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Z akończyła się kolejna edycja gminnego konkursu na naj-
schludniejszą posesję. Pięcioosobowa komisja złożo-

na z pracowników Urzędu Gminy w Kleszczowie przeprowadziła 
w sierpniu kolejne oględziny posesji zgłoszonych w tym roku. A po-
tem wydała werdykt.

Schludne posesje to schludna gmina
Główną nagrodę w kategorii „posesja w gospodarstwie rolnym” 

otrzymała posesja Mariusza Muskały z miejscowości Łuszczanowi-
ce Kolonia (fot. 1).

Pierwsze miejsce w kategorii „posesja siedliskowa” komisja 
przyznała posesji zgłoszonej przez Iwonę Trojanowską, mieszkają-
cą w Kleszczowie przy ulicy Kalinowej (fot. 2).

Więcej o konkursie – na stronie 8.
1
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Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolne-
go uczniowie kleszczowskiej podstawówki zobaczą 
zmiany, jakie podczas wakacyjnej przerwy nastąpiły 
w siedzibie ich szkoły.

Powrót do odmienionej szkoły
Już pierwszy rzut oka pozwoli stwierdzić, że najbardziej zmie-

niła się szkolna elewacja. Jednolita płaszczyzna klinkierowej ściany 
została urozmaicona 
dzięki dodaniu obra-
mowań przy każdym 
oknie oraz podłużnych 
pasów, poprowadzo-
nych  na  poz iomie 
stropu każdej kondy-
gnacji.

Kiedyś takie efek-
ty można było uzy-
skać tylko dzięki spe-
cjalistycznym pracom 
tynkarskim. Teraz wy-
starczyła odpowiednia 

ilość styropianowych kształtek o utwardzonej powierzchni. Poma-
lowane na kremowy kolor elementy pełnią nie tylko funkcje ozdob-
ne. Zostały zastosowane po to, by wyeliminować, albo przynajmniej 
znacznie ograniczyć „ucieczkę ciepła” ze szkolnego budynku. Naj-

Święto energetyków
ierpniowe obchody Dnia Energetyka to nie tylko wielki, ple-
nerowy festyn organizowany w Bełchatowie. To także ofi-

cjalne spotkania i uroczystości, które służą uhonorowaniu wyróż-
niających się pracowników elektrowni. Do ubiegłego roku obchody 
branżowego święta w Bełchatowie miały wymiar lokalny. Odkąd dzia-
ła spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna do Bełcha-
towa przyjeżdżają przedstawiciele wszystkich elektrowni i elektrocie-
płowni, które w wyniku konsolidacji weszły w skład PGE GiEK S.A.

więcej ciepła uciekało poprzez tzw. mostki termiczne przy futrynach 
okien i w miejscach wieńców żelbetowych na poszczególnych kon-
dygnacjach. W tych miejscach najszybciej dochodziło do przema-
rzania lub zawilgocenia ścian.

Zapach lakieru i farb
Sześć firm walczyło w przedwakacyjnym przetargu o zdoby-

cie zamówienia na wykonanie prac remontowych w budynku Szko-
ły Podstawowej w Kleszczowie. Jako najkorzystniejsza została wy-
brana oferta złożona przez firmę Rol-Bud Elżbieta Grabiszewska ze 
Szczercowa. Od lipca pracownicy tej firmy zajmowali się głównie 
odnawianiem wnętrz szkoły. Cyklinowali i na nowo lakierowali par-
kiety, szlifowali i nakładali świeży lakier na boazeriach ściennych. 
Prace obejmowały także malowanie ścian i sufitów w korytarzach 
oraz salach dydaktycznych.
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pierwsze powakacyjne dni dzieci korzystające z kilku placów za-
baw znajdą tam nowe, atrakcyjne urządzenia, które zastąpią starsze 

zużyte bądź zniszczone sprzęty. Nowe wyposażenie zostało zamówione m.in. 
na plac zabaw na osiedlu Zacisze. To plac, który był najbardziej zdewastowa-
ny przez przychodzącą tu wieczorami młodzież. Jedynym urządzeniem, które 
przetrwało niszczycielskie działania, była betonowa piaskownica.

Najmłodsze dzieci (od 1 roku życia) będą mogły na osiedlu Zacisze ko-
rzystać z dwóch wież, połączonych przeplotnią linową. W skład zamówionego 
urządzenia wchodzi także mała zjeżdżalnia, schody z poręczami i płaska dra-
binka. Dla dzieci powyżej 4 roku życia przeznaczony jest zestaw sprawnościo-
wy, złożony z dwóch wież, zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, dwóch drabinek, 
ukośnego mostka, kratownicy z rur, trzech ławeczek i tzw. rury strażackiej. Na 
placu zabaw znajdzie się także nowa huśtawka, wykonana z drewna ze stalo-
wą belką oraz dwie huśtawki typu „bujak”.

Kolejny plac zabaw w Kleszczowie (przy ul. Wysokiej) wyposażony zo-
stanie w wielofunkcyjny zestaw, złożony m.in. z dwóch wież z daszkami, zjeż-
dżalni, rury strażackiej oraz łukowatych drabinek. Plac zabaw, urządzony przy 
wielorodzinnych budynkach komunalnych w Łuszczanowicach wzbogaci się 
o huśtawkę typu „bujak”, natomiast na placu zabaw w Łuszczanowicach – Hu-

ez echa zakończyło się zaproszenie do 
utworzenia spółki wodnej, skierowane 

przez Urząd Gminy do mieszkańców. Do 19 sierp-
nia nie zgłosiła się żadna osoba, która chciałaby 
uczestniczyć w takiej spółce. Jak rozumieć tę sytu-
ację? Być może rolnicy postanowili każdy na wła-
sną rękę odtwarzać zaorane lub zasypane rowy 
melioracyjne i przepusty oraz regularnie je oczysz-
czać i wykaszać. Z pewnością będzie to ich drożej 
kosztować, bo podmiotom bez osobowości prawnej 
gmina nie udzieli dotacji na takie działania.

Podczas zorganizowanego na początku sierp-
nia zebrania w Łękińsku informowano uczestników 
o tym, że spółka może pozyskiwać fundusze na 
swe zadania zarówno z budżetu gminy (stosowną 

Zmiany na placach zabaw bach stanie ośmiokątna wie-
ża sprawnościowa, wypo-
sażona m.in. w przeplotnię 
z lin w kształcie pajęczyny, 
dwie drabinki ze szczebla-
mi z rurek stalowych, dra-
binkę linową i stanowiska 
z uchwytami do podciąga-
nia się.

Na największym pla-
cu zabaw w Łękińsku (kom-
pleks przy ul. Północnej) 
ustawiony zostanie domek 
dla dzieci, którego ścianki 
wykonane są z ażurowych barierek, zaopatrzonych w różne panele zabawo-
we. Dzieci odwiedzające ten plac zabaw będą mogły bawić się także na no-
wej karuzeli. Plac zabaw w Żłobnicy wzbogaci się o huśtawkę typu „gniazdo”, 
zaś plac zabaw w Rogowcu o klasyczną huśtawkę, której siedziska zawiesza-
ne będą na nierdzewnych łańcuchach.

Prace związane z dostawą i montażem wszystkich zamówionych na place 
zabaw urządzeń kosztowały 239,8 tys. zł. Wybranym w przetargu wykonawcą 
jest spółka An Archi Group z Gliwic.

(s)

Plac zabaw przy ul. Wysokiej w Klesz-
czowie

Roboty wykonywane na zewnątrz budyn-
ku obejmowały naprawę poszycia dachowe-
go nad salą gimnastyczną, uszczelnienie łą-
czeń pionów kanalizacyjnych, wykonanych 
z rur żeliwnych, a także wymianę wewnętrz-
nej instalacji wodociągowej w pomieszcze-
niach szkolnej kuchni.

Jedynie prace związane z mocowaniem 
do zewnętrznej elewacji styropianowych pro-
fili Fasada System główny wykonawca po-
wierzył łódzkiej firmie, specjalizującej się 
w ich produkcji i montażu. Koszt wakacyj-

ment drogi. Dzięki temu autobusy wjadą na 
teren szkoły ulicą Tylną. Uczniowie będą wy-
siadać, bądź wsiadać do tych pojazdów przy 
placu apelowym.

Będą utrudnienia
Zmiana układu komunikacyjnego zosta-

ła połączona z remontem nawierzchni utwar-
dzonych na terenie szkoły oraz uzupełnie-
niem przebiegających w pobliżu sieci. Na 
poddanym przebudowie 360-metrowym od-
cinku ulicy Szkolnej zostaną uzupełnione 
sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 
elektryczna i teletechniczna, powstanie także 
oświetlenie uliczne.

Piotrkowska spółka Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych PEUK, wybrana w przetar-
gu do wykonania wszystkich tych robót, roz-
poczęła od remontu placu apelowego i wyko-
nania wykopów, które pozwolą zainstalować 
na terenach zielonych otaczających szko-
łę instalację zraszania. Nawierzchnia placu 
została podwyższona o kilka centymetrów 
w stosunku do jezdni, po której poruszać się 
będą szkolne autobusy.

Po to, by kolejne prace wykonywane już 
po rozpoczęciu szkolnych zajęć nie zagraża-
ły bezpieczeństwu uczniów, teren robót zo-
stanie odgrodzony panelowymi barierami.

Zgodnie z zawartą umową inwestycja, 
której wartość brutto wyniesie 1,7 mln zł, po-
winna być zakończona przed 30 listopada.

(s)

Powrót do odmienionej szkoły

W

nego remontu, przeprowadzonego w klesz-
czowskiej szkole wyniesie prawie 440 tys. zł.

Trasa dla autobusów
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele 

przekonają się po powrocie do szkoły, że wo-
kół budynku podstawówki w najlepsze trwa-
ją inne roboty. Właściciele aut będą musie-
li przez kilka tygodni parkować swoje pojazdy 
w odległych od szkoły miejscach, bo rozpo-
częła się przebudowa układu komunikacyj-
nego.

Do tej pory wokół szkoły można było prze-
jechać tylko samochodem osobowym. Nie był 
to przejazd bezpieczny, bo część drogi pro-
wadziła przez plac apelowy i dalej przez bra-
mę do ulicy Tylnej. Po tej wąskiej drodze nie 
mogły poruszać się autobusy, dowożące co-
dziennie uczniów do szkoły. Aby zawrócić 
kierowcy zmuszeni byli manewrować duży-
mi pojazdami na skrzyżowaniu ulic Szkolnej 
i Tylnej.

Ta uciążliwość zostanie wyeliminowa-
na dzięki przebudowie obydwu ulic. Po to, by 
autobusy mogły swobodnie przejechać wo-
kół szkoły zostaną inaczej wyprofilowane za-
kręty i dobudowany będzie 50 metrowy frag-

uchwałę Rada Gminy Kleszczów już przyjęła), jak 
też ze środków Starostwa Powiatowego w Bełcha-
towie. Niedawno pojawiła się informacja o wspar-
ciu przez starostwo kwotami po 10 tys. zł trzech 
spółek wodnych, działających na terenie powiatu 
bełchatowskiego: w Drużbicach, Zelowie i Bełcha-
towie. Pieniądze te spółki przeznaczą na odbudo-
wę i konserwację rowów melioracyjnych, które od-
bierają wodę z odwodnienia dróg powiatowych.

Poza tym spółki wodne mogą występować do 
starostwa z wnioskami o dotacje do innych działań, 
związanych z gospodarką wodną. Starostwo prze-
znacza na ich dofinansowanie do 60 procent war-
tości zadania.

(s)

Nie ma chętnych do spółki wodnej?

Cyklinowanie parkietów holu na I piętrze

Budowa instalacji zraszania
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Dożynkowe święto w Wolicy
ura – tak kapryśna i nieprzewidywalna w czasie tegorocznych żniw – wyjątkowo do-
pisała w dniu dożynkowego święta. Po błękitnym niebie leniwie przesuwały się bia-

łe cumulusy, a rześkie powietrze i komfortowa temperatura sprzyjały plenerowej imprezie. 
Nic dziwnego, że dopisała publiczność – zarówno z gminy Kleszczów, jak też z kilku sąsied-
nich miast i gmin.

Korowód dożynkowy prowadzony – jak co roku – przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
Gminy Kleszczów przeszedł z placu przed domem kultury na teren miejscowego, znakomi-
cie utrzymanego boiska piłkarskiego. Uczestnicy korowodu zasiedli przed sceną, na której 
ustawiony został ołtarz. Dziękczynną Mszę św. za zebrane w tym roku plony odprawił go-
spodarz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łękińsku (do której należy 
Wolica) – ksiądz kanonik Henryk Gorgoń. Koncelebransami byli księża z Rzymskokatolic-
kiej Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie: ks. proboszcz Andrzej Pękalski i ks. Sławo-
mir Bednarski.

Część wygłoszonego kazania ksiądz H. Gorgoń poświęcił tegorocznym trudnym do-
świadczeniom pogodowym, które miały wpływ na wielkość zbiorów. Wspomniał o nawałni-
cy, jaka 20 lipca przeszła m.in. nad Łękińskiem i o opadach śniegu oraz niskich temperatu-
rach z początku maja. Podkreślił, że z tego powodu zapewne drożej trzeba będzie płacić za 
chleb, za ziemniaki i inne produkty.

– Pan Bóg czuwa nad swoim stworzeniem – mówił ksiądz proboszcz. – Jeśli nawet przy-
szło nam przeżywać te wszystkie różne, niekorzystne dla nas, sytuacje to jest to też jakaś 
boska pedagogika względem nas. Abyśmy zdobywając chleb powszedni, pragnąc czy też 
nawet goniąc za wartościami materialnymi nie zapomnieli o Panu Bogu, nie wyrośli na grun-
cie, że jesteśmy tutaj bogami na tej ziemi i że wszystko – również pogoda – zależy od nas 
i od współczesnej techniki.

Nawiązując do jednego z czytań mszalnych przypomniał pielgrzymkę papieża Jana 
Pawła II do Polski, odbytą w 1991 roku, kiedy papież w kolejnych homiliach rozważał Boże 
przykazania. Jego słowa były wtedy nieprzychylnie przyjmowane przez wielu Polaków, 
a media nie szczędziły słów krytyki, negując ostrość papieskich wystąpień.

– Czyż to nie była pielgrzymka prorocza? – pytał ks. H. Gorgoń. – Czyż nie mówił nam, 
że nie da się ominąć Jerozolimy, jeśli nie podejmiemy konkretnych zadań, konkretnych tru-
dów, jeśli życie osobiste, indywidualne, małżeńskie, rodzinne, społeczne, parafialne, gmin-
ne, narodowe nie będzie oparte na Dekalogu? Nie ma innej drogi, inna droga jest donikąd.

W trakcie Mszy św., przed Ofiarowaniem odbyło się poświęcenie dożynkowych bochen-
ków chleba, ustawionych na stoliku przed starostwami dożynek oraz poświęcenie wieńców. 
Dwa chleby, stanowiące dar dla księży, zostały potem przeniesione na ołtarz.

Po nabożeństwie rozpoczęła się oficjalna ceremonia dożynkowa. Otworzył ją odegra-
ny przez orkiestrę hymn państwowy. Następnie gospodarz dożynek – sekretarz gminy 
Kleszczów, Kazimierz Hudzik powitał przybyłych na uroczystość i wygłosił okolicznościo-
we wystąpienie. Podkreślił w nim, że rolnikom należy się za ich pracę duże uznanie i cześć, 
bo tegoroczne żniwa były wyjątkowo trudne. Mówił także o szczególnej symbolice chle-
ba w polskiej, chrześcijańskiej tradycji. Następnie zwrócił się do pań reprezentujących po-
szczególne sołectwa oraz do pracownic Gminnego Ośrodka Kultury:

– Chcę gorąco podziękować wszystkim paniom, które tak dużo trudu włożyły, aby te 
piękne wieńce dożynkowe przygotować. Włożyły w to wiele serca, ale i pomysłu artystycz-
nego, bo jak patrzymy na nie to raduje się serce, raduje się dusza, że ludzie potrafią tak 
pięknie podchodzić do polskiej tradycji, kultywować ją i pielęgnować.

Na koniec swojego wystąpienia życzył wszystkim uczestnikom dożynkowego festynu 
udanej zabawy.

Potem starostowie dożynek – Beata Woch z Wolicy i Jan Morawski z Czyżowa prze-
kazali na ręce sekretarza poświęcony bochen chleba. Po tym, najważniejszym i symbolicz-

å ciąg dalszy na str. 7

A Bezpłatne porady dla mieszkańców
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie informuje, że mieszkańcy 
mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnika 
i psychologa. Prawnik dyżuruje w każdy drugi 
i czwarty wtorek miesiąca w godz. od 16.00 
do 19.00. Miejsce dyżurów to siedziba GOPS 
w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2). Psycholog 
udziela bezpłatnych porad w każdy 
czwartek w godz. 15.00-18.00 w siedzibie 
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.

PCPR dla niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Bełchatowie kontynuuje działalność 
związaną z udzielaniem porad i informacji 
osobom niepełnosprawnym. Pracownik PCPR 
– Wojciech Andrzejewski jeden raz w miesiącu 
(w każdy drugi czwartek) pełni dyżury 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. W godz. 8.30 
– 13.15 osoby niepełnosprawne lub ich rodziny 
mogą uzyskać informacje o uprawnieniach, 
dostępnym wsparciu i możliwościach 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
Najbliższy dyżur przedstawiciela PCPR 
odbędzie się 8 września.

ARR „Arreks” informuje
•	 Biuro Obsługi Klienta działa na parterze 

siedziby ARR „Arreks” SA - wejście od 
strony ul. Głównej. Klienci mogą załatwiać 
tu sprawy telekomunikacyjne (telefon, 
Internet) oraz zgłaszać awarie. BOK jest 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 
7.15-15.15.

•	 Awarie telekomunikacyjne należy zgłaszać 
pod numer ARR „Arreks” S.A. – 44/ 731 37 
13. Zamawianie wizyt u lekarzy specjalistów 
z Łodzi odbywa się pod nr telefonu 44/ 731 
30 15. Są to numery bezpłatne dla osób 
dzwoniących z telefonów stacjonarnych 
w sieci „Arreks”.

Godziny pracy 
Gminnego Centrum Informacji
Urząd Gminy informuje, że we wrześniu 
Gminne Centrum Informacji w Kleszczowie (ul. 
Główna 122) będzie czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-16.00. Zmiana została 
wprowadzona na wniosek mieszkańców gminy.

KOMUNIKATY

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza zapisy na krzewy ozdobne 

i sadzonki leśne
dla mieszkańców Gminy Kleszczów

Formularze dostępne będą w biurze obsługi klienta 
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie. 
Zapisy trwają do 16.09.2011 r. włącznie.

 Więcej informacji można uzyskać pod numerem 
Tel. (44) 731-31-10 wew. 132.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza zapisy na sadzonki drzew leśnych

dla mieszkańców Gminy Kleszczów
Zapisy przyjmowane są w pokoju nr 25 w siedzibie Urzędu Gminy 

w Kleszczowie. Warunkiem przyjęcia zamówienia na sadzonki 
leśne jest posiadanie gruntów, przeznaczonych do zalesień klasy 

V i VI oraz nieużytki położone na terenie Gminy Kleszczów.
Warunki zamówień oraz dostawy sadzonek drzew leśnych 

prowadzone będą na dotychczas obowiązujących zasadach 
w Gminie Kleszczów.

Zapisy trwają do 16.09.2011 r. włącznie.
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Samorząd Województwa Łódzkiego finansuje realizację kilku 
programów i akcji zdrowotnych, które dotyczą ważnych zjawisk epi-
demiologicznych oraz istotnych problemów zdrowotnych. Do końca 
listopada 2011 roku będą realizowane następujące programy zdro-
wotne:
• program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci 

i młodzieży,
• program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym,
• zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie 

wad wzroku i zeza u dzieci,

Zapisy na mammografię
W Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy prowadzone są za-

pisy pań, które będą chciały skorzystać z dodatkowych badań 
mammograficznych, organizowanych w Kleszczowie w sobo-
tę 17 września. Z badań mogą skorzystać kobiety w wieku od 40 
do 69 roku życia, które nie wykonywały mammografii przez ostat-
nie 2 lata. Prosimy też, by zgłaszały się panie zapisane na mam-
mografię 18 czerwca, które nie zostały wtedy przebadane z przy-
czyn technicznych.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje badania dla kobiet 
w wieku 50-69 lat, natomiast badania kobiet w wieku 40-50 lat fi-
nansowane są z budżetu gminy Kleszczów.

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A.

z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 122,
zaprasza na szkolenia:

1. Podstawowe wymagania higieniczno–sanitarne 
w zakładach produkujących lub wprowadzających do 
obrotu środki spożywcze (dawne minimum sanitarne).
Cena netto: 90 zł od osoby, cena brutto: 110,70 zł od osoby.
Termin szkolenia: połowa września 2011 r. w godzinach popołu-
dniowych (2 dni).

2. Obsługa kas fiskalnych.
Cena netto 60 zł od osoby, cena brutto: 73,80 zł od osoby.
Termin szkolenia: połowa września 2011 r.
Szkolenie jednodniowe, w godzinach dopołudniowych.

3. Podstawy obsługi komputera.
Cena netto - 349,60 zł od osoby, cena szkolenia brutto - 430 zł od 
osoby. Szkolenie będzie odbywało się w godzinach popołudnio-
wych, na terenie Kleszczowa (Szkoła Podstawowa im. J. Korcza-
ka, ul. Szkolna 4).
4. Kurs języka angielskiego dla dorosłych (I, II, III sto-
pień).
Zajęcia obejmują 60 godzin lekcyjnych, odbywać się będą w go-
dzinach popołudniowych. Cena netto 700 zł od osoby, cena brutto 
861 zł od osoby. Możliwość opłaty w 2 ratach.

5. Kurs języka niemieckiego dla dorosłych I stopnia.
Zajęcia obejmują 60 godzin lekcyjnych, odbywać się będą w go-
dzinach popołudniowych. Cena netto 700 zł od osoby, cena brutto 
861 zł od osoby. Możliwość opłaty w 2 ratach.

6. Kurs języka rosyjskiego dla dorosłych (I, II stopień).
Zajęcia obejmują 60 godzin lekcyjnych, odbywać się będą w go-
dzinach popołudniowych. Cena szkolenia netto 700 zł od osoby, 
cena brutto 861 zł od osoby. Możliwość opłaty w 2 ratach.
Wszyscy uczestnicy powyższych szkoleń otrzymają stosowne 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia(kursu). Przeprowadzenie 
szkoleń uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Ilość miejsc ogra-
niczona, o zakwalifikowaniu decyduje data wpływu formularza 
zgłoszeniowego.

Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie Spół-
ki, pod numerem telefonu 44/ 731-37-31 wew. 21, 44/ 731-37-10 
oraz na stronie internetowej www.arreks.com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu wypeł-
nienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub do pobrania 
go ze strony internetowej i przesłania na adres Agencji arreks@
arreks.com.pl lub faksem 44/ 731-37-32.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Niezawodni krwiodawcy
omimo wakacyjnej pory honorowi dawcy krwi nie zawodzą. 
19 sierpnia do kolejnej akcji krwiodawstwa, zorganizowanej 

przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie, 
zgłosiły się 42 chętne osoby. Ostatecznie po przebadaniu przez le-
karza krew oddało 37 osób.

Plon akcji – 16,65 litra krwi został przeznaczony na leczenie 
trzech osób. 26 donacji przekazano choremu na ostrą białaczkę 
szpikową mieszkańcowi Kleszczowa,10 donacji - chorej na białacz-
kę dwunastoletniej mieszkance Kamieńska oraz jedną donację cho-
rej mieszkance gminy Kleszczów.

Przedstawiciele Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi 
PCK w Kleszczowie uważają, że ilość krwi oddanej w sierpniowej 
akcji jest wielkim osiągnięciem. Za naszym pośrednictwem wyraża-
ją wdzięczność i podziękowania dla wszystkich, którzy oddali krew, 
a także tych, którzy byli gotowi ją oddać, lecz ze względów zdrowot-
nych nie mogli tego uczynić.

Wszystkich czynnych krwiodawców zapraszają na następną 
akcję, która odbędzie się 21 października 2011 roku, w godzinach 
11.00 – 14.00, w siedzibie kompleksu SOLPARK.

(s)

• program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2,
• program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych 

zaburzeń funkcji poznawczych,
• program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jeli-

ta grubego,
• program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian nowotworo-

wych górnych dróg oddechowych.
W ramach programu „Zdrowe województwo – akcje profilaktycz-

ne wczesnego wykrywania chorób dla mieszkańców regionu łódz-
kiego” samorząd naszego województwa zrealizuje w październiku 
dwie akcje: Zdrowa kobieta – profilaktyka raka piersi oraz Wczesne 
wykrywanie jaskry.

Szczegółowe informacje na temat wymienionych programów 
wraz ze wskazaniem placówek medycznych, które je realizują są 
dostępne na stronie internetowej województwa łódzkiego: www.
lodzkie.pl w zakładce „Zdrowie” - „Profilaktyka” - „Informacje o pro-
gramach i konkursach”.

Zapobieganie depresji u młodzieży, wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci, diagnozowanie zmian nowotworo-
wych górnych dróg oddechowych – to niektóre z programów profilaktycznych finansowanych przez samorząd nasze-
go województwa i skierowanych do wszystkich mieszkańców regionu. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z nich. 

Akcje zdrowotne

INFORMACJA
Wójt Gminy Kleszczów informuje, że na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, wywieszony 
został wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych 
do wydzierżawienia, położonych w gminie Kleszczów w obrębie 
geodezyjnym Bogumiłów - działka 341/1.

P
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Szukasz mieszkania?  
Sprawdź naszą ofertę

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada jesz-
cze wolne mieszkania w budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych C1, C2, C3, C4 w miejscowości Łuszczanowice – Gmi-
na Kleszczów. Każdy z nich posiada trzy kondygnacje oraz 
poddasze użytkowe. Na każdym piętrze znajdują się trzy lo-
kale mieszkalne – dwa o powierzchni użytkowej 68,40 m2 i je-
den o powierzchni 36,10 m2, poddasze użytkowe – dwa o pow. 
56,10 m2 i jeden o pow. 35,30 m2. Budynki wybudowane zosta-
ną w technologii tradycyjnej ze stropami gęstożebrowymi.

Spółdzielnia w chwili obecnej wybudowała już sześć takich 
budynków.

Wybudowane zostaną również boksy garażowe murowa-
ne, które mieszkańcy bloków będą mogli nabyć za dodatko-
wą opłatą.

Wszelkie informacje na temat planowanej inwestycji 
w Gminie Kleszczów można uzyskać w siedzibie Spółdzielni 
– ul. Okrzei 45 w Bełchatowie, pokój nr 20 oraz 27 (Dział Re-
montów), a także pod numerem telefonu (44) 635 03 40, w go-
dzinach 7.00-15.00, w czwartki 7.00-17.00. Zapraszamy rów-
nież do odwiedzenia naszej strony internetowej – www.bsm.pl.

Pierwszeństwo w wyborze będą miały osoby, które wstąpi-
ły w poczet członków uiszczając opłatę w wysokości 300,00 zł 
(100,00 zł udział członkowski i 200,00 zł wpisowe). Osoby za-
interesowane mogą składać oferty w siedzibie Spółdzielni, po-
kój nr 20.

Z Kleszczowa 
dla ukraińskich lotnisk

roducent polietylenowych rur - KWH Pipe Poland, dostarczył 
wyprodukowane w Kleszczowie rury na kilka inwestycji, re-

alizowanych na Ukrainie w ramach przygotowań do EURO’ 2012. 
Przed rozbudową płyt postojowych na lotniskach w Kijowie i Char-
kowie przeprowadzone zostały prace ziemne dla odwodnienia grun-

tu. Wykorzystano do tego 
znaczne ilości rur Weholi-
te, WehoTripla oraz stud-
nie Weho.

Pierwszy z czterech 
zrealizowanych projek-
tów dotyczył odwodnienia 
płyty postojowej termina-
lu, z którego na Między-
narodowym Lotnisku Bo-
ryspil w Kijowie korzysta 
rząd Ukrainy. Firma KWH 
Pipe wyprodukowała, do-
starczyła na miejsce in-
westycji oraz zmontowa-

ła m.in. ok. 290 metrów rur o średnicy 40 cm, ponad 920 metrów rur 
o średnicy 50 cm, a także 18 studni wysokich na 6 metrów.

– Montaż odbywał się w bardzo trudnych warunkach pogodo-
wych przy temperaturze minus 20 stopni – informuje przedstawiciel 
KWH Pipe. – Realizacja tego projektu miała miejsce w 2008 roku.

Spółka dobrze wywiązała się z tego zamówienia i została wy-
brana jako dostawca w innej inwestycji. W związku z rozbudową 
portu lotniczego w Doniecku o nowy pas startowy, drogi kołowa-
nia i płyty postojowe z kleszczowskiej fabryki KWH Pipe dostarczo-
no do odwodnienia tych obiektów rury: Weholite (o średnicy 30-140 
cm), WehoTripla (20-40 cm) i ponad 200 sztuk studni Weho o śred-
nicy 100–140 cm i wysokości do 6 metrów. Z tych rur powstała sieć 
podziemnej kanalizacji o długości ok. 10 kilometrów.

Nowy pas startowy międzynarodowego lotniska w Doniecku zo-
stał przygotowany z myślą o przyjmowaniu największych samolo-
tów pasażerskich, takich jak Airbus-380. Kiedy 26 lipca tego roku 
testowano zakończoną inwestycję na nowym pasie wylądował naj-
większy na świecie samolot transportowy An-225 „Mrija”, którego 
masa całkowita (wraz z dopuszczalnym ładunkiem) sięga 600 ton.

(s)

Rury z KWH Pipe wykorzystywane były 
m.in. do odwodnienia terenów strefy 
przemysłowej w Bogumiłowie

P

Zdobędą 
nowe umiejętności

kwietniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął 
czwartą edycję szkoleń, adresowanych do grupy bezrobot-

nych kobiet, korzystających dotąd ze wsparcia z funduszy pomo-
cy społecznej.

Siedem pań objętych projektem „Kleszczowski Klub Integra-
cji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” ma już za sobą pierwsze szkolenia zawodowe – 
z podstaw obsługi komputera oraz z bukieciarstwa. Ten pierwszy 
kurs trwał 40 godzin i zakończył się 29 czerwca. W lipcu i sierp-
niu uczestniczki projektu uczyły się bukieciarstwa. Teraz czekają je 
nowe wyzwania. Przez wrzesień i październik pięć pań będzie zdo-
bywać umiejętności kierowcy, uczestnicząc w kursie na prawo jaz-
dy kategorii „B”. Dwie pozostałe zdecydowały się opanować sztukę 
obsługiwania wózków jezdniowych.

Na ostatnie miesiące realizacji projektu (listopad i grudzień) 
przewidziano szkolenia przygotowujące do pracy sprzedawcy i ma-
gazyniera. Ważnym elementem realizowanego projektu jest cykl 
spotkań uczestniczek z psychologiem i doradcą zawodowym. Z 
ich pomocą panie mają zdobyć większą wiedzę na temat swoich 
predyspozycji i cech charakteru, które mogłyby im ułatwiać pracę 
w niektórych profesjach.

Ponieważ w nazwie realizowanego projektu jest mowa o inte-
gracji, GOPS przewidział w programie zajęcia o takim właśnie cha-
rakterze. Na początku lipca uczestniczki wraz ze swoimi rodzina-
mi wyjechały na edukacyjno-integracyjną wycieczkę do Warszawy. 
Głównym celem tego wyjazdu było odwiedzenie Centrum Nauki Ko-
pernik. Czasu wystarczyło także na: obejrzenie stolicy z wysokości 
30. piętra Pałacu Kultury i Nauki, rejs tramwajem wodnym po Wi-
śle, spacer po Królewskich Łazienkach i zwiedzanie warszawskiej 
Starówki.

Na realizację projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

(s)

W

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

pracowników w następujących zawodach:
1. Ślusarz – monter konstrukcji stalowych
 Wymagane m.in.: ● dobra znajomość rynku techniczne-

go; ● 3-letnie doświadczenie w pracy montera; ● obsługa 
palnika ręcznego; ● wykonywanie spoin szczepnych.

2. Spawacz
 Wymagane m.in.: ● aktualne uprawnienia metodą 135 

(spawanie półautomatem); ● 3-letnie doświadczenie 
w pracy spawacza; ● znajomość rynku technicznego.

3. Majster (branża - konstrukcje stalowe)
 Wymagane m.in.: ● bardzo dobra znajomość rynku tech-

nicznego;  ● doświadczenie w pracy majstra od 3 do 
5 lat; ● umiejętność kierowania zespołem.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Waloch, 
tel. 43/ 841-49-03, kom. 500-156-058.
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P
Wypoczywali nad morzem

P

Dzień Otwarty w elektrowni
ak co roku z okazji branżowego święta energetyków Elek-
trownia Bełchatów organizuje Dzień Otwarty. W sobotę 10 

września tę największą w Polsce fabrykę prądu będą mogli odwie-
dzić wszyscy zainteresowani. Przygotowani, mający bogatą wie-
dzę przewodnicy opowiedzą m.in. o technologii wytwarzania prądu 
i o sposobach zmniejszania uciążliwości elektrowni dla środowiska.

Możliwość bezpłatnego obejrzenia elektrowni „od kuchni” nie 
będzie zbyt długa. Dzień Otwarty potrwa tylko od godz. 10.00 do 
14.00.

(s)

J

Biblioteka podsumowała
odczas wakacji Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczo-
wie zapewniła dzieciom szereg atrakcji. W ramach umowy 

z Kompleksem SOLPARK w każdą niedzielę wyświetlane były fil-
my. W środy odbywały się zajęcia plastyczne propagujące róż-
ne techniki plastyczne. Dzieciom najbardziej spodobała się tech-
nika serwetkowa, którą można wykorzystać nie tylko do zdobienia 
przedmiotów. Wykonane prace zostały zaprezentowane w czytel-
ni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie. Również w te wa-

kacje po raz kolejny zo-
stał ogłoszony konkurs 
fotograficzny „Przyłapani 
na czytaniu”. Jury najwy-
żej oceniło fotografie Woj-
ciecha Kuca. Jedną z nich 
prezentujemy.

Podsumowanie zajęć 
wakacyjnych odbyło się 24 
sierpnia.

Zajęcia dla dzieci w Fi-
lii Bibliotecznej w Łękińsku 
odbywały się w czwartki 
i soboty. Biblioteka orga-

nizowała gry, zabawy, warsztaty plastyczne (m.in. z użyciem ma-
karonu) oraz głośne czytanie. Odbyły się również dwie projekcje fil-
mowe.

W okresie wakacji we wtorki i soboty Filia Biblioteczna w Żłob-
nicy organizowała dla dzieci zajęcia plastyczne z wykorzystaniem 
modeliny. Odbyły się też warsztaty origami oraz zajęcia plastyczno-
-edukacyjne. W ramach projekcji filmowych dzieci mogły obejrzeć 
filmy „Biała i Strzała podbijają kosmos” oraz „Safari”.

J.G.

onad 470 uczniów i studentów skorzystało w tym roku z let-
niego wypoczynku organizowanego przez Gminny Ośro-

dek Kultury w Kleszczowie. Większość uczestników wypoczywała 
na polskim wybrzeżu głównie w Łebie oraz w Pogorzelicy. Dla stu-
dentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany został 
wyjazd nad Morze Adriatyckie, do Włoch połączony z nauką języ-
ka włoskiego.

Poza plażowaniem czas dwutygodniowych wyjazdów wakacyj-
nych wypełniony był innymi atrakcjami – wycieczkami, dyskoteka-
mi, ogniskami. Uczniowie z klas I-III wypoczywali w Pogorzelicy, 
w Ośrodku Kolonijno–Wypoczynkowym „Dziejba Leśna”. Koloni-
stom oprócz pobytu, plażowania i zwiedzania okolicy zapewniono 
autokarową wycieczkę do Kołobrzegu. Ich starsi koledzy, uczniowie 
klas IV-VI spędzili dwa tygodnie w Łebie. Młodzież zakwaterowana 
była w Ośrodku Wypoczynkowym „Fregata”. Uczniowie większość 
czasu spędzali na 
plaży, ale oprócz 
tego zwiedzi l i  też 
Szymbark i Wieżycę. 

W Ośrodku Ko-
lonijno-Wypoczyn-
kowym „Słonecz -
ko” w Łebie wakacje 
spędzała młodzież 
g i m n a z j a l n a  ( n a 
zdjęciu). Atrakcji i tu 
nie zabrakło. 

Wakacyjny obóz 
szkoleniowo-rekre-
acyjny ma za sobą 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów. Jej 45 członków 
spędziło dwa sierpniowe tygodnie w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Bałtyckie Marzenie” w Łebie. Młodzież oprócz ćwiczenia nowego 
repertuaru wypoczywała. E.W.

Tegoroczna główna uroczystość Dnia Energetyka miała miej-
sce 12 sierpnia. Prezes zarządu PGE GiEK S.A. Jacek Kaczorow-
ski w swoim wystąpieniu odniósł się do sytuacji ekonomicznej spółki 
i do jej planów rozwoju. Poinformował m.in., że w 2010 roku elek-
trownie i elektrociepłownie PGE GiEK S.A. wyprodukowały ponad 
56 terawatogodzin energii elektrycznej oraz 25 mln gigadżuli ciepła.

– Mamy blisko 40-procentowy udział w krajowej produkcji ener-
gii, a nasz udział w rynku wydobywczym węgla brunatnego przekra-
cza 75 proc. Po oddaniu do eksploatacji bloku 858 MW łączna moc 
zainstalowana w elektrowniach i elektrociepłowniach obszaru za-
rządzanego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, 
wzrośnie do poziomu 11 420 MW – powiedział.

W gali z okazji Dnia Energetyka uczestniczyli m.in. przedstawi-
ciele władz gminy Kleszczów: sekretarz gminy, Kazimierz Hudzik 
i przewodniczący Rady Gminy, Henryk Michałek. W liście gratula-
cyjnym, który sekretarz gminy przekazał prezesowi zarządu PGE 
GiEK S.A. czytamy m.in.:

„Jako konsumenci coraz większych ilości energii dziękujemy za 
trud i rzetelną pracę wszystkich energetyków. Dziękujemy za roz-
wijanie potencjału wytwórczego elektrowni, działających w ramach 
PGE GiEK S.A., a zwłaszcza za zrealizowaną w tym roku na tere-
nie gminy Kleszczów największą inwestycję w polskiej energetyce – 
budowę nowoczesnego bloku energetycznego 858 MW. 

Życzymy Panu determinacji w realizacji kolejnych celów bizne-
sowych kierowanej przez Pana Spółki oraz skuteczności w urzeczy-
wistnianiu zawodowych planów”.

W trakcie akademii ponad stu pracowników PGE GiEK S.A. 
otrzymało odznaczenia państwowe i branżowe. Po części oficjal-
nej odbył się koncert, którego głównym wykonawcą był Stanisław 
Sojka. Potem uczestnicy uroczystości spotkali się na okolicznościo-
wym przyjęciu. (s)

å ciąg dalszy ze str. 1
Święto energetyków

złoty
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nym momencie ceremonii dożynkowej, 
rozpoczęło się wręczanie wieńców. Dele-
gacja z Łękińska przekazała wieniec se-
kretarzowi gminy, Kazimierzowi Hudziko-
wi. Delegacja Łuszczanowic swój wieniec 
dedykowała Radzie Gminy Kleszczów. 
Odebrał go przewodniczący rady, Hen-
ryk Michałek. Z kolei Edward Olszewski 
– przewodniczący Rady Powiatu Bełcha-
towskiego otrzymał wieniec od delega-
cji z Dębiny.

Aż trzy razy wychodził do odbierania 
kolejnych wieńców Kazimierz Kozioł – 
dyrektor Oddziału KWB Bełchatów PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A. Dedykowany sobie wieniec otrzymał 
od delegacji z Rogowca. Dwa pozosta-
łe odbierał w zastępstwie nieobecnych: 
prezesa zarządu PGE GiEK S.A., Jacka 
Kaczorowskiego (od delegacji Żłobnicy) 
i dyrektora Oddziału Elektrowni Bełcha-
tów PGE GiEK S.A. Tadeusza Banasiaka 
(od delegacji z Kamienia). Panie z Anto-
niówki przekazały swój wieniec prezeso-
wi spółki Zakład Komunalny „Kleszczów”, 
Krzysztofowi Jasnosowi, a panie z Klesz-
czowa – prezesowi Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska”, Jerzemu Bu-
jaczowi. 

Jedyna kobieta w gronie uhonoro-
wanych wieńcami – prezes Banku Spół-
dzielczego w Kleszczowie, Jadwiga Po-
dawca odebrała wieniec od delegacji 
Czyżowa. Wcześniej, jeszcze w trakcie 
Mszy św. pamiątkowe wieńce dożynko-
we otrzymali proboszczowie parafii rzym-
skokatolickich oraz proboszcz parafii 
ewangelicko-reformowanej. Delegacja 
z Wolicy przekazała swój wieniec na ręce 
ks. Henryka Gorgonia, zaś ks. Andrzej 
Pękalski i ks. Krzysztof Góral otrzymali 
wieńce wykonane przez panie pracujące 
w Gminnym Ośrodku Kultury.

Po ceremonii wręczania wieńców 
dożynkowych głos zabrał przewodni-
czący Rady Powiatu Bełchatowskiego, 
E. Olszewski. Dziękował rolnikom gminy 
Kleszczów za ich trud. Zwrócił też uwa-
gę, że w tym roku niefortunnie w jednym 
terminie zorganizowane zostały dożyn-
ki kleszczowskie i powiatowe. Zapewnił, 
że w 2012 roku takiej kolizji nie będzie, 
bo po gminie Rusiec – tegorocznym go-
spodarzu dożynek powiatowych, pałecz-
kę przejmie gmina Kleszczów. I to na jej 
terenie zostaną zorganizowane dożynki 
powiatowo-gminne.

Z całego, 6-godzinnego bloku estra-
dowego uczestnikom dożynek w Woli-
cy najbardziej zapadł w pamięci ponad 
półtoragodzinny koncert Maryli Rodo-
wicz. Usłyszeli większość jej najwięk-
szych przebojów, zaśpiewanych perfek-
cyjnie, z wielką werwą i przy znakomitym 
- od pierwszych minut koncertu - kontak-
cie z publicznością, która wyjątkowo licz-
nie zgromadziła się przed sceną.

J. Strachocki

Dożynkowe święto w Wolicyå ciąg dalszy ze str. 3

Modlitwa przed poświęceniem chleba i wieńców

…i zasłuchana w jej przeboje publicznośćGwiazda, której przedstawiać nie trzeba…

Na placu zabaw nie brakowało też 
takich atrakcji

Zainteresowanie dzieci wzbudziła wystawa starych 
przedmiotów i narzędzi

Delegacja Łuszczanowic z wieńcemOrkiestra ozdobiła swoją muzyką 
dożynkowe nabożeństwo

Starostowie przekazują chleb 
gospodarzowi dożynek
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Oceniając najlepszą posesję siedliskową jurorzy odnotowali:
„Posesja z budynkiem jednorodzinnym i garażem wolnostoją-

cym. Podjazd z kostki. Ogród bardzo dobrze utrzymany. Urozmaico-
ny gatunkowo. Nasadzenia bardzo dobrze komponują się ze sobą. 
Rabaty z roślinami jednorocznymi. Altana ogrodowa, element wod-
ny z miejscem do wypoczynku dodatkowo wzbogacają kompozycję 
ogrodu. Starannie ukryta część użytkowa ogrodu z warzywnikiem 
i miejscem na suszenie prania.”

OgrOdzenia 
panelowe, betonowe

oraz
grodzenie siatką, 
montaż, sprzedaż.

Fachowe wykonawstwo.
Marek Bochra, tel. 510 240 281

onkurs, w którym nagradzani są właściciele najschludniej-
szych posesji na terenie gminy, organizowany jest od 14 lat. 

Jego główne cele to poprawa estetyki gminy, a także warunków 
ekologicznych w gospodarstwach. Możliwość zdobycia nagród pie-
niężnych mobilizuje mieszkańców gminy do udziału w konkursie. 
W rezultacie przybywa terenów zielonych, domy otaczane są coraz 
ciekawiej urządzanymi ogródkami, a pasy przydrożnej zieleni, któ-
re na zlecenie gminy zostały wykonane we wszystkich miejscowo-
ściach, są lepiej pielęgnowane.

W tym roku komisja konkursowa zdecydowała o następującym 
podziale nagród:

KATEGORIA „POSESJA SIEDLISKOWA”
I. Iwona Trojanowska - Kleszczów - 3.000 zł.
II. Remigiusz Rogoziński - Łękińsko - 2.700 zł.
III. Danuta Kucharska - Kleszczów - 2.500 zł.

KATeGoRiA „PoSeSJA W GoSPoDARSTWie RolNym”
I. Mariusz Muskała - Łuszczanowice Kolonia - 3.500 zł. 
III.  Rafał Maciejewski  - Dębina - 3.000 zł.
Wyróżnienie -  Błażej Piróg - Łuszczanowice - 2.000 zł.

Jakie walory ocenianych posesji zdecydowały o przyznaniu 
głównych nagród? Oto uzasadnienie, zapisane w protokole komisji. 
W przypadku zwycięskiej posesji w gospodarstwie rolnym komisja 
stwierdziła:

„Posesja z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi. Do-
brze utrzymana. Budynki gospodarcze w dobrym stanie z zabez-
pieczeniami przeciwpożarowymi. Część użytkowa dobrze odsepa-
rowana od części wypoczynkowej. Na terenie posesji znajduje się 
zbiornik wodny, w pobliżu którego umieszczono altanę. Wszelkie 
sprzęty i maszyny rolnicze znajdują się w przygotowanych do ich 
przechowywania budynkach. Nasadzenia urozmaicone, liczne raba-
ty z roślinami jednorocznymi. Zadbany pas zieleni przed posesją.”

Schludne posesje to schludna gmina

Dotacje na ciekawe projekty
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Kon-

kurs Grantowy w ramach Programu „Równać szanse 2011” Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W konkursie o dotacje do 7 ty-
sięcy złotych na projekty trwające minimum 6 miesięcy (pomiędzy 
1 stycznia a 31 lipca 2012 roku) mogą ubiegać się organizacje po-
zarządowe, gminne domu kultury i biblioteki oraz nieformalne gru-
py dorosłych planujące założyć stowarzyszenie, ze wsi i miast do 
20 tysięcy mieszkańców. Działania realizowane w ramach projektu 
powinny służyć wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe ży-
cie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-19 lat) z ma-
łych miejscowości.

Zachęcamy w imieniu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży do 
skorzystania z takich grantów. Szczegóły można znaleźć na stro-
nie internetowej http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktual-
nosc/969. 

Serwis dla ambitnych 
uczniów i studentów

aczyna się nowy rok szkolnej nauki, za miesiąc zajęcia 
wznowią wyższe uczelnie. Już dziś zachęcamy uczniów 

i studentów do zapoznania się z ciekawymi ofertami stypendiów, 
konkursów naukowych i artystycznych. Na stronie www.moje-
stypendium.pl znaleźć można bardzo wiele informacji o progra-
mach, które nagradzają ambitnych.

„Moje stypendium” to strona dla uczniów i studentów, na-
uczycieli, doktorantów, młodych naukowców, artystów i spor-
towców - wszystkich, którzy szukają możliwości finansowania 
swojego rozwoju. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce każdy za-
interesowany może znaleźć ofertę najbardziej odpowiadającą 
jego zainteresowaniom i potrzebom.

Zawartość serwisu to m.in.:
•	 baza aktualnych stypendiów i konkursów (ponad 3000 infor-

macji z Polski i zagranicy),
•	 artykuły o stypendiach i grantach,
•	 regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów i ba-

dania rynku stypendialnego,
•	 blogi stypendystów, którzy wyjechali na studia za granicę.

Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest przez Fundację 
Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją 
Wolności i Fundacją Orange.

(s)

Z

K

Te opinie mogą być cenną wskazówką dla uczestników kolej-
nych edycji konkursu. Widać na jakie elementy komisja zwraca 
uwagę. Dodajmy, że w obu nagrodzonych posesjach prowadzona 
była selektywna zbiórka odpadów. Każdy z właścicieli segregował 
odpady do trzech pojemników.

Przykład kleszczowskiego konkursu pokazuje, że o estetyce 
i wyglądzie gminy czy miasta nie decydują jedynie władze samorzą-
dowe. Samorząd ma wpływ na jakość dróg i chodników, na oświe-
tlenie ulic, na wygląd budynków użyteczności publicznej oraz zago-
spodarowanie komunalnych parków i skwerów.

Estetyka ogrodzeń, wygląd elewacji, stan trawnika przed do-
mem czy ilość kwiatów na balkonie to już sfera, w której niczego 
nie zmienią urzędowe decyzje. W tej dziedzinie najwięcej mają do 
powiedzenia sami mieszkańcy.

(s)
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Wyjazd na Święto Kwiatów, 
Owoców i Warzyw

Urząd Gminy w Kleszczowie zorganizuje 17 września (sobo-
ta) wyjazd na XXXIV Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców 
i Warzyw. Imprezą towarzyszącą są XIV Targi Ogrodniczo-Rolne 
w Skierniewicach.

Podczas skierniewickiego święta można będzie oglądać m.in. 
wystawy kwiatów i roślin ozdobnych, warzyw i owoców, drzew 
i krzewów ozdobnych, maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej. 
Ponadto w programie przewidziano imprezy o charakterze kultu-
ralno-naukowo-informacyjnym oraz wiele imprez towarzyszących.

Zapisy prowadzone będą w Urzędzie Gminy (pok. 26, tel. 44/ 
731-31-10 wew. 131) do wyczerpania limitu miejsc na 2 autobusy.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zapisie decydować bę-
dzie kolejność zgłoszeń. Zapisywane są wyłącznie osoby pełno-
letnie, maksymalnie 2 z jednej rodziny. Odpłatność 10 zł od oso-
by - płatne przy zapisie. W ramach ustalonej odpłatności mieści się 
ubezpieczenie i częściowy udział w kosztach przejazdu.

Wyjazd o godz.8ºº z Kleszczowa - parking przy Urzędzie Gminy, 
planowany powrót ok. 21ºº. 

Akcja 
przeciwko wściekliźnie

ódzki wojewódzki lekarz weterynarii poinformował w komu-
nikacie z 19 sierpnia o planowanej na wrzesień jesiennej ak-

cji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. W ko-
munikacie tym czytamy m.in.:

„(…)na terenie województwa łódzkiego w okresie od 8 do 15 
września 2011 r. (w zależności m.in. od warunków atmosferycz-
nych) przewiduje się dwu-, trzydniową jesienną akcję szczepie-
nia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, z wyłączeniem 
terenów zabudowanych i akwenów wodnych. Szczepienie będzie 
wykonane metodą zrzutów lotniczych doustnej szczepionki w ilo-
ści 20 dawek na 1 km2 zatopionej we wnętrzu przynęty w kształcie 
kostki o wymiarach 39 mm x 35 mm x 15 mm, koloru zielono-bru-
natnego o zapachu rybnym. Zwracam się do Państwa z prośbą 
o niedotykanie przynęt ze szczepionką.

W żadnym przypadku przynęta ze szczepionką nie może 
być konsumowana przez ludzi.

Lekarz weterynarii zalecił, by informacja o szczepionkach 
i sposobie obchodzenia się z nimi została przekazana dzieciom 
przez ich rodziców bądź opiekunów. W okresie trzech tygodnia od 
daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój i ograniczyć 
w miarę możliwości przebywanie w kompleksach leśnych woje-
wództwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowie-
kowi.

Wszelkie dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać 
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami 
telefonów: 42/ 635-14-00, 635-14-01, 635-14-09 lub w najbliższym 
powiatowym inspektoracie weterynarii.

(s)

Odzyskaj akcyzę za paliwo
1 do 30 września rolnicy mają czas na złożenie w Urzędzie 
Gminy dokumentów niezbędnych do starania się o zwrot 

podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego. Wnio-
ski w tej sprawie należy składać wraz z fakturami VAT (lub ich ko-
piami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem), które są dowo-
dem zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 
sierpnia 2011 r.

Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Podatków i Opłat Lo-
kalnych (pokój nr 6) oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie. Wspomniany wniosek i załączniki nie podle-
gają opłacie skarbowej.

***
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.11.2010 

r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 235 poz. 1541) stawka zwrotu podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej w 2011 roku wynosi 0,85 zł na 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. na 1 hektar 
użytków rolnych wynosi 73,10 zł. Kwotę zwrotu ustala się jako 
iloczyn ilości oleju napędowego, wynikającej z faktur VAT i stawki 
zwrotu podatku na 1 litr oleju w ramach rocznego limitu.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, będącemu 
posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o po-
datku rolnym. W przypadku współposiadania, zwrot podatku przy-
sługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (nie dotyczy współmał-
żonków).

(s)

Co robić z odpadami?
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że wzorem ubiegłych 

lat mieszkańcy Gminy Kleszczów, posiadający aktualną umowę 
na odbiór odpadów komunalnych, mogą przywozić odpady se-
lektywne do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowa-
nych i Wielkogabarytowych, znajdującego się w miejscowości 
Kolonia Łuszczanowice (przy drodze w kierunku do Antoniówki).

Do GPZOSiW można nieodpłatnie przywozić następujące 
odpady: ● Papier i tektura ● Szkło ● Odzież ● Urządzenia zawie-
rające freony ● Leki ● Baterie i akumulatory ● Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne, zawierające niebezpieczne składni-
ki ● Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ● Tworzywa 
sztuczne ● Metale ● Odpady ulegające biodegradacji ● Gleba 
ziemia w tym kamienie ● Odpady wielkogabarytowe ● Inne oleje 
silnikowe przekładniowe i smarowe ● Tworzywa sztuczne (PET) 
● Zużyte opony ● Gruz budowlany.

Przed oddaniem odpadów w punkcie zbiórki należy okazać 
aktualną umowę na odbiór odpadów. Przypominamy, że zbiórką 
odpadów na terenie naszej gminy zajmuje się EKO-REGION Sp. 
z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18, tel. 44/ 
633 08 15. Formalności związane z zawieraniem przez miesz-
kańców umów, wydawaniem i wymianą pojemników można tak-
że załatwiać za pośrednictwem p. Doroty Fryś, zamieszkałej 
w Kleszczowie (tel. kontaktowy 661 179 876).

Dodatkowe worki na odpady komunalne można nabyć w sie-
dzibie EKO-REGIONU przy ul. Bawełnianej 18 w Bełchatowie, 
u kierowców śmieciarek, lub u p. Doroty Fryś. Przypominamy, 
że od początku tego roku zostały zmienione zasady zbiórki od-
padów segregowanych. Pojemnik na szkło jest opróżniany je-
den raz w kwartale, natomiast pojemnik na odpady suche 
(butelki PET, plastik, makulatura) jest opróżniany jeden raz 
w miesiącu.

Ł

•	 utwardzanie terenu
•	 galanteria betonowa
•	 sprzedaż kostki brukowej

Usługi koparko-ładowarką
Usługi ogólnobudowlane
Stanisław Jędrzejek, Wiewiórów 104
Tel. 693 727 127, www.kostkabruk.pl

Układanie kostki brukowej
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III liga rozpoczęła sezon
sierpnia odbyła się inauguracja sezonu 2011/2012 III ligi 
w piłce nożnej pomiędzy drużynami LKS Omega Klesz-

czów i Orzeł Wierzbica. W meczu padł remis 0:0. Przed rozpoczę-
ciem meczu prezes OZPN w Piotrkowie Trybunalskim - Stanisław 
Sipa wręczył puchar 
dla LKS Omega za 
zdobyc ie  m is t rzo -
stwa IV ligi w sezonie 
2010/11 i uzyskanie 
awansu do III ligi.

W nowym sezonie 
w III-ligowym zespole 
Omegi występują:
• Bramkarze: Ka-

mil Paprocki, Ma-
ciej Rybak, Michał 
Zientarski.

• Obrońcy: Michał 
Bala, Przemysław 
Ciemniewski, Tomasz Jacak, Sebastian Machnik, Piotr Słod-
kiewicz, Piotr Słyścio, Dawid Stopka, Grzegorz Walentyno-
wicz.

• Pomocnicy i napastnicy: Krzysztof Baryła, Marcin Baryła, 
Karol Belica, Michał Czaplarski, Hubert Górski, Krzysztof Ko-
walski, Paweł Kowalski, Łukasz Marciniak, Daniel Nowaczyk, 
Piotr Potęga, Mariusz Rachubiński, Hubert Robaszek, Robert 
Tomesz, Marcin Zimoch.
Trenerem drużyny jest Andrzej Dec, a kierownikiem drużyny 

– Piotr Zientarski. 

S p o r t

S p o r t

13

21
Piłkarski turniej ogniw LZS

sierpnia na boisku w Żłobnicy odbył się Turniej Piłki Noż-
nej Ogniw LZS o Puchar Przewodniczącego Rady Gmi-

ny Kleszczów. W imprezie, której organizatorem był LKS Omega 
Kleszczów udział wzięły drużyny: Ogniwo Łuszczanowice, Ogni-
wo Kleszczów, Ogniwo Żłobnica oraz Oldboy Kleszczów.

W wyniku losowania ustalono kolejność meczów. Padły na-
stępujące wyniki: 
l  Żłobnica – Kleszczów 0:1 (bramka – Tomasz Ujazda)
l  Oldboy Kleszczów – Łuszczanowice 1:0 (bramka – Rafał 

Trajdos)
l  Żłobnica – Oldboy Kleszczów 0:1 (bramka – Rafał Trajdos)
l  Kleszczów – Łuszczanowice 1:0 (bramka Mateusz Sosno-

wicz)
l  Żłobnica – Łuszczanowice 0:1 (bramka Grzegorz Sobociński)
l  Kleszczów – Oldboy Kleszczów 1:0 (bramka Tomasz Ujazda)

Końcowa kolejność:
I. Ogniwo Kleszczów – 9 pkt.
II. Oldboy Kleszczów – 6 pkt.
III. Ogniwo Łuszczanowice – 3 pkt.
IV. Ogniwo Żłobnica – 0 pkt.

Skład zwycięskiej drużyny Ogniwa Kleszczów: Mateusz 
Grącki, Mateusz Sosnowicz, Mateusz Ciesielczyk, Łukasz Du-
dziński, Patryk Tarkowski, Tomasz Ujazda, Piotr Płaza, Kamil 
Barański, Przemysław Turek, Przemysław Zimoch, Przemysław 
Górazda, Krystian Sukiennik, Damian Szymanek, Roman Szulc 
i Michał Podawca.

Puchar i nagrody sportowe w imieniu przewodniczącego 
Rady Gminy Kleszczów wręczył radny Lesław Jańczyk.

Sprzedam 
działkę budowlaną 
w Łuszczanowicach.

Tel. 797 868 355

Sprzedam dom 
w Kleszczowie.

Tel. 515 692 093.
Tel. +33 160 264 470

SOLPARK informuje
SEANSE W KRIOSAUNIE. Po wakacyjnej przerwie wznawiane są 
seanse w kriosaunie. Chętni powinni postarać się o wcześniejszą 
rezerwację telefoniczną (44 731 65 01). Rezerwacje i zapisy przyj-
mowane są też przy stanowisku kasowym w godz. 10.00-22.00.

KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY. Zakończył 
się organizowany przez SOLPARK Kleszczów konkurs fotogra-
ficzny „SOLPARK W OBIEKTYWIE”. Temat ograniczony był tylko 
wyobraźnią uczestników konkursu, toteż z nadesłanych prac wybór 
tych najlepszych wcale nie był łatwy. Werdyktem jury konkursu na-
groda główna (karta podarunkowa o wartości 1000 zł oraz gadżety 
SOLPARKU) została przyznana Tomaszowi Miksa z Łasku. Dwie 
nagrody dodatkowe (weekendowe pobyty dla dwóch osób w SOL-
PARKU wraz z atrakcjami) otrzymali: Adam Kociniak z Kamieńska 
i Marek Sękowski z Bełchatowa.
Ponadto SOLPARK dodatkowo wyróżnił zdjęcie autorstwa Grzego-
rza Mordalskiego z Działoszyna. Głównym argumentem przyznania 
dodatkowego wyróżnienia był trud autora, który uwiecznił kompleks 
z lotu ptaka. Nagrodę dodatkową stanowi karnet wartościowy na 
usługi SOLPARKU o wartości 100 zł.
Dodajmy, że jurorami konkursu byli: Marcin Kwarta, Andrzej Juch-
niewicz i Wiesław Iwańców.

Z ZAGRANICY DO SOLPARKU. Od 11 do 22 sierpnia na terenie 
SOLPARKU beniaminek rosyjskiej ekstraklasy siatkarskiej – Se-
verstal Czerepowiec Rosja przygotowywał się do nowego sezonu. 
Poza treningami na nowoczesnej hali siatkarki dodatkowo korzysta-
ły z siłowni, kąpieli w basenie oraz strefy SPA.
Od 15 do 21 sierpnia siatkarki PTPS Piła budowały swoją formę 
w SOLPARKU. „To jeden z najnowocześniejszych ośrodków w Pol-
sce” – chwali obiekt Mirosław Zawieracz, szkoleniowiec pilanek. 
Korzystając z bogatego zaplecza sportowo–rekreacyjnego, siatkar-
ki mogły intensywnie trenować swoją wydolność i kondycję. Trener 
prowadził zajęcia siłowe przeplatane treningami z piłką w hali. Na 
zgrupowanie w SOLPARKU dołączyła długo oczekiwana zawod-
niczka Noris Leidys Acea Cabrera.

KIEDY CZYNNY BASEN I SIŁOWNIA? Od 1 września ulegają 
zmianie godziny otwarcia części basenowej SOLPARKU. Będzie 
ona dostępna:
•	 od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-22.00
•	 w piątki, soboty, niedziele i święta w godz. 9.00-22.00 (wejścia 

dla mieszkańców gminy z karnetami – tylko w godz. 9.00-12.00 
i 20.00-22.00).

Siłownia SOLPARKU czynna będzie od 1 września:
•	 od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-21.00
•	 w soboty i niedziele w godz. 13.00-18.00.

Oprac. K. S.
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sierpnia w gminie Wierzchlas (pow. 
wieluński) odbył się II Turniej Or-

lik Cup’2011 o Puchar Wójta i Rady Gminy 
Wierzchlas w piłce nożnej zawodników po-
wyżej 35 lat. W turnieju startowali oldboye 
z miejscowości: Szczerców, Częstochowa, 
Wierzchlas, Wichrów, Kleszczów, Krzepice, 
Starzenice i Olesno.

Trzy drużyny, które wywalczyły miej-
sca na podium i zostały nagrodzone pucha-

Plażówka kobiet
sierpnia w Burzeninie odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Województwa 
Łódzkiego w piłce plażowej kobiet, zorganizowane przez Wojewódzkie Zrzesze-

nie LZS w Łodzi, Urząd Marszałkowski oraz Urząd Gminy i Radę Gminną LZS w Burze-
ninie. Dwa teamy reprezentujące LKS Omega Kleszczów zajęły miejsca: 
• IV – Ewelina Bugajska, Klaudia Sudak
• VII –VIII – Ewelina Dzieżak, Joanna Piekarska.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

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

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

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
informacja telefoniczna TP SA  118 913
informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARimR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARReKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum informacji  731-36-46
Gminny ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GoPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SolPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
lKS „omega” Kleszczów 731-33-55
miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGe elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGe KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Rejonowy Urząd Poczty  731-31-83
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 Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

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

S p o r t

S p o r t

S p o r t

14

13

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy 

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

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

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

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

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

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

Zapisy do sekcji karate
Sekcja Shorin–Ryu Karate przy LKS Omega Kleszczów prowa-

dzi nabór chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu. Zapisy i zaję-
cia rozpoczynają się od początku września. Treningi prowadzone będą 
w poniedziałki i środy w godz. 16.00 i 18.00 w Szkole Podstawowej w 
Łękińsku. Informacji udziela i zapisy do sekcji prowadzi instruktor Zbi-
gniew Berłowski.

II Turniej Orlik Cup’2011
rami to: I. Częstochowa; II. Wierzchlas; 
III. Kleszczów. Najlepszym bramkarzem 
turnieju został zawodnik Omegi – Ro-
man Klimczyk, który otrzymał pamiątko-
wy puchar.

Skład drużyny oldboyów Omegi 
Kleszczów: Roman Klimczyk, Sławomir 
Rabenda, Janusz Michalak, Robert Kop-
ka, Sławomir Święciak, Adam Niedba-
ła, Dariusz Święciak i Tadeusz Trajdos.
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D rugi roczek 
i s t n i e n i a 

św ię towa ł  Kom -
pleks SOLPARK. 
Część z wielu wy-
darzeń, jakie mia-
ły miejsce w tym 
obiekcie od wrze-
śnia 2009 do sierp-
n i a  2 0 1 1  r o k u , 
utrwalił na fotogra-
fiach współpracują-
cy z SOLPARKIEM 
bełchatowski foto-
grafik – Wiesław 
Iwańców. Otwarcie 
tej ekspozycji roz-

poczęło zorganizowane 27 
sierpnia urodzinowe obcho-
dy. Zapisana w fotografiach 
kronika działalności SOL-
PARKU jest dostępna na 
I piętrze kompleksu, w holu 
sąsiadującym z aulą.

Piotr Kołba – prezes 
zarządu spółki SOLPARK 
Kleszczów w krótkim wy-
stąp ien iu  podsumował 
2 lata działalności kom-
pleksu. Wspomniał o tym, 
że w tym okresie z usług 
SOLPARKU skorzystało 
pół miliona klientów, a na 
zgrupowania treningowe 

przyjechało 90 drużyn 
sportowych (także zza 
granicy), reprezentują-
cych różne dyscypliny. 
Przypomniał też wyda-
rzenia muzyczne i ar-
tystyczne, które organi-
zowane były na terenie 
kompleksu.  Prezes 
dziękował partnerom, 
którzy współpracują 
z SOLPARKIEM, dzię-
kował także persone-
lowi kompleksu za do-
tychczasową pracę.

Potem było ogłoszenie wy-
ników konkursu fotograficznego 
„SOLPARK w obiektywie” i uro-
dzinowy toast oraz poczęstunek 
tortem. W tym czasie na terenie 
kompleksu rozpoczęły się zaba-
wy dla dzieci połączone z kon-
kursami.

W sobotnie popołudnie licz-
ba osób przybywających do 
SOLPARKU systematycznie ro-
sła. Wiele z nich przybyło po 
to, by w ostatni weekend waka-
cji zażyć relaksu w części ba-
senowej. Przy upalnej pogodzie 
największym wzięciem cieszył 

Jednym z nagrodzonych w konkursie był 
Adam Kociniak

Wiesław Iwańców współpracuje 
z SOLPARKIEM od dnia jego 
otwarcia

Zabawy i gry dla dziecięcej 
klienteli SOLPARKU

Pokaz masażu Lomi Lomi Nui

Tłoczno na basenie zewnętrznym

się basen zewnętrz-
ny. Osoby, które do-
tychczas nie korzy-
stały z innych – poza 
wodnymi – atrakcji 
SOLPARKU mogły 
poznać różne usłu-
gi, znajdujące się 
w ofercie kompleksu. 
W strefie SPA zorga-
nizowano m.in. po-
kazy masażu Lomi 
Lomi Nui, a także po-
kaz makijażu perma-
nentnego. (s)

Urodzinowa sobota


