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Wojewoda łódzki wydał rozporządzenie dotyczące miejsc, 
w których występuje zgnilec amerykański pszczół. Są to miej-
scowości z powiatów: radomszczańskiego, pajęczańskiego, beł-
chatowskiego i piotrkowskiego. Okazuje się, że bakterie bardzo 
groźnej choroby pszczół trafi ły też do uli na terenie naszej gminy.

W odpowie-
dzi na dyspozycje 
zawarte w rozpo-
rządzen iu  wo-
jewody obszar 
z a p o w i e t r z o -
ny ,  wyznaczo-
ny w promieniu 
co  na jmn ie j  6 
km wokół ognisk 
c h o r o b y ,  z o -
stał oznakowa-
ny odpowiednimi 
tablicami.

Więcej na str. 9

Z takim wynikiem ukończyli „Kleszczowską Dziesiątkę” 
dwaj zawodnicy: zwycięzca - Ukrainiec Dmytro Musiaczen-
ko (31:50) oraz drugi na mecie kielczanin Aleksander Dragan 
(31:53). Na liście wyników znajdują się nazwiska 107 zawodni-
ków. Aż 29 spośród nich to mieszkańcy gminy Kleszczów. Na 
bieg w Kleszczowie zgłosiło się m.in. 16 mieszkańców Bełcha-
towa, byli też obecni biegacze z Radomska, Kamieńska, Piotr-
kowa Tryb., Pabianic i Łodzi oraz z regionu śląskiego.

Więcej na str. 10-11

Alarm dla hodowców pszczół

Dziesięć kilometrów 
w niecałe 32 minuty

Dwa lata po - zdawałoby się - defi nitywnym zażegnaniu po-
przedniego zagrożenia zaborem części terytorium gminy Klesz-
czów przez gminę Bełchatów sprawa ponownie odżyła. Jak grom 
z jasnego nieba spadła na mieszkańców naszej gminy wiadomość, 
że wczesnym popołudniem 3 września wojewoda łódzki Tobiasz 
Bocheński na zwołanej przez siebie konferencji prasowej ogłosił:

- Wystąpiłem do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z wnioskiem o zmianę granic Kleszczowa na rzecz gminy Beł-
chatów. Dotyczy to konkretnie jednego obrębu, na którego tere-
nie mieszka 10 mieszkańców i znajduje się sama Elektrownia 
Bełchatów. Zmiana ta jest bardzo istotna dla regionu bełchatow-
skiego zarówno w kontekście jego dalszego rozwoju, jak i sytu-
acji obecnej (źródło cytatu: Polsatnews).

Obręb geodezyjny, wskazany przez pana wojewodę to 
„Wola Grzymalina”. Liczy prawie 2062 hektary i - co trzeba pod-
kreślić - nie obejmuje jedynie terenów elektrowni Bełchatów.

Dlaczego wojewoda T. Bocheński zdecydował się na takie po-
sunięcie? Zebranych na konferencji dziennikarzy poinformował, 
iż pozostawienie w 2019 roku granic gmin Kleszczów i Bełcha-
tów bez zmian wynikać miało rzekomo z dokonanych w obecno-
ści przedstawicieli rządu ustaleń co „do stworzenia mechanizmu 
dzielenia się dochodami i środkami fi nansowymi z innymi gmina-
mi, które również są poszkodowane przez fakt istnienia kopalni. 
Niestety, te zobowiązania w takim stopniu, w jakim zostały zawar-
te, nie zostały wypełnione i nie można powiedzieć, iż od roku 2019 
nastąpił sprawiedliwy podział tych środków” (źródło cytatu: j.w.).

cd. na str. 3 i 7

Znów chcą 
ograbić gminę!

Fragment mapy gminy Kleszczów 
z zaznaczonym obrębem Wola Grzymalina
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KRÓTKO
Skwer musi poczekać

Nie powiodło się kolejne podejście związa-
ne z wyborem wykonawcy zagospodarowa-
nia skweru w Czyżowie. Pierwszy przetarg 
został unieważniony, bo jedyny oferent wy-
cenił wartość materiałów i robót na znacznie 
wyższą niż przygotowana przez gminę kwo-
ta. W drugim przetargu przy nie zmienionej 
wielkości środków na inwestycję, które za-
bezpieczone są w gminnym budżecie (223 
tys. zł) nie złożono żadnej oferty.

Jaka cena prądu dla gminy?
Jak już podawaliśmy zakup energii elektrycz-
nej, potrzebnej w przyszłym roku do zasile-
nia obiektów Gminy Kleszczów oraz oświe-
tlenia placów i ulic, odbywał się w ramach 
Grupy Zakupowej Gminy Łowicz. Wybrany 
wykonawca zamówienia, złożonego wspól-
nie przez 12 jednostek samorządu teryto-
rialnego, to spółka akcyjna Enea z siedzibą 
w Poznaniu. Zgodnie z umową podpisaną 
1 września br. cena zakupu 1 kilowatogo-
dziny wyniesie w przyszłym roku 0,4034 zł 
netto. Jeśli tę cenę porównamy z poprzed-
nimi czterema latami to okaże się, iż jest to 
cena niemal dwukrotnie wyższa niż płacona 
w roku 2016 i 2017 (0,2178 zł) oraz w roku 
2018 (0,2166 zł). Wzrastające ceny energii 
odczuwają nie tylko samorządy i przedsię-
biorcy - coraz drożej przychodzi też za nią 
płacić w gospodarstwach domowych.

Zaprojektują przebudowę 
ul. Sportowej

Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej re-
montu i przebudowy ulicy Sportowej w Klesz-
czowie i Łuszczanowicach gmina zleciła 
łódzkiej spółce SOCHOR Budowa Aparatów. 
Projekt dotyczyć ma odcinka o długości 1,05 
km i powinien być gotów w ciągu 9 miesięcy. 
Wartość prac związanych z dokumentacją 
wykonawca wycenił na 79,5 tys. zł.

Nauczycielskie awanse
Aż 10 nauczycieli z gminnych placówek 
oświatowych i wychowawczych uzyska-
ło w minione wakacje awans zawodowy. 
24 sierpnia akty nadania stopnia nauczycie-
la mianowanego otrzymał jeden nauczyciel 
z przedszkola w Łuszczanowicach, dwóch 
nauczycieli przedszkola w Kleszczowe oraz 
siedmiu nauczycieli Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Kleszczowie.

Gmina zapewniła opiekę 
dla 90 najmłodszych

W rozpoczętym 1 września nowym roku 
działalności Gminnego Żłobka w Kleszczo-
wie przyjętych zostało 58 dzieci. Upraw-
nionym rodzicom pozostałych dzieci 
w wieku żłobkowym gmina - podobnie jak 
w poprzednich latach - zaoferowała sko-
rzystanie z usług zatrudnionych opiekunów 
dziennych. Obecnie maluchy są oddawane 
do siedmiu opiekunów dziennych. Mają oni 
pod swoją opieką 32 dzieci.

(opr. JS)

inicjatywy Urzędu Gminy w sobotę, 28 sierpnia w Kleszczowie na dziedziń-
cu SOLPARKU został uruchomiony mobilny punkt szczepień (jeden z działa-

jących na terenie naszego województwa szczepieniobusów). Osoby chętne do przy-
jęcia jednodawkowej szczepionki przeciwko COVID-19 mogły skorzystać z tej usługi 
bez wcześniejszego rejestrowania się, niejako „z marszu”.

Głównym celem organizacji takiego punktu było dotarcie do jak najszerszego grona 
osób potencjalnie zainteresowanych zaszczepieniem się przeciwko COVID-19. Szcze-
pieniobus stacjonował w Kleszczowie przez 5 godzin. Z możliwości przyjęcia szczepion-
ki skorzystały w tym czasie 44 
osoby. Każde podanie prepa-
ratu było poprzedzone kwali-
fikacją medyczną. Konieczne 
było okazanie dowodu osobi-
stego oraz wypełnienie „Kwe-
stionariusza wstępnego wy-
wiadu przesiewowego przed 
szczepieniem osoby dorosłej 
przeciw COVID-19”. Każdy, kto 
podjął decyzję o zaszczepieniu 
się, otrzymał certyfi kat potwier-
dzający przyjęcie szczepion-
ki. Otrzymał również materia-
ły promocyjne, dystrybuowane 
przez gminny samorząd.

KK

względu na specyfi kę prowadzonej działalności (konfekcjonowanie kosme-
tyków oraz produktów chemii gospodarczej) zakład spółki Colep Polska zlo-

kalizowany w Kleszczowskiej Strefi e Przemysłowej nr 2 w Kleszczowie wykorzystuje 
w produkcji takie substancje, jak propan-butan, izopentan - izobutan, alkohol etylowy 
i izopropylowy oraz aerozole. Zagrożenia związane z tymi substancjami to możliwość 
pożaru, wybuchu oraz wycieku. Skutki takich zdarzeń mogą wystąpić głównie na tere-
nie samego zakładu, a także na terenach w sąsiedztwie.

Obszerne informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowa-
nia w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych na terenie zakładu Colep Polska 
sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie zawiera zarządzenie Nr 120.71.2021 Wójta Gminy 
Kleszczów z dnia 16 lipca. Zostało zamieszczone na stronie gminnego Biuletynu Infor-
macji Publicznej. Dotyczy ono także zaleceń odnoszących się do osób, które w razie 
wystąpienia awarii znajdą się w pobliskich domach mieszkalnych, w otwartej przestrze-
ni lub samochodach w pobliżu zakładu oraz do pracowników zakładów sąsiednich. Za-
chęcamy Czytelników do zapoznania się z podanym zarządzeniem.

JS

Skorzystali z szybkich szczepień

Jakie zagrożenia, jakie zalecenia?

Z

Ze

...to temat szkolenia, zorganizowanego 14 września przez ARR „Arreks”. Prowadził 
je podkomisarz Michał Brykowski z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Szkolenie już od momentu ogłoszenia terminu spotkało 
się z dużym zainteresowaniem. Oprócz wysokiej frekwencji (36 pracowników z różnych 
instytucji), dało się zauważyć niesłabnące zaciekawienie omawianymi zagadnieniami. 
Najważniejsze z nich to: zasady tworze-
nia trudnych do złamania haseł, koniecz-
ność tworzenia kopii zapasowych, przed-
stawienie szerokiego wachlarza oszustw, 
jakich dopuszczają się cyberprzestępcy, 
aby pozyskać nasze dane.

- Mamy nadzieję, że to szkoleniowe 
spotkanie z podkomisarzem policji oka-
zało się na tyle interesujące, iż stanie się 
początkiem serii szkoleń o bezpiecznym 
korzystaniu z cyberprzestrzeni - mówi Łu-
cja Baran z ARR „Arreks”.

JS

„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”...
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akt podjęcia „rozbiorowych” działań przez wojewo-
dę łódzkiego potwierdziło pismo przysłane 3 września 

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji drogą elek-
troniczną do przewodniczącej Rady Gminy Kleszczów, Katarzy-
ny Biegały. „(…) zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawie-
nie opinii Rady Gminy Kleszczów w sprawie ww. zmiany granic 
pomiędzy gminą Bełchatów i gminą Kleszczów, poprzedzonej 
stosownymi konsultacjami” - czytamy w dokumencie z MSWiA. 
Termin na wyrażenie opinii przez radę gminy to 3 miesiące.

Prośba o źródłowy wniosek
Wójt S. Chojnowski chcąc dokładnie poznać argumenty, jaki-

mi wojewoda łódzki poparł złożony przez siebie wniosek o zmia-
nę granic gmin Kleszczów i Bełchatów, 7 września zwrócił się 
do niego o przesłanie pełnej treści wniosku wraz z załącznikami.

- Nie było dla nas jasne, skąd biorą się przedstawione na kon-
ferencji prasowej i przekazane przez media zarzuty wojewody 
odnośnie Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego - wy-
jaśnia wójt gminy Sławomir Chojnowski. - Przecież ten fundusz 
działał już drugi rok i żadna z gmin korzystających z kleszczow-
skich pieniędzy nie zgłaszała uwag, ani propozycji zmian do fun-
duszu. Poza tym do utworzenia funduszu nikt nas nie zobowiązy-
wał - była to dobrowolna inicjatywa samorządu gminy Kleszczów.

Na ten ostatni aspekt wójt zwrócił uwagę w piśmie wysła-
nym 14 września do Pawła Szefernakera - sekretarza stanu 
w MSWiA: „Rada Ministrów zobowiązała w 2019 r. wszystkie 
jednostki samorządu terytorialnego, których spór terytorialny do-
tyczy, do podjęcia wspólnych rozmów, także w razie potrzeby 
z udziałem mediatora, dla wypracowania rozwiązania, które za-
łagodzi występujące w regionie napięcia (odsyłamy do uzasad-
nienia stosownego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
zmian granic z lipca 2019 r.)”. 

Odnosząc się do wyrażonej przez wojewodę oceny funkcjo-
nowania SFRL („Nie można mówić o wypełnieniu tego zobowiązania”) wójt 
przyznał, że w pierwszym roku istnienia funduszu nie wszystkie 
samorządy zdołały wydać przyznane im środki. „Brak 100% po-
ziomu wydatkowania środków z SFRL nie wynika z wad samego 
SFRL, ale z faktu zbierania przez samorządy doświadczeń, co do 
możliwości jego wykorzystywania, Gmina Kleszczów nie może 
ponosić odpowiedzialności za to, że niektóre z samorządów nie 
zdążyły wydatkować środków z SFRL w danym roku budżetowym 
i środki te zwróciły do budżetu gminy - zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami rangi ustawowej, na których treść Gmi-
na Kleszczów nie ma wpływu. Wielkość wsparcia z Funduszu, na 
jakie liczyć mogą poszczególne samorządy w kolejnym roku bu-
dżetowym jest znana na etapie tworzenia przez nie budżetów, tj. 
już pod koniec października roku poprzedniego”.

- W piśmie do MSWiA zaznaczyłem, że zmiana granic gmin 
Kleszczów i Bełchatów nie wpłynie na sprawiedliwy i zrówno-
ważony rozwój regionu, powiatów i gmin - o co rzekomo zabie-
ga wojewoda - mówi wójt Sławomir Chojnowski. - Taka zmiana 
może jedynie polepszyć finanse jednej gminy czyli gminy Beł-
chatów, podczas gdy SFRL jest dedykowany dla znacznie więk-
szej liczby samorządów. 

Korespondencja skierowana do sekretarza stanu w MSWiA 
była również przypomnieniem tych przesłanek, którymi w roku 
2019 samorząd gminy Kleszczów uzasadniał swój sprzeciw wo-
bec zmiany granic.

Dla kogo bardziej uciążliwe sąsiedztwo?
Odpowiedź z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nade-

szła do Kleszczowa dopiero 20 września. I zaraz następnego 
dnia wyszło z gminy obszerne pismo do wojewody Tobiasza 
Bocheńskiego.

- Dodam, że do tego czasu unikaliśmy komentowania w me-
diach całej sytuacji i odpowiadania na te fragmenty z wypowie-
dziami władzy wojewódzkiej, które przewijały się w regionalnych 
mediach - informuje wójt S. Chojnowski. Przypomina przy tym, 

że pierwsza batalia o utrzymanie dotychczasowych granic gmi-
ny Kleszczów odbywała się w czasach, kiedy wojewodą łódzkim 
był Zbigniew Rau.

Stanowisko Urzędu Gminy w Kleszczowie przedstawione 
wojewodzie Tobiaszowi Bocheńskiemu liczy ponad 7 stron.

- Są w nim informacje pokazujące jak znacząco zmieniała 
się liczba naszych mieszkańców w czasie, kiedy był budowany 
kompleks kopalni i elektrowni, i później, kiedy już działał - mówi 
wójt. - Poza tym dokładnie przedstawiliśmy negatywne skutki ży-
cia w sąsiedztwie tego kompleksu. Chodzi tu o bliskie sąsiedztwo, 
to znaczy taką odległość, jaka od kopalni i składowisk popiołów 
dzieli mieszkańców Żłobnicy, Kleszczowa, Łękińska czy Czyżo-
wa, a więc tych miejscowości, w których realnie to oddziaływanie 
widać. Ciekaw jestem co o negatywnym sąsiedztwie odkrywko-
wej kopalni i utworzonych przez elektrownię wielkich składowisk 
popiołu mogliby powiedzieć mieszkańcy takich wsi, jak Wielopole, 
Niedyszyna, Podwody albo Wola Kruszyńska. To wsie należące 
do gminy Bełchatów, które rzekomo mają być równie mocno do-
tknięte działalnością kompleksu jak wspomniane wsie naszej gmi-
ny. Kiedy popatrzymy na mapę powiatu to dobrze widać, że od 
Kleszczowa dzieli je w prostej linii odległość ponad 25 kilometrów.

W piśmie do wojewody mocno zaakcentowane zostały wła-
śnie uciążliwości środowiskowe: te z którymi ludność gminy 
Kleszczów zmaga się już dzisiaj oraz te, które występować będą 
przez szereg kolejnych lat po zakończeniu eksploatacji węgla. 
Przedstawione argumenty jasno pokazują, że absurdalne jest 
stawianie znaku równości pomiędzy obciążeniami i niedogodno-
ściami, jakich z tytułu działalności kompleksu doświadcza gmina 
Kleszczów oraz gmina Bełchatów. „Rozmiar inwestycji i jej lokali-
zacja w Gminie Kleszczów nie spowodowała jakichkolwiek zmian 
w krajobrazie Gminy Bełchatów”; „nie ma w Gminie Bełchatów te-
renów narażonych na osuwiska”; „Gmina Bełchatów nie ucierpia-
ła wskutek uciążliwości spowodowanych wyłączeniem kilku ty-
sięcy hektarów z produkcji rolnej” - to tylko kilka uzasadnień dla 
stwierdzenia, puentującego jedną z części pisma do wojewody, 
które sformułowane zostało wprost: „Gmina Bełchatów nie ma 
moralnego tytułu do przejęcia dochodów z ziemi należącej od po-
koleń do gminy Kleszczów, ponieważ w krajobrazie ani w rela-
cjach międzyludzkich nie doświadczyła uciążliwości związanych 
z funkcjonowaniem kompleksu paliwowo-energetycznego”.

Ponad półtora miliarda z Kleszczowa 
dla innych gmin

- Nie mogliśmy też pominąć tak ważnej sprawy, jak dotych-
czasowy wkład naszej gminy w rozwój regionu - podkreśla wójt 
Sławomir Chojnowski. - Pokazujemy, że przez wiele lat, jeszcze 
zanim powstał SFRL gmina podejmowała takie inwestycje i takie 
działania, z których korzyści odnosili mieszkańcy znacznie więk-
szego obszaru niż tylko nasz teren. Jest jasne, że w przypadku 
odebrania gminie najważniejszego podatnika będą zagrożone 
już zaplanowane zadania, które faktycznie stanowią korzyść dla 
sąsiadujących z nami powiatów.

Szczególne miejsce w piśmie do wojewody łódzkiego zaj-
muje część związana z danymi finansowymi. I trudno się dziwić.

- Skoro ktoś ocenił Samorządowy Fundusz Rozwoju Lokalne-
go jako mechanizm w praktyce nie działający, wręcz „papierowy” 
staraliśmy się pokazać nie tylko wartość naszego bezpośrednie-
go wsparcia dla innych gmin - mówi skarbnik gminy Kleszczów, 
Agata Karbownik. - Dokładnie policzyliśmy wszystkie te wpłaty, 
które w latach 2002-2021 trafiły do budżetu państwa jako „jano-
sikowe” oraz kwoty wpłacone w tych samych latach przez gminę 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi. W pierwszym przypadku suma wynosi ponad 
847 milionów zł, a w drugim - ponad 700 milionów zł. Z tych pie-
niędzy korzystały przecież od lat inne samorządy.

Jeśli chodzi o bezpośrednią pomoc finansową jaką gmina 
Kleszczów przekazała w latach 2010-2020 innym jednostkom sa-
morządu terytorialnego to wyniosła 

Znów chcą ograbić gminę!
F

å ciąg dalszy na str. 7
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Od

leszczowska Przychodnia Salus podała terminy przyjęć lekarzy specjalistów, 
które obowiązywać będą w październiku. Rejestracja pacjentów jest prowadzo-

na od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-30-80.

SALUS - harmonogram na październik

L.P. PORADNIA LEKARZ TERMIN GODZINA

1. Pediatryczna
 z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 01.10 13-18

2. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 15.10 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 09.10 8-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 27.10 12-18

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 25.10 8.30-14

6. Otolaryngolog lek. med. Izabela Zawadziłło 13.10 14.30-18

7. Otolaryngolog 
dziecięcy

dr n. med. 
Agata Makowska-Piontek 28.10 15.30-18

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 23.10 9-14

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 12.10 10-14

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 19.10 12-16

11. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 12.10 9.30-13.30

12. Ginekolog. - położnicza prof. dr n. med. Dariusz Borowski 26.10 9.30-13.30

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 11.10 16-18

14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 25.10 16-18

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 05.10 9-14

16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 19.10 9-14

17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 13.10 9-14

18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 20.10 9-13

19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 27.10 14-18

20. Pulmonologiczna lek. med. Włodzimierz Leszczyński 19.10 14.30-18

21. Pulmonologiczna lek. med. Tomasz Mydłowski 23.10 8.30-14

22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 08.10 9-14

23. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 22.10 9-14

24. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek 07.10 9-14

25. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 09.10 8.30-14

26. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 23.10 8.30-14

27. Ortopedyczna dla dzieci prof. dr hab. n. med. Kryspin Niedzielski 27.10 14-18

28. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 21.10 13-18

29. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 28.10 13-18

30. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 14.10 15.30-18

31. Ortopedyczna lek. med. Łukasz Łabęcki 28.10 15.30-18

32. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 18.10 11-14

33. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 18.10 10-17

34. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 07.10 9-14

35. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 21.10 9-14

36. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 14.10 9-17

37. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 04.10 12-15.30

38. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 28.10 12-15.30

39. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 07.10 9-14

40. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 08.10 9-14

41. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 15.10 9-14

42. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 29.10 9-14

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

44. USG lek. radiolog Jakub Chrostowski 09.10 9.30-15

45. Specjalista pediatrii
 i alergologii dr n. med. Elżbieta Dółka każdy 

wtorek 12-14

…w Przychodni SALUS będzie w październiku dzia-
łać zgodnie z tym harmonogramem:

FIZJOTERAPIA   
- dr n. med. Michał Kaczmarek

● 01.10. godz.8-15, ● 04.10. godz. 8-16.30, 
● 05.10. godz.8-15, ● 07.10. godz. 8-15,  
● 08.10. godz. 8-16,● 12.10, godz. 8-17,  
● 13.10. godz. 8-15, ● 15.10. godz. 8-15,  
● 19.10. godz. 8-15, ● 20.10. godz. 8-16,  
● 21.10. godz. 8-15, ● 22.10. godz. 8-15,  
● 25.10. godz. 8-15, ● 27.10. godz. 8-15,  
● 28.10. godz. 8-17, ● 29.10. godz. 8-15.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH  
- dr n. med. Marcin Szczepanik

● 04.10. godz. 15-18, ● 08.10. godz. 15-18,  
● 18.10. godz. 15-18, ● 22.10. godz. 15-18.
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.

FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH 
mgr specjalista fizjoterapii Anna Olbromska
● 06.10. godz. 15-18, ● 20.10. godz. 15-18.  
W każdym dniu przyjęć - kwalifikacja pacjentów.

PORADNIA REHABILITACJI 
- dr n. med. Agnieszka Dobrowolska

● 23.10. godz. 8.10-14.00

FIZJOTERAPEUTKI  
- Aleksandra Cyran, Agnieszka Przybylska, 

Julita Zagórska
● codziennie godz. 8-18.

… w Kleszczowskiej Przychodni Salus obo-
wiązywać będzie w październiku następują-
cy harmonogram:
● w każdy wtorek i czwartek 
- czynne w godz. 14-18,

● ponadto 9 i 23 października 
- czynne w godz. 10-14

22 września pod patronatem 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkie-

go rozpoczął swoją działalność nowy punkt 
szczepień w Kleszczowie, obsługiwany 
przez pracowników Łódzkiego Oddziału 
Ratownictwa Medycznego. Punkt funkcjo-
nuje na placu targowym w Kleszczowie 
przy ul. Głównej.

Osoby chętne do zabezpieczenia się 
przed COVID-19 jednodawkowym pre-
paratem firmy Johnson&Johnson mogą 
zgłaszać się w następujących dniach i go-
dzinach: ● poniedziałki 9.00-14.00, ● środy 
14.00-19.00, ● piątki 14.00-19.00, ● soboty 
9.00-14.00.
Przewidziano, że ten punkt szczepień bę-
dzie dostępny przez okres około 1 miesiąca.

Poradnia 
rehabilitacji…

W gabinecie RTG…

Nowy punkt 
szczepień
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Przeznaczona do sprzedaży działka nr 1611/3 o powierzchni 0,1518 ha 

zaznaczona kolorem szarym.

Wójt Gminy Kleszczów
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej w dniu 14 października 2021 roku

1. Nieruchomość położona jest na os. Zacisze w Kleszczowie, przy ul. Poziomkowej, 
gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie oznaczona w ewidencji gruntów ob-
rębu geodezyjnego 10, jako działka nr 1611/3 o powierzchni 0,1518 ha.
Działka posiada urządzoną księgę wieczystą nr PT1B/00037557/9.
2. Nieruchomość jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kleszczów Nr III/20/2014 z dnia 
22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Kleszczów (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego, poz. 202 z dnia 23 stycznia 
2015 roku), gdzie działka nr 1611/3 położona w obrębie geodezyjnym Kleszczów znaj-
duje się w strefi e 46MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Szczegółowe informacje w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów, w Kleszczowie, ul. Główna 47, pok. 28, 
tel. 44/ 731-66-50.

3. Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy ul. Poziomkowej w Kleszczowie 
wynosi 159.900,00 zł brutto.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 14 paź-
dziernika 2021 r. w sali nr 16 o godz. 10.30.
4. Wadium w kwocie 7.995,00 zł płatne w pieniądzu musi znajdować się na rachunku Gminy 
Kleszczów w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie nr 30 8978 0008 0000 0244 2000 1950 
w terminie do dnia 8 października 2021 r. (włącznie), przy czym wpłata wadium nie powo-
duje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, jest publikowana na stro-
nie internetowej www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.
kleszczow.pl., w zakładce „Gospodarka nieruchomościami”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul Główna 
47, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 26 lub pod tel. 44/ 731-
66-31 lub 44/ 731-66-55.

września odbyła się uroczysta in-
auguracja Centrum Rozwoju Kom-

petencji, które jest wspólną inicjatywą edu-
kacyjną PGE Polskiej Grupy Energetycznej 
oraz Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Łódzkiego. Od podpisania listu intencyj-
nego w tej sprawie minęło pół roku. Nabór 
do centrum był prowadzony przez wakacje.

„Naukę w CRK rozpoczęło 250 słucha-
czy. 120 z nich na sztandarowym kierun-
ku: technik urządzeń odnawialnych źró-
deł energii, na którym powstały trzy grupy. 
Po jednej grupie będzie się kształcić na 
kierunkach: technik informatyk, technik 
programista, technik automatyk i technik 
spawalnictwa. Na większości kierunków 
nauka będzie trwała rok. Wszyscy mają 
do dyspozycji trzy nowoczesne sale wy-
kładowe i znakomicie wyposażoną pra-
cownię OZE. Szkolenia i kursy prowadzić 
będą specjaliści-praktycy. Oprócz kwalifi -
kacyjnych kursów zawodowych planowa-
ne jest też uruchomienie szkoleń dosko-
nalących na różnych kierunkach. To tak 
zwane kursy umiejętności zawodowych” – 
informuje portal www.lodzkie.pl.

Centrum Rozwoju Kompetencji otwarte 
zostało w Rogowcu, w budynku należącym 
do Elektrowni Bełchatów. Zgodnie z dekla-
racjami twórców tej nowej inicjatywy edu-
kacyjnej, powstałej w związku z planami 
zamknięcia KWB Bełchatów i stopniowym 
wyłączaniem kolejnych bloków elektrowni, 
kursy zawodowe, które w najbliższych la-
tach dostępne będą w CRK mają uwzględ-
niać potrzeby pracowników Grupy PGE, 
a także lokalnego rynku pracy.

JS

października o godz. 9.00 w sali 
nr 10 Powiatowego Urzędu Pracy 

w Bełchatowie odbędzie się spotkanie doty-
czące zasad rekrutacji i udziału w projekcie 
„Firma z POWEREM!”, realizowanym przez 
Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemy-
słowo-Technologiczny. Ten projekt służyć 
ma aktywizacji osób bezrobotnych w wie-
ku do 30. roku życia. Obejmuje stypen-
dium szkoleniowe, jednorazową dotację na 
własny biznes w wysokości 23 tys. zł oraz 
wsparcie pomostowe - 2600 zł wypłacane 
co miesiąc przez pół roku. Przewidziano też 
zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby 
w wieku od 18 do 29 lat, nieaktywne za-
wodowo i bezrobotne, niezarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym m.in. 
mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, któ-
rzy po 1 marca 2020 r. utracili zatrudnienie.

Szczegółowe informacje dotyczące 
udziału w spotkaniu można zdobyć pod 
numerem telefonu: 881-551-200.

JS

Nauka w CRK 
już trwa

Dla kogo „Firma 
z POWEREM!”?
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ie sposób wymienić wszyst-
kie rasy i gatunki zwierząt, któ-

rych przedstawicieli można było zobaczyć 
w SOLPARKU podczas III Kleszczow-
skich Animalii. Program wystawy, zorga-
nizowanej w ostatni weekend sierpnia, był 
okazją do zaprezentowania wspaniałych 
okazów, a także dumnych ze swoich osią-
gnięć hodowców. Można było się też pora-
dzić w zakresie domowej hodowli zwierząt.

Podczas Międzynarodowej Wystawy 
Kotów Rasowych miłośnicy mruczków mo-
gli podziwiać koty najróżniejszych ras, wiel-
kości i maści. Były wśród nich takie rasy 
jak: brytyjski, amerykański krótkowłosy, ro-
syjski niebieski, syberyjski i wiele innych.

Uhonorowaniem ogromnego wysiłku 
hodowców w uszlachetnianiu kotów ra-
sowych był konkurs Best in Show. W wy-
darzeniu udział wzięli sędziowie z Polski, 
Belgii i Litwy. Koty występowały w różnych 
klasach, a ich ocena była wieloetapowa. 
Krótko- i długowłose, rzadko spotykane 
i bardziej popularne czworonogi uroczym 
wyglądem mogły zaskarbić sobie ogrom-
ną sympatię zwiedzających.

Z kolei na Krajowej Wystawie Psów 
Rasowych w pierwszym dniu Animalii oce-
niane były psy z 1. grupy FCI, w tym m.in. 
biały owczarek szwajcarski, owczarek bel-
gijski, owczarek niemiecki, jak również re-
prezentanci polskich odmian: owczarek 
nizinny i owczarek podhalański. Zwycięz-
cą tej wystawy został owczarek austra-
lijski typu amerykańskiego. W niedzielę 
oceniane były natomiast psy z 9. grupy 

FCI - boston terrier, chiński grzywacz i naj-
mniejsze na świecie pieski chihuahua 
oraz wiele innych. Można było zobaczyć 
psy w klasach wystawowych: młodszych 
szczeniąt, szczeniąt, młodzieży, klasy 
pośredniej i otwartej oraz championów. 
Sędziowie oceniali m.in. sylwetkę oraz 
sposób, w jaki psy poruszały się na ringu.

Punktem kulminacyjnym każdego dnia 
imprezy była ocena zwierząt konkurują-
cych o tytuł „Najlepsze zwierzę” w konkur-
sie III Kleszczowskich Animalii. W sobotnie 
popołudnie o miano najlepszego zwie-
rzęcia walczyli zwycięzcy każdej z wy-
staw, organizowanych w ramach imprezy. 
W pierwszej odsłonie rywalizowały: koń 
rasy wielkopolskiej, kot syberyjski, owcza-
rek australijski, skunks i żółw pustynny. 
Decyzją komisji zwyciężyła 6-letnia klacz 
ze Stadniny Koni „Racot”. Drugie miejsce 
zajął aktywny i chętny do podejmowania 
wyzwań 3-letni owczarek australijski. 

W kolejnym dniu imprezy najlepszym 
zwierzęciem okazała się owca. Wyróżnio-
nym hodowcom zostały wręczone puchary 
ufundowane przez Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Wójta Gminy Kleszczów.

Dwudniowa wystawa była też oka-
zją do poznania specyfiki zwierząt egzo-
tycznych. Ciekawym punktem programu 
był pokaz wyjątkowych okazów skrzydla-
tych drapieżników. W kompleksie SOL-
PARK znalazło się także miejsce na 
szeroką ekspozycję akwarystyczną, uka-
zująca różnorodność zwierząt wodnych. 

Akwaryści zaprezentowali także umie-
jętności w aranżacji zbiorników wodnych. 
Uwagę odwiedzających wystawę przy-
ciągnęły dyskowce hodowlane, w tym 
dyskowce Heckla.

W auli SOLPARKU odbyły się wykłady 
i prelekcje, związane m.in. z adopcją psa 
i kota, pielęgnacją zwierząt, szkoleniem 
czy przygotowaniem psa do wystawy. Moż-
na było także skorzystać z możliwości bez-
płatnego zaczipowania zwierząt domowych.

K. Kmiecik

Święto pasjonatów zwierząt
N
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ona 25,5 mln zł. Z kolei wsparcie 
wypłacone przez Kleszczów w tych samych latach kilku szpitalom 
z województwa łódzkiego miało wartość ponad 22 mln zł.

- W roku 2020 w ramach SFRL gmina przeznaczyła dla in-
nych samorządów ponad 12,72 mln zł, a w roku bieżącym - 12,33 
mln zł - zaznacza skarbnik gminy. - Trzeba mówić o tych wszyst-
kich kwotach, bo jest to poważne wsparcie dla inwestycji sąsiadu-
jących z nami gmin. Bez nich nie byłyby w stanie przeprowadzić 
wielu zadań. Na przykład w gminie Dobryszyce z kleszczowskiej 
pomocy zostało w zeszłym roku pokryte 56 proc. wydatków ma-
jątkowych, w gminie Kamieńsk - 34 proc., w gminie Bełchatów po-
nad 26 proc., a w gminie Kluki aż 62 proc.

„Nieuzasadniona ingerencja terytorialna” 
- to opinia związków

Wagę tej pomocy i jej znaczenie dla rozwoju sąsiednich gmin 
dostrzegają też samorządowe związki. We wspólnym stanowi-
sku Zarządów Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Miast 
Polskich, ogłoszonym w reakcji na „podziałową” inicjatywę woje-
wody łódzkiego, przedstawiciele obydwu związków zwrócili uwa-
gę, że Rada Ministrów rozpatrując w roku 2019 wniosek Gminy 
Bełchatów o zmianę granic Gminy Kleszczów wydała rozstrzy-
gnięcie negatywne.

„Rozumiejąc potrzeby okolicznych gmin udało się wówczas 
oddolnie wypracować lokalny instrument wsparcia na rzecz gmin 
i powiatów w postaci Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lo-
kalnego, którego bezpośrednimi beneficjentami jest grupa jedno-
stek samorządu terytorialnego - zarówno o charakterze miejskim, 
jak i wiejskim. Dzięki tej niekwestionowanej przez organy nadzo-
ru czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji inicjaty-
wie od 2020 roku udaje się skutecznie wspierać gminy i powiaty 
objęte SFRL w realizacji ich zadań własnych” - czytamy w sta-
nowisku zarządów ZGWRP oraz ZMP, przesłanym również do 
Urzędu Gminy w Kleszczowie.

W dalszej części dokumentu został wyrażony stanowczy 
sprzeciw wobec instrumentalnego wykorzystywania przepisów, 
odnoszących się do zmiany granic pomiędzy JST: „Zmiany gra-
nic pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego nie mogą 
być motywowane wyłącznie względami ekonomicznymi”. 

Mowa jest również o skutkach ewentualnej zmiany granic 
gmin Kleszczów oraz Bełchatów: „Jednostki samorządu teryto-
rialnego objęte SFRL powinny dalej samodzielnie - bez niepo-
trzebnej i nieuzasadnionej ingerencji ze strony Rady Ministrów 

- rozwijać współpracę międzygminną z korzyścią dla mieszkań-
ców wszystkich gmin a nie jednej z nich. Nieuzasadniona inge-
rencja terytorialna, przekładająca się bezpośrednio na sytuację 
finansową Gminy Kleszczów, spowoduje zakończenie współ-
pracy na dotychczasowych zasadach, niwecząc wypracowane 
wspólnie mechanizmy”.

Piszą do premiera M. Morawieckiego
Podobne obawy skłoniły przedstawicieli samorządów korzy-

stających obecnie z SFRL do wystosowania pisma do premiera 
Mateusza Morawieckiego. Przypomniano tu okoliczności, w jakich 
Kleszczów tworzył solidarnościowy fundusz:

„Gmina Kleszczów w IV kwartale roku 2019 zaprosiła nas do 
konsultacji w sprawie uruchomienia przez nią Solidarnościowego 
Funduszu Rozwoju Lokalnego (SFRL). 20 grudnia pod porozumie-
niem ustalającym zasady korzystania ze środków pomocowych 
z tegoż funduszu podpisało się łącznie 12 samorządów z powia-
tów bełchatowskiego, pajęczańskiego oraz radomszczańskiego: tj. 
gminy Bełchatów, Dobryszyce, Drużbice, Kluki, Lgota Wielka, Ru-
siec, Szczerców i Sulmierzyce, gminy miejsko-wiejskie Kamieńsk 
i Zelów, gmina miejska Bełchatów oraz Powiat Bełchatowski”.

Samorządowcy przybliżyli również mechanizm funkcjonowa-
nia SFRL i swoją ocenę tego źródła wsparcia:

„Z finansowego wsparcia SFRL (nazywanego też „Janosiko-
we Plus”) korzystamy począwszy od roku 2020. Do funduszu 

trafiają środki z budżetu Gminy Kleszczów, stanowiące równo-
wartość 25 proc. kwoty „Janosikowego”, płaconego przez tę gmi-
nę (…). W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia z pracy 
samorządowej oraz na podstawie blisko dwuletniej praktyki party-
cypowania w pomocowych środkach przyznawanych przez Gmi-
nę Kleszczów chcemy podkreślić, że to solidarnościowe źródło 
wsparcia, jakim jest SFRL Gminy Kleszczów funkcjonuje niezwy-
kle sprawnie, nie wymagając przechodzenia długotrwałych proce-
dur. Głównym kryterium decydującym o przyznaniu środków jest 
ich przeznaczenie na zadania własne samorządu - beneficjenta.

Niezwykle ważną kwestią, która leżała u podstaw stworzenia 
tego funduszu jest fakt, iż wsparcie trafia przede wszystkim do 
samorządowych wspólnot, sąsiadujących bezpośrednio z gminą 
Kleszczów, a więc do tych, które w największym stopniu odczu-
wają uciążliwości związane z działalnością odkrywkowej Kopal-
ni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrowni Bełchatów. Kwo-
ta wsparcia, które otrzymują gminy z powiatu bełchatowskiego nie 
sąsiadujące z gminą Kleszczów została proporcjonalnie obniżona”.

Na koniec przedstawiciele większości samorządów, korzy-
stających z SFRL stwierdzają: „Stanowczo postulujemy utrzy-
manie w dotychczasowym kształcie istniejącego Solidarnościo-
wego Funduszu Rozwoju Lokalnego wprowadzonego przez 
Gminę Kleszczów. W naszym przekonaniu może on stanowić 
godne naśladowania przez inne, zamożniejsze samorządy roz-
wiązanie, służące zrównoważeniu rozwoju obszaru sąsiadują-
cych z sobą gmin”.

Wysłane 14 września pismo trafiło też do wiadomości sekre-
tarza stanu w MSWiA Pawła Szefernakera oraz do wojewody 
łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego.

Grupa mieszkańców wnioskuje o referendum
To nie koniec działań, które uruchomione zostały w odpo-

wiedzi na inicjatywę wojewody łódzkiego. Zareagowali rów-
nież mieszkańcy gminy, zawiadamiając wójta gminy Kleszczów 
o podjętej inicjatywie referendalnej. Pismo zatytułowane „Infor-
macja o zamierzonym referendum” trafiło też na lokalne profile 
portalu Facebook.

Grupa 20 osób, reprezentowana przez swojego pełnomocni-
ka - Mariolę Rybarczyk wyjaśnia w nim, że w ramach referendum 
uprawnieni mieszkańcy gminy Kleszczów będą mogli opowie-
dzieć się za jednym z dwóch stanowisk, dotyczących podjęcia 
przez Radę Gminy Kleszczów uchwały, wyrażającej negatywną, 
albo też pozytywną opinię w sprawie zmiany granic pomiędzy 
gminą Bełchatów i gminą Kleszczów.

- Wyszliśmy z inicjatywą lokalnego referendum, bo jest to naj-
ważniejsza forma wyrażania opinii przez społeczność lokalną, 
zapisana w ustawie samorządowej - informuje pełnomocnik Ma-
riola Rybarczyk. - Jego ranga jest wyższa niż ranga konsultacji, 
a poza tym wynik referendum będzie miał charakter wiążący dla 
uchwały, którą podejmować będzie Rada Gminy Kleszczów. I co 
bardzo ważne - referendum odnoszące się do zmiany granic gmi-
ny może być wyłącznie inicjatywą zorganizowanej grupy miesz-
kańców, a nie wójta czy też radnych.

Wbrew internetowym komentarzom krytykującym treść wa-
riantów, jakie zostaną przedstawione uczestnikom referendum 
lokalnego zapewniam, że ta właśnie treść została starannie 
przemyślana. Analizowaliśmy wcześniejsze inicjatywy referen-
dalne w polskich samorządach oraz stawiane w nich pytania. 
Okazuje się, że w ich treść wojewodowie często ingerowali, albo 
też znajdowali w nich podstawę do odrzucenia inicjatywy.

Uchwałę w sprawie przeprowadzenia lokalnego referendum 
podejmie Rada Gminy Kleszczów po otrzymaniu niezbędnych 
dokumentów oraz podpisów mieszkańców, zebranych przez ini-
cjatorów referendum. Referendum będzie poprzedzone kilkuty-
godniową kampanią, która ma pozwolić mieszkańcom na wy-
robienie sobie własnej opinii przed oddaniem głosu na jeden 
z wariantów, przedstawionych przez inicjatorów.

Jerzy Strachocki

Znów chcą ograbić gminę!
å ciąg dalszy ze str. 3
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Patryk Chojnowski  
zdobywcą złota w Tokio

Podczas Igrzysk Paraolimpijskich od-
bywających się w Tokio Patryk Chojnow-
ski wywalczył złoty medal w tenisie sto-
łowym. W trudnym finałowym pojedynku 
z Mateo Boheasem (Francja) wygrał 3:0 
(11:8, 11:5, 12:10). Jest to kolejne meda-
lowe trofeum P. Chojnowskiego wywal-
czone podczas paraolimpiady. W roku 
2012 z Londynu przywiózł złoto, a w Rio 
de Janeiro (2016) - srebro.

Mistrzostwo Polski Wiktora
W dniach 16-19 września na strzel-

nicy Klubu CWZS Zawisza Bydgoszcz 
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 
w strzelaniu. Mieszkaniec Wolicy Wik-
tor Blada, który jest zawodnikiem Okrę-
gowego Klubu Strzelectwa Sportowe-
go „10-ka” w Radomsku kolejny rok 
z rzędu uzyskał tytuł mistrza Polski ju-
niorów w konkurencji pistolet pneuma-
tyczny. Wiktor wystąpił też w strzelaniu 
z pistoletu sportowego, zdobywając me-
dal brązowy.

Dodajmy, że przed rokiem w obu 
tych konkurencjach Wiktor wywalczył 
złote medale.

Medale sztangistów
Aleksandra Kopka, Oskar Ołubek 

i Marcin Jakóbczak reprezentowali LKS 
Omega Kleszczów podczas XXIV Ogól-
nopolskich Igrzysk LZS w Spale, rywalizu-
jąc w podnoszeniu ciężarów. Aleksandra 
zwyciężyła w wadze do 81 kg dźwigając 
w dwuboju 138 kg (62 - rwanie, 76 - pod-
rzut). Oskar był najlepszy w kategorii do 
73 kg z wynikiem 257 kg (112 - rwanie, 

145 - podrzut). Z kolei Marcin rywalizując 
w kat. 102 kg z wynikiem 250 kg w dwu-
boju zdobył srebrny medal.

Rywalizowali piłkarscy oldboje
W VI Turnieju Piłki Nożnej Oldboy-

ów o puchar Prezesa Fundacji Rozwo-
ju Gminy Kleszczów walczyli 11 września 
piłkarscy weterani, reprezentujący sześć 
drużyn: Oldboy Bełchatów, Elektrownia 
Bełchatów, Oldboy Kamieńsk, Oldboy 
Łuszczanowice, Oldboy Rząśnia, Oldboy 
Widawa. Zwycięstwo odnieśli zawodni-
cy Elektrowni Bełchatów (Łukasz Błasiń-
ski, Marek Bujacz, Paweł Gwarek, Piotr 
Płaza, Zbigniew Rojek, Robert Stefański, 
Edward Szafrański, Janusz Szulc, Paweł 
Wiśniewski, Łukasz Wróbel).

Drugie miejsce zajął zespół z Widawy 
a trzecie - gospodarze turnieju (Oldboy 
Łuszczanowice). Najlepszym bramka-
rzem został Przemysław Gajewski (Łusz-
czanowice), a najlepszym strzelcem Piotr 
Płaza (Elektrownia) - strzelec pięciu goli.

(opr. JS)

Krótko o sporcie

W. Blada oraz Sławomir Dziegieć 
(OKSS „10-ka”)

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny oraz przetarg nieograniczony ustny

na sprzedaż składników majątkowych użytkowanych przez jednostki Gminy Kleszczów.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. o godz. 11.00.

Miejsce przetargu - garaż w budynku Kleszczowskiej Przychodni SALUS  
przy ul. Osiedlowej 2.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony  
oraz drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż składników majątkowych Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kleszczowie.

Przetarg odbędzie się 14 października 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie. Przetarg nieograniczony 

odbywać się będzie bezpośrednio po przetargu ograniczonym.Lp. Nazwa wyposażenia/ 
nr inwentarzowy

Miejsce  
pochodzenia

Rok 
zakupu

Cena 
wywoławcza  

(zł za 1 szt./kpl)

Wartość 
postąpienia 

(w zł)

Ilość 
szt./ kpl

1. Drzwi 80x200 
(bez ościeżnic, prawe)

WOK 
Antoniówka

2000 10,00 1,00 szt. 2

2. Zabudowa szafek stojących 
ze zlewozmywakiem i baterią

ZSP Kleszczów 2010 40,00 5,00 kpl. 1

3. Krzesło UNA UI K1 ZSP Kleszczów 2009 8,00 1,00 szt.1
4. Krzesło UNA UI K1 ZSP Kleszczów 2009 8,00 1,00 szt.1
5. Krzesło UNA UI K1 ZSP Kleszczów 2009 8,00 1,00 szt.1
6. Krzesło UNA UI K1 ZSP Kleszczów 2009 8,00 1,00 szt.1

7.

Maszyna do ubijania śmie-
tany Thermoplan Schwip 

(urządzenie niekompletne, 
brak węża ssącego)

Solpark 
Kleszczów

2010 120,00 10,00 szt.1

8.

Maszyna do ubijania śmie-
tany Thermoplan Schwip 

(urządzenie niekompletne, 
brak węża ssącego i pokrywy)

Solpark 
Kleszczów

2010 80,00 10,00 szt.1

9. Naświetlacz UV jaj Solpark 
Kleszczów 2010 25,00 5,00 szt.1

10. Naświetlacz UV jaj Solpark 
Kleszczów 2010 25,00 5,00 szt.1

11. Krzesełko „1” (żółte nogi) PPS 
Łuszczanowice 2002 2,00 1,00 szt.4

12. Krzesełko „2” (niebieskie nogi) PPS 
Łuszczanowice 2002 3,00 1,00 szt.2

13. Stolik pod komputer 
(kształt półksiężyca)

PPS
 Łuszczanowice 2002 12,00 1,00 szt.1

14. Pojemnik na klocki - 
skrzynia (otwarty)

PPS 
Łuszczanowice 2002 10,00 1,00 szt.3

15. Stolik pod sprzęt au-
diowizualny

PPS 
Łuszczanowice 2002 15,00 1,00 szt.1

16. Stolik 6-osobowy „3” PPS 
Łuszczanowice 2002 12,00 1,00 szt.1

Lp. Nazwa składnika 
majątkowego

Rok 
zakupu

Ilość 
szt./ kpl

Cena 
wywoławcza  

(zł za 1 szt./kpl)

Wartość 
postąpienia 

(w zł)

1. Odtwarzacz 
DVD Philips

2003 1 szt. 10,00 5,00

2. Stacja dokująca 2015 1 szt. 10,00 5,00

3. Stacja doku-
jąca Dell 

2012 1 szt. 10,00 5,00

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

2010 1 szt. 100,00 10,00

5.
Komputer ASUS 
AIO ET2400INT 
W7P i3-540/4GB 

2010 1 szt. 100,00 10,00

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

2010 1 szt. 100,00 10,00

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

2010 1 szt. 100,00 10,00

8.
Komputer biurko-
wy z monitorem 
DELL VOSTRO 

2011 1 szt. 100,00 10,00

9. Koszule męskie 2006 32 szt. 5,00 1,00

Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpośrednio po przetargu ograniczonym. Dodatkowych informacji 
udzielają pracownicy Referatu Majątku Gminy - pokój nr 13, tel. 44/ 731-66-43, ul. Główna 45 w Kleszczowie. 
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Komputery mają wymontowane dyski główne, sprzedawane są bez klawiatur i myszy.
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe w godzinach otwarcia placówki GOK 
w Kleszczowie po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 44 731-32-30 wew. 16. Dodatkowe 
informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie lub pod nume-
rem telefonu 44 731-32-30 wew. 16
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sierpnia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego ukaza-

ło się rozporządzenie w sprawie określe-
nia obszaru zapowietrzonego, na którym 
wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amery-
kański pszczół. Wyszczególnione tu miej-
scowości obejmują powiaty: radomszczań-
ski, pajęczański, bełchatowski i piotrkowski. 
W powiecie bełchatowskim obszar zapo-
wietrzony wyznaczony w promieniu co naj-
mniej 6 km wokół ognisk choroby obejmu-
je tereny gmin Kleszczów oraz Bełchatów.

W gminie Kleszczów dotyczy to miej-
scowości: Wolica, Wola Grzymalina Ko-
lonia, Łuszczanowice, część miejscowo-
ści Łuszczanowice Kolonia ograniczona 
od zachodu linią prowadzącą od granicy 
powiatu pajęczańskiego do skrzyżowa-
nia z drogą gminną nr 101365E między nr 
31A-31B, a także wsie Łękińsko, Czyżów, 
Piaski i część miejscowości Kleszczów na 
wschód od linii wyznaczonej ulicami: Mile-
nijna od nr 4 do ostatniego, Główna do nr 
79, Szkolna do skrzyżowania z ulicą Tylną;

Obszar zapowietrzony, wyznaczo-
ny w gminie Bełchatów jest położony na 
wschód od granicy administracyjnej gmi-
ny Kleszczów. Prowadzi poprzez granicę 

lasu w Łękawie oraz miejscowości Kali-
sko i Kąsie.

Zarządzenie wojewody dotyczy też 
sposobu oznakowania i wprowadzenia 
zakazów oraz nakazów na tym obszarze, 
w którym występuje bakteria niszcząca 
pszczele rodziny. „Nakazuje się: 1) posia-
daczom pszczół zgłaszania miejsc, w któ-
rych przebywają pszczoły, właściwemu 
miejscowo Powiatowemu Lekarzowi We-
terynarii; 2) wykonanie przeglądu pasiek 
przez właściwego miejscowo Powiato-
wego Lekarza Weterynarii; 3) oznakowa-
nie obszaru poprzez ustawienie na grani-
cy obszaru na drogach publicznych tablic 
ostrzegawczych z czarnym napisem na 
żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! 
ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ 
OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.

Wprowadzony zakaz dotyczy orga-
nizowania targów lub wystaw pszczół, 
a także przemieszczania i obrotu rodzina-
mi pszczelimi, matkami pszczelimi, czer-
wiem, pszczołami, pniami pszczelimi, 
produktami pszczelimi oraz sprzętem, na-
rzędziami i odzieżą ochronną, używanymi 
przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub 
do pozyskiwania produktów pszczelich.

Zgnilec amerykański pszczół to wyjąt-
kowo groźna choroba. Wywołuje ją bak-
teria zwana lasecznikiem larwy. Ataku-
je wyłącznie larwy w ulu, uszkadzając 
ścianki ich jelit. „Zarażone larwy zamie-
rają w zasklepionej komórce - gniją, przy-
bierając kolor brunatnożółtawy, brunat-
ny a w końcu czarny. W ciągu przeciętnie 
4 dni umierają. Masa zamarłego czerwiu 
wydaje charakterystyczny zapach przypo-
minający zapach kleju stolarskiego. (…) 
Robotnice usuwają martwy czerw z ula, 
przenosząc bakterie na odnóżach i narzą-
dach gębowych do pokarmu, którym kar-
mią zdrowe larwy. W ten sposób choroba 
rozprzestrzenia się w całym ulu. Bakte-
rie umiejscawiają się na wszystkich czę-
ściach ula, na plastrach, w miodzie, w pył-
ku i w wosku. Osłabiona pszczela rodzina 
jest podatna na ataki silniejszych rodzin, 
które z kolei przenoszą zarazę do zdro-
wych uli” - to opis zaczerpnięty z portalu 
www.sadyogrody.pl.

Najbardziej skutecznym sposobem 
uratowania pasieki jest spalenie zarażo-
nego ula wraz z całą pszczelą rodziną.

JS

… jest  prowa-
dzona w całej Pol-
sce od 2020 roku. 
Prace zaplanowano 
na 5 lat. Polegają 
one na pomiarach 
i obserwacjach sta-
ł y c h  p o w i e r z c h -
ni próbnych, zakła-
danych w lasach 
w tzw.  t rak tach , 
rozmieszczonych 
w sieci 4 x 4 km. 
Trwająca obecnie 
inwentaryzacja jest 
czwartą tego typu 
operacją i odbywa się w lasach wszystkich form własności, w tym 
także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Z wy-
nikami poprzednich inwentaryzacji można zapoznać się na stronie 
Banku Danych o Lasach (www.bdl.lasy.gov.pl/portal/wisl).

Wykonaniem Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu 
na zlecenie ministra klimatu i środowiska zajmuje się przedsię-
biorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. 
Celem opracowania będzie określenie, a następnie monitorowa-
nie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

Minister klimatu i środowiska wystosował prośbę o po-
informowanie właściwych służb oraz właścicieli lasów nie-
stanowiących własności Skarbu Państwa o pracach zwią-
zanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu 
w celu umożliwienia pracownikom Biura Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia 
w nich powierzchni próbnych.

JS

Trzeba spalić całe ule

Inwentaryzacja stanu lasów…

24

Portal ARiMR pod nowym adresem
Od 1 września portal Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-

cji Rolnictwa znalazł się na rządowej platformie www.gov.pl, 
która scala witryny wszystkich ministerstw i innych podmiotów 
publicznych. 

Po wpisaniu starego adresu strony: www.arimr.gov.pl użyt-
kownicy będą automatycznie przekierowywani na nową plat-
formę: www.gov.pl/arimr. Nowa strona odpowiada standardom 
ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami.

Zaliczkowa wypłata z rolniczych dopłat
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą 

liczyć na wcześniejsze otrzymanie części pieniędzy z dopłat 
bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW. Zaliczki będą 
wypłacane od 18 października. Maksymalna wysokość zaliczki 
na poczet płatności bezpośrednich wyniesie 70 proc. wsparcia 
należnego rolnikowi, z tytułu wszystkich rodzajów płatności bez-
pośrednich. W przypadku płatności związanych z PROW mak-
symalna wysokość zaliczki wyniesie 85 proc. Wypłata zaliczek 
potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia ARiMR za-
powiada realizację pozostałych kwot płatności.

KRUS nagrodzi dzieci hulajnogami
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza 

dzieci z roczników 2007-2015 do udziału w kursie „Bezpiecznie 
na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”, dostępnym na stronie 
prewencja.krus.gov.pl. Aby powalczyć o jedną ze stu hulajnóg 
należy rozwiązać test końcowy, pobrać certyfikat ukończenia 
kursu i formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać do 31 paź-
dziernika na adres KRUS. Więcej informacji - sekretariat Biura 
Prewencji KRUS, tel. (22) 592-64-10.

(opr. JS)

Ważne dla rolników
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów

EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 14.10 - 16.10.2021 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kleszczów odbę-
dzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego 
harmonogramu:

14 października 15 października 16 października
Rogowiec
Kamień
Dębina

ŁUSZCZANOWICE
ul. Brylantowa
ul. Bursztynowa
ul. Diamentowa
ul. Miła
ul. Opalowa
ul. Perłowa 
ul. Rubinowa + zabudowa wielorodzinna
ul. Sportowa + zabudowa wielorodzinna
ul. Szafirowa
ul. Turkusowa
ul. Złota

Łuszczanowice Kolonia
Czyżów
Kocielizna
Stefanowizna
Adamów
Kol. Wola Grzymalina
Słok I

ŁĘKIŃSKO
ul. Północna
ul. Modrzewiowa
ul. Topolowa
ul. Miła
ul. Ustronna
ul. Rolna
ul. Długa
ul. Słoneczna
ul. Poprzeczna
ul. Akacjowa
ul. Leśna
ul. Klonowa
ul. Szkolna

Żłobnica
Antoniówka
Wolica

KLESZCZÓW
ul. Główna + zabudowa wielorodzinna
ul. Gliniana
ul. Sosnowa
ul. Słoneczna
ul. Szkolna
ul. Szkolna 2 + zabudowa wielorodzinna
ul. Tylna
ul. Krótka
ul. Polna
ul. Boczna
ul. Ogrodowa
ul. Łączna
ul. Osiedlowa + zabudowa wielorodzinna
ul. Niska
ul. Poprzeczna
ul. Cicha
ul. Wysoka
ul. Sportowa
ul. Spacerowa
ul. Źródlana
ul. Brzozowa

ul. Wspólna
ul. Kalinowa
ul. Topolowa
ul. Wrzosowa
ul. Jagodowa
ul. Jarzębinowa
ul. Południowa
ul. Leśna
ul. Jaśminowa
ul. Poziomkowa
ul. Liliowa
ul. Słonecznikowa
ul. Chabrowa
ul. Krokusowa
ul. Kwiatowa
ul. Tulipanowa
ul. Wiśniowa
ul. Różana
ul. Malinowa
ul. Miła
ul. Irysowa
ul. Wschodnia

W ramach wystawki odbierane będą: ● tekstylia (dywany, wy-
roby tapicerskie), ● zużyty sprzęt AGD i RTV, ● zużyte opony, ● bate-
rie, akumulatory, ● złom metalowy, ● elementy z tworzyw sztucznych 
nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji, w tym wykładziny 
podłogowe, ● zużyte meble i elementy stolarki, związane gałęzie.

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, ● odpady 
powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ● 
odpady zawierające azbest - eternit.

UWAGA !!!
• Czas przeznaczony przez pracowników spółki Eko-Region na 

obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd 
i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych 
w danym dniu ulic i miejscowości. 

• Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do 
godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich 
odbioru - samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na 
indywidualne zgłoszenie.

• Objazd wymienionymi ulicami i miejscowościami jest jedno-
krotny.

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

niedzielę 29 sierpnia Kleszczów 
gościł uczestników „Kleszczow-

skiej Dziesiątki”. Była to 4. edycja ogól-
nopolskiej imprezy, rozegrana na trasie 
10 kilometrów. Uczestnicy wystartowali 
z dziedzińca SOLPARKU. Tu również ulo-
kowana była meta.

Trasa biegu prowadziła ulicą Sportową 
w kierunku Łuszczanowic (ulice Diamento-
wa, Szafirowa i fragment Perłowej). Stąd 
od ronda Ks. Jerzego Popiełuszki biegacze 

skierowali się w stronę Wolicy, a następ-
nie na skrzyżowaniu z drogą powiatową - 
w kierunku Kolonii Wola Grzymalina i Łę-
kińska (ul. Długa, ul. Ustronna, ul. Miła). Na 
koniec uliczkami osiedla „Zacisze” oraz ul. 
Sportową dotarli do linii mety.

Zwycięzca - Ukrainiec Dmytro Mu-
siaczenko 10-kilometrową trasę poko-
nał w czasie 31 minut 50 sekund. Tuż za 

nim zameldował się na mecie kielczanin 
Aleksander Dragan (31:53). Trzeci był Mi-
chał Drążek z Bełchatowa (34:08). Najlep-
sza z biegaczek Sabina Jarząbek z Kielc 
z czasem 35:21 była czwarta na linii mety. 
Drugą w klasyfikacji kobiet okazała się 
12. w klasyfikacji generalnej Alina Boszuk 
z Ostrowa Wlkp. (38:23), a trzecie miej-
sce na podium zajęła Kinga Pietras z Ra-
domska (39:56), która w klasyfikacji gene-
ralnej była 16.

Pobiegli na 10 kilometrów

å

W
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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?

Sabina Jarząbek niemal całą tra-
sę przebiegła jako czwarta. Po zakoń-
czeniu biegu poprosiłem ją o ocenę tra-
sy i uzyskanego przez nią wyniku:

- Trasa nie była najszybsza, było tro-
chę wzniesień. Od początku ruszyłam 
dość mocno. Liczyłam, że zrobię czas 
poniżej 35 minut. Nie udało się. Ten 
czas byłby lepszy, gdyby można było 
biec w czyimś towarzystwie, rywalizo-
wać. W tym sezonie to mój drugi wy-
nik - w zeszłym tygodniu przebiegłam 
taką trasę o ok. 9 sekund szybciej. Tu 
w Kleszczowie organizacja była bardzo 
dobra. Nie miałam wątpliwości, gdzie 
skręcić, wszystko dobrze oznaczone, 
a na mecie super doping.

Wśród 107 sklasyfi kowanych uczest-
ników „Kleszczowskiej Dziesiątki” aż 29 
to mieszkańcy gminy Kleszczów. Wy-
daje się, że popularyzacji rekreacyjne-
go oraz wyczynowego biegania wśród 
naszych mieszkańców przysłużyły się 
właśnie organizowane biegi uliczna na 
5 i 10 kilometrów, a także aktywność 
członków grupy Pozytywnie Zabiega-
ni Kleszczów. To biegacz z tej właśnie 
ekipy Dawid Milczarek okazał się naj-
szybszym zawodnikiem wśród miesz-
kających na terenie gminy Kleszczów. 

Na mecie był 14., uzyskując czas 39:22. 
Z kolei najlepszą naszą biegaczką oka-
zała się 23. w klasyfi kacji generalnej Mi-
lena Gierach (LKS Omega Kleszczów) 
z czasem 42:19.

W zaciętej rywalizacji biegowej, 
choć na znacznie krótszych dystansach 
(200, 300, 400 i 800 metrów), brali też 
w Kleszczowie udział najmłodsi z rocz-
ników 2006-2020). Te biegi odbywały się 
na bieżni gminnego stadionu.

W dekoracj i  wszystk ich biega-
czy uczestniczyli: Sławomir Chojnow-
ski - wójt gminy Kleszczów, Katarzyna 
Biegała - przewodnicząca Rady Gminy 
Kleszczów, Mariola Rybarczyk - prezes 
zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Klesz-
czów, Rafał Maciejewski - prezes zarzą-
du SOLPARK Kleszczów, Jan Gurazda - 
prezes zarządu LKS Omega Kleszczów.

JS

● Po wakacyjnej przerwie wznowili treningi karatecy. Zajęcia prowadzone przez 
Zbigniewa Berłowskiego odbywają się w hali sportowej SOLPARKU w każdy 
poniedziałek i środę, w godz. 16.00-18.00.

● Sekcja pływacka Omegi Kleszczów trenuje od 6 września. Z pytaniami o harmo-
nogram zajęć należy zwracać się do trenerów: Iwony Chojnowskiej i Roberta 
Pawlickiego.

● Został ogłoszony nabór uzupełniający do sekcji piłki nożnej dziewcząt i chłop-
ców w trzech grupach. Na zgłoszenia czekają trenerzy poszczególnych rocz-
ników: ● rocznik 2010 i młodsi - tel. 510-090-932, ● rocznik 2012 i młodsi - tel. 
512-219-047, ● rocznik 2014 i młodsi - tel. 601-956-456.

å

W sekcjach OMEGI
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Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zaprosiła do 
udziału w X edycji Narodowego Czytania. Ogólnopolska kam-
pania, służąca popularyzacji najwybitniejszych dzieł polskiej 
literatury, miała swoją kleszczowską odsłonę w piątek 10 
września. Od godz. 16 na dziedzińcu Kompleksu SOLPARK 
fragmenty popularnej sztuki teatralnej Gabrieli Zapolskiej 
„Moralność Pani Dulskiej” były prezentowane przez uczniów 
i nauczycieli szkół podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku, 
przez członków Dyskusyjnego Klubu Książki oraz sympaty-
ków Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie.

„Ten wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie 
choć ma ponad 100 lat jest nieprawdopodobnie aktualny. Byli-
śmy pod wrażeniem wszystkich interpretacji czytających” - tak 
akcję Narodowego Czytania w Kleszczowie podsumował jego 
organizator - Gminna Biblioteka Publiczna.

Na stronie biblioteka.kleszczow.pl znaleźć można wiele 
zdjęć z tego wydarzenia.

JS

Narodowe Czytanie 
także w Kleszczowie

Fot. www.biblioteka.kleszczow.pl

GOK informuje i zaprasza
Seniorzy na wycieczkowej trasie

W dniach 4-6 października z okazji Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zorga-
nizuje 3-dniową wycieczkę dla emerytów i rencistów z terenu 
gminy Kleszczów. W programie wyjazdu do Ciechocinka, Byd-
goszczy i Inowrocławia znajdą się takie atrakcje turystyczne, jak: 
tężnie solankowe w Ciechocinku, warzelnia soli, cerkiew prawo-
sławna, dom Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Wyspa 
Młyńska, Secesja Bydgoska, Opera Nova, zabytkowe śluzy, ino-
wrocławski park solankowy, kościół romański w Inowrocławiu.

Zapisy chętnych były prowadzone przez GOK w dniach  
28-30 września.

Tkactwo na ekspozycji
„Mistrz i Uczniowie tkaniny artystycznej” to tytuł wystawy 

w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunal-
skim. Jest to ekspozycja prac tkackich, wykonanych przez arty-
stę Józefa Jakubczyka, a także prac jego podopiecznych z za-
jęć warsztatowych, prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kleszczowie. Wystawa otwarta 22 września dostępna będzie 
dla zwiedzających do 7 października br.

Październikowe warsztaty
GOK zaprasza młodzież i dorosłych na jesienne warszta-

ty. 7 października takie zajęcia zaplanowano w ośrodkach kul-
tury: Rogowiec, Czyżów, Łękińsko i Łuszczanowice, natomiast 
14 października - w ośrodkach: Kamień, Wolica, Kleszczów, 
Żłobnica.

16 października GOK organizuje natomiast 3-godzinny pro-
gram zajęć świetlicowych dla dzieci. Zajęcia zaplanowano w godz. 
9.00- 12.00 w placówkach GOK w Łuszczanowicach, Łękińsku 
i Wolicy. Zapisy na zajęcia są prowadzone pod nr tel. 535-987-988.

Więcej informacji, a także relacje i zdjęcia z już zorgani-
zowanych wydarzeń znaleźć można na stronie internetowej  
www.gok.kleszczow.pl.


