
Utrudnienia 
na drodze

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że ze wzglę-
du na układanie masy asfaltowej na jezdni od dnia 3 
do 10 października br. zostanie zamknięty dla ruchu 
kołowego odcinek przebudowywanej drogi powiato-
wej 1500E Sulmierzyce – Kalisko na odcinku od ob-
wodnicy gminnej (zjazd na Sulmierzyce) do skrzyżo-
wania w Antoniówce.

W tych dniach ruch kołowy zostanie skierowany 
na wyznaczoną wcześniej trasę objazdu: z Kleszczo-
wa ulicą Ogrodową przez Łuszczanowice, Marcinów, 
Chorzenice i Dąbrówkę do Antoniówki.

Użytkowników drogi przepraszamy za przejścio-
we utrudnienia.

nr 18-19/326-327 • 16 IX  - 15 X 2011 • Rok XX • bezpłatny biuletyn samorządowy • ISSN 1505-1692

å ciąg dalszy na str. 6

å ciąg dalszy na str. 3

N

rzez cały weekend, od 2 do 4 
września, na ulicy Piotrkowskiej 

w Łodzi było wyjątkowo tłoczno i gwarno. 
Wszystko za sprawą ósmej edycji Jarmar-
ku Wojewódzkiego odbywającej się pod 
hasłem ,,Mixer Regionalny Łódzkie 2011”. 
Podczas imprezy na „Pietrynie” wyrosły 
stoiska gmin, miast i powiatów z całego 
regionu łódzkiego, a przez 2 dni święta 

po deptaku przeszło kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi.

Piotrkowska została podzielona na 
strefy, które miały ułatwić spacerującym 
wybór atrakcji. Stoisko gminy Klesz-
czów, przygotowane wspólnie z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury oraz kompleksem 
SOLPARK Kleszczów, było usytuowane 
w strefie turystyki i rekreacji.  

Pierwszego dnia impre-
zy, odwiedzający nas goście 
mogli obejrzeć prezentację 
prac rękodzieła artystyczne-
go przygotowaną przez pra-
cownice GOK oraz otrzymać 
materiały promocyjne przy-
gotowane przez Urząd Gmi-
ny w Kleszczowie. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły 
się gminne foldery i mapy tu-
rystyczne. Wśród wielu osób, 
które tego dnia odwiedziły 
stoisko gminy Kleszczów 
były także wojewoda łódzki 
Jolanta Chełmińska oraz wi-
cewojewoda Krystyna Ozga.

Na Jarmarku Wojewódzkim

odczas XIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Siedlcach, które odbywały się 
w dniach 25-27 sierpnia, piłkarze LKS Omega Kleszczów, wchodzący w skład re-

prezentacji województwa łódzkiego, zdobyli złoty medal. W zwycięskim zespole wystąpili: 
Michał Zientarski, Piotr Potęga, Przemysław Ciemniewski, Piotr Słyścio, Paweł Kowalski, 

Grzegorz Walen-
tynowicz i Michał 
Bała.

W największej 
corocznej imprezie 
LZS rywalizowało 
ponad 1000 spor-
towców z 16 woje-
wództw. Piłkarze 
LKS Omega Klesz-
czów reprezento-
wali województwo 
łódzkie w turnieju 
drużyn pięciooso-
bowych. Siatkar-
ska drużyna Omegi 

Złoto dla piłkarzy Omegi
P

P
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Unieważnione 
uchwały 

w sprawie 
referendum

adzór prawny Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi zakwestionował obydwie uchwa-

ły w sprawie przeprowadzenia referendum, podję-
te przez Radę Gminy Kleszczów. Przypomnijmy, że 
18 lipca z inicjatywą przeprowadzenia gminnego re-
ferendum w sprawie budowy w Bogumiłowie Zakła-
du Przetwarzania Odpadów Komunalnych wystą-
piło 11 radnych. Zgodnie z przyjętą w tej sprawie 
uchwałą mieszkańcy gminy mieli odpowiedzieć na 
pytanie: „Czy jesteś za kontynuacją budowy Zakła-
du Przetwarzania Odpadów Komunalnych na pali-
wa gazowe?”.

Jednym z argumentów, przytoczonych w roz-
strzygnięciu nadzorczym wojewody łódzkiego był 
fakt uchwalenia przez Radę Gminy w 2007 roku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Bogumiłów i Karolów, który 
uwzględniał realizację w tej części gminy inwestycji 
związanych z gospodarką odpadami.

Unieważniona została także druga uchwała 
o przeprowadzeniu referendum, podjęta na sesji 
10 sierpnia. Tym razem radni zgodzili się na prze-
prowadzenie referendum z inicjatywy grupy miesz-
kańców gminy. Przypomnijmy, że 11 lipca w Urzę-
dzie Gminy zostały złożone listy z podpisami prawie 
700 osób, popierających zamiar przeprowadzenia 
referendum. Pytanie, które chcieli postawić miesz-
kańcom inicjatorzy tego referendum brzmiało: „Czy 
jesteś przeciwko budowie zakładu termicznego 
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert

na najem lokalu usługowego 
w budynku komunalnym w Kleszczowie, 

ul. Główna 112.
Ustala się następujące warunki najmu:

1. Prowadzenie działalności usługowej w ustalonym przez Wy-
najmującego standardzie.

2. Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłużenia.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli pra-

widłowego wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim 
urządzeń i wyposażenia.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany 
do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 2.000 zł.

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzyst-
niejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego po-
datku od nieruchomości.

Lokal znajduje się na I piętrze budynku komunalnego przy ul. 
Głównej 112 w Kleszczowie. Składa się z: pomieszczenia socjal-
nego, WC, 4 pomieszczeń i korytarza, o łącznej powierzchni 
51,13 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe, 
wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewa-
nie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani mogą oglądać przedmiot najmu w dni powsze-
dnie w godz. 11.00–14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu 
Gminy w Kleszczowie. Wszelkich dodatkowych informacji można 
zasięgnąć w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Głów-
na 45 lub pod nr tel. 44/ 731-31-10 w. 140.
Oferty winny zawierać:

• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględ-
nieniem podatku VAT) oraz propozycję waloryzacji czynszu,

• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedziba, nazwa 
firmy,

• koncepcję funkcjonowania lokalu usługowego w Kleszczo-
wie,

• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL UL. 
GŁÓWNA 112 W KLESZCZOWIE” należy składać w termi-
nie do dnia 20 października 2011 r. do godziny 12°° włącznie 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu GMINY w Kleszczowie, ul. Głów-
na 47. 
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia 
z oferentami dodatkowych negocjacji. O wynikach konkursu 
wszyscy oferenci powiadomieni zostaną indywidualnie. Wójt 
Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub 
unieważnienia konkursu. 

Wójt Gminy Kleszczów 
ogłasza przetarg ograniczony ustny 

oraz nieograniczony ustny 
na sprzedaż składników majątkowych 

użytkowanych w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2011 r. ( wtorek )

•	 o godz. 10.00 - GOK  Kleszczów, ul. Główna 74,
•	 o godz. 10.30 - Publiczne Przedszkole Samorządowe 

w Kleszczowie ul. Szkolna 6.
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie 

bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° - 15°°.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Re-

feratu Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140 
lub pokój 16 tel. 44/ 731-31-10 wew. 138, ul. Główna 45 w Klesz-
czowie.

9 października 
– wybory do parlamentu RP

9 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Do tych wyborów, jak i do poprzedzającej je kampanii, 
stosowane są przepisy nowego Kodeksu wyborczego, który wszedł 
w życie 1 sierpnia. 

W porównaniu do wyborów sprzed czterech lat jedną z najważ-
niejszych zmian będzie nowa zasada wyborów do Senatu. Odbędą się 
one w stu jednomandatowych okręgach wyborczych. Do tej pory wy-
bieraliśmy senatorów w okręgach wielomandatowych. Okręgów było 
mniej, a do Senatu z każdego z nich wchodziło od 2 do 4 kandydatów, 
którzy zdobyli największą liczbę głosów. Teraz będziemy mogli zagło-
sować tylko na jedno nazwisko, a do izby wejdzie tylko zwycięzca wy-
borów w danym okręgu.

Kolejna zmiana wprowadzona przez Kodeks to parytety na listach 
wyborczych. Aby w tegorocznych wyborach do Sejmu lista wyborcza 
została zarejestrowana, musiało się na niej znaleźć nie mniej niż 35 
proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn. W przypadku zgłosze-
nia listy zawierającej trzech kandydatów, musiała być na niej co naj-
mniej jedna kobieta lub mężczyzna.

Obwodowe komisje wyborcze
Zgodnie z obwieszczeniem wydanym 5 września br. z upoważnie-

nia wójta gminy przez sekretarza gminy Kleszczów, teren gminy został 
podzielony na trzy obwody głosowania.
Obwód nr 1
Antoniówka, Bogumiłów, Dębina, Kamień, Kocielizna, Rogowiec, Żłob-
nica, Słok-Młyn.
Siedzibą obwodowej komisji wyborczej nr 1 jest Dom Kultury w Żłob-
nicy.
Obwód nr 2
Kleszczów, Łuszczanowice, Łuszczanowice Kolonia.
Siedzibą obwodowej komisji wyborczej nr 2 jest Szkoła Podstawowa 
w Kleszczowie, ul. Szkolna 4.
Jest to lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Obwód nr 3
Adamów, Czyżów, Wola Grzymalina Kolonia, Łękińsko, Stefanowizna, 
Wolica.
Siedzibą obwodowej komisji wyborczej nr 3 jest Szkoła Podstawowa 
w Łękińsku, ul. Szkolna 20.

Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą 
w godz. 7.00 – 21.00.

UWAGA: 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych może głosować korespondencyjnie.
Lokalem wyznaczonym do głosowania korespondencyjnego jest 
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, ul. Szkolna 4.

Składy obwodowych komisji wyborczych
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Żłobnicy
Przewodniczący: Elżbieta Frankowska
Zastępca przewodniczącego: Dominika Worpus
Członkowie: Oskar Chybiński, Paweł Jędrzejczyk, Romuald Letki-
man, Aneta Malicka, Anna Tatara.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kleszczowie
Przewodniczący: Alfreda Tarnowska
Zastępca przewodniczącego: Ryszard Szymczyk
Członkowie: Natalia Cebula, Ryszard Ciągło, Wiesława Dudzińska, 
Joanna Guc, Józef Sadza.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łękińsku
Przewodniczący: Mieczysława Jeziak
Zastępca przewodniczącego: Kamil Jarząbek
Członkowie: Maria Grzybek, Teodozja Karasińska, Andrzej Myjak, 
Aleksandra Rejek, Anna Szczepaniak.
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Dotacje na zakup i montaż 
urządzeń wykorzystujących 
źródła energii odnawialnej

Informujemy iż, Urząd Gminy w Kleszczowie przyjmuje wnioski o dofinansowanie na za-
kup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych 
na terenie Gminy Kleszczów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dotacje należy rozli-
czyć w jednym roku budżetowym. W związku z powyższym termin realizacji zadania nie powi-
nien przekraczać 1 grudnia 2011 r.

Podczas rozliczenia Wnioskodawca powinien przedłożyć kopie faktury/rachunku. „Orygi-
nał do wglądu” wymagany będzie podczas kontroli, przeprowadzonej na miejscu inwestycji. 
Informujemy, że każdy z mieszkańców sam dokonuje wyboru dostawcy urządzeń, wykorzystu-
jących źródła energii odnawialnej, a także wyboru wykonawcy robót. Urząd Gminy w Klesz-
czowie nie rekomenduje żadnej z firm. Doradzamy, by każdy z mieszkańców przed rozpo-
częciem inwestycji porównał oferty kilku firm, zwracając uwagę nie tylko na ceny kolektorów 
słonecznych i koszt ich instalacji, ale także na okres udzielanej gwarancji i dostępność serwi-
su pogwarancyjnego.

Na wrześniowej sesji
sesji, która odbyła się 16 września Rada Gmi-
ny Kleszczów podjęła m.in. cztery uchwały 

dotyczące udzielenia pomocy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego. Uchwały te są odpowiedzią 
na pisma złożone przez władze gmin: Żarnów, Biała-
czów, Kodrąb i Grabica. W przypadku każdej z tych gmin 
wsparcie wyniesie po 100 tys. zł, choć przeznaczenie po-
mocowych pieniędzy będzie inne.

W gminie Żarnów pieniądze z Kleszczowa zostaną 
wydane na remont dróg gminnych, w gminie Białaczów – 
na remont infrastruktury drogowej, w gminie Kodrąb – na 
termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Kodrębie, a w gminie Grabica, przez której 
teren 20 lipca przeszła trąba powietrzna – na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych.

Kolejna z przyjętych przez radę uchwał dotyczy 
udzielenia rzeczowej pomocy Powiatowi Bełchatowskie-
mu. Pomoc polegać będzie na odśnieżaniu i uszorstnia-
niu w okresie zimowym dróg powiatowych (łącznie 33,8 
km), przebiegających przez teren gminy Kleszczów.

Podczas sesji zostały wprowadzone zmiany w te-
gorocznym budżecie gminy Kleszczów. To efekt wnio-
sków, które do Rady Gminy skierowały referaty Urzędu 
Gminy, a także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz 
szkoły podstawowe w Kleszczowie i Łękińsku. 13 wrze-
śnia wnioski dotyczące zmian w budżecie zaopiniowa-
ła na posiedzeniu Komisja Budżetu, Rozwoju, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska. Po dokonanych przez radę 
zmianach gminny budżet na 2011 rok wynosi po stronie 
dochodów 241.568.542,44 zł, a po stronie wydatków – 
246.269.041,91 zł.

Radni przyjęli także uchwałę o zakupie gruntów w Łę-
kińsku, potrzebnych do budowy parkingu w sąsiedztwie 
samorządowego przedszkola (przy skrzyżowaniu ulic 
Modrzewiowej i Szkolnej). Na wniosek Referatu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Gruntami radni wprowadzili 
modyfikacje w sprawie zasad dofinansowania z budże-
tu gminy zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących 
źródła energii odnawialnej. Do regulaminu wprowadzone 
zostały zapisy, mówiące o tym, że:
•	 inwestycje ekologiczne muszą być kończone do 

1 grudnia danego roku,
•	 wniosek o udzielenie dotacji może obejmować tylko 

1 urządzenie,
•	 jeden wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie 

maksymalnie do dwóch urządzeń,
•	 przyznane dofinansowanie będzie przekazywane 

wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.
W związku z działaniami podjętymi przez Urząd 

Gminy w zakresie organizacji opieki żłobkowej w formie 
tzw. opiekunów dziennych Rada Gminy przyjęła uchwały 
ustalające wysokość opłat za pobyt dziecka u opiekuna 
dziennego, maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka, 
a także maksymalne wynagrodzenie opiekuna dzienne-
go. Podobnie jak zmiany w regulaminie dotacji do odna-
wialnych źródeł energii uchwały te zaczną obowiązywać 
w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia w „Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego”.

Rada zdecydowała o sfinansowaniu z budżetu gmi-
ny kosztów utrzymania dwóch dodatkowych etatów 
w Posterunku Policji w Kleszczowie. Zgodnie z podję-
tą uchwałą te dwa dodatkowe etaty będą finansowane 
w okresie od 1 października br. do 31 grudnia 2016 r. 
Szczegółowe zasady zostaną ustalone w porozumieniu 
zawartym przez wójta gminy z komendantem wojewódz-
kim policji w Łodzi. (s)

przetwarzania odpadów na terenie Gminy Kleszczów?”.
O wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie tej uchwały Urząd Wojewódzki 

uprzedził w piśmie z 30 sierpnia br. Także tutaj przytoczony został argument o dokonanym 
przez Radę Gminy przeznaczeniu terenów inwestycyjnych Bogumiłowa na przedsięwzięcia 
związane z gospodarką odpadami. Służby prawne wojewody zwróciły się przy tym do Urzędu 
Gminy o udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień. Udzielił ich działający z upoważnie-
nia wójta sekretarz gminy Kazimierz Hudzik. Stwierdził, że podjęta przez grupę mieszkańców 
inicjatywa przeprowadzenia referendum nie narusza ustaleń zawartych w uchwalonym 4 lata 
temu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w żaden sposób nie zmierza 
do zablokowania wszystkich inwestycji związanych z gospodarką odpadami w tym rejonie, 
„przedmiot referendum jest bowiem bardzo ograniczony i dotyczy wyłącznie zagadnienia ter-
micznego przekształcania odpadów”. 

„W ocenie organu wykonawczego Gminy kwestia ujęta w zapytaniu referendalnym jest 
jedną z najbardziej fundamentalnych dla jakości życia mieszkańców, dlatego też właśnie po-
przez osobiste zajęcie stanowiska w tej sprawie mieszkańcy winni mieć możliwość wzięcia 
udziału w tej formie sprawowania władzy lokalnej w demokratycznym Państwie”. Sekretarz 
gminy zaznaczył też, że uchwała w sprawie planu miejscowego „dotyczy zasad i rodzaju lo-
kalizacji przedsięwzięć, a nie wyrażania woli w referendum lokalnym przez społeczność lo-
kalną co do konkretnego rodzaju przedsięwzięć. Trudno uznać, iż mieszkańcy tylko dlatego, 
że ustalono plan zagospodarowania przestrzennego byliby pozbawieni swojego prawa do 
wypowiadania się w tym zakresie”.

Pismo informujące o unieważnieniu drugiej uchwały w sprawie przeprowadzenia refe-
rendum zostało przysłane do Urzędu Gminy 20 września. Wojewoda łódzki nie uwzględnił 
argumentacji z przesłanego pisma, a jako uzasadnienie uchylenia uchwały przyjął niezgod-
ność uchwały z ustawą o referendum lokalnym: „(…) w referendum lokalnym mieszkańcy 
jednostki samorządu terytorialnego mają prawo wyrazić w drodze głosowania swoją wolę 
co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie 
zadań i kompetencji organów danej jednostki. Wynik takiego referendum ma przy tym cha-
rakter stanowczy i rozstrzygający”. Zdaniem wojewody rozstrzygnięcie w sprawie inwestycji 
w Bogumiłowie zapadło w 2007 r. z chwilą przyjęcia uchwały dotyczącej miejscowego pla-
nu zagospodarowania. 

Co dalej z inwestycją, która w tym roku wywołuje w gminie Kleszczów tyle kontrowersji? 
– Ciągle nie znamy decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi w tej spra-

wie. Wiadomo, że w połowie września zwracała się do inwestora o kolejne informacje uzupeł-
niające i że chciałaby uzyskać jednolity, przygotowany po wszystkich uzupełnieniach raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – mówi sekretarz gminy Kazimierz Hudzik. – 
Jeśli postanowienie RDOŚ będzie dla inwestora pozytywne wójt przed wydaniem decyzji po-
informuje mieszkańców o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o sposobie i moż-
liwości składania odnoszących się do niej uwag i wniosków. Wyznaczony zostanie 21-dniowy 
termin na składanie tych uwag i wniosków.

Zgłoszone przez mieszkańców uwagi i zastrzeżenia nie zablokują wydania przez gminę 
decyzji środowiskowej, ale zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” te uwagi i wnio-
ski muszą być rozpatrzone, a te, które będą zasadne powinny być uwzględnione w uzasad-
nieniu decyzji środowiskowej.

(s)

Unieważnione uchwały 
w sprawie referendum
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i 5 października od godziny 6.00 na terenie Gmi-
ny Kleszczów spółka EKO-REGION przeprowa-

dzi bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od 
właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane 
sprzed posesji według następującego harmonogramu 
(miejscowości i ulice zostały ułożone według kolej-
ności przejazdu):
•	 wtorek – 4 października

● Rogowiec ● Kamień ● Dębina ● Żłobnica ● Anto-
niówka ● Łuszczanowice ● Kol. Łuszczanowice ● Wo-
lica ● Czyżów.
•	 środa – 5 października

● Łękińsko: ul. Północna ● ul. Modrzewiowa ● ul. To-
polowa ● ul. Miła ● ul. Ustronna ● ul. Rolna ● ul. Długa 
● ul. Słoneczna ● ul. Poprzeczna ● ul. Akacjowa ● ul. 
Leśna ● ul. Klonowa ● ul. Szkolna.
● Kleszczów: ul. Główna ● ul. Sosnowa ● ul. Słoneczna 
● ul. Szkolna ● ul. Tylna ● ul. Krótka ● ul. Polna ● ul. 
Boczna ● ul. Ogrodowa ● ul. Łączna ● ul. Osiedlowa ● 
ul. Niska ● ul. Poprzeczna ● ul. Cicha ● ul. Wysoka ● 
ul. Sportowa ● ul. Spacerowa ● ul. Źródlana ● ul. Brzo-
zowa ● ul. Wspólna ● ul. Kalinowa ● ul. Topolowa ● ul. 
Wrzosowa ● ul. Jagodowa ● ul. Jarzębinowa ● ul. Połu-
dniowa ● ul. Leśna ● ul. Jaśminowa ● ul. Poziomkowa ● 
ul. Liliowa ● ul. Słonecznikowa ● ul. Chabrowa ● ul. Kro-
kusowa ● ul. Kwiatowa ● ul. Tulipanowa ● ul. Wiśniowa 
● ul. Różana ● ul. Malinowa ● ul. Miła ● ul. Irysowa.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym 
o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić 
przed posesję lub przy drodze dojazdowej.

W ramach zbiórki odbierane będą: ● radia, tele-
wizory, monitory oraz inny sprzęt RTV, ● lodówki, pralki, 
kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD, ● opony 
z samochodów osobowych, ● złom metalowy – rynny, 
rury, blachy, piece, ● dywany, wykładziny, meble, ● 
duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości 
– beczki, skrzynki, wiadra, ● elementy stolarki – listwy, 
deski, płyty wiórowe, drzwi, okna, ● odpady zielone – 
powiązane gałęzie z drzew i krzewów, ● akumulatory.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są trakto-
wane i nie będą odbierane: ● odpady poremontowe 
i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie, ● odpady 
tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (fira-
ny, zasłony, narzuty, koce), ● szkło w żadnej postaci, ● 
duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach 

4

FUNDACJA zaprasza na szkolenia
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/12 Fundacja 

Rozwoju Gminy Kleszczów ogłasza zapisy na szkolenia i kursy 
dla mieszkańców naszej Gminy. 

Wśród dokonanych już zgłoszeń można wyróżnić zainteresowanie następującymi szkoleniami:
•	 obsługa wózków widłowych
•	 obsługa maszyn ciężkich – ładowarki, koparki, spycharki, walce
•	 prawo jazdy kat. C i E
•	 przewóz rzeczy
•	 instruktor nauki jazdy
•	 uprawnienia SEP
Ponadto Fundacja informuje, że przyjmuje zapisy na każdego rodzaju szkolenia podnoszące 

kwalifikacje naszych mieszkańców. Zostaną one zorganizowane pod warunkiem zgłoszenia się 
przynajmniej 15-osobowej grupy.

Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu kosztów udziału w szkoleniach wszystkim 
mieszkańcom gminy Kleszczów w wysokości 50 % kosztów oraz 70 % kosztów bezrobotnym 
mieszkańcom Gminy. 

Zapisy przyjmowane są do końca września br. w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Klesz-
czów wraz z zaliczką w wysokości 200 zł. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zaliczka przepada.

Naucz się w 20 godzin 
obsługi komputera

Gminne Centrum Informacji 
w Kleszczowie 

zaprasza na

bezpłatny kurs I stopnia 
obsługi komputerów

skierowany do seniorów i osób dorosłych 
z terenu Gminy Kleszczów.

Zapisy prowadzone będą od października 
2011 r. w GCI Kleszczów, ul. Główna 122.
Tematyka kursu I stopnia:
•	 obsługa komputera – od podstaw
•	 pisanie tekstu – drukowanie
•	 praca w Internecie – odbieranie 

i wysyłanie e-maili (list internetowy)
Czas trwania: 20 godz. lekcyjnych – za-
jęcia w wybranych terminach.

OFERTY PRACY
Dyrektor Publicznego 

Przedszkola 
Samorządowego

w Łuszczanowicach 
zatrudni kucharza 

w wymiarze 1 etatu. 
Kandydat powinien posiadać 

wykształcenie zawodowe/śred-
nie gastronomiczne.

Zgłoszenia zawierające list moty-
wacyjny, CV i zgodę na przetwarza-
nie i przechowywanie danych osobo-
wych w związku z rekrutacją prosimy 
kierować do dnia 30.09.2011 r. na 
adres: Publiczne Przedszkole Sa-
morządowe w Łuszczanowicach, 
97-410 Kleszczów, Łuszczanowi-
ce 104 B.

Dyrektor Gimnazjum
im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Kleszczowie 

zatrudni
nauczyciela bibliotekarza 
w wymiarze 15/30 etatu.
Szczegółowe informacje do-

tyczące wymagań stawianych 
kandydatom oraz zakresu wyko-
nywanych zadań można uzyskać 
w siedzibie placówki oraz pod 
numerem telefonu 44/ 731 33 45.

Dokumenty należy składać 
w sekretariacie szkoły do dnia 
30.09.2011 r.

Fundacja Rozwoju Gminy 
Kleszczów 

zatrudni na umowę o pracę 
bądź na zasadzie 
umowy zlecenia 
dziennikarza.

Kandydat powinien mieć 
ukończone studia dziennikarskie, 
zainteresowania w kierunku funk-
cjonowania gospodarki oraz zna-
jomość tej problematyki w Gminie 
Kleszczów.

Podania można składać w sie-
dzibie Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów, ul. Sportowa 3.

„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. 
z o.o. 

ul. Sportowa 8
97-410 Kleszczów

poszukuje osoby do pracy na 
stanowisko:

PRACOWNIK 
TECHNICZNY

Szczegółowe informacje doty-
czące oferty pracy można uzy-
skać pod numerem telefonu 
44/ 731-65-49.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalni-
kach, ● odpady powstające w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, ● odpady zawierające 
azbest – eternit.
UWAGA!

Jak informuje EKO-REGION czas przeznaczony 
na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas zała-
dunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków 
dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic. 
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów 
przed posesję do godziny 6.00 rano w wyzna-
czonym dniu EKO-REGION nie gwarantuje ich 
odbioru – samochody nie będą zawracane z tra-
sy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd 
wymienionymi ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 633 
08 15 wew. 221.

Obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
jest dofinansowana ze środków budżetowych Powia-
tu Bełchatowskiego w ramach zadań z zakresu go-
spodarki odpadami.
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GOPS informuje

Aby otrzymać „becikowe”
1 stycznia 2012 roku zmienią się zasady ustalania uprawnień do tzw. 
„becikowego” oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 

dziecka. Kobiety, które będą chciały skorzystać z tych świadczeń po 1 stycznia 
2012 roku, powinny pamiętać, że muszą odwiedzić ginekologa nie później niż 
w 10 tygodniu ciąży. Jeśli tego nie zrobią, stracą prawo do świadczenia.

Do wniosku o przyznanie „becikowego”, składanego przez wnioskodawcę w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie, będzie trzeba dołączyć 
także zaświadczenie wystawione przez lekarza, potwierdzające pozostawanie 
pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz od-
bycie przez kobietę trzech wizyt u ginekologa. Każda z tych wizyt powinna przy-
paść na inny trymestr ciąży.

Od

Nabór wniosków 
na dofinansowanie 

mikroprzedsiębiorstw
26 września do 7 października br. prowadzony jest na-
bór wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”.
Pomoc przeznaczona jest dla zlokalizowanych na obsza-

rach wiejskich, tworzących się albo rozwijających się mikro-
przedsiębiorstw  (zatrudnienie mniejsze niż 10 osób i obrót 
roczny lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 2 mln 
euro). 

Pomoc polega na:
a) refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowal-

nych operacji, w tym kosztów: budowy lub modernizacji obiek-
tów budowlanych, z wyłączeniem wykonania budynków miesz-
kalnych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia;

b) częściowej refundacji kosztów ogólnych, bezpośrednio 
związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Realizacja inwestycji ma prowadzić do utworzenia co naj-
mniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty śred-
nioroczne. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji 
uzależniona jest od liczby utworzonych miejsc pracy lub rodza-
ju prowadzonej działalności.  

Limit pomocy w okresie realizacji programu wynosi maksy-
malnie, na jednego beneficjenta, 300 000 złotych. Utworzone 
miejsca pracy należy utrzymać przez co najmniej 2 lata od dnia 
wypłaty pomocy. 

Istnieje możliwość uzyskania zaliczki na realizację operacji.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziale 

regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR) działającym w województwie, na terenie którego bę-
dzie realizowana inwestycja. Więcej informacji: bezpłatna in-
folinia ARiMR, tel. 800 38 00 84 oraz na stronie www.arimr.
gov.pl.

Filmoteka szkolna 
okresie wakacyjnym kilkuosobowa grupa gimnazjalistów 
otrzymała zaświadczenia o ukończeniu kursu internetowe-

go noszącego tytuł Filmoteka szkolna. Akcja! Trzymiesięczny kurs 
organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, podzielony 
był na część teoretyczną oraz część praktyczną. W pierwszej 
uczestnicy poznali elementy historii kina, wiedzy o filmie i środ-
kach filmowego wyrazu. W drugiej młodzież uczyła się, jak pi-
sać recenzje filmowe, scenariusze oraz kręciła filmy. Wszystko 
odbywało się pod okiem doświadczonych mentorów - praktyków 
i teoretyków kina. To im uczniowie pod koniec każdego modułu 
zdawali sprawozdania otrzymując  fachowe komentarze, które 
pomagały  im ocenić własne umiejętności i zdobytą wiedzę. Na 
platformie internetowej uczestnicy kursu mieli szansę wymieniać 
się doświadczeniami, opiniami oraz ciekawostkami z zakresu wie-
dzy o filmie. Kurs składał się z sześciu modułów (każdy z nich 
trwał od 2 do 3 tygodni). Trzy moduły poświęcone były wiedzy 
teoretycznej, trzy następne podzielone zostały na dwie ścieżki do 
wyboru:
•	 Ścieżka I „Warsztat krytyka filmowego”– dotyczyła formalnej 

analizy dzieła filmowego i krytyki filmowej. Na zaliczenie tej 
ścieżki uczestnicy zobowiązani byli napisać recenzję z wy-
branego filmu.

•	 Ścieżka II „Warsztat młodego reżysera” – dotyczyła podstaw 
filmowania i montażu. Na zaliczenie tej ścieżki uczestnicy 
opracowali własny materiał filmowy (5 minutowy film).

Realizując własny film, gimnazjaliści musieli przyjąć na siebie 
role scenarzystów, reżyserów ale i aktorów. Efektem pracy na-
szych entuzjastów kina są dwa krótkie filmy. Powstały one dzię-
ki zaangażowaniu następujących uczniów: Sylwia Bartosiewicz, 
Daria Frach, Karolina Stępień, Julia Galewska, Dawid Frukacz, 
Błażej Kątny, Radosław Klewin, Mateusz Roczek i Jacek Stobiec-
ki. To właśnie te osoby, wywiązując się z powierzonych im zadań, 
uzyskały zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Równocześnie z uczniami kurs dla nauczycieli o tematyce fil-
moznawczej realizowały polonistki Aleksandra Ignasiak i Izabela 
Marcinkowska, zdobywając umiejętność pracy z filmem na lek-
cjach języka polskiego. To właśnie za ich namową grupa uczniów, 
o której mowa wyżej, przystąpiła do kursu. Zainteresowani kine-
matografią młodzi ludzie i w tym roku szkolnym pragną rozwijać 
swoje pasje, czego dowodem jest planowana w najbliższym cza-
sie Filmowa Noc Listopadowa. 

Stypendialne wsparcie dla 
szczególnie uzdolnionych

epartament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskie-
go w Łodzi od 19 do 30 września organizuje kolejny nabór 

wniosków stypendialnych w ramach „Łódzkiego Regionalnego Pro-
gramu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”. 
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2009 r., a planowany termin za-
kończenia projektu to wrzesień 2014 r. W dotychczasowych dwóch 
podedycjach programu corocznie wyłaniano 300 uczniów, którym 
przyznawano stypendium na okres 1 roku (od września do sierp-
nia). Ze względu na duże zainteresowanie projektem postanowiono 
w roku szkolnym 2011/2012 zwiększyć liczbę stypendystów o 100 
osób, co umożliwi przyznanie stypendium aż 400 uczniom. Roczne 
stypendium to 450 zł miesięcznie na wydatki edukacyjne.

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjają-
cych rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych 1500 szcze-
gólnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z województwa łódzkiego. Projekt skierowany jest przede 
wszystkim do uczniów, którzy spełniają następujące warunki:
l wykazują duże zdolności w kierunku nauk matematyczno-przy-

rodniczych i technicznych;
l posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa łódz-

kiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają, znajduje się na 
terenie województwa łódzkiego;

l pochodzą z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sy-
tuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie 

www.stypendium.info.pl.

W

D

Od

Godziny otwarcia GCI
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że Gminne Centrum 

Informacji czynne będzie od października br. w następujących 
godzinach:

•	 poniedziałek i wtorek – 8.00-16.00
•	 środa i czwartek – 12.00-20.00
•	 piątek – 8.00-16.00.
W październiku soboty „pracujące” w GCI przypadają na dni 

8 i 22 października. W te soboty Gminne Centrum Informacji 
jest otwarte od godz. 8.00 do 16.00.
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ZAPROSZENIA
W drugim dniu imprezy stoisko zdominowała promocja kom-

pleksu SOLPARK Kleszczów. Ze szczegółami usług oferowanych 
przez ten obiekt sportowo-rekreacyjny zapoznawały potencjalnych 
klientów trzy pracownice kompleksu.

Na stoiskach i kilku scenach na spacerowiczów czekała cała 
gama zabaw i atrakcji, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Odby-

ły się pokazy walk 
rycerskich, liczne 
konkursy, degusta-
cja potraw regional-
nych. Zaspokojono 
też muzyczne gusta 
odwiedzających jar-
mark. Dzięki wielu 
koncertom, począw-
szy od  inaugura-
cyjnego w Teatrze 
Wielkim (Grzegorz 
Turnau i Przyjacie-
le) przez występy 
na scenie przy alei 

Mickiewicza (Zakaz Wyprzedzania, Lstadt, Lemon Dog, Coma) po 
muzyczne atrakcje w pasażu Rubinsteina. 

Ostatni dzień jarmarku upłynął głównie na pokazach służb mun-
durowych i występach zespołów z województwa łódzkiego. W go-
dzinach popołudniowych Piotrkowską przeszła parada, której moty-
wem przewodnim była „Lokomotywa” Juliana Tuwima. 

å ciąg dalszy ze str. 1
Na Jarmarku Wojewódzkim

pogodny dzień 1 września uczniowie i nauczycie-
le powrócili po wakacyjnej przerwie do szkolnych klas. 

W większości samorządowych szkół gminy Kleszczów liczba 
uczniów jest większa niż w roku szkolnym 2010/2011.

W porównaniu z poprzednim rokiem najwięcej, bo aż 47 
uczniów, przybyło w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie. W otwartych w 2009 r. liceum i technikum kształ-
ciły się dotychczas tylko dwa roczniki uczniów, teraz będą trzy. 
W sumie wszystkie oddziały klasowe ZSP w Kleszczowie liczą 
157 uczniów, przy czym w Liceum Ogólnokształcącym uczy się 
107 uczniów, a w Technikum Nowoczesnych Technologii – 50. 
Nowe klasy pierwsze w liceum mają profil matematyczno-języ-
kowy i sportowy. Technikum będzie kształcić mechatroników.

Liczba uczniów gimnazjum w Kleszczowie sięga prawie 200. 
Naukę w trzech utworzonych oddziałach klas pierwszych rozpo-
częło tu 69 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie rok szkolny 2011/2012 
powitała z liczbą 265 uczniów. Uwagę zwraca większa niż w po-
przednich latach liczba pierwszoklasistów, których jest 51. 
Z tego względu utworzone zostały trzy oddziały klas pierwszych.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku w nowym roku szkolnym li-
czy 73 uczniów, przy czym po raz pierwszy w szkolnych ławkach 
zasiada 13 pierwszoklasistów.

***
Mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystości inauguracji no-

wego roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Dy-
rektor Agnieszka Nagoda-Gębicz serdecznie powitała wszystkie 
osoby, zgromadzone w auli SOLPARKU. 

Władze samorządowe reprezentował przewodniczący Rady 
Gminy, Henryk Michałek.

Zwracając się do uczniów pierwszych klas dyrektor powie-
działa:

DOWIEDZ SIĘ O ESPERANTO. Biblioteka szkolna Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zaprasza na 
wystawę ESPERANTO ze zbiorów Polskiego Towarzystwa 
w Gliwicach. Wystawę można oglądać na terenie szkoły do 30 
września.

28 września o godz. 14.20 w sali 1.09 ZSP zostanie wygło-
szony wykład Stanisława Mandraka. Temat wykładu – „Esperan-
to dorobkiem kultury polskiej”.

Znowu w szkolnych ławkach

- Oferujemy Wam nowoczesne sale lekcyjne, znakomitą 
bazę sportową, możliwość korzystania z najnowszych technik 
dydaktycznych, zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy edukacyjne. (…) 
Pragnę, aby każdy czuł się w naszej szkole dobrze i identyfiko-
wał się z nią jako miejscem twórczego rozwoju, zdobywania wie-
dzy oraz nowych, twórczych doświadczeń.

Dyrektor przedstawiła pięciu nowych nauczycieli, którzy 
podjęli pracę w kleszczowskiej placówce. Są to: Marzanna 
Grzejszczak (matematyka), Gabriela Najgebauer (j. angielski), 
Magdalena Dobrakowska (WOS i historia), Marta Szataniak (wy-
chowanie fizyczne) i Marek Pawłowski (przedmioty zawodowe). 
Zwróciła uwagę, że nowy rok szkolny będzie szczególnie pra-
cowity dla uczniów i nauczycieli III klas liceum, którzy przygoto-
wywać się będą do pierwszego w historii ZSP egzaminu matu-
ralnego.

W nowym roku mają być kontynuowane projekty współpra-
cy ze szkołami zagranicznymi. Szkoła przystąpiła też do działań 
w ramach nowych projektów: „Szkoła z klasą”, „Łódzkie płynie 
po kasę” i „Szkoła z pasją”. (s)

W

PAPIESKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA. Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Kleszczowie serdecznie zaprasza na 
wystawę filatelistyczną „Jan Paweł II na znaczkach pocztowych”. 
Wystawę można oglądać w siedzibie biblioteki przy ul. Sportowej 
8 w dniach od 1-30 października.
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Wakacyjna 
twórczość mieszkańców
Do

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405

SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika

l kompleksowa naprawa 
zawieszeń - geometria gratis

l sprzedaż i serwis 
opon 

l klimatyzacje
l części zamienne

Piotrkowskie Biennale Sztuki 
w wizytą w Kleszczowie
onad 120 prac wybranych  w ramach Pierwszych Piotrkow-
skich Biennale Sztuki można było oglądać w GOK w Klesz-

czowie i w kompleksie SOLPARK Kleszczów do 22 września.
I  P i o t r k o w s k i e 

Biennale Sztuki jest 
konkursem ogólnopol-
skim, którego celem 
jest konfrontacja ar-
tystów posługujących 
się różnymi środka-
mi wyrazu, prezenta-
cja  prac plastycznych 
z dziedziny malar-
stwa i innych mediów 
współczesnych, po-
szukiwanie nowych 
indywidualności twórczych. Temat tegorocznego Biennale - „Prze-
strzeń”, jest pretekstem do prezentacji różnorodnych  kreacji twór-
czych i sposobów interpretacji jednego tematu za pomocą odmien-
nych mediów. 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Działań Artystycznych 
w Piotrkowie Trybunalskim przy wsparciu Starostwa Powiatowe-

go w Bełchatowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. 
Patronat honorowy nad imprezą  objęli, Prezydent Miasta Piotrko-
wa Trybunalskiego i Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Try-
bunalskiego. 

końca września  w Gminnym Ośrodki Kultury w Kleszczo-
wie można oglądać twórczość dzieci, młodzieży i osób 

doros łych  z  na -
szej gminy. Pra-
ce powstały pod-
czas wakacyjnych 
warsztatów, zabaw 
organ izowanych 
w wakacje przez  
GOK w Kleszczo-
wie, jak i podczas 
tegorocznych Do-
żynek Gminnych 
w Wolicy.

Na barwnej po-
wakacy jne j  wy -

s t a w i e  f o t o -
g r a f i i  i  p r a c 
manualno-arty-
stycznych zgro-
madzono ob -
razki malowane 
na  jedwab iu , 
trójwymiarowe 
owady latają-
ce nad łąkami, 
kolorowe mo-
tyle malowane 
palcami, obraz-
ki wyklejane na tiulu, wesołe ob-
razki malowane kredą moczoną 
w wodzie z cukrem, figurki z gli-
ny, anioły witrażowe i z masy sol-
nej, ręcznie szyte maskotki i wie-
le innych ciekawych prac.

P
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Zajęcia w GOK
Po wakacyjnej przerwie Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczo-

wie zaprasza na pierwsze spotkania  kół zainteresowań: 

1. Kółko wokalne
04.10.2011 r. (wtorek), godz. 16.00 – GOK w Kleszczowie

2. Zajęcia nauki gry na  gitarze
04.10.2011 r. (wtorek) godz. 17.00 – GOK w Kleszczowie

3. Zajęcia z ceramiki artystycznej dla dzieci i młodzieży
05.10.2011 r. (środa) godz. 16.00 - 20.00                                                                  
pracownia ceramiczna GOK w Kleszczowie

4. Kółko taneczne
05.10.2011 r. (środa) godz. 16.00 – GOK w Kleszczowie

5. Zajęcia z ceramiki artystycznej dla dorosłych
05.10.2011 r.(środa) godz. 8.30 - 11.30 
06.10.2011 r. (czwartek) godz. 8.30- 11.30
pracownia ceramiczna GOK w Kleszczowie

6. Kółko informatyczne
06.10.2011 r. (czwartek) godz. 16.00 – WOK w Łękińsku

7. Kółko recytatorsko - teatralne
07.10.2011 r.  (piątek) godz. 14.00 – Szkoła Podstawowa 
w Łękińsku

8. Nauka gry na instrumencie klawiszowym keyboard
07.10.2011 r. (piątek) godz. 16.00 – WOK w Łękińsku

Zapisy na te zajęcia i kółka odbędą się podczas pierwszych 
spotkań u instruktorów kółek. Ponadto informujemy, że zapisy na:

l kółko filmowe
l kółko multimedialne
l kółko fotograficzne
l kółko plastyczne

prowadzone będą do 30 października (tel. 44/ 731 32 30 lub 
w siedzibie  GOK w Kleszczowie).

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zatrudni 
na umowę zlecenie

INSTRUKTORÓW
zainteresowanych dodatkową pracą z dziećmi i młodzieżą 
w kołach zainteresowań:

•	 FILMOWE (warsztaty sztuki operatorskiej, reżyserii 
i montażu)

•	 MULTIMEDIALNE (grafika komputerowa, krótkie 
formy filmowe, prezentacje multimedialne oraz strony 
internetowe)

•	 FOTOGRAFICZNE (fotografia cyfrowa, obróbka zdjęć)

Szczegółowe informacje dotyczące:
•	 wymagań stawianych kandydatom
•	 zakresu wykonywanych zadań
•	 wymaganych dokumentów

można uzyskać w siedzibie GOK (tel. 44 731-32-30).
Oferty zawierające list motywacyjny, CV z wpisaną klauzulą 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 
poz. 926 z późn. zm.), prosimy kierować na adres: Gminny 
Ośrodek Kultury, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów lub pocztą 
elektroniczną e-mail: goksir@goksir.pl. do dnia 30.09.2011 roku.

Zimowiska ‘2012 - 
propozycje wypoczynku

Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponad-
gimnazjalnych i młodzieży studiującej (niepracującej) Gminny 
Ośrodek Kultury w Kleszczowie planuje podczas ferii zimowych 
w 2012 roku zorganizować następujące formy wypoczynku, które 
będą dofinansowywane z budżetu Gminy Kleszczów:
•	 7-dniowe zimowiska w górach dla uczniów szkół podstawo-

wych z klas I-III, w których programie planowana jest nauka 
i doskonalenie umiejętności jazdy na nartach;

•	 7-dniowe zimowiska w górach dla uczniów szkół podstawo-
wych z klas IV-VI, w których programie planowana jest nauka 
i doskonalenie umiejętności jazdy na nartach;

•	 7-dniowe zimowiska w górach dla uczniów gimnazjum, w któ-
rych programie planowana jest nauka i doskonalenie umiejęt-
ności jazdy na nartach lub snowboardzie;

•	 7-dniowy obóz dydaktyczno-rekreacyjny w górach dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów (niepracują-
cych), w trakcie którego planowane są zajęcia narciarsko–
snowboardowe (nauka i doskonalenie jazdy na nartach lub 
snowboardzie);

•	 7-dniowy wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny w góry dla człon-
ków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów; zajęcia 
muzyczne i taneczne uczestników, połączone z nauką i do-
skonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.

UWAGA!
1. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy 

wypoczynku. 
2. W wypoczynku mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca 

się, niepracująca, która nie ukończyła 25 roku życia, posiada-
jąca stałe zameldowanie oraz stale zamieszkująca wraz z ro-
dzicem lub prawnym opiekunem na terenie gminy Kleszczów 
– co najmniej 1 rok do dnia zapisu.

3. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy wypo-
czynku są przyjmowane w siedzibie GOK pokój nr 1 w nastę-
pujących dniach:

•	 poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 
15.00;

•	 wtorek od godz. 7.30 do godz. 19.00.
Osoby dokonujące zapisu w godzinach popołudniowych 
(15.00-19.00), zobowiązane są do wcześniejszego uiszcze-
nia wpłaty na wskazany przez GOK rachunek bankowy i do 
przedłożenia dowodu wpłaty podczas zapisu.

4. Przy dokonaniu zapisu prosimy o: ● podanie danych oso-
bowych uczestnika; ● przedłożenie legitymacji uczniowskiej 
lub studenckiej; ● złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego 
opiekuna; ● uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie do-
wodu wpłaty; ● złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwali-
fikacyjnej.

5. Karty kwalifikacyjne i oświadczenia są do odebrania w sekre-
tariatach szkół i siedzibie GOK w Kleszczowie.

6. Odpłatność za wypoczynek w kwocie 120 zł, a członkowie 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej – wyjazd bezpłatny. 

7. Zapisy wyłącznie do dnia 30.09.2011 roku - zapisy po termi-
nie ustalonym przez GOK nie będą brane pod uwagę. 

8. Warunkiem zorganizowania w/w form wypoczynku jest chęć 
uczestnictwa przynajmniej 20 osób w poszczególnych for-
mach wypoczynku. 

9. Konkretny termin oraz miejsce wypoczynku podane zostaną 
po rozstrzygnięciu przetargu. 

10. Bliższe informacje dotyczące wypoczynku udzielane są 
w siedzibie GOK lub pod numerem telefonu 44 731-32-30.
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Sprzedam bufet gastronomiczny 
o pow. 58m2 

na terenie KWB Bełchatów 
przy punkcie sprzedaży węgla, 

wraz z wyposażeniem. 
Atrakcyjna cena. 

Więcej informacji pod nr tel. 510436139

Sprzedaż – ekogroszek
-luzem

-workowany 25 kg
Tel. 608179371

Zakład Usługowo-Handlowy

EKO-BUD
oferuje:

l  usługi samochodem ciężarowym
l  kamienie ogrodowe
l  kruszywa drogowe
l  piasek, żwir, torf, glina
l  usługi sprzętowe

Józef Sosnowicz
Wiewiórów 35a

97-505 Dobryszyce
Tel. 511627712 lub 783946705

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania 

administracyjnego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu po-

stępowania administracyjnego (Dz.U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz.U 
Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam, 
że na wniosek firmy EGIS POLAND Sp. z o.o. zs. w Warszawie, działają-
cej w imieniu Gminy Kleszczów, wszczęto postępowanie w sprawie wyda-
nia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przed-
sięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1500E (ul. 
Główna) na odcinku od ronda w Żłobnicy do ronda w Kleszczowie przy uli-
cach Głównej, Milenijnej i Sportowej, oraz drogi powiatowej Nr 1921E (ul. 
Ogrodowa) na odcinku od ul. Głównej do ul. Milenijnej wraz z infrastrukturą 
techniczną w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji teletechnicznej, sieci elektroener-
getycznej i oświetlenia drogowego oraz przyległymi terenami publicznymi, 
realizowanego na terenie obrębu geodezyjnego: Kleszczów; gmina Klesz-
czów, pow. bełchatowski.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. 
Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu Po-
stępowania Administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czyn-
nościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty 
sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości po-
przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Kleszczów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klesz-
czowie przy ul. Głównej 45 oraz przesłanie sołtysowi wsi Kleszczów celem 
wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Z up. Wójta
mgr Kazimierz Hudzik

Sekretarz Gminy

Naprawa 
sprzętu AGD

Kleszczów, 
ul. Główna 127 a
Tel. 606-728-953 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięć

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 
poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczów podaje do publicznej wiadomości 
informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1. dla przedsięwzięcia polegającego na rozwiązaniu kolizji drogi 
gminnej „obwodnica Kleszczowa etap IV” z linią napowietrzną 110 kV 
Piaski-Kleszczów w Czyżowie, gm. Kleszczów, realizowanego 
na wniosek firmy ENERGOSERWIS KLESZCZÓW sp. z o.o. zs. 
w Rogowcu, działającej w imieniu Gminy Kleszczów;

2. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-
warsztatowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
w miejscowości Żłobnica, gm. Kleszczów, realizowanego na wniosek 
Pana Zenona Kocha, prowadzącego działalność gospodarczą pn. 
KOCH-MAN Zenon Koch zs. w Sulmierzycach.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Gruntami, pok. 27 od poniedziałku do piątku w terminie 14 
dni od daty podania do wiadomości.

Z up. Wójta
mgr Kazimierz Hudzik

Sekretarz Gminy

Marek Kil 
wśród najlepszych rolników

odczas Dożynek Powiatu Bełchatowskiego, 
które 28 sierpnia odbyły się w Ruścu, wyróż-

nieni zostali najlepsi rolnicy. Okolicznościową statu-
etkę i dyplom z rąk starosty bełchatowskiego otrzy-
mał m.in. Marek Kil, rolnik z terenu gminy Kleszczów. 
Prowadzi on gospodarstwo rolne o powierzchni 38 ha. 
Zajmuje się m.in. uprawą rzepaku, tatarki, łubinu oraz 
zbóż, wykorzystywanych do produkcji pasz. Specjali-
zuje się w hodowli trzody chlewnej (ok. 300 tuczników 
rocznie). Rozwój gospodarstwa ułatwiają pozyskiwa-
ne środki zewnętrzne z programu PROW.

(s)

P
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S p o r t

Siatkówka 
dla najmłodszych

LKS Omega Kleszczów ogłasza nabór dzieci z klas III i IV do 
sekcji piłki siatkowej. Zapisy chętnych w sekretariacie LKS Ome-
ga Kleszczów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Zapisy do sekcji 
Shorin-Ryu Karate

Sekcja Shorin-Ryu Karate przy LKS Omega Kleszczów pro-
wadzi nabór chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu. Za-
pisy i zajęcia rozpoczynają się we wrześniu. Treningi odby-
wać się będą w poniedziałki i środy w godz. 16.00-18.00 
w Szkole Podstawowej w Łękińsku.

Informacji udziela i zapisy prowadzi instruktor Zbigniew 
Berłowski.

Całoroczny skup zboża, 
żyta, pszenżyta, jęczmienia, rzepaku

dojazd do klienta, 
odbiór od 4 ton wzwyż

płatność gotówką lub przelewem
Tel. 600773956

Sprzedam działkę 
rolno-budowlaną 

o powierzchni 1 ha 
w Łękińsku, ul. Ustronna
kontakt tel. 44 7314353 

lub 607643037

‘’BODZIO’’
Usługi Hydrauliczne

Otoliński Bogdan
Tel. 502513605

Sprzedam dom jednorodzinny 
w Lgocie Wielkiej k/Radomska

powierzchnia mieszkalna 135m2 
(+część gospodarcza i garaż) działka 700m2, 

ogrodzona nie wymaga remontu, 
do zamieszkania od zaraz

Tel. 500114837 lub 44 6801110 
dzwonić po 20

SOLPARK informuje
Zajęcia taneczne
Do 30 września SOLPARK Kleszczów prowadzi zapisy na:
•	 hip hop, electric boogie z elementami krumpingu,
•	 modern jazz – połączenie wielu technik tanecznych (m.in. 

jazz, afro, klasyka),
•	 sylwestrowo-karnawałowy kurs tańca (samba, cha cha, 

rumba, jive, salsa, rock & roll).

Filmowe poranki
SOLPARK wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Kleszczowie 
zapraszają na „Niedzielne poranki filmowe dla dzieci”. 
W październiku zostaną zaprezentowane filmy:
•	 2.10. – Wpuszczony w kanał
•	 9.10. – Wyspa dinozaura - Niesforny Dyzio z epoki 

lodowcowej
•	 16.10. – Małpy w kosmosie – nieziemski odlot
•	 23.10. – Wyspa dinozaura 2
•	 30.10. – Artur i Minimiki 3. Dwa światy

Projekcja filmów odbywa się w auli SOLPARKU, początek - godz. 
11.30. Wstęp bezpłatny.

Fotografie ptaków
Od 25 września do 30 października można w SOLPARKU 
oglądać kolejną wystawę fotografii wykonanych przez Wiesława 
Iwańcówa. Tym razem na barwnych zdjęciach prezentowane są 
ptaki. Wystawa jest dostępna codziennie od godz. 10 do 22.

SOLPARK zaprasza
Osoby ceniące zgrabną sylwetkę oraz kondycję fizyczną 
zapraszamy na zajęcia dodatkowe:
•	 KICK BOXING – wtorki i czwartki, godz. 19.00

Bilet jednorazowy 20 zł, karnet 8 wejść 60 zł
•	 ZUMBA – środy, godz. 18.00

Bilet jednorazowy 15 zł, karnet 5 wejść 48 zł
•	 AQUA AEROBIK – poniedziałki, godz. 19.30, środy, 

godz. 20.15
Bilet jednorazowy 15 zł, karnet 8 wejść 75 zł
•	 BODY SHAPE – środa, godz. 19.30

Bilet jednorazowy 12 zł, karnet 9 wejść 80 zł
•	 NAUKA PŁYWANIA (dla różnych grup wiekowych)

wtorki, od godz. 16.00 do 20.15
Bilet jednorazowy już od 30 zł, karnet 8 wejść już od 120,00 zł
Więcej Informacji można uzyskać pod numerem telefonu 

44/ 731 65 01 lub w siedzibie SOLPARKU 
przy ul. Sportowej 8.

w składzie: Tomasz Stępiński, Krzysztof Czajkowski, Robert Bana-
szak i Piotr Płaza walczyła natomiast w turnieju drużyn trzyosobo-
wych. Nasi siatkarze zdobyli dobre IV miejsce wśród trzynastu star-
tujących województw.

Po raz pierwszy w historii igrzysk LZS województwo łódz-
kie w punktacji generalnej zdobyło I miejsce. Do tego zwycięstwa 
w znacznej mierze przyczynili się piłkarze i siatkarze Omegi Klesz-
czów. Gratulujemy naszym zawodnikom.

Złoto dla piłkarzy Omegi
å ciąg dalszy ze str. 1

Sprzedam dom w Wolicy 

o pow. 220m2, 

działka 40 arów

Tel. 503148593
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Siatkarski turniej w Żłobnicy 
września na boisku w Żłobnicy odbył się turniej piłki siatkowej mężczyzn 
zorganizowany przez LKS Omega Kleszczów oraz ogniwo LZS w Żłobni-

cy. 
Do sportowej rywalizacji stanęły ogniwa LZS z Łuszczanowic, Kleszczowa, 

Żłobnicy i Brudzic. Zwycięstwo w turnieju zdobyli zawodnicy z Brudzic, którzy 
otrzymali puchar i nagrodę sportową. Drugie miejsce na podium przypadło go-
spodarzom rozgrywek, a trzecią pozycję wywalczyli reprezentanci Kleszczowa. 

Puchar i nagrody sportowe ufundował LKS Omega Kleszczów.

nakomic ie  rozpoczęl i  sezon 
2011/2012 tenisiści stołowi LKS 

Omega Kleszczów. Podopieczni trene-
ra Longina Wróbla okazali się najlepsi 
w kategorii seniorów i juniorów. Przemy-
sław Gierak wygrał pierwszy wojewódzki 
turniej klasyfikacyjny seniorów, który ro-
zegrano w Łodzi. Jego kolega klubowy 
Jarosław Nitek był drugi, Kamil Trzcin-
ka piąty, a Łukasz Posmyk ósmy. W za-

S p o r t

S p o r t

S p o r t

l

l

l

l
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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

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.

Sukcesy tenisistów Omegi
wodach startowało około 60 zawodni-
ków z kilkunastu klubów. 

W Skierniewicach rozegrano 
I WTK juniorów, który zakończył się 
sukcesem 17-latka z Omegi- Witol-
da Uzarczyka. W turnieju startowa-
ło 32 juniorów, zakwalifikowanych 
wcześniej w eliminacjach międzypo-
wiatowych. 

Piłka nożna – III liga
20.08 - ZKS Włókniarz Zelów – Ome-
ga Kleszczów, 1:2
28.08 - Omega Kleszczów - LKS Ma-
zur Karczew, 0:0

31.08 - Omega Kleszczów – BKS 
Hutnik Warszawa, 0:2
4.09 -  RKP Broń 1926 Radom – 
Omega Kleszczów, 3:2
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G dańsk, Gdynia, Sopot oraz Malbork były głównymi punkta-
mi czterodniowej wycieczki dla dwóch grup emerytów i ren-

cistów, zorganizowanej we wrześniu przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Kleszczowie. W wyjeździe uczestniczyło 89 osób. 

W pierwszym dniu wycieczkowicze zwiedzali Sopot, przecha-
dzali się po najbardziej reprezentacyjnej ulicy miasta tzw. Moncia-
ku oraz spacerowali po sopockim molo - najdłuższym drewnianym 
pomoście w Europie. W drugim dniu wyjazdu uczestnicy zwiedzili 
Westerplatte, Stare Miasto w Gdańsku, Fontannę Neptuna, Kościół 
Mariacki. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Katedry 
Oliwskiej oraz wysłuchanie 20 minutowego koncertu organowego. 

W Gdyni seniorzy zwiedzili statek - muzeum „Dar Pomorza”, po 
czym udali się na wizytę do Akwarium Gdyńskiego. Ostatniego dnia 
wycieczki grupa zatrzymała się w Malborku, gdzie zwiedziła tamtej-
sze Muzeum Zamkowe.

Seniorzy zwiedzali

Próbna ewakuacja
wrześn ia  w  go -
d z i n a c h  p r z e d -

po łudn iowych  zos ta ła 
przeprowadzona próbna 
ewakuacja osób znajdują-
cych się w tym czasie na 
terenie kompleksu SOL-
PARK. Ćwiczenia były pro-
wadzone przy udziale stra-
ży pożarnej oraz policji 

z posterunku 
w Kleszczo-
wie. Ewaku-
acja dotyczy-
ł a  z a r ó w n o 
klientów SOL-
PARKU, jak 
też jego pra-

cowników oraz personelu i uczniów 
działających tu szkół: Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych i gim-
nazjum.

Akcja odbyła się bardzo spraw-
nie. W jej trakcie przeprowadzono 
symulację ratowania rannych oraz 
pokaz udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. Ze szczególnym 
zaciekawieniem przebieg prób-
nej ewakuacji obserwowali ucznio-
wie szkół.

15
Mistrzowie musztry paradnej 

niedzielę, 4 września, odbył się VI Wrzesiński Festiwal 
Orkiestr Dętych. O Grand Prix walczyło w tym roku osiem 

zespołów, które zmierzyły się w przemarszu, musztrze parad-
nej i koncercie scenicznym. Barwny 
korowód orkiestr, który przeszedł uli-
cami miasta, by następnie na rynku 
wykonać wspólny utwór i zaprezen-
tować się w musztrze paradnej, przy-
ciągnął wielu widzów. Nie inaczej było 
podczas występów scenicznych, które 
były ucztą dla oka i dla ucha. 

P ie rwsze  m ie j sce  w  musz -
trze paradnej zajęła  Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta Gminy Klesz-
czów pod  dy rekc ją  S ławomi ra 
Szafrańskiego. Grand Prix zdobyła, 
podobnie jak w roku ubiegłym, Or-
kiestra Dęta OSP w Konopiskach. 
  Oprócz zespołu z Kleszczowa w te-
gorocznym festiwalu udział wzięły: 
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra 
Dęta w Swarzędzu, Orkiestra Dęta 
OSP Osieczna, Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta Zespołu Szkół Elektronicz-
nych w Bydgoszczy, Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Wrzesińskiego Ośrodka 
Kultury, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
ZSGE z Konina, Orkiestra Dęta Gmi-

ny Biskupice oraz Orkiestra Dęta OSP w Konopiskach.

W


