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Jacek Rożnowski 
kieruje gminą

Uciążliwe 
składowisko

W tym roku sąsiedztwo składowiska po-
piołu daje się we znaki mieszkańcom Czy-
żowa, Łękińska i Wolicy. Szczególnie moc-
no składowisko pyliło pod koniec marca, a 
także w II połowie maja. Na zdjęciu widać, 
jak unoszący się popiół całkowicie zasłonił 
Górę Kamieńsk. 29 maja zostało zorgani-
zowane zebranie, w którym przedstawiciele 
elektrowni tłumaczyli przyczyny pylenia i in-
formowali, kiedy zostanie ono opanowane.

Więcej na str. 8.

Bezpiecznie 
na rowerach

12 uczniów klas czwartych SP Łękińsko 
dołączyło do grona posiadaczy kart rowe-
rowych. Dokument otrzymali podczas ob-
chodów Dnia Szkoły bez Przemocy. Przed 
wakacjami czeka ich także wycieczka ro-
werowa po najciekawszych miejscach gmi-
ny Kleszczów.

Więcej na str. 10.

Obwodnica dłuższa o 5,7 km
ierwsze samochody wjechały na nowy odcinek obwodnicy gminy Kleszczów 
6 czerwca kwadrans przed godziną trzynastą. Procedury związane z końcowym 

odbiorem zaczęły się wcześniej na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie. Byli 
podczas nich obecni zarówno przedstawiciele inwestora (pracownicy Urzędu Gminy oraz 
radni i sołtysi z Kleszczowa, Łękińska i Czyżowa), przedstawiciele drogowego konsorcjum, 
które wykonało tę największą w historii gminy inwestycję drogową, a także przedstawiciele 
Powiatowego Zarządu Dróg, Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz KWB Bełchatów.

Wszyscy przejechali nowym odcinkiem obwodnicy, a w pobliżu Czyżowa odbyła się 
skromna, symboliczna uroczystość przecięcia wstęgi i otwarcia drogi dla ruchu. Na zdję-
ciach prezentujemy kilka odsłon tej inwestycji.

Symboliczny finał inwestycjiSymboliczny finał inwestycji

Wykonywanie podbudowyWykonywanie podbudowy Prace przy nowym mościePrace przy nowym moście

Zabezpieczanie rurociągu pod obwodnicąZabezpieczanie rurociągu pod obwodnicą

Łuszczanowice 
z pucharem

27 maja w finałowym meczu dorocz-
nego turnieju piłkarskiego o Puchar Wój-
ta Gminy Kleszczów na boisku w Żłobnicy 
triumfowała drużyna z Łuszczanowic. Wy-
grywając 2:0 z rywalami z Łękińska okaza-
ła się najlepszym z sześciu zespołów, które 
wzięły udział w turnieju.

Więcej na str. 14.

P

å ciąg dalszy na str. 2

14 czerwca późnym popołudniem 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie odbyła 
się uroczystość wręczenia nominacji Jacko-
wi Rożnowskiemu, którego prezes Rady Mi-
nistrów powołał z dniem 15 czerwca do wy-
konywania zadań i kompetencji wójta gminy 
Kleszczów. Akt powołania wręczył wicewo-
jewoda łódzki Paweł Bejda (na zdjęciu po 
lewej).

Więcej na str. 3.
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å ciąg dalszy ze str. 1
Nowy odcinek przystosowanej do dużych obciążeń obwodnicy 

gminnej ma długość prawie 5,7 km. Na rondzie w Kleszczowie łączy 
się z wykonanymi w poprzednich latach odcinkami o długości ponad 
8,7 km. Jezdnia obwodnicy ma szerokość 12 metrów (w tym dwa 
2,5-metrowe pobocza). Przy drodze biegnie pokryty czerwoną masą 
SMA ciąg pieszo-jezdny o szerokości 2,5 metra. 

Wykonawcą tej największej w historii gminy Kleszczów inwesty-
cji drogowej, sfinansowanej w całości z gminnego budżetu (jej war-
tość to ponad 35 mln zł) było konsorcjum dwóch firm: DROG-BUD 
Sp. z o.o. Częstochowa oraz Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. 
Oprócz standardowych prac, związanych z budową nowej drogi, w 
zakres zadania wchodziła m.in. budowa żelbetowego mostu o roz-
piętości 14,5 m na rzece Widawce, rozwiązanie kolizji drogi z syste-
mem odwodnienia kopalni węgla brunatnego oraz rozwiązanie kolizji 
z przebiegającą nad drogą linią wysokiego napięcia.

Zdzisław Barański, który z ramienia gminy nadzorował prowa-
dzenie robót drogowych, zapytany o najtrudniejsze momenty tej du-
żej inwestycji mówi:

- Najtrudniejszy moment nastąpił, kiedy okazało się, że na tra-
sie przebiegu obwodnicy na odcinku prawie 800 metrów zalega war-
stwa torfu. Po badaniach gruntu, wykonanych co 100 metrów oka-
zało się, że torf sięga w niektórych miejscach na głębokość nawet 
10 metrów. Torf zmieszany z wierzchnią warstwą ziemi nie nadawał 
się do wykorzystania. Prawie na 3 miesiące na tym odcinku obwod-
nicy zostały wstrzymane prace. Trzeba było podjąć decyzję o spo-
sobie wykonania robót i ich sfinansowaniu. Została podjęta decyzja, 
że torf (łącznie około 800 tysięcy metrów sześciennych) zostanie wy-
mieniony całkowicie, aż do rodzimego gruntu. Gmina musiała zabez-
pieczyć środki na sfinansowanie robót dodatkowych.

Był jeszcze jeden trudny moment, kiedy ubiegłoroczne, lipco-
we ulewy spowodowały rozmiękczenie wykonanego już nasypu na 
pierwszym, 3-kilometrowym odcinku obwodnicy od strony Kleszczo-
wa. Woda spływająca ze skarpy zwałowiska KWB Bełchatów na-
niosła dużo zanieczyszczeń i zamuliła kruszywo w warstwie podbu-
dowy. Dzięki temu, że inwestycja została wcześniej ubezpieczona, 
wykonawca nie musiał ponosić całkowitych kosztów wymiany zanie-
czyszczonego kruszywa. Tamta lipcowa lekcja pokazała, jak groźna 
dla obwodnicy może być woda spływająca ze zbocza. Zostały wyko-
nane rowy, które nadmiar wody mają odprowadzać do kanałów sys-
temu odwodnienia kopalni.

Oddanie czwartego odcinka obwodnicy, który dotarł prawie do 
granic gminy, nie kończy prac związanych z ułatwieniem dojazdu na 
teren gminy Kleszczów. Planowany ciąg dalszy obejmuje inwestycje 
już poza granicami gminy Kleszczów. W pierwszej kolejności prze-
budowany zostanie odcinek drogi powiatowej, nr 1500E od Piasków 
do skrzyżowania w Kalisku. Do przetargu na wykonanie prac pro-
jektowych, dotyczących przebudowy m.in. tego odcinka przystąpi-
ło 17 firm. Trwa teraz rozpatrywanie ofert. Przebudowa drogi będzie 
możliwa najprawdopodobniej w 2014 roku.

(s)

Obwodnica dłuższa o 5,7 km

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 
poz.1227 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczów podaje do publicznej wiadomości 
informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie Regionalnego Zakładu 
Przetwarzania Odpadów, zlokalizowanego w strefie przemysłowej 
Bogumiłów, na działkach o nr ew. gruntów 247/1, 248/1, 259/1, 260/1, 
261/1, 262/1, 263/1, 264/1, 265/1, 266/1, 267/4, 267/6, 267/8, 268/1, 762/1, 
763, 764/1, 765, 766/1, 767, 768/1, 769, 770/1, 771, 772/1, 773, 274/1, 
275/1, 276/3, 276/5, 277/1, 301/7, 301/9, 302/3, 303/3, 304/3, 336/25, 
497/6, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 159/1, 
159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 
167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/4, 171/7, 171/10, 172/1, 173/3, 173/6, 174/1, 
175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1, 180/3, 180/6, 181/1, 250, 251, 252, 297, 
298, 299/1, 299/2, 300 gm. Kleszczów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, 
pok. 27 od poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty podania do 
wiadomości.

Ruszają nowe inwestycje
ferty Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych 
S.A. z Bełchatowa zostały wybrane jako najkorzystniejsze 

w przetargach na trzy różne inwestycje drogowe, które rozpoczną 
się wkrótce na terenie gminy.

Pierwsza z nich polegać ma na wykonaniu dwóch dodatkowych 
warstw nawierzchni na fragmencie drogi powiatowej, prowadzącej 
z Łuszczanowic w kierunku Brudzic. Naprawiany odcinek drogi ma 
długość ok. 800 metrów, a jego odnawianie nie powinno trwać dłu-
żej niż 3 miesiące.

Znacznie dłużej, bo do 14 miesięcy mogą potrwać roboty zwią-
zane z przebudową ulic. Słonecznej i Sosnowej w Kleszczowie 
(łącznie 1250 metrów) oraz drogi „przy boisku” w Wolicy (400 me-
trów). Te inwestycje obejmują wykonanie bądź przebudowę pod-
ziemnej infrastruktury, związanej z kanalizacją, wodociągiem, gazo-
ciągiem, liniami telekomunikacyjnymi i energetycznymi. Taki zakres 
oznacza robienie dość głębokich wykopów i okresowe utrudnienia 
w korzystaniu z dróg. (s)

Będzie monitoring
amery umieszczone w 16 miejscach gminy Kleszczów połą-
czone kablem światłowodowym z centrum nadzoru pozwolą 

monitorować okolice budynków użyteczności publicznej, place za-
baw i obiekty sportowe oraz miejsca newralgiczne dla ruchu drogo-
wego. Urząd Gminy prowadzi postępowanie przetargowe na opra-
cowanie projektu technicznego dla systemu monitoringu gminnego. 
Projekt ma rozwiązać takie kwestie jak 
dobór kamer, zasilanie w energię po-
szczególnych urządzeń oraz stworzenie 
sieci światłowodowych połączeń, z wy-
korzystaniem istniejącej kanalizacji tele-
technicznej. Długość tej sieci szacowa-
na jest na około 12 kilometrów.

Przed etapem projektowania wyko-
nawca będzie musiał przygotować nie-
zbędne mapy i podkłady geodezyjne, 
pozyskać od operatorów sieci warunki techniczne przebudowy i roz-
budowy, wybrać lokalizację i liczbę kamer dla monitorowanego te-
renu. Do monitorowania zostały zakwalifikowane miejsca w sze-
ściu miejscowościach. Najwięcej, bo aż sześć takich miejsc będzie 
w Kleszczowie.

31 maja upłynął termin składania ofert na przetarg. Zgłosiły się 
dwie firmy, zainteresowane realizacją zamówienia. (s)

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny

oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych

użytkowanych na placu zabaw w Wolicy
oraz na placu zabaw przy ul. Wysokiej w Kleszczowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 
26 czerwca 2012 r. (wtorek)

o godz. 13.00 - plac zabaw w Wolicy.
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się 

będzie bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy 
Referatu Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 

wew. 140 lub pokój 16, tel. 44/ 731-31-10 wew. 138, 
ul. Główna 45 w Kleszczowie.

K

O
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å ciąg dalszy ze str. 1 Wyjazd na składowisko popiołu – 
zapisy chętnych
W związku z wnioskiem, dotyczącym możliwości 
przejazdu na teren zbiorników na odpady paleni-
skowe pochodzące z Elektrowni Bełchatów, zgło-
szonym przez uczestników spotkania, które odbyło 
się 29 maja br. w Łękińsku, informujemy, że zain-
teresowani mieszkańcy gminy mogą zapisywać się 
na ten wyjazd w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy w Kleszczowie (parter, telefon nr 44/ 731 31 
10) lub u sołtysów miejscowości Łękińsko i Czy-
żów do dnia 25 czerwca br.
Planowany, wstępny termin wyjazdu to 28 czerwca 
ok. godziny 9.00. Zainteresowani zostaną prze-
wiezieni autobusami na parking przed budynkiem 
Elektrowni, a następnie busami na teren składowi-
ska. Planowany powrót – najpóźniej o godzinie 12.

Wakacyjne przerwy w gabinetach
•	 Lekarz stomatolog z gabinetu w Łękińsku nie 

przyjmuje pacjentów od 12 do 25 czerwca.
•	 Lekarz stomatolog z gabinetu w Gminnym 

Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie zaplanował 
wakacyjną przerwę w okresie od 16 do 28 lipca.

•	 Wakacyjna przerwa w gabinecie stomatolo-
gicznym w Szkole Podstawowej w Klesz-
czowie została zaplanowana w dniach 30 lip-
ca-10 sierpnia.

Soboty, w które będzie czynny gabinet w SP Klesz-
czów to 14 lipca i 18 sierpnia. Dodatkowe dni pracy 
gabinetu ustalone zostały w sierpniowe piątki: 17, 
24 i 31 sierpnia.

Wpisy dzieci w paszportach tracą 
ważność
Od 26 czerwca br. tracą ważność wpisy dzieci 
w paszportach rodziców. Dzieci, które dotychczas 
przekraczały granice na podstawie wpisu w pasz-
porcie rodzica, będą musiały odtąd posiadać wła-
sny dokument podróży.
Zmiana dotyczy tylko tych dzieci, które zostały 
wpisane do paszportów swoich rodziców przed 
28 sierpnia 2006 r. Po sierpniu 2006 r. stosowa-
na jest zasada „jedna osoba, jeden paszport” i nie 
ma już możliwości wpisania dziecka do paszportu 
rodzica.

Zajęcia w Urzędzie Pracy
Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Bełchatowie organizują zajęcia grupowe w Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej. W ich trakcie osoby 
bezrobotne i poszukujące pracy mogą dowiedzieć 
się m.in. o skutecznych technikach szukania pra-
cy, o sposobach odkrywania swoich predyspozycji 
zawodowych, umiejętności oraz zainteresowań, 
a także o sposobach walczenia ze stresem. Za-
interesowani uczestnictwem w zajęciach mogą 
poznać ich szczegółową tematykę za pośrednic-
twem strony internetowej www.pupbelchatow.
pl. Przyjmowanie zgłoszeń upływa na 5 dni przed 
ustalonym terminem zajęć. Z doradcami zawo-
dowymi można kontaktować się w siedzibie PUP 
Bełchatów przy ul. Bawełnianej 3, pok. 13, 14, 17 
(wejście przez pokój 29), parter, od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

KOMUNIKATY

maja odbyła się XXI sesja Rady Gmi-
ny Kleszczów kadencji 2010 – 2014. 

W trakcie tego posiedzenia radni podjęli nastę-
pujące uchwały:
• w sprawie zmiany uchwały z 27 października 

2011 r. ustalającej zasady dofinansowania ze 
środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu 
sadzonek drzew i krzewów ozdobnych. 

 Zmiany w obowiązującej dotychczas uchwale 
pozwolą starać się o dofinansowanie z budże-
tu gminy zakupu sadzonek drzew i krzewów 
ozdobnych także tym osobom, które nie mają 
prawa własności do nieruchomości, na tere-
nie której posadzona będzie zieleń, a dyspo-
nują jedynie prawem do dysponowania wła-
snością.

• w sprawie zmiany uchwały z 30 marca 2012 
r. dotyczącej „Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów 
w 2012 r.”. 

 Zmiana przyjętej w marcu uchwały to wynik 
uwag, wniesionych przez nadzór prawny wo-
jewody.

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości gruntowej położonej w obrębie 
geodezyjnym Żłobnica.

 Spółka Si Power – inwestor pozyskany przez 
Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów do Stre-
fy Przemysłowej w Żłobnicy zamierza dokupić 
dodatkowe grunty (ponad 11 ha) pod swoją 
działalność. Wskazane tereny są własnością 
gminy Kleszczów, więc procedura sprzedaży 
tych gruntów wymaga ogłoszenia przetargu 
ustnego nieograniczonego. Cenę wywoław-
czą w przetargu będzie stanowić cena nieru-
chomości oszacowana przez biegłego.

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości gruntowej położonej w obrębie 
geodezyjnym Kleszczów.

 Radni wyrazili zgodę, by grunt o pow. 0,02 ha 
sprzedać w drodze przetargu ograniczonego, 
w którym będą uczestniczyć właściciele nie-
ruchomości graniczących ze sprzedawaną 
działką. Także w tym przypadku wyceny war-
tości gruntu dokonał biegły. 

28
Sesja zwyczajna

• w sprawie zajęcia stanowiska w przedmio-
cie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Jeden z właścicieli nieruchomości wezwał 

Radę Gminy do zmiany lub uchylenia uchwa-
ły dotyczącej aktualizacji „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego”, uznając iż zmiana dokonana w studium 
naruszyła jego uprawnienia właścicielskie. Rada 
odmówiła uchylenia uchwały dotyczącej aktuali-
zacji studium.

W porządku obrad planowane było także 
podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmen-
tu strefy przemysłowej Bogumiłów. Na wniosek 
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów nie doszło 
jednak do podjęcia tej uchwały. 

W końcowej części sesji odczytany został 
podpisany przez dziewięcioro radnych wniosek, 
dotyczący zwołania sesji Rady Gminy poświę-
conej zajęciu przez radę stanowiska w sprawie 
mandatu wójt Kazimiery Tarkowskiej w związku 
z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczącym warun-
kowego umorzenia postępowania karnego. Swój 
wniosek radni uzasadniali faktem skompletowa-
nia dokumentów dotyczących tego wyroku. O ich 
przesłanie przewodniczący Rady Gminy Henryk 
Michałek wystąpił pod koniec kwietnia do komisa-
rza wyborczego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie 
Trybunalskim, a następnie do Sądu Rejonowego 
w Bełchatowie. Termin nadzwyczajnej sesji w tej 
sprawie radni ustalili na 31 maja, postanawia-
jąc do udziału w niej zaprosić wójt K. Tarkowską.

Podczas sesji został też przyjęty tekst 
oświadczenia, skierowanego przez radnych do 
wojewody łódzkiego. Zostały w nim powtórzone 
zarzuty postawione na marcowej sesji, na któ-
re sekretarz gminy udzielił już radzie odpowie-
dzi. W piśmie do wojewody Rada Gminy zade-
klarowała też chęć przedstawienia wojewodzie 
„propozycji personalnych osób mogących wyko-
nywać funkcję Wójta do czasu przeprowadzenia 
nowych wyborów”.

Tekst tego stanowiska rady został upublicz-
niony za pośrednictwem „Kuriera Kleszczowskie-
go” wydanego 1 czerwca.

(s)

Wyraził przy tym nadzieję, że czas w któ-
rym J. Rożnowskiemu przyjdzie kierować 
gminą Kleszczów będzie czasem dla gminy 
korzystnym, a działania podejmowane wspól-
nie z pracownikami Urzędu Gminy i miesz-
kańcami będą służyć rozwojowi tej małej Oj-
czyzny.

Jacek Rożnowski po odebraniu aktu po-
wołania skierował swoje podziękowania do 
sekretarza gminy Kleszczów, Kazimierza Hu-
dzika. Przyznał, że przez rok w trudnym dla 
gminy czasie kierował on sprawami gminy 
i pracą urzędu. Wyraził uznanie dla jego pra-
cy, podkreślając, że nie każdy podołałby ta-
kiemu zadaniu.

Na zakończenie krótkiej uroczystości wi-
cewojewoda P. Bejda w kilku zdaniach wyra-
ził też opinię o swej pierwszej wizycie w gmi-
nie Kleszczów. Choć wizyta była krótka, 
opinia okazała się jak najbardziej pozytywna. 
Wicewojewoda zadeklarował przy tym chęć 
bliższego poznania naszej gminy, jeśli tylko 
otrzyma zaproszenie. Nie musiał na nie długo 
czekać – ze strony Jacka Rożnowskiego usły-
szał od razu zaproszenie wraz z deklaracją:

– Będzie ono aktualne do czasu, w któ-
rym przyjdzie mi kierować gminą Kleszczów. 

Jak długi będzie to czas? Zgodnie z do-
kumentem, pod którym podpisał się premier 
„nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia manda-
tu Wójta”.

(s)

Jacek Rożnowski kieruje gminą
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maja odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Klesz-
czów, której przedmiotem stała się sprawa ewentualnego 

wygaszenia mandatu wójt Kazimiery Tarkowskiej. Miało to związek 
z wydanym pod koniec kwietnia przez Sąd Okręgowy w Piotrko-
wie Trybunalskim prawomocnym wyrokiem, który warunkowo umo-
rzył postępowanie prowadzone wobec wójt Kazimiery Tarkowskiej.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, który wszedł w życie 1 sierp-
nia 2011 roku samorządowiec, wobec którego orzeczono taki wyrok 
nie traci mandatu. Państwowa Komisja Wyborcza w listopadzie ub. 
r. przyjęła stanowisko, zgodnie z którym do końca trwającej właśnie 
kadencji tryb wygaszania mandatów samorządowców i przeprowa-
dzania przedterminowych wyborów reguluje „stara” ordynacja wy-
borcza. Zgodnie z nią prawomocny wyrok warunkowego umorze-
nia postępowania powoduje wygaśnięcie mandatu samorządowca. 
O tym, że sprawa nie jest tak oczywista świadczy niedawny wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który nie 
zgodził się z tym, że konsekwencją warunkowego umorzenia postę-
powania jest dla samorządowca utrata mandatu.

Przypomnijmy: prokuratura oskarżyła wójt gminy Kleszczów 
o to, że składała ona fałszywe oświadczenia o braku okoliczności, 
które wykluczałyby ją z postępowań przetargowych dotyczących in-
westycji, związanych z telefonizacją gminy. Swoje oferty w części 
tych przetargów ogłaszanych w latach 2006-2008 składała (i prze-
targi wygrywała) Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A. Wójt 
gminy zasiadała w tym czasie w radzie nadzorczej „Arreksu”, ale w 
dokumentacji przetargowej znalazły się podpisane przez nią druki 
ZP-11 - oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia jej z postępo-
wania przetargowego.

Przewodniczący Rady Gminy - Henryk Michałek szczegółowo 
wyjaśnił przyczyny zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym. Poinfor-
mował też osoby uczestniczące w sesji (oprócz radnych, kadry kie-
rowniczej Urzędu Gminy, obecni byli także przedstawiciele mediów 
i mieszkańcy) o kolejnych jak powiedział „nakazanych prawem” 
działaniach. Podjął je, by uzyskać informację o wyroku wydanym 
w sprawie pani wójt przez Sąd Okręgowy oraz interpretację prawną 

skutków tegoż wyroku.
Następnie odczytał 

odpisy wyroków, otrzy-
mane zarówno z piotr-
kowskiego Sądu Okrę-
g o w e g o ,  j a k  i  S ą d u 
Rejonowego w Bełcha-
towie. Odczytał też sta-
nowisko sędziego Ar-
kadiusza Lisieckiego, 
komisarza wyborcze-
go w Piotrkowie Trybu-
nalskim, który opracował 
czysto teoretyczne roz-
ważania sytuacji praw-
nej samorządowca, który 
otrzymał wyrok warunko-

wego umorzenia postępowania. Ta opinia nie odnosiła się do kon-
kretnej sprawy wójt K. Tarkowskiej, bo do 31 maja (a więc przez 
ponad miesiąc od wydania wyroku) sąd nie sporządził jego uzasad-
nienia. Wójt Kazimiera Tarkowska, poproszona przez przewodni-
czącego Rady Gminy o odniesienie się do przedstawionych doku-
mentów stwierdziła m.in.:

– To jest warunkowe umorzenie, a więc nie wyrok skazujący. Ja 
mimo to się z nim nie zgadzam i mam zamiar występować o kasa-
cję. Dlatego czekam na uzasadnienie. Widocznie sąd ma trudności 
z przyjęciem uzasadnienia.

Zwróciła też uwagę na wielki pośpiech przewodniczącego Rady 
Gminy, który w takiej sytuacji postanowił zwołać nadzwyczajną se-
sję. O jej zwołaniu dowiedziała się dzień wcześniej, więc nie miała 
wiele czasu na dokładne przygotowanie się. Aby opisać, na czym 
miało polegać zarzucane jej składanie fałszywych oświadczeń, 
przedstawiła przebieg postępowania przetargowego i kolejność 

związanych z nim czynności. Wyjaśniała rolę komisji przetargowej, 
powoływanej w Urzędzie Gminy do każdego przetargu.

– Nigdzie i nigdy nie oświadczałam, że nie jestem w radzie nad-
zorczej „Arreksu”. W dokumentacji przetargowej podpisywałam tyl-
ko druczek ZP-11, z którego treści nie wynikało, jakiego oferenta 
dotyczy, jacy oferenci brali udział w danym przetargu i jakiego zada-
nia inwestycyjnego on dotyczy – mówiła wójt K. Tarkowska.

Podkreślała, że gmina ogłasza bardzo wiele przetargów, któ-
rych dokumentacja jest wyjątkowo obszerna. Wiele z tych doku-
mentów podpisywała mechanicznie, ufając że pracownicy, którzy 
zgodnie z zakresem swoich zadań odpowiadają za prawidłowość 
dokumentacji przetargowej, w przypadku pomyłki zwrócą jej uwagę.

– To, że jestem w radzie nadzorczej „Arreksu” nie jest tajemnicą 
– mówiła. – Wynika to choćby z mojego oświadczenia majątkowe-
go, które na pewno jest przez wielu analizowane. Można to też wy-
czytać w wypisach z KRS, które zawsze składają oferenci przystę-
pujący do przetargu.

Pani wójt przyniosła na sesję dwa dokumenty: uzasadnienie 
bełchatowskiego Sądu Rejonowego do wyroku wydanego w pierw-
szej instancji, a także wcześniejsze postanowienie prokuratury 
o umorzeniu postępowania. Przedstawiła ich fragmenty, zwraca-
jąc m.in. uwagę na stwierdzoną w postanowieniu prokuratury zni-
komą szkodliwość czynu. „Przeprowadzone postępowanie przy-
gotowawcze nie wykazało, aby fakt zasiadania przez wójta gminy 
Kazimierę Tarkowską w radzie nadzorczej spółki „Arreks” wpływał 
w jakikolwiek, niezgodny z prawem, sposób na na przetarg”. Proku-
ratura zwróciła też uwagę, że w kilku przetargach „Arreks” był jedy-
nym podmiotem, który składał oferty, a postępowanie przetargowe 
Urzędu Gminy na rozbudowę sieci teleinformatycznych było zgodne 
z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

„Brak było działania na szkodę interesu publicznego, gdyż ofer-
ty firmy „Arreks” były ofertami najkorzystniejszymi. A fakt udzia-
łu wójt w procedurach przetargowych nie zakłócił prawidłowego, 
zgodnego z prawem przebiegu procedur przetargowych” – to kolej-
ne sformułowania z postanowienia prokuratury.

Wójt gminy z uzasadnienia wyroku wydanego przez Sąd Rejo-
nowy w Bełchatowie zacytowała fragmenty na temat oceny zeznań 
składanych przez pracowników Urzędu Gminy, a także słabych 
punktów w akcie oskarżenia sformułowanym przez prokuraturę.

– Ani sąd ani prokuratura nie stwierdziły, że w przetargach 
z udziałem „Arreksu” gmina poniosła jakieś straty. Nie dopatrzyli się 
też, bym ja odniosła z tego korzyści. Nigdy nie zdarzało się, abym 
wpływała na to, żeby „Arreks” wygrywał przetarg – oświadczyła.

Druga część wyjaśnień, składanych na sali konferencyjnej przez 
wójt Kazimierę Tarkowską miała bardziej ogólny i oceniający, ale 
także bardziej emocjonalny charakter. Trudno się dziwić - było to 
jej pierwsze od ponad roku publiczne wystąpienie w Kleszczowie. 
Na wydarzenia, jakie miały miejsce w ciągu tego czasu, mogła więc 
spojrzeć z większej perspektywy. Stwierdziła m.in.:

– Ten wyrok i ten stan rzeczy, jaki zaistniał w naszej gminie trak-
tuję jako potrzebę odsunięcia mnie od władzy. Stanęłam na drodze 
interesów, które w moim przekonaniu są niekorzystne dla gminy 
Kleszczów, są niekorzystne dla naszych mieszkańców.

Nawiązała też do sprawy, która spowodowała jej zatrzymanie 
przez CBA w maju ub. roku. Apelując do radnych o sprawiedliwą 
ocenę swojej pracy przypominała, że zawsze działała w interesie 
gminy i jej mieszkańców.

– Mieszkańcy wybrali was radnych i mnie jako wójta, bo liczy-
li na naszą zgodę. Nasza gmina najlepiej się rozwijała i przynosiła 
nam wszystkim chlubę, kiedy panowała zgoda, kiedy nie było żad-
nych klubów radnych, kiedy każdy radny według własnego sumie-
nia podnosił rękę. I przypominała: – Kłopoty, kłótni i awantury po-
jawiają się zawsze w naszej gminie, kiedy powstaje klub radnych.

Ostrzegała przed osobami spoza rady, które „same boją się 

Sesja nadzwyczajna31

å
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wyborów, boją się poddać weryfikacji wyborców, ale chcą rządzić, 
rządzą bez żadnej odpowiedzialności, nie mając mandatów”. Kry-
tycznie oceniła też wydawane przez Radę Gminy oświadczenia, 
mówiąc nawet, że były one „sprzeczne z prawdą”.

Na koniec głos zabrał przewodniczący rady. H. Michałek wy-
jaśniał powody zwołania nadzwyczajnej sesji. Szybkie zajęcie się 
sprawą mandatu wójta tłumaczył wymogami prawa. Nie było deba-
ty nad argumentami podniesionymi przez wójt K. Tarkowską. Rada 
nie odniosła się także do stawianych przez nią zarzutów. Przewod-
niczący H. Michałek odczytał wniosek przygotowany przez grupę 
radnych, w którym postanowiono nie podejmować uchwały o wyga-
szeniu mandatu wójta „w związku ze skomplikowanym charakterem 

Kleszczów, 13.06.2012

Eko-Region Kleszczów 
ul. Sportowa 3  
97-410 Kleszczów  

Historia budowy zakładu przetwarzania odpadów komunalnych 
datuje się na lata 2000 – 2010. Jak doskonale wszyscy wiemy, 
w Gminie Kleszczów powstały cztery strefy przemysłowe. Strefa 
nr 4 w Bogumiłowie powstała po wykupieniu na wniosek mieszkań-
ców Bogumiłowa i Karolowa, częściowo zdegradowanych i porzu-
conych terenów, na których lokalizowane są różne firmy między in-
nymi takie, które mogą nieznacznie oddziaływać na środowisko. 
Polska, po wejściu do struktur Unii Europejskiej zobowiązała się 
między innymi do ograniczenia różnego rodzaju emisji substan-
cji szkodliwych pochodzących z przemysłu, rolnictwa oraz zaka-
zu składowania na tzw. wysypiskach odpadów komunalnych. Od 
1 lipca 2013 roku obowiązek ten będzie spoczywał w całości na 
samorządach gmin. Dlatego powstał pomysł wybudowania zakła-
du przetwarzania odpadów na terenie Gminy Kleszczów w strefie 
przemysłowej nr 4 w Bogumiłowie. Zakład ten przetwarzałby od-
pady komunalne na gaz, który następnie byłby wykorzystany do 
produkcji tzw. zielonej energii elektrycznej. Ówczesna Rada Gmi-
ny zleciła przygotowanie takiego projektu Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów. Radni, Wójt Gminy, sołtysi, członkowie rad sołec-
kich, pracownicy Urzędu Gminy pełniący swoje funkcje w latach 
poprzednich tj. prawie 100 osób zwiedzili takie instalacje w Niem-
czech i zdecydowali, że taki zakład należy wybudować w Gminie 
Kleszczów. Przeciwnicy tej inwestycji rozpowszechniają niepraw-
dziwe informacje o szkodliwości zastosowanej technologii, uporczy-
wie twierdząc, że jest to spalarnia.

Wszystkie wyjazdy były jawne, organizowane przez Urząd Gmi-
ny, wielokrotnie omawiane na zebraniach wiejskich z mieszkańcami 
wszystkich miejscowości, prezentowane w prasie czy telewizji, co 
utwierdziło ówczesną władzę, co do celowości takiego stanowiska.

W celu realizacji przedsięwzięcia – wybudowania zakładu 
przetwarzania odpadów powstała spółka o nazwie EKO REGION 
KLESZCZÓW, która przedstawiała Wójtowi i Radzie Gminy wszyst-
kie wymagane dokumenty z ekspertyzami i opracowaniami tech-
nicznymi.

W roku 2008 i 2009 prowadziliście Państwo rozmowy, ustalenia 
z Wójtem i Urzędem Gminy w Kleszczowie i z tego co wiemy zakoń-
czyły się one pozytywną decyzją wybudowania przez Spółkę zakła-
du przetwarzającego odpady komunalne.

Efektem tych działań było zakupienie przez firmę Eko – Re-
gion Kleszczów potrzebnych terenów pod budowę tegoż zakładu 

sprawy” i zapowiedziano, że rada „również w innym terminie w tej 
sprawie takiej uchwały nie podejmie”. Oświadczenie kończy się 
stwierdzeniem o przekazaniu tej sprawy do rozpatrzenia przez wo-
jewodę łódzkiego. W głosowaniu nad tym zaskakującym – także dla 
pani wójt – oświadczeniem 12 radnych opowiedziało się „za”, 2 gło-
sy były wstrzymujące, a jeden przeciwny.

W końcowej części sesji Rada Gminy przegłosowała jeszcze 
jedno stanowisko, mające charakter politycznego apelu. Został on 
skierowany do mieszkańców oraz do wójt K. Tarkowskiej. Wspo-
mniane stanowiska, przyjęte na sesji 31 maja Rada Gminy przeka-
zała do publikacji w „Kurierze Kleszczowskim”.

J. Strachocki

Poniżej zamieszczamy stanowisko, skierowane przez Radę Gminy Kleszczów do spółki Eko-Region Kleszczów. 
13 czerwca podczas XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kleszczów za wnioskiem o jego opublikowanie w najbliż-
szym wydaniu „Informatora Kleszczowskiego” głosowało jedenaścioro radnych.

Podczas tej samej sesji radni 11 głosami „za” przyjęli także „stanowisko odnośnie sytuacji panującej w Gminie 
Kleszczów”. Treść tego stanowiska jest dostępna dla osób zainteresowanych w biurze Rady Gminy Kleszczów.

w strefie nr 4. To właśnie w 2009 roku ówczesna Rada Gminy pod-
jęła uchwałę, na mocy której mogliście Państwo nabyć te grunty od 
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Podpisano również stosow-
ne trójstronne porozumienie pomiędzy inwestorem, gminą i funda-
cją, w którym to Pani Wójt zapewniła, że „Gmina dołoży wszelkich 
starań oraz będzie działać bez opóźnień i w ramach swoich upraw-
nień, aby wydać wszelkie wymagane pozwolenia oraz decyzje nie-
zbędne do wypełnienia niniejszej Umowy, do działania Spółki oraz 
do budowy obiektów produkcyjnych, magazynowych i biurowych.”

Wójt zapewniła również, że uzyskacie Państwo pozwolenie na 
przyłączenie zakładu do wszystkich mediów, tj. gazu, wody, prą-
du elektrycznego, będących w dysponowaniu Gminy Kleszczów, 
a przed zmianą swojego stanowiska wydała decyzję określającą 
warunki korzystania z mediów gminnych.

Szanowni Państwo! Obecna Rada Gminy nie brała udziału 
w ustaleniach, nie podejmowała żadnych zobowiązań, czy uchwał 
związanych z budową przez Państwa zakładu przetwarzania odpa-
dów, lecz nie może być wobec tej sprawy całkowicie obojętna. Zda-
jemy sobie doskonale sprawę ze skutków dla Gminy i decydenta 
w związku ze zmianą swojego stanowiska. Jak się powiedziało A, 
to trzeba powiedzieć B i C… W roku 2011 rozpoczęła się realiza-
cja zadania budowy zakładu przez Państwa Spółkę, która spowo-
dowała liczne wątpliwości mieszkańców, co do celowości i zasad-
ności budowy takiego zakładu w Gminie Kleszczów. Jak Państwo 
wiecie, Rada Gminy obecnej kadencji widząc problem i zaniepo-
kojenie mieszkańców podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referen-
dum, mimo że w pełni zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to pretekst 
do rozpisania referendum o odwołanie Rady Gminy. Z przyczyn 
prawno – ustawowych zostały one uchylone przez organ nadzoru 
wojewody łódzkiego.

Szanowni Państwo! Rada to również albo przede wszystkim 
mieszkańcy Gminy Kleszczów, którym zależy nie tylko na wła-
snym dobru, ale przede wszystkim na pomyślności, bezpieczeń-
stwie, zadowoleniu, dobrej współpracy i nie tworzeniu podziałów. 
Mimo, że to nie MY podejmowaliśmy decyzję o budowie takiego za-
kładu przez Państwa Spółkę, to czujemy się za nią odpowiedzialni 
jako kontynuator władzy w Gminie, dlatego podejmujemy następu-
jące stanowisko:

Prosimy Państwa o rozważenie możliwości ograniczenia 
wielkości wydajności zakładu do wielkości minimalnej opłacal-
ności ekonomicznej, która pozwoli na sprawdzenie przez okres 
jednego roku wpływów na środowisko.

Prosimy o wyrozumiałość i szacunek.
Z poważaniem 

Rada Gminy Kleszczów

å

Stanowisko Rady Gminy
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Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, 
pow. bełchatowski, woj. łódzkie.

L.p. Ob- 
ręb

Nr 
działki

Oznaczenie 
w księdze 
wieczystej

Po-
wierzchnia 

[ha]

Cena wywo-
ławcza netto 

[zł]

Wadium
zł

Minimalne 
postąpie-

nie
1

Łu
sz

cz
an

ow
ice

Ko
lon

ia

679

PT
1B

/00
05

32
34

/7

0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
2 680 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
3 681 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
4 682 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
5 683 0,1970 78.800,00 7 900,00 790,00
6 685 0,1324 52.960,00 5 300,00 530,00
7 686 0,1386 60.984,00 6 100,00 610,00
8 687 0,1277 56.188,00 5 700,00 570,00
9 688 0,1280 56.320,00 5 700,00 570,00
10 689 0,1286 56.584,00 5 700,00 570,00
11 690 0,1286 56.584,00 5 700,00 570,00

Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony. Działki są nieza-
gospodarowane, porośnięte trawą i chwastami. Dla w/w działek projektowa-
na jest pełna infrastruktura techniczna wraz z układem drogowym do granic 
działek.
Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem  zagospoda-
rowania przestrzennegozatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kleszczów nr 
VII/89/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa 
Łódzkiego Nr 172 z 2007r. poz. 1624) gdzie zgodnie z MPZP:
−	 działki nr 682, 681, 680, 679 położone w obrębie geodezyjnym Łuszcza-

nowice Kolonia znajdują się w strefie 38MN – tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej; 

−	 działka nr 683 położona w obrębie geodezyjnym ŁuszczanowiceKolonia 
znajduje się w strefie 38MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej; na działce znajduje się strefa oddziaływania istniejącej linii elek-
troenergetycznej 110kV;

−	 działki nr 686, 687, 688, 689, 690, położone w obrębie geodezyjnym 
Łuszczanowice Kolonia znajdują się w strefie 41MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

−	 działka nr 685, położona w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice Kolo-
nia znajduje się w strefie 41MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej; na działce znajduje się strefa oddziaływania istniejącej linii 
elektroenergetycznej 110kV.

Teren osiedla zostanie na koszt Gminy Kleszczów uzbrojony w sieci: wodo-
ciągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, energetyczną, teletech-
niczną z przyłączeniem do poszczególnych działek. 
W/w nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnych przetar-
gów nieograniczonych.
Ceny wywoławcze poszczególnych nieruchomości podane są w zestawieniu 
tabelarycznym.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nierucho-
mości.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kleszczów
o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, 

stanowiących własność Gminy Kleszczów, położonych w miejscowości Łuszczanowice Kolonia, które odbędą się dnia 16 lipca 2012 r.
i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) do ceny poszczególnych 
działek zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
Cena sprzedaży z VAT pomniejszona o wpłacone wadium, płatna jest na ra-
chunek bankowy sprzedającego nie później niż do dnia zawarcia umowy cy-
wilnoprawnej sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 16 
lipca 2012 r. w sali nr 16 o godz. 1100.
Wadium podane w tabeli za poszczególne nieruchomości płatne w pieniądzu 
musi znajdować się na rachunku Gminy Kleszczów w Banku Spółdzielczym 
w Kleszczowie nr 93 8978 0008 0000 0244 2000 0040 w terminie do dnia 
09.07.2012 r. (włącznie). Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków pieniężnych na wyżej wymieniony nr rachunku bankowego. Dowód 
wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega na przedłożeniu komi-
sji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie 
po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu albo zakoń-
czenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy cywilno-
prawnej.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z waż-
nych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej i wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz umieszczone na 
stronie internetowej urzędu: www.kleszczow.pl.
Osoby prawne krajowe i z udziałem zagranicznym obowiązane są przedłożyć 
oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: aktualny odpis z KRS, 
uchwałę odpowiedniego organu zezwalającą na przystąpienie i udział w prze-
targu oraz inne konieczne upoważnienia.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posia-
dających ustawowa wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymaga-
na jest obecność obojga małżonków lub pisemna zgoda współmałżonka na 
przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (podpis notarialnie 
potwierdzony).
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, przed przystąpieniem do 
przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający 
rozdzielność majątkową.
Cudzoziemcy zamierzający wziąć udział w przetargu winni spełniać wymogi 
określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Z regulaminem i warunkami przetargu zapoznać się można w Urzędzie Gminy 
– Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami – ul. Główna 47, pok. 
26 lub pod tel. 44/ 731 31 10 wew. 131.
Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Kleszczów, na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.bip.kleszczow.pl 
oraz w prasie lokalnej.

Podróże małe i duże
starszych mieszkańców gminy odbyło w maju interesują-
cą, trzydniową wycieczkę autokarową w Bieszczady i do 

Lwowa. Bazą wypadową był dla nich Polańczyk. Stąd udali się 
m.in. na rejs stateczkiem wycieczkowym po Zalewie Solińskim, po-
jechali na objazd małą i dużą Pętlą Bieszczadzką, a także na cały 
dzień wybrali się na Ukrainę. Głównym celem odwiedzin u naszych 
wschodnich sąsiadów był Lwów ze swoimi zabytkami i miejscami 
tak ważnymi dla Polaków jak choćby cmentarze: Łyczakowski i Or-
ląt Lwowskich. W powrotnej drodze do Kleszczowa członkowie klu-
bów seniora odwiedzili Łańcut oraz Sandomierz.

Dla osób spoza naszej gminy interesującym do zwiedzania 
miejscem okazuje się często Kleszczów. 22 maja na kilkugodzinną 
wycieczkę przyjechało do nas 35 członków Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów z Kamieńska. Sąsiedzi odwiedzili najpierw Kom-
pleks SOLPARK, a stąd udali się do Elektrowni Bełchatów, gdzie 
„od kuchni” poznawali miejsce, w którym produkowany jest prąd. 
Obejrzeli chłodnie kominowe, halę główną wraz z nastawniami oraz 

pokazywaną za pomocą specjalnej kamery pracę kotła, w którym 
spala się pył węglowy.

Po tej wycieczce goście z Kamieńska obejrzeli Kleszczowskie Stre-
fy Przemysłowe Bogumiłów i Żłobnica, z tarasu widokowego w Żłobnicy 
oglądali odkrywkę KWB Bełchatów. Przez Kleszczów i osiedle Zacisze 
dotarli do Rezerwatu Łuszczanowice, gdzie w altanie biwakowej zorga-
nizowali sobie imprezę integracyjną przy ognisku.

Gmina Kleszczów okazała się także interesującym miejscem na 
jubileuszową 50. wyprawę, którą tygodnik „Nowiny Gliwickie” zor-
ganizował dla swoich czytelników. „Wędrówki z Nowinami” to cykl, 
w ramach którego redakcja od trzech lat zaprasza swoich czytelni-
ków do ciekawych, ale omijanych przez masowego turystę miejsc 
w Polsce. Kleszczów, a potem Górę Kamieńsk odwiedziło w kwiet-
niową niedzielę ponad 40 osób, które z wielką uwagą słuchały opo-
wieści o kopalni, elektrowni, a także zmianach gospodarczych, jakie 
w wyniku działalności tych firm, a potem dzięki reformie samorządo-
wej nastąpiły w naszym regionie.

Zainteresowanie gości wzbudził Kompleks SOLPARK, a tak
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OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kleszczów
o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Kleszczów, położonych w miejscowości 
Łuszczanowice Kolonia, które odbędą się dnia 19 lipca 2012 r.

Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. 
łódzkie.

L.p. Obręb Nr działki
Oznaczenie 
w księdze 
wieczystej
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0,1282 56.408,00 5 700,00 570,00
2 694 0,1275 56.100,00 5 700,00 570,00
3 695 0,1273 56.012,00 5 700,00 570,00
4 696 0,1381 60.764,00 6 100,00 610,00
5 697 0,1883 75.320,00 7 600,00 760,00
6 754 0,1524 67.056,00 6 800,00 680,00
7 755 0,1201 52.844,00 5 300,00 530,00
8 756 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
9 757 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
10 758 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
11 759 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
12 760 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
13 761 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00

Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony. Działki są niezagospodarowane, porośnięte 
trawą i chwastami. Dla w/w działek projektowana jest pełna infrastruktura techniczna wraz z układem 
drogowym do granic działek. 
Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich. 
Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennegozatwier-
dzonym Uchwałą Rady Gminy Kleszczów nr VII/89/07 z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego 
Nr 172 z 2007r. poz. 1624), gdzie zgodnie z MPZP:
−	 działki nr 696, 695, 694, 693 położone w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice Kolonia znajdują się 

w strefie 41MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
−	 działki nr  697 położone w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice Kolonia znajdują się w strefie 41MN 

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; na działkach znajduje się strefa oddziaływania ist-
niejącej linii elektroenergetycznej 110kV;

−	 działki nr 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754 położone w obrębie geodezyjnym ŁuszczanowiceKo-
lonia znajdują się w strefie 39MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

Teren osiedla zostanie na koszt Gminy Kleszczów uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, gazową, energetyczną, teletechniczną  z przyłączeniem do poszczególnych działek.
W/w nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.
Ceny wywoławcze poszczególnych nieruchomości podane są w zestawieniu tabelarycznym.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 
177, poz. 1054 ze zm.) do ceny poszczególnych działek zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
Cena sprzedaży z VAT pomniejszona o wpłacone wadium, płatna jest na rachunek bankowy sprzedającego 
nie później niż do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 19 lipca 2012 r. w sali nr 16 
o godz. 1100 dla działek o numerach: 693, 694, 695, 696, 697, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760,761.
Wadium podane w tabeli za poszczególne nieruchomości płatne w pieniądzu musi znajdować się na rachun-
ku Gminy Kleszczów w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie nr 93 8978 0008 0000 0244 2000 0040 w termi-
nie do dnia 12.07.2011 r. (włącznie). Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pienięż-
nych na wyżej wymieniony nr rachunku bankowego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu 
podlega na przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie 
po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, 
zamknięcia , unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 
ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie 
poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, orazumieszczone na stronie internetowej urzędu: www.kleszczow.pl.
Osoby prawne krajowe i z udziałem zagranicznym obowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za 
zgodność z oryginałem: aktualny odpis z KRS, uchwałę odpowiedniego organu zezwalającą na przystąpie-
nie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawowa wspólność 
majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pisemna zgoda współ-
małżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (podpis notarialnie poświadczony).
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, przed przystąpieniem do przetargu należy przedłożyć 
komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.
Cudzoziemcy zamierzający wziąć udział w przetargu winni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz.1758 z późn. 
zm.).
Z regulaminem i warunkami przetargu zapoznać się można w Urzędzie Gminy – Referat Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Gruntami – ul. Główna 47, pok. 26 lub pod tel. 44/ 731 31 10 wew. 131.
Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kleszczów, na stronie inter-
netowej Gminy Kleszczów www.bip.kleszczow.pl oraz w prasie lokalnej.

Kiedy jest czynny 
Punkt Zbiórki 
Odpadów?

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segre-
gowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii 
Łuszczanowice obsługuje mieszkańców 
gminy Kleszczów, którzy posiadają aktual-
ną umowę ze spółką EKO-REGION Bełcha-
tów na odbiór odpadów komunalnych. Taką 
umowę należy okazać pracownikowi punk-
tu, przywożąc posegregowane odpady.

EKO-REGION Bełchatów przekazał in-
formację o godzinach otwarcia GPZOSiW 
w II połowie czerwca:
•	 18 czerwca – 12.00–21.00
•	 19 czerwca – 13.00–21.00
•	 20 czerwca – 10.00–21.00 
•	 21 czerwca – 10.00–21.00
•	 22 czerwca – 9.00–21.00
•	 23 czerwca – 6.00–22.00
•	 25 czerwca – 12.00–21.00
•	 26 czerwca – 13.00–21.00
•	 27 czerwca – 9.00–21.00
•	 28 czerwca – 9.00–21.00
•	 29 czerwca – 9.00–21.00
•	 30 czerwca – 6.00–22.00
•	 30 kwietnia – 11.00–21.00

Decyzja 
środowiskowa 

dla RZPO
maja została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowa-

niach inwestycji, planowanej przez Eko-Re-
gion Kleszczów Sp. z o.o. w Bogumiłowie 
(przypomnijmy, że inwestor nazwał swo-
je przedsięwzięcie „Regionalnym Zakła-
dem Przetwarzania Odpadów”). Nastąpiło 
to po otrzymaniu od Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Bełchatowie informacji, że wydane 
poprzednio warunki uzgodnienia wspomnia-
nego przedsięwzięcia nie ulegną zmianie.

W dokumencie określone są szczegóło-
we wymagania wobec inwestora. Ma on je 
spełnić na etapie starania się o pozwolenie 
na budowę, na etapie realizacji inwestycji 
oraz później, kiedy instalacja przetwarzająca 
odpady na gaz wodny, a następnie na ener-
gię elektryczną, będzie już funkcjonować.

Decyzja środowiskowa to dokument, 
który wraz z uzasadnieniem liczy 37 stron. 
Decyzja nie jest ostateczna, a stronom po-
stępowania przysługuje prawo wniesienia 
odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim 
za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczów. 
Dziś wiadomo, że z możliwości wniesienia 
odwołania w wyznaczonym terminie skorzy-
stało Stowarzyszenie „Twój Kleszczów”, któ-
re weszło na prawach strony do postępowa-
nia administracyjnego w sprawie RZPO.

(s)
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U kryte za wysokimi nasypami trzy zbiorniki popiołu zajmują 
ok. 300 hektarów. Są niewidoczne z poziomu dróg, prowa-

dzących w pobliżu odkrywki KWB Bełchatów. Aby obejrzeć je w peł-
nej okazałości trzeba wejść na skarpę zwałowiska wewnętrznego, 
albo wjechać na taras widokowy, ulokowany na zboczu góry Ka-
mieńsk. Jeśli nie będzie wietrznej i suchej pogody jest szansa na to, 
że je dostrzeżemy. Przy silnym wietrze i bezdeszczowej pogodzie 
zbiorniki ukryte są za mgłą, powstającą z najdrobniejszych frakcji 
popiołu, które unoszą się w powietrzu. Na otwartej w kierunku za-
chodnim, pozbawionej zadrzewień i naturalnych przeszkód tereno-
wych powierzchni, wiatr potrafi wiać naprawdę mocno, podrywając 
do góry kilogramy pyłu.

Z okresowym pyleniem składowiska mieszkańcy Czyżowa 
oswajają się już od kilku lat, ale takiej uciążliwości jego sąsiedztwa 
jak tej wiosny nie doświadczali od dawna. W maju popiołem zwie-
wanym ze składowiska zaczęły być zasypywane także większe od 
Czyżowa miejscowości: Łękińsko i Wolica. W tej sprawie we wtor-
kowe popołudnie 29 maja Urząd Gminy zorganizował spotkanie 
z przedstawicielami elektrowni. Z ramienia urzędu brał w nim udział 
sekretarz gminy Kazimierz Hudzik i kierownik referatu ochrony śro-
dowiska Marcin Bębnowski. Elektrownię reprezentowali główny in-
żynier ds. inwestycji i rozwoju Józef Kopaczewski i kierownik Wy-
działu Ruchu Odpopielania i Odżużlania Stanisław Szynkowski.

Mieszkańcy gminy przybyli na spotkanie dość licznie. W sali 
Domu Kultury w Łękińsku zebrało się ok. 70 osób. Spotkanie otwo-
rzył sekretarz gminy, przypominając o powodach jego zwołania. 
Powitał uczestników i poprosił przedstawicieli elektrowni o zabra-
nie głosu. Z ich wystąpień mieszkańcy dowiedzieli się, że składo-
wisko nie pyli wtedy, kiedy wierzchnia warstwa popiołu jest wilgot-
na. Taka sytuacja ma obecnie miejsce tylko w eksploatowanym 
obecnie zbiorniku nr 3, położonym najbliżej Kleszczowa. Zbiorni-
ki 2 i 3, które nie były użytkowane w okresie zimowym i nie są uży-
wane obecnie wyschły, więc lekkie frakcje popiołu wiatr wywiewa 
z ich powierzchni. 

W zbiorniku nr 1 prowadzone będą prace związane z wykony-
waniem wewnętrznych skarp, dzielących cały teren na kwatery, uła-
twiające użytkowanie tak dużych powierzchni. Dopiero ponowne 
włączenie zbiornika do eksploatacji spowoduje przykrycie popiołu 
wilgotną warstwą.

Uciążliwe pylenie składowiska będzie się zmniejszać stopnio-
wo, kiedy elektrownia za-
cznie składować popiół 
metodą suspensji na te-
renie Bagna Lubień (o tej 
metodzie pisaliśmy w „IK” 
nr 22/2011 w tekście „Su-
spensja czyli jak związać 
popiół”). Wraz z urucho-
mieniem instalacji su-
spensji na składowisko 
w pobliżu Łękińska prze-
staną trafiać najlżejsze 
frakcje popiołu. Będzie tu 

kierowany głównie „najgrubszy” popiół oraz żużel czyli odpady naj-

mniej problematyczne. Przejście na nową technologię składowania 
popiołu nastąpi dopiero zimą. Do tego czasu – zdaniem przedstawi-
cieli elektrowni – nic nie da się zrobić.

– Tylko zmiana pogody czyli opady deszczu mogą tu pomóc. 
Nie ma co ukrywać, że sytuacja jest trudna i pylenie może się po-
wtórzyć– otwarcie mówili goście z elektrowni.

Nie sposób w szczegółach relacjonować przebiegu tego spotka-
nia. Pojawiały się w nim krytyczne uwagi byłej radnej pod adresem 
radnych obecnej kadencji, było dopytywanie się o to, kto w 2004 r. 
zgodził się na ulokowanie w pobliżu Łękińska zbiorników na popiół, 
a także – jak się okazało nieuzasadnione – pretensje pod adresem 
Urzędu Gminy, że nie interweniuje w elektrowni, kiedy składowisko 
zaczyna mocno pylić. Zarówno sekretarz gminy, jak i kierownik refe-
ratu ochrony środowiska poinformowali, że interwencje podejmowa-
ne w elektrowni miały charakter zarówno telefoniczny, jak i pisem-
ny. Osoby zainteresowane mogły zapoznać się z korespondencją 
prowadzoną w tej sprawie, a także ze sprawozdaniami składanymi 
przez elektrownię.

Polemiczne i oskarżycielskie wątki ucichły po apelu kilku roz-
sądniejszych uczestników, którzy stwierdzili, że zamiast spierać się 
między sobą trzeba skorzystać z obecności przedstawicieli elek-
trowni i uzyskać od nich deklaracje zmniejszenia uciążliwości skła-
dowiska. Mieszkańcy Łękińska nie poczuli się uspokojeni obietnica-
mi gości, obiecujących stopniowe zmniejszanie pylenia składowiska 
w miesiącach zimowych. Przypomniano o tym, że w uchwale Rady 
Gminy Kleszczów, która wyrażała zgodę na lokalizację zbiorników 
zawarte były pewne zapisy zobowiązujące elektrownię do odpo-
wiedniego nadzoru i prowadzenia działań zmniejszających uciąż-
liwość składowiska. Mówiono o zapisach dotyczących używania 
zraszaczy i utrzymywania odpowiedniego poziomu wody w zbior-
nikach popiołu.

Wspomniane zapisy w uchwale odczytał zebranym główny inży-
nier, Józef Kopaczewski. Poinformował jednocześnie, jak poszcze-
gólne obwarowania są realizowane. Mówiąc o zraszaczach powie-
dział, że taka instalacja była zastosowana na składowisku Bagno 
Lubień, ale nie za bardzo się sprawdziła.

Zebrani w Łękińsku stanowczo zażądali od elektrowni podjęcia 
działań, zmniejszających pylenie. Jeden z uczestników spotkania, 
w przeszłości pracownik działu odpopielania Elektrowni Bełchatów, 
przypomniał, że składowisko Bagno Lubień było zabezpieczane 
przed pyleniem za pomocą mleczka cementowego, rozpylanego 
z samolotów. Przedstawiciel elektrowni potwierdził to, ale przyznał 
że metoda była zbyt droga i nie przynosiła długofalowego efektu. 
„Jak nawiało popiołu z innych miejsc, to zabezpieczenie z cemen-
tu nic nie dawało”. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też, że nie 
jest możliwe (zarówno z przyczyn technologicznych, jak i prawnych) 
zalanie wodą powierzchni wszystkich trzech zbiorników. Elektrow-
nia ma pozwolenie na określony pobór wód powierzchniowych i pod 
groźbą wysokich kar nie może ustalonej ilości przekroczyć.

Padły oczywiście pytania o możliwość przemysłowego wykorzy-
stania popiołu. Okazuje się, że w 2010 r. elektrownia znalazła od-
biorców na 190 tys. ton. W tym roku zamówienia opiewają już na 
470 tys. ton, ale ilość popiołu wzrosła do ok. 4 mln ton – to efekt uru-
chomienia nowego bloku energetycznego.

Kolejnym odpadem, który będzie składowany na terenie gmi-
ny Kleszczów, jest syntetyczny gips – pozostałość po oczyszczaniu 
spalin. Wraz z uruchomieniem nowego turbozespołu ilość tego gip-
su także znacząco wzrosła. Jak stwierdził J. Kopaczewski w zbior-
niku, którego budowa została przewidziana w uchwalonej niedaw-
no zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kleszczów”, do czasu zakończenia eksplo-
atacji odkrywki Szczerców zostanie umieszczone ok. 25 mln ton 
gipsu.

Obecni na spotkaniu zareagowali z oburzeniem na fakt, że „bru-
dy” z węgla wydobytego u sąsiadów trafiają na składowiska w gmi-

Będzie dalej pylić?

MURAMOoferuje:
Usługi remonotowo-budowlane

Gwarancja na wykonywane usługi
tel. 603 34 33 56

- docieplanie budynków i poddaszy;
- podwieszane sufity i zabudowy z płyt GK;
- wykończenie wnętrz;
- gładzie, malowanie;
- tynki akrylowe i podbitki;
- cięcie oraz wyginanie parapetów i obróbek blacharskich.



16 - 30 VI `2012 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  9

Pojadą do Wrocławia
30

Podróże małe i duże
å ciąg dalszy ze str. 7

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405

SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika

l kompleksowa naprawa 
zawieszeń - geometria gratis

l naprawiamy motocykle, skutery

l sprzedaż i serwis 
opon 

l klimatyzacje
l części zamienne

PRZYJMĘ UCZNIA NA PRAKTYKĘ

nie Kleszczów. Jeden z mówców zaproponował nawet, by miesz-
kańcy zobowiązali Radę Gminy i Urząd Gminy, aby dla elektrowni 
nie były już wydawane żadne pozwolenia na kolejne zbiorniki od-

padów na terenie 
gminy. Domagano 
się także skutecz-
niejszych interwen-
cji w sprawie pyle-
nia oraz zlecenia 
przez gminę pomia-
rów opadu pyłu po 
południowej stro-
nie wkopu. A co, 
gdyby się okazało, 
że elektrownia nie 
zmniejszy uciążli-
wości składowiska? 

Jeden z uczestników twardo zapowiedział: „Jak znowu zacznie py-
lić rozdamy mieszkańcom maseczki i zaprosimy do nas np. TVN 
24. Myślę, że taki temat zainteresuje telewizję”.

W końcowej części zebrania zgłoszone zostały wnioski: o prze-
kazanie przez elektrownię do Urzędu Gminy wyników analizy skła-
du popiołu, który trafia na składowisko w pobliżu Łękińska; o umoż-
liwienie przez elektrownię wizyty zainteresowanych mieszkańców 
gminy Kleszczów na składowisku popiołu (okazuje się, że niewiele 
osób wie, jak rozwiązywany jest technologicznie transport popiołu 
z elektrowni do zbiorników).

A co z ograniczeniem pylenia składowiska? Najbardziej kon-
kretna propozycja, jaka ze strony mieszkańców została skierowa-
na do elektrowni to stanowcze domaganie się zainstalowania zra-
szaczy. Jej autor stwierdził, że dziś pogodę daje się przewidywać 
z wyprzedzeniem, dlatego w odpowiednim czasie można zapobie-
gawczo uruchamiać instalację, która będzie zwilżać warstwę po-
piołu. Ze strony przedstawicieli elektrowni padło zapewnienie, że 
te wnioski zostaną przekazane dyrekcji, przy czym od razu padło 
(wytłumaczone procedurami, obowiązującymi w grupie kapitało-
wej) zastrzeżenie, że do końca 2012 r. takiej inwestycji zrealizo-
wać się nie da.

W pierwszej kolejności można liczyć na uruchomienie z inicja-
tywy Urzędu Gminy ciągłego monitorowania po południowej stro-
nie składowiska takich parametrów jak ilość pyłu zawieszonego 
oraz wielkość opadu pyłu. Gmina włączy się także w zorganizowa-
nie wyjazdu zainteresowanych mieszkańców na teren składowiska.

J. Strachocki

czerwca i 1 lipca Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizu-
je jednodniowe wycieczki dla członków klubów seniora do Wrocła-

wia. Wyjazd planowany jest o godz. 6.00 sprzed budynku GOK w Kleszczowie. 
W programie wycieczki: ● oglądanie Panoramy Racławickiej, ● rejs statkiem 
po Odrze, ● zwiedzanie z przewodnikiem Ostrowa Tumskiego i Starego Mia-
sta, ● zwiedzanie ogrodów japońskiego i botanicznego, ● pokaz tańczących 
fontann.

Na wyjazd 30 czerwca zgłosił się komplet uczestników. Są jeszcze wolne 
miejsca na drugi termin. Osoby zainteresowane wyjazdem mogą kontaktować 
się z GOK pod nr tel. 44/731-32-30.

odkrywka  wę -
g la  b runa tne -
go i elektrownia 
z największym 
w Po lsce  b lo -
kiem energetycz-
nym. Oglądając 
gminę z zachwy-
tem patrzyli na 
nowe os ied la , 
obsadzone ziele-
nią drogi i ścieżki 

rowerowe, a także urządzone strefy przemysłowe.
Zainteresowanie Kleszczowem pokazuje, że gmina posiada 

potencjał miejsc, które są chęt-
nie i z zaciekawieniem ogląda-
ne przez przybyszów. Miejsca 
te mają kilku różnych gospoda-
rzy, więc może celowe byłoby 
stworzenie „pakietu turystycz-
nego”, w którym - poza atrak-
cjami wodnymi SOLPARKU - 
znalazłyby się: wycieczka do 
elektrowni, wizyta w kopalnia-
nej sali tradycji, a w porze let-
niej dodatkowo np. rejsy ża-
glówką po zbiorniku „Słok”?

(s)

Goście z Kamieńska na tarasie w Żłobnicy

Jedną z atrakcji przed biurowcem KWB 
Bełchatów są skrzemieniałe pnie drzew
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Zdobyli w szkole karty rowerowe
wartoklasiści Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łę-
kińsku skorzystali z możliwości uzyskania kart rowerowych. 

Wiedzę potrzebną do bezpiecznego jeżdżenia na jednośladzie oraz 
stosowną praktykę zdobywali na zajęciach kółka ruchu drogowego, 
techniki i wychowania fizycznego. Nauczycielka Małgorzata Jegier, 
która koordynowała przygotowania do zdobycia przez uczniów karty 
rowerowej, mówi:

- Głównym celem naszych działań było nie tylko uzyskanie przez 
uczniów kart, uprawniających do poruszania się rowerem po drogach 
publicznych. Postawiliśmy sobie za cel również: popularyzowanie 
przepisów drogowych i zasad bezpieczeństwa, kształtowanie partner-
skich zachowań wobec innych uczestników ruchu, uczenie umiejętno-
ści udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także popularyzo-
wanie roweru jako środka służącego do rekreacji i sportu.

Oprócz pomyślnego zaliczenia testów, sprawdzających wiadomo-
ści z przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, sytuacji na dro-
dze i budowy roweru, uczniowie klas czwartych musieli zaliczyć jazdę 
na rowerze w specjalnie przygotowanym w szkolnej sali sportowej mia-
steczku ruchu drogowego. Zdawanie egzaminu praktycznego odbywa-
ło się 29 maja pod nadzorem mł. asp. Piotra Wejmana z Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. (s)

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
•	 I grupa – wyjazd na obóz letni do Ośrodka Wypoczynkowego „Lazur” 

w miejscowości Poddąbie w dniu 1 lipca o godz. 8.00 z parkingu obok 
Kompleksu SOLPARK.
Powrót w dniu 14 lipca ok. godz. 19.00.

•	 II grupa – wyjazd na tygodniowy obóz w miejscowości Poronin w Ośrod-
ku Wypoczynkowym „Halina” w dniu 9 lipca o godz. 9.00 z parkingu 
obok GOK w Kleszczowie.
Powrót w dniu 15 lipca ok. godz. 18.00.

Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Wyjazd na obóz letni do Ośrodka Wypoczynkowego „Lazur” w miejscowości 
Poddąbie w dniu 15 lipca o godz. 8.00 z parkingu obok Kompleksu SOL-
PARK.
Powrót w dniu 28 lipca ok. godz. 19.00.

Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Wyjazd na obóz sportowo-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim do DWD 
„Warmia” w miejscowości Waplewo w dniu 16 lipca o godz. 9.00 z parkin-
gu obok Kompleksu SOLPARK.

Powrót w dniu 29 lipca ok. godz. 18.00.

Uczniowie gimnazjum
Wyjazd na obóz letni do Ośrodka Wypoczynkowego „Jantar” w miejscowości 
Sianożęty w 2 turnusach:
•	 Turnus 1 (klasy IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB) – wyjazd w dniu 30 czerwca 

o godz. 8.00 z parkingu obok Kompleksu SOLPARK.
Powrót w dniu 13 lipca ok. godz. 19.00.

•	 Turnus 2 (klasy IA, IB, IC, IIIC, IIID) – wyjazd w dniu 14 lipca o godz. 
8.00 z parkingu obok Kompleksu SOLPARK.
Powrót w dniu 27 lipca ok. godz. 19.00.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów
Wyjazd na obóz letni do Domu Wypoczynkowego „Mewa” w miejscowości Ust-
ka w dniu 30 czerwca o godz. 7.00 z parkingu obok Kompleksu SOLPARK.
Powrót w dniu 13 lipca ok. godz. 20.00.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci
•	 Osoby niepełnoletnie – wyjazd na obóz dydaktyczno-rekreacyjny, połą-

czony z nauką języka niemieckiego do Austrii (miejscowość Fusch, Ho-
tel „POST”) w dniu 4 lipca o godz. 6.00 z parkingu obok Kompleksu 
SOLPARK. 
Powrót w dniu 17 lipca ok. godz. 23.00.

•	 Osoby pełnoletnie – wyjazd na obóz dydaktyczno-rekreacyjny, połączo-
ny z nauką języka niemieckiego do Austrii (miejscowość Fusch, Hotel 
„POST”) w dniu 18 lipca o godz. 6.00 z parkingu obok Kompleksu 
SOLPARK. 
Powrót w dniu 31 lipca ok. godz. 23.00.

Listy uczestników obozów letnich dostępne są w GOK w Kleszczowie.

O czym trzeba pamiętać przed wyjazdem na wypoczynek?
Uczestnicy wypoczynku krajowego powinni zabrać z sobą m. in.: 
nakrycie głowy, kremy i okulary z filtrem UV, kostium i czepek kąpielowy, klapki 
plażowe, wygodne obuwie sportowe, kurtkę przeciwdeszczową.
Na czas podróży wskazany jest wygodny ubiór (np. dresy). Prowiant na drogę 
winien składać się z wody mineralnej, kanapek z serem, owoców. Prosimy, aby 
osoby z chorobą lokomocyjną zaopatrzyły się w stosowne leki. Uczestnicy wy-
poczynku zobowiązani są stosować się do regulaminu i poleceń wychowaw-
ców, a odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas 
podróży i pobytu ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
Uczestnicy wypoczynku zagranicznego proszeni są o zabranie 
dowodu osobistego lub aktualnego paszportu. Jako kieszonkowe należy za-
brać walutę euro. Ceny produktów i usług są wyższe niż w Polsce.
Należy zaopatrzyć się m.in.: w nakrycie głowy, kremy i okulary z filtrem UV, 
kostium i czepek kąpielowy, klapki, wygodne obuwie sportowe, kurtkę prze-
ciwdeszczową oraz konieczna jest ciepła bielizna, sweter, kurtka ocieplana, 
lekkie zimowe buty (brak ciepłego ubrania uniemożliwi wyjazd na wycieczki 
wysokogórskie na drogę alpejską i lodowiec).
Na czas podróży wskazany jest wygodny ubiór (dresy). Prowiant na drogę wi-
nien składać się z wody mineralnej, kanapek z serem, owoców. Osoby z cho-
robą lokomocyjną powinny zaopatrzyć się w stosowne leki.
Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są stosować się do regulaminu i poleceń 
wychowawców, a odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika 
podczas podróży i pobytu ponosi uczestnik (rodzice lub prawni opiekunowie).

GOK informuje

Wyjazdy na wypoczynek letni – miejsca i terminy

OGRODZENIA
3 panelowe

  3 siatka

    3 klinkier

      3 pustaki łupane
Tel. 533-633-634

•	 przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 
(egzaminator)

•	 przygotowanie do egzaminów certyfikatowych 
(egzaminator TELC)

•	 nauka języka zwykłego, prawniczego i ekonomicznego

Tłumaczenia z języka niemieckiego:
•	 tłumaczenie przysięgłe (tłumacz przysięgły)
•	 zwykłe i specjalistyczne

Nauczanie języka niemieckiego:

Tel. 600-653-103 www.tlumacz-grodek.pl

Cz
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Szkolne wieści
Sprawdzian z symboli narodowych
215 lat minie w lipcu od napisania przez Józefa Wybickiego słów 
Pieśni Legionów Polskich we Włoszech. W lutym minęło 85 lat od 
czasu, kiedy ta pieśń, nazwana Mazurkiem Dąbrowskiego, stała 
się naszym hymnem państwowym. Te okoliczności stały się uza-
sadnieniem dla zorganizowania dwóch konkursów w Szkole Pod-
stawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Uczniowie klas szóstych 
musieli się wykazać znajomością polskich symboli narodowych. 
Wśród 29 konkursowych pytań były m.in. pytania dotyczące gene-
zy naszego hymnu państwowego, znajomości jego treści oraz wy-
mienionych w nim postaci historycznych, a także kojarzenia ich 
z właściwymi wydarzeniami z naszej historii. Czwartoklasiści od-
powiadali natomiast na 20 pytań, dotyczących wyłącznie Mazurka 

Dąbrowskiego.
Wśród starszych uczniów najlep-
sze wyniki uzyskali: Aleksandra Pie-
rzak (49 pkt. na 55 możliwych); Hu-
bert Gawłowski (46,5 pkt.) oraz ex 
aequo: Wiktoria Kurowska i Wiktoria 
Kierasińska (po 43,5 pkt.). W gronie 
uczniów klas czwartych najlepiej wy-
padli: Zuzanna Kochanowska (33,5 
pkt. na 39 możliwych), Aleksander 

Antosiewicz (32 pkt.) i Kamil Gębicz (31 pkt.). Laureaci konkursów, 
zorganizowanych przez nauczycielkę historii Bożenę Zatorską, zo-
stali nagrodzeni ocenami celującymi z historii oraz nagrodami książ-
kowymi.

Poznali wynik egzaminu
Sprawdzian, który uczniowie klas szóstych pisali 3 kwietnia był ich 
pierwszym ważnym egzaminem w życiu. Szóstoklasiści z Łękińska 
zdali go lepiej od rówieśników w kraju. Po sprawdzeniu prac, złożo-
nych z 26 zadań, egzaminatorzy z okręgowej komisji egzaminacyjnej 
wyliczyli średnią punktację dla każdej ze szkół. W przypadku szkoły 
z Łękińska wyniosła ona 25,15 pkt. na 40 możliwych. To o 2,30 więcej 
niż średnia krajowa i o 2,25 więcej od średniej wojewódzkiej.

Romeo i Julia po hiszpańsku
27 maja uczniowie ZSP w Kleszczowie przed zebraną w auli SOL-
PARKU publicznością zaprezentowali szekspirowskiego Romea 
i Julię w języku hiszpańskim. W multimedialnym przedstawieniu Ro-
meo y Julietta nie zabrakło hiszpańskiej muzyki, a także gorącej sal-
sy. Publiczność była pod wrażeniem gry aktorskiej uczniów, znajo-
mości języka i ciekawej scenografii, połączonej z polskimi napisami.
Reżyserią i oprawą artystyczną przedstawienia zajęli się nauczycie-
le ZSP w Kleszczowie: Kata-
rzyna Matlingiewicz, Barbara 
Mickiewicz i Ewa Zagaj. Ak-
torami w hiszpańskojęzycz-
nym przedstawieniu byli: Ju-
lita Ziaja, Tomasz Stanisz, 
Daria Janus, Ludmiła Ta-
zbir, Adrian Bednarski, Kac-
per Mickiewicz, Jakub Ba-
naszkiewicz i Piotr Letkiman. 
Dwudziestu uczniów wystą-
piło na scenie jako tance-
rze, a kilku innych zajęło się oprawą muzyczną, obsługą technicz-
ną oraz scenografią.

Wolontariat w przedszkolu
Monika Makowska i Monika Krasoń, wolontariuszki ze Szkolnego 
Koła Wolontariatu przy kleszczowskim Liceum Ogólnokształcącym 
im. Jana Pawła II, począwszy od marca przez 10 tygodni pomagały 

nauczycielkom przedszkola samorządowego w Łuszczanowicach. 
Poprzez aktywne metody licealistki popularyzowały język angielski 
wśród przedszkolaków. Prezentowały m.in. dziecięce zabawy i pio-
senki, uczyły nazw podstawowych kolorów, zwierząt, liczb od 1 do 
10 oraz zwrotów grzecznościowych.
– Przedszkolaki to bardzo wymagająca grupa słuchaczy – mówi Be-
ata Wysmułek, pedagog szkolny, opiekun Szkolnego Koła Wolon-
tariatu. – Nasze wolontariuszki poradziły sobie z wyzwaniem. Same 
wypracowywały koncepcję zajęć i przygotowywały materiały.
Pomysł takiej formy zajęć narodził się podczas projektu Licealista 
w Przedszkolu, który w kleszczowskim ZSP realizowany był po raz 
trzeci.

Na Piastowskim Szlaku
W drugiej dekadzie maja uczniowie klas czwartych Szkoły Podsta-
wowej w Kleszczowie wyjechali na wycieczkę nazwaną Szlakiem 
Piastowskim. W jej trakcie odwiedzili Poznań, Gniezno, Ostrów 
Lednicki i Biskupin. W Poznaniu zobaczyli najstarszą polską kate-
drę - Bazylikę Archikatedralną św. Piotra i św. Pawła, Jezioro Mal-
ta oraz Stare Miasto. W Ostrowie Lednickim uczniowie wraz z opie-
kunami zwiedzili m.in. prasłowiańską osadę i Muzeum Pierwszych 
Piastów. W Gnieźnie czyli pierwszej stolicy Polski mogli obejrzeć 
bezcenny zabytek - katedrę gnieźnieńską oraz grób św. Wojciecha. 
Największą atrakcją Biskupina, którą zwiedzili czwartoklasiści, jest 
rekonstrukcja osady pochodzącej z VIII w. p.n.e.

Wystawa o Koperniku
31 maja uczniowie klas I-III SP w Łę-
kińsku wybrali się do Muzeum Regio-
nalnego w Radomsku, gdzie oglądali 
wystawę Z Torunia do gwiazd poświę-
coną patronowi ich szkoły – Mikołajowi 
Kopernikowi. Oprócz zdobytej wiedzy 
o życiu i działalności wielkiego uczone-
go uczniowie mieli okazję przymierzać 
stroje Mikołaja Kopernika, pisać atra-
mentem i gęsim piórem, a także ukła-
dać puzzle z podobizną patrona. Zorga-
nizowana wycieczka była nawiązaniem 
do cyklu zajęć Piątki z Kopernikiem.

Wycieczkowy Dzień Dziecka
Dni 31 maja i 1 czerwca uczniowie klas IV-VI SP w Łękińsku spę-
dzili na wycieczkowym szlaku, który zaprowadził ich do Kazimie-
rza Dolnego i Sandomierza. W Kazimierzu młodzież oglądała ry-
nek, weszła na Górę Trzech Krzyży i statkiem pływała po Wiśle. 
W Sandomierzu obowiązkowe punkty zwiedzania to Rynek, Brama 
Opatowska, Kościół Farny z pięknym ołtarzem oraz przejście pod-
ziemną trasą, wydrążoną w warstwach lessu. Wszystkie te miejsca 
obejrzeli starsi uczniowie. Młodsi (klasy I-III) w Dniu Dziecka wyru-
szyli natomiast do Tarnowskich Gór. Zwiedzili podziemne chodni-
ki i szyby kopalni srebra. W Sztolni Czarnego Pstrąga przepłynę-
li łodziami 600-metrowy odcinek. W czasie 2-godzinnego pobytu 
w aquaparku dzieci bawiły się na zjeżdżalniach, sztucznej fali mor-
skiej, basenach solankowych i w jacuzzi.

Spotkania z nauką
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z grup matematycz-
nych klas I i II kontynuowali ciekawe spotkania z nauką, uczest-
nicząc w pokazach i eksperymentach w Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie, w łódzkim Eksperymentarium oraz w wykładach 
w Instytucie Fizyki na Politechnice Łódzkiej. Ostatnie z wymienio-
nych zajęć, poświęcone akustyce i falom elektromagnetycznym po-
zwoliły licealistom uzupełnić wiedzę o znaczeniu dźwięku i fal w ży-
ciu człowieka.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe
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§ 1. Plac zabaw dla dzieci zwany w dalszej treści regulaminu 
„placem zabaw” bądź „placem” jest gminnym obiektem uży-
teczności publicznej służącym zabawie, rekreacji, wypoczyn-
kowi, wychowaniu i edukacji dzieci.

§ 2. 1. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci w wieku do 14 lat.
2. Dzieci w wieku poniżej 7 lat mogą korzystać z placu tylko 

pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
§ 3. 1. Dzieci powinny korzystać z urządzeń stanowiących wy-

posażenie placu zabaw adekwatnie do ich wieku i rozwoju 
psychofizycznego.
2. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem.
§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym, na te-

renie placu zabaw zabronione jest:
1) organizowanie zabaw, gier oraz przebywanie w pobliżu 

urządzeń zabawowych posiadających elementy ruchome 
będących w użyciu;

2) wchodzenie na elementy 
konstrukcji urządzeń zabawo-
wych do tego nie przeznaczo-
nych;
3) przyjmowanie podczas 
korzystania z urządzenia za-
bawowego pozycji innej niż 
wynikająca z konstrukcji tego 
urządzenia i jego przeznacze-
nia;
4) korzystanie z niesprawne-
go technicznie urządzenia za-
bawowego;

§ 1. Obiekty sportowo-rekreacyjne służą do realizacji zadań wła-
snych Gminy Kleszczów w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
w tym w szczególności:
1) upowszechnianiu kultury fizycznej na terenie Gminy wśród 

dzieci, młodzieży i pozostałych grup wiekowych społe-
czeństwa lokalnego;

2) propagowanie sportu, współzawodnictwa i zdrowego stylu 
życia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) obiektach – należy rozumieć przez to boiska sportowe, 

korty tenisowe, bieżnie, siłownie zewnętrzne oraz place 
rekreacyjne wraz z infrastrukturą;

2) administratorze – należy rozumieć Wójta Gminy bądź 
podmiot upoważniony do zarządzania obiektem.

§ 2. Obiekty są ogólnodostępne codziennie w godzinach od 6.00 
do 22.00.

§ 3. Osoby korzystające z obiektów zobowiązane są:
1) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;
2) używania odpowiedniego stroju sportowego i obuwia;
3) utrzymania należytego porządku i estetyki na terenie ca-

łego obiektu;
4) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu 

z urządzeń sportowych.
§ 4. Na terenie obiektów zabrania się;

1) spożywania alkoholu i palenia tytoniu, a także przebywania 
w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających;

2) wykorzystania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem;
3) przeszkadzania grupom zorganizowanym;
4) wprowadzania zwierząt;

5 czerwca zaczęły obowiązywać uchwalone przez Radę Gminy w kwietniu br. regulaminy korzystania: 
z gminnych placów zabaw oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Publikujemy pełny tekst 
obydwu regulaminów. Wprowadzone regulacje mają pomóc w utrzymaniu funkcjonalności gminnych 
obiektów, a także uświadomić mieszkańcom, jakie obowiązują zasady korzystania z tych miejsc.

Regulamin korzystania z placów zabaw
5) korzystanie z placu zabaw i jego wyposażenia niezgodnie 

z ich przeznaczeniem.
§ 5. Na terenie placu zabaw zabrania się:

1) pozostawiania śmieci i odpadów;
2) wprowadzania zwierząt;
3) wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wpro-

wadzania sprzętu i urządzeń zabawowych niezgodnych 
z przeznaczeniem placu zabaw;

4) spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu;
5) wnoszenia materiałów, substancji i przedmiotów zagraża-

jących bezpieczeństwu lub zdrowiu i życiu korzystających 
z placu zabaw;

6) zakłócania porządku i uniemożliwiania dzieciom korzysta-
nia z placu zabaw lub jego urządzeń;

7) nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego 
słownictwa;

8) korzystania z urządzeń zabawowych przez osoby w wieku 
powyżej 14 roku życia;

9) korzystania z placu zabaw od godz. 2200 do godz. 600 

w sposób zakłócający ciszę nocną.
§ 6. Na terenie placu zabaw nie mogą przebywać osoby będące 

pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odu-
rzających.

§ 7. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach dotyczą-
cych placu zabaw należy bezzwłocznie zawiadomić Urząd 
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, tel. 44/ 731-31-10.

§ 8. Wykaz telefonów alarmowych:
1) policja – 997, tel. kom. 112;
2) straż pożarna – 998; 
3) pogotowie ratunkowe 999. 

5) zaśmiecania obiektów, 
wnoszenia opakowań 
szklanych i metalowych;

6) zakłócania porządku, uży-
wania wulgarnych słów;

7) przebywania na obiektach 
poza wyznaczonymi go-
dzinami.

§ 5. Administrator nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczy 
wartościowe pozostawione 
na obiektach. 

§ 6. Decyzje związane z funkcjonowaniem nie ujęte w regulami-
nie podejmuje Administrator.

§ 7. Administrator ma pierwszeństwo do rezerwacji obiektów bez 
wcześniejszego uprzedzenia.

§ 8. Administrator obiektów może kontrolować wszystkie zaję-
cia, a w razie uchybień zakazać korzystania z obiektów. 

§ 9. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych 
można zgłaszać do Administratora obiektu.

§ 10. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się 
do Administratora.

§ 11. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach dotyczą-
cych obiektów należy bezzwłocznie zawiadomić Administra-
tora.

§ 12. Wykaz telefonów alarmowych:
1) policja - 997, tel. kom. 112;
2) straż pożarna - 998;
3) pogotowie ratunkowe - 999.

Regulamin korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych
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Cyfryzacja 
telewizji naziemnej

bonenci, którzy korzystają z naziemnych anten telewizyjnych 
(anteny pokojowe, anteny na elewacjach budynków lub bal-

konach, albo zbiorcze anteny na dachach budynków wielorodzin-
nych) powinni zainteresować się czym jest tzw. cyfryzacja telewizji 
naziemnej. Problemem cyfryzacji nie muszą się natomiast martwić 
osoby odbierające program telewizyjny za pomocą anten satelitar-
nych, TV kablowej oraz IPTV (odbiór telewizji za pomocą Internetu).

Cyfryzacja telewizji naziemnej to, mówiąc najprościej, zastąpie-
nie starego (analogowego) systemu nowoczesną techniką cyfrową. 
Dzięki cyfryzacji programy nadawane będą w standardzie DVB-T 
(Digital Video Broadcasting-Terrestrial). 

Czym różni się nadawanie cyfrowe od analogowego? Główna 
różnica to inny sposób kodowania, kompresji i przesyłania obrazu, 
dźwięku i innych sygnałów. W technice analogowej każdy program 
telewizyjny zajmuje jedną częstotliwość telewizyjną. W technologii 
cyfrowej zamiast takiego jednego programu nadawany będzie tzw. 
multipleks czyli zestaw kilku programów. Dzięki tym zmianom osoby, 
które odbierają telewizję przy użyciu anten naziemnych będą miały 
bezpłatny dostęp do kolejnych programów telewizyjnych. Dostępne 
staną się też dla nich usługi dodatkowe, np. możliwość zdalnego wy-
pożyczania video i muzyki przy użyciu telewizora, odbieranie telega-
zety w nowej, lepszej jakości, a także możliwość dodania napisów 
do oryginalnych wersji językowych w filmach.

Proces cyfryzacji telewizji już trwa. Kolejne nadajniki cyfrowe są 
uruchamiane w różnych miejscach naszego kraju. Dla pierwszego 
multipleksu proces ma się zakończyć 1.10.2012 r., dla drugiego – na 
koniec 2013 r. Stopniowo w kolejnych częściach kraju, wyłączane 
będą nadajniki analogowe, z których korzystamy obecnie. Terminy 
wyłączania nadawania analogowego układają się różnie. Szczegóło-
we informacje z podziałem terytorialnym na poziomie gminy znaleźć 
można na stronach internetowych prowadzonych przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji.

Pytanie, które coraz czę-
ściej zadają osoby korzysta-
jące jeszcze z naziemnych 
anten telewizyjnych brzmi: 
Czy mam sprzęt właściwy do 
odbioru telewizji cyfrowej? 
Istnieją telewizory fabrycz-
nie w pełni dostosowane do 
odbioru telewizji cyfrowej. 
Takie odbiorniki posiada-
ją wbudowany tuner cyfro-
wy DVB-T (iDTV) i obsługują 
format MPEG4 (H.264/AVC).

Druga grupa telewizo-
rów to te, które nie pozwalają 
na odbiór telewizji cyfrowej. 

Można je do tego dostosować za pomocą zewnętrznych urządzeń. 
Jest to możliwe poprzez podłączenie dekodera cyfrowego, zwanego 
również tunerem, przystawką lub urządzeniem STB. Urządzenia ta-
kie można zakupić już w cenie ok. 200 zł. Możliwe są też inne tech-
niczne rozwiązania, np. zakup modułu CI. Są to rozwiązania znaczą-
co tańsze od wymiany starego, sprawnego telewizora na bardziej 
nowoczesny.

Trzecia grupa telewizorów to odbiorniki starszych generacji, któ-
re nie są przystosowane ani do odbioru cyfrowej telewizji, ani nie 
będą współpracowały z tunerami cyfrowymi – choćby z powodu bra-
ku odpowiednich wejść / gniazd, niezbędnych do połączenia kablem 
telewizora z tunerem. Takich odbiorników nie spotyka się już dziś 
w sprzedaży, ale są one jeszcze używane w wielu domach. W takim 
przypadku konieczna będzie – niestety - wymiana telewizora.

Podsumowując – przed podjęciem decyzji i wydaniem pieniędzy 
warto sprawdzić, jakim odbiornikiem dysponujemy i w zależności od 
tych ustaleń poczynić dalsze kroki. Pośpiech, uleganie agresywnej 
reklamie czy argumentom domokrążców, którzy oferują inne, płatne 
rozwiązania nie będą w tym przypadku dobrymi doradcami.

Więcej informacji na temat cyfryzacji osoby zainteresowane 
znajdą m.in. na stronach internetowych www.cyfryzacja.gov.pl lub 
www.federacja-konsumentow.org.pl. Opr. s

A

CAT Polska - międzynarodowy operator logistyczny 
poszukuje osoby na stanowisko 

Specjalisty ds. 
Transportu Międzynarodowego 

Miejsce pracy: Kleszczów, Nr ref.: TM
Główne obowiązki:
● organizacja transportu samochodów na terenie Europy, ● kontak-
ty z zagranicznymi klientami, ● kontakty z firmami transportowymi 
i kierowcami, ● rejestracja zleceń transportowych w programach 
informatycznych, ● przygotowywanie statystyk.
Od idealnego/-ej kandydata/-ki oczekujemy:
● biegłej znajomości języka niemieckiego i angielskiego, ● bardzo 
dobrej znajomości pakietu MS Office, ● wykształcenia średniego 
(wyższe mile widziane), ● komunikatywności i umiejętności pracy 
w zespole, ● kreatywności, ● dobrej organizacji pracy, ● odporności 
na stres, ● dyspozycyjności, możliwości pracy na zmiany.
Oferujemy:
● możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w firmie o 
zasięgu międzynarodowym, ● szkolenia.
Wszystkie zainteresowane i spełniające wyżej wymienione kryte-
ria osoby, proszone są o przesyłanie aktualnego CV wraz z zazna-
czeniem numeru referencyjnego w tytule wiadomości na adres: 
personel@groupecat.com
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29/08/97 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr. 133 poz.883).

CAT Polska - międzynarodowy operator logistyczny 
poszukuje osoby na stanowisko

Specjalisty 
ds. Dystrybucji Krajowej 

Miejsce pracy: Kleszczów, Nr ref.: DK
Główne obowiązki:
● organizacja dystrybucji samochodów na terenie Polski, ● kontakty 
z klientami, ● kontakty z firmami transportowymi i kierowcami, ● 
rejestracja zleceń transportowych w programach informatycznych, 
● przygotowywanie statystyk.
Od idealnego/-ej kandydata/-ki oczekujemy:
● biegłej znajomości języka angielskiego, ● bardzo dobrej znajo-
mości pakietu MS Office, ● wykształcenia średniego (wyższe mile 
widziane), ● komunikatywności i umiejętności pracy w zespole, ● 
kreatywności, ● dobrej organizacji pracy, ● odporności na stres, ● 
dyspozycyjności, możliwości pracy na zmiany
Oferujemy:
● możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w firmie o za-
sięgu międzynarodowym, ● szkolenia.
Wszystkie zainteresowane i spełniające wyżej wymienione kryteria 
osoby, proszone są o przesyłanie aktualnego CV wraz z zaznacze-
niem numeru referencyjnego w tytule wiadomości na adres: per-
sonel@groupecat.com.
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29/08/97 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr. 133  poz.883).

Sprzedaż i transport

ziemi ogrodowej

piasku budowlanego

Tel. 509 449 312

Źródło: www.cyfryzacja.gov.pl
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S p o r t

S p o r t

S p o r t

maja na boiskach piłkarskich w Żłobnicy i w Antoniówce roze-
grany został Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Klesz-

czów. To tradycyjna impreza, organizowana co roku w ramach Dni 
Kleszczowa. Udział w tegorocznym turnieju wzięły Ogniwa LZS: Łusz-
czanowice, Łękińsko, Kleszczów, Żłobnica, Wolica oraz drużyna Old-
boy Kleszczów.O zwycięstwo w finałowym meczu walczyły najlepsze 
zespoły wyłonione w eliminacjach. Drużyna z Łuszczanowic pokona-
ła rywali z Łękińska 2:0. Bramki zdobyli G. Sobociński i M. Trajdos. 
Na trzecim miejscu uplasował się zwycięzca zeszłorocznego turnieju - 
Ogniwo Kleszczów. Kolejne lokaty zajęły zespoły: IV. Ogniwo Żłobnica, 
V. Oldboy Kleszczów, VI. Ogniwo Wolica.

maja na boisku w Łękińsku odbył się Finał Wojewódzki Turnie-
ju „Piłkarska kadra czeka” z udziałem czterech drużyn chłopię-

cych, które wcześniej wygrały w eliminacjach międzypowiatowych.
Wyniki meczów:

• LZS Świt Kamieńsk - GUKS Gorzkowice 1:1 (4:5 w rzutach kar-
nych),

• LKS Omega Kleszczów - Gimnazjum w Białej Rawskiej 3:1, (bram-
ki dla Omegi: Mateusz Roczek, Kamil Bębnowski, Adrian Ociepa).

• Mecz o III miejsce: LZS Świt Kamieńsk - Gimnazjum w Białej Raw-
skiej 3:2.

• Mecz o I miejsce: LKS Omega Kleszczów - GUKS Gorzkowice 3:0, 
(bramki dla Omegi: Kamil Bębnowski, Adrian Ociepa, Radosław 
Osiewicz).
Skład drużyny Omegi: Mateusz Roczek , Błażej Kątny, Radosław 

Osiewicz, Bartłomiej Saternus, Radosław Klewin, Jakub Sobociński, 
Piotr Śluga, Adrian Ociepa, Krzysztof Miller, Kamil Bębnowski, Bar-
tosz Łazuch, Mateusz Ryplewicz, Jakub Urbański, Konrad Sobociń-
ski, Piotr Mularczyk, Patryk Sosnowicz i Tobiasz Kubiak. Trener: Woj-
ciech Węglarski.

Piłkarze Omegi (rocznik 1997 i młodsi) będą reprezentować woje-
wództwo łódzkie na 28 Ogólnopolskim Turnieju Chłopców „Piłkarska 
kadra czeka”, który odbędzie się w Słubicach od 20 do 26 lipca.

Omega zwycięża 
w finale wojewódzkim 

maja na stadionie w Kleszczowie odbyły się zawody II rzutu 
ligi wojewódzkiej LZS w lekkiej atletyce. W zawodach tych bra-

li udział uczniowie z kleszczowskich szkół podstawowych oraz gimna-
zjum, zrzeszeni w LKS Omega Kleszczów.

W konkurencjach indywidualnych II rzutu najlepszym zawodnikom 
wręczone zostały medale i dyplomy za I i II rzut (liczony był lepszy wy-
nik z całej ligi).

Spośród uczniów naszych szkół najlepsze wyniki uzyskali (podaje-
my trzy pierwsze miejsca):
• Natalia Pikus (SP Kleszczów) - I m. na 60 m,
• Milena Gierach (SP Łękińsko) - II m. na 60 m,
• Julia Kotynia (SP Kleszczów) - I m. na 200 m,
• Magda Wójcik (SP Kleszczów) - II m. 600 m,
• Oliwia Widera (SP Kleszczów) - III m. w skoku w dal,

Liga Zrzeszenia LZS

Puchar Wójta dla drużyny z Łuszczanowic

• Natalia Szczepocka (SP Łękińsko) - III m. w rzucie piłeczką palan-
tową, 

• SP Kleszczów (Oliwia Widera, Magda Wójcik, Julia Kotynia, Natalia 
Pikus) - I m. w sztafecie szwedzkiej,

• Miłosz Podsiadły (SP Kleszczów) - III m. na 60 m,
• Maciej Jabłoński (SP Kleszczów) - I m. na 200 m,
• Patryk Kusiak (SP Kleszczów) - II m. na 1000 m,
• Maciej Jarząbkowski (SP Kleszczów) - I m. w skoku w dal,
• Patryk Niedbała (SP Kleszczów) - I m. w rzucie piłeczką palantową,
• SP Kleszczów (Maciej Jabłoński, Piotr Kaczmarczyk, Bartłomiej Jar-

kowski, Miłosz Podsiadły) - I m. w sztafecie szwedzkiej,
• Weronika Chojka (Gimnazjum) - I m. na 100 m,
• Aleksandra Klewin (Gimnazjum) - I m. na 300 m,
• Maciej Roczek (Gimnazjum) - II m. na 300 m.

SPRZEDAM DOM 
na terenie gminy Kleszczów.

Tel. 691-736-143.

Skład zwycięskiej drużyny Ogniwa Łuszczanowice: Jakub Stefa-
nek, Sebastian Czechowicz, Mateusz Olbrych, Marcin Osiewicz, Pa-
tryk Trajdos, Rafał Trajdos, Piotr Michałek, Piotr Muszyński, Grzegorz 
Sobociński, Dawid Sobociński, Piotr Śluga, Dawid Stasiński, Michał Mi-
chałek, Krzysztof Łętos, Piotr Frukacz, Tomasz Olbrych, Mateusz Traj-
dos i Rafał Michałek.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz nagrody 
w postaci sprzętu sportowego. Statuetkę ufundowaną dla najlepszego 
bramkarza otrzymał Damian Szymanek z Ogniwa Kleszczów, a najlep-
szym zawodnikiem turnieju został Marcin Osiewicz z Ogniwa Łuszcza-
nowice. Puchary i nagrody ufundował LKS Omega Kleszczów.

P r o d u c e n t  m e b l i
Janusz Moryń„MEBLOMAX”

WYKONUJE MEBLE:
● kuchenne pod zabudowę, ● pokojowe, ●  
● szafy wnękowe, ● komody, ● krzesła, ● 

● stoły ● 
● oraz nietypowe pod zamówienie Klienta ●

•	 montaż, transport gratis
•	 wystawiamy fakturę VAT
•	 zapraszamy do salonu producenta

Łuszczanowice 51
tel. (44) 731-48-41, kom. 509 372 199

www.meblomax.org.pl

3

3

3

KOLEKTORY SŁONECZNE
doradztwo

montaż

serwis

Posiadamy referencje
www.kolektory.lodz.pl

Tel. 601 310 014

27

29

25
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S p o r t

S p o r t

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

R

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy 

zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział Łódź-
-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kur-
nosie (tel. 991).

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach 
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce 
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607 
354 226.

• Awarie w sieci wodociągowej, kanali-
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać 
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. 
(44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej 
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” pod 
numer telefonu (44) 731-37-13.

• Awarie w sieci gazowej w dni robo-
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać 
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel. 
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra-
domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00. 
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa-
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE - 
tel. 992.

• Awarie oświetlenia ulicznego należy zgła-
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk 
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

Rosną godni następcy
Klukach odbył się 5 czerwca tur-
niej „Mała piłkarska kadra czeka”, 

zorganizowany przez Radę Powiatową 
LZS w Bełchatowie oraz Radę Gminną 
LZS w Klukach. O puchary i medale wal-
czyły drużyny LZS Bełchatów, LZS Klu-
ki, LZS Rusiec, LKS Omega Kleszczów 
i LZS Zelów.

Turniej okazał się zwycięski dla druży-
ny z Kleszczowa. II miejsce zajął zespół 
LZS Bełchatów, a trzecie – LZS Kluki. 

Skład Omegi: Paweł Pajęcki, Patryk 
Niedbała, Miłosz Podsiadły, Tobiasz Cy-
bulski, Krzysztof Kociniak, Mateusz Zając, 
Bartłomiej Pieniążek, Piotr Kaczmarczyk 
i Patryk Kusiak.

eprezentacje trzech powiatów i 20 
gmin – łącznie ok. 1000 uczest-

ników – wzięło udział w Letnich Igrzy-
skach LZS Województwa Łódzkiego, któ-
re 3 czerwca odbyły się w Ręcznie. W 
programie igrzysk znalazły się rozgrywki 
w piłkę: koszykową, nożną i siatkową ko-
biet i mężczyzn, przeciąganie liny, kon-
kurencje lekkoatletyczne oraz zawody in-
tegracyjne.

Wśród sportowców walczących 
o punkty i medale była też 51-osobowa 
reprezentacja LKS Omega Kleszczów. 
Najlepsze wyniki uzyskali:
• Aleksandra Klewin - III m. na 1000 m,
• Edyta Wilczek - II m. na 2000 m,
• Karol Hasikowski - III m. na 2000 m,
• Roman Żak - I m. w pchnięciu kulą,
• LKS Omega Kleszczów - I m. w pił-

ce nożnej drużyn 8-osobowych; w ze-
spole Omegi zagrali: Piotr Słyścio, 
Kamil Paprocki, Karol Belica, Krzysz-
tof Kowalski, Łukasz Marciniak, Mi-
chał Czaplarski i Grzegorz Walenty-

nowicz. Trener drużyny: Andrzej Dec.
W konkurencjach indywidualnych za-

wodnicy otrzymali medale i dyplomy, 
w grach zespołowych - za I miejsce pu-
char i medale, za II i III miejsca - meda-
le i dyplomy.

W zawodach integracyjnych najlepsze 
lokaty uzyskali:
• Mirosław Krzympiec - I m. w pchnię-

ciu kulą i I m. w skoku w dal z miejsca,
• Lesław Jańczyk - III m. w rzucie lotką.

Dzięki wynikom uzyskanym przez na-
szych sportowców gmina Kleszczów za-
jęła III miejsce w punktacji generalnej. 
Zwyciężyła reprezentacja Powiatu Łowic-
kiego, przed gminą Rozprza. Nasi zawod-
nicy w pokonanym polu zostawili m.in. 
drużynę Powiatu Kutnowskiego oraz mia-
sta i gminy Zelów.

Organizatorami igrzysk LZS były: Wo-
jewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi i Rada 
Powiatowa Zrzeszenia LZS w Piotrkowie 
Trybunalskim.

Omega na podium

W
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Prosto z SOLPARKU

Jeszcze o festiwalu
I

GOK informuje

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE 
„RADOBUD”

Wykonujemy:
•	 docieplenia budynków
•	 gładzie gipsowe
•	 tynki ozdobne
•	 malowanie
•	 suchą zabudowę
•	 sufity podwieszane

Radosław Fryś
Łuszczanowice 33, Tel. 793 740 608

GOK na Dzień Dziecka. 1 czerwca pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury 
w Kleszczowie przygo-
towali dla dzieci popo-
łudniowe zajęcia, m.in. 
malowanie gigantycz-
nych malowanek, budo-
wanie zamków z olbrzy-
mich klocków, układanie 
kwiatowych bukietów 
z kolorowych gąbek, 
malowanie autoportre-
tów na nadmuchanych 
balonikach. Zajęcia za-
kończyły się wręcze-
niem nagród za udział 
w organizowanych w 
tym dniu konkursach.

Na spektaklu i zajęciach w teatrze. 3 czerwca człon-
kowie kółka teatralnego, które działa przy GOK w Kleszczowie, wy-
jechali do Teatru Kamienica w Warszawie. Po obejrzeniu spekta-
klu „Kopciuszek” wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanych 
warsztatach teatralnych. Ćwiczyli m.in. współpracę w grupie, gra-
nie do wyobrażonej widowni, a także różne sposoby pokazania tej 
samej czynności. Na koniec uczestnicy warsztatów rekonstruowali 
fragmenty obejrzanego wcześniej spektaklu.

Dzień Dziecka w SOLPARKU
Ponad 350 dzieci z pobliskich szkół i przedszkoli odwiedziło Kompleks SOL-
PARK w Dniu Dziecka. Mali goście mogli bezpłatnie obejrzeć filmy HAPPY 
FEET 2. Tupot małych stóp oraz Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie. Każde 
dziecko po seansie otrzymało balonik wraz z upominkiem. Atrakcje basenowe 
dostępne były tego dnia dla dzieci za połowę ceny. Była też specjalna promo-
cja dla osób kupujących rodzinne bilety na basen.
Dodajmy, że SOLPARK zapewnił nieodpłatnie pobyt na basenie podopiecz-
nym Pogotowia Opiekuńczego z Piotrkowa Trybunalskiego.

Niedzielne poranki filmowe
Bezpłatne projekcje filmów dla dziecięcej widowni, organizowane są wspól-
nie przez SOLPARK i Gminną Bibliotekę Publiczną w niedzielne przedpołu-
dnia (od godz. 11.30). W czerwcu prezentowane były filmy Anastasia, Zako-
chany kundel 2 - przygody Chapsa i Niezwykła przygoda Kubusia Puchatka. 
Na 24 czerwca zaplanowany został pokaz wzruszającego filmu z klasycznego 
dorobku Disneya Dumbo.
Szczegółowe opisy filmów, prezentowanych w ramach niedzielnych poranków 
znaleźć można na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl.

Bajkowa grota solna
W każdą środę o godzinie 14 SOLPARK zaprasza milusińskich do groty sol-
nej, gdzie w korzystnym dla zdrowia mikroklimacie mogą posłuchać czyta-
nych bajek.
W czerwcu dzieciom odwiedzającym grotę solną prezentowano baśnie i bajki: 
Piękna i bestia oraz Jak pan Alfabet do przedszkola maszerował. 20 czerwca 
dzieci będą mogły posłuchać Nowych przygód Mikołajka cz. III, a 27 czerwca 
czeka ich klasyczna baśń Brzydkie kaczątko.

nformowaliśmy krótko o udziale Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej Gminy Kleszczów w IX Międzynarodowym Festiwalu Or-

kiestr Dętych „Złota Trąbka” w Kozach i wywalczonym przez nasz 
zespół trzecim miejscu. Osiem orkiestr rywalizowało o punkty, przy-
znawane przez jury za 20-minutowy kon-
cert.

– Choć nie była oceniana musztra pa-
radna pojechaliśmy na festiwal całym 
40-osobowym składem, razem z mażoret-
kami, bo na otwarcie i zakończenie imprezy 
przewidziana była uliczna parada orkiestr 
– mówi kapelmistrz Sławomir Szafrański. – 
Na otwarcie i zakończenie orkiestry odegra-
ły też wspólnie hymn Unii Europejskiej. 

Warto wymienić utwory, które nasza or-
kiestra wykonała podczas prezentacji. Były 
to kompozycje: Marsz Nr 5 Edwarda Maja, 
utwór Take the train B. Strayhorna, Chan 
Chan M. F. R. Muñoza oraz fragment z ope-
ry Rinaldo G. F. Haendla.

Na zdjęciu po prawej prezentujemy ory-
ginalne w swojej formie wyróżnienie w po-
staci drewnianej płaskorzeźby, przyznane 
za III miejsce naszej orkiestry.

(s)


