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Przedwojenny biznes
Wydana w okresie międzywojennym „Księga adresowa Polski 

dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa” to ciekawe źródło in-
formacji o najbardziej przedsiębiorczych mieszkańcach ówczesnej 
Polski. W księdze liczącej ponad 2600 stron znajdziemy też dane 
o tym, jakie usługi były dostępne w międzywojennym 20-leciu na te-
renie gminy Kleszczów i jak nazywali się najbardziej przedsiębior-
czy mieszkańcy Kleszczowa, Żłobnicy i Łękińska.

Więcej na str. 8.

Trzy tygodnie 
w Brighton

Od 12 lipca do 1 sierpnia w wakacyj-
nej szkole językowej w Brighton przebywa-
ło dziesięcioro mieszkańców gminy Klesz-
czów. Mogli doskonalić znajomość języka 
angielskiego, poznawać obcą kulturę, na-
wiązywać znajomości z obcokrajowcami, 
którzy część wakacji spędzali na podob-
nych kursach. Koszt wyjazdu w znaczącym 
stopniu pokryła Fundacja Rozwoju Gminy 
Kleszczów. Więcej na str. 5.

Widok na Brighton od strony morza
Foto ze strony www.ccb.ac.uk

DOŻYNKI 
W GMINIE KLESZCZÓW

30 sierpnia, Łuszczanowice
14.00 - Dziękczynna Msza św. (polowa)
15.00 - Oficjalna ceremonia dożynkowa, z muzycz-

ną i wokalną Zespołu Folklorystycznego 
TRĘBACZEWIANIE

 - Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród 
w konkursach: ● „Wieniec dożynkowy”, ● 
„Ciasto z owocami”, ● „Najschludniejsza 
posesja w gminie Kleszczów”.

16.30 - Zespół Pieśni i Tańca BYCHLEWIANKA
17.30 - Koncert zespołu KORDIAN
18.30 - Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Gminy Kleszczów
19.30 - Gwiazda wieczoru - zespół ZAKOPOWER
20.45 - Koncert zespołu FAJTERS
Atrakcje pozasceniczne: ● warsztaty wypieku chle-
ba; ● pokaz i warsztaty carvingu; ● pokazy i warsz-
taty „Ginące zawody i rzemiosła”; ● wystawa prac 
uczestników zajęć z rękodzieła organizowanych 
przez GOK (ceramika artystyczna, tkactwo, malar-
stwo na jedwabiu, wyroby z filcu, malarstwo, papie-
roplastyka); ● pokaz i degustacja potraw kuchni re-
gionalnej; ● popisowa jazda rolkarzy w skateparku.

Więcej na str 7.

Przyjadą do Kleszczowa na zawody 
Red Bull 111 Megawatt

21 sierpnia na liście zawodników zgłoszonych do udziału w zawodach Red Bull 111 Me-
gawatt było 768 osób. Zdecydowana większość to Polacy, ale są także motocykliści z Ro-
sji, Niemiec, Austrii, Holandii. Pojadą na motorach Yamaha, KTM, Honda, Husaberg, Sher-
co, Kawasaki i innych.

Poniższe zdjęcie pokazuje, jak przed rokiem wyglądał teren zawodów i start do finało-
wego wyścigu. Więcej na str. 12.

Fot. Łukasz NazdraczewFot. Łukasz Nazdraczew

Remontują budynki OSP
Siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Żłobnicy oraz w Klesz-

czowie są remontowa-
ne i częściowo prze-
budowywane. O i le 
ska lę  p rzebudowy 
kleszczowskiej remi-
zy dobrze widać już 
z ulicy, to w Żłobnicy 
dobrze jest wejść do 
wnętrza budynku (na 
zdjęciu), by ocenić za-
kres robót.

Więcej na str. 7.
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Zanim powstanie  
słoneczna elektrownia
nstalowane na dachach prywatnych domów instalacje fo-
towoltaiczne mają zwykle moc od 3 do 5 kW. Pierwsza 

na terenie gminy Kleszczów przemysłowa elektrownia słoneczna 
będzie miała łącznie 520 kW. Złożą się na nią cztery odrębne in-
stalacje: dwie po 200 kW mocy oraz dwie mniejsze - 80 i 40 kW. 
Ekologiczna elektrownia stanie na polach po lewej stronie drogi 
prowadzącej od żłobnickiego ronda w kierunku Sulmierzyc. Czte-

rej prywatni inwestorzy przygotowa-
li już projekty techniczne i pod ko-
niec 2014 roku uzyskali pozwolenie 
na budowę „wolnostojącej instalacji 
przemysłowej na konstrukcji wspor-
nej, wyposażonej w moduły fotowol-
taiczne”.

Po to, by można było odebrać 
prąd wyprodukowany przez pane-
le fotowoltaiczne, konieczna jest 
budowa instalacji, złożonej ze sta-
cji transformatorowej oraz linii ka-
blowych. Wykonanie takiego uzbro-
jenia to zadanie gminy. Niedawno 
został rozstrzygnięty przetarg na tę 
inwestycję.

W przetargu brały udział trzy fir-
my: wrocławska spółka Elektrotim, 
Elektromontaż - Lublin Sp. z o.o. 
oraz Energoserwis Kleszczów. Naj-
lepszą ofertę przedstawiła nasza 

rodzima spółka. W ciągu 4 miesięcy zrealizuje budowę konte-
nerowej stacji 15/0,4 kV oraz linii kablowych 15 kV (ponad 140 
metrów) i 0,4 kV (blisko 300 mb). Odbierany z elektrowni sło-
necznych prąd będzie kierowany poprzez transformator do pobli-
skiej stacji GPZ w Żłobnicy. Zamówione roboty będą kosztować 
gminę 713,4 tys. zł brutto. Wykonawca zgodził się udzielić 5-let-
niej gwarancji. (s)

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.782; zm.: poz. 
1039) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie 
przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrę-
bie Dębina, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, a in-
formacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wia-
domości w prasie lokalnej oraz została opublikowana w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.bipkleszczow.pl i na stronie interneto-
wej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

I I

Rządowy program „Wyprawka szkolna” oraz stypendia o charakterze socjalnym to te formy pomocy, 
na które mogą liczyć mniej zasobni finansowo rodzice, by odpowiednio przygotować dzieci do nowego 
roku szkolnego. Jeśli w ciągu roku szkolnego dojdzie do zdarzenia losowego, które przejściowo pogorszy 
sytuację materialną ucznia, można starać się w gminie o zasiłek szkolny.

Wyprawka, stypendium, zasiłek
Program „Wyprawka” obejmuje uczniów konkretnych klas tj. 

trzeciej klasy szkół podstawowych oraz czwartej klasy techników, 
a także uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas 
III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III 
gimnazjum. W tym roku uczniowie klas I, II i IV szkół podstawowych 
i I klas gimnazjalnych nie skorzystają z programu „Wyprawka”, bo 
otrzymają bezpłatne podręczniki z ministerstwa.

Z pomocy na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka 
szkolna 2015” mogą skorzystać te osoby, u których dochód na członka 
rodziny nie przekracza 574 zł. Termin składania wniosków o udziele-
nie pomocy z tego programu został ustalony przez wójta gminy Klesz-
czów do 8 września br. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do któ-
rej uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

***
Aby uzyskać stypendium szkolne o charakterze socjalnym na-

leży do 15 września br. złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gmi-
ny w Kleszczowie. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być 

większa niż 456 zł na osobę w rodzinie lub 542 zł na osobę samot-
nie gospodarującą. Jeśli do otrzymania stypendium kwalifikuje się 
kilkoro dzieci rodzic musi złożyć tyle wniosków wraz z kompletem 
dokumentów, ile ma uczących się dzieci.

Oznacza to także, że wnioskodawca będzie musiał okazać się 
dowodami zakupu potwierdzającymi wydatki poniesione na każde-
go ucznia oddzielnie, do wysokości przyznanego uczniowi świad-
czenia. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji 
poniesionych kosztów, konieczne jest więc zbieranie faktur i imien-
nych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę!) za poniesione 
koszty na cele edukacyjne.

***
O zasiłek szkolny przysługujący uczniom i słuchaczom kole-

giów (do 24 roku życia), zamieszkałym na terenie gminy Klesz-
czów, można starać się wyłącznie z powodu zdarzenia losowego 
(np. poważne zachorowanie, śmierć rodzica, utrata pracy, pożar 
itp.), w wyniku którego uczeń znajdzie się przejściowo w trudnej sy-
tuacji materialnej.

Dlaczego uczestniczymy w LGD 
„Kraina Wielkiego Łuku Warty”?

nformowaliśmy o tym, że gmina Kleszczów przystąpiła do Lokalnej 
Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Czym są takie gru-

py działania i jaka jest ich rola? Na terenie wojewódz-
twa łódzkiego funkcjonuje 20 Lokalnych Grup Działania 
(LGD). Mogą one pozyskiwać unijne pieniądze z pro-
gramu LEADER. Jednym z głównych warunków pozy-
skania tych pieniędzy jest opracowanie przez LGD Lo-
kalnej Strategii Rozwoju (LSR), a potem jej realizacja.

Cele LGD obejmują: ● działanie na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju obszarów wiejskich; ● podejmo-
wanie inicjatyw i działań mających na celu pobudze-
nie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny 
udział w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju; ● upowszechnianie i wymia-
nę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obsza-
rach wiejskich położonych w obszarze działania LGD; ● promocja obsza-
rów wiejskich położonych w obszarze działania LGD; ● udzielanie wsparcia 
mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów 
i pozyskiwania środków na ich realizację ze źródeł zewnętrznych; ● wspie-
ranie rozwoju małych i średnich firm; ● promocja jednostek samorządu tery-
torialnego, które są członkami LGD.

Program LEADER nie jest ograniczony podziałem administracyjnym. 
Obszar jego działania wyznacza wspólnota celów określonej społeczności 
lokalnej. Mogą to być cele z różnych dziedzin, zarówno tzw. miękkie (np. 
z zakresu edukacji) po niewielkie inwestycje czy przedsięwzięcia gospodar-
cze („małe projekty”).

Podobna instalacja 
powstanie koło Żłobnicy

å ciąg dalszy na str. 7
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KOMUNIKATY
Warsztaty kulinarne
W nietypowym czasie, bo na początku września, odbę-
dą się edukacyjne zajęcia kulinarne dla mieszkańców 
sołectw: Dębina, Kleszczów i Żłobnica, w których - 
z różnych przyczyn - nie mogły się odbyć takie zajęcia 
organizowane na terenie gminy wiosną tego roku.
W środę 2 września plenerowe warsztaty poświęcone 
przygotowywaniu dań z grilla odbędą się w Żłobnicy 
przy garażach OSP (Żłobnica nr 33). Początek - godz. 
16.00.
„Potrawy z drobiu i warzyw” to z temat kolejnych zajęć, 
w których będą mogli uczestniczyć mieszkańcy Klesz-
czowa i Dębiny:
•	 Kleszczów - 3 września (czwartek) - od godz. 16.00, 

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie - kuchnia,
•	 Dębina - 4 września (piątek) - od godz. 15.30, remiza 

OSP w Dębinie - kuchnia.

Właścicielu - oznakuj posesję!
Apelujemy do mieszkańców gminy, by w widocznym 
miejscu na swoich budynkach lub ogrodzeniach umiesz-
czali numery posesji. Brak takiej informacji może być np. 
przyczyną późniejszego przyjazdu wzywanych zespo-
łów ratownictwa medycznego. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 
193, poz. 1287 ze zm.) informuje o obowiązku oznako-
wania budynków przez ich właścicieli. „W przypadku, 
gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nierucho-
mości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza 
się również na ogrodzeniu (…) Oprócz numeru porząd-
kowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, 
a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiada-
jących ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości”.

Punkt dla ofiar przemocy
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczo-
wie działa Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny. Jest 
czynny we wtorki od godz. 14 do 17. Jego główną rolą 
jest pomoc w powstrzymaniu przemocy w rodzinach 
m.in. poprzez dostarczanie wiedzy o tym, czym jest 
przemoc domowa i jak rozpoznać fazy przemocy we 
własnej rodzinie. Zajęcia prowadzone przez psycholo-
ga oraz terapeutę-pedagoga pomagają uczestnikom 
poznawać własne prawa, uczyć się ich egzekwowania, 
pomagają też budować poczucie własnej wartości.
Spotkania ze specjalistami z Punktu Konsultacyjno-Te-
rapeutycznego odbywają się w pokoju nr 117 na pierw-
szym piętrze budynku przy ul. Osiedlowej 2.

Wyjazd na skierniewickie święto
19 września zostanie zorganizowany wyjazd na XXXVIII 
Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Im-
prezą towarzyszącą są XVIII Targi Ogrodniczo-Rolne. 
Oprócz ciekawych wystaw i kiermaszów można bę-
dzie skorzystać z fachowych porad, udzielanych przez 
ogrodników i sadowników. Zapisy mieszkańców gminy 
Kleszczów na ten wyjazd są prowadzone do 15 wrze-
śnia w Urzędzie Gminy (pokój 26 i 25), tel. 44/ 731-31-
10 wew. 131 lub 132.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zapisie decy-
dować będzie kolejność zgłoszeń. Odpłatność 10 zł od 
osoby - płatne przy zapisie. Zgłaszać się mogą tylko 
osoby pełnoletnie. Wyjazd o godz. 8.00 z Kleszczowa 
(parking przy Urzędzie Gminy), planowany powrót ok. 
godz. 20.00.

Na skwerach i placach
uszyły prace związane z utwardzaniem nawierzchni na placach zabaw w Łę-
kińsku (przy ulicy Poprzecznej) oraz w Łuszczanowicach (w sąsiedztwie przed-

szkola). Prace obejmują wymianę nawierzchni z piasku na nawierzchnię wykonaną 
z poliuretanu. Te nowe nawierzchnie będą liczyć łącznie ponad 500 m kw. i mają być 
zrobione bez demontowania istniejących już urządzeń zabawowych. Wspomniany plac 
zabaw w Łękińsku zostanie ogrodzony z wykorzystaniem gotowych 150-centymetro-
wych paneli metalowych, zamocowanych do metalowych słupków.

W gminnym przetargu na wykonanie poliuretanowych nawierzchni na placach za-
baw uczestniczyło aż 11 firm. Tak duże zainteresowanie oznacza, że układanie mięk-
kich, przyjaznych małym użytkownikom nawierzchni przestało być zajęciem tylko dla 
nielicznych, wyspecjalizowanych firm w Polsce. Za najkorzystniejszą ofertę zosta-
ła uznana ta, złożona przez Firmę Handlowo-Usługową ROTOPROFI Jolanta Łopata 
z Rabki Zdroju. Zlecone prace firma wykona za 199.014 zł, udzieli też gwarancję na po-
liuretanowe nawierzchnie na okres 5 lat.

Skwer pod dębami
W Łuszczanowicach Kolonii w sąsiedztwie zmodernizowanej niedawno biologicz-

nej oczyszczalni ścieków budowany jest nowy wielofunkcyjny skwer. Na powierzch-
ni 6 tys. m kw. powstanie plac 
zabaw z nawierzchnią z kolo-
rowego poliuretanu, boisko do 
gier zespołowych, alejka spa-
cerowa, miejsca postojowe dla 
samochodów, zewnętrzna si-
łownia. Teren skweru zostanie 
ogrodzony. Będzie wyposażo-
ny w elementy małej architektu-
ry (ławki, kosze, lampy, kran, 
stojaki na rowery), obsadzony 
drzewami i krzewami (m.in. tuje, 
świerki, klony).

Wyposażenie placu zabaw 
będą stanowić takie urządzenia, 
jak: bujaki (auto i konik), huś-
tawka potrójna, karuzela, pia-
skownica oraz zestawy zaba-
wowe. W skład dużego zestawu 
wejdzie aż 12 różnych atrakcji 
(m.in. przeplotnia linowa, ścianki 
wspinaczkowe i wiszący most). 
Mały zestaw przeznaczony dla 
małych dzieci poza zjeżdżalnią 

i równoważnią z poręczami linowymi będzie posiadał drewniane podesty, zabawowe 
tablice edukacyjne, most linowy i pochylnie z poręczami.

Projekt budowlany zagospodarowania skweru w Łuszczanowicach Kolonii opraco-
wany został przez A.S. Studio Adam Szwarc z Bytomia. Z dokumentacji projektowej po-
chodzi zamieszczony obok plan zagospodarowania tegoż skweru.

Bez wątpienia ozdobą tego nowego rekreacyjnego miejsca będą trzy rosnące już 
na jego terenie dęby różnej wielkości. 

Kolejne plany
Na ten rok przewidziane jest także doposażenie kilku placów na terenie gminy: 

w Kleszczowie przy ulicy Spacerowej (urządzenia zabawowe), przy ulicy Wysokiej 
(urządzenia zabawowe oraz uzupełnienie siłowni zewnętrznej), w Czyżowie (urządze-
nia na placu zabaw) oraz w Rogowcu (plac zabaw i siłownia zewnętrzna). Zostanie po-
nadto wymieniona część urządzeń na placu obok blokowego osiedla w Łuszczanowi-
cach.

- Już dziś możemy też zapowiedzieć budowę dwóch nowych placów zabaw – in-
formuje wójt Sławomir Chojnowski. - W Kleszczowie przy ulicy Tulipanowej powstanie 
duży plac, wyposażony dla użytkowników w różnym wieku. Obok prostych zabawek 
będzie tu siłownia, będą też urządzenia siłowe przeznaczone dla aktywnej młodzieży. 
Z kolei w pobliżu centrum Żłobnicy przy ulicy „Warszawka” urządzony będzie plac za-
baw, który ma być atrakcyjny i dla maluchów, i dla starszych dzieci.

Dodajmy jeszcze, że trwają prace nad projektem na budowę nowego skweru rekre-
acyjnego w Czyżowie. Mają być zakończone w połowie września.

(s)

R
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GOPS przypomina
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimen-

tacyjnego na nowy okres świadczeniowy (od 01.10.2015 r. do 
30.09.2016 r.) przyjmowane są w siedzibie GOPS od 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wnio-
sek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 paź-
dziernika.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 paź-
dziernika, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 
następuje do dnia 30 listopada.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na 
nowy okres zasiłkowy (od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r.) będą 
przyjmowane od dnia 1 września.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 
30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypła-
ta świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 
30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okre-
sie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Kleszczowie pod numerem telefonu 44/ 731 36 32 
oraz na stronach internetowych: 
l www.gopskleszczow.pl/index
l www.gops.bip.kleszczow.pl/

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji linii 
energetycznych 30 kV w obrębie geodezyjnym Dębina wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 
z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/397/2013 Rady 
Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
lokalizacji linii energetycznych 30 kV w obrębie geodezyjnym Dębina 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla lokalizacji linii energetycznych 30 
kV w obrębie geodezyjnym Dębina, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 26 sierpnia 2015 r. do 15 września 2015 r. 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów 
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz we wtorki 
w godz. od 900 do 1700.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2015 r. w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30 września 2015 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się 
z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępo-
waniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu 
na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które 
mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kleszczów na ad-
res Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie 
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecz-
ności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) na adres mailowy: kancelaria@
kleszczow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną 
bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez 
Wójta Gminy Kleszczów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziały-
waniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Bezpłatna profilaktyka raka 
gruczołu krokowego

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie są prowa-
dzone dla mieszkańców powiatu badania przesiewowe, które mają 
wcześnie wykryć zachorowania na raka gruczołu krokowego. Pro-
gram profilaktyczny jest adresowany do mężczyzn w wieku 50-75 
lat, zameldowanych na stałe na terenie powiatu. Zapisy przyjmuje 
i badania wykonuje przychodnia MegaMed przy ul. Czaplinieckiej 
93/95 w Bełchatowie. Zgłosić można się osobiście lub telefonicznie 
(44 635 29 02; 44 635 29 01).

„Program profilaktyki raka gruczołu krokowego w powiecie beł-
chatowskim w latach 2015-2017” obejmuje:
•	 badania laboratoryjne - oznaczenie tzw. antygenu sterczowego 

(PSA) wraz z ustaleniem terminu kosultacji urologicznej,
•	 konsultację urologiczną połączoną z badaniem „per rectum” oraz 

wykonaniem badania USG.
Pacjentom z rozpoznaniem raka prostaty przychodnia zapewnia 

konsultację ze specjalistą, mającą na celu omówienie dostępnych 
opcji postępowania. Mężczyźni z potwierdzoną chorobą zostaną 
skierowani do dalszego leczenia.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do 
jednego zdarzenia losowego. Jest przyznawany niezależnie od 
otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek w formie pienięż-
nej może być wydawany tylko na pokrycie wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym, może mieć też formę pomocy rzeczowej 
o charakterze edukacyjnym.

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwa-
gę ocenę wpływu zdarzenia losowego na warunki życia rodziny, 

w której zamieszkuje uczeń. O zasiłek szkolny można się ubiegać 
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu „Wy-
prawka szkolna 2015”, na temat stypendiów socjalnych oraz za-
sad udzielania zasiłków szkolnych zainteresowani mieszkańcy gmi-
ny znajdą na stronie internetowej www.kleszczow.pl. Informacje 
można też uzyskać pod numerem telefonu 44/ 731-31-10 wew. 145.

(s)

Wyprawka, stypendium, zasiłek
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Dziesięć osób  
na wakacyjnym  

kursie angielskiego
rganizację kursu języka angielskiego w Brighton w Wielkiej 
Brytanii Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zleciła Agen-

cji Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. Kleszczowska agencja 
zaproponowała najniższą cenę w odpowiedzi na zapytanie ofer-
towe fundacji. Program wakacyjnego kursu składał się z 25 go-
dzin lekcyjnych języka angielskiego w każdym z trzech tygodni (tyle 
trwał pobyt każdego z uczestników w Wlk. Brytanii). W tej puli go-
dzin mieściło się 14 tzw. lekcji ogólnojęzycznych oraz 10 lekcji te-
matycznych (temat do wyboru przez każdego uczestnika kursu). Był 
jeszcze jeden wykład dwugodzinny oraz 6 sesji w Ilabie (z wykorzy-
staniem IPodów). Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę rezydenta, 
a trzytygodniowy pobyt urozmaicały dodatkowe zajęcia o charak-
terze rekreacyjnym i krajoznawczym (w tym całodniowa wyciecz-
ka do Londynu).

Z możliwości wyjazdu na wakacyjny kurs w Brighton skorzysta-
ło 10 mieszkańców gminy Kleszczów w wieku od 17 do 24 lat. Tak 
jak w poprzednich latach, kiedy fundacja także organizowała za-
graniczne kursy językowe, każdy z uczestników (często w towarzy-
stwie innego obcokrajowca) zamieszkał w domu rodziny angielskiej. 
Tu miał zapewnione pełne wyżywienie: śniadania, obiady/ lunche 
i kolacje. Istotną ulgą finansową dla uczestników wyjazdu było po-
krycie 70 proc. kosztów, dokonane przez Fundację Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów.

Fundacja zaproponowała mieszkańcom gminy także wyjazd na 
wakacyjną naukę języka niemieckiego, ale nie zgłosiła się ani jed-
na chętna osoba. (s)

Urzędowe sprawy zebrane 
w jednym portalu

kategorii tematycznych, związanych z załatwianiem róż-
nych spraw urzędowych, zawiera uruchomiony niedaw-

no portal www.obywatel.gov.pl. Zainteresowani mogą z pomo-
cą smartfona, tabletu bądź laptopa uzyskać informacje dotyczące 
takich dziedzin, jak: „dokumenty i dane osobowe”, „kierowcy i po-
jazdy”, „wyjazd za granicę”, „śluby i rozwody”, „dzieci”, „edukacja”, 
„zgon”, „zaświadczenia i odpisy”, „nieruchomości i środowisko”, „za-
siłki i pomoc finansowa”, „ochrona zdrowia i ubezpieczenia społecz-
ne”, „meldunek”, „praca i biznes”, „podatki” oraz „służba wojskowa”. 
W poszczególnych zakładkach znajdziemy nie tylko odpowiedzi na 
istotne pytania, ale także opis najbardziej popularnych usług admi-
nistracji publicznej, z którymi prędzej czy później zetknie się każdy 
obywatel. Głównym założeniem twórców portalu było opisanie pro-
cedur możliwie prostym, nie urzędniczym językiem.

Warto wiedzieć, że uruchomiona też została infolinia dla obywa-
teli. Dzwoniąc pod numer telefonu „Informacji dla Obywatela” do-
wiemy się, w jakim urzędzie można załatwić daną sprawę. Infolinia 
centralna 22/ 250 01 15 jest czynna od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00-16.00.

(s)

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy

na sprzedaż pojazdów użytkowanych przez 
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. 

m.in:
1.  Autobus marki AUTOSAN H9-21/41 PKT 2941 (rok produkcji 1993, 

przebieg 324.267 km, liczba miejsc 41+1 / + 12 stojących) - cena 
wywoławcza 12.500,00 zł brutto.

2. Autobus marki AUTOSAN H9-21/41 PKT 2761 (rok produkcji 1993, 
przebieg 576.085 km, liczba miejsc 41+1 / + 12 stojących) - cena 
wywoławcza 10.500,00 zł brutto.

3. Przyczepa niskopodwoziowa POM Śrem TO35 PKT 3327 (rok 
produkcji 1988) - cena wywoławcza 6.000,00 zł brutto.

4. Ciągnik URSUS 912 PKF 8059 (rok produkcji 1993, przebieg 3.196,6 
mth, ładowność 20.000 kg) - cena wywoławcza 17.000,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa z dniem 22 września 2015 roku 
o godz. 12:00. Miejscem składania ofert jest Kancelaria ogólna UG 
w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 22 września 2015 roku.
Osoby zainteresowane mogą oglądać pojazdy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8°°-14°° na terenie Zakładu Komunalnego „Kleszczów”, ul. 
Główna 41 w Kleszczowie. Wszelkich dodatkowych informacji udziela 
Referat Majątku Gminy - pokój nr 5 lub 16, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, 
143 lub 138, ul. Główna 45 w Kleszczowie.

15
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COP oferuje unijne dotacje
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - instytucja pośrednicząca we 

wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłosiło konkurs, w którym wniosko-
dawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów zwią-
zanych z: przygotowaniem i promocją ofert inwestycyjnych i han-
dlowych, tworzeniem nowych i rozwojem istniejących systemów 
informacji gospodarczej oraz udziałem w przedsięwzięciach ukie-
runkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej 
regionu. O dofinansowanie mogą starać się m.in. jednostki samo-
rządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze 
i organizacje przedsiębiorców, jednostki naukowe i szkoły wyższe.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 5 mln 
euro. Minimalna wartość projektu nie może być mniejsza niż 50 tys. 
zł. a maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85 proc. wydat-
ków kwalifikowalnych. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocz-
nie się 30 września, a zakończy 14 października.

W Regionalnej Izbie 
Gospodarczej

ndrzej Ratajski - prezes Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej został nowym szefem Regionalnej Izby Gospodarczej 

(RIG) w Bełchatowie. To organizacja, która skupia przedsiębiorców 
działających na terenie powiatu bełchatowskiego, a więc także w gmi-
nie Kleszczów. Dotychczasowy prezes RIG Mirosław Marszał złożył 
w czerwcu rezygnację.

Jedną z pierwszych inicjatyw A. Ratajskiego było zorganizowanie 
spotkania poświęconego możliwościom wspierania przedsiębiorców 
ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. To spotkanie, otwarte także 
dla firm nie będących członkami RIG (informowaliśmy o tym na gmin-
nej stronie internetowej), dostarczyło uczestnikom informacji o do-
stępnych funduszach na staże, prace interwencyjne oraz szkolenia.

Z informacji przekazanych przez dyrektor bełchatowskiego PUP 
– Marię Kulińska wynika, że przedsiębiorcy mogą starać się o ko-
rzystne pożyczki na utworzenie miejsc pracy, udzielane na tere-
nie województwa łódzkiego przez: Towarzystwo Inwestycji Spo-
łeczno-Ekonomicznych TISE SA (www.tise.pl), Agencję Rozwoju 
Regionalnego „MARR” w Mielcu (www.marr.com.pl) oraz Podkar-
packi Fundusz Poręczeń Kredytowych. Pomocy przy ubieganiu się 
o te pożyczki udziela Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysło-
wo-Technologiczny. (s)

A

KOREPETYCJE
● fizyka, ● chemia

Tel. 601-692-345
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Energetycy świętowali
egoroczne obchody Dnia Energetyka zostały połączo-
ne z jubileuszem 40-lecia Elektrowni Bełchatów. Już 8 

sierpnia został zorganizowany w Bełchatowie plenerowy fe-
styn, którego gwiazdami były zespoły PapaD oraz KOMBII. 
13 sierpnia odbył się jubileuszowy koncert w bełchatowskich 
Gigantach Mocy. Zaproszeni na koncert goście mieli okazję 
obejrzeć program „Filharmonia Dowcipu” firmowany przez 
Waldemara Malickiego.

W następnym dniu odbyły się główne obchody Dnia Ener-
getyka. Rozpoczęła je Msza św. odprawiona przez łódzkie-
go ks. abp Marka Jędraszewskiego w kościele parafii p.w. 
Zesłania Ducha Świętego i Św. Maksymiliana. Dalsza część 
uroczystości odbywała się w hali widowiskowo-sportowej. W 
gronie VIP-ów, którzy brali w niej udział znaleźli się m.in. wice-
premier Janusz Piechociński, wiceprezes NIK Mieczysław Łu-
czak oraz wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

Były okolicznościowe wystąpienia, prezentacja filmu po-
święconego powstaniu i działalności bełchatowskiej elektrow-
ni. Zasłużonym pracownikom wręczono medale, resortowe 
odznaki i państwowe odznaczenia. Uroczystość zakończyły 
koncertem - jakżeby inaczej - „Elektryczne Gitary”.

Imprezy związane ze świętem elektrowni, działającej na 
terenie gminy Kleszczów, będą się jeszcze odbywać we wrze-
śniu. Niepowtarzalną okazją do obejrzenia elektrowni „od 
kuchni” będzie coroczny Dzień Otwarty Elektrowni Bełchatów. 
Odbędzie się on w sobotę 29 sierpnia. Zwiedzanie fabryki prą-
du będzie się odbywać od godz. 9 do godz. 14.

***
Branżowe święto pracowników elektrowni ustanowio-

no w roku 1956. Aż do 1972 roku Dzień Energetyka był ob-
chodzony 1 września. W okresie od 1973 do 1990 roku święto 
było obchodzone w pierwszą niedzielę września. Zdecydowa-
ła o tym uchwała Rady Ministrów z kwietnia 1973 roku w spra-
wie obchodów uroczystości branżowych, zakładowych i regio-
nalnych. W 1991 r. patronem energetyków został ogłoszony św. 
Maksymilian Kolbe, z zamiłowania elektryk. Jak wiadomo zgi-
nął on 14 sierpnia 1941 roku męczeńską śmiercią w obozie kon-
centracyjnym. To właśnie ta sierpniowa data stała się nowym 
terminem Dnia Energetyka i obowiązuje do dziś.

(s)

Monografia elektrowni
okazji 40-lecia Elektrowni Bełchatów wydana została II 
część monografii tej firmy, obejmująca lata 1999-2015. Opa-

sły, liczący ponad 670 stron tom, jest cenną z punktu historycznego 
dokumentacją przemian struk-
turalnych i organizacyjnych, ja-
kie następowały w samodziel-
nej kiedyś spółce akcyjnej 
Skarbu Państwa, która potem 
stała się częścią większej struk-
tury kapitałowej o nazwie BOT 
S.A., a później - oddziałem PGE 
Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna S.A.

Oprócz szeregu informacji 
technicznych, a także przypo-
mnienia najważniejszych fak-
tów i decyzji, które doprowa-
dziły do powstania na terenie 
gminy Kleszczów największej 
z polskich elektrowni cieplnych, 
czytelnik znajdzie w monogra-
fii m.in. kalendarium wydarzeń, 
rozważania na temat znacze-
nia Elektrowni Bełchatów w pol-

Jak uzyskać tańszy  
dostęp do kultury?

posoby są różne: tańsze bilety w programie „Karta dużej rodziny”, 
wygrywanie wejściówek w radiowych czy prasowych konkursach, 

cierpliwe czekanie na tańsze wejściówki do teatru, wyjeżdżanie w Polskę 
na plenerowe, nie biletowane koncerty…

Jak obliczyli specjaliści co miesiąc w Polsce jest organizowanych po-
nad 7 tys. wydarzeń z ceną biletu, która nie przekracza 20 zł. Blisko po-
łowa imprez jest darmowa. Jak dowiedzieć się o tych wydarzeniach? Ma 

nam to ułatwić portal informacyjno-edukacyjny kulturadostepna.pl, uru-
chomiony przez Narodowe Centrum Kultury. Założenie jest proste: ze-
branie w jednym miejscu tanich lub bezpłatnych ofert kulturalnych.

Portal kuIturadostepna.pl to głównie prosta w obsłudze wyszukiwar-
ka wydarzeń kulturalnych w całej Polsce. Dzięki filtrom można przeszu-
kiwać imprezy pod kątem lokalizacji, daty rozpoczęcia, dostępności dla 
osób niepełnosprawnych czy rodzin z dziećmi. Dodatkowo wydarzenia 
te zostały podzielone na kategorie tematyczne: film, teatr, sztuka, muzy-
ka czy taniec. Informacje pokazują cenę i lokalizację, ale również możli-
wość dojazdu.

Cenną część serwisu stanowi lista ciekawych miejsc, zabytków i in-
stytucji kultury (obecnie 38 miejsc, które można zwiedzić wirtualnie, 
w tym np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Kopalnia Soli w Wielicz-
ce, Zamek w Malborku) oraz baza linków do tych zasobów kultury on-li-
ne, z których można korzystać legalnie. Zainteresowani kulturą odbiorcy 
znajdą tu zarejestrowane kamerą i dostępne bez opłat muzyczne kon-
certy i teatralne spektakle, znajdą też aplikacje potrzebne do korzysta-
nia z zasobów kultury. Z portalu kulturadostepna.pl przejdziemy do takich 
portali jak Culture.pl, Ninateka.pl czy Legalnakultura.pl, trafiając m.in. na 
nagrane, gotowe do ściągnięcia audiobooki, opisy i recenzje 1200 ksią-
żek czy antologię 100 najważniejszych polskich wierszy.

(s)

skim systemie elektroenergetycznym, a ponadto opis zrealizowa-
nych w ostatnich latach inwestycji (z budową bloku energetycznego 
858 MW na czele). 

Tak jak w pierwszej części monografii, wydanej na 25-lecie elek-
trowni, znalazło się tu miejsce na rozdział „Elektrownia Bełchatów 
w zwierciadle prasy”, jest także długa lista nazwisk pracowników 
elektrowni, uhonorowanych odznaczeniami państwowymi. Swoje 
miejsce na kartach książki znalazły kluby, stowarzyszenia i organi-
zacje, które skupiały pracowników elektrowni, dając im okazję do re-
kreacji, bądź rozwijania pozazawodowych pasji.

Jeśli porównamy część II monografii z częścią I widać wyraź-
nie jedną różnicę. Pierwszy tom zdominowany był przez wspomnie-
nia i opracowania pisane przez uczestników prac projektowych (np. 
główny projektant Elektrowni Bełchatów - Damazy Laudyn), prac in-
westycyjnych (Zenon Wieliczko) czy energetyków związanych bez-
pośrednio z eksploatacją elektrowni (Mirosław Gieras). Bezcenną 
częścią tego pierwszego wydawnictwa jest liczący prawie 240 stron 
rozdział „W zwierciadle wspomnień”. Pokazuje dobitnie, w jak du-
żym stopniu praca przy budowie, a potem obsłudze Elektrowni Beł-
chatów wpłynęła na życie setek osób. 

Przy okazji kolejnych okrągłych rocznic będą powstawać, być 
może, kolejne tomy monografii. Ten pierwszy pozostanie jednak pe-
rełką - zapisem bardzo osobistych relacji pracowników, którzy z za-
kładem związani byli nie tylko pracowniczą przepustką, ale też… 
sercem.

(s)

Z
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v zioła, herbaty, przyprawy ekologiczne
v kosmetyki naturalne
v suplementy diety
v miody i wyroby pszczelarskie
v naturalne soki (ekologiczne)
v oleje, zdrowa żywność BIO
v żywność specjalistyczna itp.

ul. Sportowa 45, 97-410 Kleszczów
Godz. otwarcia: pn-wt 11.00-19.00

śr-pt 10.00-18.30
sob. 9.00-14.00

Tel. 695-127-959

ZIELARNIA

Remontują budynki OSP
bydwa zadania realizuje jeden wykonawca - konsorcjum 
z miejscowości Niezdrowice (PHU „Profectus” sp. z o.o. 

oraz Zakład Ogólnobudow-
lany Artur Kiowski). W ra-
mach przebudowy siedziba 
straży w Kleszczowie zo-
stała poszerzona w kierun-
ku wschodnim. Efekt to po-
większona część garażowa 
oraz dodatkowe powierzch-
nie w pomieszczeniach na 
piętrze. W budynku mają być 
wykonane nowe instalacje, 
w tym m.in. wentylacja me-
chaniczna oraz klimatyzacja. 
Będzie też wyremontowana 
wiata magazynowa i ogro-
dzenie.

Docieplenie ścian i da-
chu w budynku OSP w Żłob-
nicy da wymierne efekty fi-
nansowe. Ogrzewanie jednej 
z największych w gminie sal 
na imprezy będzie koszto-
wało znacznie mniej. Dzię-
ki przebudowaniu instala-
cji wentylacyjnej poprawi się 
także komfort przebywania 
we wnętrzu budynku.

Ki lka mniejszych po-
mieszczeń ma przestawio-
ne ściany. Wymieniony bę-

dzie podwieszany sufit, a ściany 
po skuciu starego tynku zosta-
ną wykończone tynkiem gipso-
wym. Budynek OSP w Żłobnicy 
zostanie w pełni przystosowany 
do korzystania przez osoby nie-
pełnosprawne.

(s)

Murarze kończą prace przy nowej 
zewnętrznej ścianie

W połowie sierpnia kończono 
docieplanie ścian zewnętrznych

Zmieniony został układ 
ścian w sanitariatach

Istotą LGD jest współdziałanie różnych podmiotów. W ramach LGD 
samorządy, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, organizacje poza-
rządowe oraz mieszkańcy łączą się we wspólnym działaniu na rzecz roz-
woju lokalnego.

Ponieważ można się przyłączyć tylko do sąsiadujących lokalnych 
grup działania w przypadku gminy Kleszczów możliwe było przyłącze-
nie się albo do LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, albo do LGD „Buduj 
Razem” . Obszar objęty partnerstwem w ramach LGD „Kraina Wielkiego 
Łuku Warty”, obejmuje m.in. gminy Kluki, Szczerców, Rząśnia, Sulmie-
rzyce i Lgota Wielka aż po Konopnicę, Osjaków, Wierzchlas i Pątnów. 
Zasadne było przystąpienie do tej właśnie grupy, bo – jak wiadomo - gmi-
na Kleszczów wraz z gminami: Kluki, Rząśnia, Sulmierzyce, Lgota Wiel-
ka, Rusiec, Kiełczygłów i inne, tworzą Obszar Funkcjonalny Zagłębia 
Górniczo-Energetycznego Bełchatów - Szczerców - Złoczew. W jego ra-
mach były już podejmowane wspólne starania o środki unijne na wspól-
ne zadania. To istniejące już partnerstwo z wymienionymi jednostkami 
skłoniło samorząd gminy Kleszczów do przyłączenia się do LGD „Kraina 
Wielkiego Łuku Warty”.

Trwają przygotowania LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” do nowej 
perspektywy finansowej 2014-2020 i budowania nowej Lokalnej Strate-
gii Rozwoju. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Klesz-
czów, a także instytucje i przedsiębiorców zachęcamy, by włączyli się do 
budowania strategii. Ankietę - kartę konsultacji można pobrać ze strony 
urzędu gminy lub ze strony LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” www.
krainawarty.pl (zakładka LSR 2014-2020).

Z dotychczasowymi działaniami tej grupy można zapoznać się także 
dzięki stronie www.facebook.com/krainawarty. AB

Zaproszenie
W związku z organizacją Dożynek Gminnych 2015 w Łuszczanowicach 
wójt gminy Kleszczów informuje, że uroczystości Święta Plonów 
towarzyszyć będą następujące bezpłatne atrakcje:
1. Miasteczko rodzinne, w skład którego będą wchodzić takie zabawy jak:

- Super duet klaunów: pochód klaunowy; orkiestra klaunowa; mini 
disco; przechodzące hula hop; pokaz mega-baniek mydlanych; 
chusta Klanza; mega-układanki logiczne; tangram; 
pijane okulary; polowanie na byki. 

- Kącik malucha: labirynty manipulacyjne; skaczące 
koniki; stolik z kolorowankami; łowienie rybek; gry 
tablicowe (mega-memory, mega-kółko i krzyżyk, 
labirynt żabka, plansza celnościowa); stolik 
z zabawkami kreatywnymi, klockami, drewnianymi 
puzzlami.

- Mała komnata luster (2 zniekształcające lustra 
śmiechu + 2 lustrzane labirynty (200 kart z labiryntami)

- Balonowe zoo (modelowanie zwierzątek z balonów 
rozdawanych przez klauna)

2. Zabawy organizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie:
- boisko dmuchane, - mała zjeżdżalnia, - układanie 

klocków, - gry planszowe, - malowanie twarzy
3.  „Dmuchańce” do zabawy:

- zjeżdżalnia Miki-gigant, - statek na ruchomej fali, - tor 
przeszkód z piłkami, - górka Lemur, - eurobungee

4. Strzelnice: - paintball, - wiatrówki
5. Poczęstunek w postaci waty cukrowej i popcornu dla naszych 

milusińskich.
6. Degustacje różnorodnych potraw regionalnych, z których słyną 

zaproszone stowarzyszenia z sąsiadujących z nami gmin.
7. Konkurs na zbiórkę makulatury zorganizowany przez Eko-Region 

Sp. z o.o. – szczegóły na stronie internetowej gminy Kleszczów.
Wójt zaprasza do udziału w tych atrakcjach!

Dlaczego uczestniczymy w LGD 
„Kraina Wielkiego Łuku Warty”?O

å ciąg dalszy ze str. 2
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Nazwiska z „Księgi adresowej”
„Księgę adresową Polski (wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem) 

dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa” wydało w 1929 roku 
Warszawskie Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o. o. 
Księga prezentuje nie tylko większe miejscowości międzywojennej 
Polski. Daje też obraz stanu przedwojennego potencjału gospodar-
czego poszczególnych województw, miast i większych osad.

Publikacja napisana w języku polskim i francuskim miała przed 
rokiem 1929 trzy wydania, ale obecnie najczęściej korzysta się z wy-
dania IV, które zostało zdigitalizowane i w cyfrowej formie znaleźć 
je można na stronach internetowych. „Księga” zawiera podstawowe 
informacje o administracyjnej przynależności danej miejscowości 
i liczbie jej mieszkańców, o dostępności usług pocztowych i odle-
głości do najbliższej stacji kolejowej, a przede wszystkim o miejsco-
wych rzemieślnikach i przedsiębiorcach.

Autorom nie udało się uchronić od wielu błędów. Znajdujemy je 
zwłaszcza w zniekształconych nazwiskach czy też nazwach miej-
scowości. Mimo to po latach „Księga adresowa Polski” pozostaje 
cennym dokumentem, pokazującym jakie rodzaje handlu, produkcji 
i usług prowadzone były w danej miejscowości.

Dane dotyczące gminy Kleszczów podajemy według oryginalnej 
pisowni.

Kooperatywa w Kleszczowie
Kleszczów w 1929 roku liczył 596 mieszkańców. Dysponował 

bezpośrednim połączeniem autobusowym z Piotrkowem (przez Ka-
mieńsk). Najbliższa stacja kolejowa mieściła się w Kamieńsku. Targi 
w Kleszczowie odbywały się dwa razy w miesiącu we wtorki - po 1 
i 15 dniu każdego miesiąca. „Księga adresowa” podaje, że we wsi 
działalność gospodarczą prowadzili: ● akuszerka: O. Okauler, ● 
handel bławatami: J. Herszkowicz, ● handel bydłem: S. Cymberk-
nopf, Z. Łaska, E. Rotholc, Ch. Różycki, M. i S. Świder, ● cieśle: J. 
Dytrych (Folwark), T. Guć (Wola Grzymalina), A. Kowalski (Klesz-
czów), ● fryzjer: L. Wolczak (Folwark), ● kooperatywy: Stowarzysze-
nie Spożywców „Oszczędność”, ● kowale: L. Dytrych, J. Rechenek, 
● młyny: J. Sulwiński - dzierżawca (Słok), A. Krygier (Rogowiec), 
● rzeźnicy: E. Bizler, L. Rogaczewski, ● sprytualia: L. Sikorski, ● 
spożywcze artykuły: M. Antczak, I. Baigelman (Kleszczów), D. Glik-
sman, G. Gliksman, J. Jasiak (Wola Grzymalina), Wł. Uchrański 
(Wola Grzymalina), A. Płomiński (Wolica), ● stolarz: J. Czajczyński, 
● szewcy: J. Jasiak (Wola Grzymalina), A. Lewkowicz (Kleszczów), 
● tytoniowe wyroby: A. Bajgelman, ● wędliny: J. Bogaczewska, A. 
Geryng, ● wiatraki: E. Michelis, A. Skwarski (Kleszczów), ● handel 
zbożem: K. Wiśniewski.

Warto zwrócić uwagę, że w Kleszczowie działało wówczas 
Stowarzyszenie Spożywców „Oszczędność”. Brak dokładnych 
danych na temat tego przedsięwzięcia, ale wiele wskazuje na to, iż 
była to kooperatywa zrzeszająca polskich handlowców, zawiązana 
dla przeciwdziałania dominacji kupców żydowskich. W poprzednim 
wydaniu „Informatora” przytoczyliśmy dane statystyczne ze 
„Skorowidza miejscowości RP”, opracowane w oparciu o wyniki 
spisu powszechnego z września 1921 r. Wynika z nich, iż na ogólną 
liczbę mieszkańców Kleszczowa (596) do wyznania mojżeszowego 
przyznawały się 232 osoby (to 38,9 proc. ludności Kleszczowa).

Rzemieślnicza Żłobnica
Skromny wpis poświęcony w „Księdze adresowej” Łękińsku 

informuje, że we wsi liczącej 687 mieszkańców funkcjonowała 
Spółdzielnia Mleczarska „Jutrzenka”, a handlem spożywczym 
zajmowali się: F. Misiak, I. Sarara oraz T. Zawadzki.

Jeśli chodzi o Łuszczanowice to liczyły one 859 mieszkańców. 
Handel spożywczy prowadziła W. Zybura, we wsi działał też młyn 
(wiatrak) należący do Michelisa.

W porównaniu z Łuszczanowicami, których mieszkańcy 
skupiali się na rolnictwie, Żłobnica była miejscem przyjaznym dla 
rzemieślników kilku profesji. W wiosce zamieszkiwanej wówczas 
przez 678 mieszkańców działalność gospodarczą prowadzili: ● 
blacharz K. Gabara, ● cieśle: J. Knop, M. Trzciński, K. Wiśniewski, 
● fryzjer J. Siedlecki, ● kowale: E. Glit, P. Kowalski, ● wyrób masła: 
S. Lelicki, ● młyny: J. Gola, K. Wiencławski, ● spożywcze artykuły: 

J. Koziołek, A. Turek, St. Lelicki, ● stolarz W. Kacperek, ● szewc F. 
Trojan, ● ślusarz J. Ciesielski, ● młynarz J. Gola.

Na terenie ówczesnej gminy Kleszczów brakowało jednak 
niektórych rodzajów usług, a także sklepów. Tymczasem mieszkańcy 
musieli korzystać z opieki lekarskiej, kupować lekarstwa czy 
ubrania. W takiej sytuacji przyszło im wyjeżdżać do sąsiednich gmin. 
Bednarza W. Pawłoszka oraz felczera I. Kębłowskiego można było 
znaleźć w Chabielicach. Apteka prowadzona przez J. Borowskiego 
działała w Sulmierzycach. W tej wsi, liczącej wówczas 1401 
mieszkańców, handel żelazem prowadziła T. Kuszyńska, a ubrania 
gotowe sprzedawał S. Cymerman. Funkcjonowali też piekarze: S. 
Dawidowicz, R. Flat, Ch. Koziołek, J. Staś. 

Murarz (T. Zięba) mieszkał w pobliskich Brudzicach, inny (W. 
Kamiński) w Chabielicach, a w Sulmierzycach murarskie zlecenia 
przyjmował J. Paciorek. W Klukach działała cegielnia należąca do 
dziedzica W. Święcickiego. Inna, będąca własnością dziedziczki 
Róży Pieszczyńskiej znajdowała się w Woli Wydrzynej. Fachowców 
reprezentujących inne specjalności, takich jak lekarze, dentyści, 
malarze, tokarze czy zegarmistrze trzeba było szukać w dalszej od 
Kleszczowa odległości, np. w Bełchatowie albo Radomsku.

Właściciele ziemscy
Największymi pracodawcami na wsi w okresie międzywojennym 

byli właściciele ziemscy. Zatrudniali mieszkańców do prac polowych, 
do wyrębu lasu, prowadzili tartaki, młyny, cegielnie i gorzelnie.

Na terenie ówczesnej gminy Kleszczów największymi włościa-
mi dysponował baron Leopold Kronenberg. Jak podaje „Księga ad-
resowa” miał we władaniu majątek Leknudy (?) i Wola Grzymalina 
o łącznej wielkości 260 ha.

Sprawdźmy dla porównania, jaka była wielkość majątków 
dziedziców z dużych miejscowości, znajdujących się w sąsiedztwie 
gminy Kleszczów. W gminie Sulmierzyce Maria Bzowska zarządzała 
236 hektarami. W tej samej gminie właścicielka Woli Wydrzyny 
Róża Pieszczyńska posiadała 1150 hektarów, a ponadto cegielnię, 
gorzelnię, stawy rybne i tartak.

Kilku innych właścicieli ziemskich znajdziemy w „Księdze 
adresowej Polski”, czytając notki poświęcone gminom Brudzice 
oraz Kluki. Samuel Kohn w Brudzicach rządził na 559 hektarach, 
Rotberg i Adler - na 293 ha. Stan. i Stef. Modelscy byli właścicielami 
majątku Bieliki (193 ha), Rysz. Sima - majątku Chorzenice (636 
ha), Antoni Żychlewicz - majątku Chorzenice B. (506 ha). W gminie 
Kluki: Jan Arkuszewski (Lubiec - 500 ha), Władysław Gołoszewski 
(Żelichów - 181 ha), Zygmunt Wesołowski (Bożydar i Słupia - 416 
ha). Gigantycznym majątkiem, na który składały się wsie Kluki, Laski 
i Parzno (łącznie 3920 ha) władał natomiast Witold Święcicki.

„Księga adresowa Polski” z 1929 roku może być cennym źródłem 
dla poszukiwaczy historycznych ciekawostek.

J. Strachocki

Obrazek z przedwojennych żniw - rodzina dziedzica bliżej ludu
Zdjęcie z wystawy online Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. „Wieś 
piotrkowska na starej fotografii”
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Prosto z SOLPARKU
Taniec dla każdego
Z początkiem września SOLPARK wprowadza do swojej oferty 
kursy tańca dla dzieci, dorosłych, a także dla… nowożeńców. Za-
jęcia prowadzone będą przez Mateusza Lechowskiego i Kamilę 
Popczyk - wielokrotnych zwycięzców turniejów ogólnopolskich. 
Podczas kursu będzie można poznać takie tańce, jak m.in.: walc 
wiedeński, walc angielski, polka, rumba, zumba, samba, chacha, 
jive, merengue, tango, quick-step, polonez, salsa, a także bacha-
ta.
Pierwsze (bezpłatne) zajęcia odbędą się: ● 8 września - dla dzieci, 
● 11 września - dla dorosłych. Zapisy pod nr tel. 44/ 731 65 01.

Krioterapia miejscowa - tylko we wrześniu
Na okres września SOLPARK uruchamia miejscową krioterapię. 
Zabieg ten polega na schłodzeniu okolicy ciała oparami ciekłe-
go azotu o temperaturze ok. -120°C do -150°C. Miejscowe skutki 
działania zimnem to: zmniejszenie bólu i obrzęku, poprawa siły 
mięśniowej, zwiększenie zakresu ruchu w stawie, działanie prze-
ciwzapalne. Leczenie zimnem wskazane jest w szczególności dla 
osób cierpiących na stany pourazowe stawów i mięśni, reumato-
idalne zapalenie stawów, przykurcze w obrębie narządu ruchu, 
choroby zwyrodnieniowe stawów i urazy sportowe.
Zapisy pod nr tel. 44/ 731 65 01.

SOLPARK po wakacjach
Koniec wakacji, to również powrót do stałych godzin funkcjono-
wania SOLPARK. Przypominamy, że poszczególne strefy będą 
dostępne w godzinach:
•	 BASEN, SIŁOWNIA: poniedziałek - piątek 10:00-22:00; sobo-

ta - niedziela, święta 9:00-22:00
•	 STREFA SPA: poniedziałek - piątek 14:00-22:00; sobota - nie-

dziela, święta 12:00-22:00
•	 KRĘGIELNIA: poniedziałek - nieczynna; wtorek- piątek 16:00-

22:00; sobota - niedziela, święta 14:00-22:00
W przypadku sprzyjającej pogody basen zewnętrzny będzie 
czynny do końca września.

Sprzedam działkę 
0,3 ha 

w Łękińsku.

Tel. 600-433-503.

Wynajmę pokój 
dla gimnazjalistki 
w Kleszczowie 

lub najbliższej okolicy.
Nr kontaktowy 503 020 371. 

Sprzedam 
3 tony 

łubinu gorzkiego. 
Tel. 44/ 731-48-32.

Sprzedam 
jagnięta rzeźne 

(na rożen– mięso), 
ewentualnie do hodowli.

Tel. 695-189-453.

Do sprzedania 
gospodarstwo rolne 

z budynkami, 
Czyżów 9. 

Tel. 668-900-763.

Susza groźna dla lasów
drugiej połowie lipca i w sierpniu zagrożenie pożarowe w la-
sach zaczęło rosnąć z dnia na dzień. Brak opadów i tempe-

ratury sięgające w pierwszej połowie sierpnia 36-37 st. C spowo-
dowały obniżenie wilgotności ściółki. W lasach 
bełchatowskiego nadleśnictwa wprowadzono 
trzeci - najwyższy stopień zagrożenia pożaro-
wego. Wyjazdy do mniejszych i większych po-
żarów na terenach leśnych zdarzały się niemal 
codziennie.

Nie ogłoszono co prawda zakazu wstępu do 
lasu, ale na wspólnej konferencji starosta beł-
chatowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów 
oraz komendant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Bełchatowie zaapelowali za pośred-
nictwem mediów o szczególną ostrożność. Nad-
leśnictwa prowadzą ciągły monitoring obszarów 
leśnych. Pomocne są w tym wysokie wieże ob-
serwacyjne (na zdjęciu), wyposażone w więk-
szości w systemy TV przemysłowej, a także 
punkty alarmowo-dyspozycyjne, zlokalizowa-
ne w każdym z 19 nadleśnictw i biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych. Jedyny samolot gaśniczy Dromader stacjonuje w Le-
śnej Bazie Lotniczej w Piotrkowie Trybunalskim. (s)

W
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Efektowny początek  
naszych IV-ligowców

rozgrywkach IV ligi grupy łódzkiej występuje 20 drużyn. 
Rywalami Omegi Kleszczów są zespoły: GKS II Bełcha-

tów, Zjednoczeni Stryków, Polonia Piotrków Trybunalski, Widzew 
Łódź, Orzeł Nieborów, Zjednoczeni Bełchatów, Mechanik Ra-
domsko, KS Paradyż, Boruta Zgierz, Włókniarz Zelów, Zawisza 
Rzgów, Pilica Przedbórz, LKS Rosanów, Stal Głowno, Jutrzenka 
Warta, Astoria Szczerców, Andrespolia Wiśniowa Góra, Zawisza 
Pajęczno i Mazovia Rawa Mazowiecka.

Przed naszymi piłkarzami dużo meczów, a przed kibicami - 
wiele emocji i efektownych widowisk. Taką nadzieję dają wyniki 
pierwszych meczów, w których wystąpiła IV-ligowa drużyna Ome-
gi. 15 sierpnia na inaugurację rozgrywek zespół na wyjeździe po-
konał Borutę Zgierz 2:1. Obie bramki strzelił Paweł Kowalski. 19 
sierpnia przed własną publicznością Omega zaprezentowała wy-
śmienitą dyspozycję strzelecką, ogrywając 6:0 zespół Mechanika 
Radomsko. W tym meczu bramki zdobyli: Piotr Janeczek, Paweł 
Kowalski, Krzysztof Kowalski, Adrian Ociepa, Mateusz Jacak, 
Krzysztof Baryła. Nie mniej od zdobyczy bramkowych cieszy ro-
snące zainteresowanie meczami kibiców LKS Omega Kleszczów. 

S p o r t

S p o r t

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy

na sprzedaż kostki betonowej „behaton” 
pochodzącej z rozbudowy dróg powiatowych i gminnych 

w Łękińsku oraz przebudowy drogi w Wolicy.

Składanie ofert do dnia 04 września 2015 roku do godz. 
12.00 (odbiór kostki w dniu 07 września 2015 r. w godz. 9.00-
12.00 na placu do zimowego utrzymania dróg w Żłobnicy).

Szczegóły dotyczące w/w przetargu dostępne są na stronie 
internetowej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica 
ogłoszeń”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pokoju 
nr 5, Główna 45 wraz ze wzorem oferty oraz wykazem ilości, 
(pakietów) i ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Kleszczów
   

…………………………….
(miejscowość, data)

OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na 
sprzedaż składników majątkowych – kostka betonowa 
„behaton”, pochodząca z rozbudowy dróg powiatowych 
i gminnych w Łękińsku oraz przebudowy drogi w Wolicy.

………………………………………………………………………

……………………….................................................................
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym nieograniczonym 
w dniu 04 września 2015 r. na:…………………………………
……………………………………………………..………………
……………………………………………….
i proponuję cenę.

   Cena brutto
…………………………….

Słownie:………………………
……………………………………zł

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w 
składników majątkowych, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń 
oraz jestem upoważniony/-na do przygotowania oferty.
Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia 
stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze 
oferty.

………………………………..
(czytelny podpis uczestnika)

Podium  
w ogólnopolskim turnieju

31. Turnieju LZS „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisła-
wa Tymowicza rozegranym w Słubicach młodzi piłkarze 

Omegi Kleszczów (rocznik 2000 i młodsi) reprezentowali woje-
wództwo łódzkie. W trakcie tygodniowej imprezy rozegrali sześć 
meczów. 

Najpierw drużyny grały w czterech grupach, a po dwa najlep-
sze zespoły awansowały do fazy play off. W swojej grupie elimi-
nacyjnej „B” piłkarze z Kleszczowa uzyskali następujące wyniki: 
•	 Omega - Orzeł Pawonków 6:0
•	 Omega - Błonie Barwice 6:5
•	 Omega - Janowiec Kościelny 2:0

W meczu ćwierćfinałowym kleszczowianie wygrali 2:0 z dru-
żyną Dubler Opole Lubelskie. W półfinale nasz zespół przegrał 
1:2 z Wilgą Garwolin i w tym momencie musiał pożegnać się 
z marzeniami o obronie mistrzowskiego tytułu, wywalczonego 
przed rokiem. Omega rozstała się z turniejem efektownym zwy-
cięstwem 3:0 z reprezentującą województwo podlaskie Polonią 
Raczki. Bramki dla Omegi zdobyli w tym meczu Damian Wilczak 
(2) i Bartosz Pieniążek. 

Skład drużyny: Tobiasz Cybulski, Tomasz Flaszka, Mateusz 
Knysiak, Sebastian Krakowski, Adam Łakomy, Łukasz Moraw-
ski, Mateusz Morawski, Michał Olas, Bartosz Pieniążek, Michał 
Piotrowski, Damian Sobociński, Wojciech Szczepaniak, Damian 
Wilczak, Bartosz Winkler, Filip Zatorski, Kacper Zatorski, Jakub 
Zawisza, Dominik Zbies. Trenerem jest Jacek Drzewiecki, a kie-
rownikiem drużyny Andrzej Krakowski.

W

W

Kupię działkę budowlaną  
w Łuszczanowicach lub Łękińsku 

o powierzchni max. 10 ar.
Kontakt telefoniczny:  

730-656-140.

SPRZEDAŻ
•	 piasku budowlanego
•	 ziemi ogrodniczej, wzbogaconej 

torfem i próchnicą
wraz z TRANSPORTEM

Tel. 693-938-017
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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.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

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 Sp. z o.o. sp. k., 
18-402 Łomża, ul. Nowogrodzka 151a (tel. 86 473 02 12)

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

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

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

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

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

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

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

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

Trampkarze w II lidze
 mistrzostwo II ligi wojewódzkiej powalczą też trampkarze Omegi. Na boisku w Łę-

kińsku obejrzymy ich w rundzie jesiennej w meczach z następującymi rywalami:
•	 30 sierpnia, godz. 17.00 - z GKS Bełchatów
•	 6 września, godz. 11.00 - z Pogonią Zduńska Wola
•	 16 września, godz. 17.00 - z Pelikanem Łowicz
•	 20 września, godz. 11 - z MULKS Łask
•	 11 października, godz. 14 - z AKS WSS SMS Łódź
•	 25 października, godz. 14.00 - z Orłem Łódź
•	 14 listopada, godz. 14.00 - z MKP Borutą Zgierz

Juniorzy młodsi
 II lidze wojewódzkiej B1 Junior Młodszy występować będą piłkarze LKS Omega 
Kleszczów. Na boisku w Łękińsku rozegrają w rundzie jesiennej następujące 

mecze:
•	 30 sierpnia, godz. 13 - z MUKS Pelikan Łowicz
•	 5 września, godz. 11 - z Concordią 1909 Piotrków Tryb.
•	 19 września, godz. 11 - z Pogonią Zduńska Wola
•	 26 września, godz. 11 - z CHKS
•	 10 października, godz. 11 - z Mazovią Rawa Maz.
•	 24 października, godz. 11 - z Włókniarzem Konstantynów 
•	 11 listopada, godz. 11 - z Orłem Łódź

Mecze Alfy
lub Sportowy Alfa Kleszczów, którego piłkarska drużyna występuje w II grupie 
klasy B, po raz pierwszy w nowym sezonie 2015/16 pokaże się przed swoimi 

kibicami w sobotę, 29 sierpnia. Na boisku w Wolicy Alfa stoczy mecz z LKS Wartą-Carbo 
Pławno. Trzy kolejne mecze na swoim boisku klub rozegra w następujących terminach:
•	 12 września - z KS Ruch 1951 Chrzanowice
•	 3 października - z KS EBE SPN Bełchatów
•	 17 października - z LKS Dobryszyce.
W tej samej grupie występują ponadto w tym sezonie: KS Grocholice Bełchatów, GKS 
Rogi, LKS VIS Gidle, LZS Piast Krzywanice oraz MKS Pilica II Przedbórz.

W

K

O
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Wycieczkowa atrakcja  
dla seniorów

zaproszenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie 
do udziału w wycieczce do Krynicy Zdroju i w Pieniny, or-

ganizowanej z okazji Dnia Ludzi Starszych, skorzystało łącznie 
75 seniorów, mieszkających w gminie Kleszczów. Wycieczka od-
będzie się w dwóch terminach. W wyjeździe zaplanowanym od 2 
do 4 września będzie uczestniczyć 45 osób, zaś w terminie 14-16 

września wyjedzie kolejne 
30 osób.

Atrakcje zaplanowa-
ne w ramach trzydniowej 
wycieczki to m.in. ● zwie-
dzanie kościoła św. Mi-
chała Archanioła w Dęb-
nej; ● zwiedzanie zamku 
w Niedzicy; ● spływ Du-
najcem ze Sromowiec 
Niżnych do Szczawnicy; 
● Stara Lubowla - zwie-
dzanie zamku; ● przejazd 
do miejscowości Hniezd-
ne - Nestville Park - zwie-
dzanie wytwórni whisky; 
● Tylicz - cerkiew św. Ko-

smy i Damiana; ● wjazd kolejką na Jaworzynę Krynicką; ● spa-
cer po Krynicy Zdroju, zwiedzanie muzeum Nikifora; ● Kamianna - 
ośrodek pszczelarstwa.

Wyjazd dla obydwu grup zaplanowany został o godz. 5.30. 
Zbiórka uczestników przy budynku GOK w Kleszczowie.

5 września – czytanie „Lalki” 
w gminnej bibliotece

minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zaprasza do 
udziału w Narodowym Czytaniu „Lalki” Bolesława Prusa. 

Kleszczowska odsłona tej ogólnopolskiej akcji (patronuje jej Pre-
zydent RP) będzie miała miejsce w sobotę 5 września. Początek 
o godz. 16.00, miejsce - SOLPARK.

Osoby, które będą chcia-
ły odczytać głośno przed pu-
blicznością fragment naj-
lepszej powieści B. Prusa 
powinny się wcześniej zgło-
sić telefonicznie - tel. 44/ 731 
36 54. Organizatorzy dla każ-
dej z nich przewidzieli nagro-
dę - niespodziankę. Po za-
kończeniu głośnej lektury 
„Lalki” przewidziano przerwę 
kawową, po której można bę-
dzie obejrzeć fotografie w ra-
mach pokonkursowej wysta-
wy „Przyłapani na czytaniu”. 
Biblioteczne święto zakoń-
czy się mocnym i przyjem-
nym akcentem - recitalem 
Katarzyny Żak, śpiewającej 

aktorki, która występuje w warszawskim Teatrze Komedia, współ-
pracuje z Wojciechem Młynarskim i kabaretem „Pod Egidą”, a na 
ekranach telewizyjnych pojawia się najczęściej w jednej z ról w se-
rialu „Ranczo”.

Ze względów organizacyjnych Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kleszczowie prosi wszystkie osoby, chcące obejrzeć recital Kata-
rzyny Żak o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne (nr 44/ 731 36 54).

Zawody Red Bull 111 
Megawatt – coraz bliżej

ejestracja uczestników zawodów zacznie się już od godz. 14 
w piątek 4 września. W biurze zawodów odbiorą dokumenty 

startowe i będą kierowani do miejsc postojowo-campingowych. Re-
jestracja zawodników będzie też kontynuowana w sobotnie przedpo-
łudnie od 8.00 do 12.00.

Od godz. 10.00 do 18.00 zawodnicy będą mieli okazję brać 
udział w przejazdach testowych na wyznaczonym torze próbnym. 
W godzinach 12.00-20.00 prowadzone będą kwalifikacje do niedziel-
nego wyścigu finałowego. W ramach kwalifikacji każdy zawodnik po-
kona jeden raz trasę o charakterystyce motocross, a potem trasę 
o charakterystyce enduro-cross. Wyniki tych eliminacji (czas prze-
jazdu) zdecydują o dopuszczeniu do niedzielnego finału. Ma w nim 
wziąć udział maksymalnie 500 zawodników. 

W niedzielę 6 września przed południem zawodnicy będą kon-
tynuować przejazdy testowe na wyznaczonym torze próbnym. Na 
godz. 12 został wyznaczony czas zbiórki zakwalifikowanych zawod-
ników na linii startu, potem odbędzie się briefing i wjazd na pozycje 
startowe. Początek najbardziej emocjonującej części zawodów na-
stąpi o godz. 13.00. 

Start ma być wspólny, przy czym kolejne linie zawodników będą 
wyruszać na trasę z pewnym opóźnieniem. Na ponad 60-kilometro-
wej trasie czeka ich wyzwanie w postaci trzech okrążeń po 21 km, 
o różnej skali trudności: 1. motocross; 2. extreme enduro; 3. enduro-
-cross. Ryk motorów i - jeśli pogoda będzie równie sucha i słoneczna 
jak przed rokiem - tumany kurzu, unoszące się nad trasą przejazdu 
motocyklistów, będą towarzyszyć imprezie aż do godz. 17.

Osobom, które chciałyby poznać więcej szczegółów o zawodach 
polecamy wizytę na stronie internetowej: www.redbull.com/pl/pl/
motorsports/offroad/events/1331718820255/red-bull-111-mega-
watt-2015. (s)

To jedna z atrakcji, które czekają 
naszych seniorów.
Foto z portalu: www.kroscienko.pl.

W zeszłym roku biblioteka włączyła 
się do akcji czytania „Trylogii”

G

R


