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Znów pobiegli na piątkę
Niedziela 15 czerwca była dniem wielkiego „najazdu na Klesz-

czów”. Przybyło tu ponad 300 zawodników z całej Polski, najczę-
ściej wraz z rodzinami. Start biegu głównego poprzedziła rywali-
zacja dzieci i młodzieży. Ich biegi organizowane były na czterech 
różnych dystansach (od 100 do 800 m).

Więcej na str. 12.

Wakacyjny zawrót głowy
27 czerwca uczniowie po raz ostatni w tym roku szkolnym poszli 

do szkół. Rozpoczęte wakacje oznaczają dla jednych możliwość re-
alizowania swoich pasji, dla innych - bezmiar wolnego czasu. Jak 
go zagospodarować? Czym się zająć? Dokąd wyjechać? Gdzie 
spotkać się ze znajomymi? Podpowiedzi znajdą uczniowie w za-
mieszczanych w tym wydaniu planach zajęć, proponowanych przez 
GOK, gminną bibliotekę, SOLPARK oraz klub Omega.

Jedną z c iekaw -
szych propozycji są pla-
nowane przez biblio-
tekę zajęcia, których 
uczestnicy nauczą się 
tworzenia kompozycji 
witrażowych. Czy będą 
umieli stworzyć takie 
cacka, jak te na zdjęciu, 
powstałe na podobnych 
zajęciach zorganizowa-
nych w 2011 roku przez 
agencję Arreks?

Więcej na str. 7 i 8.

Krwiodawcy  
patronami ronda

14 czerwca odbyła się gminna uroczystość związana z obcho-
dami Światowego Dnia Krwiodawstwa. W jej programie znalazła 
się Msza św. w intencji honorowych dawców krwi oraz ceremonia 
nadania rondu w Kleszczowie nazwy Honorowych Krwiodawców.

Więcej na str. 3.

Większość dróg - gotowa
W pierwszym tygodniu czerwca drogowcy układali wierzch-

nią warstwę mieszanek bitumicznych na przebudowanych drogach 
w Czyżowie. Na połowę lipca jest zapowiadane rozpoczęcie w Czy-
żowie prac związanych z budową ronda na drodze powiatowej 1500 
E Sulmierzyce - Kalisko. Ruch na tej drodze na razie nie będzie za-
mykany. Kierowcy mogą się natomiast spodziewać utrudnień, w po-
staci „wahadła” regulowanego sygnalizacją świetlną.

Ponad 40 osób reprezentujących przedsiębiorców i firmy z te-
renu powiatu bełchatowskiego uczestniczyło w warsztatach rozwi-
jających umiejętności menedżerskie. Warsztaty zostały zorganizo-

wane w dniach 4 i 5 czerwca przez Urząd Gminy w Kleszczowie we 
współpracy z poznańską firmą World Trade Center w ramach pro-
jektu „Biznes - Inwestycje - Rozwój”. Więcej na str. 5.

Przedsiębiorcy na warsztatach
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Uczestnicy 
kongresu gościli  
w Kleszczowie

czerwca rozpoczął się w Łodzi 
Kongres „Łódzkie Energetyczne”. 

Energetyka ma być siłą napędową rozwoju 
gospodarczego regionu łódzkiego. Z tego 
względu władze samorządowe, naukowcy 
i przedsiębiorcy z kraju i zagranicy dyskutu-
ją na temat aktualnej sytuacji i perspektyw 
rozwoju sektora energetyki w kontekście 
regionalnym, europejskim i światowym.

Podczas pierwszej sesji plenarnej kon-
gresu Robert Imbor - wiceprezes zarzą-
du PGE GiEK S.A. mówił m.in. o planach 
eksploatacji węgla brunatnego, zalegają-
cego w okolicach Dębiny. Znajdujące się 
tu ok. 100 mln ton węgla zapewni koncer-
nowi paliwo do produkcji energii na kolejne 
dwa i pół roku.

26 czerwca grupa uczestników energe-
tycznego kongresu gościła w Kleszczowie. 
We współpracy z Centrum Badań i Inno-
wacji Pro-Akademia – organizatorem Kon-
gresu „Łódzkie Energetyczne” Urząd Gmi-
ny w Kleszczowie przygotował program tej 
wizyty studyjnej. W kompleksie SOLPARK 
odbyły się prezentacje tematyczne.

Więcej informacji na temat tej wizy-
ty studyjnej oraz odbywających się 27 
i 28 czerwca Międzynarodowych Targów 
„Łódzkie Energetyczne” – w następnym 
wydaniu „Informatora”.

MSz

W
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Pokwietniu minęły cztery lata od 
podpisania umowy z firmą, któ-

ra na zlecenie Urzędu Gminy miała przy-
gotować projekt techniczny przebudowy 
ul. Głównej w Kleszczowie. Splot wielu 
zdarzeń, decyzji i zmian w pierwotnych 
założeniach sprawił, że do dziś projekt 
nie jest gotowy. Mieszkańcom gminy, 
a zwłaszcza zniecierpliwionym miesz-
kańcom Kleszczowa, przekazujemy 
garść informacji o powodach przedłuża-
nia się prac projektowych.

Początki prac nad projektem przebie-
gały sprawnie i terminowo. Zadanie podzie-
lone było na etapy. Koncepcje dla etapu I 
były gotowe już we wrześniu 2010 r. Zosta-
li z nimi zapoznani mieszkańcy Kleszczo-
wa. Wolą większości przyjęto, że ul. Główna 
z chodnikiem po jednej i ścieżką rowerową 
po drugiej stronie nie będzie miała zwęża-
nej jezdni. Mieszkańcy zdecydowali też, że 
nawierzchnie jezdni, chodników, ścieżek ro-
werowych i placów zostaną wykonane z płyt 
granitowych. Uwagi mieszkańców zostały 
uwzględnione w zmianach do projektu.

Podstawowym utrudnieniem dla firmy 
projektującej było to, że w wąskim pasie 
drogowym należało zmieścić wszystkie sieci 
uzbrojenia oraz uzgadniane z mieszkańca-
mi posesji przy ul. Głównej miejsca lokaliza-
cji poszczególnych przyłączy. Jakakolwiek 
zmiana zaproponowanej lokalizacji przyłą-
czy do konkretnej działki wymuszała zmianę 
projektów sieciowych na o wiele większym 
odcinku. W trakcie prac zmieniały się też 
prognozy dotyczące parametrów sieci. Każ-
de zwiększenie ilości odbieranych ścieków 
czy potrzebnej energii powodowało koniecz-
ność ponownego występowania do opera-
torów sieci o wydanie kolejnych warunków 
technicznych, albo aktualizację starych.

Najdłużej trwały uzgodnienia związa-
ne z siecią energetyczną. Projektanci wy-
konywali dokumentację techniczną dla bu-
dowy nowej gminnej sieci na całym odcinku 
z jednoczesnym pozostawieniem starej na-
leżącej do PGE (istniejąca sieć zajmuje 
miejsce w pasie drogowym). Rozwiązanie 
kolizji obydwu sieci i zakończenie wszel-
kich uzgodnień z PGE nastąpiło dopiero je-
sienią 2013 r.

Na jednym z kolejnych zebrań mieszkań-
cy zgłosili sprzeciw co do budowy ronda przy 
zbiegu ulic Ogrodowej i Głównej, bo koniecz-
ność pozyskania terenu pod rondo wymusza-
ła wykupy dużych fragmentów prywatnych 
działek. Ostatecznie budowa ronda została 
zaniechana, co ponownie wymusiło koniecz-
ność wprowadzenia zmian w dokumentacji.

Po analizie wstępnych kosztów refe-
rat inwestycji zwrócił się do Rady Gmi-
ny o zajęcie stanowiska w kwestii kosztów 
związanych z projektowaną nawierzchnią 
granitową. Rada zdecydowała o rezygna-
cji z granitu i wykonaniu jezdni asfaltowej. 

Chodniki z granitu pozostawiono wyłącz-
nie w terenach zielonych i ścisłym centrum 
Kleszczowa. Kilka miesięcy do zaistniałe-
go opóźnienia „dołożyły” zlecone odrębną 
umową firmie geodezyjnej prace dotyczące 
podziału nieruchomości.

Pod koniec 2011 r. można było rozpo-
cząć opracowywanie szczegółowych pro-
jektów branżowych i pozyskiwanie decyzji 
administracyjnych wymaganych przepisa-
mi szczegółowymi. Jedna z decyzji lokaliza-
cyjnych miała dotyczyć infrastruktury, nie-
związanej z potrzebami ruchu drogowego. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie od-
mówił jej wydania, uznając że sieci tele-
techniczne, kanalizacja sanitarna czy sieć 
gazowa nie są niezbędne do właściwej or-
ganizacji ruchu drogowego. Rozwiązaniem 
tego problemu stało się przejęcie w zarząd 
przez wójta gminy Kleszczów w styczniu 
2012 r. powiatowej drogi, której częścią jest 
ulica Główna. Dopiero wtedy okazało się, 
w jak wielu fragmentach poprzedni zarząd-
ca nie miał uregulowanych spraw własno-
ści gruntów, które wchodziły w skład pasa 
drogowego. Regulowanie stanów prawnych 
trwało przez niemal cały rok 2012. Bez za-
łatwienia tych formalności gmina musiałaby 
zapłacić wielomilionowe odszkodowania za 
grunty Skarbu Państwa.

Kolejnym problemem okazały się spra-
wy związane z ochroną środowiska. Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Ło-
dzi uznała, że przed wydaniem przez wójta 
gminy decyzji środowiskowej dotyczącej 
przebudowy ulicy Głównej jest konieczne 
opracowanie raportu oddziaływania na śro-
dowisko (w pełnym zakresie). Prace nad ra-
portem rozpoczęły się w połowie 2012 r. 
(wykonawcy musieli przy tym uwzględniać 
okresy lęgowe zwierząt i wegetację roślin, 
pomiary hałasu, zanieczyszczenia pyła-
mi itp.). Ostatecznie decyzja została wyda-
na w sierpniu 2013 r. Dopiero wtedy moż-
na było wystąpić o wydanie tzw. pozwolenia 
wodnoprawnego dla planowanej inwesty-
cji. Po otrzymaniu tego dokumentu w listo-
padzie 2013 r. komplet wymaganych doku-
mentów został złożony przez projektantów 
w Wydziale Budownictwa i Architektury Sta-
rostwa Powiatowego. Błędy formalne złożo-
nego wniosku sprawiły, że 30 stycznia br. 
starosta bełchatowski odmówił wydania de-
cyzji. Kolejny, poprawiony wniosek został 
złożony w kwietniu. Obecnie oczekujemy na 
jego rozpatrzenie.

Dodajmy na koniec, że ostateczny ter-
min wykonania kompletnej dokumentacji 
technicznej, związanej z przebudową uli-
cy Głównej minął 28 lutego 2013 r. Od tego 
czasu Urząd Gminy nalicza kary umowne 
firmie projektującej.

Referat Inwestycji
i Zamówień Publicznych 

Urzędu Gminy

Eko-Region  
na kolejny rok

rozstrzygnięciu przetargu wójt 
gminy Sławomir Chojnowski pod-

pisał umowę z bełchatowską spółką Eko-
-Region na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu gminy 
Kleszczów. Swoją ofertę złożyła tylko ta 
jedna firma – właśnie Eko-Region sp. z o.o. 
Nowa umowa ma obowiązywać przez rok, 
do 30 czerwca 2015 roku.

Eko-Region ma w tym okresie zapew-
nić mieszkańcom gminy niezbędne pojem-
niki na odpady, odbierać (zgodnie z har-
monogramem) odpady z zamieszkanych 
posesji na terenie gminy Kleszczów oraz 
z ogólnodostępnych punktów, gdzie gro-
madzone są posegregowane odpady. Ma 
też utrzymywać i obsługiwać gminny punkt 
selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych w Kolonii Łuszczanowice oraz zor-
ganizować dwukrotnie odbiór z terenu gmi-
ny odpadów wielkogabarytowych.

Należność za realizację tych usług 
przez jeden rok wyniesie 556.512 zł brutto.

Przy okazji mieszkańcom gminy poda-
jemy numer kontaktowy z Punktem Obsługi 
Klienta spółki Eko-Region: 44/ 632-39-00.

(s)

Przebudowa ulicy Głównej  
czyli tor z przeszkodami
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Czerwcowa sesja
czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie obradowali radni. W przeciwieństwie do sesji majowej 

program 49. w tej kadencji posiedzenia był dość krótki. Większość 
podjętych uchwał dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż lub zakup 
nieruchomości gruntowych. Dwie uchwały odnosiły się natomiast do 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Mówiąc bardziej szczegółowo Rada Gminy podjęła uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody:
•	 na zbycie nieruchomości gruntowej z obrębu geodezyjnego 

Żłobnica (odpowiedź na wniosek KWB Bełchatów),
•	 na zbycie nieruchomości gruntowej z obrębu geodezyjnego Ka-

mień (odpowiedź na wniosek KWB Bełchatów),
•	 na nabycie do zasobu gminy nieruchomości gruntowej w Klesz-

czowie, przeznaczonej pod gminną stację transformatorową,
•	 na nabycie do zasobu gminy nieruchomości gruntowej w Czyżo-

wie, z przeznaczeniem na budowę tłoczni ścieków sanitarnych,
•	 na zbycie przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów działek 

o łącznej powierzchni 1,12 ha w Żłobnicy dla nowego inwestora.
Podczas tej sesji został uchwalony miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego miejscowości Antoniówka oraz zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo-
ści Wolica. (s)

20
KOMUNIKATY

sza św. odprawiona w intencji krwiodawców w kościele Pa-
rafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie była koncelebrowa-

na przez księży z parafii działających na terenie gminy. W kazaniu 
wygłoszonym przez ks. Andrzeja Pękalskiego padły słowa o po-
święceniu, odpowiedzialności oraz godnej postawie ludzi, którzy 
bezinteresownie potrafią dzielić się z bliźnimi samymi sobą.

Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli uli-
cą Główną do ronda u zbiegu ulic Głównej, Milenijnej i Sportowej. 
Na czele tego przemarszu szli muzycy Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej Gminy Kleszczów oraz poczty sztandarowe: Gminy Kleszczów, 
Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie, Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie, Oddziału Rejonowego PCK w Beł-
chatowie oraz Klubu HDK PCK przy Elektrowni Bełchatów.

Następnie wójt gminy Sławomir Chojnowski wspólnie z prze-
wodniczącym Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK - 
Sławomirem Kaczyńskim oraz prezesem Gminnego Klubu HDK 
PCK w Kleszczowie - Tadeuszem Gajdą, dokonali odsłonięcia ta-
blicy z nazwą „Rondo Honorowych Krwiodawców”. Po tej ceremonii 

Rondo już nie jest bezimienne
wójt S. Chojnowski po-
dziękował mieszkań-
com gminy Kleszczów 
za zaangażowanie w 
akcje honorowego od-
dawania krwi. Pogra-
tulował też Gminnemu 
Klubowi HDK w Klesz-
czowie coraz więk-
szej liczby osób, anga-
żujących się w akcje 
krwiodawcze, orga-
nizowane regularnie 
w Kleszczowie.

Warto dodać, że rondo w Kleszczowie otrzymało nazwę „Ron-
do Honorowych Krwiodawców” na podstawie uchwały Rady Gminy 
Kleszczów podjętej 28 października 2013 roku.

MSz

M

Dziesięcioro na szkoleniu
rening umiejętności psychospołecznych, prowadzony przez 
psychologa i nauka skutecznego poszukiwania pracy, pro-

wadzona przez doradcę zawodowego - to zajęcia, które rozpoczęły 
nową edycję projektu szkoleniowego „Kleszczowski Klub Integracji 
jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Jak informuje Aneta Cieślak-Moskot z kleszczowskiego GOPS 
w tym roku uczestnikami projektu jest grupa dziesięciu bezrobotnych 
lub nieaktywnych zawodowo osób (8 kobiet i 2 mężczyzn). Do tej 
pory korzystały one ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, a cykl zaproponowanych im szkoleń ma umożliwić znalezie-
nie własnego źródła utrzymania w przyszłości. Wpisane w program 
projektu szkolenia zawodowe rozpoczną się w lipcu. Tematy zapla-
nowanych kursów to: „Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i kom-
putera”, „Operator wózków jezdniowych bezpieczną wymiana butli”, 
„Minimum sanitarne” i „Bukieciarstwo z elementami florystyki”.

Tak jak sześć poprzednich edycji projektu także tegoroczna jest 
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. (s)

T

Wakacyjne dyżury przedszkoli
Wakacyjny dyżur będą pełnić po kolei wszystkie trzy przedszkola samorządowe 
gminy Kleszczów. Oto kolejność pracy przedszkoli:
•	 Przedszkole w Łękińsku - od 1 do 11 lipca,
•	 Przedszkole w Kleszczowie - od 14 do 25 lipca,
•	 Przedszkole w Łuszczanowicach - od 28 lipca do 8 sierpnia.

Wakacyjny autobus Kleszczów - Kamień - Rogowiec
W okresie wakacji Zakład Komunalny „Kleszczów” uruchamia dodatkowe 
połączenie autobusowe, które mieszkańcom Rogowca, Kamienia i Dębiny 
dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) umożliwi dojazd do Kleszczowa. 
Autobus wyjeżdża o godz. 7.00 z siedziby Zakładu Komunalnego „Kleszczów” 
i przez Żłobnicę, Dębinę, Kamień jedzie do Rogowca. O godz. 7.25 wyrusza 
z Rogowca w drogę powrotną i kończy kurs o godz. 8.05 w Zakładzie 
Komunalnym „Kleszczów”. Ceny biletów, które kupuje się u kierowcy - jak na 
każdy inny przejazd po terenie gminy Kleszczów.

Prawnik i psycholog na urlopach
Jak informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w lipcu 
i sierpniu mieszkańcy naszej gminy nie będą mogli korzystać z bezpłatnych 
porad psychologa, natomiast prawnik zaplanował wakacyjną przerwę 
w dyżurach na lipiec.

Szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne
Zarząd Koła Łowieckiego Nr 20 „Sokół” w Bełchatowie, gospodarującego na 
terenie obwodu łowieckiego nr 270, którego część jest położona na terenie 
gminy Kleszczów, poinformował, że do oszacowania szkód wyrządzonych 
przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenie sołectw 
Czyżów, Łękińsko i Wolica uprawniony jest p. Rafał Kaczmarski z Bełchatowa, 
ul. Lipowa 107, tel. kontaktowy 44/ 633 05 57. Zainteresowani właściciele 
gruntów (rolnicy) są zobowiązani dokonywać zgłoszeń powstałych w uprawach 
lub płodach rolnych: ● indywidualnie, ● pisemnie, ● w terminie 3 dni od 
dnia stwierdzenia szkody, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach - 
w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby 
uszkodzonych drzew.

Nagrody za „fotozagadki”
Nagrody za największą liczbę trafnych odpowiedzi w konkursie 

„Fotograficzna zgadywanka”, ogłoszonym na łamach „Informatora 
Kleszczowskiego” z okazji XVII Dni Kleszczowa, otrzymują miesz-
kanki Kleszczowa: Adrianna Binkowska, Monika Kuśmierek i Kami-
la Rutkowska.

Gratulujemy spostrzegawczości. Po odbiór nagród zapraszamy 
do Urzędu Gminy w Kleszczowie.
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kleszczów podaje  

do publicznej wiadomości informację  
o możliwości uzyskania dotacji na zadania  

z zakresu Prawa wodnego
I. Warunki ubiegania się o dotację.
O dotację na zadania z zakresu Prawa wodnego z budżetu 
gminy mogą ubiegać się uprawnione podmioty, które działają 
na terenie Gminy Kleszczów.
II. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczo-
nych na dotację oraz tytuły kosztów na które może być 
przeznaczona dotacja.
1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu 
w 2014 roku wynosi łącznie: 155.000 zł, (słownie: sto pięć-
dziesiąt pięć tysięcy złotych), na dzień 13 czerwca 2014 roku 
dostępne środki w wysokości: 76.421 zł (słownie: siedem-
dziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych).
III. Termin i miejsce składania wniosków:
1. Wniosek (którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu 

postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie 
dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu 
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zada-
nia objętego dotacją przyjętego Uchwałą nr VIII/76/2011 
Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 maja 2011 roku, zwane-
go dalej Regulaminem) należy składać w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie w terminie do dnia 10 września na każdy 
kolejny rok budżetowy. W trakcie roku budżetowego wnio-
ski można składać w terminie umożliwiającym wykorzy-
stanie dotacji do końca roku budżetowego.

2.  Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy – 
Punkt Obsługi Klienta, oraz na stronie internetowej: www.
kleszczow.pl.

3. Do wniosku należy dołączyć:
1) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis decyzji 

o zatwierdzeniu statutu wraz ze zmianami oraz doku-
ment potwierdzający wpis do katastru wodnego;

2) aktualne upoważnienie do składania oświadczeń woli 
w imieniu wnioskodawcy;

3) oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osią-
gnięcia zysku;

4) kosztorys określający szczegółowy zakres rzeczowy 
i finansowy robót.

4. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest równoznacz-
ne z przyznaniem dotacji.

5. Wniosek powinien być podpisany przez osobę bądź oso-
by uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
wnioskodawcy.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź 
innych wad wniosku, Wójt Gminy Kleszczów wyznacza 
termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzu-
pełnienia wniosku. Wniosek, którego uchybienia lub wady 
nie zostały usunięte lub który nie został uzupełniony w wy-
znaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków:
1. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Wójt 
Gminy Kleszczów.
2. Decyzja Wójta Gminy Kleszczów jest podstawą do zawar-
cia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji.
3. Rozliczenie dotacji zostanie przedstawione na druku sta-
nowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, a termin rozliczenia 
dotacji określi zawarta umowa.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 44/ 731 31 10.

Pracowite dni Klubu HDK
l Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie 

ma za sobą kolejną akcję oddawania krwi. 6 czerwca do komplek-
su SOLPARK, gdzie tradycyjnie organizowane są te akcje, przyby-
ły 54 osoby. Po przebadaniu 46 z nich zostało zakwalifikowanych 
przez lekarza do oddania krwi. Dzięki temu bank krwi w Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi wzbogacił 
się o 20,7 litrów tego naj-
cenniejszego leku. Efek-
ty akcji nie byłyby tak 
duże, gdyby nie nieza-
wodni krwiodawcy z tere-
nu naszej gminy, a także 
organizacyjne wsparcie, 
którego - jak zawsze 
- udziel i l i  pracownicy 
Punktu Pobrań z Radom-
ska oraz RCKiK z Łodzi.

l  W  n i e d z i e l ę  8 
czerwca Gminny Klub 
HDK PCK w Kleszczowie 
uczestniczył w bełchatowskim festynie „Zdrowa Niedziela”, pod-
czas którego we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Dawców Szpiku 
przy Klinice Immunologii i Alergii Centralnego Szpitala Kliniczne-
go Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zo-
stała przeprowadzona kolejna akcja rejestracji potencjalnych daw-
ców szpiku kostnego. Na liście osób, gotowych oddać swój szpik 
na ratowanie osób chorujących na białaczkę, przybyło 28 kolej-
nych nazwisk.

l 24 czerwca w Szkole Podstawowej w Kleszczowie odbyła 
się prelekcja na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa, skierowa-
na do 115 uczniów najstarszych klas. Przeprowadziła ją przedsta-
wicielka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Łodzi - Aneta Świątczak. Po jej wysłuchaniu uczniowie mogli za-
dawać (i zadawali) pytania na temat spraw związanych z oddawa-
niem krwi. (s)

Po Ziemi Piotrkowskiej
udze chwalicie, swego nie znacie - tak mogłoby się nazywać 
przewodnie hasło wycieczki, którą członkom Klubów Seniora 

zaproponował Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Mieszkają-
cy w naszej gminie emeryci i renciści zwiedzali Ziemię Piotrkowską. 
Główne punkty w programie tej intensywnej wycieczki to: fabry-
ka bombek Szkło Dekor w Piotrkowie Trybunalskim, Groty Nagó-
rzyckie w Tomaszowie Mazowieckim, Rezerwat Przyrody „Niebie-
skie Źródła” w dolinie rzeki Pilicy, kościół św. Idziego w Inowłodzu 
oraz szczególna perełka architektury romańskiej na naszym terenie 
- Opactwo Cystersów w Sulejowie.

Wycieczki odbyły się 17 i 24 czerwca. Wzięło w nich udział łącz-
nie 65 osób. Po raz pierwszy przy ustalaniu kwoty opłat uczestni-
ków brane było pod uwagę kryterium dochodowe.

(s)

C
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Przedsiębiorcy  
na warsztatach

odczas wystąpienia otwierającego zajęcia wójt gminy Sła-
womir Chojnowski podkreślił, że wybierając tematy warszta-

tów uwzględniono oczekiwania i potrzeby przedsiębiorców, wyrażo-
ne w ankietach zebranych podczas spotkania wójta z działającymi 
na terenie gminy przedsiębiorcami, które odbyło się na początku 
tego roku. Większość ankietowanych wyraziła wtedy chęć udzia-
łu w praktycznych zajęciach, poświęconych m.in. obsłudze klienta 
i skutecznej sprzedaży.

W programie warsztatów znalazła się informacja przygotowana 
przez Urząd Gminy w Kleszczowie, poświęcona możliwościom in-
westowania na terenie gminy. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Bełchatowie, Maria Kulińska przekazała natomiast uczestnikom 
zajęć informacje o nowych formach zatrudniania osób bezrobot-
nych. Tematem warsztatów zorganizowanych pierwszego dnia była 
skuteczna sprzedaż i techniki negocjacji. Jednym z zadań, jakie zo-
stało postawione przed uczestnikami, było przekonanie klienta do 
zakupu produktu, wskazanego przez prowadzącego. Wystąpienia 
były rejestrowane kamerą, a potem analizowane. W drugim dniu za-
jęć uczestnicy poznawali tajniki mowy ciała oraz zasady prawidło-
wej komunikacji z klientami.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w kolejnych zaję-
ciach, planowanych w ramach projektu „Biznes - Inwestycje - Roz-
wój”, informujemy że odbędą się one we wrześniu. Zaproszenie do 
udziału w warsztatach z podaniem dokładnego terminu oraz tema-
tyki znajdzie się na stronie internetowej gminy Kleszczów (www.
kleszczow.pl).

MSz

P

Informują o funduszach
o k a l n y  P u n k t  I n f o r m a c y j n y  F u n d u s z y  U n i j n y c h 
w Bełchatowie, uruchomiony przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego, zmienił niedawno swój bełchatowski ad-
res. Obecnie funkcjonuje przy ul. Kościuszki 15A.

Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie zakresem działania 
obejmuje powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomsz-
czański, tomaszowski oraz miasto na prawach powiatu - Piotrków 
Trybunalski. LPI udziela informacji o możliwościach pozyskania 
funduszy unijnych, umożliwia także konsultacje na etapie przygo-
towania i rozliczania projektów. LPI należy do ogólnopolskiej sieci 
punktów, koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwo-
ju. Wszystkie świadczone w nim usługi są bezpłatne.

Zapytania można kierować telefonicznie, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, bądź zgłaszać się osobiście do siedziby 
Punktu. Adres LPI: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 15A, tel.44/ 
633 34 63, e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl. Punkt czynny jest 
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00, od wtorku do piątku w go-
dzinach 8.00-16.00.

Aktualności związane z zakresem usług świadczonych przez 
LPI, a także zapowiedzi spotkań informacyjnych i szkoleń zainte-
resowane osoby znajdą w Internecie, wchodząc na stronę www.
rpo.lodzkie.pl, zakładka „Punkty Informacyjne Funduszy Euro-
pejskich”. (s)

L

Firma Z.P.R. „RUBOR”
poszukuje do pracy w Żłobnicy, ul. Milenijna 5

pracowników w zawodach:

TOKARZ - FREZER
(branża - konstrukcje stalowe)

Wymagania:
•	 doświadczenie na stanowisku tokarz-frezer – dwa lata,
•	 dobra znajomość rysunku technicznego,
•	 umiejętność pracy w zespole,
•	 dyspozycyjność.

MALARZ - PIASKARZ
(branża konstrukcje stalowe)

Wymagania:
•	 doświadczenie w pracy na stanowisku malarza – dwa lata,
•	 umiejętność pracy w zespole,
•	 obsługa suwnic z poziomu „0”,
•	 malowanie pistoletem pneumatycznym,
•	 malowanie agregatem malarskim.

Szczegółowych informacji udziela:
Katarzyna Waloch, tel. 44/ 731 49 23

JĘZYKOWA OFERTA WAKACYJNA
Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie 
uruchamia wakacyjną ofertę 
kursów językowych:

1. Angielski w podróży - 20-godzinny przyśpieszo-
ny kurs języka angielskiego dla osób zaczynających 
naukę języka, jak i dla tych. którzy pragną odświeżyć 
sobie umiejętności komunikacyjne - 2 razy w tygodniu 
w godz. popołudniowych. Cena 290 zł.

2. Konwersacje z języka angielskiego na po-
ziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym 
- 20 godzin zajęć, 2 razy w tygodniu w godz. popołu-
dniowych. Cena 290 zł.

3. Kurs języka portugalskiego i hiszpańskiego 
- na poziomie: początkującym, średniozaawansowa-
nym, zaawansowanym; innowacyjny kurs prowadzo-
ny przez osobę dla której jest to język ojczysty - 60 
godz. zajęć na każdym poziomie, 2 razy w tygodniu 
w godz. popołudniowych. Cena 800 zł.

4. Język angielski z elementami języka bizne-
sowego na poziomie: średniozaawansowanym i za-
awansowanym; prestiżowy kurs dla osób czynnych 
zawodowo, całkowicie udoskonalony i zaktualizowa-
ny pod względem zmieniających się trendów w świe-
cie biznesu. 50 godz. zajęć na każdym poziomie, 
zajęcia 2 razy w tygodniu w godz. popołudniowych. 
Cena 690 zł.

Możliwość wnoszenia opłat w dwóch ratach.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agen-

cji „ARREKS” S.A., ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów, 
w celu wypełnienia stosownego formularza zgłoszenio-
wego. Ponadto bliższe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 44/  731 37 10, w siedzibie Agencji 
„ARREKS” lub na stronie www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Szkolne wieści

å ciąg dalszy na str. 9

Wystawiam faktury VAT

Konkurs „Bezpieczna elektryczność”
Dwaj uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zakwalifiko-
wali się do finału IV Międzypowiatowego Konkursu „Bezpiecz-
na elektryczność”, zorganizowane-
go pod patronatem m.in. Politechniki 
Łódzkiej oraz Oddziału Piotrkowskie-
go Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich. W eliminacjach uczestniczy-
ło łącznie ponad 220 uczestników 
z 9 szkół ponadgimnazjalnych.
12 czerwca w Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bełchatowie odbyło 
się oficjalne rozstrzygnięcie i podsu-
mowanie. Wiktor Tkaczyński z kl. I t 
wywalczył III miejsce, zaś Sebastian 
Kuśmierczyk (kl. II t) otrzymał wy-
różnienie. Sponsorem nagród w kon-
kursie była także Fundacja Rozwoju 
Gminy Kleszczów. W rankingu szkół biorących udział w konkursie 
„Bezpieczna elektryczność” ZSP w Kleszczowie zajął II miejsce.

Prozdrowotnie w gimnazjum
W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Zapo-
bieganie nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym poprzez edu-
kację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” 
gimnazjum w Kleszczowie przeprowadziło kilka akcji, zachęcają-
cych do aktywności fizycznej i przestrzegania zasad zdrowego od-
żywiania. W ramach tych działań organizowany był m.in. szkolny 
konkurs „Mistrzowie dobrej formy”. 2 czerwca podsumowano ten 
konkurs. Uczniowie mieli za zadanie przygotować kilka propozy-
cji na zdrowy podwieczorek. Przygotowali m.in. sałatki owocowe, 
warzywne, koreczki, kanapki z ciemnego pieczywa, ciasta owoco-
we i koktajle. Degustowała je później młodzież gimnazjum, nauczy-
ciele, a także goście z partnerskiej szkoły w Równem na Ukrainie.
W ramach podsumowania odbyło się także wręczenie nagród 
„Strażnikom dobrej formy”: Annie Piwowarczyk, Kamili Frach, Ali 
Tarkowskiej, Izie Bartoszewskiej, Wiktorii Kurowskiej, Oli Rutkow-
skiej, Kasi Śmiertka i Krystianowi Śmiertka. Dodajmy, że organi-
zatorką prozdrowotnych działań jest w gimnazjum nauczycielka 
Ewelina Sujata.

Śpiewem zachęciła 
do sprzątania świata

iktoria Przybyła z najstarszej grupy przedszkola w Łękiń-
sku brała udział w konkursie piosenki przyrodniczej „Gdy-

by drzewa mogły śpiewać”, zorgani-
zowanym 3 czerwca w Bełchatowie. 
Konkurs służył nie tylko rozbudzaniu 
aktywności muzycznej dzieci. Promo-
wał też tematykę przyrodniczą w pio-
senkach. Wiktoria zaśpiewała piosen-
kę „Posprzątajmy świat” i wywalczyła 
nią II miejsce.

Dodajmy, że Wiktoria ma już na 
swoim koncie sukcesy wokalne - zaję-
ła I miejsce w I Konkursie Kolęd i Pa-
storałek organizowanym przez przed-
szkole w Kleszczowie, zdobyła też 
wyróżnienie w Powiatowym Konkursie 
Piosenki Ekologicznej „Zielono mi” or-
ganizowanym przez szkołę podstawo-
wą w Lubcu.

(s)

W
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MEBLE OGRODOWE
różne wzory

Kolonia Krępa 28
Tel. 515-555-200

Wakacyjne wycieczki – propozycje GOK
Data Godziny Tematyka Uczestnicy

5 sierpnia 7:00-19:30 Jednodniowa wycieczka do JuraParku w Krasiejowie. W programie: ● tunel 
czasu, ● prehistoryczne oceanarium, ● pawilon paleontologiczny, ● ścieżka 
dydaktyczna w JuraParku, ● kino 5D „Noc w sklepie  
z zabawkami”, ● park rozrywki, ● plac zabaw

dzieci w wieku od 5 do 6 lat 
z rodzicami

7 sierpnia 11:00-15:00 Wyjazd na Górę Kamieńsk: ● ściana wspinaczkowa, ● dmuchańce, ● tor 
saneczkowy

uczniowie szkół podstawowych 
klasy I-III i IV-VI

12 sierpnia 9:00-16:00 Jednodniowa wycieczka do ZOO w Łodzi dzieci w wieku od 3 do 4 lat 
z rodzicami

13 sierpnia 8:30-19:00 Wyjazd na warsztaty animacji poklatkowej do Se-ma-for Muzeum Animacji 
w Łodzi. W programie: ● zwiedzanie muzeum i projekcja filmu, ● warsztaty 
tworzenia lalki animacyjnej, ● warsztaty tworzenia filmu poklatkowego

uczniowie klas VI i gimnazjum

14 sierpnia 7:00-19:30 Jednodniowa wycieczka do JuraParku w Krasiejowie. W programie: ● tunel 
czasu, ● prehistoryczne oceanarium, ● pawilon paleontologiczny, ● ścieżka 
dydaktyczna w JuraParku, ● kino 5D „Sea Monsters”, ● park rozrywki, ● plac 
zabaw

uczniowie szkół podstawowych 
z klas I-III 

19 sierpnia 7:00-20:00 Jednodniowa wycieczka do Śląskiego Wesołego Miasteczka i Radzionkowa. 
W programie: ● zwiedzanie Muzeum Chleba w Radzionkowie - projekcja filmu 
„Chleb”, ● warsztaty, ● nauka pisania rysikiem po tabliczkach kamiennych, ● 
obiad, ● przejazd do Chorzowa - pobyt w Wesołym Miasteczku

uczniowie szkoły podstawowej 
z klas IV-VI

21 sierpnia 7:00-21:00 Jednodniowa wycieczka Szlakiem Warowni Jurajskich. W programie: ● spacer 
po Ojcowskim Parku Narodowym - wędrówka w dół Doliny Prądnika do Bramy 
Krakowskiej i Źródełka Miłości, ● obiad, ● zwiedzanie ruin zamku w Ojcowie, ● 
zamek w Pieskowej Skale – dziedziniec, ● Maczuga Herkulesa, ● Kaplica na 
Wodzie

uczniowie gimnazjum, szkół 
średnich i studenci

Zapisy na wycieczki, warsztaty w Łodzi i wyjazd na Górę Kamieńsk prowadzone będą do 10 lipca w WOK w Łękińsku.
Opłata za wycieczki i wyjazdy: 10 zł od osoby, płatne w dniu zapisu.

SOLPARK w wakacje
Jeśli chcesz mieć zgrabną sylwetkę, poprawić swoją kondycję i cenisz zdrowy tryb życia 
to zapraszamy do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych – czytamy w wakacyjnej 
ofercie kleszczowskiego kompleksu. Mieszkańcy gminy Kleszczów mogą uczestniczyć 
w wakacje w następujących zajęciach:

Wakacje  
na sportowo

Klub LKS Omega Kleszczów zapowiada 
zorganizowanie w wakacje trzech otwartych 
imprez sportowo-rekreacyjnych.
•	 19 lipca od godz. 9.00 - turniej siatków-

ki plażowej mężczyzn o Puchar Prezesa 
Klubu Omega Kleszczów - boisko w Żłob-
nicy

•	 29 lipca od godz. 10.00 - gminny turniej 
pływacki dla dzieci i młodzieży - basen 
SOLPARKU

•	 2 sierpnia od godz. 15.00 - festyn spor-
towo-rekreacyjny dla dzieci (przedszko-
laki i uczniowie szkół podstawowych) - 
stadion gminny w Kleszczowie

•	 aerobik - poniedziałek 18.00, środa 
19.00

•	 zumba - czwartek 20.15
•	 aquacycling* - poniedziałek 18.30, środa 

18.30, czwartek 11.00, sobota 11.00
•	 joga - środa 18.00, piątek 18.00*
•	 kickboxing* - sobota 14.00, 15.00
•	 aquaaerobik - poniedziałek 19.30*,  

wtorek 10.00, piątek 11.30 (zajęcia dla 
emerytów)

* zajęcia płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem

Godziny otwarcia SOLPARKU w waka-
cje:
•	 basen - w tygodniu 9.00-22.00, 

w weekendy i święta 8.00-22.00
•	 strefa SPA - w tygodniu 12.00-22.00, 

w weekendy i święta 10.00-22.00
•	 kręgielnia i bilard - w tygodniu, week-

endy i święta 14.00-22.00 (w ponie-
działek - nieczynne)

•	 siłownia - w tygodniu 9.00-22.00, 
weekendy 8.00-22.00.

GBP – zapowiedzi
Poznaj technikę Tiffany’ego. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kleszczowie zaprasza młodzież szkolną od 10 lat na wakacyjne 
warsztaty tworzenia kompozycji witrażowych oraz biżuterii meto-
dą Tiffany’ego. Zajęcia odbywać się będą w godz. 16.00-18.30 
w następujące dni: 1, 4, 6, 11, 13 i 14 sierpnia.
Już teraz można się na nie zapisać, telefonując na nr 44/ 731 36 
54. Liczba miejsc ograniczona! 
Przyłap na czytaniu i sfotografuj! W okresie od 21 lipca do 19 
września organizowany jest coroczny konkurs fotograficzny Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie „Przyłapani na czytaniu”. 
Konkurs służy propagowaniu czytelnictwa - polega na uchwyceniu 
na zdjęciu osób czytających (książki, czasopisma, gazety, ulotki 
- słowem: wszelkie słowo drukowane). Więcej szczegółów na te-
mat konkursu i wymogów, jakie mają spełniać konkursowe prace 
- w Gminnej Bibliotece Publicznej, tel. 44/ 731-36-54.
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Gminna Biblioteka Publiczna - plan wakacyjnych zajęć
 „Na nudę i zmartwienia człowieka - najlepsza biblioteka” – to hasło GBP w Kleszczowie, zachęcające do uczestniczenia w różnych za-

jęciach, które będą organizowane podczas wakacji w głównej siedzibie oraz w filiach. Oto program zajęć lipcowych:

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie  
– wybrane zajęcia w placówkach na lipcowe dni

Data, godz. Miejsce Temat zajęć Uczestnicy
9 i 30 lipca
15.00-16.30

Pracownia ceramiczna 
WOK w Łękińsku

Wykonywanie obrazków ceramicznych techniką mozaikową.
Wykonywanie ceramicznych płaskich miseczek i pater w kształcie 
zwierzątek.

dzieci i młodzież

4 i 11 lipca
15.00-16.30

Pracownia plastyczna 
WOK w Łękińsku

Patyczkowy zwierzyniec - obrazki wykonywane z kolorowych pa-
tyczków.
Wykonywanie organizerów z plastikowych butelek, metalowych 
puszek i słoików.

dzieci 

2, 9, 16 i 23 
lipca
13.30-17.30

Pracownia plastyczna 
WOK w Łękińsku

Zajęcia z projektowania oraz przerabiania ubioru: ● rysunek żurna-
lowy, ● projektowanie koszulek, ● malowanie na dzianinie, ●warsz-
taty przerabiania ubioru

młodzież i dorośli

od 1 do 9 lipca 
16.00-18.00

WOK w Łękińsku Zajęcia z cyklu „Bawimy się w teatr” - wykonywanie kukiełek do 
bajki „Czerwony Kapturek”

dzieci i młodzież

18 lipca
15.30-19.30

WOK w Czyżowie Kartki okolicznościowe - haft matematyczny. dzieci, młodzież

24 i 25 lipca
16.30-19.30

WOK w Żłobnicy Zajęcia techniczne - wykonywanie ramki na zdjęcia z wykorzysta-
niem skorupek jaj

dzieci, młodzież

12 i 26 lipca
15.0018.00

WOK w Dębinie Zajęcia plastyczno-techniczne - wykonywanie abażuru do lampy dzieci i młodzież

25 lipca
17.00-20.00

WOK w Kamieniu Zajęcia manualne „Nakładki na stolik z suszonych kwiatów i ziół” dzieci i młodzież

11 lipca
16.00-19.00

WOK w Antoniówce Warsztaty techniką qulillingu - kompozycja kwiatowa dzieci, młodzież

od 1 do 8 lipca
16.00-18.00

WOK w Łuszczanowi-
cach

Zajęcia z cyklu „Bawimy się w teatr” - wykonywanie kukiełek do 
bajki „Czerwony Kapturek”

dzieci i młodzież

11 i 12 lipca 
16.00-19.00

WOK w Rogowcu Zajęcia techniczne z drewna - wykonywanie skrzynek na kwiaty dzieci i młodzież

Szczegółowe plany wakacyjnych zajęć wszystkich placówek GOK dostępne są na plakatach oraz na stronie internetowej GOK www.
gok.kleszczow.pl w zakładce Aktualności.

Data, godz. Temat zajęć Uczestnicy Placówka
1 lipca

11.00-12.00
Lornetka na wakacje dzieci i młodzież 

szkolna
Filia w Żłob-

nicy
2 lipca

12.00-14.00
„Szkatułka pełna skarbów” - 

zajęcia plastyczne  
(prosimy o przyniesienie 

pudełek po herbacie)

dzieci i młodzież 
szkolna

GBP  
w Klesz- 
czowie

3 lipca
11.00-12.00

„Barwne ważki” - zajęcia 
plastyczne

dzieci Filia w Żłob-
nicy

4 lipca
12.00-13.00

„Sowa –mądra głowa” - zaję-
cia plastyczne

dzieci i młodzież 
szkolna

Filia w Łękiń-
sku

7 lipca
12.00-13.00

„Wakacyjna biblioteka” - 
czytanie na dywanie

dzieci GBP w 
Kleszczowie

8 lipca
11.00-12.00

Spotkanie kolekcjonerów 
małych i dużych

dzieci i młodzież 
szkolna

Filia w Żłob-
nicy

9 lipca
12.00-14.00

„Czytanie na dywanie - wa-
kacyjne opowieści” - zajęcia 

literackie

zajęcia dla naj-
młodszych

Filia w Łękiń-
sku

9 lipca
12.00-14.00

„Bohaterowie Disney’a” - 
wykonywanie puzzli z wyko-

rzystaniem pudełek 

dzieci i młodzież 
szkolna

GBP  
w Klesz- 
czowie

10 lipca
11.00-12.00

„Powróćmy jak za dawnych 
lat w zaczarowany bajek 
świat” - zajęcia literacko-

-plastyczne

zajęcia dla naj-
młodszych

Filia w Żłob-
nicy

11 lipca
12.00-14.00

„Wakacyjne mandale” - zaję-
cia plastyczne 

dzieci Filia w Łękiń-
sku

14 lipca
12.00-14.00

„Zwierzaki cudaki” - zabawa 
z balonami

dzieci GBP w 
Kleszczowie

15 lipca
11.00-12.00

„Pobudzam fantazję, umysł 
trenuję i od myślenia się nie 
wymiguję” - zabawy literac-

kie i umysłowe

dzieci Filia w Żłob-
nicy

16 lipca
12.00-14.00

„Co w morzu pływa?” - zaję-
cia plastyczne

dzieci Filia w Łękiń-
sku

16 lipca
12.00-14.00

„Kolorowy zawrót głowy” - 
tworzymy breloczki do kluczy

dzieci i młodzież 
szkolna

GBP w 
Kleszczowie

17 lipca
11.00-12.00

„Oryginalny wisior waka-
cyjny” - zajęcia plastyczne 
(prosimy o przyniesienie 

lakierów do paznokci)

dzieci i młodzież 
szkolna

Filia w Żłob-
nicy

18 lipca
12.00-14.00

„Jeżykowe historie” - zajęcia 
plastyczno-literackie

dzieci Filia w 
Łękińsku

21 lipca
12.00-14.00

„Kto zagadkę zgadnie tego 
nuda nie dopadnie” - ka-

lambury

dzieci i młodzież 
szkolna

GBP  
w Klesz- 
czowie

23 lipca
12.00-14.00

„Nakrętkowy zawrót głowy” - 
zajęcia plastyczne

dzieci Filia w Łękiń-
sku

23 lipca
12.00-14.00

„Światowy Dzień Włóczykija” 
- wykonanie mapy Doliny 

Muminków

dzieci GBP  
w Klesz- 
czowie

25 lipca
12.00-14.00

„Tęczowe motyle” - zajęcia 
plastyczne

dzieci Filia w Łękiń-
sku

30 lipca
12.00-14.00

„Podróż marzeń” - zajęcia 
plastyczne (pocztówki lub 

zdjęcia z podróży)

dzieci i młodzież 
szkolna

GBP  
w Klesz- 
czowie

30 lipca
12.00-14.00

„Czytanie na dywanie” - za-
jęcia literackie

zajęcia dla naj-
młodszych

Filia w Łękiń-
sku

Data, godz. Temat zajęć Uczestnicy Placówka
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Od

å ciąg dalszy ze str. 6
Szkolne wieściWójt Gminy Kleszczów

ogłasza konkurs ofert 
na najem lokalu „Drink-Bar” w budynku

domu kultury w Kleszczowie
Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności gastronomicznej w ustalonym przez 

Wynajmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy - 3 lata.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidło-

wego wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim urządzeń 
i wyposażenia.

4. Wpłacenie kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.500 zł.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku od nie-
ruchomości.

Od Najemcy oczekujemy:
• stworzenia w lokalu miłej atmosfery poprzez nienaganny, 

ciekawy wystrój wnętrza (obrusy, serwety, karty menu),
•  interesującego menu (w tym różnego rodzaju sałatki, cia-

sta, desery lodowe, napoje alkoholowe - drinki itp.),
• w lokalu będzie obowiązywać zakaz palenia.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń: kuchni, pomiesz-
czenia gospodarczego, WC dla personelu, WC męskiego, WC dam-
skiego, korytarza, sali głównej o łącznej powierzchni 160,63 m².
Lokal wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe wody 
zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie, elek-
tryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Od najemcy oczekujemy zaangażowania w sprawne funkcjonowa-
nie baru.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju nr 5 
Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 44/ 
731-31-10 w. 140.
Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględnie-

niem podatku VAT) i propozycję w zakresie jego waloryzacji,
• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwę firmy,
• koncepcję funkcjonowania Drink-Baru w Kleszczowie,
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DRINK-BAR” 
w Kleszczowie należy składać w terminie do dnia 08 lipca 
2014 r. do godziny 12.00 włącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia 
z oferentami dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zostaną 
indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu 
lub unieważnienia konkursu.

Uczyli się w górach
17 i 18 czerwca grupa językowa z kla-
sy II A ZSP w Kleszczowie wyjecha-
ła w Góry Świętokrzyskie na warsztaty 
terenowe. Uczniowie zdobywali prak-
tyczną wiedzę z zakresu geologii i kar-
tografii. W trakcie tych zajęć odwie-
dzili kilka kamieniołomów w okolicach 
Kielc, jaskinię Kadzielniańską, prze-
szli także turystycznym szlakiem przez 
Świętokrzyski Park Narodowy.
W drodze powrotnej „zahaczyli” o dwo-
rek w Oblęgorku - pamiątkę po Henryku Sienkiewiczu.

Beskidzka „zielona szkoła”
Także w górach, ale na dłuższym, bo 5-dniowym pobycie przebywa-
li uczniowie najmłodszych klas szkoły w Łękińsku. Po drodze w Be-
skidy dzieci odwiedziły Studio Bajek „Bolka i Lolka” w Bielsku Białej. 
W Istebnej zwiedzały Chatę Kawuloka, w Wiśle Malince zobaczyły 
skocznię narciarską, odwiedziły też bazę Grupy Beskidzkiej GOPR. 
Zajęcia edukacyjne na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego 
składały się z prezentacji multimedialnej oraz zajęć prowadzonych 
na ścieżce edukacyjnej „Mokry kozub”. Turystyczny szlakiem dzieci 
przeszły do schroniska na Markowych Szczawinach.
Dzięki obecności nauczycieli podczas „zielonej szkoły” realizowa-
ne były m.in. zajęcia z języka polskiego, przyrody, plastyki, techniki 
i wychowania fizycznego. Obszerną galerię zdjęć z pobytu w Beski-
dach znaleźć można na stronie www.splenkinsko.pl.

Przedszkolaków bieg po zdrowie
W ramach projektu „Zachowaj równowagę” gimnazjum zorganizo-
wało drugą edycję imprezy „Bieg po zdrowie”, do której zaproszono 
wszystkie przedszkolaki z gminy. Zawody z udziałem 268 dzieci od-
były się na stadionie LKS Omega Kleszczów.
– Prawidłowy styl życia to także codzienna aktywność fizyczna - 
mówi Ewelina Sujata. – Zachęcamy rodziców do ruchu na świeżym 
powietrzu wraz z dziećmi, ponieważ wspólne aktywne spędzanie 
czasu jest znakomitą formą profilaktyki prozdrowotnej.
Do współpracy włączyli się rodzice. Upominki wręczone przedszko-
lakom przez dyrektora Ryszarda Ciągło zostały ufundowane przez 
firmę Arix Polska, Esbank Bank Spółdzielczy w Radomsku, Gmin-
ną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ze-
spół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz firmę budow-
laną Maxbud. 

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Wycieczka w nagrodę
11 do 15 czerwca odbyła się tradycyjna, coroczna wy-
cieczka dla najlepszych uczniów 

Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczo-
wie. Grupa 42 gimnazjalistów pod opieką 4 na-
uczycieli wyjechała w rejon Kotliny Kłodzkiej 
i do Czech. Wycieczka zorganizowana była 
przez częstochowskie biuro podróży „Linda”.

Kopalnia złota w Złotym Stoku, kopalnia 
uranu i Muzeum Ziemi w Kletnie, Kaplica Cza-
szek w Czermnej oraz trasa prowadząca przez 
Błędne Skały w Górach Stołowych - to główne 
atrakcje, jakie uczniowie szkoły z Kleszczowa 
mogli obejrzeć po polskiej stronie. Dalej trasa 
ich wyprawy wiodła drogami Czech. Uczest-
nicy wyjazdu odwiedzili zamek w Nachodzie, 

zachwycali się niezwykłymi formami Andrszpaskich Skał (na zdję-
ciu), obejrzeli też kościół św. Barbary oraz kamienny dom w Kut-
nej Horze.

Cały dzień 14 czerwca spędzili w stoli-
cy Czech. Zwiedzili najciekawsze miejsca 
Pragi: Hradczany, katedrę św. Wita i ba-
zylikę św. Jerzego, Most Karola i Plac Wa-
cława. Oglądali Pragę płynąc statkiem po 
Wełtawie, a wieczorem zachwycali się spek-
taklem Światło – Woda - Dźwięk przy Kriżiko-
wej Fontannie. W powrotnej drodze do Klesz-
czowa odwiedzili jeszcze Morawski Kras oraz 
miasto Slavkov. Większość kosztów wyjazdu 
została sfinansowana z budżetu gminy, na-
tomiast każdy z uczestników opłacił 20 zł za 
każdy dzień wyjazdu.

(s)
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S p o r t

D

Sprzedam działkę w Żłobnicy 

0,74 ha pomiędzy drogą  
na Winek, a obwodnicą.

Cena do negocjacji.

Tel. 632-785-475.

Kupię działkę budowlaną 
o powierzchni ok. 50 arów, 

przeznaczoną pod 
działalność gospodarczą 

w miejscowości Kleszczów. 
Tel. 693-567-208.

zawodników - uczniów szkół podstawowych zgłosiło się do 
Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wój-

ta Gminy Kleszczów, zorganizowanego wspólnie przez Szkołę Pod-
stawową im. J. Korczaka w Kleszczowie i Urząd Gminy w Klesz-
czowie. Celem imprezy była popularyzacja tenisa stołowego wśród 
uczniów szkół podstawowych. Osoby uczestniczące w turnieju re-

p r e z e n t o w a -
ły zarówno klu-
by sportowe, jak 
i szkoły podsta-
wowe. Turniej od-
był się 7 czerwca. 
Z a w o d y  p r z e -
prowadził sędzia 
Polskiego Związ-
ku Tenisa Stoło-
wego.

W poszcze-
gólnych katego-
r iach t rzy  na j -
wyższe miejsca 
zajęli:

Kategoria Żak - dziewczęta
● I. Wiktoria Wrzosek - Biała Rawska, ● II. Magdalena Frątczak - 
Łódź, ● III. Zuzanna Niciak - Buczek.
Kategoria Żak - chłopcy
● I. Maciej Jaśkiewicz - Łódź, ● II. Wiktor Mirkowski - Biała Rawska, 
● III. Seweryn Pisarski - Buczek.
Kategoria Młodzik - dziewczęta
● I. Wiktoria Wrzosek - Biała Rawska, ● II. Karina Kuwerska - Mosz-
czenica, ● III. Oliwia Kowalska - Radomsko.

Kategoria Młodzik - chłopcy
● I. Mateusz Zborowski - Dobryszyce, ● II. Mateusz Czapla - Ra-
domsko, ● III. Kacper Iznerowicz - Gorzkowice.

Najlepsi uczniowie ze szkół gminy Kleszczów uplasowali się na 
następujących pozycjach: ● Łucja Tkacz - VII miejsce kat. Młodzik, 
● Mateusz Miarka - VII miejsce kat. Żak, ● Jakub Miarka - VII miej-
sce kat. Młodzik.

W każdej kategorii sześciu najlepszych zawodników otrzymało 
nagrody i dyplomy, a najlepsze trójki również puchary.

Lekkoatletyczne sukcesy
Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego 
w lekkiej atletyce szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

które odbyły się w Kutnie wystartowało 345 uczestników z 35 
szkół. W zawodach tych bardzo dobre wyniki uzyskała repre-
zentacja szkoły podstawowej w Kleszczowie, pod opieką Iwony 
Chojnowskiej. Młodzi sportowcy wygrali w punktacji drużynowej. 

Medale wywalczyli: ● Bartłomiej Jarkowski - II m. na 60 m, 
● Bartłomiej Mularczyk - II m. na 200 m, ● Dawid Szymczak – III m. 
na 1000 m, ● Kamil Gębicz – I m. w skoku w dal, ● Weronika Fran-
kowska - II m. w skoku w dal, ● Bartłomiej Kacperek – II m. w rzu-
cie piłeczką palantową, ● drużyna chłopców (Bartłomiej Jarkowski, 
Bartłomiej Kacperek, Maciej Mularczyk, Kamil Gębicz) – I. m w szta-
fecie szwedzkiej.

Medalowe miejsca wywalczyli także startujący w mistrzostwach 
uczniowie Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie: ● Alek-
sandra Klewin – I m. na 300 m, ● Natalia Kierasińska - II m. na 300 
m, ● Milena Gierach – I m. na 600 m, ● drużyna dziewcząt (Weroni-
ka Piątczak, Natalia Kierasińska, Natalia Pikus, Aleksandra Klewin) 
- II m. w sztafecie 4x100 m.

Kto najlepszy w turnieju tenisa?
65

W

Z

Awansowali  
do ligi wojewódzkiej

rużyna Omegi Kleszczów, kierowana przez Jacka Drze-
wieckiego, rozegrała dwa mecze barażowe o udział 

w Wojewódzkiej Lidze im. Kazimierza Deyny. Przeciwnikami byli 
piłkarze Chojeńskiego Klubu Sportowego w Łodzi. W pierwszym 
meczu Omega po bramkach Miłosza Podsiadłego wygrała 2:1, 
a w drugim - 3:1 (bramki: Bartek Saternus - 2, Paweł Pajęcki).

Dzięki tym zwycięstwom młodzi piłkarze Omegi zagrają 
w przyszłym sezonie w wojewódzkiej lidze juniorów młodszych 
(U-16, B2 rocznik 1999).

Skład naszego zespołu: Patryk Niedbała, Bartek Saternus, 
Mateusz Zając, Fabian Rojszczyk, Kacper Zatorski, Miłosz Pod-
siadły, Krzysztof Kociniak, Bartek Pieniążek, Patryk Klimczyk, 
Piotr Kaczmarczyk, Mateusz Jędrzejczyk, Patryk Kusiak, Hu-
bert Gawłowski, Adam Łakomy, Łukasz Morawski, Paweł Pajęc-
ki, Damian Sobociński, Mateusz Knysiak, Michał Piotrowski, Se-
bastian Popiołek i Adrian Fijałkowski.

Zarząd Klubu LKS Omega Kleszczów gratuluje zawodnikom 
i trenerowi awansu do ligi wojewódzkiej.

Sportowy triumf Szkoły 
Podstawowej w Kleszczowie

rzeszenie LZS Województwa Łódzkiego dokonało pod-
sumowania wyników lekkoatletycznej ligi, organizowanej 

w szkołach podstawowych i gimnazjach województwa łódzkiego 
w roku szkolnym 2013/2014. Wielki sukces odnieśli młodzi sportow-
cy, uczący się Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie, 
którzy w rywalizacji z uczniami 25 innych podstawówek z regionu 
okazali się najlepsi. Przyczyniły się do tego wyniki, jakie uzyska-
li w zawodach lekkoatletycznych pierwszego i drugiego rzutu ligi 
LZS. Zawody te odbyły się 27 września 2013 r. oraz 23 maja tego 
roku. Kleszczowska szkoła podstawowa otrzymała w nagrodę pu-
char oraz sprzęt sportowy.

A jak wypadły w lekkoatletycznym rankingu LZS inne nasze 
szkoły? Na uwagę zasługuje wysoka, ósma pozycja (na 26 szkół) 
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. Natomiast Gim-
nazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie zostało sklasyfikowa-
ne na piątym miejscu na 18 ocenianych szkół gimnazjalnych.
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Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

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  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA GAZOWEGO - tel. 992.

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

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Ener-
goserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci  wodociągowej,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - 
w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

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

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

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

Częstochowianie zdobyli  
puchar w SOLPARKU

czerwca w hali sportowej SOLPARKU rozegrany został I Turniej Siatkówki o Pu-
char Prezesa Solparku. Do udziału w zawodach przystąpiło aż 12 drużyn, które 

przyjechały z oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów miejscowości. Nad prawidło-
wym przebiegiem turnieju czu-
wała licencjonowana obsługa 
sędziowska. Zawody rozgry-
wane jednocześnie na dwóch 
parkietach po kilku godzinach 
wyłoniły parę finałową. Do boju 
o główne trofeum stanęły eki-
py z Bełchatowa oraz Często-
chowy. Ostatecznie zwycięska 
okazała się fantastycznie dys-
ponowana tego dnia drużyna 
Multimetal Częstochowa, któ-
ra z rąk prezesa zarządu SOL-
PARK Kleszczów, Piotra Staw-
skiego odebrała puchar oraz 
nagrody indywidualne.

Sztafety ZSP Kleszczów
czerwca na obiektach AZS w Ło-
dzi przy ulicy Lumumby zostały 

rozegrane zawody VENA Sport Festival. 
Zawody miały charakter międzynaro-
dowy i ogólnopolski. Powiat bełchatow-
ski reprezentowali uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie, którzy rywalizowali w trzech bie-
gach sztafetowych. Najlepiej wypadła 
sztafeta 4x100 m chłopców (Filip Miel-
czarek, Mateusz Roczek, Krzysztof Mil-
ler, Kamil Bębnowski), zajmując VII miej-

sce w finale głównym z wynikiem 48,14 
sek. Sztafeta szwedzka dziewcząt (Karo-
lina Nowak, Angelika Gałkowska, Joanna 
Wojewoda, Klaudia Jagusiak) uzyskała 
w eliminacjach czas 2,53,55 min. Wynik 
ten uplasował ją na IX miejscu. Dziew-
częta biegnące na dystansie 4x100 m 
(Aleksandra Trajdos, Julia Derek, Justy-
na Botór, Klaudia Kowalska) zajęły nato-
miast XI miejsce, uzyskując wynik 56,53 
sek. Opiekunem uczniów ZSP był Mar-
cin Szymak.

15

14
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uż od godz. 9. na terenie gminnego sta-
dionu przy ul. Sportowej działało biu-

ro zawodów, do którego zgłaszali się biega-
cze - uczestnicy biegu „Kleszczów na Piątkę”. 
Tak jak podczas ubiegłorocznego biegu odbie-
rali okolicznościowe koszulki techniczne oraz 
numery startowe. Start nastąpił na gminnym 
stadionie. Trasa biegu prowadziła ulicami Spor-
tową, Główną, Miłą, Tulipanową, Południową 
i Sportową. Meta usytuowana była na stadionie. 
Stabilna, bezdeszczowa pogoda sprzyjała i bie-
gaczom, i organizatorom. 

Pięciokilometrową trasę II biegu „Klesz-
czów na Piątkę” ukończyło 299 uczestników. 
Na stadionie na wszystkich zawodników cze-
kały porcje gorącej zupy. Uroczystość ogło-
szenia wyników i wręczenia pucharów, nagród 
i upominków odbywała się z udziałem wójta 
gminy Kleszczów - Sławomira Chojnowskiego, 
prezesa zarządu spółki SOLPARK - Piotr Staw-
skiego oraz prezesa LKS Omega Kleszczów - 
Jana Gurazdy. Po uhonorowaniu najmłodszych 
nastąpiło ogłoszenie wyników dla poszczegól-
nych kategorii. Poznaliśmy więc najpierw szóst-
kę najlepszych biegaczek, a potem po trzy 
najszybsze zawodniczki w każdej kategorii wie-
kowej. Następnie ogłoszone zostały nazwiska 
sześciu najszybszych biegaczy oraz trzech naj-
lepszych w każdej kategorii wiekowej. Odrębna 
grupa, nagrodzona na samym końcu to trzy naj-
lepsze biegaczki i trzech najlepszych biegaczy 
z terenu gminy Kleszczów.

Najlepsze wyniki w II edycji biegu ulicznego 
„Kleszczów na Piątkę” uzyskali: ● 1. Hubert Po-
krop ze Swarzędza (czas 15:20), ● 2. Tomasz 
Osmulski z Łodzi (czas 15:28), ● 3. Maciek Nit-
ka z Łodzi (czas 15:46). Kolejne miejsca za-
jęli biegacze z Koluszek: Patryk Stypułkowski 
i Krzysztof Pietrzyk. Pierwszą szóstkę zamknął 
Tomasz Kunikowski z Łowicza.

Wśród kobiet najlepsze wyniki osiągnę-
ły: ● Justyna Korytkowska (m. 16, czas 18:11), 
● Agnieszka Kuzyk (m. 22, czas 18:57), ● Elż-
bieta Styczyńska (m. 23, czas 19:02).

Spośród biegaczy i biegaczek z gminy 
Kleszczów najlepsze rezultaty uzyskali: ● Ra-
dosław Berencz (m. 14, czas 18:08), ● Marta 
Olczyk (m. 29, czas 19:15), ● Grzegorz Bara-
nowicz (m. 43, czas 20:08).

Głównym organizatorem biegu był LKS 
Omega Kleszczów. Szczegółowe wyniki zawo-
dów dostępne są na stronie: http://inessport.
pl/wyniki.

(s)

Czołówka biegu na ulicy Miłej Za sobą mają już połowę dystansu

„Kleszczów na Piątkę”

Na ulicy Południowej było „pod górkę”  Ulica Sportowa - ostatnia prosta

Komu przypadną najcenniejsze puchary?  Triumfatorki jednej z grup dziewczęcych

Puchar dla najszybszej biegaczki  Najlepsi biegacze z gminy Kleszczów

J


