie 
zdemontowanych dotąd linii telekomunika-
cyjnych, podwieszonych na słupach energe-
tycznych. Opracowaniem projektu rozbiórki 
napowietrznych sieci elektroenergetycznych 
wraz z oświetleniem ulicznym zajmuje się 
piotrkowska fi rma HOGO sp. z o.o. Zawarta 
pod koniec stycznia umowa daje wykonawcy 
8-miesięczny termin na dostarczenie projek-
tu. Kwota brutto, jaką gmina zapłaci za zre-
alizowanie zadania wynosi 98.400 zł.

Zanim zacznie się budowa
11 sierpnia Wójt Gminy Kleszczów wydał po-
stanowienie o nałożeniu obowiązku prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na śro-
dowisko dla przedsięwzięcia „Budowa farmy 
fotowoltaicznej Kleszczów o łącznej mocy do 
50 MW”. Procedury administracyjne związa-
ne z tą inwestycją rozpoczęły się na wniosek 
fi rmy PGE Soleo 1 sp. z o.o., której udziałow-
cami są Gmina Kleszczów oraz PGE Ener-
gia Odnawialna S.A. Ta duża elektrownia sło-
neczna powstać ma na działkach w Żłobnicy.

Ile wniosków o „zielone dotacje”?
Do końca lipca o dofi nansowanie zakupu sa-
dzonek, przeznaczonych do dekoracji i za-
zielenienia posesji na terenie gminy Klesz-
czów, zwróciło się w sumie 170 osób. O tym 
ile wniosków rozpatrzono pozytywnie i jaka 
była łączna kwota przyznanego przez gminę 
dofi nansowania można będzie dowiedzieć 
się pod koniec września. Zgodnie z aktual-
nym regulaminem gminne dofi nansowanie 
jest udzielane do zakupu ozdobnych drzew, 
krzewów, bylin, traw oraz pnączy, a także 
drzew, krzewów i pnączy owocowych o wy-
sokich walorach dekoracyjnych. Szczegóło-
we zasady znaleźć można na stronie https://
eko.kleszczow.pl/kup-sadzonki/.

Eurofundusze do konsultacji
Program „Fundusze Europejskie dla Łódz-
kiego 2027”, którego projekt przyjął zarząd 
województwa, będzie do 17 września pod-
dawany społecznym konsultacjom. Uwagi 
i propozycje dotyczące przeznaczenia środ-
ków europejskich na lata 2021-2027 mogą 
zgłaszać przedstawiciele różnych środo-
wisk: jednostek samorządu terytorialnego, 
świata biznesu, organizacji pozarządowych, 
a także naukowcy. Dokument zamieszczo-
no na stronach www.rpo.lodzkie.pl (zakład-
ka „Poznaj program na lata 2021-2027”). 

(opr. JS)

ekrutacja dzieci do opiekunów dziennych na rok szkolny 2021/2022 odbyła się 
w dniach 22 lipca - 2 sierpnia. W tym czasie potrzebę oddania dzieci w wieku 

żłobkowym pod opiekę opiekuna dziennego zgłosiło 9 rodziców, składając karty zgłosze-
nia. Wszystkie te dzieci zostaną objęte opieką. Umowy określające warunki korzystania 
z usług dziennego opiekuna można odbierać w Urzędzie Gminy od 25 sierpnia (pok. nr 5).

Łączna liczba dzieci w wieku do 3 lat, które od września do końca roku br. trafi ą do 
opiekunów dziennych wyniesie 28. Każdy z ośmiu aktualnych opiekunów może zajmować 
się opieką nad piątką dzieci. Jeśli wśród mieszkańców gminy Kleszczów znajdą się jesz-
cze rodzice, zainteresowani skorzystaniem z usług opiekuna dziennego, to mogą zgłosić 
się do Urzędu Gminy. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjęcia dziecka, jak też „Karta zgło-
szenia dziecka do opiekuna dziennego” są dostępne na gminnej stronie internetowej 
(https://www.kleszczow.pl/urzad-gminy/opieka-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3).

JS

uż po raz kolejny Gmina Kleszczów przystąpiła do przetargu na zakup prądu 
w towarzystwie 11 innych samorządów. Uczestnikami zamówienia, noszącego 

nazwę „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Łowicz”, były też 
gminy: Bolimów, Chąśno, Domaniewice, Drużbice, Godzianów, Gomunice, Krzyżanów, 
Młodzieszyn, Nieborów, Szczerców oraz Miasto Łowicz.

W szczegółowym załączniku wyliczono łącznie 1585 punktów, do których wybrany 
w przetargu dostawca ma doprowadzić energię. Są to linie zasilające oświetlenie uliczne, 
a także budynki i siedziby instytucji należących do samorządów, na rzecz których dzia-
ła wspomniana grupa zakupowa. Przetarg dotyczył zapewnienia dostaw prądu przez cały 
przyszły rok. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w tym okresie zosta-
ło określone na poziomie 15.421.384 kilowatogodzin.

Łącznie wpły-
nęło 5 ofert, złożo-
nych przez spółki: 
Elektra S.A.,  in-
nogy Polska S.A., 
ENEA S.A. ,  Ve-
olia Energy Con-
tracting Poland Sp. 
z o.o. oraz ENER-
GA OBRÓT S.A. 
Zamawiający czy-
li grupa zakupowa 
zamierzał przezna-
czyć na sfinanso-
wanie zamówienia 

kwotę 7.966.686,97 zł brutto. Tylko jedna ze złożonych ofert przekroczyła tę wartość. 5 
sierpnia ukazało się ofi cjalne zawiadomienie o wyborze oferty. Dostawcą energii przez 
rok 2022 dla 12 samorządów z Grupy Zakupowej Gminy Łowicz, w tym również dla Gmi-
ny Kleszczów ma być ENEA S.A. z Poznania, której oferta okazała się najniższa i wy-
niosła 7.651.813,16 zł brutto.

Już od kilku lat samorządy zrzeszają się w większe grupy zakupowe, by wspólnie skła-
dać oferty na dostawy prądu czy gazu, a przez to uzyskiwać oszczędności. Takie przy-
padki mają miejsce w różnych regionach Polski. Dla dostawców mediów umowy z więk-
szą grupą odbiorców są także korzystniejszym rozwiązaniem, bo oznaczają większą 
stabilność działania.

JS

Nadal jest zainteresowanie tą formą opieki

W grupie jest moc

R

J

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

Wójt Gminy Kleszczów
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KOMUNIKATY 
Gabinet RTG we wrześniu
Kleszczowska Przychodnia Salus podała harmonogram pra-
cy gabinetu RTG na wrzesień 2021. Na wykonanie zdjęć rent-
genowskich pacjenci będą mogli zgłaszać się w następują-
cych terminach: ● 02.09. godz. 14-18, ● 07.09. godz. 14-18, 
● 09.09. godz. 14-18, ● 11.09. godz. 10-14, ● 14.09. godz. 14-18, 
● 16.09. godz. 14-18, ● 21.09. godz. 14-18, ● 23.09. godz. 14-18, 
● 25.09. godz. 10-14, ● 28.09. godz. 14-18, ● 30.09. godz. 14-18.

Zmiana terminu i miejsca spotkań Grupy Wsparcia
GOPS w Kleszczowie przekazał informację o zmianie terminu 
i miejsca spotkań Grupy Wsparcia dla osób doświadczających 
trudności życiowych oraz dla ofi ar przemocy. Wcześniej spotka-
nia odbywały się w siedzibie GOK w Kleszczowie (ul. Główna 74). 
Nowy termin to wtorki - godziny 14.30-17.30, a miejsce spotkań - 
Wiejski Ośrodek Kultury w Łękińsku, ul. Szkolna 2.
Przypominamy, iż Grupa Wsparcia ma charakter otwarty. Po-
moc udzielana jest bezpłatnie. Przyjść może każdy kto doświad-
cza trudności życiowych, w tym również przemocy. W dowol-
nym czasie można zrezygnować ze spotkań. Dla uczestników 
są możliwe indywidualne konsultacje. Uczestnicy spotkań Gru-
py Wsparcia są zobowiązani do pełnej dyskrecji.

Zmiana terminu w Poradni Życia Rodzinnego 
Informujemy mieszkańców gminy, że od września br. Porad-
nia Życia Rodzinnego będzie funkcjonować w innym terminie, tj. 
w czwartki w godz. 12.00-17.00. Nie uległo zmianie miejsce spo-
tkań tj. Wiejski Ośrodek Kultury w Łękińsku, ul. Szkolna 2.
Poradnia Życia Rodzinnego działa z inicjatywy Urzędu Gmi-
ny w Kleszczowie. Osobom uzależnionym udziela ona pomo-
cy w utrzymywaniu abstynencji, osobom współuzależnionym 
- w rozwiązywaniu konfl iktów w rodzinie, doradza również, jak 
można powstrzymać przemoc w rodzinie.

W ostatni weekend sierpnia - ROL-SZANSA 
w Piotrkowie
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na XXIX Pro-
mocyjno-Handlową Wystawę Rolniczą Rol-Szansa ‘2021. Od-
będzie się ona w dniach 28 i 29 sierpnia w Piotrkowie Trybunal-
skim przy ul. Kasztelańskiej 9 (zamek w Bykach). W programie 
tegorocznej imprezy nie zabraknie m.in. wystaw maszyn, urzą-
dzeń i narzędzi rolniczych, a także produktów lokalnych. Uczest-
nicy wystawy będą mogli odwiedzić kiermasz roślin uprawnych, 
ozdobnych i owocowych. Skorzystają też z rad fachowców, zaj-
mujących się doradztwem rolniczym. Część artystyczną uświet-
nią występy zespołów folklorystycznych, konkursy, prezentacje 
rękodzieła ludowego. Wystawa będzie otwarta od godziny 8:00 
do 16:00 - zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.

Kiedy po bezpłatną poradę prawną?
Mieszkańcom naszej gminy przypominamy, że w siedzibie UG 
przy ul. Głównej 47 w Kleszczowie funkcjonuje Punkt Nieodpłatne-
go Poradnictwa Obywatelskiego. Można tu zwracać się z proble-
mami prawnymi w następujących terminach: ● poniedziałek - 8-12, 
● wtorek - 13-17, ● środa - 8-12, ● czwartek - 11-15, ● piątek - 11-15.
Poza tym stacjonarnym punktem porady prawne są udzielane 
w formie telefonicznej - nr tel. 723-721-725. Z nieodpłatnego po-
radnictwa prawnego korzystać mogą osoby uprawnione, któ-
re nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
W ramach pomocy prawnej możesz liczyć na: ● informację, jaka 
jest Twoja sytuacja prawa oraz jakie są Twoje prawa i obowiąz-
ki; ● informację, jak można rozwiązać Twój problem; ● pomoc 
przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu, ● pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spła-
ty zobowiązań) oraz w jego realizacji, ● darmową mediację (np. 
w sytuacji konfl iktu z sąsiadem).

(opr. JS)

lipcowej przerwie radni gminy Kleszczów spotkali się na 
posiedzeniu 20 sierpnia. Obradowali w niepełnym, bo 

13-osobowym składzie. 
Pulę podjętych na tej sesji uchwał otworzyły decyzje o przy-

znaniu pomocy z Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokal-
nego. Gmina Bełchatów otrzymała 210.000 zł na rozbudowę 
sieci wodociągowej w Dobrzelowie oraz 318.410 zł na rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków w Zawadach. Do Gminy Kluki tra-
fi  wsparcie fi nansowe w kwocie 250.000 zł na przebudowę dro-
gi wewnętrznej w Osinie oraz 200.000 zł na przebudowę drogi 
wewnętrznej w Wierzchach Parzeńskich. Z kolei na wniosek sa-
morządu Gminy Lgota Wielka przyznana została pomoc fi nan-
sowa w wysokości 698.410 zł na przebudowę drogi w Lgocie 
Wielkiej oraz drogi w Wiewiórowie. Wsparcie na dwa zadania in-
westycyjne uzyskała również Gmina Dobryszyce: 240.000 zł to 
pomoc na przebudowę drogi gminnej na odcinku Rożny - Zda-
nia, a 250.000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Żaby.

Kolejne z podjętych uchwał dotyczyły wprowadzenia zmian 
w Wieloletnim Planie Finansowym oraz w budżecie gminy na 2021 
rok. Budżet po wprowadzonych zmianach przewiduje uzyskanie 
dochodów w wysokości 271.233.116,53 zł oraz wydatki na pozio-
mie 374.580.880,87 zł. Kwota planowanego defi cytu budżetowe-
go to 103.347.764,34 zł.

Inne uchwały, przyjęte na sierpniowym posiedzeniu, dotyczy-
ły następujących spraw:
• zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowej drogi w Czyżowie 

o długości 408 mb.;
• przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla Rogowca (ma to związek z planowa-
ną rozbudową hal magazynowych i budową nowego zakładu 
fi rmy Knauf);

• zmiany zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy 
Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emi-
sje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie na-
szej gminy (zmiany umożliwią przekazanie gminnej dotacji 
także fi rmom, aby zachęcić je do ekologicznego ogrzewania 
budynków);

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy: 
na okres 5 lat nieruchomości gruntowej w Wolicy z przezna-
czeniem na cele rolnicze; na okres 10 lat na rzecz spółki 
CAT Mosolf Polska sp. z o.o. części nieruchomości grunto-
wej w Rogowcu z przeznaczeniem na postawienie budyn-
ku biurowego w wersji modułowej, bez stałego powiązania 
z gruntem;

• wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Kleszczów 
działek: o powierzchni 0,09 ha na inwestycję związaną z od-
prowadzeniem wód opadowych w Czyżowie do rzeki Widaw-
ki; o powierzchni niespełna 0,03 ha na budowę infrastruktury 
elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Woli-
ca oraz przy ulicach Akacjowej i Długiej w Łękińsku.
W końcowej części sesji Rada Gminy Kleszczów wyrazi-

ła też zgodę na przystąpienie do współpracy w ramach porozu-
mienia międzygminnego z gminami tworzącymi Miejski Obszar 
Funkcjonalny Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów. Jak 
czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, wyrażającej taką 
zgodę „Gmina Kleszczów jest jednym z samorządów objętych 
wyżej wymienionym obszarem. Jest to pierwszy krok do wyko-
rzystania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkie-
go 2027 instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). 
Uruchomienie środków na realizacje ZIT w MOF uzależnione jest 
od spełnienia warunków wskazanych w projekcie umowy partner-
stwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce”.

JS

Sierpniowa sesja 
Rady Gminy Kleszczów

Po
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R ejestracja pacjentów Kleszczowskiej Przychodni Salus jest prowadzona od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80.

SALUS - harmonogram na wrzesień

L.P. PORADNIA LEKARZ TERMIN GODZINA
1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 24.09 13-18

2. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 11.09 8-14

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 25.09 8-14

4. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 27.09 9-14

5. Otolaryngolog lek. med. Izabela Zawadziłło 08.09 14.30-18

6. Otolaryngolog dziecięcy dr n. med. Agata 
Makowska-Piontek 16.09 15.30-18

7. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 25.09 9-14

8. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 07.09 10-14

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 21.09 12-16

10. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 14.09 10-14

11. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 28.09 10-14

12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 06.09 16-18

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 27.09 16-18

14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 07.09 9-14

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 21.09 9-14

16. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 01.09 9-14

17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 15.09 14-18

19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 29.09 9-14

20. Pulmonologiczna lek. med. Włodzimierz 
Leszczyński 21.09 14.30-18

21. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 10.09 9-14

22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 17.09 9-14

23. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa 
Sewerynek 09.09 9-14

24. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 11.09 8.30-14

25. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 25.09 8.30-14

26. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin 
Niedzielski 29.09 14-18

27. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 09.09 13-18

28. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 16.09 10-14

29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 23.09 13-18

30. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 16.09 15.30-18

31. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 30.09 15.30-18

32. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 20.09 11-14

33. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 20.09 10-17

34. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 02.09 9-14

35. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 16.09 9-17

36. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 06.09 12-15.30

37. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 23.09 12-15.30

38. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 02.09 9-14

39. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 10.09 9-14

40. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 24.09 9-14

41. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 30.09 9.30-14

42. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa każdy wtorek 15.30-18

43. USG lek. radiolog Jakub Chrostowski 10.30-17

44. Specjalista pediatrii  
i alergologii dr n. med. Elżbieta Dółka każdy wtorek 12-14

…w Przychodni SALUS będzie we wrześniu działać 
zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem:

FIZJOTERAPIA   
- dr n. med. Michał Kaczmarek

●   01.09. godz. 11.30-18, ● 02.09. godz. 8-17, 
● 03.09. godz.8-15, ● 06.09. godz. 8-17,  
● 07.09. godz. 8-15,● 09.09. godz. 8-15,  
● 10.09. godz. 8-15, ● 13.09. godz. 8-15,  
● 14.09. godz. 8-16, ● 15.09. godz. 8-15,  
● 17.09. godz. 8-15, ● 21.09. godz. 8-15,  
● 22.09. godz. 8-15, ● 23.09. godz. 8-15, 
● 27.09. godz. 8-15, ● 29.09. godz. 8-15,  
●  30.09. godz. 8-17.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

● 06.09. godz. 15-18, ● 10.09. godz. 15-18,  
●  20.09. godz. 15-18, ● 24.09. godz. 15-18.
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 
mgr specjalista fizjoterapii Anna Olbromska
● 08.09. godz. 15-18, ● 22.09. godz. 15-18.
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów

PORADNIA REHABILITACJI 
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 25.09. godz. 8.10-14.00.

FIZJOTERAPEUTKI  
- Aleksandra Cyran, Agnieszka Przybylska, 

Julita Zagórska
● codziennie godz. 8-18.

Poradnia 
rehabilitacji…

rzypominamy, że na czas trwa-
jącej ciągle epidemii w znoweli-

zowanej ustawie o publicznej służbie krwi 
wprowadzono zasadę, iż osoby oddające 
krew mogą skorzystać z dwóch dni wol-
nych od świadczenia pracy. Wolne nale-
ży im się w dniu krwiodawczej akcji oraz 
w dniu następnym. Jak jednak zaznacza-
ją organizatorzy chęć oddania krwi nie 
zwalnia pracownika z obowiązku zacho-
wania należytej staranności wobec pra-
codawcy, który w tej sytuacji przejawia się 
w uprzednim poinformowaniu go o termi-
nie i przewidywanym czasie nieobecności 
w miejscu pracy.

Osoby, zdecydowane na przyjście 16 
września na akcję w SOLPARKU, są pro-
szone o to, by kilka dni wcześniej skon-
taktowały się z Gminnym Klubem HDK 
PCK w Kleszczowie (tel. 574-049-170). 
Przy dużej liczbie chętnych zostanie od-
powiednio zwiększony skład ekipy z Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa, ob-
sługującej akcję w Kleszczowie.

Dodajmy jeszcze, że osoby, które we 
wrześniu po raz pierwszy zgłoszą się do 
oddania krwi w SOLPARKU mogą liczyć 
na specjalne upominki. Rejestracja krwio-
dawców prowadzona będzie - jak zwykle - 
od godziny 9:00 do 12:00.

JS

Uwaga,
 krwiodawcy!

P
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Rozmowa z prezes Zarządu Kleszczowskiej Przychodni  
SALUS - Iwoną Bednarek

- Jak dużo osób szczepi się tygodniowo w okresie waka-
cji przeciwko COVID-19 w przychodni SALUS?

- Jeśli weźmiemy pod uwagę II połowę lipca to w ciągu tygo-
dnia zostało podane łącznie około 150 dawek szczepionki  -mó-
wię o pierwszej i o drugiej dawce. Zgłaszający się do zaszcze-
pienia otrzymują w naszej przychodni szczepionki firmy Pfizer.

- Jakie są aktualne sposoby rejestrowania się na szcze-
pienie przeciwko COVID-19?

- Są cztery metody zapisania się na szczepienie:
● w przychodni SALUS osobiście poprzez zgłoszenie się 

w rejestracji albo dzwoniąc pod wyznaczone numery telefonów 
(44/ 731 30 80, 44/ 731 30 15, 575 005 885),

● dzwoniąc bezpłatnie na numer infolinii 989,
● elektronicznie poprzez e-rejestrację dostępną na stronie 

www.pacjent.gov.pl
● poprzez wysłanie SMS o treści „szczepimy się” na nr tel. 

664 908 556 lub 880 333 333.
- Dla wielu osób, które zgłaszają się do pobrania szcze-

pionki ważne jest uzyskanie unijnego certyfikatu, który uła-
twia wyjazdy za granicę. Czy każdy sposób zarejestrowania 
się na szczepienie umożliwia finalnie otrzymanie takiego 
certyfikatu?

- Niezależnie od sposobu rejestracji każdy pacjent po otrzy-
maniu dwóch dawek szczepienia może otrzymać unijny cer-
tyfikat szczepienia. Certyfikaty wydawane są w rejestracji 
przychodni po wcześniejszym zgłoszeniu oraz bezpośrednio 
w gabinecie lekarskim. Pacjenci posiadający Internetowe Kon-
to Pacjenta mogą sami wydrukować takie zaświadczenie, bądź 
ściągnąć na mobilne urządzenia np. tablet, smartfon.

- Ile pojedynczych dawek szczepionki podano dotąd 
w przychodni SALUS od początku akcji szczepień przeciwko 
COVID-19?

- Według stanu na dzień 7 sierpnia br. od początku tego roku 
w naszej przychodni podano 3.748 dawek szczepionek, w tym 
pierwszych dawek było 1.989. Ze względu na możliwość za-
szczepienia się drugą dawką w dowolnym puncie szczepień nie 
jestem w stanie odpowiedzieć ile osób jest zaszczepionych dwo-
ma dawkami.

- Czy np. z powodu niezgłoszenia się pacjenta już zapisane-
go na szczepienie musieli Państwo utylizować przygotowaną 
dla niego szczepionkę, a jeśli tak to ile było takich przypadków?

- Z powodu niezgłoszenia się pacjentów na wyznaczony ter-
min szczepienia i nie zgłoszenia tego faktu pracownikom przy-
chodni w odpowiednim czasie musieliśmy zutylizować 5 dawek 
(4 szczepionki Pfizer i 1 szczepionka Astra Zeneca).

- Jakiś czas temu ogłosili Państwo ofertę szczepień „wy-
jazdowych” dla pracowników firm, działających na terenie 
gminy Kleszczów. Czy ta oferta jest jeszcze aktualna? Czy 
są firmy, które się zgłosiły?

- Chętnie podejmiemy współpracę z firmami, które działa-
ją na terenie gminy Kleszczów i zorganizujemy szczepienia dla 
pracowników oraz ich rodzin. Do chwili obecnej skontaktowała 
się z nami tylko jedna firma, zgłaszając 3 chętne osoby. Z uwa-
gi na tak małą liczbę osoby te zaprosiliśmy do zaszczepienia się 
w siedzibie przychodni. 

Kleszczowska Przychodnia Salus nadal serdecznie zachę-
ca do szczepień przeciw COVID-19. Każdy z nas może zatrzy-
mać pandemię. Przyjęcie szczepionki to nie tylko ochrona nas 
samych. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci 
i przyjaciół. Naprawdę warto!

- Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Strachocki

uwagi na kończący się okres obowiązywania Strategii 
Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2015-2020 

oraz rozpoczęcie kolejnego okresu programowania w Unii Euro-
pejskiej, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie jest w trakcie prac 
nad opracowaniem nowego dokumentu strategicznego na lata 
2021-2030. W związku z tym 17 sierpnia w sali MCK Giganty 
Mocy w Bełchatowie odbyło się spotkanie warsztatowe z udzia-
łem władz powiatu, wójtów i przedstawicieli samorządów gmin, 
dotyczące założeń dokumentu. Warsztaty poprowadzili eksperci 
reprezentujący Łódzki Dom Biznesu oraz firmę Pheno Horizon: 
Maciej Kokotek, Maciej Głowacki i Maciej Kowalczyk. 

Obszarem wyjściowym do dyskusji były zajęcia warsztato-
we przeprowadzone w gminach powiatu. Po omówieniu termino-
logii używanej w procesie budowania strategii, wskazano wstęp-
nie wyselekcjonowane obszary tematyczne, które należałoby ująć 
w tym dokumencie. Wśród propozycji znalazły się m.in.: wzmoc-
nienie współpracy pomiędzy samorządami w zakresie opraco-
wania oferty kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyj-
nych, wprowadzanie OZE, rekultywacja terenów pokopalnianych 
i wykorzystanie ich do celów gospodarczych, poprawa stanu in-
frastruktury drogowej i bezpieczeństwa drogowego, stworzenie 
spójnego systemu ścieżek rowerowych, rozwój kompetencji za-
wodowych mieszkańców. Istotnym punktem w dyskusji było tak-
że wskazanie potrzeb i stojących przed powiatem wyzwań go-
spodarczych związanych z transformacją, służącą osiągnięciu 
neutralności klimatycznej, w tym z jej społecznymi skutkami.

Podczas dyskusji wyraźnie wybrzmiała konieczność włą-
czania samorządów do tworzenia partnerstw lokalnych i wspól-
nej realizacji projektów, zarówno tych związanych z energetyką 
jak i z infrastrukturą. Pojawił się także wątek rozwoju transpor-
tu zbiorowego, w tym podejmowanie działań i inicjatyw zmierza-
jących do modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej na odcinku 
Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiło-
wa. Warsztaty służyły również przedstawieniu funduszy UE zo-
rientowanych na restrukturyzację regionów „węglowych”. 

W opinii uczestników spotkania powiat bełchatowski w per-
spektywie najbliższych lat może stać się regionem silnie dotknię-
tym utratą miejsc pracy. Kluczową rolę w łagodzeniu skutków 
stopniowej rezygnacji z węgla odegra alokacja środków z fundu-
szów unijnych. Wypełnienie wielu z planowanych założeń strate-
gicznych może być bowiem zależne od proponowanej wysokości 
alokacji dla poszczególnych obszarów. Jak wynika z informacji 
przekazanych uczestnikom warsztatów wypracowane rozwiąza-
nia będą poddawane dalszym konsultacjom strategicznym. 

K. Kmiecik

SALUS - jak przebiegają 
covidowe szczepienia?

Warsztaty na temat 
strategii powiatu

Z

1. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych  
- ok. 12 tygodni

2. Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
3. Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godz.
4. Kurs języka angielskiego - różne poziomy - 60 godz.
5. Kurs  ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godz.
6. Kasy fiskalne - 8 godz.
7. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.  

- II edycja

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727-500-728.
W celu zapisania się na powyższe szkolenia zapraszamy osobiście do 
ARR „ARREKS” sp. z o.o. w Kleszczowie, ul. Szkolna 6. Zapraszamy 

również do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Agencja Rozwoju Regionalnego  
„ARREKS” sp. z o.o. w Kleszczowie 

ogłasza nabór na kursy:
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ieuchronnie zbliża się koniec tegorocznych wakacji. Spróbujmy w formie fo-
tografi cznych migawek przypomnieć, na jakie atrakcje mogli liczyć uczestnicy 

imprez, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.

FOTO. GOK Kleszczów

odczas tradycyjnych uroczy-
stości dożynkowych, organizo-

wanych w formie polowej Mszy św. oraz 
festynu ludowego barwny korowód z chle-
bem i wieńcami, prowadzony przez księ-
ży, wkracza na miejsce ceremonii. W tym 
roku z powodu ciągle realnych, epide-
micznych zagrożeń gminna uroczystość 
ograniczyła się do dziękczynnej mszy 
z udziałem księży z trzech parafi i, przed-
stawicieli samorządu gminy oraz gmin-
nych instytucji i rolników, którzy przyszli 
podziękować za zebrane plony. 

Delegacje z chlebem i wieńcami oraz 
poczty sztandarowe (Gminy Kleszczów, 
Stowarzyszenia Gwarek Brunatny, Gmin-
nego Klubu HDK PCK oraz jednostek 
OSP z terenu gminy) tworzące tym ra-
zem korowód weszły do zabytkowej świą-
tyni w Łękińsku, prowadzone przez księży.

- Na dożynkach, na które z hołdem 
wdzięczności wobec Boga przybyli nasi 
rolnicy winniśmy sobie uświadomić czym 
jest ta nasza ziemia - mówił na począt-
ku homilii ks. proboszcz T. Psota. W tym 
miejscu przywołał strofy wiersza Marii 
Majchrzak, którego początek brzmi: „Bądź 
pozdrowiona ziemio rodząca, z dobro-
ci Boga świat odradzająca tonami zboża, 
chlebnymi kłosami, wstęgami rzeki, won-
nymi lasami…”.

- Na podstawie tego wiersza możemy 
powiedzieć, że ziemia jest naszą matką 
i karmicielką - to ona zapewnia nam po-
żywienie (…) Jako nasza karmicielka zie-
mia jest podstawowym, naturalnym i naj-
ważniejszym narodowym bogactwem, 
skarbem.

Zwracając się do zebranych w koście-
le rolników mówił: 

- O ludziach pracujących na roli od wie-
ków mówi się, że to ci, którzy żywią i bro-
nią. To Wy czynicie sobie ziemię poddaną, 
to Wy się trudzicie w pocie czoła. Wie-
lu z Was jest przyzwyczajonych od dziec-
ka uprawiać tę ziemię. Naród potrzebuje 
pracy rolnika. Kultura, przemysł wszystko 
się dopiero rozwija, gdy mamy pod dostat-
kiem pożywienia.

Cytował przy tym słowa premiera Win-
centego Witosa, który w 1920 r. powie-
dział: „Któż siłę państwa i niezawodną 
ostoję ma stanowić? Świadomi, nieza-
leżni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż 

DożynkowaWakacyjne podsumowania
PN

Jedną z wycieczkowych atrakcji tego lata był 
wyjazd do Kalisza. Dwie, wyjątkowo liczne grupy 

uczniów nie tylko zwiedzały to historyczne miasto. 
Odbyły też zajęcia w parku trampolin i sprawdziły 

swoje umiejętności w grze w paintball. 

30 lipca ekipa aktorów z katowickiego Teatru 
Żelaznego zaprosiła dzieci do sali widowisko-
wej GOK na spektakl „Różowy Kapturek”. Po 

zakończeniu było jeszcze spotkanie z aktorami 
i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego poświę-

conego przedstawionej bajce.

Dwa turnusy półkolonii zorganizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie odbywały 

się od 2 do 6 sierpnia oraz od 9 do 13 sierpnia. 
Dzieci spędzały czas na zajęciach tematycznych, 

warsztatach i zabawie. Jeden dzień półkolonii 
został zarezerwowany na wyjazd do Miasta Przygód 

„Mandoria” w Rzgowie.

Dwa niedzielne popołudnia (8 i 15 sierpnia) 
można było spędzić na wypełnionej zabawą ple-

nerowej imprezie na terenie SOLPARKU. Oprócz 
urządzeń zabawowych można było korzystać z zajęć 

i konkursów, poprowadzonych przez animatorów.

Najkrótszy, bo 7-dniowy obóz w górach, był udziałem uczniów klas I-III. Gościli w Ochotnicy Dolnej 
w powiecie nowotarskim. Na zagraniczne 14-dniowe wojaże wybrała się natomiast młodzież szkół ponadpod-

stawowych oraz studenci; przebywali w chorwackim Gradacu.

å
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tacy gotowi są oddać zdrowie i życie 
za każdą skibę ojczystej ziemi, a cóż do-
piero w obronie naszej ojczyzny”. 

Mówiąc o chlebie ks. T. Psota przypo-
mniał, iż w polskiej tradycji był on najwięk-
szą świętością, wyrzucanie chleba było 
grzechem, a polskie domostwa otwar-
te nawet pod nieobecność mieszkańców 
były przygotowane na przyjęcie nieocze-
kiwanych przybyszów, na których na po-
czesnym miejscu czekał bochenek chle-
ba. Ten wątek zilustrował cytatem z „Pana 
Tadeusza”. Odrębny fragment kazania 
kapłan poświęcił roli i symbolice chleba 
w Eucharystii.

W trakcie mszy nastąpiło poświęce-
nie wieńców i chleba, a przed jej zakoń-
czeniem do zgromadzonych uczestników 
zwrócił się wójt Sławomir Chojnowski.

- Mechanizacja rolnictwa, zanikanie 
małych gospodarstw, zastępowanie ich 
coraz większymi obszarowo uprawami, 
które należą do jednego rolnika, wresz-
cie wypieranie wielu tradycyjnych od-
mian zbóż i wprowadzanie na ich miej-
sce nowych odmian - wszystko to wpływa 
na coraz poważniejsze zmiany w życiu 
mieszkańców wsi oraz w kulturze rolnej - 
stwierdził wójt gminy. - W ich wyniku co-
raz mniejsze grono osób bierze udział 

w jakichkolwiek pracach polowych. Powoli 
odchodzi pokolenie tych, którzy - nawet je-
śli pracowali i mieszkali w mieście - to let-
ni urlop przynajmniej w części rezerwowali 
na pomaganie w żniwach swoim rodzicom, 
albo bratu czy siostrze, którzy przejęli ro-
dzinne gospodarstwo.

Coraz słabiej pamięta się o wakacjach 
spędzanych nie na koloniach czy obozach, 
ale u babci i dziadka, albo wujka i cioci 
na wsi. Te wakacyjne tygodnie były cza-
sem, kiedy można było z bliska oglądać 
przebieg prac żniwnych, pomagać w ich 

prowadzeniu, dowiadywać się jak odpo-
wiedzialnym i stresującym zajęciem jest 
praca rolnika.

Społeczne i obyczajowe zmiany spra-
wiły, że dzisiaj wiele osób spoglądając na 
bochenek na sklepowej półce widzi w nim 
prosty wyrób przemysłowy. Nie dostrze-
ga już całego łańcucha powiązań pracy 
wielu ludzi, nie widzi roli natury w prze-
biegu wielomiesięcznej wegetacji, w co-
raz większym stopniu zależnej od kapry-
sów pogody.

Wójt zachęcał rolników do dalszej 
uprawy ziemi, zapewniając iż ze stro-
ny samorządu mogą liczyć na kontynu-
owanie programu wsparcia, pomocnego 
zwłaszcza w sytuacjach zdarzeń pogodo-
wych, które wpływają negatywnie na wiel-
kość zbiorów.

Wypieczone specjalnie na dożynkową 
Mszę św. bochenki chleba przekazane zo-
stały księżom oraz wójtowi gminy. Jeden 
z wieńców dekoruje obecnie wnętrze ko-
ścioła w Łękińsku, dwa pozostałe, prze-
kazane wójtowi S. Chojnowskiemu oraz 
przewodniczącej Rady Gminy - Katarzynie 
Biegale, znalazły swoje miejsce w Urzę-
dzie Gminy Kleszczów.

J. Strachocki

uroczystość w Łękińsku
å
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ASF coraz bliżej!
Zgodnie z informacją Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Bełchatowie, prze-
słanym do Urzędu Gminy w Kleszczowie, 
gminy: Bełchatów z miastem Bełchatów, 
Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców i Ze-
lów to obecnie strefa niebieska w związ-
ku z zagrożeniem wirusem afrykańskiego 
pomoru świń (ASF). Strefa I - niebieska 
(dawniej żółta) oznacza obszar ochron-
ny. To miejsce, w którym nie stwierdzono 
jeszcze przypadku ASF, ale graniczące 
ze strefą czerwoną, w której stwierdzono 
ASF u trzody chlewnej.

Przypominamy, że ASF to zakaźna 
i zaraźliwa choroba wirusowa, atakują-
ca świnie i dziki. Człowiek jest na nią od-
porny, ale może być jej wektorem, prze-
nosząc wirusy na obuwiu, ubraniu, czy 
na kołach pojazdów. O tym, jakie są obo-
wiązki hodowców, działających w po-
szczególnych strefach informuje szcze-
gółowo ulotka, zamieszczona 27 lipca 
na stronie www.kleszczow.pl/aktualnosci.

Wyślą glebę do zbadania
20 i 27 sierpnia oraz 6 września 

to terminy wyznaczone na odbieranie 
od rolników naszej gminy próbek gle-
by do badania. Fundacja Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów w ramach jednego ze sta-
tutowych zadań, jakim jest wspieranie 
rozwoju rolnictwa na terenie gminy, sfi-
nansuje zbadanie podstawowych wła-
ściwości gleb, uprawianych przez rol-
ników. Okres tuż po zakończeniu żniw 
to jeden z najlepszych terminów na po-
branie próbek gleby do analizy. Dzię-
ki przeprowadzonym badaniom rolnicy 
będą mieli możliwość poznać aktualny 
odczyn oraz prawidłowo ustalić potrze-
by nawozowe. Z możliwości sprawdze-
nia stanu gleby skorzysta w tym roku co 
najmniej 96 rolników.

Rolnicza wystawa
4 i 5 września w Częstochowie odbę-

dzie się XXX Krajowa Wystawa Rolnicza 
towarzysząca Ogólnopolskim Uroczy-
stościom Dożynkowym na Jasnej Górze. 
Swój dorobek zaprezentuje ponad 400 
wystawców. Organizatorzy wyznaczy-
li na miejsce wystawy deptak III Al. Naj-
świętszej Maryi Panny oraz parking ja-
snogórski. Proponowane atrakcje to m.in. 
targi nasienne, paszowe i pszczelarskie, 
wystawy rolnicze, pokaz odnawialnych 
źródeł energii i mikroinstalacji oraz kier-
masze. Wystawie towarzyszyć mają wy-
stępy zespołów folklorystycznych, w tym 
przede wszystkim ZPiT „Śląsk”. Odbę-
dzie się też festiwal produktów tradycyj-
nych i lokalnych.

(opr. JS)

Przetarg odbędzie się 7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 
15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie.

Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się bę-
dzie bezpośrednio po przetargu ograniczonym.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczo-
wie lub pod numerem telefonu 44/ 731-32-30 wew. 16. Osoby zainteresowane mogą oglądać składni-
ki majątkowe w godzinach otwarcia placówki GOK w Kleszczowie po wcześniejszym umówieniu się.

L.p. Nazwa składnika 
majątkowego

Nr 
inwentarzowy

Rok 
zakupu Ilość

Cena 
wywoławcza 

za 1 szt.
(w zł)

Wysokość 
postąpienia 

za 1 szt. 
(w zł)

1. Drukarka Eco-
sys Kyocera GOK/WOKKL/737/17 2017 1 szt. 30,00 5,00

2. Drukarka Eco-
sys Kyocera GOK/WOKKL/738/17 2017 1 szt. 30,00 5,00

3. Odtwarzacz 
DVD Philips GOKSIR/WOKCZ/35/03 2003 1 szt. 20,00 5,00

4. Stacja dokująca EI/KLE/164 2015 1 szt. 20,00 5,00
5. Stacja dokująca Dell GOK/WOKKL/663/12 2012 1 szt. 20,00 5,00

6.
Komputer ASUS 
AIO ET2400INT 
W7P i3-540/4GB 

84/2010 2010 1 szt. 250,00 10,00

7.
Komputer ASUS 
AIO ET2400INT 
W7P i3-540/4GB 

85/2010 2010 1 szt. 250,00 10,00

8.
Komputer ASUS 
AIO ET2400INT 
W7P i3-540/4GB 

88/2010 2010 1 szt. 250,00 10,00

9.
Komputer ASUS 
AIO ET2400INT 
W7P i3-540/4GB

89/2010 2010 1 szt. 250,00 10,00

10.
Komputer biurkowy  

z monitorem  
DELL VOSTRO 

GOK/WOKKL/644/11 2011 1 szt. 250,00 10,00

11. Koszule męskie GOKSIR/ORK/71/06 2006 32 szt. 10,00 1,00

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
ogłasza przetarg ustny ograniczony oraz przetarg 

ustny nieograniczony
na sprzedaż składników majątkowych 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.

ierpień to od dziesięcioleci czas pielgrzymowania do jasnogórskiego sanktuarium. Z róż-
nych stron Polski zmierzają do Częstochowy liczne grupy piesze. Największe grono piel-

grzymów przybywa tu co roku na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierp-
nia). W ostatnim, przedpandemicznym roku na to święto przyszło ok. 87 tys. osób. Z kolei na drugą 
sierpniową uroczystość (26 sierpnia - Matki Bożej Częstochowskiej) na Jasną Górę przyszło 37 
tys. pątników.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Biuro Prasowe Jasnej Góry największymi pielgrzymkami 
w 2019 roku były pielgrzymki: krakowska (8500 osób), tarnowska (8100), warszawska oraz radomska 
(po ok. 6000), warszawska akademicka (3600) i podlaska (3200).

Część pieszych grup pielgrzymich pokonuje co roku
drogi gminy Kleszczów, 

idąc od strony Łękawy przez Łękińsko w kierunku Lgoty Wielkiej. Pielgrzymi z Ełku, których mia-
łem okazję pozdrawiać w okolicy Piasków w upalny dzień 9 sierpnia, wyruszyli w drogę 26 lipca, by 
pod jasnogórskim klasztorem zjawić się 11 sierpnia. Aby dojść na Jasną Górę musieli pokonać 550 
km. Podobny dystans mają przed sobą pątnicy z Trójmiasta, a 100 km mniej dzieli od Częstochowy 
pielgrzymów, idących z Zielonej Góry oraz Siedlec.

Zdecydowanie najdłuższą drogę do Częstochowy pokonują uczestnicy pielgrzymki kaszubskiej. 
Z Helu wyruszają 25 lipca, a kiedy 12 sierpnia dochodzą do bram Jasnej Góry mają „na liczniku” bli-
sko 640 km. Do najstarszych pielgrzymek należy kaliska, odbywająca się od 1637 roku i łowicka - od 
1656 roku. Nic jednak nie jest w stanie przebić pielgrzymki pabianickiej, która na Jasną Górę wyruszy-
ła po raz pierwszy w 1468 roku.

Pielgrzymkowy czas
S

Ważne dla rolników

å ciąg dalszy na str. 10



16	VIII	-	15	IX	`2021	 I n f o r m a t o r 	 K L E S Z C Z O W S K I 	 9

W firmach gminy Kleszczów

zebraniach sprawozdawczo - wyborczych, które odby-
ły się we wszystkich jednostkach Ochotniczej Straży 

Pożarnej, działających na terenie gminy Kleszczów, ukonstytu-
owały się władze na nową kadencję. Podajemy składy zarządów 
oraz komisji rewizyjnych (z podziałem na funkcje):

● ANTONIÓWKA: Henryk Trojan (P), Kamil Retkowski (WP-N), 
Krzysztof Szwajek (S), Piotr Molek (SK), Kazimierz Roczek (G).
KR: Marcin Żelasko (P), Jakub Sobociński (CZ), Mateusz So-
snowicz (CZ).
● CZYŻÓW: Arkadiusz Sambor (P), Mariusz Bielecki (WP-N), 
Piotr Kręzel (WP), Marcin Sokołowski (S), Jarosław Ciesielczyk 
(SK), Zbigniew Blada (G), Gabriel Białek (CZ).
KR: Jan Kaczmarek (P), Andrzej Krawczykowski (WP), Dariusz 
Kochel (S).
● KAMIEŃ: Zenon Bartoszewski (P), Grzegorz Urbański (WP-N), 
Rafał Mielczarek (S), Teresa Urbańska (SK), Mariusz Mosler (G).
KR: Józef Bartoszewski (P), Bogdan Spaliński (S), Zdzisław 
Chojnowski (CZ)).
● KLESZCZÓW: Dariusz Trędkiewicz (P), Mariusz Kopeć (WP-
N), Tomasz Szczęsny (ZN), Piotr Michalczyk (S), Krzysztof Mi-
chałek (SK), Sławomir Dudziński (G), Janusz Kątny (CZ).
KR: Jacek Jakubczyk (P), Sebastian Mielczarek (S), Damian 
Krasoń (CZ).
● ŁĘKIŃSKO: Wojciech Pikus (P), Rafał Moreń (WP-N), Grze-
gorz Rejek (WP), Krzysztof Blada (ZN), Piotr Cebula (S), Sta-
nisław Cebula (SK), Sylwester Kałka (G), Michał Rejniak (CZ).
KR: Katarzyna Wojewoda (P), Jacek Pacholik (S), Remigiusz 
Krawczyk (CZ).
● ŁUSZCZANOWICE: Dariusz Woszczyk (P), Bogdan Osiewicz 
(WP-N), Sławomir Śluga (WP), Michał Michałek (ZN), Jan Rejek 
(S), Jarosław Bartoszewski (SK), Agnieszka Białek (G), Krzysz-
tof Łętos (CZ), Małgorzata Śluga (CZ).
KR: Artur Frach (P), Marcin Zybura (WP), Andrzej Podawca (CZ).
● WOLICA: Karol Muskała (P), Marcin Muskała (WP-N), Marek 
Muskała (WP), Piotr Blada (ZN), Tomasz Muskała (S), Czesław 
Różycki (SK), Lech Krawczyk (G), Marek Szczepocki (CZ).
KR: Ireneusz Muskała (P), Artur Koch (S), Karolina Tyks (CZ).
● ŻŁOBNICA: Zbigniew Wysocki (P), Zbigniew Kątny (WP-N), 
Krzysztof Bęczkowski (ZN), Grzegorz Wysocki (S), Bogdan Czy-
życki (SK).
KR: Przemysław Bęczkowski (P), Leszek Moskot (CZ), Łukasz 
Walenczak (CZ).

Znaczenie skrótów: P - prezes / przewodniczący, WP-N - wiceprezes - 
naczelnik, WP - wiceprezes, N - naczelnik, ZN - zastępca naczelnika, S - se-
kretarz, SK - skarbnik, G - gospodarz, CZ - członek zarządu.

14 sierpnia w Łękińsku odbyło się zebranie wyborcze zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kleszczowie. W ukonstytu-
owanym zarządzie poszczególne funkcje pełnią: Sławomir Ślu-
ga (prezes), Wojciech Pikus (wiceprezes), Krzysztof Michałek 
(wiceprezes), Dariusz Trędkiewicz (komendant), Dariusz Wosz-
czyk (sekretarz), Jarosław Bartoszewski (skarbnik) oraz człon-
kowie prezydium: Karol Muskała, Arkadiusz Sambor, Henryk 
Trojan, Grzegorz Urbański, Zbigniew Wysocki oraz członko-
wie: Sławomir Dudziński, Zbigniew Kątny, Mariusz Kopeć, Piotr 
Molek, Rafał Moreń, Marcin Muskała, Marek Muskała, Bogdan 
Osiewicz, Grzegorz Rejek.

Komisję rewizyjną Oddziału Gminnego ZOSP RP w Klesz-
czowie tworzą: Jan Rejek (przewodniczący), Jacek Jakubczyk 
(wiceprzewodniczący), Krzysztof Blada (sekretarz) oraz człon-
kowie: Piotr Blada i Kazimierz Roczek.

JS

Nowy cennik usług
Zakład Komunalny „Kleszczów” ogłosił cennik usług obo-

wiązujący od 1 lipca br. Jest dostępny na stronie internetowej 
spółki. Obejmuje zarówno usługi związane z transportem osób 
i rzeczy (stawki są zależne od czasu, długości trasy, rodzaju wy-
najmowanego pojazdu). Są również wycenione prace porządko-
we w sezonie letnim i zimowym, zabiegi z zakresu pielęgnacji 
zieleni, usługi o charakterze rolniczym, usługi budowlane i robo-
ty ziemne, a także prace, do których wykorzystuje się np. rębar-
kę, myjkę ciśnieniową albo urządzenie do czyszczenia kanaliza-
cji (WUKO). Cennik liczy łącznie 55 pozycji. Warto zapoznać się 
z ofertą Zakładu Komunalnego „Kleszczów” i rozważyć czy na 
placu budowy, albo na posesji nie ma prac, które można byłoby 
powierzyć rodzimemu wykonawcy.

Skorzysta środowisko, skorzysta firma
Niemal zawieszona od czasu wybuchu epidemii stacjonar-

na działalność szkoleniowa w Centrum Szkoleniowym spółki 
Caparol Polska w Żłobnicy odżywa od września. Firma poda-
ła na swojej stronie m.in. terminy i szczegółowy program dwu-
dniowych zajęć z zakresu termomodernizacji z wykorzystaniem 
systemów Krautol i Caparol. Jak wiadomo dzięki rządowym do-
tacjom z programu „Czyste Powietrze” branża wykonawców 
dociepleń budynków rozwija się na skalę dotąd nie widzianą. 
Z tego boomu skorzystać chcą również producenci materiałów.

Na szkoleniach w ośrodku w Żłobnicy omawiane są nie tyl-
ko sprawy praktyczne i techniczne (np. uzyskiwanie efektu deko-
racyjnego na elewacjach), ale również szczegóły ubiegania się 
o dotacje z programu „Czyste Powietrze”. Spółka planuje prze-
prowadzenie dwóch rund szkolenia we wrześniu oraz paździer-
niku i jednej w listopadzie.

JS

Władze OSP 
na nową kadencję

Po
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Zniknęła tradycja organizowania pieszych 
grup pielgrzymkowych z Łękińska bądź Klesz-
czowa. Wierni, którzy w sierpniu chcą udać się 
na Jasną Górę dołączają zwykle do pielgrzymów 
z sąsiednich gmin, np. z Sulmierzyc, Lgoty Wiel-
kiej albo Kaszewic. W tym roku piesza 

pielgrzymka dekanatu sulmierzyckiego 
zaczęła się wczesnym rankiem 24 sierpnia 

od Mszy św., odprawionej w poszczególnych pa-
rafiach. Później pielgrzymi zostali przewiezie-
ni autobusami do Brzeźnicy Starej, skąd o 7.30 
wyruszyli pieszo w kierunku Częstochowy, idąc 
przez Borowiec, Broniszew, Cykarzew, Dud-
ki i Lubojnę. W tym roku wejście na Jasną Górę 
przewidziane było na godz. 18.

Planowany powrót tych pielgrzymów rozpo-
cząć się miał 27 sierpnia po Mszy św. w Ostro-
wach nad Okszą, skąd przez Kuźnicę, Ważne 
Młyny, Nową Brzeźnicę i Strzelce Wielkie mieli 
dojść do Sulmierzyc.

Utrwalaną od paru lat tradycją jest organizo-
wanie rowerowych pielgrzymek z Kleszczowa na 
Jasną Górę. „Przypominamy, że w dniach od 3 
do 5 września będzie miała miejsce pielgrzym-
ka rowerowa na Jasną Górę. Prosimy, by zain-
teresowani pomyśleli już o urlopach na ten czas. 
Zapisy przyjmujemy do 25 sierpnia włącznie” - 
to zapowiedź, którą na początku sierpnia moż-
na było usłyszeć w kleszczowskim kościele p.w. 
NMP Anielskiej.

Rowerowe pielgrzymki do Częstochowy są 
organizowane m.in. z Piotrkowa Trybunalskie-
go (w tym roku po raz 16) oraz z Bełchatowa (tu 
taką formę pielgrzymowania zainicjowała Zało-
ga Rowerowa „Zgrzyt”). W sierpniu roku 2020 
do Częstochowy dotarło łącznie 130 pielgrzy-
mek rowerowych. Było ich więcej niż zorganizo-
wanych grup pieszych, których liczbę ustalono 
na 120. Do tego dodać należy 20 pielgrzymek 
biegowych i jedną konną.

Rok 2020 był rokiem specyficznym. Łącz-
na liczba pielgrzymów, których gościła Często-
chowa, była aż czterokrotnie mniejsza od tej 
z roku 2019 i wyniosła niecały milion. To znaczą-
ce zmniejszenie wynikało - rzecz jasna - z ogra-
niczeń w podróżowaniu i gromadzeniu się, wpro-
wadzonych z powodu epidemii COVID-19. Rok 
2020 przyniósł 

nowe formy udziału w pielgrzymkach.
Na Jasną Górę przybywały tylko niewielkie 

grupy, traktowane jako reprezentacja wiernych 
z danej parafii, miejscowości czy grupy zawodo-
wej. Zostało spopularyzowane coś co nazwano 
sztafetową formą pielgrzymowania. Ponieważ ze 
względów bezpieczeństwa nie można było orga-
nizować noclegów dużych, nie przebadanych na 
COVID-19 grup osób, uczestnicy pokonywali trasę 
w ciągu dnia, na nocleg wracając do rodzinnych 
domów transportem samochodowym. Kolejnego 
dnia ta sama grupa, lub zmiennicy zaczynali wę-
drówkę od miejsca, w którym pielgrzymka została 
przerwana poprzedniego dnia. Tak w 2020 wyglą-
dało m.in. uczestnictwo mieszkańców Bełchatowa.

W wyjątkowo skromnej obsadzie wyruszy-
ła też przed rokiem 552. pielgrzymka pabianic-
ka. „Na liście jest ok. 50 osób, ale w drodze kil-
kunastu pątników mniej. Niektórzy zdecydowali 
się iść tylko przez jeden czy dwa dni. Tak jak rok 
temu pielgrzymi będą szli 5 dni. Pielgrzymi wyru-
szyli w maseczkach i zachowując odstępy. Ogra-
niczono wiek uczestników. Iść mogą tylko oso-
by pełnoletnie, maksymalnie do 65. roku życia. 
Mają spać w namiotach, ale kto chce może wra-
cać na noclegi do domu. Przejazd w drogę po-
wrotną każdy ma zorganizować sobie na własną 
rękę” - tak warunki pielgrzymowania opisywał je-
den z portali pabianickich.

Także w tym roku pielgrzymka - sztafeta jest 
jedną z form udziału w pątniczej drodze na Jasną 
Górę. Tak właśnie pokonywali ją uczestnicy 44 
pieszej pielgrzymki rzeszowskiej. Codziennie od 
4 do 13 sierpnia w drodze w kierunku Częstocho-
wy było 150 osób. Po pokonaniu ok. 30-kilome-
trowego odcinka powracały na nocleg do domów.

Warto pamiętać, iż pielgrzymki na Jasną 
Górę odbywają się nie tylko w sierpniu. W zorga-
nizowanych grupach, najczęściej w autokarach 
przyjeżdżają tu przez cały rok różne grupy zawo-
dowe i środowiskowe oraz pielgrzymi z zagranicy.

W Polsce oprócz tego najbardziej znanego 
celu pielgrzymek jest jeszcze 95 innych ośrod-
ków pielgrzymkowych. Najpopularniejsze to Pie-
kary Śląskie, Kalwaria Zebrzydowska, Święta 
Lipka, Góra Św. Anny, Kalwaria Pacławska, Li-
cheń, Wambierzyce, Gietrzwałd oraz Kodeń.

J. Strachocki

Pielgrzymkowy czas

Rozpoczynamy 
zapisy na nowy rok 
szkolny 2021/2022!
Oferujemy kursy języka angielskiego dla:

● dzieci  
(od 5 lat, nauka poprzez zabawę), 
● młodzieży  
(przygotowanie do egzaminów), 
● dorosłych  
(metodą konwersacyjną Direct Method) 
● oraz firm.

Zapraszamy na zajęcia indywidualne 
lub w małych grupach. 
Dofinansowanie 50% na kursy dla 
maturzystów oraz dorosłych.

Zapisy pod nr tel. 505-890-354.
Więcej informacji na 
www.schoolkleszczow.pl.

Pielgrzymi z Ełku piętnasty dzień w drodze na Jasna Górę

22 sierpnia, Łękińsko - idą pielgrzymi z Bełchatowa

å ciąg dalszy ze str. 8
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia STANDRUK, 
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25, tel. 81/ 740-25-35

Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto 
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
ARiMR - Biuro Powiatowe Bełchatów 635-02-81
ARR „Arreks” Kleszczów 731-37-31
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie 731-31-50
Eko-Region Bełchatów 633-08-15

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 731-31-33
731-31-32

Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54 

Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
731-32-30

Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 731-31-27
Kompleks SOLPARK 731-65-00
Nadleśnictwo Bełchatów 635-72-03 
KRUS - PT Bełchatów 635-64-13
Posterunek Policji w Kleszczowie 47 846-50-58 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-94-04
Przedszkole w Kleszczowie 731-31-75
Przedszkole w Łękińsku 731-46-00 
Przedszkole w Łuszczanowicach 731-47-33 
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 635-86-00 
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie 731-33-46 
Szkoła Podstawowa w Łękińsku 731-42-25 
Szpital Wojewódzki - Izba Przyjęć SOR 635-85-34

Urząd Gminy w Kleszczowie 

Centrala
731-66-10
Sekretariat
731-66-20

Urząd Pocztowy Kleszczów 632-30-83 
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-56 
Zakład Komunalny „Kleszczów” 731-58-58 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 731-65-60 
Żłobek w Kleszczowie 731-45-77

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNY

• w sieci gazowej - 992
• w sieci energetycznej PGE - 991
• w sieci energetycznej „Energoserwis Kleszczów 

- 44 735-17-67; 607-354-226
• w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej 

- Zakład Komunalny „Kleszczów” 44 731-58-58
• w sieci telefonicznej i internetowej - ARR „Arreks” 

44 731-37-13
• w oświetleniu ulicznym - Agencja „ELPIR” 692-130-780; 

887-791-821; 725-726-511; zieba83@wp.pl.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

Turniej darta
Dart to angielski rzeczownik oznaczający strzałkę, a także czasownik oznaczający 

ciskanie, wbijanie. Tą angielską nazwą opisuje się również popularną,, rekreacyjną grę. 
Ma ona również swoją odmianę sportową. Będzie ją można poznać podczas turnieju, 
który zapowiedziany został na sobotę 18 września w SOLPARKU.

Celem turnieju jest popularyzacja sportowej odmiany darta. Uczestniczyć w nim 
mogą zawodnicy (panie i panowie), którzy zarejestrują się wcześniej telefonicznie (511 
638 625), lub na miejscu do godz. 13.40 w dniu zawodów. Szczegółowe informacje do-
tyczące wpisowego, nagród i systemu rozgrywek śledzić można na stronie SOLPARKU 
i profi lu FB.

Ulgi dla rodzin wielodzietnych
Kompleks SOLPARK Kleszczów dołączył do programu Wojewódzkiej Karty Rodzin 

Wielodzietnych. Duże rodziny z województwa łódzkiego, które po przyjeździe do SOL-
PARKU okażą się taką kartą będą mogły korzystać z: ● 20 proc. rabatu na kręgielnię, 
● 20 proc. rabatu na seans w grocie solnej, ● 10 proc. rabatu w pizzerii. SOLPARK 
zachęca do korzystania z tych ulg.

Zajęcia aqua cyclingu
Na początku sierpnia SOLPARK ogłosił wznowienie zajęć aqua cyclingu. Wszyscy 

chętni, którzy doceniają ten rodzaj aktywności ruchowej w wodzie mogą zgłaszać się na 
zajęcia organizowane w każdy wtorek, środę i piątek od godz. 18.00. Aby zapisać się na 
zajęcia należy zatelefonować na nr tel. 44/ 731-65-01.

Prosto z SOLPARKU

ubileuszowa uroczystość miała po-
czątek 7 sierpnia w Bełchatowie 

(Msza św. w Parafi i p.w. Zesłania Ducha Świę-
tego, z którą wędkarze współpracują od lat, m.in. 
spotykając się na corocznym nabożeństwie 
z okazji inauguracji nowego sezonu), a ciąg dal-
szy na Wawrzkowiźnie.

45-lecie jest okazją do przypomnienia dzia-
łalności koła „Górnik”. Jego początki sięgają 
sierpnia 1975 roku. Grupa pierwszych pracowni-
ków powstającej kopalni utworzyła Sekcję Węd-
karską w ramach Koła Miejskiego w Bełchatowie. 
W zebraniu, którego inicjatorem był Włodzimierz 
Żerkowski, uczestniczyły 22 osoby. W skład 
pierwszego zarządu sekcji weszli Alojzy Burliga, 
Jerzy Wysocki oraz Irena Fiszer. 

Koło wędkarskie przy KWB „Bełchatów” po-
wstało w pierwszych miesiącach 1976 roku, 
a jego siedzibą na wiele lat stał się Klub „Gwarek” 
przy ul. 19-go Stycznia. Pierwszy zarząd koła 
tworzyli: Stanisław Badeńczyk (prezes), Wiktor 
Musielak (prezes honorowy) oraz Ryszard Ry-
bicki, Zygmunt Piekuszewski, Zdzisław Żwirek 
i Jerzy Wysocki.

Od początku działalność koła skupiała się 
na organizacji zawodów, wyjazdów wędkarskich 
oraz na prowadzeniu gospodarki rybacko-węd-
karskiej. Początkiem aktywności w tej ostatniej 

sferze było zarybienie w grudniu 1977 r. nowo 
wybudowanego zbiornika Wawrzkowizna na 
rzece Widawce - do akwenu wpuszczono wów-
czas ok. 4 ton narybku karpia.

Kolejne zarządy koła „Górnik” rozszerzyły 
współpracę z pasjonatami wędkarstwa z innych 
kopalń węgla brunatnego. Wraz z upływem lat 
znacząco zwiększała się liczba członków górni-
czego koła. O ile jeszcze w połowie lat 80 zrze-
szało ok. 100 osób, to na początku XXI wieku 
miało ich już prawie 1200. W 2008 r. z liczbą 
członków sięgającą 1400 stało się największym 
kołem w Okręgu PZW Piotrków Trybunalski.

W kadencji 2009-2012 zarząd koła tworzyli: 
prezes Antoni Florczyk oraz Janusz Andrzejew-
ski, Zbigniew Kaczmarek, Mirosław Pilc, Paweł 
Duda, Jacenty Franek. Obecnie zarządem na-
dal kieruje A. Florczyk.

W tym roku, który jest 46. rokiem aktyw-
ności wędkarskiego koła „Górnik” są jeszcze 
planowane m.in. takie wydarzenia, jak akcja 

„Sprzątania świata”, połączona z zawodami węd-
karskimi na terenie zbiorników Winek i Kamień 
(11 września) oraz towarzyskie zawody grunto-
we (25 września, Kamień) i zawody na zakoń-
czenie sezonu (9 października, spławik/ grunt, 
Kamień).

J. Strachocki

Wędkują od 45 lat
J
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Premie za pomysł na piękną posesję
ięcioosobowa komisja konkursowa przeprowadziła - 
zgodnie ze zmienionym w tym roku regulaminem - tylko 

jednokrotny przegląd konkursowych posesji. Jak nasi Czytelni-
cy pamiętają od tego roku rywalizacja odbywa się wyłącznie w 
kategorii posesji siedliskowych. Fakt rezygnacji z rozstrzygania 
konkursu także wśród posesji w gospodarstwach rolnych to wy-
nik znikomej liczby chętnych do tej części konkursu.

Efektem przeprowadzonego przez komisję przeglądu pose-
sji zgłoszonych do konkursu jest protokół opisujący oceniane 
miejsce wraz z wyróżniającymi go cechami. Cytowane fragmen-
ty opisu będą istotnym wzbogaceniem i uzupełnieniem tego, co 
zostało pokazane na kilku prezentowanych zdjęciach.

I miejsce
Iwona Trojanowska, Kleszczów
Posesja bardzo dobrze utrzymana, dom jednorodzinny z ga-

rażem wolnostojącym. Budynki zadbane. Ogród bardzo dobrze 
utrzymany, nasadzenia drzew i krzewów liściastych i iglastych 
dające dużą bioróżnorodność. Roślinność wzbogacona o kwiaty 
jednoroczne oraz ogródek warzywny, oddzielony od części wy-
poczynkowej. Na posesji znajduje się oczko wodne, altana drew-
niana, karmniki dla ptaków i domek dla owadów.

II miejsce
Teresa Jarkowska, Łuszczanowice
Posesja ładnie utrzymana, zadbany budynek mieszkalny z 

garażem, trawnik. Duża różnorodność roślin wieloletnich (drze-
wa liściaste i iglaste), kwiaty jednoroczne uzupełniają niskie na-
sadzenia. Duży ogródek warzywny oraz kompost oddzielony od 
części wypoczynkowej drzewami owocowymi. Na terenie ogrodu 
umieszczono elementy małej architektury. Podjazd z kostki. 

Wyróżnienie
Karolina i Tomasz Woch, Łuszczanowice
Posesja z budynkiem jednorodzinnym. Podjazd z kostki. 

Ogród dobrze utrzymany. Urozmaicony gatunkowo. Nasadzenia 
komponują się ze sobą. Rośliny jednoroczne dodatkowo wzboga-
cają kompozycję ogrodu. Woda opadowa zbierana z dachu bu-
dynku mieszkalnego do dużych donic, na których ustawione są 
rośliny jednoroczne. Na posesji znajdują się karmniki dla ptaków.

Wyróżnienie
Małgorzata Podsiadła, Kleszczów
Posesja z domem jednorodzinnym i oddzielnym garażem. 

Dobrze utrzymana. Podjazd z kostki. Część rekreacyjna urozma-
icona w niskie nasadzenia, kwiaty jednoroczne. Dominującymi 
nasadzeniami są drzewa i krzewy iglaste. Zbierana woda opado-
wa z budynku gospodarczego. Na posesji znajduje się ogródek 
warzywny, kompostownik. Na terenie ogrodu znajdują się karm-
niki dla ptaków.

Dodajmy, że nagrody zostały już wypłacone. Za I miejsce była 
to kwota 3,5 tys. zł, za miejsce II - 3 tys. zł, za wyróżnienie - 1 tys. zł.

(opr. JS)

P


