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Nagrody 
okupione pracą

Jolanta i Krzysztof Góra z Łękińska 
oraz Jolanta i Zbigniew Krystkowie z Klesz-
czowa to zdobywcy głównych nagród w te-
gorocznej odsłonie gminnego konkursu, 
w którym są oceniane najlepiej utrzymane 
i najbardziej pomysłowo urządzone pose-
sje na terenie gminy Kleszczów. Oficjalne 
ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie 
dyplomów nagrodzonym i wyróżnionym 
mieszkańcom naszej gminy nastąpiło pod-
czas Dożynek Gminnych.

Na zdjęciu - posesja państwa Krystków.
Więcej na str. 8. „Kleszczów na 5”

20 września to dzień, w którym niko-
go nie powinien dziwić widok tłumów zgro-
madzonych w pobliżu stadionu gminnego 
w Kleszczowie. Z wielu miejsc w Polsce zja-
dą do Kleszczowa biegacze (część przy-
jedzie wraz z rodzinami), uczestniczący 
w ulicznym biegu „Kleszczów na 5”. Trasa 
biegu - tak jak w poprzednich edycjach roz-
pocznie się i zakończy na stadionie.

Więcej na stronie 11.

Dożynkowe święto
Niemiłosierny upał towarzyszył naszym rolnikom w czasie żniw, 

nie odpuścił też w dniu dożynek. Popularne powiedzenie „żar lał się 
z nieba” wiernie ilustrowało aurę, która we wczesne popołudnie 30 
sierpnia towarzyszyła mieszkańcom gminy i zaproszonym gościom 
na placu w centrum Łuszczanowic. To właśnie ta miejscowość zo-
stała wybrana na miejsce organizacji dorocznego święta plonów.

Więcej na str. 2 i 6.

Misterna robota
Z tradycyjnymi wieńcami dożynkowymi 

(np. w kształcie korony) nagrodzone w kon-
kursie kompozycje mają niewiele wspólne-
go. Największą uwagę przyciąga łódź, wyko-
nana przez panie z Łuszczanowic (na zdjęciu 
– autorki w towarzystwie wójta). Do dekora-
cji wykorzystały różne ziarna, burty ozdobi-
ły kłosami, a żagiel z wizerunkiem Chrystusa 
– obwódką z gałązek wrzosu. Wnętrze łodzi 
wypełniają woreczki z ziarnem, warzywa, kol-
by kukurydzy. Gotowa kompozycja była tak 
ciężka, że w dożynkowym korowodzie nieśli 
ją umundurowani strażacy z Łuszczanowic.

Inny pomysł miały panie z Łękińska, któ-
re stworzyły kompozycję w kształcie wiej-
skiego domku, ze strzechą wykonaną z kło-
sów i ścianami dekorowanymi w barwne pasy 
ziarnami grochu i białej fasoli. Łukowate ele-
menty tradycyjnego wieńca zwieńczają na-
tomiast dzieło, przygotowane przez panie 
z Kleszczowa. Głównym tematem tej kompo-
zycji jest wiejskie podwórko z wozem zaprzę-
żonym w dwa koniki. 

Więcej na str. 6.

Uczniowie powrócili z wakacji
1 września - w znacznie liczniejszym niż przed rokiem składzie - uczniowie wrócili do 

szkół. We wszystkich szkołach prowadzonych przez samorząd gminy Kleszczów uczy się 
teraz 937 osób. To o ponad 9 proc. więcej niż przed rokiem, kiedy nowy rok zaczynała gru-
pa 858 uczniów. Więcej na str. 4.

Podręczniki 
z dopłatą

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi w gminnym programie Duża Rodzina 
3+ przewidziane zostały dopłaty do zaku-
pu podręczników szkolnych. Taka dopłata, 
przysługująca uprawnionym rodzinom wie-
lodzietnym wyniesie: ● na pierwsze dziecko 
- 200 zł; ● na drugie - 250 zł; ● na trzecie 
i kolejne - 300 zł.

Więcej na str. 2.

Warsztaty poświęcone 
gminnej strategii

W imieniu Gminy Kleszczów pragnę zachęcić Państwa do ak-
tywnego udziału w przygotowaniu Strategii Rozwoju Gminy Klesz-
czów na lata 2016-2030 i uczestnictwa w organizowanych w dniu 
22 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klesz-
czowie o godz. 17.00 warsztatach strategicznych poświęconych 
określeniu długo i średniookresowych celów strategicznych rozwo-
ju gminy. Więcej na str. 2.

Zapisy na zimowiska do 12 X
Gminny Ośrodek Kultury przyjmuje zapisy na zorganizowany 

wypoczynek podczas ferii zimowych w 2016 roku. Uczniowie i nie-
pracujący studenci, zamieszkali na terenie gminy Kleszczów będą 
mogli odpocząć na obozach w górach. Więcej na str. 9.
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Dożynki w gminie Kleszczów
korowodzie, prowadzonym przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
Gminy Kleszczów, z daleka widać było barwne stroje mażore-

tek i muzyków, niesione sztandary (gminny, klubu Honorowych Dawców 
Krwi oraz ośmiu jednostek OSP) oraz ubrane w jednakowe bluzki i spód-
nice panie z dożynkowymi wieńcami. Tuż za nimi kroczyła ubrana na lu-
dowo trójka dzieci, starostowie, księża, przedstawiciele gminnych władz 
i zaproszeni goście.

Dożynkową ceremonię rozpoczęła tradycyjnie dziękczynna Msza 
św. Przy ołtarzu ustawionym na scenie koncelebrowali ją wspólnie księ-
ża: Andrzej Pękalski i Sławomir Bednarski z Parafii p.w. NMP Aniel-
skiej w Kleszczowie, 
ks. Aleksy Kowalski 
z Parafii p.w. św. Jana 
Chrzciciela w Łękiń-
sku oraz ks. Krzysztof 
Góral z Parafii Ewan-
gelicko-Reformowanej 
w Kleszczowie.

– Dożynki są świę-
t em  wdz ięcznośc i , 
w którym patrzymy na 
ziarno niedawno zgro-
madzone w spichlerzu - 
mówił w kazaniu ks. A. 
Pękalski. – Kiedy koń-
czy się czas żniw, koń-
czy się czas intensywnej pracy rolnika. Kolejny sezon dobiega końca. 
Można na chwilę odpocząć, nabrać sił do następnego okresu wzmożo-
nego wysiłku. Po ciężkiej pracy nadchodzi chwila popatrzenia na efekt 
naszych starań, by nacieszyć oko rezultatem naszych działań. Stanąć 
i popatrzeć, ale też się zastanowić. Spojrzeć na ziarno, które rosło, doj-
rzewało, a teraz spoczywa i czeka na wykorzystanie - czy to przez mły-
narza, czy to przez rolnika, aby rozpocząć kolejny cykl wzrostu, kiedy 
zostanie wrzucone w ziemię. W ziarnie, moi drodzy, drzemie ta niezwy-
kła moc, aby rozpocząć na nowo cudowny proces rozwoju życia. Cy-
kliczna natura ziarna oraz potencjał tej siły dojrzałej formy rośliny z ma-
lutkiej cząstki ma w sobie niezwykłą głębię znaczeniową.

Jeszcze w trakcie Mszy św. starostowie tegorocznych dożynek - To-
masz Zięba i Halina Pikus (oboje są mieszkańcami Łuszczanowic) prze-
kazali księżom przy oł-
tarzu bochenki chleba. 
Po nabożeństwie na-
stąpiło poświęcenie do-
żynkowych wieńców, 
które - ustawione przed 
sceną - stanowiły naj-
ważniejszą dekorację 
tej uroczystości.

Wój t  gminy Sła -
womir Chojnowski po 
przywitaniu rolników 
oraz zaproszonych na 
gminną uroczystość 
gości powiedział m.in.:

– Święto Plonów 
jest od wieków wpisane w tradycję polskiej wsi. Wszyscy wiemy, jak 
bardzo w ostatnich dziesięcioleciach zmieniło się życie mieszkańców 
wsi. Wiemy też, jaką rolę w gospodarstwach odgrywa teraz współczesna 
technika. W polu coraz mniej robót wykonuje się ręcznie. Wydajne 
maszyny skracają czas potrzebny na wykonanie wielu prac.

Mimo tych zmian polskie obrzędy dożynkowe są takie jak sto lat 
temu. Jest poświęcenie chleba i dożynkowych wieńców. Jest przekazy-
wanie chleba gospodarzowi dożynek przez starostów. Tak jak przed wie-
kami usłyszeć można podczas dożynek pieśń „Plon niesiemy plon...». W 
taki sposób pokazujemy w Polsce szacunek dla rolniczej tradycji.

Tańsze podręczniki  
dla uczniów z dużych 

rodzin
Do otrzymania dopłaty wymagane jest zaświadczenie 

ze szkoły o kontynuowaniu nauki oraz wypełnienie wniosku 
i dostarczenie dowodu zakupu książek, pomocy naukowych, 
plecaka itp., lub - w przypadku zakupu książek używanych - 
wypełnienie oświadczenia o zakupie książek używanych, po-
trzebnych i przydatnych dziecku w szkole.

Formularze wniosku oraz oświadczenia pobrać można 
ze strony internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie (www.
kleszczow.pl - zakładka Karta Dużej Rodziny), można 
otrzymać także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie. Udzielenie pierwszych dopłat do podręczników 
przewidziane jest we wrześniu 2015 - na nowy rok szkolny lub 
akademicki.

Partnerzy programu
Informujemy, że obecnie partnerami Gminy Kleszczów 

w programie Duża Rodzina 3+ są firmy o różnym profilu. 
Zapewniają one następujące rabaty i ulgi:
1. IK-2 Ireneusz Kucharski, ul. Główna 112, Kleszczów - przy-

gotowanie podatkowych zeznań rocznych za 1 zł,
2. SOLPARK sp. z o.o., ul. Sportowa 8, Kleszczów - 50 % ceny 

biletu na wejście: figloraj, lodowisko, kręgle,
3. Sklep „DOMINO” Jarosław Zybura, ul. Główna 98, Klesz-

czów - rabat 5 % za zakupy powyżej 50 zł, 15 % za zakupy 
powyżej 150 zł,

4. TERBUD Grzegorz Mielczarek, ul. Leśna 22, Kleszczów - 
zniżka 5 % od cen za usługi remontowo - budowlano - bru-
karskie,

5. Usługi Fryzjerskie Aneta Kacperek, ul. Wspólna 8, Klesz-
czów - rabat 5 % od cen za usługi w zakładzie fryzjerskim,

W

Warsztaty poprowadzi pan Krzysztof Rosenkiewicz z fir-
my Lider Projekt, która odpowiada za merytoryczną stro-
nę opracowania dokumentu strategicznego. Na początku 
przedstawione zostaną wnioski płynące z analiz strategicz-
nych (w tym SWOT), uzupełnione o wyniki badań opinii 
mieszkańców. Następnie przeprowadzona zostanie mode-
rowana dyskusja z podaniem propozycji celów. Państwa 
czynny udział w podejmowaniu decyzji służących rozwo-
jowi naszej gminy w perspektywie najbliższych lat pozwo-
li właściwie sformułować przedsięwzięcia strategii (oraz 
będzie miał decydujący wpływ na ostateczny kształt doku-
mentu strategicznego, tak aby ich realizacja odpowiadała 
aktualnym potrzebom oraz przyszłym wyzwaniom rozwojo-
wym). Wspólna dyskusja, uzupełniona o analizy eksperckie, 
na dalszym etapie prac, wyznaczy kierunki rozwoju w sfe-
rze społecznej, gospodarczej, kulturowej oraz edukacyj-
nej. Wszystkich Państwa gorąco zapraszam i zachęcam do 
udziału w spotkaniu poświęconym jednemu z najważniej-
szych dokumentów naszej gminy.

Wójt Gminy Kleszczów
Sławomir Chojnowski

22 września odbędą się 
warsztaty poświęcone 

gminnej strategii
å ciąg dalszy ze str. 1
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KOMUNIKATYPowakacyjna sesja
sierpnia Rada Gminy Kleszczów zebrała się na XI sesji. Po przyjęciu porządku obrad, przedsta-
wieniu otwierających każde posiedzenie RG sprawozdań wójta gminy oraz przewodniczącego 

Rady Gminy oraz po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień w odpowiedzi na szczegółowe zapytania radnych, 
prowadzący obrady Sławomir Śluga oddał głos zaproszonym na sesję przez wójta Sławomira Chojnow-
skiego przedstawicielom zespołu do spraw wykorzystania wód termalnych i zagospodarowania terenów 
sportowo-rekreacyjnych w Kleszczowie.

Kilkuosobowy zespół powołany w lipcu zarządzeniem wójta pracuje pod przewodnictwem zastępcy 
wójta Joanny Guc. Złożony jest z przedstawicieli Urzędu Gminy, spółek - Zakład Komunalny „Kleszczów” 
i SOLPARK Kleszczów oraz zatrudnionych na umowę-zlecenie specjalistów: Sławomira Kamińskiego (to 
wiceprzewodniczący zespołu) i Krzysztofa Koptonia, który wcześniej przy budowie kompleksu SOLPARK 
pełnił funkcję inżyniera kontraktu.

Jak wynika z przekazanych podczas sesji informacji głównym zadaniem zespołu jest głównie anali-
za wcześniejszych opracowań projektowych oraz koncepcji, które dotyczyły wykorzystania w działalno-
ści SOLPARKU gorącej wody, wydobywanej z odwiertu geotermalnego. Zespół ma przy tym ocenić, któ-
re z zaproponowanych dotychczas kierunków wykorzystania geotermalnej energii mają sens w przypadku 
naszej gminy (chodzi nie tylko o ich atrakcyjność, ale też koszty inwestycyjne, a potem eksploatacyjne). Z 
wynikami prac zespołu zostaną zapoznani radni, planowane są też konsultacje społeczne.

W trakcie obrad radni podjęli uchwały dotyczące:
•	 zmiany uchwały z 22 grudnia 2014 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sulmierzyce; 

zmiana dotyczy wielkości udzielonej pomocy (obecnie jest to kwota 882 tys. zł) oraz nazwy zadania 
inwestycyjnego (przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 101363E wraz z remontem 
poboczy);

•	 udzielenia dotacji podmiotom leczniczym: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr W. Biegańskiego 
w Łodzi (100 tys. zł na doposażenie Oddziału Kardiochirurgii); Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. 
Jana Pawła II w Bełchatowie (90 tys. zł na zakup trzech aparatów do hemodializy); 

•	 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2015-2018;
•	 zmiany w budżecie Gminy Kleszczów na 2015 rok; po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi 

272.819.352,40 zł, plan wydatków - 347.853.926,02 zł, a planowany deficyt - 75.034.573,62 zł;
•	 zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 

Gminy Kleszczów; program ma służyć zwiększeniu szans edukacyjnych uczniów m.in. poprzez 
liczniejszy udział w olimpiadach i konkursach różnej rangi oraz promowanie uczniów szczególnie 
uzdolnionych poprzez system stypendialny;

•	 określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uzdolnionym dzieciom i młodzieży 
w gminie Kleszczów (o szczegółowych założeniach zmienionego systemu stypendialnego napiszemy 
obszerniej w „IK” po opublikowaniu tej uchwały w „Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego”);

•	 określenia zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium dla studentów zamieszkałych 
na terenie gminy Kleszczów (więcej szczegółów - po uprawomocnieniu tej uchwały);

•	 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Kleszczów nieruchomości gruntowej położonej 
w obrębie geodezyjnym Bogumiłów; na działce, którą gminie przekaże spółka Sponcel zostanie 
wybudowana rozdzielnia elektroenergetyczna;

•	 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kleszczów a PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna SA; zamiana ma na celu uregulowanie własności działek;

•	 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów a PGE 
GiEK S.A.; przez działki uzyskane od fundacji spółka zamierza przeprowadzić linię energetyczną 
do zasilenia odkrywki Szczerców; fundacja przejmie od PGE GiEK S.A. działki położone w obrębie 
Bogumiłów;

•	 powołania doraźnej Komisji Statutowej, która zajmie się przygotowaniem zmian Statutu Gminy 
Kleszczów; w skład komisji zostało powołanych pięcioro radnych.

(s)

Profilaktyczne szczepienia
NZOZ w Kleszczowie informuje, że realizuje program gminnej polityki zdrowotnej 

w zakresie szczepień:
1) Szczepienie przeciw pneumokokom (dotyczy dzieci od 2 do 5 roku życia),
2) Szczepienie przeciw meningokokom (dotyczy całej populacji mieszkańców),
3) Szczepienie przeciw rotawirusom (dotyczy dzieci od 6 do 24 tyg. życia),
4) Szczepienie wysoce skojarzoną szczepionką „5 w 1” przeciw błonicy, tężcowi, krztuś-

cowi, poliomyelitis (choroba Heinego-Medina) i zakażeniom Haemophilus influenzae 
typu B (dotyczy dzieci szczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień).
W przypadku szczepień przeciwko pneumokokom oraz przeciwko meningokokom 

należy zgłosić chęć zaszczepienia i potwierdzić własnoręcznym podpisem w rejestracji 
NZOZ do dnia 30 września 2015 r. Terminy szczepień będą uzgadniane indywidualnie.

W przypadku pozostałych szczepień rodzic lub opiekun prawny dziecka będzie decy-
dował o zaszczepieniu przy okazji szczepień obowiązkowych.

Warunkiem do zaszczepienia jest świadoma zgoda oraz zameldowanie na pobyt sta-
ły na terenie Gminy Kleszczów.

Informacje: Rejestracja NZOZ, tel. 44/ 731 30 80.

28 Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, iż 
zapisy do pani Małgorzaty Kraszewskiej – 
lekarza ginekologa zatrudnionego przez 
Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów od 
1 października 2015 roku będą prowadzo-
ne pod nr tel. 601 333 470. 
Zapisy do pozostałych lekarzy pozostają 
bez zmian.

O G Ł O S Z E N I E 
Wójt Gminy Kleszczów ogłasza 

przetarg ograniczony ofertowy  
na sprzedaż wyposażenia 

w postaci zabawek pochodzących 
z Publicznego Przedszkola 

Samorządowego 
w Łękińsku i Łuszczanowicach.

Składanie ofert do dnia 22 września  
2015 roku do godz. 12.00  
Szczegóły dotyczące w/w przetargu 
ze wzorem oferty oraz wykazem 
ilości i ceny wywoławczej dostępne 
są na stronie internetowej www.bip.
kleszczow.pl  w zakładce „tablica 
ogłoszeń”, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy oraz w pokoju nr 5 w budynku 
Urzędu Gminy przy ul. Głównej 45.

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie infor-
muje, że we wrześniu Gminny Punkt Zbiór-
ki Odpadów Segregowanych i Wielkogaba-
rytowych w Łuszczanowicach Kolonii będzie 
czynny - z wyjątkiem niedziel - w godzinach 
9.00-19.00.

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii in-
formuje, że na terenie województwa łódz-
kiego w okresie pomiędzy 22 i 27 września 
2015 r. zostanie przeprowadzona jesien-
na akcja szczepienia lisów wolno żyjących 
przeciwko wściekliźnie. Szczepienie obej-
mie cały teren województwa łódzkiego z wy-
łączeniem obszarów zabudowanych i akwe-
nów wodnych. Szczepionka jest zatopiona 
we wnętrzu przynęty – mieszance pokarmo-
wej w kształcie ściętego stożka, koloru zielo-
no-brunatnego o zapachu ryby. Szczepionki 
nie mogą być konsumowane przez ludzi, na-
leży je pozostawić w miejscu ich wyłożenia.

Gminne Centrum Informacji
Przypominamy, że Gminne Centrum Infor-
macji w Kleszczowie, mieszczące się przy 
ul. Głównej 122 jest otwarte w dni robocze 
w godzinach 8.00–16.00. GCI oferuje miesz-
kańcom gminy bezpłatny dostęp do sta-
nowisk komputerowych i do Internetu. Za-
pewnia też m.in. możliwość skorzystania 
z kserokopiarki, drukarki i skanera. Pracow-
nicy GCI pomagają mieszkańcom w pisaniu 
m.in. CV i podań. Kontakt: tel. 44/731 36 46; 
e-mail: gci@kleszczow.pl
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å ciąg dalszy ze str. 2
6. FHU Kacperek Radosław, ul. Wspólna 8, Kleszczów - rabat 5 % od 

cen za usługi w zakładzie,
7. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Główna 74, Kleszczów – 50 % ceny 

biletu na wszystkie płatne propozycje GOK.
Ósmy partner, który przyłączył się do projektu to Studio Fryzjerskie 

„Maranatha” Justyna Brandt z Kleszczowa (ul. Sportowa 45). Firma 
oferuje 20-procentowy rabat od cen za wszystkie usługi w studio 
fryzjerskim.

Wójt gminy Kleszczów zachęca, by do programu Duża Rodzina 3+ 
przyłączali się w roli partnerów także inni usługodawcy z terenu gminy. 
              Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą składać 
rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia 
w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Wnioski należy 
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie 
ul. Osiedlowa 2 wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały lub 
odpisy) potwierdzającymi prawo do przyznania Karty.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w GOPS (tel. 
44/ 731 36 34). Są one też zamieszczone na internetowej stronie 
gminy Kleszczów w tematycznej zakładce.

Tańsze podręczniki  
dla uczniów z dużych rodzin

Wojewódzkie  
programy zdrowotne

ieszkańcy województwa łódzkiego, a więc także mieszkań-
cy gminy Kleszczów są uprawnieni do bezpłatnego korzy-

stania z profilaktycznych programów zdrowotnych, realizowanych 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. O ich szcze-
gółach informuje strona www.profilaktyka.lodzkie.pl/programy-
-wojewodzkie/programy-2015.

W tym roku warto zwrócić uwagę m.in. na „Program zapobiega-
nia zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży”. Jest przezna-
czony dla dzieci w wieku 11-13 lat oraz 14-17 lat. W jego ramach 
dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem 
lub lekarzem psychiatrą (I etap) oraz udziału w bezpłatnych warsz-
tatach (II etap). Na liście placówek, które włączyły się do programu 
są cztery z Łodzi oraz jedna z Kutna.

Z kolei „Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem bro-
dawczaka ludzkiego HPV” jest adresowany do pań w wieku 30-
65 lat. Program realizowany przez 14 różnych placówek obejmu-
je: konsultacje ginekologiczne, badanie cytologiczne (wykonywane 
w zależności od zaleceń lekarza), badanie na obecność DNA wiru-
sa HPV typu 16 i 18.

Największym wzięciem cieszy się w tym roku „Program wcze-
snego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia”. Jest 
realizowany w kilkunastu placówkach, ale już pod koniec sierpnia 
w większości z nich limit miejsc został wyczerpany. Do programu 
zaproszone zostały osoby w wieku 35-55 lat, u których dotychczas 
nie stwierdzono chorób układu krążenia. Pacjenci korzystają z kon-
sultacji lekarza kardiologa oraz diagnostyki (badanie EKG spoczyn-
kowe, badania laboratoryjne, badanie USG serca).

Dwa kolejne programy profilaktyczne dla mieszkańców nasze-
go regionu to „Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc” 
(dla osób w wieku 55-80 lat, które od co najmniej 30 lat palą przy-
najmniej jedną paczkę papierosów dziennie) oraz „Program zwięk-
szenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabili-
tacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego».

Na wspomnianej stronie internetowej zainteresowane osoby 
znajdą nie tylko więcej szczegółów o programach oraz dane kon-
taktowe do placówek medycznych, ale także informacje z zakre-
su wiedzy o zdrowiu (np. jakie mogą być objawy depresji u dzie-
ci i młodzieży). (s)

M

Więcej chętnych niż miejsc
raz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego ożył też in-
ternat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-

wie. 1 września od godz. 11 do pokoi urządzonych w surowym sty-
lu skandynawskim (na zdjęciu) zaczęli się wprowadzać uczniowie.

W tym roku o możliwość za-
mieszkania w szkolnym interna-
cie ubiegało się aż 90 uczniów. 
Uczniowie starsi, którzy mieszka-
li w internacie w poprzednim roku 
szkolnym i nadal chcieli tu miesz-
kać musieli złożyć podania o kon-
tynuowanie pobytu do 26 czerwca. 
Do 7 lipca przyjmowane były nato-
miast podania pierwszoklasistów. 
Zgodnie z regulaminem ostatecz-
na lista zakwaterowanych w inter-
nacie uczniów powinna zostać ogłoszona 26 sierpnia.

Do internatu w Kleszczowie przyjęto łącznie 76 uczniów. Zgod-
nie ze stawką uchwaloną w styczniu 2014 roku przez Radę Gminy 
Kleszczów za miesięczny pobyt zapłacą 250 zł. Za możliwość ko-
rzystania z posiłków na terenie kompleksu SOLPARK płacą dodat-
kowo. (s)

Jedni już budują,  
inni chcą budować

wielu miejscowościach gminy Kleszczów widać ruch na bu-
dowach prywatnych domów. Jak pokazują gminne statysty-

ki w ciągu ostatnich pięciu lat inwestorzy indywidualni uzyskali po-
nad 220 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych na terenie 
gminy. W roku 2010 liczba po-
zwoleń wyniosła 40. W następ-
nych latach kształtowała się róż-
nie, wynosząc: ● 2011 - 49; ● 
2012 - 36; ● 2013 - 45; ●2014 
- 33.

Rok 2015 nie powinien przy-
nieść ani znaczącego wzrostu, 
ani spadku liczby wydanych po-
zwoleń na budowę jednorodzin-
nych domów. W połowie roku wydanych było 20 takich dokumen-
tów. (s)

W

W

Ilu uczniów  
w gminnych szkołach?
ajliczniejszą grupę uczniów kształci - tak jak dotychczas - 
szkoła podstawowa w Kleszczowie. 1 września ogłoszono 

oficjalnie, że w szkolnych ławach zasiądzie 340 dzieci (o 20 więcej 
niż rok temu). W tym gronie jest 68 pierwszoklasistów, którzy zosta-
li podzieleni na cztery klasy.

W obydwu szkołach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczy 
się w tym roku 266 uczniów (109 w technikum i 157 w liceum). W 
tym gronie jest 92 pierwszoklasistów. Najwięcej (30 osób) zaczęło 
naukę w pierwszej klasie technikum. Pierwsza klasa sportowa LO 
liczy 23 uczniów, klasa medyczno-ratownicza - 15, a matematycz-
no-fizyczna/językowa - 24.

W gimnazjalnych ławkach zasiadło 204 uczniów. W czterech 
oddziałach klas pierwszych uczy się 79 osób.

Nadal najmniejszą, ale szybko rosnącą szkołą w gminie Klesz-
czów jest szkoła podstawowa w Łękińsku. Nowy rok nauki rozpo-
częło tu 127 uczniów, w tym 37 debiutantów. Przed rokiem do tej 
szkoły uczęszczało 99 uczniów, w tym 34 pierwszoklasistów.

(s)
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Miliony na  
ekonomię społeczną

ojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs „Miejsca 
pracy w sektorze ekonomii społecznej” w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Ogól-
na pula na dofinansowanie projektów wynosi ponad 15 milionów 
złotych.

Ekonomia społeczna to działalność gospodarcza, z której zysk 
nie jest celem samym w sobie, ale zaspokaja potrzeby wspólnoty 
prowadzącej przedsiębiorstwo, np. spółdzielnię socjalną. Przedsię-
biorstwa takie mogą zajmować się produkcją, handlem, świadczyć 
usługi publiczne albo wzajemne. W województwie łódzkim działa 85 
spółdzielni socjalnych. Ich działalności i sukcesom jest poświęcona 
strona Facebooka „Ekonomia społeczna w Łódzkiem”.

Dofinansowanie można otrzymać na świadczenie usług zmie-
rzających do tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, 
udzielanie wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego na 
tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecz-
nej oraz świadczenie usług dla istniejących już podmiotów. O dofi-
nansowanie mogą ubiegać się instytucje wsparcia lub rozwoju eko-
nomii społecznej – akredytowane ośrodki wsparcia tejże ekonomii.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 22 
września do 14 października 2015 r. Pełna informacja o naborze do-
stępna jest na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW  

w Kleszczowie
zaprasza na badania techniczne

wszystkich typów pojazdów.
Kleszczów, ul. Milenijna 17 

(naprzeciwko składu GS)
Czynne: pon-pt 8.00-18.00

    sobota 8.00-13.00
Tel. 796-231-183

Prąd to też towar
tronę internetową www.maszwybor.ure.gov.pl, prowa-
dzoną przez Urząd Regulacji Energetyki otwiera hasło „Prąd 

to też towar. Zdecyduj od kogo go kupujesz”. Strona została uru-
chomiona po to, by krok po kroku przedstawić procedurę zmiany 
dostawcy energii elektrycznej. Znaleźć na niej można także telefo-
ny do oddziałów URE, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje.

URE co miesiąc informuje, jak wiele gospodarstw domowych 
oraz firm zdecydowało się zmienić dostawcę energii. 27 sierpnia 
na głównej stronie URE można było przeczytać: „W czerwcu br. do 
nowego dostawcy przeniosło się ponad 6,9 tys. gospodarstw do-
mowych i niemal 2,5 tys. podmiotów instytucjonalnych. Kolejny, 
comiesięczny monitoring URE wskazuje, że od początku procesu li-
beralizacji rynku energii elektrycznej, do końca czerwca br., sprze-
dawcę energii zmieniło ponad 343,7 tys. gospodarstw domowych 
i ponad 144 tys. innych podmiotów”.

Zmiana dostawcy prądu jest procedurą bezpłatną. Zanim jed-
nak podejmiemy decyzję o zmianie warto przeliczyć czy będzie 
to opłacalne. Pomocny może być zamieszczony na stronie www.
maszwybor.ure.gov.pl kalkulator. Umożliwia porównanie ofert róż-
nych dostawców. W sierpniu na liście dostawców było 28 pośred-
ników, w tym tacy, którzy niekoniecznie kojarzą się z prądem np. 
Orange Polska czy POLKOMTEL.

Wpływ na to, jak duże oszczędności przynieść może zmiana do-
stawcy, ma w największym stopniu roczne zużycie energii. Im wyż-
sze tym korzystniejsza może być zmiana dostawcy prądu. Ważne 
jest też to, według jakiej taryfy rozliczni jesteśmy za zużywany prąd 
przez aktualnego dostawcę. (s)

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. 

z siedzibą w Kleszczowie, 
ul. Główna 122 

zaprasza do udziału w kursach dokształcających:
•	 AutoCad - poziom podstawowy i średniozaawan-

sowany
•	 Excel - poziom podstawowy i średniozaawanso-

wany
•	 Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
•	 Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański (róż-

ne poziomy)
Ponadto informujemy, że od miesiąca września przyjmujemy 
zapisy na kursy zawodowe: operator wózków widłowych, spa-
wacz – wszystkie metody, operator koparki, prawo jazdy kat. B, 
C oraz inne wg zapotrzebowania mieszkańców.
Dofinansowanie: 70% dla uczących się mieszkańców 
gminy Kleszczów, 50% dla pracujących.
Więcej informacji o kursach można uzyskać w siedzibie Spółki, 
pod nr tel. 44/ 731 37 10, 727 500 728 oraz na stronie interne-
towej www.arreks.com.pl. 
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w kur-
sach organizowanych przez Agencję.

Epicom Sp. z o.o.
zatrudni w zakładzie produkcyjnym 

w strefie Bogumiłów
asystenta operatora linii

Opis zadań na stanowisku pracy: ● pomoc w organizowa-
niu produkcji na linii zgodnie z wymaganiami technologicz-
nymi, ● pomoc w kierowaniu pracą przyporządkowanego 
elementu linii, ● kontrolowanie wyprodukowanych elemen-
tów, ● pomoc w przeprowadzaniu prostych napraw i prze-
zbrajania linii, konserwacji i sprawdzenia wszystkich na-
rzędzi i sprawdzianów urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
używanych na stanowisku pracy.
Wymagania: staż na liniach produkcyjnych minimum 1 rok.
Dokumenty należy składać na adres e-mailowy: ksiego-
wosc1@epicom.com.pl lub bezpośrednio w siedzibie fir-
my: Bogumiłów, ul. Ekologiczna 8, 97-410 Kleszczów.

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.
poszukuje do pracy w Dziale Eksploatacji pracowników:

1. Elektryk, lub absolwent szkoły 
zawodowej o profilu elektryk, automatyk 
lub pokrewnym.

2. Hydraulik, monter instalacji sanitarnej 
lub absolwent szkoły zawodowej o profilu 
instalacyjnym sanitarnym.

Podania z życiorysem zawodowym prosimy składać w siedzibie 
spółki, ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów, pok. nr 1 (sekretariat), 
bądź drogą elektroniczną: sekretariat@zkkleszczow.pl.
Spółka zastrzega możliwość swobodnego wyboru oraz możliwość 
rezygnacji z naboru bez podania przyczyn.

S
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Psi Salon TOSIA  
Dorota Fryś

•	 Strzyżenie
•	 Trymowanie
•	 Kąpiel
•	 Zabiegi pielęgnacyjne
•	 Rozczesywanie

Tel. 661 179 876

•	Bełchatów, ul. Czapliniecka 34
•	Kleszczów, ul. Źródlana 15Psi Salon TOSIA

å ciąg dalszy ze str. 2
Wójt podkreślił, że rok 2015 rolnicy za-

pamiętają jako rok wielkiej suszy i znacz-
nie zmniejszonych plonów. Stwierdził, że 
za pracę w tak trudnych warunkach nale-
żą się rolnikom szczególne podziękowa-
nia. Życzył też, by do rolniczej pracy za-
wsze podchodzono z szacunkiem, a jej 
efekty czyli wyprodukowana żywność nie 
były marnotrawione.

Po zakończeniu swego wystąpienia 
gospodarz dożynek odebrał z rąk staro-
stów okazały bochen chleba, wypieczo-
nego specjalnie na kleszczowskie święto plonów. Zadeklarował, że 
będzie dzielił go sprawiedliwie, tak, by nikomu go nie zabrakło.

Zgodnie z tradycją święta plonów najważniejsi jego uczestni-
cy zostali obdarowa-
ni wieńcami dożynkowy-
mi. Wcześniej wieńce te 
były oceniane przez ko-
misję konkursową, której 
zadaniem było wybranie 
i nagrodzenie twórczyń 
najpiękniejszych kompo-
zycji. Wyniki konkursu 
zostały ogłoszone krótko 
po zakończeniu oficjalnej 
ceremonii (obok prezen-
tujemy trzy najwyżej oce-
nione kompozycje).

Uczestnicy dożynek dowiedzieli się też, które posesje w gminie 
Kleszczów, zgłoszone do dorocznego konkursu, zostały w tym roku 
uznane za najschludniejsze. O wynikach tego konkursu piszemy na 
str. 8. Inny z ogłoszonych przed dożynkami konkursów dotyczył słod-
kich wypieków z owocami. W konkursie na ciasto z owocami pierw-
szą nagrodę zdobyła Elżbieta Borowiecka (Łękińsko), drugą - Edy-
ta Muskała (Wolica), zaś trzecią - Anna Rozpędowska (Kleszczów).

***
Początek estradowej części gminnego święta plonów w Łusz-

czanowicach stał pod znakiem tradycji i folkloru. Trudno sobie wy-
obrazić polskie dożynki bez tradycyjnych ludowych pieśni oraz 
tańców. Na początku publiczność obejrzała występ Zespołu Folk-
lorystycznego „Trębaczewianie”. Po nim nadeszła kolej na Zespół 

Dożynki w gminie      KleszczówGminny 
konkurs na 
dożynkowy 

wieniec
Na początku lipca ogłoszo-

ny został konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy. 
Współorganizatorzy konkursu 
to: Urząd Gminy w Kleszczo-
wie i Gminny Ośrodek Kultury 
w Kleszczowie. 

Na największe uznanie ko-
misji konkursowej zasłuży-
ły prace pomysłowe, nowator-
skie i wymagające ogromnej 
precyzji w doborze i umiejęt-
nym ułożeniu drobnych ziaren, 
kłosów i innych dekoracyjnych 
dodatków.
Nagrodzone zostały następu-
jące prace:
l I miejsce – sołectwo Łusz-
czanowice (Kamila Bujacz, 
Wioletta Michałek, Karolina 
Pasiak, Małgorzata Tatara),
l II miejsce – sołectwo Łękiń-
sko (Renata Kępa, Agata Mi-
siak, Agnieszka Skóra, Ilona 
Stawska),
l III miejsce – sołectwo Klesz-
czów (Sabina Kina, Zofia Ko-
peć, Romualda Kuśmierek, 
Halina Rutkowska).

(s)

I

II

III
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Dożynki w gminie      Kleszczów
Pieśni i Tańca „Bychle-
wianka”. Młode tancer-
ki i tancerze zaimpono-
wali fizyczną kondycją 
i - mimo przekracza-
jącej 34 stopnie tem-
peratury  powie t rza 
- pokazali zestaw naj-
piękniejszych polskich 
tańców, prezentując 
przy tym barwną mo-
zaikę ludowych strojów 
z różnych regionów. Po 

przeszło godzinnym występie „Bychlewianki” na scenę wkroczył ze-
spół „Kordian”, wykonujący muzykę taneczną. Dobrze przygotowa-
ny koncert z paroma nowymi utworami w repertuarze zaprezen-
towała następnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów. 
Gwiazdą dożynkowego wieczoru był zespół „Zakopower”, który 
przyciągnął przed scenę wyjątkowo liczną widownię. Muzykę do 
zabawy tanecznej, która zakończyła dożynkowe święto, zapewni-
ła grupa „Fajters”.

Mieszkańcy gminy, a także goście z sąsiednich gmin i powia-
tów, którzy pogodną i upalną, ostatnią niedzielę wakacji posta-
nowili spędzić w Łuszczanowicach mogli też korzystać z wielu 
dodatkowych atrakcji. Poza tradycyjnym wesołym miasteczkiem 
z różnymi urządzeniami dostępne były także: warsztaty wypie-
ku chleba; pokaz i warsztaty carvingu; pokazy ginących zawodów 
i rzemiosł; prezentacje kuchni regionalnej, połączone z degusta-
cją potraw. J. Strachocki

Centrum Ogrodnicze  
„Dąbrówka” – Radomsko
20-letnie doświadczenie

Największe centrum  
ogrodnicze  w regionie

	ponad 500 odmian roślin
	drzewka owocowe
	ziemia, kora
	kamień ozdobny
	środki ochrony roślin, nawozy
	kompleksowe zakładanie ogrodów
	setki innych produktów

Radomsko, ul. Sucharskiego 350
Tel. 601 80 52 47, 44/ 738 18 06

Kolorowe, pachnące farbą…
…nowe pomieszczenia będą służyć uczniom podstawówek 

w Kleszczowie i Łękińsku. Kiedy odwiedziliśmy obie szkoły, by zo-
baczyć pełny efekt przeprowadzonych w wakacje remontów, do do-
kończenia pozostawały mało znaczące detale.

W kleszczowskiej szkole największe wrażenie wywiera zago-
spodarowana antresola przy 
sali gimnastycznej. Zosta-
ła przeznaczona - jak już in-
formowaliśmy - na salę ćwi-
czeń i gimnastyki korekcyjnej. 
To jakby mini-siłownia, wy-
posażona w drabinki i przy-
rządy do ćwiczeń. Dzięki bar-
wom ułożonej na podłodze 
wykładziny i pomalowanych 
ścian jest to miejsce radosne 
i ciepłe. Kolory ścian to efekt 
farb, które szkole podarowała 
firma Caparol. 

– Jestem bardzo wdzięcz-
na za tę bezinteresowną po-
moc - mówi dyrektor Mariola 
Świderska-Kulka. – W cią-
gu wakacji wykorzystując 
farby z Caparolu odnowili-
śmy oprócz tej antresoli dwie 
sale matematyczne i dwie 
sale edukacji wczesnoszkol-
nej. Pozostały nam farby, któ-
re wystarczą do odmalowania 
jeszcze dwóch sal. Planuje-
my zrobić to w czasie zimo-
wych ferii.

W szkole podstawowej 
w Łękińsku oglądamy odno-
wioną stołówkę, górny hol, 
stworzony i urządzony od 
podstaw gabinet pedagoga 
i logopedy oraz szkolną świe-
tlicę, z której korzystać będą 
najmłodsi uczniowie. W tej 
barwnej, podzielonej na sek-
tory do różnych zajęć „leśnej 
krainie” dzieci powinny czuć 
się komfortowo. (s)
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K omisja konkursowa powołana przez wójta gminy Sławomi-
ra Chojnowskiego po przeprowadzeniu sierpniowego prze-

glądu posesji, zgłoszonych do konkursu „Najschludniejsza posesja 
w Gminie Kleszczów”, dokonała ostatecznej oceny i przygotowała 
końcowy protokół. Każda z nagrodzonych bądź wyróżnionych po-
sesji została w nim krótko opisana. Konkursową dokumentację uzu-
pełniają zdjęcia, wykonywane podczas prowadzonych przeglądów.

Mieszkańcy Łękińska - Jolanta i Krzysztof Góra to zdobywcy 
pierwszej nagrody, przyznanej jedynej w tym roku posesji zgłoszo-
nej w kategorii „Posesja w gospodarstwie rolnym”. „Część użytko-
wa dobrze oddzielona od części wypoczynkowej. Wszelkie sprzęty 
i maszyny rolnicze znajdują się w przygotowanych do ich przecho-
wywania budynkach. W części rekreacyjnej altana z dużą ilością na-
sadzeń jednorocznych. Element wodny w postaci basenu dodatko-
wo wzbogaca kompozycję ogrodu. Nasadzenia urozmaicone, liczne 
rabaty z roślinami jednorocznymi. Występują drzewa owocowe oraz 

warzywnik. Zadbany pas zie-
leni przed posesją” - to frag-
ment opisu, zamieszczone-
go w konkursowym protokole.

Jolanta i Zbigniew Kryst-
kowie, mieszkańcy klesz-
czowskiego osiedla „Zaci-
sze”, mieszkają przy ulicy 
Chabrowej. Oprócz domu 
jednorodzinnego na pose-
sji znajduje się wolnostoją-
cy garaż. Komisja konkurso-
wa zwróciła uwagę na to, że 
w dobrze utrzymanym ogro-
dzie znajdują się nasadzenia, 
dające dużą bioróżnorod-
ność. Obok tradycyjnych igla-

ków znajdziemy tu kwiaty jednoroczne, ogródek warzywny i drzewa 
owocowe. Na terenie ogrodu gospodarze umieścili karmnik dla pta-
ków, ustawili ławki, wydzielili miejsce na ognisko.

W rozmowie z dziennikarką NTL Radomsko laureat głównej na-
grody w kategorii „posesja siedliskowa” powiedział, że utrzymanie 
zieleni przydomowej jest dla niego przyjemnością. „Kiedyś mieszka-
łem w bloku i takiej przyjemności byłem pozbawiony”. 

Kolejna z nagrodzonych posesji na osiedlu „Zacisze” została 
zgłoszona do konkursu przez Leokadię Koźlak. Oglądając tereny 
zielone otaczające budynek przy ulicy Tulipanowej komisja zwróciła 
uwagę na dużą różnorodność roślin wieloletnich oraz kwiatów jed-
norocznych, a także na ogródek warzywny urządzony pośród rabat. 
Na terenie posesji właścicielka wygospodarowała miejsce do usta-
wienia altany i innych elementów małej architektury.

Mieszkaniec Łękińska, Robert Krzympiec w ocenie konkurso-
wej komisji zasłużył na trzecią nagrodę. Na swojej posesji przy ulicy 

Szkolnej urządził uroz-
maicony gatunkowo 
ogród, w którym obok 
roślin ozdobnych rosną 
też owocowe drzewka. 
W przygotowanym miej-
scu do wypoczynku sta-
nęła altana i domek do 
zabawy dla dzieci, połą-
czony z huśtawką. Go-
spodarz nie zapomniał 
też o ptakach, ustawia-
jąc dla nich budkę lę-
gową.

Dwie posesje, któ-
re zostały wyróżnione 
w konkursie, to mieszcząca się przy ulicy Miłej w Kleszczowie po-
sesja Marka Kostrzewy oraz położona w Łuszczanowicach posesja 
Romana Urbańskiego. W pierwszym przypadku oceniający zwróci-

li uwagę zarówno na zadbany pas zieleni przed posesją, jak też na 
wzbogacenie stałych nasadzeń w ogrodzie roślinami jednoroczny-
mi, ustawionymi w donicach. W przypadku jedynej posesji zgłoszo-
nej do konkursu z Łuszczanowic zaakcentowano, że ogród jest do-
brze utrzymany i urozmaicony gatunkowo (są w nim także drzewa 
owocowe i rośliny jednoroczne).

Właścicielom nagrodzonych i wyróżnionych posesji serdecznie 
gratulujemy. W to wyjątkowo suche i upalne lato musieli utrzymaniu 
przydomowej zieleni poświęcić bardzo dużo czasu. 

(s)

Fragment nagrodzonej 
posesji rolnej

Właścicielka tej posesji odebrała II nagrodę

 W chwilę po wręczeniu dyplomów. Stoją od lewej: 
M. Kostrzewa, R. Urbański, R. Krzympiec z żoną, L. Koźlak, 
Z Krystek, wójt S. Chojnowski.

Nagrody dla właścicieli najpiękniejszych posesji

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku 

zatrudni:
1. Nauczyciela psychologa w wymiarze 8 go-

dzin dydaktycznych (8/24 godz.) na rok szkolny 
2015/16.

2. Głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu.  
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdują się 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej szko-
ły (www.bip.splekinsko.wikom.pl) oraz w sekretariacie szkoły 
(tel. 44 731-42-25). Wymagane dokumenty należy składać 
osobiście w sekretariacie szkoły w Łękińsku, ul. Szkolna 20. 
W terminie do 25.09.2015 r. 
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Kupię działkę 

w Kleszczowie 

lub na terenie gminy.

Tel. 661-131-382.
Poszukuję pokoju 

do wynajęcia 
w Kleszczowie lub okolicy.

Tel. 503-020-371.

GOK w Kleszczowie przyjmuje zapisy na następujące formy zimowej 
rekreacji:
•	 7- dniowy obóz  zimowy w górach dla uczniów szkół podstawowych 

z klas I-III połączony z nauką i doskonaleniem jady na nartach.
•	 7-dniowy obóz  zimowy w górach dla uczniów szkół podstawowych 

z klas IV-VI połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach. 
•	 7-dniowy  obóz  zimowy  w górach dla uczniów gimnazjum połączony 

z nauka i doskonaleniem jazdy na nartach  lub snowboardzie. 
•	 7-dniowy obóz  zimowy w górach dla uczniów szkół ponadgimnazjal-

nych i studentów (niepracujących) połączony z nauką i doskonale-
niem jazdy na nartach lub snowboardzie.

UWAGA!
1. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
2. W obozie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się, niepracują-

ca, która nie ukończyła 25 roku życia, posiadająca stałe zameldowa-
nie oraz stale zamieszkująca wraz z rodzicem lub prawnym opieku-
nem na terenie gminy Kleszczów – co najmniej 1 rok do dnia zapisu.

3. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są 
przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie  w następujących 
dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 
15.00, wtorek od godz. 7.30 do godz. 19.00. Osoby dokonujące za-
pisu w godzinach popołudniowych (15.00-19.00), zobowiązane są 
do wcześniejszego uiszczenia wpłaty na wskazany przez GOK ra-
chunek bankowy i przedłożenia dowodu wpłaty podczas zapisu.

4. Przy dokonaniu zapisu prosimy o: ● podanie danych osobowych 
uczestnika, ● przedłożenie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, 
● złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna, ● uiszcze-
nie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty, ● złożenie 
prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej. Karty kwalifikacyjne 
i oświadczenia można otrzymać w sekretariatach szkół i siedzibie 
GOK w Kleszczowie.

5. Odpłatność za obóz w kwocie 120 zł.
6. Zapisy wyłącznie do dnia 12.10.2015 roku - zapisy po terminie 

ustalonym przez GOK nie będą brane pod uwagę.
7. Warunkiem zorganizowania w/w form obozu jest chęć uczestnictwa 

przynajmniej 20 osób w poszczególnych formach wypoczynku.
8. Konkretny termin oraz miejsce  obozu podane zostaną po rozstrzy-

gnięciu przetargu.
9. Bliższe informacje dotyczące obozów udzielane są w siedzibie GOK 

w Kleszczowie lub pod numerem telefonu 44 731 -32 -30.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ogłasza 
zapisy na zajęcia, koła i warsztaty dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Zapisy w GOK w Kleszczowie 
będą przyjmowane do 25.09.2015r na świetlicy od 

wtorku do soboty w godz. 13.00-20.30. 
1. Zajęcia z ceramiki artystycznej dla dzieci i dorosłych prowadzone 

w WOK w Łękińsku.
2. Zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone w GOK w Kleszczowie.
3. Zajęcia z malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych prowadzone 

w GOK w Kleszczowie.
4. Zajęcia z malowania na jedwabiu dla dorosłych prowadzone w GOK 

w Kleszczowie.
5. Studio piosenki - zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

prowadzone w GOK w Kleszczowie.
6. Zajęcia z gry na keyboardzie dla dzieci i młodzieży prowadzone 

w GOK w Kleszczowie.
7. Zajęcia z  gry na gitarze dla dzieci i młodzieży prowadzone w GOK 

w Kleszczowie.
8. Kółko taneczne - taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży prowadzone 

w GOK w Kleszczowie.
9. Kółko taneczne Break – Dance dla dzieci i młodzieży prowadzone 

w GOK w Kleszczowie.
10. Mażoretki dla dzieci i młodzieży prowadzone w GOK w Kleszczowie.
11. Kółko teatralno - recytatorskie dla dzieci i młodzieży prowadzone 

w WOK w Łękińsku i GOK w Kleszczowie.
12. Kółko informatyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone w GOK 

w Kleszczowie.
13. Kółko fotograficzne dla młodzieży i dorosłych w GOK w Kleszczowie.

Zapisy na zimowiska do 12 października
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Puchar Polski
iłkarska drużyna Omegi II awansowała do IV rundy Pucha-
ru Polski na szczeblu okręgu piotrkowskiego po wygraniu 

meczu ze Startem Lgota Wielka 7:1.
9 września odbyły się mecze 1/8 finału Pucharu Polski na 

szczeblu okręgu. Mecze rozgrywały obydwie drużyny seniorskie 
LKS Omega. Oto ich wyniki: 

•	 Pilica Przedbórz - Omega Kleszczów 6:0
•	 Omega II Kleszczów - Zjednoczeni Gmina Bełchatów 

2:3.

KURSY JĘZYKOWE
Mając na celu ciągły rozwój szkoły od września 2015 r. 
proponujemy Państwu nową ofertę szkoleniową:

v  j. angielski v  j. niemiecki
v  j. rosyjski v j. hiszpański

Oferujemy zajęcia indywidualne lub w grupie.
Dla nowych uczestników kursu szkoła zapewnia  
1 lekcję w grupie gratis! 

Zapisy pod nr tel. 505 890 354.
Kleszczów, ul. Główna 80 

www.coolenglishschool.pl

Lekkoatleci  
przygotowani do startów?

ekcja lekkoatletyczna LKS Omega Kleszczów informuje na 
swoim profilu (www.facebook.com/LksOmegaKleszczow) 

o lipcowym zgrupowaniu, które odbywało się w Zakopanem. Brało 
w nim udział 11 osób (na zdjęciu) oraz dwaj trenerzy. 

Kolejne 10-dniowe 
zgrupowanie, w któ-
rym uczestniczyły mło-
dziczki z sekcji lek-
koatletycznej, trwało 
od 15 do 25 sierpnia. 
Dziewczęta trenowa-
ły na terenie ośrodka 
w Spale, przygotowu-
jąc się do startu w kil-
ku imprezach (m.in. 
mityngu „Witaj Szko-
ło” w Sosnowcu - 27 
sierpnia, „Memoriału Artura Szymy i Artura Ociepy” w Częstocho-
wie - 30 sierpnia oraz Małopolskiego mityngu lekkoatletycznego „I 
ty możesz zostać Mistrzem” w Krakowie - 5 września).

Miłośników „królowej sportu” zachęcamy do śledzenia na face-
bookowym profilu informacji o wynikach uzyskanych przez lekko-
atletów Omegi.

Jak grają piłkarze?
IV liga
•	 Boruta Zgierz - Omega Kleszczów 1:2
 Bramki dla Omegi: Paweł Kowalski
•	 Omega Kleszczów - RKS Mechanik Radomsko 6:0
 Bramki: Piotr Janeczek, Paweł Kowalski, Krzysztof Kowalski, 

Adrian Ociepa, Mateusz Jacak, Krzysztof Baryła
•	 Zawisza Pajęczno - Omega Kleszczów 2:2
 Bramki dla Omegi: Dariusz Słomian, Krzysztof Baryła
Klasa okręgowa
•	 GUKS Gorzkowice - Omega II Kleszczów 5:0
•	 Omega II Kleszczów - LKS Lubochnia 1:6
•	 Omega II Kleszczów - Włókniarz Moszczenica 1:2
Klasa B, grupa II
•	 KS Alfa Kleszczów - LKS Warta-Carbo Pławno 6:0

Remisowy mecz z Widzewem
czwartej kolejce rozgrywek IV ligi piłki nożnej drużynie 
Omegi przyszło zmierzyć się z legendą polskiego fut-

bolu - Widzewem Łódź. Mecz rozegrano w sobotę 29 sierpnia 
na stadionie w Kleszczowie. Spodziewając się dużego zainte-
resowania zarząd Omegi przewidział, że na widownię zosta-
nie wpuszczonych 600 kibiców Widzewa. Po przeciwnej stro-
nie, przed budynkiem SOLPARKU mecz mogli oglądać kibice 
kleszczowskiej drużyny.

Nasz zespół bronił się skutecznie i nie dopuścił gości do 
strzelenia bramki. Mecz zakończył się bezbramkowym remi-
sem.

S

P

W

Prosto z SOLPARKU
Harmonogram zajęć dodatkowych
Zajęcia ruchowe to świetny sposób na aktywny wypoczynek, nie-
zawodne lekarstwo na zgubienie zbędnych kilogramów i poprawę 
samopoczucia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców gminy SOLPARK zwiększył liczbę godzin prowadzonych za-
jęć. Od 7 września obowiązuje następujący harmonogram:
l ZUMBA: ● wtorek 19:00-20:00; ● czwartek 18:00-19:00
l AEROBIK: ● środa 19:00-20:00; ● piątek 17:00-18:00
l JOGA: ● środa 17:00-18:00; ● środa 18:00-19:00
l KICK-BOXING: ● wtorek 20:00-21:00; ● czwartek 20:00-21:00

Aktywne zakończenie wakacji
29 sierpnia SOLPARK pożegnał waka-
cje. Podczas okolicznościowej imprezy 
najmłodsi brali udział w zajęciach zum-
by, otrzymali też szkolne gadżety. Du-
żym zainteresowaniem cieszył się trzy-
godzinny maraton zumby i aerobiku dla 
dorosłych. Wśród najwytrwalszych pań 
rozlosowano bony na kosmetyki.
Wielokrotni zwycięzcy turniejów ogól-
nopolskich Kamila Popczyk i Mateusz 
Lechowski (na zdjęciu) dali pokaz tań-
ców standardowych i latynoamerykań-
skich. Był to przedsmak kursów tańca, 
rozpoczętych w SOLPARKU 8 wrze-
śnia.

Nowe urządzenie w ofercie SOLPARKU
Informowaliśmy już o tym, że od 1 sierpnia SOLPARK wprowadził 
do swojej oferty Platformę Schumanna 3D Platte. O prozdrowot-
nych właściwościach zabiegów wykonywanych z wykorzystaniem 
tej platformy wibracyjnej można dowiedzieć się (i zapisać na za-
bieg) telefonując na numer 44/ 731 65 01. 
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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?

„Kleszczów na 5”
iegacze (maksymalnie 350 osób) pobiegną ulicą Sportową do ronda im. Honoro-
wych Dawców Krwi, a dalej Główną w kierunku Łękińska, Miłą, Tulipanową, Połu-

dniową i Sportową (w kierunku stadionu). 
Program zawodów: ● 9:00 - otwarcie biura za-
wodów, ● 10:30 - zamknięcie biura zawodów dla 
dzieci, ● 11:00 - start biegów dziecięcych, ● 11:15 
- zamknięcie biura zawodów, ● 12:00 - start biegu 
głównego, ● 13:00 - dekoracja zwycięzców, ● 14:00 
- zakończenie imprezy.

Tak, jak w dwóch poprzednich edycjach tej bie-
gowej imprezy, która uzyskała atest PZLA, wszyscy 
uczestnicy biegu głównego otrzymają na mecie pa-
miątkowe medale, a w pakietach startowych - tech-
niczne koszulki.

Formularz zgłoszeniowy do zawodów, regula-
min i aktualna lista startowa dostępne są na stronie 
www.kleszczowna5.pl. Zapisy do biegów dla dzie-
ci odbywać się będą w dniu zawodów. Dla najmłod-
szych uczestników organizator przygotował 150 me-
dali. (s)

Nabór do sekcji piłki siatkowej
acebook jest dziś bez wątpienia jednym z najchętniej wykorzystywanych i naj-
szybszych komunikatorów, dlatego trudno się dziwić, że komunikaty organiza-

cyjne Omegi oraz relacje z zawodów szybciej trafiają tam, niż np. do skrzynki wyda-
wanego raz na dwa tygodnie „Informatora Kleszczowskiego”. Z facebookowego profilu 
drużyny siatkarek LKS Omega Kleszczów (www.facebook.com/pages/LKS-Omega-
-Kleszczów/224850941040152) dowiadujemy się, że 6 sierpnia ogłoszony został nabór 
do sekcji piłki siatkowej kobiet. Dziewczęta zainteresowane grą w barwach LKS Omega 
Kleszczów mogły zgłaszać się poprzez wpis na profilu lub przyjść osobiście na pierwszy 
trening sekcji, zorganizowany 3 września w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Łę-
kińsku.

Ponieważ LKS Omega Kleszczów chce do gry w siatkówkę zachęcić uczniów szkół 
podstawowych (zarówno chłopców, jak i dziewczęta) z roczników 2003, 2004 i 2005 
ogłoszono także nabór chętnych. Spotkanie organizacyjne odbyło się 9 września 
w Szkole Podstawowej w Łękińsku.

Migawka z zeszłorocznego 
biegu

F

B



12  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 17/420

dniach 5-6 września ponad 700 zawodników i tysiące ki-
biców przyjechało do Kleszczowa, aby na terenie Ko-

palni Węgla Brunatnego Bełchatów uczestniczyć w największej 
imprezie hadr enduro w Eu-
ropie Środkowo-Wschod-
niej. Przebywanie wewnątrz 
niedostępnego na co dzień 
ogromnego wkopu kopalnia-
nego oraz latające nad prze-
szkodami motocykle nadały 
imprezie wyjątkowego klima-
tu. Wszyscy z ogromną cie-
kawością obserwowali to, co 
działo się na wymagającej 
trasie. Zawodnicy mieli do 
pokonania 20 km piaszczy-
stej trasy pełnej kamieni, rur, 

opon i belek. Kibice byli 
świadkami dużej ilości 
upadków. Podczas so-
botnich kwalifikacjach 
najszybszy okazał się 
Łukasz Kurowski po-
konując o dwie sekun-
dy Joakima Ljunggre-
na ze Szwecji i o 11 
sekund Jonnego  Wal-
kera z Wielkiej Bryta-
nii.  Wynik eliminacji 
determinował kolejność 
w l in iach na starcie 

wyścigu f inałowego. 
W niedzielnym finale 
na starcie stanęło 503 
najlepszych uczestni-
ków. Po 1 godzinie i 41 
minutach pierwszy na 
mecie zameldował się 
Jonny Walker z Wiel-
kiej Brytanii, drugi był 
jego rodak Graham 
Jarvis. Trzeci na me-
cie pojawił się Joakim 
Ljunggren. Najlepszy 
z Polaków Łukasz Ku-
rowski zajął miejsce 6. 
Do mety dojechało 274 zawodników, a ostatnim któremu ta sztu-
ka się udała był Wojcieh Lis mijający linię końcową 24 sekundy 
przed upływem czterogodzinnego limitu czasowego.

Przybyli do Kleszczowa widzowie mieli również okazję do od-
wiedzenia stoiska promocyjnego Gminy Kleszczów, które zosta-
ło rozstawione w samym środku miasteczka zawodów. Na sto-
isku zwiedzający mogli 
obejrzeć wystawę zdjęć 
z terenu gminy i ręko-
dzieło powstałe w ra-
mach za jęć  p rowa -
dzonych przez GOK 
w Kleszczowie. Goście   
otrzymywal i  gminne 
ulotki i inne materiały 
promocyjne. Wchodzą-
cych na teren impre-
zy gości witały balony, 
flagi i banery z herbem 
gminy Kleszczów. 

Kleszczów gościł uczestników imprezy hard enduro
W


