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Osiedlowa 2 - rusza 
przebudowa

Cz. P.B.P. Przemysłówka S.A. - ta 
właśnie firma zajmie się przebudową 
i remontem gminnego budynku przy uli-
cy Osiedlowej 2, który jest m.in. siedzi-
bą NZOZ w Kleszczowie. Umowa z wy-
konawcą została podpisana 7 czerwca. 
Koszty prac i materiałów budowlanych, 
a także koszty wyposażenia, które zo-

stanie zakupione dla przebudowanych pomieszczeń zostały wy-
cenione na 7,59 mln zł.

Więcej na str. 2

Będzie więcej 
światłowodów

Od 30 maja na terenie Łuszcza-
nowic Kolonii i Łuszczanowic 
rozpoczęły się prace przy roz-
budowie sieci światłowodowej w 
gminie Kleszczów. Inwestycję na 
zlecenie Urzędu Gminy realizu-
je warszawska spółka Inveni In-
vestments. Do rozprowadzenia 
sieci FTTH służy istniejąca infra-
struktura teletechniczna wraz ze 
studzienkami i łączącymi je rura-
mi kanalizacyjnymi. Prace rozpo-

częły się od układania pod ziemią specjalnych rurek osłonowych 
z tworzywa sztucznego, w których docelowo umieszczone będą 
kable światłowodowe.

Więcej na str. 6

Kluczowe kierunki 
rozwoju gminy

Zachęty, które gmina powinna sto-
sować wobec powstających fi rm; po-
stawienie na rozwój szkolnictwa za-
wodowego, powiązanego z Centrum 
Kształcenia Praktycznego; warun-
ki utrzymania wysokiej jakości życia; 
stworzenie kompleksowej koncep-
cji zagospodarowania brzegów przy-
szłego jeziora - to zasadnicze filary 
Programu Rozwoju Gminy Kleszczów 
do roku 2020. Bardziej szczegółowe 
omówienie głównych założeń Czytel-
nicy znajdą na str. 4 i 5. 

Po filmowej gali
Najliczniej reprezentowaną szkołą podczas podsumowa-

nia ogólnopolskiego konkursu „Od ignoranta do eleganta” było 
Gimnazjum Sporto-
we w Pruszkowie (na 
zdjęciu). Ta szkoła 
wywalczyła drugą na-
grodę w swojej kate-
gorii. Oprócz niej po 
odbiór nagród przy-
jechały do Kleszczo-
wa delegacje z pięciu 
innych szkół. Filmo-
wa gala odbyła się 
3 czerwca.

Więcej na str. 10

Kiedy do Czarnogóry?
„Na najbardziej wysuniętym na zachód punkcie Czarnogóry, 

w odległości 10 km od chorwackiej granicy i 50 km od Dubrowni-
ka leży Herceg Novi. Miasteczko o nastroju śródziemnomorskim 
otoczone jest od pół-
nocy wysokimi na 1800 
metrów górami, a od po-
łudnia brzegiem zatoki 
Kotori” - to opis jedne-
go z miejsc w Czarno-
górze, w których tego 
lata przebywać będą 
dwie grupy młodzieży z 
gminy Kleszczów. Dwie 
inne grupy zamieszkają 
w miasteczku Bar, w ho-
telu „Princess” (na zdję-
ciu).

Więcej na str. 16

Piknikowe atrakcje 
w SOLPARKU

5 czerwca z okazji Dnia Dziecka, 
SOLPARK, wraz z założonym niedawno 
Stowarzyszeniem Ratownictwa Wodne-
go Solpark Kleszczów (RWSK), zorgani-
zował dla mieszkańców gminy rodzinny 
piknik. Jego hasło brzmiało „Rozpocznij 
bezpieczne lato w Dzień Dziecka z mamą 
i tatą”. Pokazom ratownictwa towarzyszy-
ły zabawy, był też turniej piłkarski i wysta-
wa pojazdów wojskowych.

Więcej na str. 11
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Remont z utrudnieniami
udynek przy Osiedlowej 2 w Kleszczowie jest przez miesz-
kańców gminy nazywany najczęściej ośrodkiem zdrowia. 

To znaczne uproszczenie, bo przy ul. Osiedlowej 2 mieszczą się 
obiekty o różnym przeznaczeniu, zarządzane przez kilku użytkow-
ników. M. in. w południowej części znajdują się tu cztery należące 
do gminy mieszkania komunalne. W parterowej części ma swoją 
siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, działa Poradnia Ży-
cia Rodzinnego, funkcjonuje jeden z czterech gminnych gabinetów 
stomatologicznych, a także Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej. Całodobowy dyżur pełni też obsada karetki pogotowia. Piętro 
budynku zajmują gabinety lekarskie, przeznaczone do realizowa-
nych przez gminę programów zdrowotnych. Funkcjonuje tu ponad-
to poradnia rehabilitacji i gabinet rehabilitacji. Łączna powierzch-
nia zabudowy budynku to 1150 m kw., a jego kubatura - 10,5 tys. 
m sześć.

Zaplanowane przez gminę prace modernizacyjne i remontowe 
we wnętrzu budynku, którego część jest wykorzystywana do pro-
wadzenia usług leczniczych i gminnych akcji profilaktycznych, po-
służą do podniesienia standardu, w jakim są przyjmowani pacjen-
ci i pracuje personel medyczny. W ramach inwestycji mieści się np. 
wymiana okładzin ściennych i sufitów podwieszanych, wymiana 
wyposażenia sanitariatów, nowe wyposażenie gabinetów, moderni-
zacja wszystkich wewnętrznych instalacji i urządzeń technicznych. 
Projekt techniczny modernizacji zakłada, że dla poprawy funkcjo-
nalności zostanie przebudowany układ części ścian wewnętrznych, 
a kilka pomieszczeń zmieni swoje dotychczasowe przeznaczenie.

Główne prace, które zostaną przeprowadzone na zewnątrz bu-
dynku przy ul. Osiedlowej 2, to przede wszystkim wymiana poszy-
cia dachowego, połączona ze zmianą dotychczasowego kształtu 
dachu. Po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ściany budynku 
będą docieplone 10-centymetrową warstwą wełny mineralnej, po 
czym elewacja zostanie wykończona warstwą silikatowego tynku. 
Grubsza warstwa izolacji termicznej ułożona będzie także na stro-
podachu.

Na czas remontu (umowa przewiduje 8-miesięczny okres prac) 
budynek nie zostanie wyłączony z użytkowania. Będzie to niewąt-
pliwie wielkie wyzwanie dla budowlańców, prowadzących remont, 
jak też utrudnienie dla użytkowników poszczególnych pomiesz-
czeń, klientów GOPS oraz pacjentów odwiedzających NZOZ i ga-
binety lekarskie.

JS

B

Unowocześnią stacje GPZ
rwają prace przy rozbudowie gminnych stacji transformato-
rowych (nazywanych skrótem GPZ). Stacje elektroenerge-

tyczne w Kleszczowie i w Bogumiłowie mają zostać wyposażone w 
tzw. dławiki - urządzenia, które będą służyć do kompensacji mocy 
biernej dla sieci 110 kV. Największy zakres robót, które ma wyko-
nać spółka PKP Energetyka, dotyczy stacji elektroenergetycznej 
110/15 kV w Kleszczowie. Po to, by zrobić miejsce do ustawienia 
dławika, konieczne jest przeniesienie części podziemnych kabli, a 
także przesunięcie ogrodzenia w kierunku ulicy Miłej.

Oprócz wykonania układu kompensacji mocy biernej pojem-
nościowej energetycy unowocześnią urządzenia obsługujące ten 
obiekt. Jest on bardzo ważny dla odbiorców, którzy właśnie za po-
średnictwem tego GPZ zaopatrywani są w prąd. Chodzi zarów-
no o odbiorców indywidualnych w kilku miejscowościach, jak też 
o wszystkie firmy ulokowane w Kleszczowskiej Strefie Przemysło-
wej nr 2.

Projekt techniczny przygotowany w związku z tą inwestycją 
na zamówienie Urzędu Gminy w Kleszczowie przewiduje zarów-
no przebudowę tzw. pól rozdzielnicy wnętrzowej 15 kV, jak też mo-
dernizację systemów zabezpieczeń, układów pomiarowych, zasila-
nia prądu stałego 220V i 24V oraz systemu sygnalizacji alarmowej. 
Rozbudowany będzie też system odwodnienia terenu stacji GPZ.

Na terenie stacji 110/30 kV w Bogumiłowie jest dość miejsca, 
by zmieścić tam urządzenie służące do kompensacji mocy biernej. 
Tu nie będzie zatem konieczne przenoszenie linii kablowych oraz 
przebudowa ogrodzenia.

Trzecią częścią inwestycji, realizowanej na zlecenie gminy 
przez PKP Energetyka SA, będzie budowa odłącznika na gminnej 
linii 110 kV w Piaskach na słupie nr 1, z którego linia napowietrzna 
przechodzi w podziemny kabel.

JS

Pieniądze z programu „500+”
ak informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klesz-
czowie do 10 czerwca mieszkańcy gminy złożyli 516 wnio-

sków (w tym 85 drogą elektroniczną) o wypłatę świadczenia wy-
chowawczego z programu „Rodzina 500+”. W tym terminie zostało 
wydanych 485 decyzji, a suma wypłaconych 1229 świadczeń wy-
niosła 612.823 zł.

Żaden ze złożonych wniosków nie został odrzucony. GOPS wy-
dał natomiast 10 decyzji odmownych ze względu na przekrocze-
nie dochodu.

Jest już znany harmonogram wypłaty świadczeń w kolejnych 
miesiącach. Podajemy terminy do końca 2016 roku: ● 22 czerwca, 
● 27 lipca, ● 29 sierpnia, ● 26 września, ● 27 października, ● 22 li-
stopada, ● 16 grudnia.

JS
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Na budowie przedszkola
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Wybrany wykonawca
irma Pracownia Konserwacji Zabytków nad Łódką sp. z o.o. z Łodzi została wy-
brana w gminnym przetargu i będzie wykonawcą robót remontowo-budowlanych 

w trzech wielorodzinnych budynkach komunalnych na osiedlu w Łuszczanowicach. O za-
kresie prac, które mają być przeprowadzone w tych budynkach obszernie informowaliśmy 
w poprzednim wydaniu „IK”. Wynagrodzenie brutto zapisane w umowie wyniesie 1 334 
966,67 zł. Czas, w jakim powinny być przeprowadzone prace to 170 dni od daty podpisa-
nia umowy.

JS

Kursy w „Arreksie”
przełomie maja i czerwca Agencja „Arreks” zakończyła realizację trzech kolejnych 
kursów. Z kursu języka angielskiego dla początkujących skorzystało 11 uczestni-

ków. Zajęcia trwały łącznie 60 godzin. Równie długi, 60-godzinny kurs języka angielskiego 
dla średniozaawansowanych ukończyło 10 osób. Kurs „Opiekun osoby starszej i niepełno-
sprawnej” trwał 70 godzin. Ukończyło go 5 uczestników.

- W najbliższych dniach planujemy rozpoczęcie 70-godzinnego kursu „Kadry i płace” 
oraz jednodniowego kursu „Obsługa kas fi skalnych” - informuje Łucja Baran z ARR „Ar-
reks”. Z kolei w trybie weekendowym będą prowadzone kursy komputerowe „Excel - pod-
stawowy i średniozaawansowany” oraz „AutoCad - podstawowy i średniozaawansowany”.

Ciekawe kursy z języka angielskiego zaplanowała agencja „Arreks” na okres wakacyj-
ny. Jeden z nich to „Język angielski - konwersacje”, drugi zaś - „Język angielski w podróży”. 
Koszt każdego z nich wyniesie 500 zł, czas trwania - 20 godzin.

JS

Dostawy wapna dla rolników
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje rolników z gminy Kleszczów, którzy 

przystąpili do programu poprawy jakości gleb wykorzystywanych rolniczo poprzez wap-
nowanie, że po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wapna, 
Zarząd FRGK zawarł umowę z fi rmą TECHMOT Sp. z o.o. z Opola, na zakup i dostawę 
1500 ton wapna magnezowego odmiany 03. Zgodnie z tą umową od 1 do 13 lipca 2016 
r. odbędzie się dostawa 731 ton wapna na plac Gminnej Spółdzielni w Kleszczowie (ul. 
Ogrodowa 26). Pozostałe 769 ton po tym okresie (najpóźniej do 29 lipca) trafi  bezpośred-
nio do rolników, którym zgodnie z przeprowadzonymi badaniami kwasowości gleb zostało 
przyznane 25 lub 50 ton wapna.

Rolnicy, którym przyznano mniejszą ilość wapna, będą mieć je dostarczone w okresie 
13-29 lipca przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Kleszczowie.

Jednocześnie informuje się wszystkich, że w 2014 r. Fundacja zakupiła rozsiewacz do 
wapna. Znajduje się on u sołtysa wsi Łuszczanowice, p. Artura Fracha. Koszt wynajmu 
rozsiewacza to 30 zł za 1 dzień.

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się pod nr tel. 44/ 731-31-33, e-mail 
fundacja@kleszczow.pl, lub bezpośrednio w biurze FRGK przy ul. Sportowej 3.

ARREKS OSTRZEGA!
W związku z nieuczciwym działaniem fi rm telekomunikacyjnych, które powołują się na po-
wiązania i współpracę z Agencją ARREKS w zakresie usług telekomunikacyjnych i nakłania-
ją Naszych abonentów do podpisania nowej Umowy, informujemy, że Agencja ARREKS nie 
współpracuje i nie ma żadnych powiązań z innymi fi rmami telekomunikacyjnymi. Zalecamy 
sprawdzenie wiarygodności osób, które powołują się na współpracę z Agencją ARREKS i pro-
szą o przedstawienie ostatnich faktur za usługi telekomunikacyjne.
Wszystkie osoby związane z Agencją ARREKS winny posiadać Upoważnienie do bezpośred-
nich kontaktów z klientami. Brak takiego upoważnienia jest równoznaczny z próbą oszustwa 
przez osobę powołująca się na taką współpracę.
Informujemy, że osoby które podpisały Umowę przez kuriera mają prawo do odstąpienia od 
niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Osoby, które zostały wprowa-
dzone w błąd i podpisały Umowę prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta AR-
REKS - 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 odstąpie-
niem od Umowy.

Zarząd Spółki
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 31.

KOMUNIKATY
Wnioski o stypendium - do 30 czerwca

Termin składania wniosków o stypendia moty-
wacyjne za II semestr roku szkolnego 2015/16 upły-
wa w czwartek 30 czerwca br. Do otrzymania sty-
pendium motywacyjnego za wyniki w nauce, bądź 
stypendium motywacyjnego za szczególne osiągnię-
cia są uprawnieni - po spełnieniu regulaminowych 
warunków - uczniowie szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkują-
cy i zameldowani na terenie gminy Kleszczów od co 
najmniej 1 roku, a także uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, pro-
wadzonych przez gminę Kleszczów. 

Więcej szczegółowych informacji oraz niezbęd-
ne formularze zainteresowane osoby znajdą na 
gminnej stronie www w zakładce „Jak załatwić spra-
wę w Urzędzie/ Stypendia”.

Wnioski o nagrody 
FRGK przyjmuje do 29 lipca

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informu-
je, że do 29 lipca br. przyjmuje wnioski o przyznanie 
nagród dla najwybitniejszych uczniów i studentów. 
O przyznanie nagród mogą ubiegać się uczniowie 
oraz studenci, którzy spełniają warunki „Regulaminu 
nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów 
przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów - PLE-
BISCYT TALENT” oraz terminowo złożą wymaga-
ne dokumenty.

Regulamin, a także wnioski można pobrać ze 
strony internetowej www.frgk.pl bądź w biurze Fun-
dacji Rozwoju Gminy Kleszczów przy ul. Sporto-
wej 3.

Termin zapłaty za odbiór odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina 

wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobo-
wiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 lipca upływa 
termin płatności II raty opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.

Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy 
w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem na ra-
chunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Wakacyjna linia autobusowa
Po zakończeniu roku szkolnego Zakład Komu-

nalny „Kleszczów” sp. z o.o. zawiesza na okres wa-
kacji jedno połączenie autobusowe Kleszczów-Beł-
chatów-Kleszczów, nazywane umownie linią nr 2 
(odjazd sprzed SOLPARKU godz. 14.45, powrotny 
kurs sprzed szpitala w Bełchatowie - godz. 16.15). 
Tym autobusem można będzie po raz ostatni poje-
chać 24 czerwca.

Podczas wakacji rusza natomiast dodatkowe 
połączenie lokalne na linii Kleszczów - Żłobnica - Dę-
bina - Kamień - Rogowiec i z powrotem. Połączenie 
działa we wtorki i czwartki. Pierwszy kurs autobu-
su na tej linii jest planowany 5 lipca. Wyjazd z Zakła-
du Komunalnego „Kleszczów” - godz. 7.00, powrót 
z przystanku Rogowiec nr 17 - 7.25.

F

Na
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ługookresowa Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów do 
2030+ formułuje zadania, których realizacja będzie mia-

ła kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gminy. Międzysekto-
rowa współpraca przedsiębiorców, nauki i samorządu jest koniecz-
na dla realizacji wizji rozwoju. W Długookresowej Strategii została 
zdefiniowana tak: „Gmina Kleszczów jako lider zrównoważonego, 
inteligentnego rozwoju w Polsce oferuje najlepsze warunki pracy, 
zamieszkania i inwestowania oraz stanowi rozwijające się centrum 
wypoczynku nad powstającym Jeziorem Kleszczowskim.”

W części diagnostycznej strategii wskazano zestaw czynni-
ków strategicznych, które stanowić będą o wykorzystaniu poten-
cjału rozwojowego gminy. Punktem wyjścia do podejmowania od-
ważnych działań są takie atuty gminy jak położenie, dokonany już 
rozwój infrastruktury, sytuacja budżetowa oraz atrakcyjność terenu 
odkrywki węgla brunatnego. W strategii sformułowano wyzwania 
społeczno-gospodarcze, umożliwiające realizację wypracowanej 
podczas konsultacji społecznych wizji rozwoju. Zaprezentowany 
poniżej zestaw celów strategicznych to najważniejszy element stra-
tegii.

CELE STRATEGICZNE

Na etapie formułowania długookresowych celów wskaza-
no potrzebę podejmowania decyzji prowadzących do rozwoju go-
spodarczego. Wśród kluczowych tematów poruszanych podczas 
konsultacji przeważały zagadnienia związane z energetyką, przed-
siębiorczością oraz sprawami społecznymi. Wykorzystując możli-
wości płynące z własnych atutów oraz szans pojawiających się w 
otoczeniu wskazano następujące strategiczne obszary rozwoju:

♦  rozwój przedsiębiorczości, w tym nowe innowacyjne kierunki 
aktywności gospodarczej, 

♦  wypracowanie nowej specjalizacji/ przewagi konkurencyjnej w 
oparciu o centrum wypoczynku

Na etapie opracowania strategii jako najpoważniejsze szanse 
dla dalszego rozwoju gminy wskazano: rozwój przedsiębiorczości 
(bazującej na zasobach lokalnych, w tym kwalifikacjach pracowni-
ków), zagospodarowanie terenów poodkrywkowych, a także ukoń-
czenie budowy autostrady A1 wraz z węzłem Kamieńsk, który po-
prawi dostępność gminy w układzie krajowym i międzynarodowym.

W zakresie poprawy dostępności transportowej istotne będą 
działania mogące ułatwić nie tylko dostępność do stref przemysło-
wych, lecz również do kompleksu turystyczno-wypoczynkowego. 
Jednym z nich jest poprawa połączenia drogowego z węzłem Ka-
mieńsk w ciągu drogi krajowej nr 1 (przyszłej autostrady A1) oraz 
w kierunku zachodnim, do drogi krajowej nr 74. W ramach koncep-
cji zagospodarowania terenów poodkrywkowych konieczne będzie 
podjęcie decyzji co do wykorzystania dna oraz obrzeży, jak także o 
przystąpieniu do budowy pierwszych obiektów.

Kierunek działalności związany z wypoczynkiem i ochroną 
zdrowia to z kolei wzrost znaczenia zasobów gminy związanych z 

rekreacją.
Program Rozwoju Gminy Kleszczów obejmuje okres 2016-

2020. Określa nie tylko cele, lecz również zadania do wykonania 
łącząc przedsięwzięcia z zakresu biznesu, edukacji i aktywizacji 
społecznej w celu wytworzenia specjalizacji gminy w oparciu o jej 
unikalne zasoby. Program zawiera zestaw działań zmierzających 
do realizacji wytyczonych kierunków rozwoju. Zadania uwzględnia-
jące bieżące możliwości finansowe i potrzeby społeczne znajdują 
się w obszarze działań określonych w strategii rozwoju.

Schemat realizacji Programu Rozwoju Gminy Kleszczów to 
scenariusz rozwoju oparty na spójnej koncepcji działań na rzecz 
powiązania sfery gospodarki, edukacji i rynku pracy. Łącznie wska-
zano trzynaście celów, których rozwinięciem są nie tylko zadania o 
charakterze ciągłym, lecz także działania lobbingowe przewidziane 
do realizacji po 2020 roku.

Początkowe impulsy rozwoju powinny być związane z dotych-
czasową działalnością istniejących na terenie gminy placówek. 
Wzmocnieniem dla realizowanego już kierunku rozwoju w gminie 
mają być następujące działania: 

♦  rozwój zainwestowania stref przemysłowych,
♦  rozbudowa SOLPARKU,
♦  budowa drogi przez wkop i rozwój połączeń z drogami krajo-

wymi nr 1 (A1) i 74,
♦  rozwój szkół ponadgimnazjalnych.
Z uwagi na potencjał społeczno-gospodarczy gminy niektóre z 

przedsięwzięć będą intensywniej oddziaływać na szersze otocze-
nie. Większość z zaproponowanych działań ma charakter niema-
terialny.

W Programie Rozwoju wyszczególniono dziedziny kluczowe 
dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego służącego spo-
łeczności gminy: ● I. Przyciąganie inwestycji, przedsiębiorczość lo-
kalna, infrastruktura; ● II. Edukacja i nauka; ● III. Wysoka jakość 
życia; ● IV. Centrum wypoczynku.

I. Rozwój przedsiębiorczości.
Wyrazem rozwoju dokonującego się w sferze przedsiębiorczo-

ści powinien być rozwój inwestycji w strefach przemysłowych (w 
oparciu o określone kryteria, w tym listę branż preferowanych) oraz 
wzrost liczebności firm rodzimych wykazujących ekspansję na ze-
wnątrz. Zakładane jest udzielenie wsparcia powstającym podmio-
tom gospodarczym poprzez system zachęt obejmujących projek-
ty mające na celu:

♦  organizowanie konkursów na biznesplan,
♦  inicjowanie wspólnej promocji gminy i firm,
♦  wyłonienie „aniołów biznesu”,
♦  rozwój coachingu biznesowego.
Działania te mogą być realizowane w ramach Gminnego Pro-

gramu Wsparcia „Najłatwiejszy pierwszy krok”. 
Rosnące oczekiwania i wymagania potencjalnych inwestorów 

związane z preferencyjnymi warunkami prowadzenia biznesu po-
wodują, że w gminie również zakres usług otoczenia biznesowego 
powinien ulec zwiększeniu. Ułatwienia dla firm powinny stworzyć, 
zarówno potencjalnym inwestorom, jak i firmom działającym już na 
terenie stref przemysłowych możliwość dalszego rozwoju poprzez:

♦  rozwój finansowych i organizacyjnych form wsparcia biznesu,
♦  udostępnianie nowych powierzchni do wynajęcia,
♦  rozwój usług dla biznesu,
♦  przygotowanie powierzchni do wynajęcia na działalność ba-

dawczo-rozwojową (B+R),
♦  rozwój specjalizacji w rolnictwie, przechowalnictwa rolno-spo-

żywczego,
♦  wspieranie rzemiosła, rękodzieła, twórczości unikatowej.
Działania w zakresie zagospodarowania stref przemysłowych 

koncentrować się będą wokół opracowania spójnych kryteriów oce-
ny firm z zakresu branż preferowanych (np. usługi oparte na wie-
dzy, przemysł paliwowo-energetyczny, automatyka i robotyka). 

D
Koncepcja rozwoju Gminy Kleszczów
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Działania na rzecz budowy drogi przez wkop i połączenia drogowe-
go do DK1 (węzeł Kamieńsk) i DK 74 mają zapewnić poprawę do-
stępności transportowej gminy. W zakresie poprawy wykorzysta-
nia kolei ważne będą działania lobbingowe podejmowane po 2020 
roku na rzecz modernizacji i rozbudowy linii kolejowej Piotrków Try-
bunalski - Zarzecze oraz obsługi strefy przemysłowej w Bogumiło-
wie koleją. 

Rekomenduje się pomoc w nawiązywaniu kontaktów między lo-
kalnymi podmiotami, które mogłyby współpracować w zakresie pro-
mowania modelu otwartych innowacji. Do zadań tzw. brokera in-
formacji należeć będzie w szczególności koordynacja współpracy 
podmiotów działających w sferze badawczo-rozwojowej. Rekomen-
dowane jest również powstanie sieci „aniołów biznesu” skupiającej 
inwestorów oferujących wiedzę z dziedzin, w których rozpoczyna-
nie działalności wiąże się z największym ryzykiem. Priorytetem w 
zakresie promocji pozostaje ściślejsza współpraca na linii gmina - 
biznes. Element kluczowy to podniesienie poziomu działań promo-
cyjnych gminy poprzez włączenie firm w realizację promocji ofer-
ty inwestycyjnej. Przygotowanie oryginalnych produktów finalnych 
promowanych jako lokalny zasób gminy to działanie spójne z kon-
cepcją przemyślanych decyzji w zakresie pozyskiwania inwestora.

II. Edukacja i nauka.
Dostrzegając potencjał i korzyści płynące z komunikacji wize-

runkowej gmina powinna nawiązywać do zasobów lokalnych. Połą-
czenie dwóch elementów - „marki” gminy związanej z wydobyciem 
węgla brunatnego oraz działalności innowacyjnej, stanowi szansę 
na stworzenie wizerunku gminy jako „Kopalni wiedzy”. Wśród za-
dań koniecznych do dalszego rozwoju nauki rekomenduje się:

♦  opracowanie koncepcji rozwoju oświaty w gminie,
♦  utworzenie zasadniczej szkoły zawodowej,
♦  powstanie klas patronackich,
♦  budowę nowych obiektów szkolnych z zapleczem warszta-

towym tworzących w przyszłości Centrum Kształcenia Prak-
tycznego,

♦  „Inkubator talentów” - indywidualny tutoring utalentowanych 
uczniów.

Wymogiem branży wysokich technologii stanowiącej jedną z 
kluczowych branż preferowanych w kleszczowskich strefach prze-
mysłowych jest dostępność pracowników o wysokich kwalifika-
cjach. Udzielenie wsparcia merytorycznego, postawienie na rozwój 
branży zawodowej i podniesienie kwalifikacji poprzez odbywanie 
praktycznych zajęć - to zadania, które mają być realizowane z za-
kresu edukacji. Ważnym czynnikiem powodzenia projektu będzie 
koncentracja działalności w oparciu o faktyczne powiązania gospo-
darcze w wymiarze ponadregionalnym.

Z punktu widzenia potrzeb rynku pracy utworzenie zasadniczej 
szkoły zawodowej ma zaspokoić rosnące zapotrzebowanie praco-
dawców na absolwentów konkretnej specjalizacji. Celem nadrzęd-
nym jest zwiększenie dostępności uczniów do praktyk realizowa-
nych w rzeczywistych warunkach pracy przedsiębiorstw. Konieczny 
jest wybór takiego profilu nauczania, który być może nie musi odpo-
wiadać potrzebom branży gospodarki energetycznej, lecz na pew-
no powinien uwzględniać nową klasyfikację zawodów. Rekomendo-
wane jest również sporządzenie całościowej wizji rozwoju oświaty, 
która nakreśli dalszy plan działań w zakresie kształcenia młodzieży. 

III. Wysoka jakość życia.
W kolejnych latach przewiduje się utrzymanie rozwoju tempa 

budownictwa mieszkalnego oraz rozwój budownictwa pod wyna-
jem przez inne podmioty. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na 
usługi z zakresu sportu i rekreacji wskazana jest rozbudowa kom-
pleksu SOLPARK. Rozbudowa SOLPARKU ma przyczynić się do 
udoskonalenia bazy sportowej oraz podniesienia atrakcyjności tury-
stycznej gminy. To niesie ze sobą konieczność zapewnienia odpo-
wiedniej liczby miejsc noclegowych, zarówno dla zorganizowanych 
grup sportowych, jak i dla turystów. Wydaje się zasadne zwiększe-
nie potencjału oferty turystycznej poprzez rozbudowę bazy nocle-
gowej oraz opracowanie całorocznych pakietów pobytowych. Reko-

mendowane opracowanie ponadgminnego programu pobytowego 
powinno polegać na zwiększeniu potencjału turystycznego gmi-
ny poprzez połączenie oferty turystycznej z sąsiadującymi regio-
nami. Przewiduje się realizację koncepcji Nowego Centrum Gmi-
ny poprzez utworzenie pasma przestrzeni i obiektów publicznych 
od istniejącej szkoły podstawowej, przez kościół, park, instytucje 
gminne, obiekty sportowe, SOLPARK po przedszkole budowane 
na osiedlu Zaciszu przy ul. Jagodowej. Centrum ma służyć nie tyl-
ko wszystkim mieszkańcom gminy, ale pełnić funkcje ponadlokalne.

W wyniku przeprowadzonych działań powinien zafunkcjonować 
tzw. „Ekosystem innowacji”. Połączenie trzech sektorów: gospodar-
ki, edukacji i społeczeństwa to działanie wpisujące się w koncepcję 
Nowego Centrum Gminy.

Gmina Kleszczów ma duże możliwości działań na rzecz wzro-
stu efektywności energetycznej. W tym zakresie rekomendowane 
są następujące działania:

♦  przygotowanie terenu pod instalacje wykorzystujące odna-
wialne źródła energii (zapisy w studium i planach miejsco-
wych, ustalenie miejsc i zasad przyłączenia do sieci gminnej),

♦  badanie możliwości energetyki wodnej szczytowo-pompowej, 
geotermalnej (także przez jednostki B+R),

♦  współpraca z klastrem Ekoenergia,
♦  rozwój produkcji energii z nowych źródeł.

IV. Centrum wypoczynku.
Istotnym elementem jest wzmacnianie wizerunku gminy jako 

miejsca wypoczynku. Do roku 2020 powinna powstać kompleksowa 
koncepcja zagospodarowania brzegów przyszłego zbiornika. W ra-
mach przygotowań do właściwego zalewania odkrywki rekomendu-
je się podjąć działania mające na celu:

♦  zastrzeżenie nazw topograficznych,
♦  założenie banku terenów właściwych pod względem kreowa-

nia ładu przestrzennego wokół odkrywki,
♦  promocja przyszłej strefy wypoczynku.
W ramach przygotowań do zagospodarowania brzegów od-

krywki miałby powstać obiekt o konstrukcji lekkiej z widokiem na od-
krywkę pełniący funkcję miejsca spotkań. Jako przykład podobnie 
funkcjonującego obiektu informacyjno-wystawowego wskazano bu-
dynek zaprojektowany w ramach rekultywacji odkrywki Hambach 
w Niemczech zbliżonej powierzchniowo do odkrywki „Bełchatów”. 
Punkt informacji miałby za zadanie eksponować postęp prac w re-
alizacji procesu rekultywacji, jak również stanowić źródło wiedzy o 
procesie wydobywczym.

Podsumowanie.
W przedstawionym Programie Rozwoju wskazano na potrzebę 

rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, polepsza-
nia warunków ekonomicznych i szeroko rozumianej jakości życia 
mieszkańców, jak również wspierania działań wynikających z kon-
cepcji ekosystemu innowacji. Część zaprezentowanych działań sta-
nowi kontynuację obranych już wcześniej kierunków rozwoju.
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Krótsze wakacje  
w przedszkolach

ak jak w poprzednich latach samorządowe przedszkola 
w gminie Kleszczów będą prowadzić 2-tygodniowe dyżury. 

Jako pierwsze dyżurować będzie przedszkole w Kleszczowie (1-
14 lipca), po nim - przedszkole w Łuszczanowicach (15-28 lipca), 
a później - przedszkole w Łękińsku (29 lipca-11 sierpnia). 

Do 17 czerwca każda z placówek prowadziła zapisy na waka-
cyjny dyżur. Rodzice mogli zgłaszać tylko te dzieci, które w roku 
szkolnym 2015/16 uczęszczały do przedszkola w Kleszczowie, Łę-
kińsku, bądź Łuszczanowicach. Przyjmowano zgłoszenia składa-
ne przez tych rodziców, którzy ze względu na pracę zawodową nie 
mogą sprawować opieki nad dziećmi.

Opłaty za wakacyjny pobyt dziecka w przedszkolu są dokony-
wane z góry. Terminy opłat: do 5 lipca - w PPS w Kleszczowie, do 
19 lipca - w PPS w Łuszczanowicach, do 2 sierpnia - w PPS w Łę-
kińsku.

- Za dni nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka podczas 
wakacyjnego dyżuru nie będą dokonywane zwroty - uprzedzali dy-
rektorzy przedszkoli.

JS

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.  

w Kleszczowie przyjmuje zapisy na kursy:
1.  „Wychowawca wypoczynku dzie-

ci i młodzieży” - cena kursu 450 zł.
2. ,,Obsługa kas fiskalnych” - cena 120 zł.
3. „Opiekun osoby starszej” - cena 1700 zł.
4.  ,,Pierwsza pomoc – wiem jak po-

móc” - cena 120 zł.
5.  Język angielski: konwersacje, w podró-

ży, biznesowy na różnych poziomach oraz 
dla początkujących - cena 450 - 900 zł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agen-
cji „ARREKS” S.A. ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów, w celu 
wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego. Ponad-
to bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
(44) 731 37 10, w siedzibie Agencji „ARREKS” bądź na stronie 
www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.
zaprasza do skorzystania  

z oferty 
TELEWIZJI CYFROWEJ JAMBOX.

Atrakcyjne ceny, możliwość  
pakietu Internet + TV + Telefon.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi  
Klienta ARR „ARREKS” S.A. Tel. 44/ 731-37-13.

Usługa dla abonentów na sieci światło-
wodowej w Łękińsku i Czyżowie.

Więcej informacji można uzyskać  
w siedzibie Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 31.

Rozbudowa sieci FTTH
ieć FTTH (Fiber to the Home, czyli światłowód do domu) 
umożliwi przyłączonym do niej abonentom dostęp do sze-

rokopasmowego Internetu i do nowych rodzajów usług np. telewi-
zji cyfrowej. 

W ramach inwestycji nowoczesne sieci telekomunikacyjne są 
wykonywane na terenie Łuszczanowic (długość sieci ok. 6,7 km) 
i Łuszczanowic Kolonii (ok. 0,7 km). Sieć FTTH o długości ok. 
9,9 km zostanie również rozprowadzona na terenie największego 
kleszczowskiego osiedla „Zacisze”. Światłowód połączy z centralą 
ARR „Arreks” także te posesje, które znajdują się przy ulicach Rol-
na i Ustronna w Łękińsku (ok. 1,4 km).

Zadanie obejmuje nie tylko wykonanie kanalizacji rozdzielczej 
i abonenckiej, ale też wprowadzenie do tej kanalizacji mikrokabli 
(rozdzielczych i abonenckich), doposażenie tzw. szaf dystrybucyj-
nych węzła w kleszczowskiej centrali ARR „Arreks” oraz budowę 
833 przyłączy abonenckich. Na zrealizowanie całej inwestycji, która 
kosztować będzie gminę 4.321.384,83 zł spółka Inveni Investments 
ma czas do końca kwietnia 2017 roku.

Jednym z etapów budowy nowoczesnej sieci FTTH będą pra-
ce instalacyjne, prowadzone już w obrębie poszczególnych pose-
sji oraz w budynkach mieszkańców Łuszczanowic, Łuszczanowic 
Kolonii, kleszczowskiego osiedla „Zacisze” oraz wspomnianej czę-
ści Łękińska. 

JS

S

T

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A.  

w Kleszczowie zaprasza do udziału w kursie 28 i 29 czerwca 2016 r.
„NOWELIZACJA USTAWY PRAWO  

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”.
Miejsce szkolenia: SOLPARK Kleszczów 

Godz. 9.00 - 15.00, cena: 680 zł.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44/ 731 37 10, 

w siedzibie Agencji „ARREKS” bądź na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony

na sprzedaż słupów strunobetonowych wi-
rowanych, pochodzących z rozbiórki linii napo-
wietrznych 0,4 kV i linii napowietrznych oświetle-

nia ulicznego na terenie gminy Kleszczów.

PRZETARG - składanie ofert do dnia 04 lipca 2016 roku 
do godz. 12.00  

(odbiór słupów w dniach od 05 lipca 2016 r. do 08 
lipca 2016 r. w godz. 9.00-15.00 na placu do zi-

mowego utrzymania dróg w Żłobnicy).
Szczegóły dotyczące w/w przetargu dostępne są na stronie inter-
netowej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w pokoju nr 21 oraz nr 5 wraz ze 
wzorem oferty i wykazem ilości (pakietów) i ceny wywoławczej.

W związku z intensywnym rozwojem firmy 
CAT Polska Sp. z o.o. do oddziału firmy w Rogowcu 
k/ Kleszczowa poszukujemy kandydatów na  
następujące stanowiska:

● pracownik administracyjny serwisu
● pracownik magazynu
● kontroler jakościowy
● mechanik samochodowy
● pomocnik mechanika

Szczegóły dotyczące ofert (wraz obowiązkami i wymaganiami wobec kandydatów)
 są dostępne na stronie internetowej firmy www.groupecat.com.pl 

w zakładce Kariera oraz na stronie internetowej GCI Kleszczów.
Wszystkie zainteresowane i spełniające wyżej wymienione kryteria 

osoby, proszone są o przesłanie aktualnego CV na adres: personel@groupecat.com
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

 rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/97 r. o ochro-
nie danych osobowych, Dz. U. nr. 133  poz.883).

Colep Polska Sp. z o.o. 
w Kleszczowie poszukuje  

kandydatów na stanowiska:
♦ młodszy księgowy

Do jego głównych zadań będzie należeć księgowanie faktur i innych dokumentów; 
nadzorowanie wszystkich procedur związanych z odbiorem materiałów i kontrola cen; 
udział w przygotowaniu miesięcznych i rocznych raportów; fakturowanie sprzedaży.

♦ młodszy specjalista ds. zaopatrzenia
Do jego głównych zadań będzie należeć analiza stanów magazynowych i zaopatrze-
nia; utrzymywanie kontaktów z dostawcami oraz klientami wewnętrznymi; rozwiązywa-
nie problemów i niezgodności w dostawach; nadzór nad całą dokumentacją związaną 
z dostawami towarów.

♦ operator działu mieszania
Do jego głównych zadań będzie należeć przygotowanie urządzeń, sprzętu i zbiorników 
do prowadzenia procesu wytwarzania; realizacja planu produkcyjnego zgodnie z otrzy-
manymi przez dział zleceniami produkcyjnymi; kontrola urządzeń i instalacji należących 
do działu; prowadzenie dokumentacji - zapisy przebiegu zmiany i procesów.

Miejsce pracy:  Colep Polska Sp. z o.o. Zakład Napełniania w Kleszczowie.  
Zatrudnienie - na podstawie umowy o pracę.

Informacje szczegółowe, dotyczące zakresów obowiązków, a także wymagań stawianych 
kandydatom zostały zamieszczone na stronie https://gci.kleszczow.pl/oferty-pracy/.

Osoby zainteresowane pracą powinny przesłać aplikacje na adres  
e-mail: rekrutacja@colep.com lub kontaktować się pod numerem tel.: 44/ 739 17 57.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

 zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów 
i Karolów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 
774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) 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 2016 r. poz. 353) oraz 
uchwały Nr XLII/396/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów, wraz z progno-
zą oddzziaływania na środowisko, w dniach od 15 czerwca 2016 r. do 5 lipca 
2016 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Klesz-
czów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.30 do 15.30 oraz we 
wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczo-
wie o godz. 16.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lip-
ca 2016 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 usta-
wy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do 
publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. 
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny od-
działywania 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. Głów-
na 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpi-
sie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na adres mailowy: kancelaria@
kleszczow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2016 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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Ranking STEM potwierdza wysoką pozycję 
naszego technikum

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics czyli 
nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to skrót powszechnie 
znany w edukacji i gospodarce USA i innych rozwiniętych krajów. 
Powszechnie uważa się, że bez dobrej edukacji w zakresie STEM 
nie ma innowacyjności, rozwoju i dobrobytu. Ranking polskich tech-
ników STEM 2016 oceniał: • wyniki matury na poziomie rozszerzo-
nym z matematyki, fi zyki, chemii, biologii oraz informatyki (50%); • 
wyniki matury obowiązkowej z matematyki (35%); • sukcesy danej 
szkoły w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodo-
wych, odpowiadających STEM (15%). Technikum Nowoczesnych 
Technologii w Kleszczowie zajęło 7. miejsce w Polsce wśród 100 
techników najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych. 

Wyniki całego rankingu http://www.perspektywy.pl/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=2983&Itemid=403.

Sprawdzian dla pierwszoklasistów
13 uczniów z kl. I a i 9 z kl. I b SP Łękińsko wzięło udział w prze-

prowadzonym wiosną konkursie „Synapsik MEN”. Ogólnopolski 
konkurs jest przeznaczony dla uczniów korzystających z darmo-
wego podręcznika ministerialnego „Nasz Elementarz”. W całej Pol-
sce w rywalizacji brało udział ponad 4,5 tys. uczniów. Uczniowie 
SP Łękińsko z najlepszymi wynikami „Synapsika” to: Natasza Kar-
czewska (97,5%), Amelia Biegańska i Oliwia Kowalczyk (95%), Zo-
fi a Białek (92,5%), Mateusz Bębnowski (91,3%), Maja Gaik (90%).

Nauka nakrywania do stołu i układania 
bukietów

Zajęcia świetlicowe, a także innowacje pedagogiczne pozwala-
ją wprowadzać do szkół tematy, którymi dawniej uczniowie się nie 
zajmowali. W SP im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku 19 maja szó-
stoklasiści uczyli się profesjonalnego nakrywania i dekorowania 
stołów. Zajęcia warsztatowe przeprowadziło Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Dobryszycach.

Z kolei trzy dni przed Dniem Matki uczniowie kl. V i VI w czasie 
warsztatów fl orystycznych, poprowadzonych przez Annę Kąkalec i 
Justynę Blada z kwiaciarni w Kleszczowie, uczyli się tworzyć kom-
pozycje kwiatowe.

- Dzięki temu uczniowie mogli obdarować swoje mamy własno-
ręcznie przygotowanymi kompozycjami z kwiatów, ułożonymi w 
różnorodnych naczyniach - mówi Agnieszka Biernacka-Oleszczyk.

Wyróżnienie dla Kingi Rabendy
Wśród 100 uczniów z województw: śląskiego, opolskiego, łódz-

kiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, którzy 22 maja uczestni-
czyli w Przedborzu w 37. edycji Ogólnopolskich Spotkań z Marią 
Konopnicką była Kinga Rabenda - uczennica kl. II a LO w Kleszczo-
wie. Konkurs recytatorski odbywał się w czterech kategoriach wie-
kowych. 

Kinga zaprezentowała dwa teksty Marii Konopnickiej: „I mówię: 
odejdź!” oraz „Nie było dla nas godziny ni chwili.” Zdobyła wyróżnie-
nie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Międzyszkolne warsztaty języka 
angielskiego

Szóstoklasiści ze szkół w Kleszczowie i Łękińsku odwiedzi-
li gimnazjum, by wspólnie ze starszymi o rok uczniami klas pierw-
szych sprawdzać i wzbogacać swoją wiedzę z j. angielskiego. Słu-
żyły temu scenki sytuacyjne przygotowane przez gimnazjalistów, 
krótkie filmiki, wiadomości geograficzne związane z położeniem 
Wielkiej Brytanii. Wszyscy mogli wykazać się znajomością atrakcji 
turystycznych Londynu i sprawdzać swoje umiejętności językowe 
podczas komunikowania się po angielsku.

Warsztaty z języka angielskiego zorganizowane przez p. M. Bu-
gajską oraz gimnazjalistów z klas I z pewnością ułatwią też adapta-
cję absolwentów podstawówki w murach gimnazjum.

Obchody Dnia UE
Krajom anglo- i niemieckojęzycznym były poświęcone konkur-

sy w ramach obchodów Dnia Unii Europejskiej, organizowanych 
przez SP Kleszczów. 15 uczniów klas piątych i szóstych wzięło 
udział w quizie krajoznawczym o państwach niemieckiego obsza-
ru językowego. Największą wiedzą z geografi i, historii, sztuki, kultu-
ry i sportu wykazali się: I m. - Antoni Bujacz, II m. - Olivier Ściebu-
ra, III m. - Kinga Misiak.

Liczniejsza grupa uczniów (23) zdecydowała się przystąpić 
do sprawdzianu wiedzy o krajach anglojęzycznych. Okazuje się, 
że najlepiej wypadli czwarto- i piątoklasiści. Zdobywcy czołowych 
miejsc to: I m. - Marta Kuc (IV a), II m. - Karolina Kuśmierek (IV a), 
III m. - Anna Szafrańska (V c).

Konkursy przygotowali nauczyciele j. niemieckiego i angielskie-
go - Joanna Chrostowska i Justyna Kowalska.

Szkolne wieści

kipa NTL Radomsko odwiedziła kleszczowski Dom Po-
mocy Społecznej im. św. Barbary. Reportaż poświęco-

ny został działalności tej placówki oraz warunkom, jakie stworzono 
przebywającym w niej podopiecznym (także w zakresie rehabilita-
cji). Przed kamerą wystąpili: prezes Fundacji Servire Homini, pro-
wadzącej DPS - ks. Sławomir Bednarski, dyrektor DPS Waldemar 
Pawłowski, a także pracownik socjalny Katarzyna Górecka.

Ks. Sławomir Bednarski zwrócił uwagę na fakt, że przyjmowa-
ne są tu nie tylko osoby samotne u schyłku życia.

- Osoby z najbliższej rodziny nie zawsze są w stanie poradzić 
sobie z opieką i zaspokojeniem podstawowych życiowych spraw 
swojej mamie, swojemu tacie, babci czy dziadkowi. Domy Pomocy 
Społecznej organizowane są także po to, by rodzinom pomóc, od-
ciążyć je i aby osoby, które do DPS trafi ają były w 100 proc. bez-
pieczne.

Prowadzenie działalności opiekuńczej dom im. św. Barbary 
rozpoczął 6 kwietnia. Jest placówką wpisaną do rejestru wojewody 
łódzkiego, a odpłatność ustalona na poziomie średniej wojewódz-
kiej dla tego typu placówek wynosi 2820 zł miesięcznie.

Cały program NTL Radomsko można obejrzeć pod adresem 
www.tvntl.pl/programy-mainmenu-30/z-ycia-samorzdu/18167-z-
ycia-samorzdu-30052016-dps-kleszczow.

JS

E
Reportaż TV o Domu św. Barbary

ciąg dalszy na str. 11
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astwą płomieni w Łuszczanowicach padło ogółem 38 budyn-
ków gospodarczych, w tym 22 stodoły, 19 obór, 7 budynków 

mieszkalnych, a także częściowo jedna stodoła. Straty wynikłe z tego 
pożaru szacuje się na kwotę około 800 tysięcy” - tak „Gazeta Ziemi 
Piotrkowskiej” podsumowywała efekty wielkiego pożaru, który 27 maja 
1964 r. wybuchł w Łuszczanowicach Kolonii. Przypomnijmy, że ogień 
zaprószyły dzieci, po podpaleniu słomy w jednej z drewnianych szop.

Na tej działce stała drewniane szopa, od której zaczął się pożar
Mieszkańcy spalonych domów mieszkalnych zostali bez dachu 

nad głową. W najgorszym położeniu byli ci, którzy mieszkali w do-
mach drewnianych. Budowę nowych musieli zaczynać od podstaw. 
Czasowego schronienia dla siebie i dobytku (pamiętajmy, że wszy-
scy byli rolnikami, hodującymi bydło i trzodę chlewną) szukali u naj-
bliższych sąsiadów, a także u rodziny.

- Trochę mieszkaliśmy u sąsiadów z naprzeciwka, u państwa 
Królików – wspomina Halina Paciorek. - Potem na jakiś czas prze-
nieśliśmy się na koniec wsi do rodziny męża. A przed zakończe-
niem budowy mieliśmy jeszcze jedną przeprowadzkę do wuja Ma-
linowskiego, który mieszkał niedaleko budowanego przez nas 
nowego domu, po drugiej stronie ulicy.

Wprowadzili się do budynku nie całkiem wykończonego. Wy-
starczało im, że do użytku nadawała się kuchnia i jeden pokoik.

Ojciec nie chciał budować od nowa
W innej sytuacji znalazła się Halina Tatara ze swoją rodziną. 

Murowany dom w pożarze stracił dach, okna i drzwi. Meble i część 
domowego dobytku zdołano wynieść zanim dach stanął w ogniu. 
Pani Halina wspomina, że bezcenna okazała się pomoc robot-
ników, którzy zjechali na ratunek do Łuszczanowic Kolonii. Opo-
wiada, że byli to robotnicy pracujący przy budowie kopalni węgla 
brunatnego (być może byli to pracownicy wiertni, badający zaso-
by węgla w odkrywce). Wyniesione przez nich umeblowanie Hali-
na Tatara przechowywała u ciotki („Tu, gdzie Marian Bujacz miesz-
ka” - precyzuje).

- Ja z dwójką dzieci zamieszkałam u teściów, tam akurat był po-
kój wolny. A rodzice początkowo mieszkali u sąsiadów z naprze-
ciwka, u państwa Dyłów.

Mury budynku ocalały w pożarze więc ojciec nie chciał nawet 
myśleć o budowie domu od podstaw. Zdecydował, że założą nowy 
dach i uzupełnią to co zniszczył pożar. Dla niego ważniejsza była 
odbudowa stodoły. 

- Gospodarkę mieliśmy dużą, 15 hektarów. Wystarczy powie-
dzieć, że do stodoły wchodziło 20 wozów siana. W miejscu, gdzie 
Morawce mieszkają była wolna szopa drewniana. Pozwolili nam 
tam trzymać krowy - cztery czy pięć. Jeszcze przed zimą zdąży-
liśmy zbudować stajnię dla bydła. Dużo pomocy wniosła rodzina 
z Kucowa, ze strony ciotki.

Skazani na wsparcie rodzin i sąsiadów
Żadna z moich rozmówczyń nie pamięta, by po pożodze, która 

spustoszyła wieś była jakakolwiek - finansowa czy rzeczowa - po-
moc ze strony Gminnej Rady Narodowej, albo też parafii. Na pew-

no większość poszkodowanych otrzymała wypłatę odszkodowań 
z PZU. Ubezpieczanie gospodarstw było wtedy obowiązkowe.

Pogorzelcom pomagali głównie sąsiedzi oraz rodzina. Na 
przednówku każda pomoc była na wagę złota. Dzielono się z pogo-
rzelcami słomą, zbożem na paszę i mąkę, ziemniakami.

- Prosiliśmy o pomoc także w sąsiednich miejscowościach.
Zdarzenie sprzed 52 lat pozostało w pamięci mieszkańców 

Łuszczanowic Kolonii. Parcela, na której stał drewniany dom i ta 
szopa, w której 5-letni chłopiec przybyły z Łodzi na wieś, do miesz-
kającej tu babci, podpalił słomę w garnku, do dziś pozostała nie-
zbudowana.

„Należy zauważyć i to, że miejscowa ludność w gaszeniu ognia 
pomagała niewiele. Była raczej bierna” - podsumowała tragiczne 
zdarzenie „Gazeta Ziemi Piotrkowskiej”. Dziś można byłoby zapy-
tać, czym chłopi mieli wtedy gasić straszne płomienie, podsycane 
przez wiejący wiatr? Mieli do dyspozycji wiadra i przydomowe stud-
nie, były też pewnie jakieś bosaki czy drabiny, ale przy szalejącym 
ogniu z płonących strzech, drewnianych belek i krokwi oraz stert 
zgromadzonych żywicznych sosnowych gałęzi nie było szansy na 
zatrzymanie żywiołu.

Dzień tragiczny dla całego powiatu
27 maja 1964 r. zapamiętany został także przez wielu miesz-

kańców podbełchatowskiego Dobiecina. Pożar wybuchł tu dwie go-
dziny później niż ten w Łuszczanowicach Kolonii. Strażackie jed-
nostki dojechały z opóźnieniem, były zajęte w Kolonii. Jak informuje 
„Gazeta Ziemi Piotrkowskiej” w akcji gaśniczej w Dobiecinie brało 
udział w sumie 16 jednostek, w tym cztery straże zawodowe. Spło-
nęły całkowicie 23 budynki, kilka z nich częściowo. Straty oszaco-
wano na ok. 400 tys. zł.

W wioskach o przeważającej drewnianej zabudowie i o słomia-
nych strzechach ogień był przez wieki najgroźniejszym z żywio-
łów. W peerelowskich latach 50. i 60. coroczne akcje typu „Tydzień 
ochrony ppoż”, organizowane najczęściej właśnie w maju (a więc 
przed pierwszymi sianokosami, żniwami i porą letnich burz) służy-
ły przypominaniu mieszkańcom wsi, jakie środki ostrożności powin-
ni zachowywać, by nie doprowadzić do wybuchu pożaru. W ramach 
akcji malowano np. na stodołach widoczne z daleka napisy ostrze-
gawcze „Ostrożnie z ogniem”.

Aleksandrów – dzieci przed stodołą (zdjęcie 
udostępnione przez Stanisława Hejaka)

Wychowywane na wsi dzieci od wczesnych lat były przestrze-
gane przed niebezpiecznymi zabawami z ogniem. 5-letni dzieciak 
z miasta, który okazał się sprawcą pożaru w Łuszczanowicach Ko-
lonii, okazał się mniej ostrożny od swoich rówieśników ze wsi, za to 
bardziej kreatywny w wymyślaniu zabaw…

J. Strachocki

P
Pożar w Łuszczanowicach Kolonii (2)
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oroczna gala finałowa filmowego konkursu „Od ignoranta 
do eleganta”, organizowanego przez Zespół Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Kleszczowie, gromadzi w auli SOLPARKU nie tyl-
ko grupę uczniów i nauczycieli ZSP i zaproszonych gości z terenu 
gminy. Gośćmi specjalnymi są autorzy zakwalifikowanych do finału 
filmów wraz ze swoimi opiekunami (fot. nr 1). W tym roku 3 czerwca 
przybyły do Kleszczowa mniej lub bardziej liczne delegacje z gim-
nazjów, bądź szkół ponadgimnazjalnych w Głogowie, Pruszkowie, 
Krakowie, Radomsku i Zduńskiej Woli.

W tym roku została zorganizowana czwarta edycja konkursu fil-
mowego, promującego zasady savoir vivre’u. Przypomnijmy, że jej 
temat brzmiał „Co kraj, to obyczaj, czyli grzeczność nasza i obca”. 
Oprócz wymienionych już miast konkursowe filmy zgłosiły też szko-
ły ze Szczecina, Bolesławca, Bełchatowa i Sobkowa. Temat kon-
kursu okazał się sporym wyzwaniem. Szkolne ekipy realizatorskie 
nie mogły sobie pozwolić na wyjazd z kamerą za granicę, by kręcić 
tam scenki ilustrujące zasady dobrego wychowania w danym kra-
ju. Z tym ograniczeniem radzono sobie w różny sposób, m.in. po-
przez odpowiednie ubrania i charakteryzację aktorów, albo poprzez 
quasi-animację - za pomocą prostych rysunków, ilustrujących róż-
ne sytuacje z codziennego życia. Rysunki na niewielkich kawałkach 
papieru były przesuwane przed obiektywem kamery.

Młodzi twórcy ciekawie podeszli też do sprawy komentarza. Za-
miast nudnych, edukujących haseł i pouczeń wybierali np. komen-
tarz w postaci prostych, czasem dowcipnych rymowanek.

Jury w swoim końcowym werdykcie zdecydowało dowartościo-
wać zwłaszcza gimnazjalnych filmowców, przyznając w tej katego-
rii: ● I nagrodę dla Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler z Głogowa; ● 
II nagrodę dla Gimnazjum Sportowego w Pruszkowie; ● wyróżnie-
nie dla Publicznego Gimnazjum nr 3 w Radomsku.

Znacznie większe, ale nie do końca spełnione, oczekiwania wo-
bec starszych twórców przełożyły się na skromniejszy podział na-
gród w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Tu III nagrodę zdobyło 
Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. St. Konarskie-

go z Krakowa, a dwa 
wyróżnienia otrzyma-
ły: Zespół Szkół Elek-
tronicznych im. St. Sta-
szica w Zduńskiej Woli 
oraz Międzyszkolna 
Sekcja Filmowa z Gło-
gowa. Film ostatniej z 
wymienionych ekip naj-
bardziej spodobał się 
zgromadzonym na gali 
widzom, którzy swo-
imi głosami przesądzi-
li o przyznaniu Nagrody 
Publiczności. Odebrała 
ją dwuosobowa delega-
cja (fot. nr 2).

Zaszczyt wręczania nagród laureatom filmowego konkursu 
przypadł w udziale zastępcy wójta gminy Kleszczów, Joannie Guc 
(fot. nr 3) oraz dyrektor ZSP w Kleszczowie Agnieszce Nagodzie-
-Gębicz.

Specjalnym gościem filmowej gali w Kleszczowie był Kenshi Fu-
kumoto - doktorant Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersy-
tetu Łódzkiego (fot. nr 4). Japończyk z Kioto opowiedział o tym, ja-
kie są różnice w zasadach dobrego wychowania pomiędzy Polską 
i Japonią. Krótki wykład, prowadzony nieco łamaną, ale komunika-
tywną polszczyzną, ilustrowany był prezentacją multimedialną, opi-
sującą typowe sytuacje (powitanie, pożegnanie, posiłek, zachowa-
nie w miejscach publicznych).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie wykorzystał 
filmową galę z udziałem gości do pokazania swoich utalentowanych 
muzycznie, wokalnie i tanecznie uczniów (fot. nr 5).

JS
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Osoby w wieku 15-29 lat bez doświad-
czenia zawodowego, bierne zawodowo, 
o niskich kwalifikacjach oraz osoby nie-
pełnosprawne mogą zgłosić swój udział w 
bezpłatnych szkoleniach, uzupełnionych 
3-miesięcznymi stażami zawodowymi, połą-
czonymi z wypłatą stypendium w wys. 1650 
zł miesięcznie.

Cel główny projektu to wzrost aktywno-
ści zawodowej młodych osób, zamieszka-
łych na terenie województwa łódzkiego.

Udział w projekcie „Młodzi zawodowcy” 
zapewnia:
1.  Szkolenia zawodowe ze stypendium 

szkoleniowym (● magazynier + kurs ob-
sługi wózków widłowych; ● księgowość, 
kadry, płace; ● telemarketer; ● szkole-
nia na podstawie indywidualnego planu 
działań).

2.  Wsparcie zawodowe: ● poradnictwo za-
wodowe; ● pośrednictwo pracy; ● 3-mie-
sięczne staże zawodowe ze stypendium 
stażowym 1650 zł/m-c oraz z możliwo-
ścią zatrudnienia po stażu.

Projekt jest realizowany w ramach ini-
cjatywy na rzecz zatrudnienia osób mło-
dych i współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Wszelkie dodatkowe informacje osoby 
zainteresowane uzyskają w Gminnym Cen-
trum Informacji w Kleszczowie pod nr tel. 
44/ 731 36 46.

ciągu maja w Szkole Podstawowej im. 
M. Kopernika w Łękińsku Zespół Huma-

nistyczno-Językowy wspierany przez innych na-
uczycieli zajmował się realizacją projektu ,,Mie-
siąc czytania”. Głównym celem tej inicjatywy była 
popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i mło-
dzieży, a także zachęcenie uczniów i nauczycie-
li do poznania technik szybkiego czytania. W ra-
mach projektu mieściły się takie formy działań, 
jak konkursy, lekcje biblioteczne, ekspozycje, 
lekcja holistyczna, akcja „Uwolnij książkę”, czyta-
nie po polsku i po angielsku, wyjazdy do bibliotek 
w Łękińsku, Kleszczowie i Warszawie, spotka-
nie z ilustratorem książek, warsztaty czytelnicze.

Inną z inicjatyw podobnego typu jest co-
roczny gminny konkurs „Czytam, bo lubię”, or-

ganizowany przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną. 31 maja w III edycji konkursu rywalizowało 
15 uczniów ze szkół podstawowych w Łękińsku 
i Kleszczowie. Uczestnicy podzieleni zostali na 
dwie kategorie wiekowe. W pierwszej oceniani 
byli pierwszoklasiści, w drugiej - ich starsi kole-
dzy z klas II i III.

- Organizując konkurs „Czytam, bo lubię” 
okazujemy swoje poparcie dla ogólnopolskiej ak-
cji „Popieram czytanie” - mówi dyrektor GBP w 
Kleszczowie, Violetta Kacperek. -To inicjatywa, 
która ma na celu ratowanie stale spadającego 
poziomu czytelnictwa w Polsce.

Każdy z uczniów prezentował wybrany przez 
siebie utwór. Można było posłuchać między inny-
mi fragmentów książek: „ Bajka o fl ądrze”, „Cie-

Piknik w SOLPARKU
iknik rozpoczął się o 10:00 dniem otwar-
tym ratownictwa wodnego. Na basenie 

najmłodsi rywalizowali o tytuł wodnego superbo-
hatera, obserwowali z bliska pokazy realistycznych 
symulacjach akcji ratowniczych w wodzie oraz po-

kazy udzielania pierwszej pomocy poszkodowa-
nym. Dzieci bawiły się też na basenie wewnętrznym 
(tor przeszkód Aquatrack i dmuchany zamek Smo-
cza Przygoda). Dla odważnych przygotowano bez-
płatne lekcje nurkowania pod okiem profesjonalisty.

W turnieju piłki nożnej o Puchar Prezesa SOL-
PARKU rywalizowały drużyny z rocznika 2007. 
Od godz. 10:00 do 18:00 trwała pierwsza taka w 
Kleszczowie wystawa Stowarzyszenia Sympaty-
ków Pojazdów Militarnych „ROTA”. Na dziedziń-
cu SOLPARKU można było podziwiać m.in. duże i 
mniejsze samochody wojskowe, działko przeciwlot-
nicze, a także porozmawiać z ludźmi zafascynowa-
nymi techniką militarną oraz jej historią.

Duże zainteresowanie podczas pikniku wzbu-
dzał też wóz strażacki z drabiną wysuwaną na 25 
m wysokości. Najmłodsi mogli korzystać z bez-
płatnych atrakcji: dmuchanych zjeżdżalni, zamku, 
trampolin, akumulatorowych samochodzików. W 
ramach prowadzonych animacji odbywało się ma-

lowanie buziek, balonowe zoo, puszczanie wielkich 
baniek mydlanych, konkursy i zabawy na świeżym 
powietrzu. Kolejną atrakcją była fotobudka - samo-
obsługowy aparat fotografi czny, który po wykonaniu 
serii zdjęć od razu je drukował.

Wszystkim uczestnikom pikniku SOLPARK 
serwował pyszną żołnierską grochówkę, a dodatko-
wo dla maluchów - popcorn i cukrową watę.

Zdjęcia - SOLPARK Kleszczów.

Profilaktyczne spektakle
Grupa teatralna „Kurtyna” z Krako-

wa przyjechała do Kleszczowa z dwoma 
przedstawieniami. Gimnazjaliści obejrzeli 
spektakl „Upadły anioł”, którego bohatero-
wie – para nastolatków Miła i Maks nałogo-
wo grają w gry komputerowe. To uzależnie-
nie doprowadza do tragedii, a winą za to 
obarczani są obojętni, nie mający czasu dla 
dzieci rodzice.

„Z miłości do serduszka” to tytuł przed-
stawienia pokazanego uczniom klas I-III SP 
w Kleszczowie. Spektakl poruszał takie te-
maty jak odpowiednie odżywianie, wpływ 
zajęć ruchowych na stan zdrowia, negatyw-
ne skutki różnych uzależnień.

Spektakle profilaktyczne to element 
pracy ze szkołami, podejmowanej przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Kleszczowie.

Mała Akademia Cła 
i Akcyzy

Funkcjonariuszy łódzkiej Służby Cel-
nej przeprowadzili 23 maja zajęcia z gimna-
zjalistami z Kleszczowa, poświęcone dzia-
łaniom podejmowanym przez celników dla 
ochrony gatunków roślin i zwierząt zagro-
żonych wyginięciem. Prezentowane były 
zarekwirowane podczas kontroli celnych 
artykuły, wykonane z gatunków zagrożo-
nych. Część zajęć poświęcono zagroże-
niom związanym z używaniem substancji 
psychoaktywnych. Przyglądano się też pra-
cy wspierającego celników psa Blacka, któ-
rego głównym zadaniem jest wykrywanie 
przemycanego tytoniu.

Opracował JS z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć udostępnionych 

przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści

„Młodzi zawodowcy” 
- szkolenia, staże, stypendium

Zachęcanie do czytania
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Radosny Dzień Rodziny
maja po południu wyjątkowo gwarnie było w przedszko-
lu w Łuszczanowicach. W przygotowanie atrakcji na Dzień 

Rodziny zaangażowali się nie tylko pracownicy tej placówki, ale 
również rodzice dzieci, dziadkowie i… przedstawiciele stowarzy-
szenia Uniwersytet III Wieku. Otwierające uroczystość przedsta-
wienie „Zaczarowana lokomotywa” było magiczną podróżą do kla-
syki wierszy dla dzieci, napisanych przez Juliana Tuwima i Jana 
Brzechwę.

- W role aktorów wcielili się se-
niorzy i rodzice - mówi dyrektor Ewa 
Bindas. - W przygotowania do wy-
stępu włożyli całe swe serca. Myślę, 
że także w ten sposób pokazywa-
li, jaką miłością darzą swoje dzie-
ci i wnuki.

Okazję do prezentacji swoich ta-
lentów wokalnych i tanecznych mia-
ły tego dnia również przedszkolaki. 
Po tych występach uczestnicy Dnia 
Rodziny przeszli na przedszkol-
ny plac zabaw, gdzie odbył się ro-
dzinny piknik. „Były konkursy, tań-
ce i wesołe zabawy. W wolnej chwili 
można było kosztować ciasta, owo-
ce i kiełbaski z grilla. Dzieci bawiły 
się, tańczyły, a także uczestniczy-
ły w warsztatach czerpania papie-
ru” – to opis z internetowej strony 
przedszkola (http://www.wikom.pl/
ppsluszcz). Trudno w kilku zdaniach 

oddać radosną atmosferę tej części imprezy. Znacznie lepiej ilu-
strują to zdjęcia zamieszczone w galerii.

JS

kawe co będzie jutro”, „Noc kota Filemona” i „Nasza mama czarodziejka”. 
Czytanie najmłodszych uczniów oceniało jury w składzie: Izabela Marcin-
kowska, Violetta Kacperek i Wioletta Ratajczyk. Panie zwracały uwagę za-
równo na poprawność czytanego tekstu, jak i na jego interpretację.

Oto laureaci konkursu „Czytam, bo lubię”:
Kat. I: ● I m. - Natasza Karczewska (SPŁ), ● II m. - Oskar Staryga 

(SPK), ● III m. - Martyna Kołodziejczyk (SPK).
Kat. II: ● I m. - Aleksandra Retkiewicz (SPK), ● II m. - Jakub Matlin-

giewicz (SPK), ● III m. - Dominika Wątór (SPK). Wyróżnienia: Oskar Okoń 
(SPŁ), Krzysztof Szafrański (SPK). 

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci gier edukacyjnych oraz 
nagród rzeczowych, a wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali książki i dy-
plomy za udział w konkursie.

JS

Świetlicowa twórczość
koła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie po raz 
czwarty zorganizowała konkurs plastyczny o zasięgu powia-

towym. Był adresowany do wszystkich uczniów, korzystających ze 
świetlicowych zajęć w podstawówkach powiatu bełchatowskiego. Te-
matem prac plastycznych były „Opowieści piramidy żywieniowej”. W 
regulaminowym czasie (do 27 kwietnia) szkoła otrzymała prace 114 
uczniów z pięciu szkół powiatu bełchatowskiego.

Celem organizatora konkursu było nie tylko odkrywanie uczniow-
skich talentów plastycznych, ale także zwrócenie uwagi na właściwe 
odżywianie, które jest jednym z warunków naszego zdrowia. 16 maja 
trzyosobowe jury dokonało oceny konkursowych prac. W kategorii 
klas I-III główne nagrody otrzymali: I. Lena Kurzynoga (SP nr 1 w Beł-
chatowie); II. Bartosz Pulwert (SP w Łękińsku); III. Filip Dylak (SP w 
Kleszczowie); IV. Janek Gwoździk (SP w Kleszczowie); V. Lena Ka-
mecka (SP w Szczercowie); Bartłomiej Matuszczak (SP w Łękińsku); 
Michał Moreń (SP w Łękińsku). Wyróżnienia: Nikola Zawodzińska i 
Piotr Kuśmierek (SP w Kleszczowie).

W kategorii klas IV-VI główne nagrody otrzymali: I. Monika Galew-
ska (SP nr 1 w Bełchatowie); II. Wojciech Szafrański (SP w Łękińsku); 
III. Maja Augustyńczyk (SP w Łękińsku); IV. Anna Famulska (SP w 
Drużbicach); V. Miłosz Małofiej (SP w Łękińsku); VI. Anna Szafrańska 
(SP w Kleszczowie). Wyróżnienia: Natalia Czarnecka (SP w Szczer-
cowie); Marta Piestrzyńska (SP w Drużbicach); Martyna Muskała (SP 
w Łękińsku); Amelia Wachnik (SP w Łękińsku).

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 1 czerw-
ca podczas szkolnych obchodów Dnia Rodziny i Sportu. Dyrektor SP 
w Kleszczowie zaprosiła na uroczystość laureatów wraz z opiekuna-
mi.

JS

Rodzinnie i sportowo 
bchodom Dnia Sportu i Rodziny w Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie towarzyszyło hasło 

„Żyj zdrowo, a będzie bajkowo i kolorowo”. Podczas uroczystości 
otwierającej obchody honorowy tytuł „Przyjaciela Korczakowskiej 
Szkoły” wraz ze stosownym dyplomem i medalem otrzymali Syl-
wia Lasota i Mariusz Najmrodzki, angażujący się w przygotowywa-
nie szkolnych uroczystości, apeli i imprez. Tytuł otrzymała też firma 
Caparol Polska Sp. z o.o., otwarta na potrzeby szkoły.

Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego dla wychowanków 
świetlic szkolnych z powiatu bełchatowskiego. Laureaci odebra-
li dyplomy i nagrody, a przesłane na konkurs prace wyeksponowa-
no na wystawie.

W specjalnie przygotowanym na ten dzień przedstawieniu w ro-
lach ucharakteryzowanych aktorów wystąpiło 25 nauczycieli. Od-
grywane przez nich scenki, w których nie zabrakło bohaterów z kla-
sycznych baśni, służyły przekazaniu dzieciom ważnych zaleceń i 
przesłań. Dotyczyły one kwestii bezpieczeństwa, higieny, zdrowe-
go odżywiania oraz koniecznej dla zdrowia aktywności fizycznej.

Istotną częścią Dnia Sportu i Rodziny była sportowa rywaliza-
cja, w tym tradycyjny „Bieg ku słońcu”. Po obiadowej przerwie w 
Sali sportowej odbyły się zawody w przeciąganiu liny i rzutach do 
kosza. Drużyny z poszczególnych klas rywalizowały też na zwinno-
ściowo-sprawnościowym torze przeszkód. Na boisku szkolnym roz-
grywano mecze piłkarskie. W pojedynku klas IV i V padł remisowy 
wynik 1:1. W kolejnym meczu pracownicy szkoły wygrali z drużyną 
rodziców 3:2. W spotkaniu czwartoklasistów z dorosłymi piłkarzami 
padł remis 1:1, natomiast piątoklasiści musieli uznać wyższość dru-
żyny złożonej z pracowników szkoły i rodziców (0:6).

Intensywny program zajęć i atrakcji, zorganizowanych 1 czerw-
ca posłużył do uaktywnienia oraz integracji całej szkolnej społecz-
ności. W części wydarzeń uczestniczyli również zaproszeni goście, 
przez co Dzień Sportu i Rodziny stał się okazją do promocji dorob-
ku SP Kleszczów. Wszystkim zainteresowanym polecamy obszer-
ną galerię na stronie www.spkleszczow.pl.

JS
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Wakacyjne warsztaty w GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zorganizuje podczas wa-
kacji następujące zajęcia warsztatowe:

Lp. Tematyka Data warsztatów Uczestnicy
1. Warsztaty z robotyki 5 i 7 lipca uczniowie gimnazjum

2. Warsztaty z robotyki 26 i 27 lipca uczniowie klas IV-VI

3. Warsztaty Beatbox pro-
wadzone przez Patryka 
Tikitak`a - legendy pol-
skiego Beatboxu

sierpień dzieci i młodzież

Zapisy na warsztaty są prowadzone w GOK w Kleszczowie do 30 
czerwca w godzinach pracy świetlicy.

Zapisy na wycieczki i na wyjazd na Górę Kamieńsk - w GOK w 
Kleszczowie do 30 czerwca od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00-15:00 w kasie. Wpłata za wycieczki - 10 zł od osoby, płatne w 
dniu zapisu.

GBP w Kleszczowie
7 lipca - Papierowa wiklina - warsztaty
8 lipca -  Kreatywne piątki - zajęcia plastyczne
9 lipca -  Klub planszomaniaków - gry planszowe
14 lipca - Papierowa wiklina - warsztaty
15 lipca -  Kreatywne piątki - zajęcia plastyczne
16 lipca -  Klub planszomaniaków - gry planszowe
20 lipca - Sowie drzewo- zajęcia plastyczne
21 lipca - Papierowa wiklina - warsztaty
23 lipca -  Klub planszomaniaków - gry planszowe
26 lipca -  Była sobie żabka mała - zajęcia plastyczne
27 lipca - Papierowa wiklina - warsztaty
30 lipca -  Klub planszomaniaków - gry planszowe

Filia w Żłobnicy
4 lipca -  Wachlarz na letnie upały - zajęcia plastyczne
5 lipca -  Klub planszomaniaków - gry planszowe
11 lipca  - Kolorowe motyle - zajęcia plastyczne
12 lipca -  Gry i zabawy na powietrzu
19 lipca -  Sowa mądra głowa - zajęcia plastyczne
28 lipca -  Owoce cukrowe - zajęcia plastyczne

Filia w Łękińsku
6 lipca -  Małe zdolne rączki - zajęcia plastyczne
13 lipca -  Biedroneczki są w kropeczki - zajęcia plastyczne
18 lipca -  Kalambury - zajęcia literackie
22 lipca -  Kreatywne piątki - zajęcia plastyczne
25 lipca -  Klub planszomaniaków - gry planszowe
29 lipca -  Kreatywne piątki - zajęcia plastyczne

Zajęcia we wszystkich placówkach odbywać się będą w godzinach 12.00-
13.00. Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zaprasza również do udzia-
łu w konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu - edycja 2016”. Szczegó-
ły konkursu będą udostępnione na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl lub pod nr  
tel. 44 731 36 54.

Od

GOK zapisuje na wakacyjne wycieczki
Podczas wakacji Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zorganizuje następujące wycieczki:
L.p. DATA I GODZ. WYJAZDU MIEJSCE UCZESTNICY
1. • 26 lipca i 28 lipca • 4 sierpnia

Wyjazd o godz. 6:50 sprzed 
budynku GOK w Kleszczo-
wie. Powrót ok. godz. 18:00.

Wycieczka do Łodzi
W programie: ● zwiedzanie Muzeum Animacji Se-Ma-For połączo-
ne z warsztatami plastycznymi, ●2-godzinny pobyt w Jupi Parku

dzieci w wie-
ku przedszkol-
nym z rodzicami

2. • 8 sierpnia
Wyjazd o godz. 6:50 sprzed 
budynku GOK w Kleszczo-
wie. Powrót ok. godz. 20:30.

Wycieczka do Opola i Mosznej
W programie: ● zwiedzanie bajkowego zamku zwanego „Polskim Disneylandem” 
w Mosznej, ● udział w programie „Szkoła magii i czarodziejstwa”, a w nim opro-
wadzanie po zamku z czarodziejem, ● pokazowa walka rycerska, ● nauka kali-
grafii - pamiątkowy glejt, ● lekcje eliksirów, ● przejazd do Opola - zwiedzanie Zoo

uczniowie szkół 
podstawowych 
z klas I-III

3. • 10 sierpnia
Wyjazd o godz. 6:50 sprzed 
budynku GOK w Kleszczo-
wie. Powrót ok. godz. 20:00.

Wycieczka do EnergyLandii w Zatorze
W programie: ● całodniowy pobyt w Parku Rozrywki i korzystanie z atrakcji 
(około 60 atrakcji - strefa familijna, bajkolandia, strefa ekstremalna, kino 7D)

uczniowie gimna-
zjum i szkół po-
nadgimnazjalnych

4. • 12 sierpnia
Wyjazd o godz. 6:50 sprzed 
budynku GOK w Kleszczo-
wie. Powrót ok. godz. 20:00.

Wycieczka do Kielc
W programie: ● pomnik przyrody „Dąb Bartek” - jeden z najstarszych w Pol-
sce dębów w Zagnańsku, ● zwiedzanie Muzeum Minerałów w Św. Katarzy-
nie + warsztaty obróbki kamieni, ● pobyt w Parku Rozrywki w Kielcach

uczniowie szkół 
podstawowych 
z klas IV-VI.

5. • 24 sierpnia
Wyjazd o godz. 9:30 sprzed 
GOK. Powrót ok. godz. 15:00.

Wyjazd na Górę Kamieńsk
W programie: ● ściana wspinaczkowa, ● dmuchańce, ● tor saneczkowy

uczniowie szkół 
podstawowych

Wakacje z biblioteką - LIPIEC

Półkolonie w gimnazjum
1 do 12 sierpnia dzieci z klas I-III szkół podstawowych 
z terenu gminy Kleszczów będą miały możliwość uczestni-

czenia w letnich półkoloniach. Zajęcia z dziećmi prowadzone będą 
w dni powszednie, w godzinach 8.00-16.00. Organizatorem półko-
lonii będzie Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie.

- Podobnie, jak miało to miejsce podczas ubiegłorocznych pół-
kolonii (ich organizatorem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) 
celem organizowanych zajęć - poza zapewnieniem aktywnych form 
wypoczynku podczas letniej przerwy w nauce - będzie nauka sa-
modzielności oraz współpracy w grupie, rozwijanie nowych zainte-
resowań oraz umiejętności artystycznych – mówi Joanna Guc, za-
stępca wójta gminy Kleszczów. - Służyć temu mają organizowane 
przez wychowawców poszczególnych grup zajęcia ruchowo-rekre-
acyjne, zajęcia edukacyjne i warsztatowe, a także jednodniowe wy-
cieczki.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na półkolonie zapłacą 200 zł. 
W przypadku dzieci z rodzin legitymujących się Kartą Dużej Rodzi-
ny opłata wyniesie 100 zł.

JS
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SOLPARK miejscem 
wakacyjnych campów

26 czerwca do połowy lipca odbywać się będą w SOL-
PARKU obozy treningowe dla młodych piłkarzy- ogólno-

polskie campy FCB Escola. Oprócz młodych piłkarzy szkolących 
się systemem FC Barcelony równolegle odbywać się mają obo-
zy, organizowane przez federację Soccer Service. One także będą 
się opierać na hiszpańskim systemie szkolenia piłkarskich latorośli.
Wraz z początkiem wakacji rozpocznie się w Kleszczowie zgrupo-
wanie kadry Polski kobiet do lat 17 w podnoszeniu ciężarów.

- Od połowy lipca piłkarskie umiejętności doskonalić mają 
uczestnicy campów kolejnej znanej marki - Juventusu Turyn, a tak-
że zawodnicy i uczniowie różnych roczników UKS SMS Łódź - in-
formuje Tomasz Dawidziak, specjalista ds. sportu. - Pobyt w SOL-
PARKU zarezerwowała męska reprezentacja Polski kadetów w 
siatkówce. To zawodnicy, którzy są mistrzami świata i mistrzami 
Europy w swojej kategorii wiekowej. Siatkarską formę będzie tu 
szlifować także łódzka szkółka „Krótka Piłka”. 

Podczas wakacji przed nowym sezonem piłkarskim w mniej-
szych grupach mają w SOLPARKU trenować m.in. zawodnicy klu-
bów Victoria Głosków, Białe Orły Warszawa, Zjednoczeni Stryków, 
KS Nowosolna czy Jutrzenka Bychlew.

Lekkoatletyczna  
liga szkolna

rzut Ligi Wojewódzkiej LZS w lekkiej atletyce zorganizowa-
ny został - tradycyjnie - w Kleszczowie. 6 czerwca zawod-

nicy reprezentujący 37 szkół podstawowych i gimnazjów (razem 
ponad 400 osób plus opiekunowie) walczyli o medale w biegach 
krótkich i średnich, w rzucie kulą, rzucie piłką palantową, skokach 
w dal i wzwyż, a także w biegach sztafetowych.

Miejsca na podium wywalczyli: Mikołaj Grzybek (SP Klesz-
czów) - III m. w biegu na 1000 m; Szymon Mendak (Gimnazjum) - I 
m. w skoku w dal; Paulina Kupc (gimnazjum) - I m. w biegu na 600 
m; Sergiusz Urbaniak (gimnazjum) - III m. w biegu na 300 m; Wero-
nika Piątczak (gimnazjum) - III m. w biegu na 300 m.

S p o r t

S p o r t

Od

II

 Prosto z SOLPARKU

SOLPARK w wakacje
W związku ze zbliżającym się okresem letnim SOLPARK wydłuża 
godziny funkcjonowania basenu. Od 27 czerwca obowiązuje nastę-
pujący harmonogram:
• poniedziałek - piątek 9:00-22:00
• sobota i niedziela 8:00-22:00
Dodatkowo od 3 czerwca uruchomiony został basen zewnętrz-
ny. Jest on czynny codziennie w godz. 10:00-20:00 (w przypadku 
sprzyjającej aury pogodowej).

Zakończony kolejny 
kurs ratowników

Dobiegło końca kolejne szkolenie ratowników wodnych w SOL-
PARKU. Wszyscy zgłoszeni kursanci zakończyli egzamin wynikiem 
pozytywnym i dołączyli do grona ratowników wodnych. Kolejny na-
bór zaplanowano na jesień.

Rozstrzygnięcie konkursu  
plastycznego

„Bezpieczne wakacje” to temat konkursu plastycznego, zorganizo-
wanego przez SOLPARK dla uczniów szkół podstawowych. Wśród 
licznych prac, które przygotowali uczestnicy w kategorii klas I-III 
nagrodzono: I miejsce - Bartłomiej Matuszczak, II miejsce - Ame-
lia Witasik, III miejsce - Amelia Kot. W kategorii klas IV-VI przyzna-
no dwie nagrody: I miejsce - Weronika Wójcik, II miejsce - Wojciech 
Szafrański.
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Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto 
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

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

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTO-
WIA GAZOWEGO - tel. 992.

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

• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osie-
dle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Stre-
fach Przemysłowych) - w spółce „Energoser-
wis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607 
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• A w a r i e  w  s i e c i  w o d o c i ą g o w e j , 
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Za-
kładzie Komunalnym „Kleszczów” - 
tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

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

• Awar ie  oświe t len ia  u l icznego  – 
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub 
692-130-780.

Gdzie zgłaszać awarie?

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27 
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY
POLICJA  997

S p o r t
Ruszyły zapisy na „Kleszczów na 5”

niedzielę 18 września Kleszczów będzie gościł uczestników biegu ulicznego 
„Kleszczów na 5”. Jak już informowaliśmy odbędą się u nas także biegowe 

Mistrzostwa Polski Kobiet na 5 km. Na stronie internetowej kleszczowna5.pl zamiesz-
czone zostały już regulaminy obydwu biegów, a 10 czerwca ruszyło przyjmowanie zgło-
szeń uczestników biegu.

Organizatorzy imprezy „Kleszczów na 5” zdecydowali się nie 
zmieniać trasy. Bieg wystartuje ze stadionu gminnego przy ul. Spor-
towej i poprowadzi przez rondo Honorowych Krwiodawców i dalej 
ulicami Główną, Miłą, Tulipanową, Południową i Sportową na metę 
usytuowaną na stadionie. Pozostawiono też ubiegłoroczny limit - 350 
zawodników. Walka kobiet o championat Polski zostanie rozegrana 
w ramach głównego biegu, który wystartuje w samo południe. Spe-
cjalnie dla nich zostanie stworzona odrębna klasyfi kacja.

Oprócz głównego biegu zostaną też zorganizowane biegi dla 
przedszkolaków i uczniów. Rywalizacja ma przebiegać w czterech 
grupach wiekowych na dystansach 100, 200, 400 i 800 m.

opr. JS

Alfa druga w tabeli
rająca w II grupie klasy B piłkarska drużyna KS Alfa Kleszczów zakończy-
ła sezon 2015/16 na drugim miejscu. W rundzie wiosennej w dziewięciu me-

czach nasz zespół odnotował trzy przegrane (z LKS Warta-Carbo Pławno 0:3; z KS 
Ruch 1951 Chrzanowice 0:2, z LZS Piast Krzywanice 0:2), dwa remisy (z KS EBE SPN 
Bełchatów 1:1; z LKS Dobryszyce 2:2) oraz cztery zwycięstwa (z MKS Pilica II Przed-
bórz 3:0; z GKS Rogi 1:0; z LKS VIS Gidle 3:0; KS Grocholice Bełchatów 3:1).

Dorobek z jesiennej rundy i punkty zdobyte wiosną dały Alfi e łącznie 39 pkt. Lider ta-
beli LZS Piast Krzywanice zdobył o 1 pkt. więcej.

S p o r t

W

G

Sprzedam działkę 
o powierzchni 

1255 m kw. 
w miejscowości 

Łękińsko.
Tel. 501-760-353

SPRZEDAM
słupki ogrodzeniowe
z rury o średnicy 75 mm.

Wymiary według zamówienia. 
Cena 1 mb – 13 zł.

Tel. 798 773 103, 513 033 518.
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 Jeszcze o Dniach 
Kleszczowa

organizowane w ostatni weekend maja XIX Dni Kleszczowa 
zostały zarejestrowane na pamiątkowych zdjęciach setek 

uczestników. To materiały prywatne, które pokazane zostaną rodzi-
nie i znajomym, a może przepadną na lata w przepastnych archi-
wach domowych komputerów i smartfonów.

Jeśli ktoś chciałby wrócić do atmosfery największej corocznej 
imprezy plene-
rowej w gmi-
nie Kleszczów 
polecamy od-
w i e d z e n i e 
dwóch portali. 
Jeden z nich 
to interneto-
wa telewizja 
belchatow24.
p l .  R e p o r -
taż zreal izo-
wany przez tę 
telewizję w niedzielę 29 maja liczy 10 i pół minuty. Jego obejrze-
niem ucieszą się szczególnie fani zespołu „Piękni i Młodzi”, bo po-
nad połowę czasu poświęcono na zarejestrowanie rozmowy z mu-
zykami tej grupy - Magdą, Danielem i Dawidem oraz na jeden z ich 
przebojów. Materiał zamieszczony został na stronie http://www.bel-
chatow24.tv/reporta%C5%BCe/perfekcyjne-xix-dni-kleszczowa. 
7 czerwca miał ponad 3600 odsłon.

Na Dniach Kleszczowa obecna była również ekipa telewizji 
NTL Radomsko. Materiał filmowy zarejestrowany podczas gminne-
go święta miał swoją premierę na antenie NTL 2 czerwca o godz. 
19.55, a potem jeszcze 6 powtórek. Jeśli ktoś nie trafił na niego „na 
żywo”, a chciałby powrócić do atmosfery Dni Kleszczowa, znajdzie 
film zamieszczony na stronie www.tvntl.pl/programy-mainmenu-
-30/z-ycia-samorzdu.

***
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaproponował 

mieszkańcom gminy Kleszczów typowanie zespołów i piosen-
karzy, których chcieliby obejrzeć na żywo podczas przyszło-
rocznych Dni Kleszczowa. Na stronie GOK (www.gokkleszczow.
pl) znajdziemy ankietę z pytaniem: Jakie zespoły muzyczne chciał-
byś zaprosić na Dni Kleszczowa w 2017 roku? Zachęcamy do zgła-
szania swoich propozycji.

JS

 
Wielowymiarowy Dzień Dziecka

Atrakcje związane z Dniem Dziecka w gminie Kleszczów rozpoczęły się tak na-
prawdę już 29 maja, podczas Dni Kleszczowa. Tego dnia dzieci mogły obejrzeć 
spektakl „Tymoteusz Majsterklepka” w wykonaniu Zdrojowego Teatru Animacji z 
Jeleniej Góry. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy zostały tak-
że udostępnione takie atrakcje, jak: kino 7D, aeroponik, malowanie twarzy, ko-
lorowe balonowe stworki, olbrzymie bańki mydlane oraz gry i zabawy ruchowe.
1 czerwca w kilku placówkach GOK odbyły się zabawy i różne rodzaje zajęć 
dla dzieci. W Kleszczowie dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach z robotyki, 
uczyć się tworzenia balonowych zwierzaków oraz dekorowania słodkich babe-
czek. W domu kultury w Łuszczanowicach zorganizowano zabawy z chustą ani-
macyjną, różne rodzaje gier oraz zgaduj-zgadulę.
W domu kultury w Żłobnicy dzieci uczestniczyły z zabawach plenerowych, mo-

gły też zajmować się ma-
l o w a n i e m .  P l e n e r o w e 
zajęcia o charakterze spor-
towo-sprawnościowym do-
minowa ły  także  w  Dn iu 
Dz iecka  w Anton iówce. 
Świętowaniu towarzyszy-
ły słodkie poczęstunki, przy 
czym np. w Łękińsku i Klesz-
czowie dzieci musiały trochę 
popracować, by móc skorzy-
stać z pysznych deserów.

Terminy wyjazdu do Czarnogóry
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci w tegoroczne wakacje wyjadą 
na 2 tygodnie do Czarnogóry. W pierwszym turnusie (wyjazd 26 czerwca, po-
wrót 9 lipca) uczestniczyć będą dwie grupy młodzieży. Pierwsza (43 osoby) za-
mieszka w hotelu „Princess” w miasteczku Bar, zaś druga (42 osoby) w kom-
pleksie hotelowym Hunguest Sun Resort w miasteczku Herceg Novi.
Drugi turnus obejmie także dwie grupy młodzieży, które wyjadą do Czarno-
góry 7 lipca, a powrócą do Kleszczowa 20 lipca. Pierwsza, liczniejsza grupa 
(46 osób) zakwaterowana będzie w tym samym hotelu „Princess”, a druga (40 
osób) w kompleksie Hunguest Sun Resort.
GOK przypomina, że przy wyjeździe do Czarnogóry jest konieczne zabranie 
m.in.: ważnego dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku osób pełno-
letnich wystarczy ważny dowód osobisty, osoby niepełnoletnie muszą posia-
dać ważny paszport), czapki z daszkiem, stroju kąpielowego, klapek, wygodne-
go obuwia sportowego, specjalnych butów z gumową podeszwą, ułatwiających 
chodzenie po kamienistym dnie w morzu, a także kremów z filtrem UV oraz kurt-
ki przeciwdeszczowej. 
Atrakcje, na jakie mogą liczyć uczestnicy wyjazdu do Czarnogóry to m.in. • cało-
dzienna wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kotoru i Budwy, • wyciecz-
ka autokarowa nad Jezioro Szkoderskie i rejs statkiem po jeziorze, • plażowanie 
i kąpiele w morzu i basenie hotelowym, • udział w regionalnych imprezach kultu-
ralnych i miejscowych atrakcjach.

Obóz dla uczniów klas I-III
Od 12 do 25 lipca 63-osobowa grupa uczniów klas I-III szkół podstawowych 
przebywać będzie na obozie teatralno-rekreacyjnym nad Morzem Bałtyckim. Na 
miejsce pobytu został wybrany Dom Kolonijny „Jar” we Władysławowie - Chła-
powie. 
Atrakcje, na jakie mogą liczyć uczestnicy tego obozu to: • warsztaty teatralne 
prowadzone przez instruktora, • autokarowa wycieczka na Hel, do Juraty i Ja-
starni, •rejs statkiem, • 2- godzinny pobyt w Parku Wodnym, • ognisko z piecze-
niem kiełbasek, • dyskoteki, plażowanie, • wejście do kręgielni, seans w kinie, • 
pobyt w Parku Linowym, • lekcja edukacyjna w pracowni bursztynu, • wyciecz-
ka na półwysep Rozewie i zwiedzanie latarni morskiej oraz Muzeum Latarnic-
twa Polskiego.
Wyjazd z parkingu obok SOLPARKU został zaplanowany 12 lipca na godz. 
8:00, natomiast powrót - 25 lipca na godz. 17:30.

GOK zaprasza na piknik
3 lipca Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na piknik „H2O”. Miej-
sce: plac naprzeciwko Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łuszczanowicach godz. 
15.00-20.00. W programie: - pokazy chemiczne, - piłka wodna, - piana party, 
- tworzenie wielkich baniek mydlanych, - zamykanie w bańkach mydlanych, - 
urządzenia rekreacyjne.
UWAGA: GOK prosi rodziców/opiekunów o zabranie dla dzieci ubrań na 
zmianę i ręczników.

opr. JS

GOK informuje i zaprasza

Z

Firma z Kleszczowa 
oferuje usługi i instalacje: 
* FOTOWOLTAICZNĄ
* POMPY CIEPŁA
* TURBINY WIATROWE
* ZABEZPIECZENIA  CCTV 
   i SSWIN
* USŁUGI  IT

biuro@eko-it.eu

  eko-it.eu
tel:  512 909 726


