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Trudne żniwa, małe zbiory

T

ego roku rolnicy nie zaliczą do najbardziej udanych. Na znaczne obniżenie plonów wpłynęła przede wszystkim zima, która na
długo przykryła pola (przynajmniej w naszym regionie) warstwą śniegu
i szczelną skorupą lodu. Chłodna i bardzo mokra wiosna dołożyła swoje trzy grosze, a upalny lipiec przyspieszył dojrzewanie słabo wykształconego ziarna.
Co gorsza aura nie sprzyja teraz sprawnemu prowadzeniu żniw. Po
suchych, słonecznych dniach przychodzą deszcze. W normalnych warunkach sześć kombajnów, którymi dziś dysponuje Zakład Komunalny „Kleszczów” (cztery starsze Bizony Rekord i dwa nowe, bardziej wydajne New
Holland) uporałoby się z koszeniem zbóż na terenie całej gminy
w ciągu dwóch tygodni. Tymczasem - choć kombajny po raz pierwszy wyruszyły do pracy 17 lipca w pierwszych dniach sierpnia na
skoszenie czekało jeszcze sporo pól.
W tym sezonie za godzinę pracy Bizona z rozdrabniaczem słomy
rolnicy korzystający z usług Zakładu Komunalnego „Kleszczów” płacą 290 zł netto. W przypadku kombajnu New Holland cena ta wynosi 340
zł. Tańsze jest wynajęcie maszyny bez rozdrabniacza – odpowiednio 260
i 290 zł.
(s)
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Bracia Golcowie
na dożynkach w Łękińsku

5

września odbędzie się Gminne Święto Plonów. Uroczystości rozpoczną się
dziękczynną mszą świętą w kościele parafialnym w Łękińsku (godz. 15.00), po czym uczestnicy przejdą w barwnym korowodzie, prowadzonym tradycyjnie przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą
Gminy Kleszczów na boisko sportowe przy ulicy
Północnej.
Tu odbędzie się ceremonia związana z przekazaniem chleba i dożynkowych wieńców, po czym
rozpoczną się sceniczne występy. W bogatym programie znajdzie się zarówno koncert kleszczowskiej orkiestry dętej, jak i popisy zespołów folklorystycznych (Zespół Pieśni i Tańca HARNAM,
Zespół Ludowy z Konopnicy).
Prawdziwą gratką dla uczestników gminnego
święta będzie bez wątpienia koncert zespołu Golec uOrkiestra. Dożynki zakończy zabawa taneczna z udziałem zespołu muzycznego. Nie zabraknie
też innych atrakcji: pokazów, konkursów, wystaw.
Już dziś serdecznie zapraszamy na DOŻYNKI
GMINY KLESZCZÓW.

SOLPARK - „Budową Roku 2009”

ompleks Dydaktyczno-Sportowy „SOLPARK Kleszczów” zdobył nagrodę
I stopnia w corocznym konkursie „Budowa Roku”, organizowanym przez
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Konkurs ten jest od
21 lat uznawany za najbardziej prestiżowy w branży budowlanej, a nagrody I stopnia nazywane są „budowlanymi Oscarami”.
Do finału tegorocznej edycji zakwalifikowano 78 różnego rodzaju obiektów, których budowa zakończyła się w 2009 r. Przed wydaniem ostatecznego werdyktu jurorzy odwiedzali każdą ze zgłoszonych do konkursu budów i oceniali m.in. jakość
wykonania oraz zastosowane rozwiązania technologiczne. Najwyższe nagrody
otrzymało dziewiętnaście obiektów, podzielonych na 8 różnych kategorii. „SOLPARK” został zgłoszony do konkursu przez generalnego wykonawcę tej inwestycji,
którym była spółka Polimex Mostostal.
Gratulacje z okazji nagrodzenia kleszczowskiego kompleksu przesłała na ręce
wójt Kazimiery Tarkowskiej wojewoda – Jolanta Chełmińska.
å ciąg dalszy na str. 7
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Ostatnia szansa na rentę

raz trzeci rolnicy będą mogli starać się o renty strukturalne. Składanie wniosków ma się rozpocząć 1 września i potrwa tylko dziesięć dni. Podstawowa
renta wypłacana w tej turze ma wynieść 1013 zł miesięcznie. Rolnik może uzyskać
także dodatek na małżonka (675 zł), pod warunkiem, że ma on ukończone 55 lat,
pracował wspólnie z nim w gospodarstwie i jest objęty ubezpieczeniem KRUS.
å ciąg dalszy na str. 9
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Geotermia bliżej

onsorcjum, którego liderem jest spółka Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło będzie wykonawcą zadania, kluczowego dla uruchomienia
instalacji geotermalnej w Kleszczowie. Inwestycja obejmuje m.in. wywiercenie drugiego otworu
geotermalnego, oznaczonego symbolem Kleszczów GT-2, budowę rurociągu o dłu- Widok wiertni w trakcie wykonygości 3,2 km, który wania otworu Kleszczów GT-1
połączy ten odwiert z wykonanym
w 2009 r. otworem Kleszczów
GT-1, a także budowę dwóch podziemnych komór
żelbetowych z zasuwami, filtrami iniezbędną armaturą
oraz budowę zewnętrznego zbiornika zrzutowego
opojemności 4 tys.
m sześć.
å ciąg dalszy na str. 3
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W urzędowym kalejdoskopie
STYPENDIA SZKOLNE. Wakacje to dla uczniów pora zasłużonego od-

poczynku po trudach szkolnej nauki. Dla prymusów jest to dodatkowo czas
konsumowania efektów ambitnej nauki. Na wakacyjne przyjemności albo „pozanaukowe” pasje mogą wydawać pieniądze ze stypendiów.
Wnioski o przyznanie stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce uczniów
szkół podstawowych oraz gimnazjum
Gminna Komisja Stypendialna rozpatrywała 22 czerwca. Dzięki temu decyzje
o przyznaniu stypendium wójt Kazimiera
Tarkowska mogła wręczyć najlepszym
uczniom już podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Kolejne posiedzenia, dotyczące wniosków o stypendia, złożonych przez
uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
a także wniosków o stypendia motywacyjne za osiągnięcia promujące gminę
Kleszczów komisja stypendialna odbyła
7 i 27 lipca.
Oto krótki bilans pomocy stypendialnej,
przyznanej po zakończeniu roku szkolnego 2009/2010 uczniom mieszkającym
na terenie gminy:
Stypendia motywacyjne
• Szkoła Podstawowa w Kleszczowie – 31 stypendiów na łączną kwotę
14.180 zł.
• Szkoła Podstawowa w Łękińsku – 12 stypendiów na łączną kwotę 5.020 zł.
• Gimnazjum w Kleszczowie – 43 stypendia na łączną kwotę 24.580 zł.
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 54 stypendia na łączną kwotę 36.700
zł.
Stypendia motywacyjne za szczególne osiągnięcia
• Szkoła Podstawowa w Kleszczowie – 53 stypendia na kwotę 8.950 zł.
• Szkoła Podstawowa w Łękińsku – 11 stypendiów na kwotę 2.400 zł.
• Gimnazjum w Kleszczowie – 20 stypendiów na kwotę-5.250 zł.
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 15 stypendiów na kwotę 6.500 zł.
Stypendia socjalne
• szkoły ponadgimnazjalne – 9 stypendiów na kwotę 5.800 zł.

NA PLACACH ZABAW. Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę

i montaż urządzeń zabawowych na czterech placach zabaw. Dostawcą została firma z Gliwic An Archi Group, która zamówione urządzenia dostarczy
i zamontuje za 290.588 zł.
Na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie zostanie ustawiony zestaw zabawowy, przeznaczony dla dzieci starszych. Znajdzie się w nim
m.in. wieża z daszkiem czterospadowym, mostek linowy z podestami, „małpi
mostek”, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej z burtami z drewna, zjazd strażacki
i ścianka wspinaczkowa.
Na place zabaw w Wolicy i w Żłobnicy zostały zamówione ośmiokątne wieże sprawnościowe. Bawiące się tu dzieci będą mogły wspinać się po linach
splecionych w kształt pajęczyny i po drabinkach. Zamontowane zostaną także
stanowiska z uchwytami do podciągania się.
Nowe wyposażenie pojawi się także na placu zabaw w Czyżowie. Zestaw zabawowy będzie się składał m.in. ze zjeżdżalni ze stali nierdzewnej z burtami
z drewna giętego, zjazdu strażackiego, drabinki linowej i podestu do wspinania
się. W Czyżowie zostanie też ustawiona nowa karuzela.
W parku w Łuszczanowicach zostanie zamontowane urządzenie zabawowe
dla dzieci od 1 roku życia. W jego skład wchodzą dwie wieżyczki połączone
przeplotnią linową z dodatkowymi drążkami poziomymi dla ułatwienia przechodzenia, mała zjeżdżalnia, schody z poręczami i drabinka płaska.
Termin realizacji zamówienia został ustalony na 31 sierpnia. Od 15 sierpnia
rozpoczną się prace montażowe.

PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ. Długość odcinka drogi powiatowej nr 1900E, którego modernizację wzięła na siebie gmina Kleszczów,
wynosi 1350 metrów. Zakres prac, jakie trzeba wykonać na tej drodze, obejmuje nie tylko branżę drogową tj. poszerzenie jezdni z pięciu do siedmiu metrów
oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Po usunięciu rosnących po obu
stronach drogi drzew drogowcy wykonują roboty związane m.in. z odwodnie-
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niem drogi (kanalizacja deszczowa), przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej, przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej, wykonaniem oświetlenia ulicznego oraz budową kanalizacji teletechnicznej. Dzięki tym pracom
tereny przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego
na budownictwo będą mogły być
łatwiej podłączane do gminnej
infrastruktury.
W przetargu na przebudowę
ulicy Słonecznej uczestniczyło
5 firm. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła spółka DROGBUD z podczęstochowskiej Lubojenki, która
zlecone prace wykona za 5,86
mln zł. Termin zakończenia robót
przewidywany jest na początku
grudnia tego roku.

WODA Z WŁASNEGO UJĘCIA. Wydajność ujęcia wody, zbudowane-

go na potrzeby strefy przemysłowej w Bogumiłowie pozwoli na zaopatrzenie
w wodę mieszkańców wsi Kamień i Dębina. Obecnie miejscowości te zasilane
są w wodę kupowaną przez Zakład Komunalny „Kleszczów” z ujęcia Chabielice, na terenie sąsiedniej gminy Szczerców.
Aby móc podłączyć Kamień i Dębinę do nowego źródła wody konieczne będzie przeprowadzenie modernizacji nieczynnego dziś starego ujęcia wody
w Kamieniu. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił z wnioskiem
do Rady Gminy o utworzenie nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego.
Zgodnie z propozycją, zaakceptowaną przez radnych, w tym roku nastąpi
podłączenie wodociągu do stacji uzdatniania wody, zbudowanej już na terenie
strefy w Bogumiłowie, wykonana zostanie też dokumentacja rozbiórki starego
budynku ujęcia wody oraz wykonanie projektu technicznego nowej przepompowni wody, która mieścić się ma w zabudowie kontenerowej.
Na rok 2011 zaplanowana została rozbiórka budynku starego ujęcia i budowa
nowej kontenerowej przepompowni. Kwota planowana na 2010 rok to 50 tys.
zł, zaś na rok przyszły – 300 tys. zł. Przypomnijmy, że odcinek nowego wodociągu, który pozwoli zasilić przepompownię w Kamieniu z nowego ujęcia został
zbudowany jesienią 2008 roku.

CZY BĘDZIE DOFINANSOWANIE? 9 lipca Urząd Gminy złożył

w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek o refundację znacznej części
nakładów poniesionych na jedenaście inwestycji z zakresu telefonizacji gminy,
które realizowane były w latach 2007-2009. W tym czasie prowadzone były
inwestycje związane z rozbudową infrastruktury teletechnicznej, m.in. budowa kanalizacji teletechnicznej i sieci rozdzielczej w Łuszczanowicach i Kolonii Łuszczanowice, przebudowa sieci w Łękińsku przy ul. Długiej i ul. Leśnej,
budowa kanalizacji teletechnicznej i sieci rozdzielczej na terenie strefy przemysłowej nr 1 w Rogowcu i strefy nr 2 w Kleszczowie, a także kilkuetapowa
rozbudowa węzła internetowego. Jednym z zadań realizowanych latem 2009
roku było podłączenie kompleksu „SOLPARK” do centrali telekomunikacyjnej
ARR „Arreks” (na zdjęciu).
Inwestycje te obejmujące budowę telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej na terenie gminy Kleszczów
mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007-2013, Działanie IV. 1
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Całkowita wartość
projektu wynosi 3.805.424,99 zł,
natomiast kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o którą wystąpiła gmina to 2.696.069,43 zł.
Złożenie wniosku poprzedziło
przygotowanie obszernej dokumentacji, a także opracowanie studium wykonalności dla projektu. To zadanie
zrealizowała Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. w Kleszczowie.
Informacji o tym, czy projekt uzyska unijne dofinansowanie spodziewać się
możemy jesienią.
(s)
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Lipcowa sesja

22 ni podjęli m.in. uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebielipca odbyło się kolejne w tej kadencji posiedzenie Rady Gminy Kleszczów. Rad-

gu wykonania budżetu gminy Kleszczów za I półrocze roku budżetowego oraz informacji
o przebiegu wykonywania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. Zgodnie z zasadami określonymi w tej uchwale będą już
przygotowywane najbliższe sprawozdania budżetowe za I półrocze, których rozpatrzeniem
komisje rady zajmą się w tym miesiącu. Podjęcie tej uchwały było konieczne ze względu na
przepisy nowej ustawy o finansach publicznych.
Radni dokonali zmian w budżecie gminy Kleszczów na rok 2010. Zmiany są wynikiem
wniosków, które do rady skierowali: skarbnik gminy, kierownicy referatów IZP, OŚG, SOG,
a także jednostki gminne: szkoły podstawowe oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Analizą
zasadności tych wniosków zajmowała się Komisja Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska na posiedzeniu 21 lipca. Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu naszej gminy planowane są na poziomie 192,76 mln zł, a wydatki na poziomie 224,46 mln zł.
Rada Gminy wyraziła zgodę na przedłużenie dzierżawy gminnych nieruchomości gruntowych w Łuszczanowicach i Kamieniu, a także na nabycie do zasobów gminy nieruchomości gruntowych w Wolicy i Łękińsku. W Wolicy działka o powierzchni 24 m kw. została zajęta na wykonanie utwardzenia drogi, natomiast w Łękińsku 3 działki o łącznej powierzchni 24
arów zostaną – zgodnie z wnioskiem przyjętym na tegorocznym zebraniu wiejskim w Łękińsku – przeznaczone na urządzenie gminnego skweru. Jest to teren sąsiadujący z pobliskim
kompleksem boisk. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały jego zagospodarowanie przyczyni się do poprawy estetyki przyległych terenów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw
oraz uatrakcyjni korzystanie z nich.
Kolejne uchwały przyjęte przez radnych dotyczyły: ustalenia tygodniowego wymiaru
obowiązkowych godzin zajęć (pensum) przypisanego do stanowisk kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczowie; ustalenia zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych uczniom
szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez gminę Kleszczów oraz zmian w regulaminie dotyczącym nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy, które do wojewody łódzkiego skierował jeden z mieszkańców Kleszczowa. Skarga dotyczyła
zróżnicowania cen energii elektrycznej na terenie gminy Kleszczów oraz ograniczeń wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a dotyczących budowy wolnostojących budynków gospodarczych. Radni zapoznali się z wyjaśnieniami wójt Kazimiery Tarkowskiej, odpowiedziami, których w podnoszonych przez
skarżącego sprawach udzielał już wcześniej Urząd Gminy, a także ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, która zajmowała się skargą 19 lipca. W oparciu o uzyskane informacje, a także ze względu na to, że podnoszone w skardze sprawy wiele razy omawiano podczas sesji
i komisji, radni uznali wniesienie skargi za nieuzasadnione. Obszerne uzasadnienie dołączone do uchwały zostało przesłane zarówno skarżącemu, jak i wojewodzie łódzkiemu.
(s)

Geotermia bliżej
å ciąg dalszy ze str. 1
Spółka Zakład Komunalny „Kleszczów”,
która w imieniu gminy Kleszczów zajmuje
się tworzeniem infrastruktury geotermalnej
podpisała już umowę z wybraną w przetargu jasielską firmą, a teraz prowadzi prace
i uzgodnienia administracyjno-techniczne.
- Zanim rozpoczną się wiercenia musimy mieć m.in. zatwierdzony przez Urząd
Górniczy w Kielcach „Plan ruchu zakładu
górniczego” – mówi Krzysztof Jasnos, prezes zarządu Zakładu Komunalnego „Kleszczów”. – Współpracujemy także z projektantami, którzy przygotowują plany inwestycji
budowlanych. Uzgodniliśmy w szczegółach
trasę przebiegu rurociągu łączącego obydwa odwierty.
Planowana głębokość odwiertu Kleszczów GT-2 wynosi ponad 1700 metrów.
Za kilka tygodni wieża wiertnicza zostanie
ustawiona w Kolonii Łuszczanowice, w pobliżu miejscowego ujęcia wody – bo to wła-

śnie miejsce okazało się najlepszą lokalizacją. Dozorem geologicznym nad pracami
związanymi z wykonaniem odwiertu zajmować się ma Przedsiębiorstwo Geologiczne
POLGEOL S.A.
Wartość brutto umowy podpisanej z wykonawcą to 18,2 mln zł, a ustalony termin
zakończenia robót - marzec 2011 r. Nowa
inwestycja umożliwi gminie Kleszczów wykorzystanie wód termalnych m.in. do ogrzewania obiektów Kompleksu Dydaktyczno-Sportowego „SOLPARK Kleszczów”,
a także do rozwoju usług rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych.
Przypomnijmy, że pierwszy odwiert do
podziemnych złóż wód termalnych w gminie Kleszczów zrealizowany został w 2009
roku. Próbne pompowania potwierdziły, że
z głębokości ponad 1600 metrów można
w ciągu godziny wydobyć ok. 200 m sześć.
solankowej wody o temperaturze ok. 52 st.
C. Jest to wynik lepszy od przyjmowanych
wcześniej prognoz.
(s)
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KOMUNIKATY
Spotkanie w sprawie przebudowy
centrum Kleszczowa
W związku z przygotowaniami do realizacji zadania „Przebudowa centrum Kleszczowa”
oraz przedłożeniem wstępnych koncepcji przez
wybraną w przetargu firmę uprzejmie zapraszam
mieszkańców Kleszczowa na spotkanie z projektantami. Spotkanie odbędzie się 9 września
w Domu Kultury w Kleszczowie. Początek godz. 17.00.
Przebudowa centrum Kleszczowa dotyczyć
ma ulicy Głównej na odcinku o długości ok. 3,2
km (od ronda w Żłobnicy do nowego ronda przy
ul. Milenijnej), wraz z terenami użyteczności publicznej, przyległymi do tego odcinka ul. Głównej.
Ze względu na bardzo duży zakres planowanych prac oraz propozycję wprowadzenia znacznych zmian, zachęcam wszystkich mieszkańców
Kleszczowa do udziału we wspólnej dyskusji.
Podczas spotkania będzie można również przedstawić własne pomysły oraz zasugerować rozwiązania techniczne, mające na celu poprawienie atrakcyjności naszej gminnej stolicy.
Serdecznie zapraszam!

Lekarze specjaliści
12 sierpnia – w związku z urlopami – łódzcy
lekarze specjaliści przyjmować będą w Gminnym
Ośrodku Zdrowia w okrojonym składzie. Obecni
będą tylko internista i okulista. W drugim terminie (26 sierpnia) z zespołu lekarzy-specjalistów,
ustalonego na czwarty czwartek miesiąca, nieobecny będzie jedynie laryngolog.
Aby odpracować urlopową nieobecność lekarze przyjmować będą w kolejnych terminach.
Informacje na ten temat można uzyskać w rejestracji do lekarzy specjalistów (tel. 44/ 731 30 15)
w drugi lub czwarty czwartek miesiąca.

Bilety miesięczne
Osoby korzystające z biletów miesięcznych
PKS informujemy, że zgłoszenia na bilety na
wrzesień przyjmowane będą w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie 25 sierpnia, w godz. 10 – 13. Odbiór biletów – 26 sierpnia.

Ogłoszenie
o badaniach
Dnia 31.08.2010 r. w Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie
prywatna firma medyczna VITAMED z Białegostoku we współpracy
z NZOZ w Kleszczowie, organizuje
odpłatne dopplerowskie badania
przesiewowe przepływu krwi w
naczyniach kręgowych, szyjnych
oraz kończynach dolnych, wraz z
konsultacją lekarza.
Zapisy oraz informacje - w Gminnym Ośrodku Zdrowia.
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Karnety na basen
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że od 1 sierpnia 2010
roku nastąpiła zmiana w zakresie korzystania przez mieszkańców z darmowych godzin basenu.
Każdy mieszkaniec gminy (tj. osoba zameldowana na terenie gminy i stale tu zamieszkująca) ma możliwość skorzystania
na podstawie wydanego przez „SOLPARK Kleszczów” karnetu z darmowych 8 godzin basenowych w każdym miesiącu
od poniedziałku do czwartku w dowolnych godzinach oraz
w soboty od 8.00 do 12.00. Niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny miesiąc. Dzieci wchodzą z osobami dorosłymi w dowolnym dniu w godzinach wskazanych wyżej.
Karnety wydawane są przez „SOLPARK”. Do wyrobienia karnetu potrzebny jest: wypełniony wniosek (do pobrania w kompleksie „SOLPARK” lub w Urzędzie Gminy - w Punkcie Obsługi
Klienta), dowód osobisty (w przypadku dzieci nie posiadających
innego dokumentu - legitymacja szkolna), zdjęcie i uiszczenie
kwoty 15 zł (koszt wyrobienia karnetu).
Ponadto Urząd Gminy zarezerwował basen wyłącznie dla
emerytów na jedną godzinę w tygodniu - w każdy wtorek od
9.30 do 10.30. W tym czasie pod kierunkiem instruktora można korzystać z zajęć gimnastycznych w wodzie. Wejście - za
okazaniem legitymacji emerytalnej.
n

Na zakup podręczników

U

czniowie z mniej zasobnych finansowo rodzin mogą starać
się o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników.
Dotyczy to zarówno uczniów klas I – III szkól podstawowych, jak też
uczniów klas II gimnazjum z terenu gminy Kleszczów.
Formularz wniosku można znależć na stronie internetowej gimnazjum (www.gimkleszczow.pl) i wydrukować go. Wnioski dostępne są także w szkołach. We wniosku należy podać imię i nazwisko
ucznia ubiegającego się o dofinansowanie, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie
przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie. Jeśli miesięczny dochód nieznacznie przekracza 351 zł warto napisać dodatkowe uzasadnienie.
Załączniki, które należy dołączyć do wniosku to: zaświadczenie o dochodzie netto (tj. dochód brutto pomniejszony o zaliczkę
na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz alimenty świadczone
na rzecz innych osób), uzyskanym przez wszystkich członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku; oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
2010/2011.
(s)

Dyrektor
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta
w Kleszczowie
zatrudni:
•

nauczyciela wychowania fizycznego - w wymiarze
4/18 etatu,
• nauczyciela matematyki - w wymiarze 5/18 etatu,
• nauczyciela techniki - w wymiarze 3/18 etatu.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianych kandydatom oraz zakresu wykonywanych zadań można
uzyskać w siedzibie placówki oraz pod numerem telefonu (44)
731 33 45.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do
dnia 16.08.2010 r.
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Maya Victory Sp. z o.o.
w Bogumiłowie, ul. Nowa 2
zatrudni
pracowników fizycznych
do demontażu zużytego sprzętu
AGD, RTV
najchętniej z wykształceniem
elektrycznym.
Zatrudnienie - po wstępnej rozmowie
kwalifikacyjnej.
Telefon do kontaktu:
44/ 731 41 41 w godz. 8 - 15.
Dyrektor
Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Łękińsku
zatrudni osobę na stanowisko
sprzątaczka - woźny na ½ etatu, na czas określony.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianych
kandydatom oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w siedzibie PPS w Łękińsku (tel. 44/731 46 00).
Dokumentację należy składać do dnia 16.08.2010 r.
do placówki.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
zatrudni pracownika

na stanowisko referenta
w wymiarze ¼ etatu.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianych kandydatom oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w siedzibie ZSP w Kleszczowie (tel.
44/731 65 60) lub na stronie www.zsp.bip.kleszczow.pl.
Dokumentację należy składać do dnia 20.08.2010 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

zatrudni nauczycieli:
• języka angielskiego,
• języka hiszpańskiego,
• technologii informacyjnej,
• języka polskiego,
• chemii.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań
stawianych kandydatom można uzyskać w siedzibie
ZSP w Kleszczowie (tel. 44/731 65 60) lub na stronie
www.zsp.bip.kleszczow.pl.
Dokumentację należy składać do dnia 20.08.2010 r.

Poszukuję opiekunki do dziecka.
Tel. 502-106-420.
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Wspieramy potrzebujących
Rozmowa z wójtem gminy Kleszczów, Kazimierą Tarkowską
- 29 lipca delegacja samorządowa gminy Kleszczów
odwiedziła gminę Wilków, po to by formalnie przekazać
pomoc finansową i rzeczową, która na czerwcowej sesji
została przyznana tej – bodaj najbardziej poszkodowanej w wyniku majowej powodzi – gminie w Polsce. Jakie
są Pani wrażenia po tym wyjeździe?
- Wyjeżdżając do Wilkowa miałam w pamięci widok zalewanych przez wezbraną wodę terenów miast i wiosek. Pokazywała to obszernie telewizja, czytaliśmy w codziennych
gazetach o wielkiej skali zniszczeń. Mogłoby się wydawać,
że ponad 2 miesiące po powodzi życie na zalanych terenach
wróciło do względnej normy, tym bardziej że osuszaniu zalanych domów sprzyjał ciepły, a wręcz upalny lipiec. Po wizycie w gminie Wilków wiem, że tamte tereny będą wracać do
normalnego życia przez całe lata. To rolnicza gmina, której
mieszkańcy żyli głównie z uprawy sadów i plantacji chmielu.
Te uprawy zostały całkowicie zniszczone. Owocowe drzewka są zupełnie martwe, chmiel trzeba będzie sadzić od nowa
i czekać kilka lat na pierwsze zbiory. Dramat mieszkańców
tych terenów, które zniszczone zostały w wyniku powodzi,
jest naprawdę ogromny, ale w przypadku Wilkowa wyjątkowy. Nasza pomoc, która w wymiarze finansowym wyniosła
600 tys. zł to przysłowiowa kropla w morzu potrzeb.

nych mieszkańców. Akcja zbierania środków na pomoc
dla miejscowości poszkodowanych w powodzi ciągle
trwa i jest prowadzona przez różne ośrodki i organizacje
w Polsce. Ta pomoc jest bardzo potrzebna, często oglądamy w telewizji skalę powodziowych zniszczeń. Widzimy też jak wyczerpani tą sytuacją ludzie przygotowują
się na kolejną falę powodzi. Dwa miliony zł przeznaczone przez samorząd Kleszczowa to pomoc wszystkich
mieszkańców naszej gminy. Cieszę się, że o solidarność z poszkodowanymi zaapelowały też nasze szkoły samorządowe. Dzięki temu w ostatnich dniach roku
szkolnego uczniowie i ich rodzice uczestniczyli w zbiórce pieniędzy, kupowali także przybory i pomoce szkolne, które trafiły do poszkodowanych miejscowości.
- Mówimy teraz o finansowym wsparciu udzielanym przez gminę Kleszczów w sytuacjach klęsk żywiołowych. A przecież taką pomoc samorząd gminy
przyznaje praktycznie co roku na inwestycje komunalne. Czy wiadomo, jaką wartość miała dotychczas
ta dobrowolna pomoc dla innych gmin?
- Kiedy przygotowywaliśmy bilans osiągnięć naszej gminy na uroczystości związane z dwudziestoleciem samorządu terytorialnego robiliśmy także podsumowania finansowe. Okazało się, że wartość pomocy
udzielonej dotychczas innym samorządom na inwestycje komunalne oraz wsparcie mieszkańców poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych wyniosła 17,4 mln zł. Po raz pierwszy przyznaliśmy taką
pomoc w 1997 roku po pamiętnej wielkiej powodzi.
W 2002 roku prawo umożliwiło samorządom solidarne wspieranie innych gmin, miast i powiatów, nie tylko
w związku z klęskami żywiołowymi. Wtedy zdecydowaliśmy się rozszerzyć tę pomoc, przeznaczając na
nią co roku od 2 do 3 mln zł.
- Czy jest powszechne zrozumienie dla tej wyjątkowej chyba w skali Polski ofiarności?

- Z rozmów z mieszkańcami wiem, że nie wszyscy przekonani są do idei takiego wspierania innych,
Przekazanie czeku symbolizującego kwotę wsparcia fisłabszych finansowo samorządów. Nie powinniśmy
nansowego, jakie z gminy Kleszczów trafiło do gminy
być samotną wyspą, wyposażoną we wszystkie najWilków. Na zdjęciu: wójtowie obydwu gmin: Kazimiera
nowocześniejsze sieci i usługi infrastrukturalne, podTarkowska i Grzegorz Tarasiński.
czas gdy kilkadziesiąt kilometrów dalej ludzie ciągle
nie mogą korzystać z przyzwoitych dróg i nie są pod- Tej gminie podarowaliśmy także wóz strażacki…
łączeni do sieci kanalizacyjnej. Za otrzymane z Klesz- Gmin chętnych na przyjęcie samochodu pożarniczego
czowa pieniądze gminy remontują drogi, (po których
marki Jelcz z jednostki OSP w Wolicy było wiele, jednak na
często jeżdżą nasi mieszkańcy) rozbudowują sieć woposiedzeniu Zarządu Gminnego OSP podczas dyskusji padociągową i kanalizacyjną, docieplają i modernizują budła propozycja, aby pojazd przekazać najbardziej dotkniędynki szkolne. Z tego co wiem nasze wsparcie wykotej powodzią gminie. Rada Gminy zgodziła się i podjęła storzystywane jest często przez gminy jako wkład własny,
sowną uchwałę. Przekazaliśmy więc samochód do Wilkowa.
niezbędny przy staraniach o zdobycie znacznie więkTutejsza jednostka OSP straciła w wyniku powodzi dwa poszych pieniędzy ze środków unijnych. Tak więc te piesiadane pojazdy pożarnicze. Te auta nie nadają się w ogóle
niądze dają zwiększony efekt inwestycyjny.
do użytku, więc dopiero dzięki naszej pomocy strażacka jed- Nie można zapominać, że co roku niemało pienostka odzyskała możliwość pomagania mieszkańcom gminiędzy gmina Kleszczów wpłaca jako „janosikowe”
ny, nie tylko w sytuacji zagrożenia pożarowego.
do budżetu państwa. To też są pieniądze przezna- Czy pozostała pomoc, uchwalona na czerwcowej
czane podobno dla uboższych samorządów…
sesji została już przekazana do innych samorządów?
- I to wcale niemałe pieniądze. Podliczyliśmy, że
- Tak. Umowy dotyczące przeznaczenia przekazywaod czasu kiedy płacimy „janosikowe” czyli od 1997 roku
nych pieniędzy i sposobu rozliczenia tej pomocy podpisywado połowy roku 2010 wpłaciliśmy do budżetu państwa
łam już pod koniec czerwca. Z kilku samorządów otrzymaliłącznie ponad 360 mln zł. To ogromna kwota, w dodatśmy serdeczne podziękowania, niektóre gminy już przysłały
ku anonimowa, wrzucana do wielkiego wspólnego worrozliczenie z przekazania tych środków dla poszkodowaå ciąg dalszy na str. 7
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Konkurs na
projekt statuetki

Z czów – to tytuł, który będzie
przyznawany za szczególny wkład
asłużony dla Gminy Klesz-

w rozwój naszej gminy. Uhonorowane nim będą mogły być zarówno
osoby, jak też instytucje i organizacje. Tytuł przyznawany będzie m.in.
w dziedzinach: rozwoju gospodarczego; oświaty, nauki i sportu; kultury
i sztuki; ochrony zdrowia; opieki społecznej; promowania samorządności.
Aby wziąć udział w konkursie na
projekt statuetki oraz dyplomu „Zasłużony dla Gminy Kleszczów” należy: zapoznać się z regulaminem konkursu, zamieszczonym na stronie
www.kleszczow.pl, wypełnić formularz zgłoszeniowy i do 15 października przekazać do Urzędu Gminy 1 lub
2 projekty, spełniające wymogi nałożone przez regulamin.
Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej
w materiale mającym charakter trwały (drewno, metal, szkło, tworzywo
sztuczne, papier, glina) w skali 1:1,
przy czym zastosowana technika plastyczna powinna stwarzać możliwość
powielania w wielu egzemplarzach.
Uczestnikami konkursu mogą
być amatorzy, artyści, studenci szkół
artystycznych, Ogłoszenie wyników
przewidziane jest do połowy listopada br. Główna nagroda pieniężna to
3 tys. zł brutto.
(s)

Nowe szkolenia
– po wakacjach

A się do nowego sezonu szkoleniowego. Nabór uczestników nogencja „Arreks” przygotowuje

wych zajęć ogłosił w czerwcu i lipcu.
Dwa z zaproponowanych tematów
nie spotkały się z zainteresowaniem
na tyle dużej grupy uczestników, by
szkolenia doszły do skutku. Dziś wiadomo, że najwięcej chętnych zgłosiło
się na zajęcia, które przygotowywać
mają do pracy na stanowisku pracownika kadrowo-płacowego. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu i przewidziano na nie 80 godzin.
Dzięki poprzednim szkoleniom,
przeprowadzonym w „Arreksie”
przed wakacjami kolejne osoby zyskały wiedzę z zakresu obsługi kas
fiskalnych, a druga grupa przeszkolona została z zakresu podstawowych wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub
wprowadzających do obrotu środki spożywcze (dawne minimum sanitarne).
(s)
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Wakacje z plastyką

GOK w Kleszczowie
zaprasza

L

etnie spotkania ze sztuką to cykl
zajęć edukacyjnych, organizowanych w sierpniu w kolejnych placówkach
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Zajęcia adresowane są do dzieci
i młodzieży, a materiały i sprzęt niezbędny do ich prowadzenia zapewnia GOK.
Plastycznym edukowaniem uczestników spotkań zajmuje się Bogusława
Gajzler. Najmłodsi poznają technikę malarstwa akrylowego na folii oraz rysunku
Zajęcia w Łękińsku – z linearnego na folii. Tematy zarezerwowapomocą akrylu można ne dla młodzieży to: malarstwo akrylona folii namalować… we - impast-żel oraz techniki malarstwa
portret przyjaciela.
akwarelowego. Pierwsze spotkania mają
już za sobą bywalcy domów kultury w Łękińsku, Łuszczanowicach, Kleszczowie oraz świetlicy w Rogowcu.
Oto harmonogram pozostałych zajęć:
L.p.
1.
2.

MIEJSCE
WOK Żłobnica
WOK Wolica

DATA
12.08. (czwartek)
17.08. (wtorek)

GODZ.
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00

3.
4.
5.
6.

WOK Czyżów
WOK Dębina
WOK Kamień
WOK Antoniówka

18.08. (środa)
19.08. (czwartek)
20.08. (piątek)
24.08. (wtorek)

17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00

Oddalone, zagubione...
tytuł wystawy fotografii portretowej Cezariusza Belicy,
... toczłonka
Towarzystwa Fotograficznego im. E. Osterloffa

w Radomsku. Ekspozycja wysmakowanych portretów kobiet została otwarta w kompleksie „SOLPARK” w czerwcu i będzie dostępna
jeszcze przez jakiś czas.
(s)

Zajęcia z ceramiki artystycznej
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza dzieci
i młodzież
na zajęcia z ceramiki artystycznej.
Terminy najbliższych zajęć:
•

13 sierpnia, w godz. od 16:00 do 19:00,

•

20 sierpnia, w godz. od 16:00 do 19:00.

Zajęcia odbywają się w pracowni ceramiki GOK
w Kleszczowie.

Zwiedzą sztolnię i park rozrywki
Gminny
dla:
•
•
•

Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje 18 sierpnia

przedszkolaków z rodzicami,
uczniów szkół podstawowych,
młodzieży
wycieczkę do Tarnowskich Gór
i Parku Rozrywki w Chorzowie.
W programie m.in.:
•
zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga,
•
zwiedzanie Kopalni Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach,
•
pobyt w Parku Rozrywki w Chorzowie.
Wyjazd sprzed siedziby GOK w Kleszczowie – godz. 7,30, powrót do Kleszczowa – ok. 21:00.
ZAPRASZAMY!

Biblioteczny konkurs foto

G

minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie organizuje
konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”. Tematyka zdjęć jest dowolna, ale w każdym zdjęciu musi znaleźć się element nawiązujący do tematyki czytelnictwa książek.
- Konkurs służy popularyzacji czynności czytania, bo czytanie to przyjemność – mówi Violetta Kacperek, dyrektor kleszczowskiej biblioteki.
Szczegóły regulaminowe znajdują się na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl. Prace należy składać w siedzibie biblioteki
(Kleszczów, ul. Sportowa 8) do 20 sierpnia.
(s)

Wyroby hutnicze ze stali czarnej
Wyroby hutnicze ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
Nowoczesne panele ogrodzeniowe,
Siatka ogrodzeniowa
Wk³ady kominowe
Artyku³y przemys³owo-metalowe
Maszyny rolnicze

niskie ceny - transport gratis !

D¹browa 18a k/Sulmierzyc, tel. 601 768 288, 601 290 100

www.metmar.com.pl

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE
• ubezpieczenia na życie
o indywidualne,
o grupowe,
o z planem inwestycyjnym,
• Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”.
Patryk Jabłoński
Kleszczów, ul. Wschodnia 12
Tel. 728-475-298.
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SOLPARK - „Budową Roku
2009”

å ciąg dalszy ze str. 1

Rozmowa z wójtem gminy Kleszczów,
Kazimierą Tarkowską
å ciąg dalszy ze str. 5
ka. Kiedy inni samorządowcy czy dziennikarze pytają mnie co sądzę o „janosikowym” odpowiadam, że jeżeli już bogate gminy mają je wpłacać to powinno ono być
dystrybuowane raczej w obrębie regionu, z którego pochodzi. W naszym przypadku zyskałyby samorządy powiatu bełchatowskiego czy też województwa łódzkiego. Jestem przekonana, że byłoby to bardziej sprawiedliwe podejście. Przypomnę,
że gdy „janosikowe” zostało uchwalone to Kleszczów wspólnie z innymi gminami
walczył w sądach i przed Trybunałem Konstytucyjnym o jego zniesienie. TK orzekł
jednak, że jest to zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Obecnie Warszawa
zaczęła kolejną walkę z „janosikowym”. Popieramy te zabiegi, choć wiadomo że
stolica korzysta z odrębnej ustawy samorządowej.

W przesłanym piśmie czytamy m.in. „Cieszę się, że Państwa obiekt został dostrzeżony jako zasługująca na uznanie
inwestycja naszego regionu. To wizytówka budownictwa województwa łódzkiego, która ze względu na najwyższą jakość
budowania, wdrożenie nowych technologii i rozwiązań technicznych, znakomitą organizację procesu budowlanego oraz
profesjonalizm twórców – zarówno przy projektowaniu, jak
i wykonaniu zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną, będzie
stanowić istotny ślad pozostawiony w kształtowanej przez nas
przestrzeni, czyniąc nasze otoczenie piękniejszym i bardziej
komfortowym”.

- Już w czerwcu wnioskowała Pani o uruchomieniu tegorocznej pomocy
dla rolników na bazie wieloletniego programu socjalnego, który funkcjonuje
w naszej gminie. Jak dużo osób skorzysta z tego programu?
- Przez teren naszej gminy nie przepływają większe rzeki. Piaszczyste grunty i osuszenie terenu spowodowane przez działalność kopalni przyczyniło się do
tego, że z wyjątkiem sporadycznych przypadków uprawy rolne na naszym terenie nie ucierpiały w wyniku majowych, długotrwałych dreszczów. Jednak upały,
które nastały po okresie chłodów skróciły okres wegetacji. Deszczowe dni w czasie obecnych żniw mogą wpłynąć dodatkowo na zmniejszenie plonów . Jest to kolejny trudny rok dla naszych rolników, więc uruchomienie pomocy było konieczne.
W wyznaczonym na składanie wniosków okresie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 425 wniosków. Po sprawdzeniu kompletności złożonych
wniosków oraz po przeprowadzeniu wyrywkowych kontroli w terenie GOPS przygotował decyzje o wypłacie zasiłków. Pierwsza grupa – ponad 230 rolników, odebrała już pieniądze, pochodzące z tegorocznego budżetu gminy. Wypłata dla drugiej grupy zaplanowana jest na 10 sierpnia.
Jestem pewna, że dla prawdziwego rolnika największą nagrodą za zebranie plonów jest ich sprzedaż po godziwych cenach, a nie oczekiwanie na zasiłek
z GOPS. Dobrze jednak, że w obecnej sytuacji, kiedy zbiory są mizerne a ceny
skupu nie rekompensują rolniczego trudu, jest taka alternatywa dla naszych mieszkańców, którzy uprawiają grunty rolne.
- Z powodu zmian w przepisach został zawieszony inny, bardzo obiecujący program wsparcia. Mam tu na myśli dofinansowanie proekologicznych
inwestycji związanych z instalowaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła…
- To prawda. W ubiegłym roku zaczęliśmy realizować ten nowatorski w Polsce program. Zainteresowało się nim bardzo wielu mieszkańców. Dopłaty do tych
inwestycji pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 1 stycznia zmieniło się prawo i środki GFOŚ zostały włączone do
budżetu gminy. Po to, by przedłużyć funkcjonowanie programu dopłat już w lutym Rada Gminy przyjęła nową uchwałę. Zgodnie z nią dopłaty do proekologicznych inwestycji miały teraz pochodzić wprost z budżetu gminy. Urząd Wojewódzki zakwestionował tę uchwałę i przekazał ją do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi. W połowie maja otrzymaliśmy stanowisko Kolegium RIO, które uznało że
uchwała Rady Gminy w sprawie dofinansowania ze środków budżetu gminy zakupu i montażu instalacji wykorzystujących energię odnawialną jest nieważna. Z kilkuzdaniowego uzasadnienia przytoczę ten najważniejszy fragment: „W stanie
prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2010 roku działania polegające na dotowaniu osób fizycznych, jak i wypłacanie im kwot pieniężnych stanowiących częściowy
zwrot poniesionych przez nie kosztów instalacji, o których mowa w przedmiotowej
uchwale z budżetu Gminy, nie mogą mieć miejsca”.
W tej chwili toczą się dyskusje w parlamencie nad ewentualną zmianą przepisów. Stanowisko w tej sprawie z mojej inicjatywy zgłosiły wspólnie Rada Gminy
Kleszczów i Związek Komunalny Gmin. Chcemy, by wprowadzone zmiany umożliwiły dofinansowywanie z samorządowych budżetów proekologicznych inwestycji,
które realizują osoby fizyczne.
- Dziękuję za rozmowę.

(s)

To wcale nie tak odległa historia. Tak w lipcu 2008 roku
wyglądał teren budowy „SOLPARKU”
Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza nagroda dla tej największej inwestycji gminy Kleszczów. Kilka miesięcy temu
gmina została nagrodzona przez urbanistów z łódzkiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, którzy uznali „SOLPARK” za najlepiej urządzoną przestrzeń publiczną województwa łódzkiego.
(s)

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•
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UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
WYKOPY/NIWELACJA TERENU
TRANSPORT
ROZBIÓRKI
USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM
SPRZEDAŻ MAT. BUDOWLANYCH
TEL. 0604417176 TEL.FAX. 0446801564
ROLNICZA 5, LGOTA WIELKA

NA WYKONANE PRACE UDZIELAMY 36 MIESIĘCY GWARANCJI!
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NR 14-15/298-299

Wójt Gminy Kleszczów

Wójt Gminy Kleszczów

że realizując zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych
- ul. Ustronnej i Rolnej w Łękińsku wraz z budową infrastruktury
technicznej w zakresie: kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej,
sieci gazowej, linii kablowej podziemnej oświetleniowej NN”.
Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr: obręb Łękińsko:
458/2, 22/6, 22/4, 24/6, 24/13, 80/3, 39/1, 38/4, 38/3, 36/1, 292/1, 25/1,
26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 30/2, 31/1, 35/1, 457, 455/3, 68/5, 68/7,
69/1, 471/1, 472/1, 70/4, 70/6, 71/1, 479/1, 73/1, 75/5, 76/1, 77/1,
78/1, 79/1; obręb Kleszczów: 1393, 1394, 1581, 1582, 1712, 1585/2,
1594/2, 1597, obręb Łuszczanowice: 239/3, 242/1, 243/1.
Z treścią wniosku oraz aktami sprawy można zapoznać się
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410, pok. 27, tel.
44/ 731 31 10, wew. 155.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

że realizując zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi wewnętrznej na terenie osiedla domów wielorodzinnych w Łuszczanowicach, oraz budowa infrastruktury komunalnej w zakresie:
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, linii kablowej
podziemnej oświetleniowej i zasilającej NN”.
Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr:- obręb Łuszczanowice: 131/8, 131/9, 131/11, 131/12, 131/13, 132/4, 132/5, 132/6,
133/2, 133/3, 134/11, 317; obręb Kleszczów: 1266, 1267, 1268, 1422.
Z treścią wniosku oraz aktami sprawy można zapoznać się
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, pok.27, tel. 44/ 731
31 10, wew. 155.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

OBWIESZCZENIA

ogłasza zapisy na sadzonki drzew leśnych
dla mieszkańców Gminy Kleszczów.

zawiadamia,

zawiadamia,

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 następujących przedsięwzięć:
1. Rozbudowa zakładu produkcji suchych mieszanek budowlanych o linię gaszenia wapna przy ul. Milenijnej 2 w Kleszczowie,
realizowanego na wniosek spółki IZOLBET Kazimierz Majchrzak
i wspólnicy Sp. Jawna, ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin.
2. Rozbudowa istniejącego zakładu przetwarzania zużytych
źródeł światła, który jest zlokalizowany w obrębie geodezyjnym
Karolów, na działce numer 369, realizowanego na wniosek spółki MAYA VICTORY Sp. z o.o. z/s w Bogumiłowie, ul. Nowa 2,
97-410 Kleszczów.
3. Budowa drogi wewnętrznej od ul. Miłej w Kleszczowie wraz
z budową infrastruktury technicznej w zakresie: kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, linii kablowej
energetycznej i oświetleniowej NN, realizowanego przez
Urząd Gminy w Kleszczowie.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 27, 26 od poniedziałku do piątku w terminie
14 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

Wójt Gminy Kleszczów

Zapisy przyjmowane są w pokoju nr 25 w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie. Warunkiem przyjęcia zamówienia na sadzonki leśne
jest posiadanie gruntów przeznaczonych do zalesień klasy V i VI oraz
nieużytków położonych na terenie Gminy Kleszczów.
Warunki zamówień oraz dostawy sadzonek drzew leśnych - na
dotychczas obowiązujących zasadach w Gminie Kleszczów.
Zapisy trwają do 17.09.2010 r. włącznie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem
tel. (44) 731-31-10 wew. 132.

Wójt Gminy Kleszczów

ogłasza zapisy na krzewy ozdobne
dla mieszkańców Gminy Kleszczów.
Zapisy przyjmowane są w pokoju nr 25 w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie. Formularze zamówień oraz katalog z krzewami
ozdobnymi dostępne są do wglądu u osoby prowadzącej zapisy.
Warunki zamówień oraz dostawa krzewów - na zasadach, które
zapisane zostały na formularzu zamówienia.
Zapisy trwają do 17.09.2010 r. włącznie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem
tel. (44) 731-31-10 wew. 132

SALON
FRYZJERSKOKOSMETYCZNY

•

Kleszczów, os. Zacisze,
ul. Wspólna 18
Aneta Kacperek
Tel. 44/ 731 34 66
Kom. 695 915 495

•

JĘZYK NIEMIECKI
•

Tłumaczenia przysięgłe (dokumentacja
samochodowa),
Przygotowanie do egzaminu maturalnego
i certyfikowanego (egzaminator) oraz
gimnazjalnego,
Kursy firmowe (język ogólny, biznesowy
oraz prawniczy).

Tel. 600-653-103.
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Ostatnia szansa na rentę
å ciąg dalszy ze str. 1
Wnioskodawca musi mieć ukończony 55 rok życia i posiadać gospodarstwo
o minimalnej powierzchni użytków rolnych 6 hektarów. Zmieniła się definicja następcy – teraz może być nim osoba przed 40 rokiem życia, przystępująca po raz
pierwszy do prowadzenia działalności rolniczej, a również taka, która korzysta
z unijnego programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.
Wiadomo, że pula pieniędzy przeznaczonych na renty nie wystarczy dla
wszystkich chętnych. Przy składaniu wniosków nie będzie obowiązywać zasada
„kto pierwszy ten lepszy”. Każdy wniosek ma otrzymywać punkty, m.in. za poprawne skompletowanie wszystkich dokumentów. Dlatego warto wcześniej zapoznać
się szczegółowo z wymogami tego programu, kontaktując się np. z biurem powiatowym ARiMR.
***
Ogłoszono też terminy przyjmowania wniosków do innych programów unijnych,
które mogą zainteresować rolników naszej gminy: „Ułatwianie startu młodym rolnikom” (nabór wniosków od 17 sierpnia, kwota bezzwrotnej pomocy zwiększona
została do 75 tys. zł); „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” (nabór wniosków od 16 sierpnia); „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (rozszerzono wykaz działalności objętych dofinansowaniem, nabór wniosków od 24 sierpnia). Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami, bo
w każdym z nich są korzystne dla rolników zmiany.
(s)

Rosną spółdzielcze mury

Na

placu budowy trzech wielorodzinnych spółdzielczych domów mieszkalnych w Łuszczanowicach szybko postępują prace budowlane. Inwestycję realizowaną przez Bełchatowską Spółdzielnię Mieszkaniową dobrze widać
z okien komunalnego budynku oznaczonego nr 45.
Uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego, na którą władze BSM zaprosiły przedstawicieli samorządu gminy
Kleszczów, a także Stowarzyszenia na
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kleszczów, odbyła się przed czterema miesiącami. Od tamtej pory ściany budynków wyrosły już do poziomu
II piętra.
Przypomnijmy, że dwupiętrowe budynki z użytkowym poddaszem pomieszczą po 12 mieszkań. Ich dokładne rozplanowanie i metraż zainteresowani znajdą na stronie internetowej BSM. Według
tego samego projektu budowlanego powstawać mają następne budynki na spółdzielczym osiedlu. Docelowo będzie ich tu dziesięć.
(s)

Spis coraz bliżej

T

rzy rachmistrzynie spisowe:
Ewelina Grochulska, Marta Skóra i Edyta Wilczek obsługiwać będą tegoroczny spis rolny na terenie gminy
Kleszczów. Każda z nich podczas rozpoczętego 9 sierpnia obchodu przedspisowego zapozna się z terenem swojego działania. Celem obchodu jest
głównie sprawdzenie, czy wpisane
w rejestrach gospodarstwa nadal funkcjonują, a także czy adres głównego
użytkownika jest jednocześnie adresem
gospodarstwa.
Ewelina Grochulska zajmować się
ma m.in. terenami Łękińska, Czyżowa, Żłobnicy, Dębiny i Piasków. Marta Skóra przeprowadzać będzie spis

w miejscowościach
Łuszczanowice, Łuszczanowice
Kolonia, Kamień i Antoniówka. Edyta
Wilczek ma za zadanie przeprowadzić
spis rolny na terenie Kleszczowa, Rogowca oraz Wolicy.
Rachmistrze spisowi podczas prowadzenia obchodu, a potem w trakcie spisu posługują się umieszczonymi
w widocznym miejscu identyfikatorami/legitymacjami, które zawierają m.in.
zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego.
(s)
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Wójt Gminy Kleszczów
zawiadamia,

że na wniosek Spółki EUROMETAL z/s w Stalowej
Woli zostało wszczęte postępowanie w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pn. „Uruchomienie produkcji taśm aluminiowych
w koncepcyjnej technologii walcowania na
zimno”.
Inwestycja będzie realizowana w obrębie Bogumiłów,
nr działek: 373/24, 373/28, 374/9, 375/8, 376/11,
376/13, 376/4, 376/16, 377/7, 378/7, 379/7, 380/7,
381/7, 382/7, 383/7, 384/7, 385/7, 386/7, 387/7,
388/7, 389/7, 390/7, 391/7, 392/5, 393/5, 394/6,
395/5.
Z treścią wniosku oraz aktami sprawy można
zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47, pok. 27, tel. 44/ 731 31 10, wew. 155.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można
składać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Wójt Gminy Kleszczów
zawiadamia,

że na wniosek firmy ColepCCL Polska Sp. z o.o.
z/s w Kleszczowie zostało wszczęte postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej hali
produkcyjnej i magazynu fabryki napełniania
kosmetyków ColepCCL Sp. z o.o. oraz budowy
budynku sanitarno-biurowego”.
Inwestycja będzie realizowana w obrębie Kleszczów,
nr działek: 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1001.
Z treścią wniosku oraz aktami sprawy można
zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47, pok. 27, tel. 44/ 731 31 10, wew. 155.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można
składać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Wójt Gminy Kleszczów
zawiadamia,

że na wniosek firmy Kersten Buildings Sp. z o.o.
z/s w Kleszczowie zostało wszczęte postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali
produkcyjnej gięcia profili stalowych.
Inwestycja będzie realizowana w obrębie Kleszczów,
nr działek: 1096, 1100, 1104.
Z treścią wniosku oraz aktami sprawy można
zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47, pok. 27, tel. 44/ 731 31 10, wew. 155.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można
składać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
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Sport
Plażowa piłka
siatkowa

3

lipca w Patykach k/Zelowa odbyły się mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w piłce plażowej kobiet i mężczyzn. Kobieca
reprezentacja LKS Omega Kleszczów w składzie: Karolina Pietrzykowska i Klaudia Sudak zajęła II miejsce, natomiast mężczyźni Marek
Kwieciński i Tomasz Stępiński wywalczyli I miejsce.
***
11 lipca w Burzeninie odbyły się mistrzostwa LZS województwa łódzkiego w piłce plażowej kobiet i mężczyzn.
W turnieju uczestniczyły także drużyny
LKS Omega Kleszczów. Karolina Pietrzykowska i Klaudia Sudak wywalczyły III miejsce, natomiast drużyna męska (Krzysztof Czajkowski, Piotr Płaza)
– II miejsce.

NR 14-15/298-299

Sport
Wakacyjny turniej pływacki

klub LKS Omega we współ31 lipca
pracy z kompleksem „SOLPARK”

Kleszczów zorganizował zawody pływackie
dla dzieci i młodzieży. Młodzi zawodnicy rywalizowali podzieleni na kategorie wiekowe.
Nie wszystkie kategorie miały kompletną obsadę, stąd w wynikach niektórych grup tylko
pojedyncze nazwiska.
l Klasy I – III:
Dziewczęta: I. Maria Widera.
Chłopcy: I. Damian Kowalczyk; II. Nikodem
Podsiadły; III. Maksymilian Gurazda.
l Klasy IV:
Dziewczęta: I. Oliwia Widera; II. Aleksandra
Wojewoda.
Chłopcy: I. Patryk Niedbała; II. Miłosz Podsiadły; III. Krzysztof Kociniak.
l Klasy V:
Dziewczęta: I. Anna Piwowarczyk; II. Alicja
Tarkowska; III. Aleksandra Klewin.
l Klasa VI:
Dziewczęta: I. Wiktoria Rabenda.
Chłopcy: Adrian Spaleniak.
l Gimnazjum:

Sport
Kiedy grają piłkarze?

Zaproszenie na korty
Przypominamy, że do końca sierpnia LKS Omega Kleszczów organizuje
wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży na kortach ziemnych w Łękińsku.
Zajęcia prowadzone są przez instruktora w następujących terminach:
• wtorki - od godz. 17.00 do 20.00,
• soboty - od godz. 10.00 do 14.00.

Piłkarski nabór
Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „OMEGA” Kleszczów prowadzi
nabór zawodników z rocznika 1999
i młodszych do sekcji piłki nożnej.
Zainteresowani powinni zgłaszać
się w klubie.

Posiadam
mieszkanie
do wynajęcia
Tel. 607-318-608.

Chłopcy: I. Krzysztof Kaczmarczyk.
Nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia
przydatnego dla osób korzystających z pływalni ufundował klub Omega Kleszczów. Dyplomy i nagrody młodym pływakom wręczył Jan
Gurazda – prezes zarządu LKS Omega.

Z

arząd Ludowego Klubu Sportowego Omega w Kleszczowie informuje, że mecze piłki nożnej o mistrzostwo IV ligi rundy jesiennej sezonu 2010/2011, których gospodarzami będzie Kleszczów, rozgrywane będą na stadionie LKS Omega w Kleszczowie przy
ul. Sportowej 3 w następujących terminach:
Mecze

Data

Godzina

LKS Omega – MKP Boruta Zgierz

21.08.2010 (sobota)

15.00

LKS Omega – Zjednoczeni Stryków

28.08.2010 (sobota)

15.00

LKS Omega – ŁKS II PSS

08.09.2010 (środa)

17.00

LKS Omega – Widzew II Łódź

18.09.2010 (sobota)

15.00

LKS Omega – WKS Wieluń

29.09.2010 (środa)

16.00

LKS Omega – UKS SMS Łódź

09.10.2010 (sobota)

15.00

LKS Omega – SAS Unia Skierniewice

30.10.2010 (sobota)

15.00

LKS Omega – Orlęta Cielądz

13.11.2010 (sobota)

14.00

Sprzedam
działkę
budowlaną
o pow. 0,25 ha
na terenie
Kleszczowa.
Kontakt:
661-964-006.

Sprzedam działkę
budowlaną
w Łękińsku
– 13 arów.
Tel. kontaktowy:
508-553-768.
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Sport
B. Wasilewska w Helsinkach

Finlandii odbywały się od 14 do 18 lipca mistrzostwa Europy juniorów
W stolicy
w pływaniu. Udział wzięli pływacy z 38 krajów, wśród nich także zawodniczka

LKS Omega Kleszczów – Barbara Wasilewska. Wystartowała na dwóch dystansach. Na
1500 m zajęła XII miejsce z czasem 17:32,44, zaś na 800 m zajęła XVI miejsce z czasem 8:08,37. Przed mistrzostwami Europy nasza pływaczka uczestniczyła w zgrupowaniu kadry narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Sport
Brąz M. Podawcy na MP

Od bywały się 86. Mistrzostwa Pol8 do 10 lipca w Bielsku Białej od-

ski Seniorów w Lekkiej Atletyce, zorganizowane przez Polski Związek Lekkiej
Atletyki. Duży sukces na mistrzostwach
odniósł zawodnik LKS Omega - Mateusz
Podawca, który w biegu na 800 metrów
zdobył brązowy medal, uzyskując czas

1:48,23. Pierwsze miejsce na tym dystansie wywalczył Adam Kszczot (RKS Łódź)
z czasem 1:47,37, drugie - Łukasz Jóźwiak (AZS – AWF Wrocław) 1:47,96.
Po mistrzostwach Mateusz Podawca zdobył Mistrzowską Klasę Sportową.
Przypomnijmy, że trenerem M. Podawcy
jest Tomasz Bednarski.

Sport
Powiatowe mistrzostwa LZS

na boiskach w Łękińsku i Łuszczanowicach odbyły się mistrzostwa LZS
18 lipca
powiatu bełchatowskiego w piłce nożnej drużyn niezrzeszonych. W mistrzo-

stwach udział wzięły następujące zespoły: LZS Postękalice (gm. Bełchatów); MG LKS
Zelów; LZS Kluki; GLKS Drużbice, LKS Omega Kleszczów. Drużyny zostały podzielone
na dwie grupy eliminacyjne. W grupie I najlepszy wynik uzyskali piłkarze LZS Postękalice, a w grupie II - LKS Drużbice.
W meczu o III miejsce zmierzyły się drużyny LZS Kluki i LKS Omega Kleszczów. Wynik meczu: 4:1. Mistrzostwo powiatu wywalczyli piłkarze GLKS Drużbice, którzy wynikiem
2:1 pokonali LZS Postękalice. Piąte miejsce w turnieju zajął zespół MG LKS Zelów.

Sport

Turniej piłkarski

gmina Kleszczów była gospo25 lipca
darzem wojewódzkich mistrzostw

LZS w piłce nożnej dla drużyn niezrzeszonych. Mecze rozgrywane były na boiskach
piłkarskich w Łękińsku oraz Wolicy.
Najlepiej tego dnia dysponowani byli piłkarze klubu GLKS Drużbice. W drodze do
mistrzowskiego tytułu pokonali ULKS Działoszyn 5:0 i LZS Sulejów 1:0. W meczu finałowym z LKS „Drukarz” Radomsko zremisowali. O ostatecznym rezultacie zdecydować
musiały rzuty karne. Zawodnicy z Drużbic okazali się lepsi i wygrali 4:3. Trzecie

miejsce zajęła drużyna LUKS Stryków,
czwarte - piłkarze z Sulejowa, a piąte ex
aequo LKS Omega Kleszczów i zespół
z Działoszyna.
Organizatorami imprezy było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi oraz
Omega Kleszczów. Imprezę zaszczycili
swoją obecnością Marek Mazur – przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego,
a zarazem przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi oraz Stanisław Sipa – prezes OZPN w Piotrkowie
Trybunalskim.

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Więcej informacji sportowych: www.omega.kl.net.pl
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia 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 wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Rejonowy Urząd Poczty
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-34
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-31-83
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Atrakcji moc

Sekcja pływacka w Omedze

dwóch uczniów I, II i III klas szkół podstawowych
2010 roku przy LKS Omega Kleszczów działa
T rzydziestu
skorzystało z propozycji wyjazdu w Karkonosze zorganizoOd stycznia
sekcja pływacka. Została utworzona głównie przez powanego samodzielnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczo-

czątkujących w pływackim sporcie uczniów szkół podstawowych
z Kleszczowa i Łękińska, gimnazjum w Kleszczowie oraz Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Sekcja prowadzona jest
przez trenera Roberta Pawlickiego i Iwonę Chojnowską.
- W czasie roku szkolnego zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla zawodników początkujących i codziennie dla średniozaawansowanych. W zajęciach uczestniczyło łącznie około 100
uczniów – mówi trener R. Pawlicki. - Choć sekcja działa zaledwie
od kilku miesięcy są w niej dwie zawodniczki Kadry Narodowej Juniorów, które reprezentują naszą gminę na zawodach ogólnopolskich i europejskich.
Dłuższy staż klubowy, a zarazem większy dorobek ma Barbara Wasilewska. O tym, że jest to bardzo obiecująca zawodniczka
świadczą wyniki uzyskiwane m.in. na następujących zawodach:
Zimowe Mistrzostwa Polski - 29-31.01.2010 r., Puławy: 2. na
400m stylem dowolnym; 2. na 800m stylem dowolnym; 3. na 200m
stylem dowolnym.
International Swim Meeting Germany – 5-7.03.2010
r., Berlin: 1. na 800m stylem
dowolnym; 2. na 200m stylem
dowolnym; 3. na 400m stylem
dowolnym.
Mistrzostwa Europy Juniorów - 14-18.07.2010 r., Helsinki: 12. na 1500m stylem dowolnym; 16. na 800m stylem
dowolnym.
Basen sportowy SOLPARKU
Druga z pływaczek, która
zasiliła klub Omega to wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski Kinga Trojanowska. Do klubu w Kleszczowie przeszła z EKS SKRA
Bełchatów w czerwcu 2010 r.
Wyróżniającymi się zawodniczkami sekcji są – w opinii trenera - Anna Piwowarczyk, Alicja Tarkowska i Wiktoria Rabenda, które dzięki systematycznym treningom w niedługim czasie wystartują
w zawodach wojewódzkich.
Od września 2010 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie zacznie działać klasa sportowa o profilu pływanie.
Treningi dla wszystkich dzieci i młodzieży rozpoczną się we wrześniu.
(s)

wie. Dopisała pogoda, a program wypełniony był mnóstwem atrakcji. Nie sposób wymienić wszystkie miejsca, w których przebywały
dzieci. Wspomnijmy tylko o najważniejszych: Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach; miasteczko Western City w Karpaczu; Cyrkland w Miłkowie; Szklarska Poręba (wodospady Kamieńczyk i Szklarki, Muzeum Kamieni Szlachetnych, Leśna Huta
Szkła); Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu; kompleks basenowy w hotelu Sandra
w Karpaczu.
Program tygodniowych wakacji w Karpaczu został wzbogacony m.in. o warsztaty
teatralne. Podczas zajęć dzieci ćwiczyły
aparat mowy, emisję
głosu, bawiły się w teatr kukiełkowy. W trakcie pożegnalnego ogniska mali artyści zaprezentowali przygotowane podczas warsztatów teatralnych scenki: „Lokomotywa”, „Ptasie
radio”, „Kopciuszek” w wersji współczesnej.
(s)

Pod patronatem „Trójki”

R

adiowa „Trójka” patronowała lipcowej trasie koncertowej
formacji Roy Bennet Group, podczas której promowany
był album „Positive Energy”. Obok
dużych ośrodków
miejskich (m.in.
Warszawa, Wrocław, Radom) na
trasie znalazł się
także Kleszczów.
Plenerowy
koncert odbył się
23 lipca w amfiteatrze kompleksu
„SOLPARK”. Zgromadzona publiczność przez ponad godzinę słuchała utworów z nowej płyty Roy Bennet Group i ulegała czarowi
„pozytywnej energii”, którą od początku działalności formacji emanuje jej muzyka. Styl grupy to specyficzna mieszanka funky, reggae, soul, r&b oraz jazzu.
(s)

