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Który wariant
„Term”?

23 września odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kleszczów. Jednym z omawianych tematów była
sprawa „Term Kleszczów”. Przedstawiciele
firmy INW - Eko Consult, której Urząd Gminy
zlecił opracowanie studium wykonalności dla
tego przedsięwzięcia, zaprezentowali efekty
prac przewidzianych w drugim etapie.
Więcej na str. 3.

GOK otwiera
nowe drzwi
W niedzielę 5 października Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Kleszczów na DZIEŃ OTWARTY.
W programie: prezentacje działań kulturalnych
i artystycznych prowadzonych przez GOK w roku
kulturalnym 2014/2015.

Zaproszenie na zebrania
Rusza jesienna tura zebrań organizowanych w poszczególnych sołectwach naszej gminy. W zebraniach będą uczestniczyć tradycyjnie: wójt gminy, radni z danego okręgu, kierownicy wybranych referatów Urzędu Gminy oraz pracownik UG odpowiedzialny za kontakty z danym sołectwem (opiekun samorządu). W zaproponowanym porządku jesiennej tury
zebrań znajdują się takie tematy jak: ● realizacja bieżących inwestycji w sołectwie, ● zgłaszanie wniosków do projektu budżetu na 2015 r., ● dyskusja, ● wnioski przyjęte przez zebranie, ● sprawy różne.
Więcej na str. 3.

Problemy rekultywacji
Przez trzy wrześniowe dni naukowcy, przedsiębiorcy i samorządowcy wymieniali poglądy na temat problemów związanych z właściwym zagospodarowaniem terenów po byłych kopalniach. Dlaczego na miejsce obrad III Forum Polsko-Niemieckiego wybrany został
Kleszczów? Sprawa jest oczywista. Za 4-5 lat zakończy się wydobywanie węgla ze znajdującego się na terenie gminy złoża „Bełchatów”. Rekultywacja rozległej i głębokiej dziury po
wydobytym węglu to problem, z którym musi się zmierzyć nie tylko KWB Bełchatów.
Więcej na str. 7.

Rosną mury
Na placu budowy dwóch komunalnych
budynków mieszkalnych przy ul. Sportowej dobrze widoczny jest postęp prac. Ściany jednego z budynków mają już wysokość
dwóch kondygnacji, w drugim trwały przygotowania do zbrojenia pierwszego stropu.
Więcej na str. 7.

Wycieczka seniorów

Z propozycji wyjazdu na trzydniową wycieczkę w rejon Kotliny Kłodzkiej skorzystało blisko 70 emerytów i rencistów mieszkających w gminie Kleszczów. Organizatorem
wycieczki był Gminny Ośrodek Kultury. Jednym z miejsc, które obejrzeli seniorzy była
Polanica Zdrój. Tu zrobili pamiątkowe zdjęcie przy monumentalnej rzeźbie w Parku
Zdrojowym.
Więcej na str. 6.

Imprezy towarzyszące dniu:
● 15.30 - prezentacja uczestników koła wokalnego,
● 16.00 - przedstawienie „Kopciuszek - z przymrużeniem oka”,
● 13.00-19.00 - wystawa robotów ROBOBIT,
● 19.00 - koncert MROZU.
UWAGA: bezpłatne wejściówki na koncert można
otrzymać w świetlicy GOK w Kleszczowie od wtorku
do niedzieli w godz. 15.00-20.00.

Czytali
Sienkiewicza
Do akcji „Narodowego czytania”
włączyła się także Gminna Biblioteka
Publiczna w Kleszczowie. Dwoje
uczestników z SP Kleszczów, przebranych
w stroje Oleńki Billewiczówny oraz Andrzeja Kmicica nie pozostawiło wątpliwości, że
tym razem czytaną wspólnie lekturą będzie
m.in. „Potop”.
Więcej na str. 8.
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Wybory samorządowe ’2014
Okręgi wyborcze w gminie Kleszczów

2 września wójt gminy Kleszczów wydał obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.
Oto ustalone uchwałą Rady Gminy Kleszczów granice 15 okręgów wyborczych, w których wyborcy wybiorą po jednym radnym:
1. Bogumiłów, Dębina, Kamień, Rogowiec, Słok-Młyn, Stefanowizna.
2. Żłobnica.
3. Antoniówka, Kocielizna.
4. Łuszczanowice Kolonia, Łuszczanowice od nr 103 do nr 144.
5. Łuszczanowice od nr 48 do nr 102 i numery 271, 275.
6. Łuszczanowice od nr 1 do nr 47.
7. Kleszczów: ul. Gliniana, ul. Główna: nieparzyste 75-117, 124-186,
nr 119A i nr 188, ul. Słoneczna, ul. Sosnowa, ul. Zielona.
8. Kleszczów: ul. Cicha, ul. Dojazdowa, ul. Główna: nieparzyste 59-61,
parzyste 78-120, nr 69 i nr 76, ul. Krótka, ul. Niska, ul. Ogrodowa,
ul. Osiedlowa, ul. Poprzeczna, ul. Szkolna, ul. Wysoka.
9. Kleszczów: ul. Boczna, ul. Główna: 2, 2B-57A, parzyste: 60-72, ul. Łączna, ul. Polna, ul. Sportowa, ul. Urzędowa.
10. Kleszczów: ul. Brzozowa, ul. Jaśminowa, ul. Kwiatowa, ul. Leśna,
ul. Spacerowa, ul. Topolowa, ul. Wrzosowa, ul. Wspólna, ul. Źródlana.
11. Kleszczów: ul. Chabrowa, ul. Irysowa, ul. Jagodowa, ul. Jarzębinowa,
ul. Kalinowa, ul. Krokusowa, ul. Liliowa, ul. Malinowa, ul. Miła, ul. Południowa, ul. Poziomkowa, ul. Różana, ul. Słonecznikowa, ul. Tulipanowa,
ul. Wschodnia.
12. Łękińsko: ul. Długa 1-17, ul. Miła, ul. Modrzewiowa, ul. Północna,
ul. Rolna, ul. Słoneczna, ul. Topolowa, ul. Ustronna.
13. Łękińsko: ul. Akacjowa, ul. Długa 18-91, ul. Klonowa, ul. Leśna,
ul. Poprzeczna, Wola Grzymalina Kolonia.
14. Adamów, Czyżów, Łękińsko ul. Szkolna.
15. Wolica.

Gminna Komisja Wyborcza

23 września ukonstytuowała się Gminna Komisja Wyborcza w Kleszczowie. Jej przewodniczącą jest Kamila Bednarz, zastępcą przewodniczącego
Roman Skalski, a członkami: Katarzyna Jabłońska, Maciej Kozieł, Alicja Kukieła, Grażyna Pękala, Tomasz Rogut i Karolina Sokalska.
Siedziba GKW mieści się w budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul.
Główna 47 pokój nr 9, tel. 44 731–31–10. Komisja ustaliła harmonogram dyżurów, w czasie których przyjmowane będą zgłoszenia list kandydatów na
radnych oraz zgłoszenia kandydatów na wójta. Ten harmonogram, a także
wszelkie akty prawne, komunikaty, zarządzenia i obwieszczenia dotyczące
wyborów znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kleszczow.pl) w zakładce Wybory samorządowe 2014.

Wybory do powiatu i sejmiku

Rada Powiatu Bełchatowskiego liczy 23 członków. Pięciu spośród nich
zostanie wybranych w okręgu nr 5, który obejmuje cztery gminy: Szczerców,
Rusiec, Kluki, Kleszczów.
33 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego wybranych zostanie
w pięciu okręgach. Wyborcy z gminy Kleszczów wraz z innymi wyborcami
z terenu powiatu bełchatowskiego znaleźli się w okręgu nr 4. Będzie w nim
wybieranych 6 radnych, którzy reprezentować w sejmiku mają miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, bełchatowski, łódzki wschodni
i radomszczański.

Kalendarium wyborcze (cz. I)

Do 7 października do godz. 24.00: ● zgłaszanie komisjom wyborczym list
kandydatów na radnych.
Do 17 października do godz. 24.00: ● podanie do publicznej wiadomości
informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych; ● zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych; ● zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym
kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Do 26 października: ● powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych; ● sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy; ● zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Brailleʼa.
(s)
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Kolejne warsztaty
dla przedsiębiorców
Urząd Gminy w Kleszczowie we współpracy z firmą World Trade Center Poznań organizuje w ramach projektu „Biznes - Inwestycje - Rozwój” kolejne bezpłatne warsztaty dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kleszczów oraz dla
potencjalnych inwestorów. Przypomnijmy, że pierwszy cykl zajęć
warsztatowych odbył się w czerwcu.
Tematy dwóch najbliższych jednodniowych warsztatów:
● 3 października - Zabezpieczenie transakcji handlowych w obrocie gospodarczym oraz skuteczne techniki odzyskiwania należności,
● 16 października - Podstawy biznesowego savoir vivre’u oraz
skuteczna komunikacja mailowa i telefoniczna w biznesie.
Warsztaty prowadzone będą na terenie kompleksu SOLPARK
Kleszczów. Czas trwania każdego z nich - ok. 6 godzin. Poprowadzą
je specjaliści z wybranych dziedzin. Uczestnicy otrzymają certyfikat
potwierdzający udział.
Informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Zainteresowani mogą zgłaszać się telefonicznie (nr 44/ 731 31 10 wew. 151)
w godzinach pracy Urzędu Gminy Kleszczów lub wysyłając formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na gminnej stronie internetowej na
adres e-mail: michalsz@kleszczow.pl.

Będzie parking przy Szkolnej
października przyjmowane będą oferty firm zainteresowaDo 8nych
budową gminnego parkingu w Łękińsku. Nowe miej-

sca postojowe mają być wykonane na działce nr 874/9 przylegającej
do ul. Szkolnej (róg Modrzewiowej). Oprócz 40 miejsc postojowych
dla samochodów osobowych (w tym 6 stanowisk dla samochodów
osobowych osób niepełnosprawnych), powstaną też jezdnie manewrowe, chodniki, ogrodzenie i oświetlenie. Parking ma być przystosowany do wjazdu autobusów szkolnych.
Zadaniem firmy, która wygra gminny przetarg, będzie też rozbiórka istniejącej infrastruktury, która koliduje z nową inwestycją
i przebudowa odcinków sieci teletechnicznej, kanalizacji deszczowej
i oświetlenia drogowego.
(s)

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 518 ze
zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie
przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej
w miejscowości Kleszczów, gmina Kleszczów, pow.
bełchatowski, woj. łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu
podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej
oraz opublikowana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej Gminy
Kleszczów www.kleszczow.pl.

Wójt Gminy Kleszczów

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie
przy ul. Głównej 47, na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.kleszczow.pl oraz na stronie
Urzędu Gminy www.kleszczow.pl zostało wywieszone
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Łuszczanowice.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można
uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów - pokój 26, tel. 44/
7313110 w. 131.
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„Termy” muszą poczekać?
przedstawione zostały trzy różne rozwiązania urbanistyczno-archiNa początek
tektoniczne dla inwestycji „Termy Kleszczów - Park Sportu, Rekreacji, Relak-

su i Rozrywki”, która miałaby być realizowana na terenach o powierzchni ok. 8,6 ha,
położonych w sąsiedztwie SOLPARKU i przeznaczonych pod usługi rekreacyjno-sportowe.
Przypomnijmy, że w każdym z trzech wariantów jest przewidziana (oprócz basenów termalnych) budowa hotelu. Jeden z wariantów nastawiony jest na przyciągnięcie inwestora prywatnego, drugi - to rozwiązania służące głównie mieszkańcom gminy
Kleszczów, zaś trzeci nastawiony jest na budowę wokół SOLPARKU obiektów o funkcjach sportowych. Na posiedzeniu komisji przedstawiono też skromniejszy czwarty
wariant, który zakłada ulokowanie basenów termalnych w głównej siedzibie SOLPARKU, po jej rozbudowie w kierunku ulicy Sportowej.
Radni zostali zapoznani z wynikami analiz finansowych, przygotowanych przez
firmę INW - Eko Consult dla każdego wariantu oddzielnie. Szacunkowe dane określały zarówno wielkość wydatków na realizację każdego z wariantów, jak też kwoty
rocznych dopłat z budżetu gminy, które byłyby potrzebne do funkcjonowania obiektu. Radni nie podjęli decyzji o poparciu dla któregokolwiek wariantu inwestycji „Termy Kleszczów”.
Z przebiegiem prezentacji oraz dyskusją na temat przedstawionych materiałów
można zapoznać się na gminnej stronie internetowej, w zakładce Rada Gminy/ Relacje wideo z sesji.
(s)

Cenna wiedza z Pyrzyc
do 11 września w Barlinku odOd 9bywał
się Konwent Geotermii Pol-

skich, połączony ze specjalistyczną konferencją, poświęconą stosowanej przez
Geotermię Pyrzyce technologii, która ma
służyć zwiększeniu chłonności warstwy
złożowej wód geotermalnych. W wydarzeniu tym uczestniczył wójt Sławomir Chojnowski, a także przedstawiciele Zakładu
Komunalnego „Kleszczów” sp. z o.o.: prezes zarządu Krzysztof Jasnos oraz kierownik Działu Eksploatacji - Paweł Bujacz.
W trakcie wspomnianej konferencji były
omawiane doświadczenia działającej od
blisko 20 lat ciepłowni w Pyrzycach, która
wykorzystuje na skalę przemysłową ciepło
wód termalnych.
– Spółka Geotermia Pyrzyce wykorzystuje do ogrzewania miasta wodę

z odwiertu geotermalnego - mówi wójt
Sławomir Chojnowski. – Jest to woda
o temperaturze ponad 60ºC, ale mocno zasolona. Musi więc być po wykorzystaniu odprowadzona w głąb ziemi.
Największym technicznym problemem
jest to, że w kolejnych latach zmniejsza
się wydajność otworów zatłaczających,
bo związki soli zatykają pory i szczeliny w skałach. W Pyrzycach zastosowano nowe metody zwiększania chłonności otworu zatłaczającego. Zanim
zacznie się eksploatacja wód termalnych w Kleszczowie, które - jak wiemy
- też są wodami solankowymi chcieliśmy od przedstawicieli spółki Geotermia Pyrzyce uzyskać więcej konkretnej wiedzy.
(s)
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Doradca zawodowy - bezpłatnie

Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK) w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zaprasza młodzież, rodziców i zainteresowane
osoby do korzystania z usług doradcy zawodowego. Młodzi, wkraczający na rynek pracy, mogą
uzyskać pomoc w wyborze zawodu bądź kierunku dalszej edukacji. Osoby starsze mogą liczyć
na porady zawodowe oraz informacje na temat
aktualnej sytuacji na rynku pracy.
Szkolny Ośrodek Kariery oferuje też swą pomoc
w przygotowywaniu dokumentów i CV. Z doradcą
zawodowym można kontaktować się: ● we wtorki - 8.00-12.00,● w środy - 8.00-14.00, ● w piątki - 15.00-17.00. Kontakt mailowy: szok@zspkleszczow.pl.

Opłata za odpady

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 października
2014 r. upływa termin zapłaty III raty należności
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy
w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem na
rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Komunikaty medyczne

Badania USG: ● 11.10. godz. 9.00-14.00 - USG
dzieci/ ortopeda, ● 18.10. godz. 9.00-14.00 USG tarczycy/ jamy brzusznej - rejestracja tel.
535 011 383.
Lekarze-pediatrzy: ● 11.10. godz. 9.00-14.00
(bez rejestracji) i 23.10 godz. 13.00-17.00 rejestracja WAM, tel. 44/ 731 30 15 - dr B.
Borowska-Rybus ● 30.10. godz. 13.00-17.00 rejestracja - tel. 535 011 383 - dr V. Gołąbek.
Lekarze-ginekolodzy: ● 10.10. i 24.10. godz.
13.00-19.00 - dr. R. Skalski - rejestracja tel.
535 011 383 ● 9.10. i 23.10. godz. 13.00-17.00
- dr A. Laskowska - rejestracja WAM, tel. 44/
731 30 15, ● 25.10. godz. 9.00-14.00 - dr A.
Laskowska - rejestracja tel. 535 011 383.

Harmonogram zebrań wiejskich
2 października (czwartek) - CZYŻÓW - godz. 1700 - Świetlica wiejska
- Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert
Olewiński, Marcin Bębnowski, Henryk Michałek, Krystyna Ciesielczyk,
Kazimierz Mikus
3 października (piątek) - DĘBINA - godz. 1630 - Dom kultury - Uczestnicy
z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński, Marcin
Bębnowski, Halina Zagórska, Agnieszka Włodarczyk
3 października (piątek) - ANTONIÓWKA - godz. 1745 - Dom kultury
- Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert
Olewiński, Marcin Bębnowski, Mariusz Sobociński, Elżbieta Mikus
6 października (poniedziałek) - ŁUSZCZANOWICE - godz. 1700 - Dom
kultury - Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski,
Joanna Guc, Robert Olewiński, Marcin Bębnowski, Paweł Bujacz,
Dariusz Bujacz, Teresa Jarkowska
7 października (wtorek) - WOLICA - godz. 1700 - Dom kultury - Uczestnicy
z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Joanna Guc, Robert
Olewiński, Marcin Bębnowski, Henryk Michałek, Krystyna Ciesielczyk,
Magdalena Kaczmarek

8 października (środa) - ŻŁOBNICA - godz. 1700 - Dom kultury (budynek
starej szkoły) - Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski,
Joanna Guc, Robert Olewiński, Marcin Bębnowski, Lesław Jańczyk
Izabela Szymurska
13 października (poniedziałek) - ŁĘKIŃSKO - godz. 1700 - Dom kultury
- Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Joanna
Guc, Robert Olewiński, Jacenty Kociniak, Jacek Pacholik, Marcin
Bębnowski
14 października (wtorek) - KLESZCZÓW - godz. 1700 - Dom kultury
- Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Joanna
Guc, Robert Olewiński, Marcin Bębnowski, Halina Gurazda, Tadeusz
Kuśmierek, Mirosław Misiak, Jan Olczak, Jarosław Rzeźnik
15 października (środa) - ROGOWIEC - godz. 1600 - Świetlica w Rogowcu
- Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert
Olewiński, Marcin Bębnowski, Halina Zagórska, Aneta Michałek
15 października (środa) - KAMIEŃ - godz. 1800 - Remiza OSP - Uczestnicy
z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński, Marcin
Bębnowski, Halina Zagórska, Jacek Kierasiński
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ARREKS ostrzega!
W związku z działaniami firmy Telekomunikacja dla Domu, która powołuje się na powiązania i współpracę z Agencją ARREKS w zakresie
usług telekomunikacyjnych i nakłania naszych Abonentów do podpisania nowej umowy, informujemy że Agencja ARREKS nie współpracuje i
nie ma żadnych powiązań ze wspomnianą firmą.
Zalecamy sprawdzenie wiarygodności osób, które powołują się na
współpracę z Agencją ARREKS i proszą o przedstawienie ostatnich
faktur za usługi telekomunikacyjne. Wszystkie osoby związane z Agencją ARREKS winny posiadać upoważnienie do bezpośrednich kontaktów z klientami. Brak takiego upoważnienia jest równoznaczny z próbą
oszustwa przez osobę powołująca się na taką współpracę.
Informujemy, że osoby które podpisały umowę z firmą Telekomunikacja dla Domu mają prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny w terminie 10 dni od jej zawarcia.
Osoby, które zostały wprowadzone w błąd i podpisały umowę z firmą Telekomunikacja dla Domu prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem
Obsługi Klienta ARREKS - osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznie pod bezpłatnym numerem: 44/ 731 37 13 lub elektronicznie na adres: bok@arreks.com.pl.
Pracownicy ARREKS bezpłatnie pomogą Państwu w formalnościach związanych z odstąpieniem od umowy.
Zarząd Spółki

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014
r. poz. 379.), oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3
w związku z art. 29 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz Uchwały Nr
XXXVI/347/2013 z dnia 27 maja 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:
od 3 października 2014 roku do 24 października 2014 roku
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97410 Kleszczów, w godz. od 900 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie
zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 21 października 2014 roku w siedzibie tutejszego Urzędu o godz. 1600.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi
do projektu zmiany studium.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma
prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres kancelaria@kleszczow.pl z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2014 roku. Przedłożone uwagi podlegają
rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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OGŁOSZENIE
o ponownym (piątym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz
uchwały Nr XXXVII/364/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24
września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów
zawiadamiam
o ponownym (piątym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 września 2014
r. do 16 października 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz we wtorki
w godz. od 900 do 1700.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
14 października 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego,
może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do
Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2014 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1
oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu
zmiany planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kleszczów na adres Urząd
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów,
ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013
r. poz. 262) na adres mailowy: kancelaria@kleszczow.pl w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2014 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu
oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez
Wójta Gminy Kleszczów.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Szkolenia
dla mieszkańców

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie
zaprasza w dniu 07.10.2014 r.

na bezpłatne spotkanie informacyjne

nt. założeń Funduszy Europejskich
na lata 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się w Kleszczowie w SOLPARK-u.
Rozpoczęcie godz. 1100.
Prowadzący - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego z Departamentu Polityki
Regionalnej.
Program spotkania i formularz
zgłoszeniowy na stronie: www.arreks.com.pl.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie
formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@arreks.
com.pl lub faksem na numer 44/ 731 37 32.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni na umowę zlecenie

INSTRUKTORA
zainteresowanego dodatkową pracą z dziećmi
i młodzieżą do prowadzenia zajęć
nauki gry na gitarze.
Szczegółowe informacje dotyczące: ● wymagań stawianych kandydatom, ● zakresu wykonywanych zadań,
● wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie GOK w Kleszczowie (tel. 44/ 731-32-30, 731-35-63).

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/15 Fundacja
Rozwoju Gminy Kleszczów ogłasza zapisy na szkolenia i kursy dla
mieszkańców naszej Gminy.
Wśród dokonanych już zgłoszeń można wyróżnić zainteresowanie szkoleniami w zakresie: ● prawa jazdy kat. C i E, ● opiekuna dziennego, ● spawania, ● przewozu rzeczy, ● uprawnień
SEP, ● obsługi wózków widłowych, ● obsługi maszyn ciężkich
(ładowarki, koparki, spycharki).
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 wszystkim
mieszkańcom gminy Kleszczów 50 % kosztów oraz 70 % kosztów bezrobotnym mieszkańcom Gminy. Warunkiem uczestnictwa
w kursie, oprócz stałego zameldowania, jest wpłata zaliczki w wysokości 200 zł.

Technologie Ekologiczne
upadły
w „Gazecie Wyborczej” ukazało się ogłoszenie inW sierpniu
formujące, iż 6 sierpnia Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybu-

nalskim (V Wydział Gospodarczy) ogłosił upadłość firmy Zbigniew
Tokarz Technologie Ekologiczne w Bogumiłowie. Postępowanie
upadłościowe prowadzone jest przez syndyka Jacka Kalinowskiego, zaś wszelkie wierzytelności należy wnosić do sędziego komisarza w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia upadłości.
Firma w Bogumiłowie zajmowała się przerabianiem odpadów
z tworzyw sztucznych na paliwa ciekłe.
(s)

SOLPARK Kleszczów Sp. z o.o. prowadzi
nabór na stanowiska:

Poszukuję mieszkania
lub domu
do wynajęcia

 ratownik wodny – koordynator,

w gminie Kleszczów.
Kontakt pod nr 507-801-774.

 ratownik wodny.
Szczegółowe informacje na www.solpark-kleszczow.
pl, w zakładce „kariera”.

Oferty pracy

Producent wyrobów papierniczych i higienicznych do swojej fabryki zlokalizowanej w powiecie bełchatowskim poszukuje:

specjalistę ds. dokumentacji produkcyjno-magazynowej
Wymagane kwalifikacje i umiejętności: ● znajomość
procesów produkcyjnych magazynowych i elementów
zarządzania produkcją i magazynem, ● umiejętność
zarządzania ludźmi (zastępuje kierownika zmiany), ●
znajomość komputera.
Zakres obowiązków: ● tworzenie i aktualizowanie
raportów funkcjonujących w ramach działu, ● bieżące
prowadzenie dokumentacji produkcyjno-magazynowej.
Oferujemy konkurencyjne warunki zatrudnienia i płacy.

operatora wózka widłowego
Wymagane kwalifikacje i umiejętności: ● doświadczenie w pracy
na magazynie lub na produkcji, ●
uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi.
Zakres obowiązków: ● obsługa
wózka widłowego, ● wypełnianie
dokumentacji magazynowej.
Oferujemy konkurencyjne warunki
zatrudnienia i płacy.

pracownika produkcji
Wymagane kwalifikacje i umiejętności: ● doświadczenie w pracy z maszynami w ruchu, ● gotowość do pracy zmianowej.
Zakres obowiązków: ● obsługa
maszyn produkcyjnych, ● kontrola jakości wyprodukowanych
części.
Oferujemy konkurencyjne warunki zatrudnienia i płacy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.
Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres mailowy: ofertapracodawcy@o2.pl.
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Prosto z SOLPARKU
Kolejne obozy sportowe
Sezon wakacyjny stał w SOLPARKU pod znakiem młodzieżowych obozów piłkarskich. Jesienią w kleszczowskim kompleksie organizowane są głównie obozy dla niepełnosprawnych sportowców.
We wrześniu i październiku uczestniczą w nich osoby skierowane
przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji, a w listopadzie swój kolejny przyjazd zapowiedziała kadra Polski w grze rugby na wózkach.

Więcej w strefie saun
SOLPARK poszerzył swoją ofertę w strefie saun. Teraz osoby korzystające z saun zaprasza do korzystania z zabiegów upiększających ciało przy użyciu kosmetyków odżywiających skórę
i włosy. Potrzebne produkty kosmetyczne dostępne są w punkcie
obsługi klienta w strefie SPA.

Gastronomia z logo SOLPARKU

Od 1 września kleszczowski SOLPARK oferuje także usługi
gastronomiczne. Do dyspozycji gości jest m.in. restauracja przy
ul. Sportowej 8 czynna codziennie od 14 do 20, pizzeria (10-22).
Spółka uruchomiła też usługi cateringowe.
– Zapraszamy też do korzystania z naszej oferty organizacji
imprez okolicznościowych, tematycznych oraz eventów w restauracjach Hotelu SOLPARK przy ulicy Sportowej 3 – mówi przedstawiciel spółki SOLPARK Kleszczów.

Seanse filmowe
Miłośników kina SOLPARK zaprasza w najbliższym czasie na
następujące seanse:
● 5 października: ● godz. 16.00 - „Wakacje Mikołajka”; ● godz.
18.30 - „Miasto 44”.
● 6 października: ● godz. 9.00 - „Miasto 44” (seans dla szkół).
Bilety do nabycia w kasie głównej SOLPARKU, projekcje filmów odbędą się na auli.

Pogodnie na święcie

Z propozycji udziału w zorganizowanym przez Urząd
Gminy wyjeździe na skierniewickie święto kwiatów, owoców i warzyw skorzystało w tym roku aż 87 mieszkańców naszej gminy. Pogodna sobota 20 września sprzyjała barwnej ulicznej paradzie, a także innym plenerowym
atrakcjom, pod znakiem których stoi to wrześniowe święto Skierniewic. Impreza ma nie tylko kulturalny i handlowy charakter. Skierniewicki Instytut Ogrodnictwa pokazuje efekty prac naukowych, które służą doskonaleniu
gatunków warzyw, owoców i roślin ozdobnych. Oprócz
oglądania barwnych wystaw podczas święta można korzystać z porad fachowców w zakresie upraw, można też
kupować produkty, przywiezione przez licznych sadowników i ogrodników.
(s)

NR 18/397

Zwiedzali okolice Kłodzka

G

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie - jak co roku z okazji Dnia Ludzi Starszych - zorganizował trzydniową wycieczkę. Zaprosił na nią emerytów i rencistów, mieszkających na terenie naszej gminy. W tym roku celem wyjazdu stały się turystyczne
atrakcje, których pełno w okolicach Kotliny Kłodzkiej. W dwóch terminach (2-4 września oraz 9-11 września) na wycieczkę wyjechało łącznie 69 osób.
W czasie trzydniowej wyprawy seniorzy zwiedzili Kopalnię Złota
w Złotym Stoku, zobaczyli Krzywą Wieżę w Ząbkowicach Śląskich,
Bazylikę Mniejszą w Bardzie Śląskim (wraz z działającą tu ruchomą
szopką), odwiedzili też kłodzką twierdzę. Drugi dzień zwiedzania
rozpoczęto wizytą w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
Później uczestnicy mogli pospacerować po Parku Zdrojowym i skorzystać z pijalni wód w Polanicy Zdroju. Odwiedzili też słynną Bazylikę w Wambierzycach, Kaplicę Czaszek w Czermnej, a na koniec
- Błędne Skały w Górach Stołowych. W trzecim dniu wycieczki nasi
mieszkańcy oglądali dwie ważne atrakcje: maryjne sanktuarium
w Krzeszowie oraz Zamek Książ w Wałbrzychu.

Finał
fotograficznego konkursu

W

ręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji konkursu
fotograficznego „Przyłapani na czytaniu” miało miejsce 27
września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie. W konkursie wzięło udział 31 uczestników w trzech kategoriach wiekowych.
Komisja konkursowa nagrodziła następujące prace:
Grupa wiekowa do
lat 13: ● 1. „Sztuka
planowania i czytania” - autor Jakub
Kokosiński, ● 2.
„Czas relaksu” - Hubert Urbański, ● 3.
„Pod gruszą” - Weronika Wójcik.
Grupa wiekowa 1417 lat: ● 1. „Na leśnej dróżce mała Maja czyta o wróżce” - Magdalena Wójcik, ● 2. „Czytanie łączy pokolenia - rozwija rozum dzieci,
odmładza charakter starszych” - Natalia Woch, ● 3. „Czy to góry,
czy to morze każdy książkę czytać może” - Aleksandra Radoń.
Grupa wiekowa powyżej 18 lat: ● 1. „Brzydkie kaczątko” - Justyna
Cieślak, ● 2. „Popołudniowy relaks” - Wioletta Ratajczyk, ● 3. „Poczytam ci kotku” - Piotr Gronczyński.
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Wszystkie konkursowe prace można oglądać na wystawie zorganizowanej przez GBP
w Kleszczowie.
(s)
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III Polsko-Niemieckie Forum

O rekultywacji i rewitalizacji (cz. I)
godnie z zapowiedzią wracamy do tematyki zorganizowanego w pierwszych
dniach września w Kleszczowie III Polsko-Niemieckiego Forum. Jego głównymi organizatorami były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz niemiecka firma LMBV (Łużycka i Środkowoniemiecka Spółka Zarządzania Górnictwem).
Do udziału w forum zostali zaproszeni główni uczestnicy procesów zagospodarowania tych terenów, które wcześniej były miejscem działalności górniczej. Do
rekultywacji takich terenów zobowiązane są przedsiębiorstwa górnicze, zaś ich
właściwym zagospodarowaniem są zainteresowani inwestorzy, w tym samorządy
gmin. Wydawanie administracyjnych decyzji i uchwalanie dokumentów planistycznych angażuje do tego procesu kolejne instytucje, w tym także samorządy lokalne. Kolejna grupa zainteresowana tematyką rekultywacji i rewitalizacji to jednostki
badawczo-rozwojowe, w których gestii leży jak najlepsze przygotowanie i zaprojektowanie tych procesów. Jedynie wymiana wiedzy i doświadczeń
oraz dobra współpraca wszystkich tych podmiotów
mogą zapewnić wysoką jakość i trwałość przedsięwzięć rewitalizacyjnych – to główna konkluzja, jaką
po trzech dniach forum, po wysłuchaniu i obejrzeniu kilku prezentacji tematycznych i po kilku wizytach w terenie wysnuć mogli jego uczestnicy.
Wójt Sławomir Chojnowski otwierając obrady
powitał uczestników forum, zebranych w auli SOLPARKU. Organizatorom podziękował za to, że na miejsce tego wydarzenia wybrali Kleszczów. Poinformował, że w ciągu najbliższych czterech lat Kopalnia Węgla
Brunatnego Bełchatów zakończy wydobywanie węgla na naszym terenie.
– Konieczne jest poznawanie doświadczeń innych samorządów, a także
rozpoznanie możliwości technicznych i organizacyjnych związanych z zagospodarowaniem terenów pokopalnianych. Będziemy prowadzić możliwie szerokie
konsultacje, także z przedstawicielami świata nauki, by szukać jak najlepszych
rozwiązań.
Poprzez te konsultacje chcielibyśmy znaleźć odpowiedzi m.in. na takie pytania: Jak utrzymać wysoką dynamikę rozwoju gminy Kleszczów, kiedy kopalnia
przestanie wydobywać węgiel, a wraz z tym zmniejszą się wpływy do budżetu? Jakim gałęziom przedsiębiorczości dać szansę rozwoju w nowym okresie? Jak pozostać atrakcyjnym ośrodkiem dla osiedlania się młodych, dynamicznych rodzin?
Jak w sposób odpowiedzialny i mądry zagospodarować tereny po wydobytym węglu? W jakim kierunku rekultywować zbiorniki popiołu położone w obrębie odkrywki, by nie pozostały jedynie uciążliwą pamiątką po latach gospodarczej prosperity?
Klaus Zschiedrich – prezes zarządu niemieckiej spółki LMBV, która od lat prowadzi działania
zabezpieczające tereny po byłych kopalniach węgla
brunatnego na terenach byłej NRD, znaczną część
swojego wystąpienia poświęcił przypadkom zarwania się skarp na terenie jednej z byłych kopalń,
a także niespodziewanej utracie stabilności zwałowisk łużyckich odkrywek. Mówił też o opracowanej
i wdrożonej przez LMBV technologii zabezpieczania wielkich powierzchni zwałowisk za pomocą mikrowybuchów. Metoda ta pozwala skutecznie zagęszczać i stabilizować przemieszany i niejednorodny materiał na zwałowiskach.
Spółka LMBV zajmuje się kompleksowo rekultywacją i ochroną terenów po
byłych odkrywkowych kopalniach. W zakresie jej działań jest m.in. dbanie o jakość
wód wypełniających dawne wyrobiska, a także sprawdzanie jakości wód okolicznych rzek. W związku z tym spółka prowadziła ostatnio wiele działań, by obniżyć
znaczną zawartość żelaza w wodach Szprewy i jej dopływów.
Jeden z kluczowych, ważnych dla gminy Kleszczów wniosków, zawartych
w prezentacji prezesa Klausa Zschiedricha brzmi następująco:
„Ściśle powiązane z postępami w rekultywacji byłych terenów wydobycia węgla brunatnego są przemiany strukturalne w tych rejonach, wspieranie planowymi
inwestycjami krajów związkowych w celu podwyższenia standardów użytkowania
terenów pogórniczych, przyciągające prywatnych inwestorów oraz umożliwiające
różnorodne korzystanie z tych terenów, a szczególnie z jezior”.
Widać więc, że istotną rolę w planowaniu rozwoju miejsc, gdzie zostało wyeksploatowane bogactwo narodowe, jakim jest węgiel brunatny mają także do odegrania władze państwowe. Tak jest w przypadku Niemiec.
J. Strachocki

Z
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Gminne inwestycje

rogowcy działają teraz w dwóch miejscowościach. W Żłobnicy na drodze prowadzącej do strefy przemysłowej po ułożeniu warstwy tłucznia ustawiane są obrzeża i krawężniki (fot. 1).
W Czyżowie powoli zbliża się ku końcowi wielka drogowa inwestycja. Na kilku odcinkach dróg pod koniec września układane były
warstwy bitumiczne, toczą się też prace przy budowie ronda. Jego
zarys jest już widoczny (fot. 2).

1

2

Z kolei ekipy budowlańców pracują w trzech miejscach.
W Wolicy w ramach modernizacji domu kultury kończono wymianę
stolarki okiennej, a spora część elewacji pokryta została brązową
płytą elewacyjną HPL (fot. 3). W Łękińsku trwały jeszcze prace na
zewnątrz budynku szkoły podstawowej (m.in. przy boisku sportowym).
3
W szybkim tempie posuwa się
natomiast budowa komunalnych budynków na osiedlu Łuszczanowice.
Zgodnie z informacją kierownika budowy codziennie pracuje tu ponad
20 robotników. W ostatnim tygodniu
września w jednym budynku gotowy był pierwszy strop i rosły ściany
drugiej kondygnacji, w drugim z budynków murarze kończyli murowanie
ścian pierwszej kondygnacji, trwały też prace przygotowawcze do wykonania ław fundamentowych
w zespole 20 garaży.
(s)
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Czytali Sienkiewicza
września w przygotowanej specjalnie na tę okazję bibliotecznej kawiarence GBP w Kleszczowie spotkali się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z naszej gminy, zaproszeni
do udziału w „Narodowym czytaniu”. Podstawowym celem przedsięwzięcia, zainicjowanego w 2012 roku przez Prezydenta RP jest
- jak wiadomo - popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
W tym roku przedmiotem narodowej lektury była sienkiewiczowska „Trylogia”. Gimnazjaliści czytali fragmenty „Ogniem i mieczem”,
uczniowie SP Kleszczów
– „Potopu”, a uczniowie
SP Łękińsko – „Pana Wołodyjowskiego”.
Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy kubek i certyfikat uczestnictwa w Narodowym Czytaniu Trylogii Henryka
Sienkiewicza, opatrzony pieczęcią przysłaną
specjalnie na tę okazję
z Kancelarii Prezydenta RP.
– Myślę, że spotkanie z Sienkiewiczem było dla naszej młodzieży ciekawym doświadczeniem – mówi Renata Frach, nauczycielka
kleszczowskiej podstawówki. – Przed przystąpieniem do czytania
uczniowie zostali zapoznani przede wszystkim z wymową historyczną powieści, co pozwoliło im świadomie interpretować poszczególne fragmenty.
W przyszłym roku Narodowe Czytanie poświęcone będzie „Lalce” Bolesława Prusa.
(s)
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SPRZEDAM

działkę rekreacyjną o pow. 1066 m kw.
w miejscowości Długie nad Jeziorem Długie,
gmina Izbica Kujawska. Działka dochodzi do
samego lustra wody. Domek na działce murowany
z poddaszem użytkowym. Powierzchnia użytkowa
domku 96 m kw. Tel. kontaktowy 505 085 352.

Szukam pokoju do wynajęcia
dla licealistki,
najchętniej blisko SOLPARKU
w Kleszczowie.
Tel. 504-785-698.
PRYWATNY GABINET LEKARSKI
Marzanna Bartosiewicz
Specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
Kleszczów, ul. Słonecznikowa 7
Tel. 600 019 785
Badania kierowców i kandydatów
na kierowców (kat A, B, T).
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Szkolne wieści
Kolejne „Sprzątanie świata”
17 września uczniowie SP Kleszczów wzięli udział w kolejnej akcji
ekologicznej „Sprzątanie świata”. Klasy III-VI pod opieką nauczycieli na wyznaczonym terenie Kleszczowa (okolice szkoły, osiedle
Zacisze, lasy wzdłuż ul. Milenijnej oraz teren leśny w pobliżu ronda)
uprzątnęły śmieci, którymi wypełniły 58 worków. Ten dzień szkoła
wykorzystała do przeprowadzenia kilku innych edukacyjnych, bądź
profilaktycznych działań. Był np. międzyklasowy konkurs plastyczny „Ziemia - nasze wspólne dobro”, a także dwa spektakle zrealizowane przez Impresariat Artystyczny TEART z Wieliczki (widowisko dla klas I-III „Doktor kruk” oraz dla klas IV-VI „Żyj w trzeźwości
człeku”). Chwilą muzycznego relaksu okazała się „żywa lekcja muzyki” z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów.
Uczniowie wysłuchali koncertu orkiestry, poznawali brzmienie i wygląd podstawowych instrumentów, oglądali taneczne popisy mażoretek.

Policjant w roli nauczyciela
Jarosław
Popławski
- kierownik kleszczowskiego Posterunku Policji przeprowadził spotkanie z uczniami klas
pierwszych SP Kleszczów, dotyczące spraw
bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Zajęcia odbywały się na
zewnątrz szkoły. Dzieci
mogły więc obejrzeć
znajdujące się w pobliżu znaki drogowe i przećwiczyć w praktyce zasady przechodzenia
przez ulicę. Mogły poznać także policyjne wyposażenie.

Salon Maturzystów Perspektyw 2014
16 września tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie uczestniczyli w Salonie Maturzystów w Łodzi.
Każdy uczeń miał możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
i zdobycia wiedzy na temat egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki, historii, WOS, fizyki i języków obcych. Zainteresowaniem cieszyły się spotkania z przedstawicielami uczelni
wyższych z całej Polski.

Na sportowym obozie
Od 8 do 13 września uczniowie klas sportowych ZSP w Kleszczowie przebywali na obozie sportowym w Centralnym Ośrodku Sportu
w Spale. Zajęcia poprowadzili szkolni nauczyciele i trenerzy. Filmową relację z obozu zamieszczono na internetowej stronie szkoły.

Marsz w rocznicę Września
XV Regionalny Marsz na Orientację, zorganizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne przy współpracy Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców
Poleskich oraz Stowarzyszenia Rejonowego Sztabu Ratownictwa
miał uczcić pamięć żołnierzy, którzy w naszym regionie walczyli we
wrześniu 1939 r. z niemieckim najeźdźcą. Trzyosobowe grupy miały
do pokonania kilkunastokilometrową trasę: Grocholice - Zdzieszulice Dolne - Augustynów - Bukowa - Borowa Góra. Na trasie rywalizowały w takich konkurencjach jak udzielanie pomocy przedmedycznej, strzelanie z broni pneumatycznej, rzut granatem oraz quiz
historyczny. Przy pomniku na Borowej Górze odbyło się ogłoszenie
wyników. Z grona 9 uczniów ZSP najlepiej wypadli Marcin Muskała,
Kamil Bębnowski i Mateusz Roczek.
å ciąg dalszy na str. 12
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny oraz nieograniczony ustny

na sprzedaż składników majątkowych pochodzących z GOK Kleszczów, GOK Łękińsko i GOK Wolica.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2014 r. (poniedziałek)
• o godz. 11.00 - w Domu Kultury w Łękińsku,
• o godz. 13.00- w Domu Kultury w Kleszczowie.
Lp.

Nazwa

1.
2.

Fotele UG/DKŁK/49
Komputer DELL Opti Plex
GX 620 - UG/4/214
Szafa niska
UG/BKL/16
Regał biblioteczny
UG/BKL/36
Biurko
UG/DKK/10
Stolik kwadratowy
UG/DKK/16
Biurko 140x70x70
UG/DKK/170
Biurko 120x80x80
UG/DKK/170
Kontener szufladowy
UG/DKK/172
Szafa niska
UG/DKK/174
Szafa zamknięta
UG/DKK/175
Kontener z szufladami
55x40x60 - UG/DKK/180
Szafa ubraniowa
205x80x60 - UG/DKK/182
Szafa zamknięta
205x80x45 - UG/DKK/183
Biurko160x70x70
UG/DKK/195
Kontener biurkowy
55x40x60 - UG/DKK/197
Szafa ubraniowa
UG/DKK/199
Szafa
UG/DKK/200
Szafa niska 75x80x45
UG/DKK/202
Biurko 140x80x70
UG/DKK/210
Szafa zamknięta 75x80x45
- UG/DKK/212
Szafa ubraniowa
205x80x70 - UG/DKK/213
Szafa zamknięta
202x40x45 - UG/DKK/214

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Cena Wysokość
wywo- postąpieławcza
nia

Ilość
(szt.)

Lokalizacja

2
1

GOK Łękińsko
GOK Kleszczów

15,00
45,00

1
5,00

1

GOK Łękińsko

12,00

2,00

1

GOK Łękińsko

13,00

2,00

1

GOK Łękińsko

20,00

5,00

1

GOK Łękińsko

10,00

2,00

1

GOK Łękińsko

20,00

5,00

1

GOK Łękińsko

20,00

5,00

1

GOK Łękińsko

18,00

2,00

2

GOK Łękińsko

12,00

2,00

2

GOK Łękińsko

15,00

1,00

1

GOK Łękińsko

14,00

1,00

1

GOK Łękińsko

20,00

2,00

1

GOK Łękińsko

20,00

2,00

1

GOK Łękińsko

20,00

5,00

1

GOK Łękińsko

14,00

1,00

1

GOK Łękińsko

20,00

2,00

1

GOK Łękińsko

20,00

2,00

1

GOK Łękińsko

12,00

2,00

1

GOK Łękińsko

20,00

5,00

2

GOK Łękińsko

20,00

2,00

1

GOK Łękińsko

20,00

2,00

1

GOK Łękińsko

20,00

2,00

24. Szafa ubraniowa
205x70x75 - UG/DKK/219
25. Szafa ubraniowa
205x80x60 - UG/DKK/224
26. Biurko - UG/DKK/225
27. Kontener 3-szufladkowy
55x40x60 - UG/DKK/226
28. Szafa zamknięta
205x60x45 - UG/DKK/227
29. Szafa ubraniowa
205x80x45 - UG/DKK/233
30. Szafa ubraniowa
205x80x45 - UG/DKK/4
31. Kontener szufladowy
55x40x60 - UG/DKK/40
32. Szafka - UG/DKK/60
33. Krzesło skay - UG/DKK/178
34. Krzesło skay - UG/DKK/18
35. Krzesło skay - UG/DKK/217
36. Krzesło skay - UG/DKK/38
37. Krzesło skay - UG/DKK/54
38. Stół bilardowy - UG/
DKK/271
39. Bile - UG/DKK/272
40. Bile - UG/DKK/273
41. Switch 3 com Dual Speer
UG/DKW/68
42. Regał otwarty
150x70x35 - UG/BKL/19
43. Regał otwarty
220x120x35 - UG/BKL/30
44. Biurko komputerowe
95x65x74 - UG/DKK/147
45. Szafa ubraniowa
205x70x75 - UG/DKK/219
46. Szafa ubraniowa
205x80x60 - UG/DKK/224
47. Regał nadstawka
70x40x45 - UG/DKK/67
48. Regał nadstawka
70x40x45 - UG/DKK/68
49. Krzesło skay
UG/DKK/232
50. Krzesło skay
UG/DKK/65
51. Zlew jedno-komorowy z
ociekaczem 80x60
52. Szafa ubraniowa
135x80x45 - UG/DKK/228

4

GOK Łękińsko

20,00

2,00

1

GOK Łękińsko

20,00

2,00

1
1

GOK Łękińsko
GOK Łękińsko

20,00
14,00

5,00
1,00

1

GOK Łękińsko

20,00

2,00

4

GOK Łękińsko

20,00

2,00

1

GOK Łękińsko

20,00

2,00

2

GOK Łękińsko

14,00

1,00

2
2
2
2
5
2
1

GOK Łękińsko
GOK Łękińsko
GOK Łękińsko
GOK Łękińsko
GOK Łękińsko
GOK Łękińsko
GOK Kleszczów

14,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
150,00

1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
20,00

1
1
1

GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów

10,00
10,00
20,00

5,00
5,00
5,00

6

GOK Kleszczów

15,00

3,00

1

GOK Kleszczów

15,00

3,00

4

GOK Kleszczów

20,00

5,00

1

GOK Kleszczów

20,00

2,00

1

GOK Kleszczów

20,00

2,00

1

GOK Kleszczów

10,00

2,00

1

GOK Kleszczów

10,00

2,00

2

GOK Kleszczów

10,00

2,00

6

GOK Kleszczów

10,00

2,00

1

GOK Kleszczów

30,00

5,00

1

GOK Kleszczów

20,00

2,00

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°° GOK Kleszczów, 13°°-19°° GOK Łękińsko.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku Gminy (pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140 lub pokój nr 16 tel. 44/ 731-3110 wew. 138, ul. Główna 45 w Kleszczowie) lub pracownicy GOK Kleszczów (tel. 44/ 731-32-30).

• Usługi wywrotką do 3,5 t
• Sprzedaż kruszyw budowlanych
• Wywóz gruzu, prace rozbiórkowe,
porządkowe
• Usługi ogólnobudowlane

Tel. 511-627-712.

TRANSPORT PASAŻERSKI
WYNAJEM – AUTOKAR, BUS
Kleszczów, ul. Różana 8
Tel. 605-505-035

www.finezjabus.pl
Zatrudnię kierowcę kat. „D”.
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Sport
Zmiana trenera
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Sport
Jak grają piłkarze?
odajemy wyniki kolejnych meczów drużyny LKS Omega II
Kleszczów:
• 6.09. - MUKS Stal Niewiadów – Omega II 3:1
• 14.09. - Omega II - LKS Start Niechcice 5:2
• 20.09.- LKS Zjednoczeni Gmina Bełchatów - Omega II 6:1
Nasz zespół zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 12
punktów. Liderem jest drużyna LKS Zjednoczeni Gmina Bełchatów
(20 pkt.)
Na uznanie zasługuje postawa prezentowana w tym sezonie
przez piłkarzy KS Alfa Kleszczów, którzy występują w klasie B. Oto
wyniki meczów tej drużyny:
• 23.08. - LKS Dobryszyce - Alfa 2:2
• 30.08. - Alfa - LKS VIS Gidle 4:3
• 6.09. - KS EBE SPN Bełchatów - Alfa 2:3
• 13.09. - Alfa - LKS Warta-Carbo Pławno 2:1
• 21.09. - LZS Victoria Woźniki - Alfa 1:0
Alfa Kleszczów zajmuje po pięciu kolejkach trzecie miejsce
w tabeli i ma na koncie 10 pkt. Liderem jest Victoria Woźniki (12
pkt.), a wiceliderem LKS Dobryszyce (10 pkt.).

wskazuje na to, że w drużynie Omegi Kleszczów dojP
W szystko
dzie do zmiany szkoleniowców. Po przegranej z Wartą Sie-

radz do dyspozycji zarządu oddali się Marcin Węglewski i Tomasz
Jaworski. Działacze Omegi szukają nowego szkoleniowca, który
ma poprowadzić wtorkowy trening – to informacja zamieszczona 20
września na stronie www.omegakleszczow.pl.
Decyzja trenerów to efekt słabej postawy naszego zespołu
w rozgrywkach w nowym sezonie. W dziesięciu kolejkach Omega przegrała sześć meczów (0:1 z Ursusem Warszawa, 1:2 z ŁKS
Łódź, 0:1 z WKS Wieluń, 1:3 ze Startem Otwock, 2:1 z Radomiakiem Radom i 1:2 z Wartą Sieradz), dwa razy zremisowała (1:1
z GKP Targówek Warszawa i 0:0 z Sokołem Aleksandrów Łódzki)
i odniosła dwa zwycięstwa (2:0 z Legią II Warszawa oraz 3:1 z Pilicą
Białobrzegi).
Obecnie kleszczowski zespół zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.
Portal www.90minut.pl, który szczegółowo informuje o wynikach
piłkarskich rozgrywek, podaje także szacunkową liczbę kibiców,
którzy przychodzą na poszczególne mecze. Na mecze łódzkiego
ŁKS przychodzi nawet 1700 kibiców, pojedynki Broni Radom i Radomiaka Radom ogląda regularnie powyżej tysiąca kibiców. Rekordową frekwencję (4 tys. widzów) miały derby Radomia, rozegrane
w piątej kolejce. Jak w tej sytuacji wygląda frekwencja na poziomie
30 osób na trybunach w Kleszczowie, jaką odnotowano na rozegranym 20 września meczu Omegi z Wartą Sieradz? Pozostawiamy to
bez komentarza. Inne mecze w Kleszczowie ogląda zwykle 50 do
100 osób.
„Dotychczasowy drugi trener Omegi Kleszczów Tomasz Jaworski samodzielnie poprowadzi zespół. Taką decyzję podjął zarząd
klubu. Jaworski będzie szkoleniowcem Omegi przynajmniej do zakończenia rundy jesiennej” – to informacja zamieszczona 24 września na stronie www.omegakleszczow.pl.
(s)

Sport
P. Chojnowski
mistrzem świata
odbyły się mistrzostwa świata w tenisie stołowym
W Pekinie
osób niepełnosprawnych. W finale tej imprezy wystąpił po-

chodzący z Kleszczowa Patryk Chojnowski. Wygrał 3:2 z Chińczykiem Ge Yang. Mistrzowskie złoto z Pekinu to kolejny sukces naszego pingpongisty, który zdobywał szlify w ŁTSR Łask, a obecnie
w polskiej Superlidze występuje w barwach Dekorglassu Działdowo.

41-letni mężczyzna
ze znajomością jęz. włoskiego
szuka pracy na terenie gminy
Kleszczów lub okolic,
prawo jazdy kat. ABC+E.
Tel. 514 673 270.

Wynajmę mieszkanie
w blokach w Gminie Kleszczów.
Tel. 694-914-030.

Sport
Budowanie od podstaw
tenisa stołowego będzie to smutna wiadoD lamośćsympatyków
– nie ma już II-ligowej drużyny LKS Omega Kleszczów

w rozgrywkach tenisa stołowego. Decyzję o rozwiązaniu zespołu,
który czterokrotnie zdobywał tytuł mistrza tych rozgrywek podjął zarząd LKS Omega Kleszczów. W składzie zespołu od paru lat nie
było żadnego zawodnika mieszkającego na terenie gminy Kleszczów. Tworzący mistrzowski zespół zawodnicy (Jarosław Nitek,
Przemysław Gierak, Witold Uzarczyk, Mateusz Książczyk) musieli
poszukać innych klubów. Trafili w większości do zespołów występujących w niższej lidze.
Trener Longin Wróbel od lat związany z kleszczowskim tenisem
stołowym (m.in. współtwórca pierwszych dużych sukcesów wywodzącego się z Kleszczowa Patryka Chojnowskiego) zajmuje się teraz trenowaniem najbardziej obiecujących młodych pingpongistów
z naboru prowadzonego przez Omegę w ostatnich dwóch latach.
– Jest to 6-8 osób w wieku od 10 do 12 lat - mówi trener. – Prowadzę z nimi zajęcia trzy razy w tygodniu: w środy, piątki i soboty.
Chciałbym, by byli przygotowani do udziału w szkolnych zawodach
powiatowych i międzypowiatowych. Za jakiś czas można będzie
myśleć o zgłoszeniu tej grupy do rozgrywek piątej ligi.
Trenowaniem pozostałych początkujących tenisistów zajmuje
się Kamil Jarząbek.
(s)

KOMPLEKSOWE
usługi remontowo-budowlane
Tel. 515-859-615

KOREPETYCJE
● fizyka, ● chemia

Tel. 601-69-2345
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Sport
Zawody strzeleckie
września na strzelnicy w Ra-

14 domsku odbyły się indywidual-

ne i drużynowe Mistrzostwa Zrzeszenia
LZS Województwa Łódzkiego w Strzelectwie. W zawodach uczestniczyło 13
drużyn, w tym dwie reprezentujące klub
Omega Kleszczów. Pierwszą drużynę
tworzyli: Anna Blada, Andrzej Podawca
i Dariusz Stępień, zaś drugą - Katarzyna Pulwert, Maciej Michałek i Wojciech
Ciupa.

Zawodnicy strzelali z kbks (10
strzałów w pozycji leżącej z odległości
50 metrów) oraz pistoletu pneumatycznego (10 strzałów z pozycji stojącej
z odległości 10 metrów). A. Blada zajęła drugie miejsce wśród kobiet. Drugie miejsce wśród mężczyzn wywalczył
D. Stępień. W klasyfikacji zespołowej
pierwsza drużyna Omegi wywalczyła
mistrzostwo województwa łódzkiego,
a druga zajęła czwarte miejsce.

Zapisy do sekcji karate
Sekcja Shorin Ryu Karate przy LKS Omega Kleszczów prowadzi
nabór chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 16.00-18.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Zapisy przyjmuje i informacji udziela instruktor karate Zbigniew Berłowski - telefon 695 540
956.

Sport
Lekkoatleci na zawodach

M

iędzywojewódzkie
mistrzostwa
młodzików w lekkiej atletyce odbyły się w Łodzi. Wzięła w nich udział czwórka najmłodszych lekkoatletów LKS Omega Kleszczów. Oto ich wyniki:
• Milena Gierach: IV m. w biegu na 100
metrów; III m. na 300 metrów.
• Weronika Piątczak: VII m. w biegu na
600 m.

•

Natalia Kierasińska: IV m. w biegu na
1000 m.
• Maciej Jabłoński: V m. w biegu na
1000 m.
Informacje i zdjęcia ze startów
lekkoatletów LKS Omega Kleszczów
można znaleźć na facebookowym profilu: www.facebook.com/LksOmegaKleszczow.

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA 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 „Energoserwis 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 „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – 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.

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 wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Sport
Stadion przyjazny dla
lekkoatletów

J

edną z inwestycji zaplanowanych na 2014 rok miał być remont nawierzchni gminnego stadionu w Kleszczowie. Została opracowana dokumentacja techniczna, przetargu na prace
remontowe Urząd Gminy jednak nie ogłosił.
– Po konsultacjach z nauczycielami wuefu i trenerami LKS
Omega Kleszczów zdecydowałem się wstrzymać to zadanie - mówi
wójt gminy Sławomir Chojnowski. – Stadion w Kleszczowie zostanie tak zmodernizowany, aby lepiej służył lekkoatletom. W Omedze
Kleszczów mamy dużą sekcję lekkiej atletyki. Jej zawodnicy odnoszą coraz więcej sukcesów na zawodach, nawet ogólnopolskich.
Warto chyba zbudować dla nich odpowiednie warunki do treningów? W gminie jest już kilka bardzo dobrej jakości piłkarskich boisk,
są boiska do innych gier zespołowych, a lekkoatleci nie mają odpowiednich warunków do trenowania różnych dyscyplin. Uzupełnienia
do projektu technicznego, które są teraz robione, mają uwzględnić
na stadionie więcej urządzeń lekkoatletycznych.
Oprócz nowej szerszej bieżni na stadionie mają się znaleźć
nowe skocznie wzwyż i w dal. Obiekt zostanie też przystosowany
do trenowania takich dyscyplin jak rzut oszczepem i dyskiem.
(s)

Liga wojewódzka LZS
przy pięknej pogodzie na stadionie gminnym
19 września
w Kleszczowie odbyły się lekkoatletyczne zawody w ramach

tzw. I rzutu Ligi Wojewódzkiej LZS szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizatorem imprezy, w której uczestniczyło 450 uczniów
z 32 szkół były: LKS Omega Kleszczów i Wojewódzkie Zrzeszenie
LZS w Łodzi.
Nasi zawodnicy ze szkół podstawowych w Kleszczowie i w Łękińsku oraz z gimnazjum w Kleszczowie wywalczyli w sumie 16 medali. Oto ich zdobywcy:
 SP w Kleszczowie: ● Weronika Frankowska - I m. w skoku
w dal, ● sztafeta szwedzka dziewcząt (W. Frankowska, Łucja
Tkacz, Kinga Wysocka, Paulina Kupc) -I m., ● sztafeta szwedzka chłopców (Oskar Ołubek, Damian Szymczak, Adam Chomen, Mikołaj Grzybek) - I m., ● Mikołaj Grzybek - II m. w biegu
na 1000 m, ● Michał Leśniak - II m. na 200 m, ● Aleksandra
Alama - II m. w rzucie piłeczką palantową, ● Adam Chomen III
m. w skoku w dal, ● Kamil Kałużny - III m. na 200 m.
 SP w Łękińsku: ● Jakub Miarka - I m. w skoku w dal, ● Mateusz
Działdowiec - II m. w skoku w dal.
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Spotkanie
z Jackiem Krzynówkiem

w kompleksie SOLPARK odbyło się spotkanie
11 września
z Jackiem Krzynówkiem. Były reprezentant Polski przygo-

dę z piłką nożną rozpoczął w pobliskich Gomunicach. Potem grał
w klubach sportowych RKS
Radomsko, Raków Częstochowa i GKS Bełchatów.
W kadrze narodowej zadebiutował w 1998 roku. Rozegrał w niej 96 meczów
i zdobył 15 bramek. Przez
11 lat grał w lidze niemieckiej (m.in. w Bayernie Leverkusen).
J. Krzynówek podczas
wizyty w Kleszczowie stwierdził, że zawód sportowca
jest bardzo wymagający.
Aby osiągnąć sukces potrzeba długotrwałego systematycznego treningu i wielu wyrzeczeń. Znany piłkarz odpowiadał
też na pytania młodzieży i oceniał piłkarskie talenty kilku uczniów,
którzy wystąpili w konkursie żonglowania piłką.
MSz

Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 8

Podsumowanie „leśnego” konkursu
17 września w Izbie Edukacyjnej Nadleśnictwa Bełchatów (Szkółka Borowiny) został podsumowany konkurs fotograficzny „Las
miejscem pracy, życia i wypoczynku”. Na konkurs wpłynęły 454
zdjęcia złożone przez 96 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
W gronie nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się trzy uczennice ZSP w Kleszczowie. Pierwszą nagrodę zdobyła Anna Zonenberg, trzecią - Marta Jagieła, a wyróżnienie - Klaudia Tymińska.

Zbiorą żołędzie i kasztany
W ramach współpracy z Kołem Łowieckim „Sokół”, realizowanej
przez Szkołę Podstawową w Łękińsku, samorząd uczniowski tej
szkoły ogłosił akcję zbiórki zimowej karmy w postaci nadających
się do dłuższego przechowania kasztanów i żołędzi. Zbiórka ma
formułę konkursu pod znaną uczniom nazwą „Pomóż zwierzętom
przetrwać zimę”. Kasztany i żołędzie powinny być suche i czyste,
należy je gromadzić w koszach, bądź przewiewnych workach.
Data przyniesienia zebranej przez uczniów karmy do szkoły zostanie ogłoszona.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

POSADZKI MASZYNOWE

Sztafeta naszych sprinterek wywalczyła II miejsce.
 Gimnazjum w Kleszczowie: ● Oliwia Widera - I m. w skoku w dal,
● Milena Gierach - II m. na 100 m, ● sztafeta 4x100m dziewcząt
(Natalia Pikus, N. Kierasińska, O. Widera, M. Gierach) - II m.,
● Wiktoria Bębnowska - III m. w skoku w dal, ● Natalia Kierasińska III m. na 300 m, ● Miłosz Podsiadły - III m. na 100 m.

Wykonujemy:
• domki jednorodzinne
• garaże ze spadkami „koperta”
• docieplenia poddaszy
• „chudziaki”
• układanie styropianu
oraz inne usługi budowlane

Tel. 690 895 540, 600 335 370

