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8 lipca Urząd Gminy odwiedził 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki Jan Widera. Gość 
spotkał się z wójtem Sławomirem 
Chojnowskim i zastępcą wójta Jo-
anną Guc. Kilkudziesięciominutowa 
wizyta w Kleszczowie posłużyła do 
wstępnego zapoznania wiceministra 
z opracowaniami, jakie przygotowa-
ła gmina analizując możliwe kierun-
ki zagospodarowania terenów spor-
towo-rekreacyjnych sąsiadujących 
z kompleksem SOLPARK.

Więcej na str. 3

Wiceminister sportu w Kleszczowie

19 lipca odbyły się końcowe od-
biory trzech zadań inwestycyjnych, 
które na zlecenie Urzędu Gminy wy-
konywała od marca br. spółka Skan-
ska S. A. Chodzi o (zrealizowaną 
najwcześniej) konserwację i napra-
wę ekranów akustycznych w Klesz-
czowie; budowę miasteczka ruchu 
drogowego w Łękińsku; rozbudowę 
720-metrowej drogi gminnej w Łusz-
czanowicach (na zdjęciu - fragment 
przebudowanej drogi).

Inwestycje już gotowe

Trwają prace przy rozbudowie 
drogi powiatowej DP1901E biegną-
cej przez Żłobnicę oraz drogi gmin-
nej (tzw. Warszawka). Od 18 lip-
ca wyłączony został z ruchu kolejny 
fragment powiatowej drogi (informu-
jemy o tym na str. 3). Są już jednak 
takie odcinki, gdzie droga jest pra-
wie gotowa, a zajęcie mają wyłącz-
nie podwykonawcy, zajmujący się 
infrastrukturą techniczną.

Nie tylko drogowe roboty

W programie 
DOŻYNEK 

GMINNYCH
28 sierpnia odbędzie się doroczne 

Święto Plonów Gminy Kleszczów. Do-
żynkowe uroczystości odbędą się w Anto-
niówce. Rozpocznie je o godz. 14 dzięk-
czynna Msza św., odprawiona na scenie 
ustawionej na boisku sportowym.

Oficjalna ceremonia dożynkowa roz-
pocznie się o godz. 15. Po jej zakończe-
niu rozpoczną się występy muzyczne 
i taneczne. Zobaczymy m.in. discopolo-
wego wykonawcę Sławomira, który wy-
stąpi wraz z zespołem. Folklorystyczny 
element dożynkowego święta stanowić 
będzie barwny występ Zespołu Tańca 
Ludowego „Przygoda” z Rybnika.

W roli gwiazdy wieczoru wystąpi ze-
spół PIERSI. Po nim zagrają jeszcze dwie 
coverowe grupy: Aperitif oraz Lancer. 
Przy ich muzyce będą się bawić uczestni-
cy dożynkowego święta.

Więcej szczegółów na temat pro-
gramu sierpniowej uroczystości podamy 
w kolejnym wydaniu „Informatora”.

Dożynkowe 
konkursy

Wzorem ubiegłych lat ogłaszamy kon-
kurs na wieniec dożynkowy. W konkur-
sie mogą brać udział osoby fizyczne oraz 
organizacje zrzeszone zarejestrowane 
i niezarejestrowane z terenu gminy Klesz-
czów.

Drugi dożynkowy konkurs będzie 
miał charakter kulinarny. Jego uczestni-
cy będą mieli za zadanie upiec najsmacz-
niejszy sernik. 

Regulaminy i karty zgłoszeń do obu 
konkursów podajemy na str. 9.
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WFOŚ zadeklarował  
812 tys. zł dotacji

budowę i montaż systemu pomp ciepła oraz systemu fo-
towoltaicznego w budowanej właśnie siedzibie przedszko-

la i żłobka w Kleszczowie gmina pozyska do 812 tys. zł dofinan-
sowania. To efekt zabiegów podjętych w maju br. w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. We 
wniosku złożonym przez Urząd Gminy w Kleszczowie wartość 
„energetycznej” inwestycji została oszacowana na ponad 1,07 mln 
zł. Wniosek gminy Kleszczów został pozytywnie rozpatrzony na po-
siedzeniu Zarządu WFOŚiGW 6 lipca, choć przyznana kwota jest 
nieco niższa od tej, o jaką zabiegaliśmy.

Potrzeby energetyczne wspólnej siedziby przedszkola i żłobka 
w Kleszczowie będą spore. Budynek ma mieć w sumie 2300 m kw. 
powierzchni. Do jego ogrzewania wykorzystane zostaną ekologicz-
ne źródła to znaczy cztery sprężarkowe pompy ciepła zasilane ga-
zem. Zimą będą służyć do ogrzewania pomieszczeń, a w upalne 
lato - do ich chłodzenia. Jak wynika z projektu technicznego moc 
cieplna tych pomp wyniesie 63 kW, a ich moc chłodnicza - 56 kW. 
Uzupełnieniem infrastruktury energetycznej budynku będą panele 
fotowoltaiczne o całkowitej mocy 39 kW.

W maju Urząd Gminy złożył jeszcze jeden wniosek o dofinan-
sowanie z łódzkiego WFOŚiGW. Dotyczył on budowy ekopracowni 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Zarząd fun-
duszu zajmował się tym wnioskiem na wcześniejszym posiedzeniu. 
Projekt nie uzyskał jednak takiej liczby punktów, która przesądziła-
by o przyznaniu dofinansowania.

JS

Ponad 268 tys. zł  
na wypłatę stypendiów
nioski o wypłatę stypendiów motywacyjnych były składa-
ne przez uczniów do 30 czerwca. W tym terminie do Urzę-

du Gminy w Kleszczowie wpłynęło 468 wniosków. Sześć z nich nie 
zostanie zrealizowanych - nie spełniły regulaminowych wymogów. 
Pozostałe 462 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i zatwier-
dzone do wypłaty.

Największą część gminnego wsparcia wypłaconego uczniom 
stanowią stypendia za wyniki w nauce. O tym, jaka będzie wyso-
kość wypłaty decydowała średnia ocen. W sumie dla 343 uczniów 
przyznana została kwota 218.160 zł.

Wartość stypendiów przyznanych tym uczniom, którzy w za-
kończonym niedawno roku szkolnym zajmowali czołowe miejsca 
w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, festiwalach 
i przeglądach artystycznych, wyniosła 49.950 zł. Ta kwota podzie-
lona została pomiędzy 119 beneficjentów.

Pieniądze ze stypendiów pozwolą części uczniów na spełnienie 
wakacyjnych planów. Inni pewnie wybiorą się na zakupy - wyma-
rzonych ubrań, płyt, a może książek.

JS

Lepiej wyposażony oddział
ięki uzyskaniu finansowego wsparcia z budżetu gminy 
Kleszczów w wysokości 50 tys. zł Oddział Kardiologicz-

ny Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie zo-
stał wyposażony w dodatkową aparaturę i sprzęt medyczny. Nowy 
elektrokardiograf, system do prób wysiłkowych oraz aparat Holte-
ra służyć mają diagnozowaniu osób z chorobami układu krążenia.

Przez oddział kardiologiczny bełchatowskiego szpitala przewija 
się co roku ok. 700 pacjentów. W tym gronie są także mieszkańcy 
gminy Kleszczów. Trafiają na oddział z różnymi zaburzeniami ukła-
du krążenia. 

Problemy z krążeniem należą do najczęściej występujących za-
chorowań wśród mieszkańców naszego regionu.

JS

Otoczone rusztowaniami
rzez kilka najbliższych miesięcy najstarsze wielorodzinne 
budynki na osiedlu „Łuszczanowice”, oznaczone numera-

mi 46, 47 i 48, otoczone będą rusztowaniami. Metalowe konstruk-
cje osłonięte zabezpieczającą siatką to widomy znak rozpoczynają-
cych się tu prac remontowych.

Pracownicy łódzkiej spółki Pracownia Konserwacji Zabytków 
nad Łódką zajmować się będą usuwaniem starego docieplenia ele-
wacji, wymianą drzwi balkonowych i okien, naprawą balkonów i ta-
rasów.

JS
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Na budowie przedszkola

Wizualizacja - PP-B „Ekobud” s.c.
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Szukamy wsparcia dla 
projektów sportowych
inisterstwo jest zainteresowane kontaktami z takimi part-
nerami, którzy mają duży potencjał rozwoju, a jednocze-

śnie mają już doświadczenia w przyjmowaniu grup sportowców na 
zgrupowaniach i obozach treningowych - mówi wójt Sławomir Choj-
nowski. - My także poszukujemy różnych form wsparcia - i organi-
zacyjnego, i finansowego dla naszych projektów. Nie robiliśmy ich 
przecież po to, żeby leżały na półkach.

Jan Widera to absolwent AWF w Katowicach, trener lekkoatle-
tów (np. biegacza Marka Plawgo), a obecnie wiceminister spor-
tu i turystyki, który w tym resorcie odpowiada m.in. za projekty in-
westycyjne. Przed wyjazdem z Kleszczowa otrzymał opracowanie 
związane z propozycjami zagospodarowania terenów wokół SOL-
PARKU. Będą kolejne spotkania i rozmowy w tej sprawie.

JS

Żłobnica - kolejne zmiany  
w organizacji ruchu

Z dniem 18 lipca została wprowadzona kolejna zmiana organi-
zacji ruchu, związana z rozbudową drogi powiatowej 1901E w Żłob-
nicy. Dla ruchu tranzytowego został zamknięty odcinek DP1901E 
od granic gminy Kleszczów (Winek) do skrzyżowania z drogą gmin-
ną tzw. „Warszawką”. Zakaz nie obejmuje dojazdów do posesji, 
znajdujących się w obrębie zamkniętego odcinka.

Objazd dla ruchu tranzytowego został poprowadzony obwodni-
cą gminną od ronda w Kleszczowie (skrzyżowanie dróg DP1500E 
oraz 1901E), przez strefę przemysłową w Żłobnicy i dalej w kierun-
ku Dębiny.

Inwestor przeprasza za utrudnienia i przypomina użytkowni-
kom dróg o konieczności stosowania się do wprowadzonego ozna-
kowania.

Osuszali gazociąg
oda obecna w rurach transportujących gaz ziemny może 
być prawdziwym utrapieniem dla użytkowników tego pali-

wa, zwłaszcza w okresie mroźnych zim. Zamarznięta w gazociągu 
woda może uniemożliwić dopływ gazu do odbiorców. Jeśli dom jest 
ogrzewany piecem gazowym problem staje się poważny.

W oparciu o zgłoszenia i informacje, zebrane od odbiorców 
gazu z terenu gminy podczas ostatniej zimy pracownicy Urzędu 
Gminy wytypowali te miejsca, w których podczas silnego mrozu do-
chodziło do zakłóceń w dopływie gazu. Sprawdzenie gazociągów 
i usunięcie wody z wybranych odcinków średniociśnieniowej sieci 
gazowej Urząd Gminy zlecił łódzkiej spółce Gaz-Rem. Prace prze-
prowadzone zostały w czerwcu i lipcu.

Aby opróżnić z wody rury gazowe zamykano przepływ gazu 
w określonych miejscach, po rozcięciu rur usuwano z nich zebra-
ną tam wodę, a następnie ponownie je łączono. Takiego osusze-
nia doczekały się odcinki gazociągu wzdłuż ulic Długiej, Słonecz-
nej i Poprzecznej w Łękińsku, a także wzdłuż przebudowanej drogi 
przez Łuszczanowice - Huby (od ronda do ronda). Są to odcinki o 
łącznej długości ok. 5 km. Koszt realizacji zleconych przez gminę 
prac wyniósł 114.152,56 zł.

JS

Dzięki inwestycjom rośnie 
wartość Eko-Regionu

mina Kleszczów to obecnie największy udziałowiec spółki 
Eko-Region z siedzibą w Bełchatowie. Poprzez objęcie za 

20 mln zł nowych udziałów o wartości 5 tys. zł każdy, gmina Klesz-
czów zwiększyła swój udział w tej spółce do poziomu 51,83 proc. 
Zainwestowany kapitał ma dziś łączną wartość 25,91 mln zł. Pro-
cent udziałów nie przekłada się jednak dokładnie na ilość głosów. 
W walnym zgromadzeniu wspólników Gmina Kleszczów posiada 
obecnie 49,55 proc. głosów.

Dyskusja nad tym czy wchodzenie z tak znacznymi pieniędzmi 
do spółki jest uzasadnione i jakie korzyści przynieść może naszej 
gminie powracała często na posiedzeniach komisji oraz sesjach 
Rady Gminy Kleszczów. Działo się to zarówno przed podjęciem 
przez radnych uchwały o objęciu nowych udziałów, jak i później, 
kiedy budżetowe pieniądze zostały zaangażowane w spółkę. Po 
raz ostatni temat ten pojawił się na czerwcowym posiedzeniu Rady 
Gminy. Wójt Sławomir Chojnowski odpowiadał na pytania radnych, 
dotyczące m.in. udziału przedstawicieli gminy we władzach Eko-
-Regionu. 

KOMUNIKATY
Półkolonie - spotkanie organizacyjne

Od 1 do 12 sierpnia Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczo-
wie będzie miejscem dwutygodniowych półkolonii letnich dla dzieci z 
najmłodszych klas szkół podstawowych. Rodzice zapisali na półkolo-
nie aż 90 dzieci. Spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci, biorących 
udział w półkoloniach zostało zaplanowane na czwartek 28 lipca w auli 
SOLPARKU. Początek - godz. 17.00. Obecność obowiązkowa.

Ważne dla pacjentów
•  Gabinet stomatologiczny w ośrodku zdrowia w Kleszczowie będzie 

czynny od 25 lipca.
•  5 sierpnia będzie przyjmował lekarz endokrynolog prof. Ewa Sewe-

rynek, a 12 sierpnia - lekarz endokrynolog dr Michał Stuss. Zapisy w 
dniu przyjazdu lekarzy - osobiście lub telefonicznie nr 44/ 731 30 15.

Wnioski o zwrot akcyzy
Już od 1 sierpnia Urząd Gminy w Kleszczowie zacznie przyjmo-

wać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie 
oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Uprawnie-
ni do otrzymania akcyzy producenci rolni będą mogli składać te wnio-
ski do 31 sierpnia. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT, stano-
wiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy, 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. za okres od 1 lutego do 
31 lipca 2016 r.). Wnioski złożone po dniu 31 sierpnia nie będą rozpa-
trywane.

Przegląd użytków zielonych
Zgodnie z informacją przekazaną przez Instytut Technologicz-

no-Przyrodniczy z Bydgoszczy od 1 do 5 sierpnia będą wykonywane 
przeglądy stanu trwałych użytków zielonych, które pozwolą ustalić ak-
tualny zasięg leja depresji, spowodowanego działalnością Kopalni Wę-
gla Brunatnego Bełchatów i jego wpływ na plonowanie łąk w drugim 
pokosie.

Badają stan lasów - także prywatnych
Program monitoringu lasów prowadzony w całej Polsce przez pra-

cowników Instytutu Badawczego Leśnictwa (lub przez osoby upoważ-
nione przez Instytut) stanowi element systemu Państwowego Moni-
toringu Środowiska. Wyniki zebrane w latach 2016-2020 posłużą do 
określenia stanu lasów, a następnie do badania tempa zachodzących 
w nich zmian. Prace badawcze mają być prowadzone w podanych la-
tach w stałych okresach - od 1 czerwca do 30 września.

Ministerstwo Ochrony Środowiska w pismach rozesłanych do po-
szczególnych samorządów zwraca się z prośbą do wszystkich właści-
cieli lasów (także prywatnych) o umożliwienie prowadzenia obserwacji 
i pomiarów na terenach leśnych.
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ciąg dalszy na str. 7
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OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kleszczów, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związ-

ku z art. 79 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek Pana Dawida Seweryna 
reprezentującego firmę Uponor Infra Sp. z o.o. zs. w Warszawie o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają-
cego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjal-
no-biurowym firmy Uponor Infra Sp. z o.o., w rejonie ulicy Przemysłowej, 
w miejscowości Kleszczów, gmina Kleszczów, powiat bełchatowski, woje-
wództwo łódzkie, na terenie obrębów geodezyjnych Kleszczów oraz Łusz-
czanowice Kolonia.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Opinie, które nałożyły obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko to: opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego w Bełchatowie z dn. 10 czerwca 2016 roku, znak: PPIS-
-ZNS-440/26/16; opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Łodzi z dn. 9 czerwca 2016 roku, znak: WOOŚ-I.4240.508.2016.DKr;, po-
stanowienie Wójta Gminy Kleszczów z dnia 15 czerwca 2016 roku, znak: 
OŚG.6220.15.2016. Organem właściwym do wydania decyzji w tej spra-
wie jest Wójt Gminy Kleszczów, zaś organami biorącymi udział w ocenie 
oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania 
uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie 
i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwo-
ści zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków 
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 22.07.2016 r. do 
11.08.2016 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pok. 27). Złożone uwagi 
i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kleszczów przed wyda-
niem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

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

na sprzedaż składników majątkowych użytkowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.08.2016 r. (czwartek): • godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie, • godz. 12.00 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Antoniówce, • godz. 13.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku.  
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
Lp. Nazwa Ilość Lokalizacja zakupu Cena wyw. za 

1szt./1 kpl
Wysokość postą-
pienia za szt./kpl

1 Biurko 2 szt. WOK Antoniówka 10,00 5,00

2 Stolik RTV 1 szt. WOK Antoniówka 8,00 2,00

3 Regał 1 szt. GOK Kleszczów 10,00 2,00

4 Zestaw komputerowy 3 szt. GOK Kleszczów 35,00 5,00

5 Monitor 17” 4 szt. GOK Kleszczów 20,00 5,00

6 Kabel elektryczny 3x2,5 
w 7 kawałkach o długościach: 1szt x 6mb, 2szt x 
7 mb, 1 szt. x 8mb, 1szt. x 9mb, 1szt. x 10mb

1 szt. GOK Kleszczów 15,00 5,00

7 Kabel sieciowy UTP kat.5e w 9 kawałkach o długo-
ściach: 1szt. x 9mb, 1szt. x 16mb, 1 szt. x 25mb, 1szt. 
x 26mb, 1szt. x 27mb, 3szt. x 28mb, 1 szt. x 36mb

1 szt. GOK Kleszczów 10,00 2,00

8 Telewizor 1 szt. WOK Łękińsko 25,00 5,00

9 Regał z półkami 1 szt. WOK Łękińsko 15,00 5,00
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe w godzinach otwarcia placówek GOK Kleszczów, WOK Antoniówka,
WOK Łękińsko.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie lub
pod numerem telefonu 44/ 731-32-30.

Zmiany związane  
z remontem ośrodka zdrowia

W związku z rozpoczętym remontem budynku przy ul. Osiedlo-
wej 2 w Kleszczowie (to siedziba m.in. NZOZ, GOPS, gabinetu sto-
matologicznego i gabinetu rehabilitacji) główne wejście zostanie za-
mknięte. Do poszczególnych części budynku będzie można dostać 
się, korzystając z następujących wejść:
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wejście od południa, do 

mieszkalnej części budynku,
•  NZOZ w Kleszczowie - pierwsze otwarte wejście po zachodniej 

strony budynku,
•  gabinet stomatologiczny, gabinet pediatryczny (nr 103), gabinet 

ginekologiczny (nr 107), rehabilitacja, lekarze specjaliści - drugie 
otwarte wejście po zachodniej strony budynku.

Prace remontowe w budynku ośrodka zdrowia potrwają do lute-
go 2017 roku. Podczas ich prowadzenia są przewidywane zmiany 
lokalizacji poszczególnych gabinetów w obrębie remontowanego 
budynku. Informacje pomocne w korzystaniu z ich usług będą prze-
kazywane mieszkańcom gminy za pomocą strony www.kleszczow.
pl oraz za pośrednictwem „Informatora Kleszczowskiego”.

Epicom Sp. z o.o. poszukuje osób do pracy w zakładzie pro-
dukcyjnym w Bogumiłowie (gmina Kleszczów) na stanowiska:

• operator wózka widłowego,
• operator linii produkcyjnej.

Informacje dotyczące zakresu obowiązków oraz miejsca skła-
dania ofert zainteresowani znajdą na stronie www.epicom.
com.pl w zakładce „Oferty pracy”.
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Nowy inwestor  
w Bogumiłowie

lipca została podpisana trójstronna umowa o współpracy 
pomiędzy Gminą Kleszczów reprezentowaną przez wój-

ta Sławomira Chojnowskiego, a wspólnikami spółki cywilnej Pia-
sek-Pol s.c. Magdaleną Jamróz oraz Dominiką Trybunia-Orzeszek. 
W imieniu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów umowę podpisa-
li przedstawiciele zarządu - Beata Michalczyk oraz Andrzej Tkacz. 

Spółka Piasek-Pol zakupiła na terenie Strefy Przemysłowej nr 
IV w Bogumiłowie działkę inwestycyjną o łącznej powierzchni 1,28 
ha. Nowy inwestor planuje otworzyć tu zakład produkcji suszone-
go piasku kwarcowego dla potrzeb przemysłu budowlanego. W ra-
mach inwestycji powstanie hala produkcyjna o powierzchni 220 m 
kw. oraz budynek biurowy (80 m kw.). Wkrótce mają się zacząć 
prace budowlane, a przewidywany termin zakończenia inwestycji 
to styczeń 2017 r.

Według deklaracji inwestora, w nowym zakładzie powstaną 4 
miejsca pracy. Nowoczesna linia technologiczna zaprojektowana 
zostanie w sposób umożliwiający modułową rozbudowę zakładu o 
kolejne nitki do suszenia piasku. Dzięki przedsięwzięciu oraz wdro-
żeniu innowacyjnych technologii firma rozszerzy zakres usług, któ-
rych odbiorcami są przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją m.in. 
klejów i tynków.

KK

Sprzedają sortowany węgiel
iał Sprzedaży PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla 
Brunatnego Bełchatów poinformował, że od 1 lipca został 

wprowadzony do sprzedaży detalicznej węgiel brunatny sortowany 
w granulacji 40-80 mm.

Warto przypomnieć, że dotychczas kopalnia sprzedawała wę-
giel brunatny niesortowany o granulacji 0-300 mm oraz węgiel sor-
towany o granulacji 0-40 (miał), 10-40 mm (tylko na zamówienie) 
oraz 40-300 mm.

Jak wynika z cennika, zamieszczonego na stronie internetowej 
kopalni, od 1 lipca cena sprzedaży węgla sortowanego (z akcyzą) 
to 166,54 zł brutto za tonę. Miał jest nieznacznie tańszy (139,54 zł), 
a niesortowany kosztuje 143,54 zł.

JS

Największa rozbudowa 
w dziejach firmy

irma Uponor Infra jest producentem m.in. polietyleno-
wych rur wodnych i kanalizacyjnych. Jej największy zakład 

w Polsce działa w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2. Trwa-
ją przygotowania do poważnej rozbudowy. Nowa hala, która zajmo-
wać ma powierzchnię ok. 2,5 hektara, pomieści nie tylko część pro-
dukcyjną, ale także magazyn surowców i produktów gotowych oraz 
część o funkcjach biurowych i socjalnych.

Fiński inwestor prowadzi procedurę administracyjną, związaną 
z uzyskaniem potrzebnych decyzji środowiskowych. Rozbudowa 
potencjału produkcyjnego pozwoli na wytwarzanie nawet 100 tys. 
km rur rocznie. Do ich produkcji przeznaczane będzie ok. 1100 ton 
polietylenu miesięcznie.

Linie produkcyjne zajmować będą największą część nowej hali, 
łącznie 21,7 tys. m kw. Na magazyn, służący do przechowywa-
nia używanych do produkcji materiałów, wydzielona ma być część 
o powierzchni prawie 1800 m kw., zaś część biurowo-socjalna zaj-
mie ok. 2 tys. m kw. Do tak potężnej hali w fabryce działającej w ru-
chu ciągłym potrzeba będzie bez wątpienia sporo nowych pracow-
ników.

JS

F

Dz

7

Agencja Rozwoju  Regionalnego „ARREKS” S.A.  
w Kleszczowie informuje, że specjalizuje się  

w organizacji wyjazdów integracyjnych i wyjazdowych 
form doskonalenia na zgłoszony przez Państwa temat.

Zlecenia na organizację w/w wyjazdów przyjmujemy od jednostek 
samorządu terytorialnego, szkół, zakładów pracy. W sprawach
organizacyjnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu (44) 731 37 10.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.  
w Kleszczowie informuje, 

że przyjmuje wnioski o udzielanie pożyczek z Funduszu 
Pożyczkowo-Poręczeniowego.

Nasza oferta pożyczkowa skierowana jest do: 
● firm prowadzących działalnośćna terenie Gminy Kleszczów,

● firm spoza  terenu naszej Gminy,
● mieszkańców rozpoczynających działalność gospodarczą, 

● akcjonariuszy Agencji.
Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie www.arreks.com.pl.

oraz pod nr tel. 727-500-728.

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A.  

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.  
w Kleszczowie 
przyjmuje zapisy na kursy:
1. ,,Obsługa kas fiskalnych” - 120 zł
2. ,,Kadry i płace od podstaw” - 950 zł
3. „Opiekun osoby starszej” - 1700 zł
4. „Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży” - 450 zł
5.  Język angielski (konwersacje, w podróży, biznesowy)  

na różnych poziomach, w tym także dla początkujących 
- 450-900 zł.

Rozpoczęcie kursów - po zrekrutowaniu grupy tj. 8-10 osób.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji 

„ARREKS” S.A.ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów, w celu wypełnienia
stosownego formularza zgłoszeniowego.

Ponadto bliższe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu (44 ) 731 37 10, w siedzibie Agencji „ARREKS”  

bądź na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!
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Maturzyści odebrali świadectwa
Nocą z 4 na 5 lipca zostały podane w Internecie wyniki tego-

rocznych matur. Już 5 lipca byli uczniowie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie zostali zaproszeni do szkoły po od-
biór świadectw. W odstępach półgodzinnych ten ważny dokument 
odbierali maturzyści z dwóch klas licealnych, a po nich - maturzyści 
TNT. Zdarzało się, że z powodu wakacyjnych wyjazdów syna czy 
córki po odbiór świadectw ze stosownych upoważnieniem zgłasza-
li się ich rodzice.

Doceniona za wiedzę o Janie Pawle II
M. in. 13 uczniów z kl. IV i VI szkoły podstawowej w Łękiń-

sku z niecierpliwością czekało na ogłoszenie wyników Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II. W całej Polsce wzięło w 
niej udział łącznie 4401 uczniów szkół podstawowych. Olimpiada 
była niełatwym sprawdzianem wiedzy o życiu i posłudze papieskiej 
Jana Pawła II. Tytuł laureata uzyskała uczennica kl. IV SP w Łękiń-
sku - Karolina Olczyk. Na 240 możliwych do zdobycia punktów uzy-
skała 220.

Wyróżniona w konkursie KRUS
Uczennica gimnazjum w Kleszczowie, Maria Bindas została wy-

różniona w XI Konkursie Graficznym „Zagrożenia chemiczne wy-
stępujące w gospodarstwie rolnym oraz sposoby ich eliminowania”, 
zorganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego w Tomaszowie Mazowieckim. O nagrody rywalizowały prace 
71 uczniów szkół gimnazjalnych z naszego regionu.

Zdali egzamin na kartę rowerową
Od 23 czerwca 15 czwartoklasistów SP w Łękińsku może się 

szczycić posiadaniem kart rowerowych. Do zdobycia tego doku-
mentu przygotowywali się na zajęciach kółka ruchu drogowego, 

zajęć technicznych i wychowania fizycznego. Koordynacją spraw 
związanych z przygotowaniami do egzaminu oraz organizacją teo-

retycznej i praktycznej części egzaminu zajmowała się Małgorzata 
Jegier. Podjęła współpracę z rodzicami uczniów, a także policjanta-
mi z sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Beł-
chatowie, których obecność była konieczna przy uzyskiwaniu zali-
czeń i przy samym egzaminie na kartę rowerową. Przygotowując 
się do bezpiecznej jazdy rowerem uczniowie poznawali też zasady 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Praktyczną część egzaminu przeprowadzono jeszcze w szkol-
nej sali sportowej. Za rok - jeśli szkoła podejmie podobną inicjatywę 
- egzamin na kartę rowerową będzie się odbywał w zbudowanym 
w sąsiedztwie miasteczku ruchu drogowego (na zdjęciu).

Czerwcowa akcja wolontariuszy
Szkolny Klub Wolontariatu działający w SP w Łękińsku zorga-

nizował w czerwcu akcję charytatywną. Zbierane były artykuły pla-
styczne (kredki, farby, plastelina) oraz materiały papiernicze (blo-
ki, papier kolorowy). 21 czerwca zostały one przekazane uczniom 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku. 
Podziękowaniem za wrażliwe serca uczniów z Łękińska będzie 
spotkanie integracyjne, na które zaproszeni zostali przez dyrekto-
ra, nauczycieli i uczniów SOS-W. Spotkanie odbędzie się w grud-
niu i zostanie połączone z ubieraniem choinki w radomszczańskim 
MDK.

Udane aktorskie debiuty
Uczniowie klas trzecich SP w Kleszczowie wystąpili w czerw-

cu w przedstawieniu „Rodzina Cudnalińskich”, przygotowanym pod 
kierunkiem wychowawczyń klas. Na widowni zasiedli uczniowie 
młodszych klas. Inscenizacja była okazją do zaprezentowania ta-
lentów recytatorskich i wokalnych, a także aktorskich kostiumów. 
Zabawne dialogi i dobra gra trzecioklasistów zostały nagrodzone 
wielkimi brawami.

Rekordowe czytanie
„Starsi nie czytają? W młodych nadzieja!” - to jedno z haseł 

ogólnopolskiej akcji, do której włączyli się uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. O tej samej porze - 10 
czerwca o godz. 10.00 w szkołach, bibliotekach i instytucjach kul-
tury ustanawiany był rekord czytania. Celem przedsięwzięcia była 
promocja czytelnictwa i książek wśród młodzieży oraz inicjowanie 
„mody na czytanie”.

W kleszczowskim czytaniu udział wzięło 316 uczniów szkoły 
podstawowej, około 50 przedszkolaków i kilkunastu dorosłych pra-
cowników szkoły. Każdy przyniósł ulubioną książkę i zasiadł z nią 
do czytania w parku.

Opracował JS z wykorzystaniem informacji 
i zdjęć udostępnionych przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści
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Oceniając finansowe zaangażowanie gminy w spółkę wójt S. 
Chojnowski przede wszystkim podkreślał wagę inwestycji prowa-
dzonych obecnie przez Eko-Region. Inwestycje mają zwiększyć 
jego przychody i zyski, a to przełoży się na wzrost wartości firmy.

Przypomniał, że kiedy pod koniec listopada 2015 roku gmina 
obejmowała nowe udziały każdy z nich miał wartość 5 tys. zł. Dziś 
nominalna wartość udziału wynosi 5800 zł. Wzrosła dzięki temu, że 
wypracowany w 2015 roku zysk został przeznaczony na podwyż-
szenie kapitału zakładowego. To oznacza, że gdyby nowi lub do-
tychczasowi udziałowcy chcieli obejmować nowe udziały to za je-
den zapłacą 5800 zł. 

Wójt nie zgodził się z opinią, że gmina nie odnosi korzyści ze 
swojego zaangażowania w Eko-Regionie, skoro spółka nie wypłaca 
obecnie dywidendy udziałowcom.

- Wzrost wartości udziałów jest równoznaczny z wypłatą dywi-
dendy - podkreślał Sławomir Chojnowski. 

Poinformował też, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (ma obecnie 10,10 proc. udzia-
łów w Eko-Regionie) podtrzymuje swój zamiar umorzenia udziałów 
i wyjścia ze spółki. Mają one być umarzane według wartości rynko-
wej, ale po cenie nie niższej niż 7200 zł. 

Obsługują 58 gmin
Udziałowcy spółki Eko-Region to 23 podmioty, w tym 8 powia-

tów i 14 gmin (Gmina i Miasto Pajęczno, Gmina Miasto Bełchatów, 
Gmina Miasto Skierniewice, Gmina Kleszczów, Gmina Miejska Pa-
bianice, Gmina Złoczew, Gmina Praszka, Miasto Gmina Działo-
szyn, Gmina Kluczbork, Miasto Gmina Ostrzeszów, Gmina Skier-
niewice, Gmina Koluszki, Miasto Zduńska Wola, Gmina Bełchatów 
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi).

Działalnością polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu od-
padów spółka na koniec roku 2015 obejmowała teren 12 powiatów. 
Poza 50 gminami z województwa łódzkiego z jej usług korzystało 

też siedem gmin z województwa wielkopolskiego i znajdująca się 
w woj. opolskim gmina Praszka.

Eko-Region prowadzi także składowiska odpadów. Znajdują 
się one w Dylowie (gm. Pajęczno), w Ostrzeszowie, w Kowalach 

(gm. Praszka) - w trakcie rekultywacji, w Gotartowie (gm. Klucz-
bork) oraz w Woli Kruszyńskiej (gm. Bełchatów). Dodatkowo na 
podstawie podpisanej umowy użyczenia spółka użytkuje składowi-
sko w Koluszkach.

Trzy obiekty obsługiwane przez spółkę Eko-Region - w Dylowie, 
w Gotartowie oraz w Julkowie - mają status Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). 

Inwestycyjne plany
Spółka bez wątpienia jest mocnym graczem na rynku zagospo-

darowania odpadów w województwie łódzkim. Poprzez realizowa-
ne i planowane inwestycje chce tę pozycję umacniać. Największym 
przedsięwzięciem była budowana od podstaw i oddana do użytku 
w maju br. instalacja w Julkowie na terenie gminy Skierniewice. Ko-
lejnym zadaniem jest budowa instalacji w Woli Kruszyńskiej. Dwa 
inne RIPOKi (w Dylowie oraz w Gotartowie) są przewidziane do 
rozbudowy. Łączne wydatki na te zadania zaplanowano na pozio-
mie 180 mln zł, przy czym sama budowa instalacji w Julkowie kosz-
towała ok 50 mln zł.

Po pieniądze na nowe inwestycje spółka sięga do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
oraz WFOŚiGW w Opolu. Zaletą tego źródła finansowania jest fakt, 
iż po zrealizowaniu całego zadania zwrotowi podlega tylko część 
pożyczonej kwoty, a część jest umarzana. 19 lipca Eko-Region po-
informował, że na budowę kompostowni wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą w Dylowie uzyskał 11 mln zł dofinansowania z łódzkiego 
WFOŚiGW. W tej kwocie pożyczka wynosi 6 mln zł, a bezzwrotna 
dotacja - 5 mln zł.

Z wykorzystaniem środków WFOŚiGW budowany był też RI-
POK w Julkowie (18,75 mln zł pożyczki), kupowano też maszyny 
i urządzenia do segregacji odpadów w tymże RIPOKu (pożyczka 
i dotacja w łącznej wysokości 11,21 mln zł). Zaletą nowoczesnych 
maszyn kupowanych na wyposażenie RIPOKów jest zwiększo-
ne odzyskiwanie surowców wtórnych - szkła, tworzyw sztucznych, 
aluminium, makulatury. Te surowce przekazywane potem do recy-
klingu dają spółce dodatkowe przychody. Jak wiele udało się ich 
odzyskać w 2015 roku, kiedy jeszcze nie funkcjonowała instala-
cja w Julkowie? Ze sprawozdania zarządu wynika, że było to oko-
ło 2500 ton tworzyw sztucznych, 3500 ton papieru i tektury oraz po-
nad 10 tys. ton szkła.

Prawie 8,5 mln zł zysku
Rok 2015 był w działalności spółki Eko-Region rokiem wyjątko-

wo pomyślnym. Świadczy o tym osiągnięty zysk netto (ponad 8,44 
mln zł), który był o 14,2 proc. wyższy od zysku wypracowanego w 
2014 roku. W sprawozdaniu finansowym spółki za miniony rok sy-
tuację taką zarząd Eko-Regionu tłumaczy ustabilizowaniem się no-
wego systemu obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów, obo-
wiązującego od 1 lipca 2013 r.

„Nastąpił znaczny wzrost wskaźników rentowności w stosunku 
do roku poprzedniego. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto jest 
na poziomie około 10%. Wskaźniki płynności, zadłużenia oraz ak-
tywności działania są na bezpiecznych poziomach i uległy popra-
wie w stosunku do roku poprzedniego” - informuje zarząd w spra-
wozdaniu.

J. Strachocki

Dzięki inwestycjom rośnie wartość Eko-Regionu
ciąg dalszy ze str. 3

Sprzedam motorower 
inwalidzki na akumulator 

w dobrym stanie.  
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 730-604-773
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REGULAMIN 
konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy

Organizator -  Gmina Kleszczów i Gminny Ośrodek Kultury 
w Kleszczowie.

Cel konkursu:
1.  Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych i 

ciągle żywych tradycji ludowych oraz najciekawszych dziedzin 
plastyki ludowej.

2.  Propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wyplatania 
wieńców dożynkowych.

3. Wymiana doświadczeń.
4.  Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynko-

wy.
Uczestnicy:
1.  W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, organizacje zrze-

szone zarejestrowane i niezarejestrowane (np. kluby senio-
ra, rady sołeckie, rady kościelne itp.) z terenu Gminy Klesz-
czów. Wieńce mogą być wykonywane indywidualnie lub w 
zespołach czteroosobowych. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 
12.08.2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Klesz-
czowie, ul. Główna 74 do godz. 15.00 (karta zgłoszenia w załą-
czeniu).

2.  Prace powinny być samodzielne, nigdzie dotąd niewystawiane i 
nienagradzane.

3.  Prace muszą być podpisane przez autora/autorów (imię, nazwi-
sko, wiek).

4.  Wieńce dożynkowe należy dostarczyć w dniu 28.08.2016 r. do 
godz. 13.00 na plac przy budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w 
Antoniówce.

5.  Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgo-
dy na przetwarzanie danych osobowych.

6. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona.
Kryteria oceny:
1.  Podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być zwią-

zane ze świętem plonów (kłosy zbóż, ziarno, warzywa, owoce, 
kwiaty, wstążki itp.).

2.  Wygląd zewnętrzny: walory estetyczne, technika, materiał użyty 
do wykonania wieńca, kompozycja.

3.  Wykorzystanie w budowie wieńca oryginalnych nowatorskich in-
wencji.

Ocena:
1.  Oceny wieńców konkursowych dokona komisja konkursowa, po-

wołana przez Wójta Gminy Kleszczów, w składzie nie mniejszym 
niż trzy osoby.

2.  Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe 
oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu.

3.  Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie 
uroczystości dożynkowych w dniu 28.08.2016 r. na placu dożyn-
kowym w miejscowości Antoniówka.

REGULAMIN 
konkursu na najsmaczniejszy sernik

Organizator -  Gmina Kleszczów i Gminny Ośrodek Kultury 
w Kleszczowe.

Cel konkursu:
1.  Kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji ludowych przygoto-

wywania sernika.
2.  Prezentacja najsmaczniejszego sernika z terenu gminy Klesz-

czów.
3. Promocja walorów wsi polskiej.
4. Wymiana doświadczeń.
Uczestnicy konkursu:
1.  W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, organizacje zrze-

szone zarejestrowane i niezarejestrowane (np. kluby seniora, 
rady sołeckie, rady kościelne, itp.) z tereny Gminy Kleszczów. 
Serniki mogą zostać przygotowane indywidualnie lub w zespo-
łach. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 12.08.2016 r. w siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74 do 
godz. 15.00 (karta zgłoszenia w załączniku).

2.  Produkt powinien być oznaczony przez wykonawców (imię, na-
zwisko, wiek).

3.  Produkt należy dostarczyć w dniu 28.08.2016 r. w godzinach do 
godziny 12.30 do godziny 13.00, plac stadionu w Antoniówce.

4.  Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych.

5.  Liczba zgłoszeń jest nieograniczona.
Kryteria oceny:
Komisja dokona oceny najsmaczniejszego sernika oceniając: ● wa-
lory smakowe, ● oryginalność, ● subiektywne odczucia członków 
komisji po degustacji.
Ograniczenia:
Ciasto musi być pieczone - nie będą dopuszczane do udziału 
w konkursie serniki wykonane „na zimno”.
Nagrody i wyróżnienia:
Za zajęcia I, II, III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe oraz 
wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu. Rozstrzygnię-
cie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystości do-
żynkowych w dniu 28.08.2016 r. na placu dożynkowym w miejsco-
wości Antoniówka.

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w konkursie „WIENIEC DOŻYNKOWY”

Imię i nazwisko .............................................................................  
Adres  ...........................................................................................
Nr telefonu  ...................................................................................
Oświadczam, że:
• zapoznałem/am się z regulaminem konkursu,
•  wyrażam zgodę na sfotografowanie mojego wieńca oraz podanie tych fotografii wraz z da-

nymi osobowymi do publicznej wiadomości, do celów promocyjnych organizatora konkursu.

Data i podpis zgłaszającego  .............................. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych, w rozumie-
niu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 
ustawy (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), w celach związanych z konkursem przez Administrato-
ra Danych Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów. Dane 
podaję dobrowolnie, jestem świadoma /y, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz 
ich poprawienia.

Data i podpis zgłaszającego  .............................. 

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w konkursie „Najsmaczniejszy sernik”

Imię i nazwisko .............................................................................  
Adres  ...........................................................................................
Nr telefonu  ...................................................................................
Oświadczam, że:
• zapoznałem/am się z regulaminem konkursu,
•  wyrażam zgodę na sfotografowanie mojego produktu (sernika) oraz podanie tych fotogra-

fii wraz z danymi osobowymi do publicznej wiadomości, do celów promocyjnych organiza-
tora konkursu. 

Data i podpis zgłaszającego  .............................. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych, w rozumie-
niu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 
ustawy (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), w celach związanych z konkursem przez Administrato-
ra Danych Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów. Dane 
podaję dobrowolnie, jestem świadoma /y, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz 
ich poprawienia.

Data i podpis zgłaszającego  .............................. 

Kupię siedlisko w gminie Kleszczów
Tel. 507-891-565
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Wakacyjna galeria
akacje w pełni. Uczniowie, którzy jako pierwsi wyruszy-
li na wakacyjne obozy cieszyli się ze znakomitej pogody. 

W pierwszych dniach lipca sucha, słoneczna aura skończyła się. 
Na jak długo? To się okaże.

Deszcz i chłód nie muszą jednak oznaczać nudy. Wystarczy 
sprawdzić, jakie zajęcia oferują gminne placówki i korzystać z tego, 
co wydaje nam się interesujące. Pikniki są okazją do świetnej za-
bawy w plenerze. Podczas zajęć świetlicowych i warsztatów zdo-
bywa się nowe umiejętności. Prezentujemy kilka migawek z takich 
właśnie zajęć.

Warsztaty z robotyki
5  i  7  l i p c a  w  G O K 

w Kleszczowie uczestnicy za-
jęć z robotyki konstruowa-
l i  roboty z klocków LEGO 
Mindstorms. Jedna grupa bu-
dowała i programowała auto 
z tylnym napędem i skrętnymi 
przednimi kołami. Druga pró-
bowała swoich sił przy kon-
struowaniu droida. Ze wzglę-
du na duże zainteresowanie 
dodatkowe zajęcia zorgani-
zowano 14 i 19 lipca.

Oryginalne fotoramki
Zorganizowane przez 

Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Kleszczowie lipcowe 
warsztaty „Papierowa wikli-
na” dostarczyły ich uczestni-
kom wiele radości twórczej. 
Najpierw trzeba było z kartek 
papieru stworzyć ciasno zwi-
nięte rurki, które potem przy-
klejone do kartonu tworzyły 
oryginalne obramowanie dla 
fotografii.

„Kreatywne piątki”…
…  t o  k o l e j n y  r o d z a j 

warsztatów zorganizowa-
nych w kleszczowskiej biblio-
tece. Na pierwszych z tego 
cyklu zajęciach plastycznych 
uczestnicy tworzyli oryginal-
ne, autorskie torby. Praca nie 
była prosta, ale efekt był na-
grodą za wcześniejsze wy-
siłki.

Piknik H2O
Tematem przewodnim 

pikniku „H2O”, zorganizowa-
nego staraniem GOK 3 lip-
ca w Łuszczanowicach była 
oczywiście woda i wszyst-
ko co się z nią wiąże: pły-
wanie w basenie, bańki my-
dlane, pokazy chemicznych 
eksperymentów, kąpiel w pia-
nie. Szczegółowa relacja w 
obrazkach - na stronie gok.
kleszczow.pl.

Ważne dla uczestników 
warsztatów podróżniczych
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie informuje, że 

warsztaty podróżnicze „Poznajemy Świat” zaplanowane na dzień 
9 sierpnia odbędą się dzień wcześniej - w poniedziałek 8 sierpnia. 

Ze względu na dużą liczbę chętnych uczestników podzielono 
na dwie grupy:

• zajęcia dla grupy młodszej - od godz.14.30,
• zajęcia dla grupy starszej - od godz. 16.00.
Szczegółowych informacji biblioteka udziela pod numerem 

tel. 44/ 731 36 54.

Ankieta ma pomóc ZSP  
w zakupie książek

tys. zł dofinansowania otrzyma w tym roku Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie na zakup książek do 

szkolnej biblioteki. Podziałem funduszy na ten cel w naszym regio-
nie zajmowało się Kuratorium Oświaty w Łodzi, na podstawie poro-
zumienia z wojewodą łódzkim. Pieniądze pochodzą z wieloletniego 
rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 
Będzie on realizowany w latach 2016-2020. Stroną umowy z łódz-
kim kuratorium będzie Urząd Gminy w Kleszczowie.

Na zakup nowości książkowych dla ZSP w Kleszczowie zosta-
nie wydane w sumie 15 tys. zł (3 tys. zł to wkład własny pochodzą-
cy z budżetu gminy). To niebagatelna kwota. Będzie za nią można 
kupić nawet ponad 400 woluminów.

„Zależy nam na tym, aby zakupy nowości wydawniczych (ksią-
żek niebędących podręcznikami) były przemyślane i zgodne z za-
potrzebowaniem naszych Czytelników, dlatego zachęcamy do kon-
sultacji Nauczycieli, Uczniów i Rodziców” - czytamy na stronie 
internetowej ZSP. Została tam zamieszczona ankieta. Dwa najważ-
niejsze jej pytania brzmią:

1.  Jaką ostatnio przeczytałaś/przeczytałeś książkę, którą chcia-
łabyś/chciałbyś polecić innym? Podaj jej tytuł.

2.  Podaj propozycję książki, jaką chciałabyś/chciałbyś przeczy-
tać.

Zachęcamy, by miłośnicy dobrej, wartościowej literatury włą-
czyli się do tych badań ankietowych. Dzięki temu uczniowie ZSP 
będą mogli korzystać z cennych lektur.

JS

W
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IV liga zacznie 6 sierpnia
godnie z terminarzem, podanym przez Łódzki Związek 
Piłki Nożnej, drużyny IV ligi łódzkiej sezon 2016/2017 roz-

poczną rozgrywki 6 i 7 sierpnia. Zespół Omegi Kleszczów na pierw-
szy swój mecz wyjedzie do Kutna, gdzie zmierzy się z klubem KS 
Sand Bus. Przed własną publicznością nasz klub zaprezentuje się 
po raz pierwszy w meczu z Ceramiką Opoczno 13 lub 14 sierpnia.

Dokładne terminy meczów, w których nasza drużyna będzie 
występować przed własną publicznością na stadionie przy ul. Spor-
towej w Kleszczowie podamy w kolejnym wydaniu „IK”.

Zapełnia się lista startowa
warta edycja biegu ulicznego „Kleszczów na Piątkę” odbę-
dzie się 18 września. Będzie połączona z 5. Otwartymi Mi-

strzostwami Polski Kobiet na dystansie 5 km. Maksymalna liczba 
miejsc startowych ustalona została przez organizatorów biegu na 
350. W piątek 15 lipca na liście startowej widniało 214 zgłoszonych 
biegaczy. W tym gronie było 71 kobiet i 143 mężczyzn.

Rejestrują się zawodnicy zrzeszeni, a także niezrzeszeni. 
Wśród zgłoszonych dotychczas biegaczy klub Omega Kleszczów 
reprezentują: Kinga Fryś, Konrad Fryś, Milena Gierach, Karolina 
Iznerowicz, Piotr Jabłoński, Adam Niedbała, Mateusz Urbaniak i 
Aleksander Wolnowski. Na liście znalazła się też jedna zawodnicz-
ka, która pobiegnie na 5 km w barwach klubu Alfa Kleszczów. To 
Marta Dudzińska.

Zapisy uczestników biegu „Kleszczów na Piątkę” trwają. Można 
zgłaszać się poprzez stronę www.kleszczowna5.pl, zakładka: Stre-
fa zawodnika.

S p o r t

S p o r t

Z

Cz

PROSTO Z SOLPARKU
SOLPARK w wakacje

Przypominamy wakacyjne godziny funkcjonowania basenu: 
• poniedziałek - piątek 9:00-22:00
• sobota i niedziela 8:00-22:00
Basen zewnętrzny jest czynny codziennie w godz. 10:00-20:00 

(w przypadku sprzyjającej pogody).

Atrakcje dla dzieci
Wakacje to mnóstwo wolnego czasu dla dzieci. Chcąc im za-

pewnić różnorodne zajęcia, warto wybrać się do SOLPARKU. Poza 
atrakcjami basenowymi najmłodszych zainteresować mogą: aku-
mulatorowe samochody, czterotorowa kręgielnia, sala bilardowa, a 
także figloraj z torami przeszkód, zjeżdżalnią, wiszącym mostem, 
wietnamską kładką itp. Poza dostarczeniem rozrywki atrakcje te 
pomagają w zdobywaniu sprawności fizycznej.

Zabiegi w kriosaunie
Zabieg w kabinie kriosauny polega na poddawaniu ciała skraj-

nie niskim temperaturom (od minus 100°C do 150°C). W takich 
temperaturach organizm wyzwala szereg fizjologicznych odru-
chów obronnych, zwiększając dopływ do komórek składników od-
żywczych i tlenu, a także substancji przeciwzapalnych. W efekcie 
zmniejszają się dolegliwości bólowe i stany zapalne, szybciej rege-
nerują się uszkodzone tkanki. Zapisy na zabiegi w kriosaunie pro-
wadzone są w SOLPARKU pod nr tel. 44/ 731 65 01.

GBP w Kleszczowie
3.08. - Koralikowe szaleństwo - zajęcia plastyczne
5.08. - Fabryka wyobraźni - zajęcia plastyczne
6.08. - Klub planszomaniaków - gry planszowe
8.08. -  Poznajemy świat - warsztaty dla dzieci:  

● I gr. godz. 14.30, ● II gr. godz. 16.00
10.08. - Patyczkowe ramki - zajęcia plastyczne
12.08. - Fabryka wyobraźni - zajęcia plastyczne
13.08. - Klub planszomaniaków - gry planszowe
16.08. - Gry klasyczne - zajęcia ruchowe
18.08. - Kolorowe kredki - zajęcia plastyczne
20.08. - Klub planszomaniaków - gry planszowe
23.08. - Papierowe zabawy dla dzieci - kolaż
25.08. - Kolorowe kredki - zajęcia plastyczne
27.08. - Klub planszomaniaków - gry planszowe
29.08. - Śladami Sienkiewicza - zajęcia plastyczno-literackie
31.08. - Śladami Sienkiewicza - zajęcia plastyczno-literackie

Filia w Łękińsku
17.08. - Opowieści różnej treści - Zajęcia literackie
19.08. - W piątek „Baśniowy zakątek” - zajęcia literackie
22.08. - Klub planszomaniaków - gry planszowe
24.08. - Opowieści różnej treści - Zajęcia literackie
26.08. - W piątek „Baśniowy zakątek” - zajęcia literackie

Filia w Żłobnicy
1.08. - Gry i zabawy na powietrzu
2.08. - Dalie z papieru - zajęcia plastyczne
4.08. - Dalie z papieru -zajęcia plastyczne
9.08. - Klub planszomaniaków - gry i zabawy stolikowe
11.08. - Wakacyjny obrazek - zajęcia plastyczne
30.08. - Śladami Sienkiewicza - zajęcia literackie
Zajęcia we wszystkich placówkach odbywać się będą w godzinach 12.00-13.00. 
Zapraszamy również do udziału w konkursie fotograficznym „Przyłapani na czy-
taniu - edycja 2016”. Szczegóły konkursu na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl 
lub pod nr. tel. 44/ 731 36 54.

Wakacje z biblioteką - SIERPIEŃ
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Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA, 
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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.

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTO-
WIA GAZOWEGO - tel. 992.

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

• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osie-
dle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Stre-
fach Przemysłowych) - w spółce „Energoser-
wis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607 
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• A w a r i e  w  s i e c i  w o d o c i ą g o w e j ,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Za-
kładzie Komunalnym „Kleszczów” - 
tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

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

• Awar ie  oświe t len ia  u l icznego  – 
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub 
692-130-780.

Gdzie zgłaszać awarie?

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
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
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
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

S p o r t
Złota Sylwia

tangistka LKS Omega Kleszczów Sylwia Oleśkiewicz wystąpiła w turnieju pod-
noszenia ciężarów w ramach 22. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. W No-

wej Rudzie zawodniczka Omegi wygrała dwubój z wynikiem 137 kilogramów (62 kg w 
rwaniu, 75 kg w podrzucie). Oprócz Sylwii nasz klub reprezentowały też Aleksandra 
Kopka (czwarta w wadze 69 kg) i Klaudia Głowacka (siódma w wadze 75 kg).

Rosną piłkarskie talenty
minionym sezonie nie poświęcaliśmy miejsca na opisy występów piłkarskich 
żaków - zawodników Omegi Kleszczów z rocznika 2007. Dziś za to większe 

podsumowanie.
- W sezonie 2015/2016 moi podopieczni wzięli udział w dziesięciu turniejach Żaków 

U-9, organizowanych pod nadzorem OZPN w Piotrkowie Trybunalskim – mówi trener 
Wojciech Węglarski. - Grali też w Halowych Mistrzostwach Okręgu Piotrkowskiego, w IV 
Turnieju w Halowej Piłce Nożnej „Jutrzenka ABM Cup” o Puchar Starosty Powiatu Pa-
bianickiego oraz w turnieju o Puchar Prezesa SOLPARKU.

W barwach Omegi występowało 25 żaków: Tomasz Biegała, Wiktor Fryś, Dawid 
Gałwa, Marcel Gołasa, Filip Grzybek, Miłosz Jańczyk, Mateusz Karasiński, Maciej Ko-
kosiński, Jakub Koniarski, Antoni Koszur, Bartosz Kowalczyk, Krzysztof Kuśmierek, Ja-
kub Matlingiewicz, Michał Moreń, Adam Olczyk, Sebastian Olkowski, Paweł Pirek, Ja-
kub Roczek, Bartosz Rutkowski, Dominik Stawski, Karol Szczepanik, Szymon Telążka, 
Wiktor Witkowski, Krystian Wiśniewski i Maciej Wychowaniec.

Młodzi piłkarze w całym sezonie rozegrali 64 spotkania, a ich rywalami były m.in. 
drużyny z Piotrkowa Tryb., Radomska, Pabianic, Łodzi, Zelowa, Rozprzy i Moszczenicy. 
W tych meczach 25 razy zwyciężali, 4 razy remisowali i 35 razy schodzili z boiska po-
konani. Strzelili 108 bramek, a stracili 143. Wspomnijmy jeszcze o najbardziej bramko-
strzelnych zawodnikach: K. Kuśmierek - 29, W. Witkowski - 13, D. Stawski - 12, M. Jań-
czyk - 11.

26 czerwca w zakończeniu sezonu wzięli udział piłkarze razem z rodzicami i trene-
rem. Obecny był też prezes Omegi, Jan Gurazda. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki, były też wzajemne podziękowania, piłkarski mini-turniej, a potem - wspólny po-
częstunek w altanie na terenie Rezerwatu Łuszczanowice. Inicjatorami i organizatorami 
piłkarskiego pikniku byli rodzice.

opr. JS

W

Sz

Poszukuję stancji dla dwóch dziewczyn  
– Kleszczów lub Łuszczanowice.

Tel. 887-196-959
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 Plastyczne dokonania 
gimnazjalistów

órny hol SOLPARKU w sąsiedztwie auli zdobią od kilku 
tygodni oryginalne prace. To efekt zajęć artystycznych z 

plastyki, które w zakończonym roku szkolnym odbywali uczniowie 
trzecich klas gimnazjum. Pracowali pod kierunkiem Bogusławy Gaj-
zler. To, co stworzyli jest przykładem abstrakcyjnej sztuki współ-
czesnej, formą zabawy z kolorami i fakturą.

W trakcie zajęć gimnazjaliści poznawali różne techniki twórcze, 
m.in. te, które stosowali malarze zaliczani do nurtu abstrakcyjnego 
ekspresjonizmu. Dzięki temu dziś nie są im obce takie pojęcia jak 
taszyzm, informel, dripping.

Oprócz 17 prac trzecioklasistów oglądać można ekspozy-
cję kilku innych barwnych dzieł, które powstały wspólnym wysił-

kiem uczniów gimnazjów z Litwy, Ukrainy, Niemiec oraz gimnazjum 
w Kleszczowie. Przypomnijmy, 
że Gimnazjum im. Wł. St. Rey-
monta w Kleszczowie realizowa-
ło wówczas projekt „Wymiana do-
świadczeń międzynarodowych 
i wielokulturowych”.

Goście zza granicy wspólnie ze 
swoimi polskimi rówieśnikami w ra-
mach zajęć integracyjnych zajmo-
wali się wówczas m.in. twórczością 
plastyczną.

JS

 
Wrześniowa wycieczka seniorów

Z okazji Dnia Ludzi Starszych Gminny Ośrodek Kultury w Klesz-
czowie organizuje 3-dniową wycieczkę dla emerytów i rencistów z 
terenu gminy Kleszczów. Uczestnicy wyjadą do Zielonej Góry i Po-
znania. Oprócz zwiedzania turystycznych atrakcji obu tych miast 
odwiedzą pałac w Rogalinie i Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie.

Do 25 lipca (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) 
GOK przyjmuje zapisy osób zainteresowanych tym wyjazdem. Pro-
ponowane są dwa terminy: 4-6 września oraz 7-9 września. Wyjazd 
o godz. 5.30 sprzed budynku GOK w Kleszczowie.

Informacje na temat szczegółowego programu oraz wysokości 
opłat znaleźć można na stronie www.gok.kleszczow.pl.

Opłaty są przyjmowane w dniu zapisu. Przy zapisie należy po-
dać dane osobowe uczestnika, przedłożyć legitymację emeryta lub 
rencisty, złożyć oświadczenia: o wyrażeniu zgody na przetwarza-
nie danych osobowych; o ustaleniu wysokości dochodów na człon-
ka rodziny.

Terenowa gra dla młodzieży i dorosłych
GOK w Kleszczowie zaprasza młodzież i dorosłych do udziału 

w grze terenowej „Indianie na tropie”, która odbędzie się 30 lipca. 
Start o godzinie 16.00 sprzed siedziby GOK w Kleszczowie. Zapi-
sy drużyn trzyosobowych są prowadzone do 27 lipca w świetlicach 
GOK (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00). Regulamin 
gry dostępny na stronie internetowej GOK: www.gok.kleszczow.pl 
(w zakładce Aktualności). Uczestnicy będą mieli do pokonania ok. 
8-kilometrową trasę, z różnymi logicznymi i sprawnościowymi za-
daniami do realizacji. Dla zwycięskiej drużyny jest przewidziana na-
groda.

Indiański piknik
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na „Piknik 

indiański”, który odbędzie się 2 sierpnia na terenie parku przy ul. 
Głównej w Kleszczowie w godz. 15.00-19.00. W programie pikniku: 
wioska indiańska, tańce indiańskie, gry i zabawy dla dzieci oraz dla 
dorosłych w stylu indiańskim (np. „Wyścigi wiatrów”).

O godz. 17.00 - wręczenie nagrody laureatom gry terenowej 
„Indianie na tropie” (patrz wyżej).

GOK zaprasza

Dwie z prezentowanych prac

Proces wspólnego tworzenia…

 ...i końcowy efekt

G


