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M. Podawca 
mistrzem Polski

Nareszcie wakacje

å ciąg dalszy na str. 16

i 13 czerwca odbywały się w Zamościu 
Mistrzostwa Polski Ludowych Zespołów 

Sportowych w Lekkiej Atletyce. W imprezie tej 
startowali też lekkoatleci LKS Omega Kleszczów.

Ogromny sukces odniósł Mateusz Podawca, 
który zwyciężył w biegu na dystansie 400 metrów 
z czasem 49.02. Nasz zawodnik okazał się lepszy 
od utytułowanego Pawła Czapiewskiego (LKS Lu-
busz Słubice), który uzyskał czas 49.07 oraz od Mateusz Podawca (z lewej) i jego trener 

Tomasz Bednarski

Mateusza Janika (MKS Bolesłavia Bolesła-
wiec) – 50.74.

P. Czapiewski zrewanżował się, wygry-
wając bieg na 800 metrów (1:50.86). Dru-
gi na tym dystansie był Damian Żubrow-
ski (LKS Maraton Turek) – 1:50.93, a trzeci 
M. Podawca - 1:51.14. 

Spośród pozostałych naszych zawodni-
ków Adam Książek zajął XI miejsce z cza-
sem 51.83 w biegu na 400 m juniorów młod-
szych, a Radosław Berencz był XXVI na 
dystansie 300 m juniorów.
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Wczesnym popołudniem 30 
czerwca zakończył się w Kleszczo-
wie pierwszy etap 21. Międzynaro-
dowego Wyścigu Kolarskiego Soli-
darności i Olimpijczyków.

Kolarskie sławy 
w Kleszczowie

yścig należy do najważniejszych 
szosowych imprez kolarskich Eu-

ropy. Potwierdzeniem jego rangi jest nie 
tylko kategoria 2.1 nadana przez UCI (Mię-
dzynarodowa Unia Kolarska), ale także 
wysoka frekwencja uczestników. W tym 
roku na trasę wyruszyło 131 kolarzy, re-
prezentujących 20 zawodowych, bądź na-
rodowych drużyn kolarskich. Obok siedmiu 
teamów polskich w wyścigu uczestniczyły 
także ekipy m.in. z Czech, Niemiec, Belgii, 
Włoch, Ukrainy, Słowacji, Białorusi, Francji 
i Hiszpanii. Cała trasa sześcioetapowej ry-
walizacji liczyła ponad 900 km. Kleszczów 
znalazł się na liście miejscowości etapo-
wych, obok takich ośrodków jak: Łódź, Ra-
domsko, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, 
Skarżysko-Kamienna, Radom, Kielce, Ja-
sło, Krosno, Lesko i Jarosław.

Pierwszy etap kolarskiej rywaliza-
cji liczył 138 kilometrów. Meta etapu wy-
znaczona została przed kompleksem 
„SOLPARK Kleszczów”. Na ostatnich kilo-
metrach rywalizacji z bardzo dobrej strony 
pokazali się polscy kolarze. Premię spe-
cjalną w Kleszczowie wygrał Jacek Moraj-

czerwca był ostatnim dniem szkol-
nych zajęć. W piątek za-

miast lekcji odbyły się uroczysto-
ści zakończenia kolejnego roku 
szkolnej edukacji. W naszej gmi-
nie - zgodnie z tradycją – rozpo-
częły je msze święte w Klesz-
czowie i Łękińsku z udziałem 
nauczycieli, uczniów i rodziców. 
Obowiązywały odświętne stroje, 
było też trochę tremy. Tremowa-
li się nie tylko uczniowie wyko-
nujący przygotowane teksty, pio-
senki i tańce. Trema połączona 
ze wzruszeniem dosięgała tak-
że rodziców, którzy odbierali li-
sty pochwalne za sukcesy swo-
ich latorośli.

Nie wszyscy uczniowie dostąpili za-
szczytu odbierania cenzurek w obecności 
całej społeczności szkolnej - to wyróżnie-
nie zarezerwowane tylko dla zdobywców 
świadectw z czerwonym paskiem. Wójt 
Kazimiera Tarkowska odczytywała tak-
że nazwiska prymusów, którzy otrzyma-
li gminne stypendia za dobre i bardzo do-
bre wyniki nauki.

 „Gratuluję” i „Dziękuję” – to słowa, 
które padają najczęściej podczas zakoń-
czenia roku. Podziękowania kierowane 
są nie tylko do uczniów. Od przedstawi-
cieli samorządu oraz rad rodziców usły-
szeli je w tym roku także dyrektorzy szkół 
i nauczyciele.

24 å ciąg dalszy na str. 5
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W urzędowym kalejdoskopie
WYBORY PREZYDENTA RP. 20 czerwca odbyła się 
pierwsza, a dwa tygodnie później druga tura wyborów głowy pań-
stwa. Mieszkańcy gminy Kleszczów głosowali w jednej z trzech sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych. 

W I turze najwyższą frekwencję odnotowała Komisja Wyborcza 
nr 2 w Kleszczowie - 59,4 proc. Do siedziby Komisji Wyborczej nr 
3 w Łękińsku przyszło zagłosować 57,4 proc. wyborców. Najmniej-
szą, bo przekraczającą nieznacznie poziom 50 proc. frekwencję od-
notowano w siedzibie Komisji Wyborczej nr 1 w Żłobnicy. Spośród 
10 kandydatów największe poparcie w gminie Kleszczów uzyskał 
Jarosław Kaczyński (59,27 proc.), przed Bronisławem Komorow-
skim (18,24 proc.) i Grzegorzem Napieralskim (14,47 proc.). Czwar-
tą pozycję pod względem liczby zebranych głosów uzyskał Walde-
mar Pawlak, a piątą - Janusz Korwin-Mikke.

W drugiej turze do lokali wyborczych poszło nieco więcej wybor-
ców niż w pierwszej. Najbardziej poprawiła się frekwencja w Żłobni-
cy. Wyniosła 61,4 proc. Nieznacznie większą frekwencję odnotowa-
no w Kleszczowie (61,4 proc.). W Łękińsku zagłosowało tym razem 
59,6 proc. wyborców. 

W każdej z trzech obwodowych komisji wyborczych odnotowa-
no wyraźną przewagę osób głosujących na Jarosława Kaczyńskie-
go. W Żłobnicy poparło go 64,4 proc. głosujących, w Kleszczowie 
66,4 proc., zaś w Żłobnicy - aż 74,4 proc.

ZBUDOWAĆ MARKĘ „SOLPARK”. Takie jest zadanie, 
którego podjął się Urząd Gminy, pozyskując na ten cel pieniądze 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013. Projekt przygotowywany był od jesieni ub. roku, 
a umowę na dofinansowanie wójt Kazimiera Tarkowska podpisała 
17 maja. Centrum Obsługi Inwestora w Łodzi na dofinansowanie 
promocji produktów i marek regionalnych miało aż 16 mln zł. Pro-
mować można było zarówno obiekty umożliwiające obsługę tury-
stów, jak też regionalne potrawy, imprezy kulturalne kojarzące się 
jednoznacznie z danym miastem, a także wyjątkowe budowle sta-
nowiące turystyczną atrakcję. Na konkurs złożono tylko 6 wniosków 
z całego województwa, a Kleszczów okazał się jedynym samorzą-
dem zabiegającym o unijne dofinansowanie. 

Po to, by kompleks „SOLPARK” stał się regionalną marką zo-
staną podjęte różne działania, obejmujące m.in. produkcję spotów 
reklamowych, druk materiałów promocyjnych, publikację artykułów 
w prasie, realizację filmu reklamowego, udział w imprezach targo-
wych. Całkowita wartość projektu, którego podjął się Urząd Gminy 
wynosi 210.210 zł, przy czym kwota dofinansowania z RPOWŁ wy-
niesie maksymalnie 82.135,21 zł.

KLESZCZÓW W KONKURSIE EKO-LIDER. Nasza 
gmina przystąpiła do kolejnej edycji regionalnego konkursu o tytuł 
Eko-Lidera. Organizator zakwalifikował Kleszczów do grona 20 fi-
nalistów konkursu. W związku z tym 21 czerwca 3-osobowa repre-
zentacja gimnazjalistów wzięła udział w konkursie wiedzy o ekologii 
i środowisku, organizowanym w łódzkim Pałacu Młodzieży. W tym 
samym dniu ekipa telewizyjna przyjechała do Kleszczowa, by zre-
alizować kilkuminutowy film, poświęcony m.in. tematom edukacji 
ekologicznej oraz inwestycji środowiskowych.

Redaktor Aleksandra Horodecka rozmawiała m.in. o zbiórce 
elektrośmieci, którą wiosną zor-
ganizowała gimnazjalna grupa 
we współpracy z AURAEKO – 
Organizacją Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego, 
a także o planach wykorzystania 
energii ze źródeł geotermalnych. 
Ekipa telewizyjna odwiedziła tak-
że Bogumiłów - największe w re-

gionie łódzkim przygotowane tereny inwestycyjne, przeznaczone 
dla firm zajmujących się recyklingiem odpadów.

Emisja filmu o proekologicznych inicjatywach podejmowanych 
przez gminę Kleszczów odbędzie się na antenie TVP Łódź w środę 
28 lipca o godz. 19.15. Powtórka została zaplanowana następnego 
dnia o godz. 16.45.

TURBINY NA ZWAŁOWISKU? Spółka ELBIS złożyła 
w Urzędzie Gminy wniosek w sprawie zmiany planu miejscowego 
dla zwałowiska wewnętrznego kopalni. Zmiana miałaby umożliwić 
budowę w tym miejscu farmy wiatrowej. W planie, który obecnie 
obowiązuje, nie przewidziano możliwości ulokowania w tym miejscu 
wiatraków, produkujących prąd. 

Pomiary kierunków i siły wiatru w miejscu planowanej elektrowni 
wiatrowej prowadzone są od kilkunastu miesięcy. W południowo-
wschodniej części zwałowiska wewnętrznego kopalni umieszczony 
został 80-metrowy maszt pomiarowy, wyposażony w odpowiednie 
urządzenia. Ostateczne wyniki tych pomiarów zdecydować mają 
o wyborze typu zastosowanych turbin, a także ich liczby. Wstępnie 
mówi się o budowie turbin wiatrowych o mocy około 2 MW każda, 
umieszczonych na wieżach wysokości około 100 m. Poszczegól-
ne turbozespoły mają być rozmieszczone w odległości ok. 450 m 
względem siebie. Rada Gminy nie podjęła jeszcze decyzji w spra-
wie wniosku, złożonego przez spółkę ELBIS.

WAKACYJNY REMONT PRZEDSZKOLA. W sa-
morządowym przedszkolu w Łękińsku wakacyjna przerwa zostanie 
wykorzystana na przeprowadzenie prac remontowych i moderniza-
cyjnych. Mocno przeszklona ściana salki gimnastycznej zostanie 
zastąpiona tradycyjną murowaną ścianą z oknami. Przebudowa 
obejmie także frag-
ment dachu. Dotych-
czasowy, wykonany 
z przezroczystego 
materiału znakomi-
cie doświetlał po-
mieszczenie, ale po-
wodował także jego 
znaczne nagrzewa-
nie w czasie słonecz-
nych dni. 

W środku przed-
szkolnego budynku 
wykonane zostaną 
prace malarskie, ma 
też być wymienione oświetlenie w salach oraz wewnętrzne drzwi. 
Kiedy we wrześniu dzieci rozpoczną nowy rok przedszkolnej edu-
kacji na placu zabaw znajdą nowe urządzenia, m.in. huśtawki i zjeż-
dżalnie.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010. Od 1 września do 
31 października 2010 r. odbędzie się w naszym kraju Powszechny 
Spis Rolny. Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystą-
pienia Polski do Unii Europejskiej. Po raz pierwszy spis zostanie 
przeprowadzony w tym samym terminie i w tym samym zakresie 
tematycznym we wszystkich 27 państwach członkowskich UE.

Powszechny Spis Rolny odbędzie się co prawda dopiero jesie-
nią br., jednak dotyczyć ma stanu gospodarstw w dniu 30 czerwca 
2010 r. lub w okresie od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. (czyli 
umownego roku gospodarczego). Dla ułatwienia zadania (pamięć 
ludzka jest przecież zawodna) apelujemy do mieszkańców gminy, 
którzy zostaną objęci spisem, o zanotowanie najważniejszych in-
formacji o stanie gospodarstwa na dzień 30 czerwca 2010 r. Warto 
odnotować przede wszystkim powierzchnię poszczególnych upraw, 
wielkość zużycia nawozów mineralnych, a także stan pogłowia po-
szczególnych gatunków hodowanych zwierząt. To zdecydowanie 
ułatwi i przyspieszy przeprowadzenie właściwego spisu.

(s)
Końcowe roboty przy uzbrajaniu 
strefy w Bogumiłowie
Końcowe roboty przy uzbrajaniu 
strefy w Bogumiłowie

Przedszkole w ŁękińskuPrzedszkole w Łękińsku
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KOMUNIKATY
Gminne Centrum Informacji

Przypominamy godziny otwarcia Gminnego Cen-
trum Informacji w Kleszczowie:

poniedziałek  8.00 – 16.00•	
wtorek   8.00 – 16.00•	
środa   12.00 – 20.00•	
czwartek  12.00 – 20.00•	
piątek   12.00 – 20.00•	
co druga sobota    8.00 – 16.00•	
Gminne Centrum Informacji w Kleszczowie 

(ul. Główna 122) zapewnia swoim Klientom dostęp do 
stanowisk komputerowych z oprogramowaniem biu-
rowym; możliwość korzystania z Internetu; możliwość 
korzystania z faksu, kserokopiarki, drukarki i telefonu. 
Pracownicy GCI udzielają pomocy w pisaniu CV, podań 
oraz w wypełnianiu wniosków (np. o dopłaty unijne).

GCI prowadzi także bazę danych z ofertami wolnych 
stanowisk pracy oraz bazę osób szukających pracy. 
Kontakt: tel. 44/731 36 46; e-mail: gci@kleszczow.pl.

Urlopowe przerwy w bibliotece
Sezon urlopowy oznacza kilkudniowe przerwy 

w pracy różnych placówek, w tym m.in. Gminnej Biblio-
teki Publicznej oraz jej filii. Najkrócej z normalnej pracy 
wyłączona była główna siedziba biblioteki, w komplek-
sie „SOLPARK”. Książnica w Kleszczowie była nieczyn-
na 26 i 30 czerwca oraz 3 i 7 lipca. Na ostatni tydzień 
lipca przewidziane jest przeprowadzenie inwentaryzacji 
w GBP w Kleszczowie.

Przerwy urlopowe w filiach GBP zostały zaplano-
wane w następujących terminach:

filia w Łękińsku - w dniach 2-14 sierpnia;•	
filia w Żłobnicy - w dniach 16-28 sierpnia.•	

Pomoc dla rolników
Wójt Gminy Kleszczów działając na podstawie 

Uchwały Nr XXIX/285/04 Rady Gminy Kleszczów 
z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia 
lokalnego programu pomocy społecznej (Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego z dn. 06.12.04 r. Nr 319 poz. 2662 ze 
zmianami), informuje wszystkich rolników zamieszka-
łych i prowadzących gospodarstwo rolne na terenie 
gminy Kleszczów o rozpoczęciu prac związanych 
z przyjmowaniem wniosków o udzielenie pomo-
cy za szkody poniesione na gruntach rolnych, w 
związku z niesprzyjającymi warunkami atmosfe-
rycznymi. 

Wnioski można składać do dnia 20 lipca 2010 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kleszczowie.
Do wniosku należy dołączyć:

nakaz płatniczy na 2010 r. lub zaświadczenie 	
z Urzędu Gminy w Kleszczowie potwierdzające, iż 
jest się posiadaczem ziemi,
aktualny wypis z rejestru gruntów.	
Druki wniosków można pobrać: u sołtysów, 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczo-
wie i w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Przy składaniu 
wniosków należy okazać się dowodem osobistym.

Wzorem lat ubiegłych informuję, że pomocą zo-
staną objęte szkody powstałe na gruntach ornych.

„Pomocowa” sesja

Zmiany organizacji ruchu
W związku z realizacją zadania inwestycyj-

nego „Budowa obwodnicy Kleszczowa – część 
I – rondo w Kleszczowie” powstały utrudnienia 
w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowania ul. 
Głównej i Milenijnej w Kleszczowie. Na czas trwa-
nia robót została wprowadzona zmiana organiza-
cji ruchu. Samochody ciężarowe mogły z Klesz-
czowa jeździć przez Łuszczanowice do Łękińska 
ulicą Słoneczną. 

W drugiej połowie lipca ze względu na rozpo-
częcie prac przy realizacji zadania „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 1900E Łuszczanowice-Łękiń-
sko – ul. Słoneczna w Łękińsku” dotychczasowa 
trasa objazdu zostanie zamknięta. 

Objazd dla samochodów ciężarowych 
będzie się odbywał następującą trasą: l ul. 
Ogrodowa w Kleszczowie do skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną w Łuszczanowicach;  
l droga powiatowa przez Łuszczanowice;  l 
droga powiatowa Kleszczów - Brudzice do 

miejscowości Brudzice;  l droga powiatowa 
Łękińsko-Brudzice (ul. Długa w Łękińsku).

Prace przy rozbudowie drogi powiatowej 
1900E potrwają do połowy listopada bieżącego 
roku. Kierowcom samochodów osobowych oraz 
autobusów w ruchu lokalnym zalecamy stoso-
wanie się do wyznaczonych tras objazdu oraz 
do ustawionych przez drogowców znaków.

Informujemy też, że na czas wykonywania 
nawierzchni asfaltowych budowanego ronda 
planowane jest tygodniowe, całkowite zamknię-
cie dróg w rejonie ulic: Głównej, Sportowej i 
Milenijnej. Dokładna informacja o terminie za-
mknięcia zostanie podana na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Przepraszamy wszystkich użytkowników 
dróg za utrudnienia związane z rozbudową dro-
gi powiatowej w Łękińsku oraz budową ronda w 
Kleszczowie.

n

S zanowni Państwo, Gminę Wilków do-
tknęła niespotykana dotychczas trage-

dia, powódź, w wyniku której doszło do zalania 
ponad 90% ogólnej powierzchni całej Gminy. Ka-
taklizm pozbawił dachu nad głową ponad 4000 
ludzi. Zostali oni bez środków do życia, utracili 
bezpowrotnie swoje gospodarstwa, sprzęt do pro-
dukcji. Zniszczeniu uległa praktycznie cała infra-
struktura Gminy służąca mieszkańcom.

Już dzisiaj jest oczywiste, że społeczność 
Wilkowa i okolicy znalazła się w obliczu socjalnej 
katastrofy. Gmina Wilków i jej mieszkańcy zosta-
li skazani na życzliwość, ofiarność, zrozumienie 
tych wszystkich osób i instytucji, którzy rozumieją 
potrzebę solidarności.

To fragment apelu wójta Wilkowa, zamiesz-
czony na stronie internetowej. O tym, jak wyglą-
dały tereny tej rolniczej gminy po majowej powo-
dzi przekonywaliśmy się w codziennych relacjach 
stacji telewizyjnych. Deklaracje pomocy dla Wil-
kowa zgłaszano z wielu stron, choć liczba innych 
poszkodowanych w wyniku powodzi samorządów 
jest wcale niemała.

W maju Rada Gminy Kleszczów na wnio-
sek wójt Kazimiery Tarkowskiej zapewniła możli-
wość udzielenia wsparcia dla jednostek samorzą-
dowych, które ucierpiały na skutek wylania Wisły 
i Odry, a także wielu lokalnych rzek. W budżecie 
gminy została zabezpieczona kwota 2 mln zł na 
udzielenie pomocy finansowej.

17 czerwca radni przyjęli szereg szczegóło-
wych uchwał, dotyczących rozdysponowania tych 

pieniędzy. Na liście samorządów, które otrzy-
mają wsparcie z Kleszczowa znalazły się m.in. 
gminy: Wilków, Szczucin, Gorzyce, Bieruń, Ci-
sek i Kędzierzyn-Koźle. Wielkość przyznanej 
pomocy wynosi od 75 tys. do 600 tys. zł na jed-
ną gminę. Kwoty te mają trafić poprzez gminne 
ośrodki pomocy społecznej do mieszkańców, 
którzy ponieśli największe straty. Takie wspar-
cie otrzymają też poszkodowani mieszkańcy 
regionu łódzkiego z gmin Uniejów, Radomsko 
(Szczepocice), Gidle i Zelów.

Kleszczowscy radni po zapoznaniu się 
z danymi na temat wielkości strat materialnych 
i liczby uszkodzonych obiektów, uzyskanymi 
m.in. z Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w War-
szawie, zdecydowali o przyznaniu pomocy tak-
że na przeprowadzenie remontów szkół, zala-
nych w wyniku powodzi. Taka celowa pomoc 
trafi do gmin: Wilków, Zadzim i Gidle.

Największą wartość ma wsparcie udzielo-
ne gminie Wilków. Trafi tam łącznie 600 tys. 
zł, w tym: 250 tys. zł na remont szkół, 300 tys. 
zł na zapomogi dla mieszkańców i 50 tys. zł 
na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku 
dzieci. Dodatkowo nasza gmina przekaże do 
Wilkowa używany samochód pożarniczy Jelcz, 
który użytkowany był wcześniej w jednostce 
OSP w Wolicy.

Podczas czerwcowego posiedzenia Rada 
Gminy wprowadziła zmiany w tegorocznym 
budżecie, wynikające m.in. z faktu tworzenia 
przez przedszkola gminne dodatkowych od-
działów dla dzieci 6-letnich. Rada wyraziła też 
zgodę na zakup do zasobów gminy gruntów, 
położonych w czworoboku ograniczonym ulica-
mi: Główną i Milenijną oraz Ogrodową i ulicz-
ką, która prowadzi przez stację benzynową do 
ul. Milenijnej. Są to tereny, które w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzenne-
go przeznaczone zostały na stworzenie nowe-
go centrum Kleszczowa. (s)

Powódź w gminie Wilków
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Aktywizują trzecią grupę
raz trzeci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klesz-
czowie przystąpił do realizacji projektu „Kleszczowski Klub 

Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym”. Przypomnij-
my, że w poprzedniej edycji pro-
jektu uczestniczyło 10 kobiet, 
które w ramach przeprowadzo-
nych szkoleń uczyły się m.in. 
kroju i szycia.

W tegorocznym projekcie 
uczestniczy 7 kobiet w wieku od 
20 do 40 lat, korzystających do-
tąd ze wsparcia GOPS i nie po-
siadających stałego zatrudnie-
nia. Po odbyciu 30-godzinnego 
cyklu zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym uczestniczki pro-
jektu wzięły udział we wspólnym wyjeździe integracyjnym.

28 czerwca panie rozpoczęły kursy zawodowe. Pierwsza część 
szkolenia (120 godzin) poświęcona będzie zajęciom przygotowu-
jącym do pracy w zawodzie sprzedawcy. Po jej zakończeniu, we 
wrześniu uczestniczki rozpoczną 60-godzinny kurs związany z ob-
sługą wózków jezdniowych. Na koniec odbędą jeszcze 15-godzinne 
zajęcia praktyczne.

- Na realizację tego projektu, podobnie jak dwóch poprzednich, 
pozyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego – mówi Aneta Cieślak-Moskot z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kleszczowie. – Szkolenia, które mają przyczynić się 
do szybszego powrotu bezrobotnych kobiet na rynek pracy zakoń-
czą się w grudniu.

(s)

Dyrektorzy
Publicznych Przedszkoli Samorządowych

w Kleszczowie, Łękińsku i Łuszczanowicach
zatrudnią nauczycieli posiadających przygotowanie 

pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia 
następujących zajęć dodatkowych: języka angielskiego, 
gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, religii, logopedii i tańca 
towarzyskiego.

Dokumentację należy składać do dnia 16.08.2010 r. 
do dyrektorów poszczególnych placówek.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami 
telefonów: 44/731 31 75, 44/731 46 00, 44/731 47 33.

Dyrektor
Publicznego Przedszkola Samorządowego

w Kleszczowie
zatrudni osoby na stanowiska:

nauczyciel wychowania przedszkolnego w pełnym •	
wymiarze zajęć dydaktyczno-wychowawczych na 
czas określony,
sprzątaczka - woźny na ½ etatu na czas określony. •	

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań 
stawianych kandydatom oraz zakresu wykonywanych zadań 
można uzyskać w siedzibie PPS w Kleszczowie (tel. 44/731 
31 75).

Dokumentację należy składać do dnia 16.08.2010 r. do 
placówki.

Dyrektor
Publicznego Przedszkola Samorządowego

w Łuszczanowicach

zatrudni osoby na stanowiska:
nauczyciel wychowania przedszkolnego w pełnym •	
wymiarze zajęć dydaktyczno-wychowawczych na 
czas określony,
sprzątaczka - woźny na ½ etatu na czas określony.•	

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań 
stawianych kandydatom oraz zakresu wykonywanych zadań 
można uzyskać w siedzibie PPS w Łuszczanowicach (tel. 
44/731 47 33).

Dokumentację należy składać do dnia 16.08.2010 r. do 
placówki.

Dyrektor
Publicznego Przedszkola Samorządowego

w Łękińsku
zatrudni osobę na stanowisko nauczyciela 

wychowania przedszkolnego w 
pełnym wymiarze zajęć dydaktyczno-
wychowawczych na czas określony.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań 
stawianych kandydatom oraz zakresu wykonywanych 
zadań można uzyskać w siedzibie PPS w Łękińsku (tel. 
44/731 46 00).

Dokumentację należy składać do dnia 16.08.2010 r. do 
placówki.

Agencja Rozwoju  Regionalnego
 „ARREKS” S.A. w Kleszczowie 
zaprasza do udziału w szkoleniach:

„•	 pracownik kadrowo- płacowy”- 80 godz., zajęcia 
w godz. popołudniowych, cena 600 zł od osoby;
„•	 sprzedaż w ujęciu elementów japońskiego systemu 
zarządzania”- 25 godz., (3-dniowe), cena 590 zł od 
osoby;
„komunikacja interpersonalna a profesjonalna obsługa •	
klienta”- 16 godz., (2-dniowe), cena 460 zł od osoby.

Termin szkoleń: sierpień 2010 r. 
Ilość miejsc ograniczona!!!

Szkolenia przeprowadzone będą na terenie Kleszczowa.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji 
„ARREKS” S.A. ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów, w celu 
wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego. Ponadto 
bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (44) 
731 37 14, w siedzibie Agencji „ARREKS” bądź na stronie 
www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Po

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni

REFERENTA DS. UTRZYMANIA OBIEKTÓW
na podstawie umowy o pracę

Szczegółowe informacje dotyczące: wymagań stawianych kandy-
datom; zakresu wykonywanych zadań; wymaganych dokumentów 
zostały umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej www.gok.bip.kleszczow.pl oraz na tablicy informacyj-
nej w siedzibie GOK w Kleszczowie, tel. (0-44) 731-32-30.

Oferty należy składać w siedzibie GOK,ul. Główna 74, 
97-410 Kleszczów do 31lipca 2010 r.
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å ciąg dalszy ze str. 1

Akcja „Żniwa ‘2010”
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. 

informuje, że koszenie zbóż podczas tegorocz-
nych żniw będzie przebiegało tak, jak w zeszłym 
roku – pole obok pola, według kolejności:
1. Czyżów
 Żłobnica
2. Wolica
 Łękińsko
3. Łuszczanowice
 Kleszczów
4. Dębina
 Antoniówka
5. Kamień
 Rogowiec

Sołtysi wsi podejmą 
decyzję o miejscu rozpo-
częcia koszenia w danej wsi i powiadomią o tym zainteresowane 
osoby oraz Zakład.

Zakończenie roku szkolnego to uroczystość, w czasie któ-
rej radość z nadchodzą-
cych tygodni wakacyjnej 
laby miesza się ze smut-
kiem pożegnań. Rozsta-
nie z gronem kolegów 
i nauczycieli najbardziej 
przeżywają absolwenci 
najstarszych klas. Po wa-
kacjach trafią do innych 
szkół i od nowa będą za-
biegać o możliwość po-
kazania swojej wiedzy 
i zdolności, szukać swe-
go miejsca w grupie ró-
wieśników.

Nieodłącznym elementem akademii organizowanych na za-
kończenie roku szkolnego jest symboliczne przekazywanie pew-
nych obowiązków młodszym kolegom, m.in. przejęcie pieczy nad 

szkolnym sztandarem i zło-
żenie przysięgi przez nowy 
poczet sztandarowy.

Jednym z ważnych za-
dań edukacyjnych jest budo-
wanie w uczniach większej 
wrażliwości na potrzeby in-
nych. Okazją do tego są nie 
tylko tradycyjne akcje chary-
tatywne m.in. „Góra grosza”, 
przedświąteczne zbiórki da-
rów, albo udział w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Po-
mocy. W tym roku nauczy-
ciele niektórych szkół za-
apelowali do uczniów, by 

zamiast kupować kwiaty wręczane tradycyjnie na zakończenie 
roku przekazali datek na wsparcie ofiar powodzi. W szkole w Łę-
kińsku zamiast datków pieniężnych wielu uczniów przyniosło ma-
teriały piśmienne i artykuły potrzebne w szkole. Zostały one potem 
przekazane do częstochowskiej Caritas.

(s)

Nareszcie wakacje

SP Łękińsko - pożegnanie 
szóstoklasistów z wychowawczynią

Przekazanie sztandaru w Szkole 
Podstawowej w Kleszczowie

Styria - region termalny
9 do 12 czerwca delegacja gminy Kleszczów wizytowa-
ła Bad Waltersdorf w Austrii. Jeśli nawet nazwa tej miej-

scowości nie jest szerzej znana polskim turystom, to z pewnością 
pamiętają ją kibice piłki nożnej. Właśnie tutaj przed meczami w ra-
mach EURO 2008 mieszkali i trenowali polscy piłkarze. Mieli do 
dyspozycji pięciogwiazdkowy hotel Steirerhof.

Miłośnikom spokojnego wypoczynku Bad Waltersdorf, położo-
ny wśród malowniczych pagórków, oferuje zróżnicowane warun-
ki zakwaterowania, malownicze trasy spacerowe, sieć ścieżek ro-
werowych, pola 
g o l f o w e  o r a z 
ob iek t y  spo r -
t owe .  P r zede 
wszystkim ofe-
r u j e  j e d n a k 
możliwość ką-
p i e l i  w  k i l k u 
ośrodkach ter-
malnych.

- Styria na-
leżała kiedyś do 
najbiedniejszych 
regionów Austrii – mówi Robert Olewiński, kierownik referatu in-
westycji w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. – Nie ma tu wysokich 
gór i dobrych warunków dla narciarzy. Sytuacja zmieniła się, kiedy 
w II połowie lat 70. podczas poszukiwań ropy i gazu natrafiono na 
wody termalne. Lokalny samorząd postanowił te zasoby wykorzy-
stać dla rozwoju gminy.

Pierwsze baseny otwarto w 1984 roku. Na początku służyły wy-
łącznie jako miejsce do kąpieli. Dopiero później zaczęto rozbudo-
wywać bazę noclegową, leczniczą i rehabilitacyjną. Dziś głównym 
obiektem jest Heiltherme Bad Waltersdorf, a obok niego aquapark 
H2O. Codziennie z wnętrza ziemi wypływa tu 1,9 miliona litrów źró-
dlanej, leczniczej wody o temperaturze 62°C. Ostudzona do tempe-
ratury 28-37°C, przepływa do siedmiu basenów cieplicowych term 
Bad Waltersdorf – czytamy w materiałach promocyjnych.

Kilkanaście kilometrów od Bad Waltersdorf funkcjonuje inny 
styryjski kurort - Bad Blumau. Jego zabudowa to głównie dzieło 
znanego au -
s t r i a c k i e g o 
a r t y s t y  i  a r -
chitekta F. Hun-
dertwassera. 
Na obszarze 
ok. 40 hekta-
rów zaprojek-
tował i zreali-
zował bajkowe 
budowle cen-
trum hotelowo-
termalnego.

O ś r o d k i 
termalne spra-
wiły, że Styria 
zaczęła nadrabiać stracony czas. Mieszkańcy zdobyli nowe kwalifi-
kacje, zaczęli prowadzić prywatne pensjonaty i restauracje, obsłu-
giwać coraz liczniejszą klientelę hoteli i obiektów spa. Są tu ośrodki 
przystosowane do dłuższych pobytów wypoczynkowo-leczniczych 
dla osób starszych, są aquaparki pełne atrakcji dla młodzieży wpa-
dającej tu na kilka szalonych godzin, są też miejsca z bazą odpo-
wiednią do przyjmowania całych rodzin.

Delegacja z naszej gminy miała możliwość poznać różne roz-
wiązania organizacyjne, a także techniczne związane z wykorzysta-
niem podziemnych wód w Styrii.

(s)

Od
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pośrednictwem strony www.roz-
woj.edustacja.pl/lodzkie mogą 

korzystać z bezpłatnej porady on-line do-
radcy zawodowego ci wszyscy, którzy szu-
kają pracy, chcą podnieść swoje kwalifi-
kacje, albo założyć 
własną firmę.

W trakcie kilku-
godzinnych dyżu -
rów doradca poma-
ga m.in. zaplanować 
właściwą ścieżkę roz-
woju zawodowego, 
pomaga w rozwiąza-
niu ważnych, zawo-
dowych problemów. 
Kontakt z doradcą 
możliwy jest poprzez 
Internet. Szczegóło-
wy terminarz dyżu-
rów znaleźć można 
na podanej stronie in-
ternetowej.

Jeśli konsultanci 
są niedostępni, jest możliwość pozostawie-
nia im pytania za pośrednictwem e-maila. 
Odpowiedź uzyskamy później.

Projekt „Rozwój kwalifikacji przez całe 

PUP informuje

Oferta Klubu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy prowadzi rekrutację na szkolenie z zakresu umiejętności 

aktywnego poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy 
zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie. Nabór chętnych trwa do listopada 2010 
r. Zgłoszenia przyjmowane są w PUP w Bełchatowie w pokoju nr 22 (parter). 
Szczegółowych informacji udzielają liderzy Klubu Pracy w sali nr 10 lub pod numerem 
telefonu: 44/631-40-44.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą korzystać w godzinach od 8 do 14 
(po wcześniejszym uzgodnieniu z liderem Klubu Pracy) ze stanowisk komputerowych 
w celu sporządzenia dokumentów aplikacyjnych oraz sprawdzania ofert pracy przez 
Internet.

Refundacja kosztów
Osoby uczestniczące w zajęciach z aktywizacji zawodowej mogą się ubiegać o zwrot 

kosztów przejazdu. w tym celu należy złożyć jednorazowo w sekretariacie PUP wniosek 
o uzyskanie prawa do refundacji kosztów przejazdu - na cały okres aktywizacji.

Po upływie każdego miesiąca, w którym trwa aktywizacja, należy złożyć wniosek 
o refundację faktycznie poniesionych kosztów przejazdu. Wnioski będą przyjmowane 
do 15 dnia po upływie okresu, którego dotyczy refundacja.

Nowa wysokość zasiłków
Od 1 czerwca 2010 r. podstawowa wysokość zasiłku dla bezrobotnych, którzy 

prawo do zasiłku nabyli po 31 grudnia wynosi:
742,10 zł (brutto) miesięcznie w okresie pierwszych 3 miesięcy posiadania prawa •	
do zasiłku,
582,70 zł (brutto) miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do •	
zasiłku.

Nie zmieniają się zasady ustalania wysokości zasiłku i wynoszą one:
 80% kwoty, jeżeli okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat,•	
 100% kwoty, jeżeli okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 5 lat,•	
 120% kwoty, jeżeli okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat.•	

Zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 1 stycznia br. wynoszą po waloryzacji 
595,20 zł (brutto) miesięcznie. (opr. s)

Do właścicieli 
działek leśnych
W związku z pracami obserwacyjno 

- pomiarowymi prowadzonymi przez In-
stytut Badawczy Leśnictwa w ramach 
ogólnopolskiego programu monitorin-
gu lasów we wszystkich kategoriach ich 
własności w latach 2010-2015 (w tym 
również w lasach prywatnych), Staro-
stwo Powiatowe w Bełchatowie zwra-
ca się z prośbą do właścicieli działek le-
śnych o umożliwienie pracownikom lub 
osobom upoważnionym przez Insty-
tut Badawczy Leśnictwa wstępu na te-
ren tych lasów oraz dokonania obserwa-
cji i pomiarów na stałych powierzchniach 
obserwacyjnych. 

Prace terenowe w każdym roku 
będą wykonywane w okresie od 
1 czerwca do 30 września. Zebrane 
w czasie pomiarów wyniki posłużą do 
oceny stanu zdrowotnego lasów Pol-
ski wszystkich form własności w rela-
cji do zmieniających się warunków śro-
dowiska.

n

Wyższe szkoły 
w powiecie

zasy, kiedy w Bełchatowie funk-
cjonowały oddziały zamiejsco-

we Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu 
Łódzkiego należą do przeszłości. Zosta-
ła tylko Akademia Humanistyczno-Eko-
nomiczna. Nie będzie to jedyna szkoła 
wyższa działająca w powiecie. Dzięki ak-
tywności władz starostwa powiatowego 
w październiku rozpocznie działalność 
w Bełchatowie Wyższa Szkoła Mene-
dżerska w Warszawie. Możliwe będzie 
studiowanie na kierunkach: zarządzanie, 
administracja i pedagogika. Studia pro-
wadzone będą w trybie zaocznym w so-
boty i niedziele. Siedzibą uczelni będzie 
I LO im. W. Broniewskiego.

Kolejna uczelnia - Społeczna Wyż-
sza Szkoła Zarządzania i Przedsię-
biorczości w Łodzi ma mieć swoją beł-
chatowską siedzibę w ZSP nr 3. W 
Bełchatowie władze SWSZiP gotowe są 
uruchomić takie kierunki jak: zarządza-
nie, logistyka, pedagogika, informatyka 
lub administracja. O tym, które kierunki 
zostaną otwarte mają zdecydować sami 
studenci. Informacje te powinny być zna-
ne za około 2 miesiące. 

Osoby zainteresowane bardziej 
szczegółowymi ofertami uczelni oraz 
harmonogramem rekrutacji  zachęca-
my do śledzenia stron internetowych: 
www.swspiz.pl oraz www.kaweczyn-
ska.pl.

(s)

Bezpłatne doradztwo zawodowe
życie”, współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego (PO KL 
9.3) jest odpowiedzią na dynamicznie zmie-
niający się rynek pracy i rosnące zaintere-
sowanie osób dorosłych ofertami edukacyj-

nymi. Projekt realizuje 
poznańska firma Edu-
stacja.pl, która na co 
dzień prowadzi portal 
szkoleniowy. Można 
w nim znaleźć bazę 
kursów, szkoleń (tak-
że e-learningowych) 
oraz oferty uczelni 
wyższych z całej Pol-
ski. Są także inne ma-
teriały informacyjne 
i poradnikowe, m.in. 
obszerna (ponad 170 
stron objętości) pu-
blikacja „Bo życie to 
nieustanny rozwój”, 
w której omawiane są 
takie tematy jak: sa-

mokształcenie, sukces, edukacja poprzez 
Internet, wolontariat, aktywizacja osób po 
50 roku życia.

(s)

Miejscem, w którym mieszkańcy mogą 
bezpłatnie korzystać ze szkoleń przez 
Internet jest Gminne Centrum Informacji 
w Kleszczowie.

Za

C
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Na festiwalu 
w Rastede…
wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Kleszczów. Nasi mu-

zycy i mażoretki (łącznie ponad 50 osób) 
rywalizowali o festiwalowe trofea z orkie-
strami dętymi z dziesięciu różnych państw. 
Tegoroczne Internationalen Rasteder Mu-
siktage miały swoją 55. edycję. 

- W piątek 2 lipca mieliśmy konkursowy 
koncert – mówi kapelmistrz Sławomir Sza-
frański. – Tego samego dnia wieczorem da-
liśmy występ dla niemieckiej publiczności. 
3 lipca nasza orkiestra była oceniana za 
musztrę paradną. Kolejną konkurencją była 
parada marszowa.

Orkiestry występowały na terenie roz-
ległego parku, otaczającego zamek w Ra-
stede. Jurorzy oceniali kilka elementów, 
m.in. dyscyplinę w maszerowaniu, dyna-
mikę prezentacji oraz na stroje i wygląd or-
kiestry. Z wyjazdu do północno-zachodnich 
Niemiec nasza orkiestra przywiozła trzy me-
dale: złoty za paradę marszową, srebrny 
za musztrę paradną i brązowy za koncert, 
w trakcie którego nasi muzycy zaprezento-
wali fragment oratorium „Mesjasz” Georga 
Friedricha Haendla oraz filmowy temat „Bat-
man” Danny Elfnera.

(s)

Kersten Europe - światowy lider 
w technologii gięcia na zimno 
kształtowników i rur ze stali i alu-
minium w związku z intensyw-

nym rozwojem poszukuje do swojego zakładu w Kleszczowie k/Beł-
chatowa kandydatów na stanowisko:

MŁODSZY INŻYNIER DS. SPRZEDAŻY
Opis stanowiska: opracowanie zapytań i dokumentacji technicznej 
klientów i przygotowywanie ofert handlowych; doradztwo techniczne; 
współpraca z działem produkcji w zakresie realizacji zamówień.
Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne (mile widziani tego-
roczni absolwenci); umiejętność posługiwania się programem Auto-
CAD; znajomość j. angielskiego; samodzielność i wysoka motywacja 
do pracy; zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu moty-
wacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie i przechowywanie danych 
osobowych na potrzeby rekrutacji z dopiskiem „Młodszy inżynier ds. 
sprzedaży” na adres: 
Kersten Europe sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 97-410 Kleszczów, 
pl@kersteneurope.com.

Niemiecki 
dla nauczycieli

tarostwo Powiatowe w Bełchatowie 
ogłosiło dodatkowy nabór do projek-

tu „Nowe kwalifikacje szansą na stabilizację 
- studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne 
dla nauczycieli z terenu Powiatu Bełchatow-
skiego”. Zgłaszać mogą się nauczyciele za-
interesowani udziałem w kursie kwalifika-
cyjnym z języka niemieckiego.

Uczestnicy nie ponoszą kosztów nauki. 
Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, bu-
dżetu państwa oraz budżetu powiatu.

Etapy nauki: I. Kurs językowy - 315 godz. 
II. Po jego ukończeniu słuchacz przechodzi 
do II etapu, którym jest kurs językowy trwa-
jący 270 godz. Nauka kończy się nadaniem 
certyfikatu znajomości języka w stopniu za-
awansowanym lub biegłym oraz otrzyma-
niem świadectwa dającego uprawnienia do 
nauczania przedmiotu zgodnie z Rozporzą-
dzeniem MEN w sprawie kwalifikacji wyma-
ganych od nauczycieli.

Zajęcia będą odbywały się w ZSP 
Nr 4 w Bełchatowie w systemie sobotnio-
niedzielnym od IX 2010 do XII 2011 r.

Formularze rekrutacyjne można pobrać 
w Biurze Projektu (Starostwo Powiatowe 
w Bełchatowie, Wydział Strategii i Rozwoju 
Powiatu, ul. Czapliniecka 96), w sekretaria-
tach szkół na terenie powiatu, albo ze stro-
ny internetowej powiatu (www.powiat-bel-
chatowski.pl).

Dokumenty należy składać do 30 lip-
ca w Biurze Projektu (tel. 44/ 635-86-65).

(s)

Park 
w nowej siedzibie

czerwca Bełchatowsko-Kleszczow-
ski Park Przemysłowo-Technolo-

giczny Sp. z o. o. zmienił siedzibę. Wynajął 
lokum na III piętrze budynku Przedsiębior-
stwa Budownictwa Ogólnego SA w Bełcha-
towie. Nowy adres do korespondencji to: 
ulica Przemysłowa 4.

(s)

S

...
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Stypendia 
motywacyjne

Urząd Gminy informuje, że wnioski 
o stypendia motywacyjne, przyznawa-
ne uczniom za promocję Gminy Klesz-
czów poprzez szczególne osiągnięcia 
w olimpiadach, konkursach przedmioto-
wych i artystycznych oraz turniejach i za-
wodach sportowych będą rozpatrywane 
zgodnie z obowiązującym regulaminem 
przyznawania stypendiów dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
prowadzonych przez Gminę Kleszczów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych. Regula-
min ten stanowi załącznik nr 1 do uchwa-
ły nr XII/80/03 Rady Gminy Kleszczów 
z dnia 29 maja 2003 roku.

Pod uwagę będą brane wyłącznie 
osiągnięcia na szczeblach: wojewódz-
kim, krajowym i międzynarodowym. 
W przypadku osiągnięć zespołowych pod 
uwagę będą brane olimpiady, konkursy, 
turnieje, zawody sportowe lub artystycz-
ne organizowane co najmniej na szcze-
blu krajowym.

Roy Bennet Group 
zagra 

w „SOLPARKU”
ompleks „SOLPARK” coraz odważ-
niej wchodzi w działalność koncer-

tową. 26 czerwca odbył się tu znakomicie 
przyjęty koncert Doroty Miśkiewicz, koncert 
dla smakoszy klimatów jazzowych. Pani 
menedżer zapowiadając występ wokalist-
ki powiedziała m.in.: „SOLPARK” dba nie 
tylko o kondycję ciała, ale także ducha i… 
ucha”. To, co nastąpiło potem potwierdziło 
prawdziwość słów i klasę muzyków towa-
rzyszących Dorocie Miśkiewicz.

Na piątek 23 lipca „SOLPARK” za-
powiada kolejne wydarzenie muzyczne 
- koncert zespołu Roy Bennet Group. 
Odbędzie się on w amfiteatrze o godzi-
nie 20.00. Wstęp – wol-
ny. Przy niesprzyjają-
cej pogodzie koncert 
zostanie przeniesiony 
do auli.

Powstała w 2006 r. 
formacja Roy Bennet 
Group to mieszanka sty-
lów muzycznych funky, reggae, soul i r&b. 
To także mieszanka kulturowa - wokalistą 
zespołu jest Brytyjczyk pochodzący z Ja-
majki, a instrumentarium obsługuje kilku 
polskich muzyków.

(s)

K
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Akcja dla Oli
minny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie 
przeprowadził kolejną w tym roku akcję krwiodawstwa. Ce-

lem tej akcji było zgromadzenie krwi potrzebnej do leczenia chorej 
na białaczkę dwunastoletniej Oli z Aleksandrowa k/Kamieńska. 11 
czerwca do siedziby jednostki OSP w Kleszczowie zgłosiło się 22 
honorowych dawców. Regionalny bank krwi pozyskał 9900 ml krwi.

- W imieniu Oli składamy naszym krwiodawcom serdeczne po-
dziękowania – mówi przedstawiciel Gminnego Klubu HDK – Marek 
Kaczmarczyk.

Do udziału w czerwcowej akcji zachęcały krwiodawców plaka-
ty autorstwa Patrycji Szczepanik ze Szkoły Podstawowej w Klesz-
czowie. (s)

G

Szkolne wieści
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

Szkoła Podstawowa w Łękińsku

Najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2009/2010 uzyskali 
uczniowie: Katarzyna Morawiec (VI a) - 5,73; Oliwia Piechura (V b) - 5,70; Klaudia 
Zielińska (V b) - 5,60; Wiktoria Janson (VI a) - 5,55; Magdalena Kochanowska (V 
b) - 5,50; Emilia Frankowska (V b) - 5,50; Magdalena Wysocka (IV c) - 5,50; Kamila 
Frach (V a) - 5,40; Hubert Gawłowski (IV a) - 5,40; Wiktoria Kurowska (IV a) - 5,30; 
Alicja Tarkowska (V a) - 5,30; Wiktoria Kierasińska (IV b) - 5,30.

7 czerwca szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim programie „Szkoła bez prze-
mocy”. Tego dnia większość zajęć poświęcona została tematowi zapobiegania 
agresywnym zachowaniom i popularyzacji pasji hobbystycznych. W poszczegól-

nych klasach przedstawiano prezentacje multimedialne na temat agresji. Ucznio-
wie przygotowywali projekty plakatów „Kulturalny uczeń czyli jaki?”, uczyli się pio-
senki „Każdy ma jakiegoś bzika” i poznawali przykłady hobbystycznych kolekcji 
kolegów oraz nauczycieli. 

Największym zainteresowaniem cieszył się zbiór akcesoriów wędkarskich 
Pawła Oleszczyka i prace koronkowe nauczycielki - Grażyny Szczęsnej. Były też 
prezentowane zbiory starych pieniędzy, znaczków, samolotów, samochodzików, 
kapsli, figurek porcelanowych. „Jestem przeciw przemocy i agresji” – to nazwa 
happeningu plastycznego. Ze starych gazet uczniowie przygotowali napis, zdobiąc 
go wyciętymi z gazet konturami swoich dłoni. Koordynatorkami szkolnego „Dnia 
bez przemocy” były nauczycielki M. Jegier i G. Szczęsna.

***
Najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2009/2010 uzyskali ucznio-

wie: Kinga Fryś (V) - 5,33; Marcin Muskała (VI) - 5,27; Natalia Jasek (V) - 5,22; 
Mateusz Roczek (VI) - 5,09; Jagoda Staniszewska (IV) - 5,10; Natalia Szczepoc-
ka (IV) - 5,10; Marcin Szczęsny-Podeszwa 
(VI) - 5,00; Marcin Rogoziński (IV) - 5,00; 
Kinga Dworzyńska (V) - 5,00; Kamil Bęb-
nowski (VI) - 5,00; Aldona Knysiak (V) - 
5,00; Szymon Koper (IV) - 5,00.

Rodzicom najlepszych uczniów dyrek-
tor Agnieszka Biernacka-Oleszczyk wrę-
czyła podczas uroczystości zakończenia 
roku szkolnego listy gratulacyjne. Otrzy-
mali je m.in. rodzice Marcina Muskały (na 
zdjęciu), który swoimi sukcesami, odnie-
sionymi w ostatnim roku nauki w podsta-
wówce mógłby obdzielić kilka klas. 

W ostatnim tygodniu nauki szkolnej uczniowie klas II wyjechali na wyciecz-
kę do Zakopanego. Podczas trzydniowego pobytu gimnazjaliści zwiedzili m.in. 
muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie, sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, 
cmentarz „Na Pęksowym Brzyzku”, spacerowali też Doliną Kościeliską. Niemałą 
atrakcją był wieczór w chacie regionalnej. Młodzież miała sposobność obcować 
z gwarą góralską i słuchać opowieści o Podhalu. Pomimo niezbyt sprzyjającej aury 
drugoklasiści uznali wyjazd za udany. 

***
25 czerwca miała miejsce długo wyczekiwana przez uczniów uroczystość 

zakończenia roku szkolnego. Najlepsi uczniowie odebrali gratulacje z rąk dyrek-
tor Renaty Skalskiej w obecności pozostałych gimnazjalistów, nauczycieli, rodzi-
ców i zaproszonych gości. W tym roku świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 29 

Gimnazjum w Kleszczowie
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Rodzice aktorami, 
a widzami - dzieci

uczniów, a obecna na uroczystości wójt Kazimiera Tarkowska wręczyła stypendia 
43 uczniom. Rodzice tych uczniów, którzy osiągnięciami w nauce i sporcie sławi-
li imię szkoły otrzymali listy gratulacyjne od dyrektora. W tym gronie znaleźli się: 
Łucja i Henryk Baranowie, Ewa i Piotr Bindasowie, Katarzyna i Zbigniew Góreccy, 
Maria i Henryk Grzybkowie, Maria i Jan Kaczmarczykowie, Izabela Marcinkowska, 

Lucyna i Artur Rudzcy, 
Ewa i Mariusz Tarkowscy, 
Grażyna i Michał Wasilew-
scy, Ewa i Tomasz Wo-
chowie.

Osta tn im punktem 
uroczystości była insceni-
zacja przygotowana przez 
uczniów kończących szko-
łę. Recytacją wierszy, pio-
senkami i podziękowania-
mi pozostawili po sobie 
miły ślad. Na pamiątkę 

swojego trzyletniego pobytu w gimnazjum pozostawili także prezentację multime-
dialną wykonaną przez ucznia klasy III d – Przemysława Włodarczyka.

***
Najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2009/2010 uzyska-

li uczniowie: Anna Zientarska (I c) - 5,30; Sylwia Bartosiewicz (I d) - 5,30; Izabela 
Rutkowska (II a) - 5,27; Marta Marcinkowska (III a) - 5,26; Karolina Chojka (III a) - 
5,20; Monika Woch (I b) - 5,15; Mateusz Kuśmierek (I d) - 5,15; Paulina Woch (III 
b) - 5,13; Piotr Zbies (I c) - 5,08; Klaudia Jagusiak (I b) - 5,00; Klaudia Dziuboń (I d) 
- 5,00; Karolina Matynia (II a) - 5,00; Kamila Walasiak (III a) - 5,00; Krzysztof Kacz-
marczyk (III a) - 5,00; Joanna Górecka (III d) - 5,00.

***
Na tydzień przed zakończeniem zajęć szkolnych Rada Pedagogiczna wysto-

sowała do gimnazjalistów apel z prośbą, by zamiast tradycyjnych kwiatów dla na-
uczycieli wręczanych na zakończenie roku przekazali datki na rzecz powodzian. 
Sprawnie przeprowadzona zbiórka pieniędzy zakończyła się niemałym sukcesem. 
W ciągu paru dni udało się zebrać kwotę 1788,50 zł. Zostanie ona przekazana 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilkowie w województwie lubelskim.

Görlitz, Drezno i Budziszyn to główne miasta niemieckie, które w ramach za-
jęć językowych odwiedzili w maju uczniowie ZSP. Byli zachwyceni pięknem pała-
cu Zwinger i kolekcją Galerii Starych Mistrzów. Odbywali zajęcia w dwujęzycznej 
szkole w Zgorzelcu, dyskutując po niemiecku m.in. o formach spędzania wolne-

go czasu. Lekcje historii odby-
wali w zamku Stolpen i twierdzy 
Köningstein. Poznawali biografię 
Augusta Mocnego i hrabiny Cosel. 
Na kolejnych zajęciach dyskuto-
wali o przyszłości zawodowej.

W drodze powrotnej zatrzy-
mali się we Wrocławiu. Tu po-
dziwiali uroki jedynego w Polsce 
ogrodu japońskiego. Oglądali tak-
że słynne spektakle fontann.

***
14 czerwca odbył się I Powia-

towy Konkurs „Grunwald”, które-
go celem było poszerzenie wiedzy 
dotyczącej historii Polski, aktywi-
zacja miłośników historii, upamięt-

nienie 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem. Wśród szkół ponadgimnazjalnych zwycię-
żył uczeń kl. I a ZSP w Kleszczowie - Konrad Wolny.

***
Najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2009/2010 uzyskali 

uczniowie klasy językowej (I a) Liceum Ogólnokształcącego: Paulina Misiak - 4,87; 
Konrad Wolny - 4,87; Aleksandra Chinalska - 4,80; Marta Dudzińska - 4,80; Patry-
cja Podawca - 4,77.

Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

czerwca w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowi-
cach odbyła się niezwykła inscenizacja baśni „Kopciuszek”. Została za-

prezentowana z okazji „Dnia Rodziny”, w ramach autorskiego programu współ-
pracy z rodzicami realizowanego w tej placówce. Stanowiła też podsumowanie 
całorocznej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Role bohaterów tej klasycznej baśni zagrali rodzice dzieci z dwóch grup : 3-4 
- latków oraz 4-5 - latków. Próby i przygotowania do przedstawienia trwały od mie-
siąca. Wystawienie sztuki poprzedzone było przygotowaniem barwnej scenogra-
fii oraz specjalnej oprawy muzycznej. 
Dzięki dobrej współpracy z rodzicami 
aktorzy wystąpili w prawdziwych, ko-
stiumach scenicznych. 

Główne role w „Kopciuszku” za-
grali: Urszula Kajzler (Kopciuszek), Ro-
bert Krysiak (królewicz), Mariola Rybar-
czyk (macocha), Grzegorz Włodarczyk 
(ojciec), Nina Bujacz i Sylwia Laso-
ta (siostry), Wioletta Kuśmierek (dobra 
wróżka). Dodajmy jeszcze, że opraco-
waniem scenariusza i reżyserią spekta-
klu zajęły się nauczycielki - Iwona Fran-
kowska oraz Anna Kilańczyk.

Kleszczowska inscenizacja „Kop-
ciuszka” miała jeszcze dwie odsłony. 29 czerwca rodzice wraz z nauczycielkami 
wyjechali do Łodzi, by zaprezentować spektakl chorym dzieciom.

-To była misja przywracania uśmiechu, radości, a przede wszystkim nadziei 
dzieciom chorym na raka – przyznaje Iwona Frankowska. - Najpierw odwiedziliśmy 
Ośrodek „Słoneczna Polana” w Grotnikach, gdzie łódzka Fundacja „Krwinka” zor-
ganizowała wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla swoich podopiecznych.

Tego samego dnia po południu teatr z przedszkola w Łuszczanowicach od-
wiedził małych pacjentów Oddziału Onkohematologicznego Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi. Kilkanaście leczonych tu 
dzieci przechodzi codziennie bolesną terapię.

Zarówno w Grotnikach, jak też w łódzkim szpitalu po przedstawieniu doro-
śli aktorzy odbyli spotkania z pacjentami i wręczyli im podarunki, zakupione dzię-
ki składkom przedszkolnych rodziców oraz ofiarności kilku sponsorów z Klesz-
czowa.

- Na zakończenie roku szkolnego została zorganizowana zbiórka pieniędzy – 
mówi Anna Kilańczyk. – Dzięki kwocie 500 zł mogłyśmy kupić upominki dla każde-
go z chorych dzieci. Szpitalnemu oddziałowi podarowaliśmy natomiast bezdotyko-
wy termometr skanujący.

Do wsparcia tej wyjątkowej teatralno-charytatywnej akcji włączyły się sklepy 
spożywcze Anny Gasik, Marzanny Krasoń, Zofii Kochel, sklep „Sylwia” oraz An-
drzej Podawca.

- To wspaniałe, że dzięki tej pomocy, a także włączeniu się rodziców naszych 
podopiecznych mogliśmy ofiarować odrobinę radości chorym dzieciom – mówi 
Iwona Frankowska.

(s)

18
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FOTO – VIDEO
Fotografowanie•	
Filmowanie•	

Sulmierzyce
www.fotopalutkiewicz.pl

Wójt Gminy Kleszczów
zawiadamia,

że na wniosek firmy PLASIMET S.J. Kijas Uziębło, z siedzibą 
ul. Wółczyńska 133, 01-919 Warszawa, zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu wyrobów 
metalowych”.

Inwestycja będzie realizowana w obrębie geodezyjnym 
Kleszczów, ul. Ogrodowa, działki nr 1146/2, 1152/2, 1159/2.

Z treścią wniosku oraz aktami sprawy można zapoznać 
się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, pok. 27, 
tel. 44/731 31 10, wew. 155.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy składać 
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Wójt Gminy Kleszczów
zawiadamia,

że realizując zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej – ul Szkolnej 
w Kleszczowie wraz z budową infrastruktury technicznej 
w zakresie: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej, 
sieci gazowej, linii kablowej oświetleniowej oraz 
telekomunikacyjnej w ul. Tylnej w Kleszczowie” 

Inwestycja będzie realizowana w obrębie geodezyjnym 
Kleszczów na działkach: nr 99, 95/1, 106/6, 106/7, 106/9, 
107/6, 107/7, 107/8, 107/9, 108/9, 108/12, 108/13, 108/14, 
108/15, 108/16, 108/17, 109/4, 119, 685/1, 685/2, 89/7.

Z treścią wniosku oraz aktami sprawy można zapoznać 
się w Urzędzi Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, pok. 27, 
tel. 44/731 31 10, wew. 155.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy składać 
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Wójt Gminy Kleszczów 
ogłasza konkurs ofert 

na najem lokalu 
„Drink-Bar” w budynku 

Domu Kultury 
w Łuszczanowicach

Ustala się następujące warunki najmu:

Prowadzenie działalności gastronomicznej w ustalo-1. 
nym przez Wynajmującego standardzie.
Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej prze-2. 
dłużenia.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli 3. 
prawidłowego wykorzystania obiektu.
Wpłacenie kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.500,00 4. 
zł.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najko-5. 
rzystniejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia należ-
nego podatku od nieruchomości.

Od Najemcy oczekujemy:

•  stworzenia w lokalu miłej atmosfery poprzez nienagan-
ny, ciekawy wystrój,

•  interesującego menu (w tym różnego rodzaju sałatki, 
ciasta, desery lodowe, napoje alkoholowe - drinki itp.),

•  wprowadzenia w lokalu zakazu palenia.

Lokal o łącznej powierzchni 142,66m² po bieżącym re-
moncie składa się z następujących pomieszczeń: sala główna 
z barem, pomieszczenie socjalne, trzy pomieszczenia gospo-
darcze, WC dla personelu, WC męski, WC damski, korytarz.

Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje gazowe 
wodociągowe , wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, 
centralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe 
i gniazdkowe. Do dyspozycji Najemcy: stoły, krzesła, lodówka, 
zamrażarka, zmywarka, kuchnia gazowa.

Od Najemcy oczekujemy zaangażowania w sprawne funk-
cjonowanie baru.

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć 
w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 
lub pod nr tel. 44 731-31-10- w. 140.

Oferty winny zawierać:

proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu •	
(z uwzględnieniem podatku VAT) i propozycję w zakre-
sie jego waloryzacji,
dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedziba, na-•	
zwa firmy,
koncepcję funkcjonowania „Drink–baru” w Łuszczano-•	
wicach.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DRINK–
BAR” w Łuszczanowicach należy składać w terminie do 
dnia 29 lipca 2010 r. włącznie do godziny 1200 w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie , ul. Główna 47.

Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadze-
nia z oferentami dodatkowych negocjacji.

O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zo-
staną indywidualnie.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od kon-
kursu lub unieważnienia konkursu.
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WAKACJE ‘2010 w GOK w Kleszczowie
DATA GODZINA TEMATYKA MIEJSCE UCZESTNICY

10 lipca 17.00-19.00 Zajęcia plastyczne: ozdabianie 
przedmiotów techniką decoupage 

świetlica Kleszczów dzieci i 
młodzież

14 lipca 17.00-19.00 Zajęcia plastyczne „Collage z zapałek” 
c.d.

świetlica Kleszczów dzieci i 
młodzież

17 lipca 16.00-18.00 Rozgrywki sportowe, malowanie 
kredą, bańki mydlane - zabawy 
w plenerze

plac przed GOK w 
Kleszczowie

dzieci

20 lipca 17.00-19.00 Zajęcia plastyczne: ozdabianie 
przedmiotów techniką decoupage c.d.

świetlica Kleszczów dzieci i 
młodzież

22 lipca 9.00-14.00 Wyjazd na Górę Kamieńsk (tor 
saneczkowy, „dmuchańce”, ściana 
wspinaczkowa)

Góra Kamieńsk uczniowie szkół 
podstawowych

27 lipca Wyjazd do kina na film „Zaćmienie” Piotrków Trybunalski młodzież
29 lipca 7.30-22.00 Jednodniowa wycieczka do Parku 

Rozrywki z ruchomymi dinozaurami 
„Dinozatorland”

Zator, Ogrodzieniec uczniowie szkół 
podstawowych

2 sierpnia

2 sierpnia

12.00-14.00

20.00-01.00

Zajęcia plenerowe dla dzieci

Dyskoteka dla młodzieży z DJ

plac przed GOK

sala widowiskowa 
GOK w Kleszczowie

dzieci

młodzież

4 sierpnia Wyjazd do kina na film „Toy story 3” Piotrków Trybunalski dzieci
5 sierpnia 17.00-19.00 Karaoke dla dzieci świetlica Kleszczów dzieci 
10 sierpnia 9.00-14.00 Wyjazd na Górę Kamieńsk (tor 

saneczkowy, „dmuchańce”, ściana 
wspinaczkowa)

Góra Kamieńsk uczniowie klas 
I – III

12 sierpnia 7.30-22.00 Jednodniowa wycieczka do Łowicza 
i Żelazowej Woli. W programie: 
zwiedzanie muzeum i skansenu 
w Łowiczu, Muzeum Ludowego 
w Sromowie, Muzeum F. Chopina 
w Żelazowej Woli.

Łowicz, Sromów, 
Żelazowa Wola.

uczniowie 
gimnazjum

14 sierpnia 20.00-01.00 Dyskoteka prowadzona przez DJ sala widowiskowa 
GOK Kleszczów

młodzież

17 sierpnia 17.00-19.00 Zajęcia plastyczne „Kolorowy motyl” - 
świecowa prasowanka

świetlica Kleszczów dzieci 

19 – 20 
sierpnia

7.00-22.00 Dwudniowa wycieczka do 
Ciechocinka, Torunia i Gierłoży. 
W programie: zwiedzanie uzdrowiska, 
zabytkowej warzelni soli w 
Ciechocinku, Muzeum M. Kopernika 
w Toruniu, ruin Zamku Krzyżackiego, 
Krzywej Wieży, Rynku Starego Miasta, 
zamku w Golubiu Dobrzyniu, ruin 
kwatery Hitlera, zwiedzanie Wilczego 
Szańca.

Ciechocinek, Toruń, 
Golub Dobrzyń, 
Gierłoż

uczniowie 
szkół średnich i 
studenci

24 sierpnia 9.00-14.00 Wyjazd na Górę Kamieńsk (tor 
saneczkowy, „dmuchańce”, ściana 
wspinaczkowa)

Góra Kamieńsk uczniowie klas 
IV – VI

26 sierpnia 17.00-19.00 Zajęcia plastyczne „Wspomnienia 
z wakacji” - wykonanie makiety dna 
morskiego 

świetlica Kleszczów dzieci i 
młodzież

Zapisy na wycieczki, wyjazdy do kina i Górę Kamieńsk prowadzone były w GOK w Klesz-
czowie do 5 lipca.

Każda z placówek podległych Gminnemu Ośrodkowi Kultury przygotowała własny pro-
gram wakacyjnych zajęć. Szczegółowe informacje – w domach kultury i świetlicach.

Prosto z GOK

Sobótkowe spotkania
23 i 24 czerwca w domach kultu-

ry w Żłobnicy, Antoniówce, Łuszcza-
nowicach, Kamieniu i Dębinie odby-
ły się zajęcia, poświęcone zwyczajom 
i obrzędom prastarego słowiańskiego 
święta, zwanego sobótką, Nocą Kupa-
ły lub nocą świętojańską. Było więc wi-
cie wianków z uzbieranych ziół i kwiatów 
polnych, poszukiwanie kwiatu papro-
ci, wróżby z kwiatów, palenie ognisk, 
a tam, gdzie pozwalały na to warunki – 
także puszczania wianków na wodzie. 
Zdjęcia z tych zajęć znaleźć można 
w galerii na stronie www.goksir.pl. 

Zebranie zarządu
Decyzje dotyczące najbliższej dzia-

łalności wszystkich klubów seniora z na-
szej gminy są omawiane na zebraniach 
Zarządu Klubu Seniora Gminy Klesz-
czów. 2 lipca na zebraniu w Gminnym 
Ośrodku Kultury zarząd ustalał m.in. tra-
sę 2-dniowej wycieczki dla emerytów 
i rencistów, planując wyjazd we wrze-
śniu. Ustalono również, że podczas te-
gorocznych Dożynek Gminnych kluby 
seniora zaprezentują dotychczasową 
działalność i zorganizują wystawę, po-
święconą rolnictwu, m.in. pracy polskie-
go żniwiarza.

Wrześniowa wycieczka
Z okazji „Dnia Ludzi Starszych” GOK 

zaprasza emerytów i rencistów z tere-
nu gminy Kleszczów na dwudniową wy-
cieczkę do Gniezna, Biskupina i Kórni-
ka. Wycieczka odbędzie się w dniach 
20 i 21 września. Zapisy prowadzone 
są w GOK w Kleszczowie do 30 lipca 
włącznie. Odpłatność - 140 zł, płatne 
w dniu zapisu. Przy dokonaniu zapisu 
prosimy o: podanie danych osobowych 
uczestnika; przedłożenie legitymacji 
emeryta lub rencisty; złożenia oświad-
czenia o wyrażeniu zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych.

Konkursy na dożynki
GOK zachęca do udziału w konkur-

sach, które zostaną rozstrzygnięte i na-
grodyone podczas tegorocznych Do-
żynek Gminnych. Nazwa konkursów: 
„Chleb z mojego pieca” (wypiek wła-
sny – domowy, pełna dowolność rodza-
ju chleba i dodatków), „Ozdoby ze sło-
my” (technika dowolna). 

Osoby zainteresowane prosimy 
o pobranie karty zgłoszenia udziału 
w danym konkursie ze strony interneto-
wej GOK www.goksir.pl lub w siedzibie 
GOK i zdeklarowanie swojego udziału 
do 10 sierpnia. (s)
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USŁUGI
koparko-

ładowarką 
VOLVO BL 71

kopanie fundamentów,•	
niwelacja terenu•	

Marek Błaszczyk
Kol. Łuszczanowice 17

Tel. 663 047 754
e-mail: marko34@onet.eu

Wakacje w bibliotece
oraz aktywniej do organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży włącza 
się Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie oraz dwie jej filie. Wa-

kacyjne zajęcia rozpoczęły się tu już 26 czerwca, kiedy to w bibliotece w Łękiń-
sku swoją działalność zainaugurował Klub Moli książkowych. 29 czerwca w filii 
w Żłobnicy odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające cykl zajęć plastyczno-
edukacyjnych „Tworzymy album o naszej gminie”.

W tegoroczne wakacje każda z placówek – poza swoją normalną pracą – 
poświęci na organizację zajęć dodatkowych dwa dni w tygodniu. Będą to nastę-
pujące dni:
l  w GBP Kleszczów - środy i soboty,
l  w Filii Żłobnica - wtorki i soboty,
l  w Filii Łękińsko - czwartki i soboty.

Oto szczegółowy plan zajęć:

DATA GODZINY TEMAT MIEJSCE
13 lipca 14.00-17.00 „Tworzymy album o naszej gminie” Żłobnica
14 lipca 14.00-17.00 Być postacią z książki – zajęcia literacko-plastyczne Kleszczów
15 lipca 15.00-17.00 Biblioteka na wesoło – zabawy, zajęcia plastyczne 

„Papierowa wiklina”
Łękińsko

17 lipca 14.00-17.00 Karaoke w bibliotece Żłobnica
17 lipca 16.00-18.00 Klub Moli książkowych Łękińsko
20 lipca 14.00-17.00 „Tworzymy album o naszej gminie” Żłobnica
21 lipca 14.00-17.00 Projekcja filmu dla dzieci i młodzieży Kleszczów
22 lipca 16.00-18.00 Biblioteka na wesoło – zabawy, konkursy, zajęcia 

plastyczne
Łękińsko

24 lipca 16.00-18.00 Klub Moli książkowych Łękińsko
24 lipca 14.00-17.00 Projekcja filmu dla dzieci i młodzieży Żłobnica
27 lipca 14.00-17.00 Projekcja filmu dla dzieci i młodzieży Żłobnica
28 lipca 14.00-17.00 Kalambury i krzyżówki Kleszczów
31 lipca 15.00-17.00 Klub Moli książkowych Łękińsko
31 lipca 14.00-17.00 Gry planszowe: sudoku, scrabble, flotylla Kleszczów 
3 sierpnia 14.00-17.00 „Tworzymy album o naszej gminie” Żłobnica 
7 sierpnia 14.00-17.00 Gry planszowe Żłobnica
7 sierpnia 14.00-17.00 Zabawy plastyczne z modeliną i plasteliną Kleszczów 
10 sierpnia 14.00-17.00 „Tworzymy album o naszej gminie” Żłobnica
11 sierpnia 14.00-17.00 Projekcja filmu dla dzieci i młodzieży Kleszczów 
14 sierpnia 15.00-17.00 Podsumowanie zajęć wakacyjnych. Nagrody dla 

najaktywniejszych uczestników wszystkich spotkań
Żłobnica 

18 sierpnia 14.00-17.00 Pocztówka z wakacji ‘2010 Kleszczów 
19 sierpnia 15.00-17.00 Projekcja bajki „Alvin i wiewiórki 2” Łękińsko
21 sierpnia 15.00-17.00 Klub Moli książkowych Łękińsko
21 sierpnia 14.00-17.00 Gry planszowe: sudoku, scrabble, flotylla Kleszczów
25 sierpnia 14.00-17.00 Zajęcia plastyczne – kolaż (collage) Kleszczów  
28 sierpnia 14.00-17.00 Pożegnanie wakacji – nagrody, słodki poczęstunek Kleszczów 
28 sierpnia 15.00-17.00 Pożegnanie wakacji Łękińsko

Wręczanie nagród najmłodszym uczestnikom 
jednego z konkursów, których organizatorem 
była GBP w Kleszczowie

Wręczanie nagród najmłodszym uczestnikom 
jednego z konkursów, których organizatorem 
była GBP w Kleszczowie

Sprzedam działkę 
budowlaną 

o pow. ok. 19 ar w pełni 
uzbrojoną, 

woda, gaz, prąd, 
kanalizacja, 

częściowo ogrodzona. 

Cena 33 zł za m2. 

Lokalizacja – Żłobnica. 
Tel. 692-488-842. 

USŁUGI 
BUDOWLANE:

remonty,•	
wykończenia •	
wnętrz,
poddasze KG,•	
gładzie gipsowe.•	

Tel. 
516-596-167

C
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Wakacje 
w „SOLPARKU Kleszczów”

Zajęcia fitness

Wtorek:
20.00 – 21.00 - Aerobik/Step/TBC
Środa:
17.30 – 19.00 - Joga
20.15 – 21.00 - Aqua Aerobik
Czwartek:
20.00 – 21.00 - Aerobik/Step/TBC

Godziny otwarcia siłowni w wakacje

Poniedziałek   14.00 – 22.00
Wtorek             8.00 – 18.00
Środa              14.00 – 22.00
Czwartek          8.00 – 16.00
Piątek              14.00 – 22.00
Sobota             12.00 – 18.00

Zajęcia nauki pływania

W trakcie wakacji nie będą odbywały się zajęcia z nauki pływania. 
Trwają zapisy na zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych. 
Rozpoczęcie zajęć planowane jest od września 2010 r.

Zapisy i szczegółowe informacje 
w Punkcie Obsługi Klienta

„SOLPARK KLESZCZÓW” 
Sp. z o.o. 

w godzinach od 7.30 do 20.00

lub pod nr telefonu 
(44) 731 65 17.

Uwaga: liczba miejsc 
ograniczona !!! 

Układanie kostki brukowej
Utwardzanie terenu
Galanteria betonowa

Usługi koparko-ładowarką
Usługi ogólnobudowlane

Remonty
Wykończenia

Sprzedaż kostki i galanterii
Stanisław Jędrzejek 

Wiewiórów 104, Tel. 0693 727 127 
www.kostkabruk.pl

l

l

l

l

AUTO NAPRAWA
MECHANIKA POJAZDOWA

Kleszczów, os. Zacisze, ul. Wspólna 18
Radosław Kacperek 0601 966 837

Przyjmę ucznia na praktykę

Blacharstwo•	
Lakiernictwo•	

Wulkanizacja•	
Wymiana opon•	

Tomasz Krupski
Wiewiórów 67, 97-505 Dobryszyce,

Tel. 512 394 550 

instalacje CO (stal, miedź, plastik),
ogrzewanie gazowe,
ogrzewanie podłogowe,
instalacje wod-kan,
kolektory słoneczne,
odkurzacze centralne,
wymiana pieców CO,
przydomowe oczyszczalnie ścieków.

l

l

l

l

l

l

l

l

„INST-KRUP” 
USŁUGI HYDRAULICZNE

Nowe zasady 
korzystania z pływalni

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że od 1 sierpnia 2010 roku nastą-
pi zmiana w zakresie korzystania przez mieszkańców gminy z darmowych godzin 
basenu. Każdy mieszkaniec (tj. osoba zameldowana na terenie gminy Kleszczów 
i stale zamieszkująca) będzie miał możliwość skorzystania na podstawie wyda-
nego przez „SOLPARK Kleszczów” karnetu z darmowych 8 godzin baseno-
wych w każdym miesiącu od poniedziałku do piątku w dowolnych godzinach 
oraz w soboty od 8.00 do 12.00. 

Niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny miesiąc. Dzieci wcho-
dzą z osobami dorosłymi w dowolnym dniu w godzinach wskazanych wyżej. Nie 
będzie zorganizowanego dowozu w sobotę. 

Karnety wydawane będą przez „SOLPARK”. Do wyrobienia karnetu potrzeb-
ny będzie  wypełniony wniosek (do pobrania w „SOLPARKU Kleszczów”), dowód 
osobisty (w przypadku uczniów – legitymacja szkolna), zdjęcie i uiszczenie kwoty 
15 zł (koszt wyrobienia karnetu).

Ponadto dla emerytów zostanie zorganizowana 1 godzina basenowa w tygo-
dniu wraz z prowadzoną przez instruktora gimnastyką w wodzie. Wejście - za oka-
zaniem legitymacji emerytalnej.

W związku z tym, iż w lipcu większość dzieci i młodzieży korzysta z wypo-
czynku letniego, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, 
istnieje możliwość wejścia na basen osób dorosłych, które przyjdą z dziećmi w so-
botę, w czasie „wykupionym” przez Gminę Kleszczów tj. od godz. 11.00 do 12.30. 

W lipcu nie ma zorganizowanego dowozu na basen.
n
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S p o r t S p o r t

S p o r t

S p o r t
Łękińsko 

z pucharem
racamy jeszcze do tegorocznych 
Dni Kleszczowa i tradycyjne-

go turnieju piłkarskiego o Puchar Wójta 
Gminy Kleszczów. Turniej został roze-
grany 30 maja na boiskach w Łękińsku 
i Kleszczowie. Uczestniczyło sześć dru-
żyn reprezentujących ogniwa LZS gminy 
Kleszczów.
Wyniki meczów eliminacyjnych: 

Grupa 1: •	 Oldboy Kleszczów – Żłobnica 
0:0; Łękińsko – Oldboy Kleszczów 1:1; 
Żłobnica – Łękińsko 0:0.
Grupa 2: •	 Wolica – Kleszczów 1:1; 
Łuszczanowice – Kleszczów 0:1; 
Łuszczanowice – Wolica 0:0.

Liga zrzeszenia LZS
maja odbyła się w Kleszczowie druga 
część lekkoatletycznej ligi Zrzeszenia 

LZS Województwa Łódzkiego szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. W zawodach star-
towały też szkoły podstawowe z Kleszczowa 
i Łękińska oraz gimnazjum w Kleszczowie.

Najlepsze wyniki uczniów gminy Klesz-
czów:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie: •	
Weronika Chojka - I m. w biegu na 

Z pięcioma 
medalami

Kutnie odbyły się 8 czerwca mistrzo-
stwa Zrzeszenia LZS Województwa 

Łódzkiego w lekkiej atletyce szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. W drużynie, która 
reprezentowała szkoły naszej gminy znaleźli 
się m.in. Oliwia Widera, Kinga Dworzyńska, 
Kamil Bębnowski, Joanna Wojewoda, Kamil 
Wojewoda, Piotr Kręzel, Patryk Tarkowski, 
Adam Kucharski i Seweryn Rudzki.

Wśród zawodników ze szkół podstawo-
wych najlepszy rezultat uzyskał K. Bębnow-
ski – zdobywca złotego medalu w biegu na 
200 m. Wśród gimnazjalistów złote meda-
le zdobyli: Piotr Kręzel w biegu na 300 m 
oraz Seweryn Rudzki w skoku w dal. Me-
dale brązowe wywalczyli: Patryk Tarkowski 
w biegu na 300 m oraz drużyna w składzie: 
Adam Kucharski, Kamil Wojewoda, Patryk 
Tarkowski, Seweryn Rudzki w biegu sztafe-
towym 4x100 m. Wart odnotowania jest tak-
że wynik Joanny Wojewody, która w biegu 
na 100 m zajęła piąte miejsce.

Organizatorami mistrzostw w Kutnie 
było Zrzeszenie LZS w Łodzi, Urząd Mar-
szałkowski i Rada Powiatowa Zrzeszenia 
LZS w Kutnie.

Lekkoatletyczna 
liga szkół

dwóch turniejach ligi lekkoatletycz-
nej LZS szkół podstawowych i gim-

nazjalnych województwa łódzkiego uczest-
niczyli zawodnicy z 24 szkół podstawowych 
oraz 18 szkół gimnazjalnych. W czołówce 
znalazły się obie podstawówki gminy Klesz-
czów. 

Oto sześć szkół, które zdobyły najwięcej 
punktów:
I. SP nr 4 Zelów – 1518 pkt.
II. SP Rozprza – 1477 pkt.
III. SP nr 2 Zelów – 1475,5 pkt.
IV. SP Łękińsko – 1036 pkt.
V. SP Wola Wiązowa – 991,5 pkt.
VI. SP Kleszczów – 926,5 pkt.

Najlepsze gimnazja ligi lekkoatletycznej 
LZS:
I. Gimnazjum Rozprza – 1431 pkt.
II. UMLKS Opoczno – 1430 pkt.
III. ULKS Wola Krzysztoporska – 1328 pkt.
IV. Gimnazjum Ręczno – 1212,5 pkt.
V. ZSO Zelów – 980 pkt.
VI. LUKS Strzałków – 816 pkt.

Gimnazjum w Kleszczowie zajęło IX 
miejsce z dorobkiem 624 pkt.

60 m; Aleksandra Klewin - I m. w bie-
gu na 600 m; drużyna SP Kleszczów 
(Aleksandra Trajdos, Weronika Chojka, 
Emilia Frankowska, Angelika Kacnor) - 
I m. w sztafecie szwedzkiej; Radosław 
Klewin - II m w skoku w dal.
Szkoła Podstawowa w Łękińsku: •	 Ka-
mil Bębnowski - II m. w biegu na 200 
m.
Gimnazjum w Kleszczowie: •	 Piotr Krę-
zel - III m w biegu na 300 m; Seweryn 
Rudzki - I m w skoku w dal.

W meczu o III miejsce Oldboy 
Kleszczów – Wolica padł wynik 6:0. Mecz 
finałowy został rozegrany na boisku 
w kompleksie „SOLPARK”. W ustalonym 
czasie gry Ogniwo Kleszczów remisowało 
z Ogniwem Łękińsko 1:1. O końcowym 
wyniku rozstrzygnęły rzuty karne, w których 
lepsi okazali się zawodnicy Łękińska, 
wygrywając 4:2. 

Skład zwycięskiej drużyny Łękińska: 
Maciej Mantyk, Grzegorz Rejek, Paweł 
Roczek, Michał Kowalczyk, Kuba Misiak, 
Paweł Staroń, Paweł Kałka, Paweł Kociniak, 
Przemysław Kaczmarczyk, Jan Sławiński, 
Bartłomiej Stępień, Wojciech Michalczyk, 
Kamil Rogut, Maciej Szczęsny, Piotr 
Frukacz, Artur Knopik.

Puchary dla wszystkich drużyn 
uczestniczących w turnieju wręczyła wójt 
gminy Kazimiera Tarkowska. 
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Sprzedam 
działkę 
1,35 ha 

we wsi Czyżów.

Tel. 504-232-561

Nabór piłkarzy
Zarząd Ludowego Klubu Sportowe-

go OMEGA Kleszczów ogłasza nabór 
do sekcji piłki nożnej - rocznik 1999 
i młodsi. Spotkanie organizacyjne odbę-
dzie się 20 lipca o godz. 16.00 na sta-
dionie w Kleszczowie.

Zainteresowanych serdecznie za-
praszamy.

Nauka tenisa
Od 20 lipca do końca sierpnia LKS 

Omega Kleszczów organizuje wakacyj-
ne zajęcia na kortach ziemnych w Łę-
kińsku. Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
prowadził będzie instruktor w następu-
jących terminach:

wtorki - od godz. 17.00 do 20.00•	 ,
soboty - od godz. 10.00 do 14.00•	 .

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych.

Kort tenisowy w ŁękińskuKort tenisowy w Łękińsku

Kupię działkę 
budowlaną

 w Łękińsku, 
Łuszczanowicach 

lub Wolicy.

Tel. 608-409-840. 
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
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Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

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

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

S p o r t

S p o r t

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Rejonowy Urząd Poczty  731-31-83
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Więcej informacji sportowych: www.omega.kl.net.pl 

czerwca na boiskach w Łękińsku 
i Łuszczanowicach odbyły się eli-

minacje turnieju piłkarskiego, do którego 
zgłosiło się sześć drużyn. Wyniki elimina-
cji:
Grupa I:

Energomontaż Północ Bełchatów – •	
Izolbet Kleszczów 3:0
ColepCCL Polska – Energomontaż •	
Północ Bełchatów 1:2
Izolbet Kleszczów – ColepCCL Polska •	
3:1

Grupa II:
Oldboy Kleszczów – Agatrans Żłobni-•	
ca 1:4
Zakład Komunalny „Kleszczów”– Old-•	
boy Kleszczów 4:0
Agatrans Żłobnica – Zakład Komunal-•	
ny „Kleszczów” 1:0
W meczu o III miejsce zmierzyły się 

drużyny Zakładu Komunalnego „Klesz-
czów” oraz Izolbetu Kleszczów. Padł 
wynik 3:1. O I miejsce zagrały zespoły 
Energomontażu Północ Bełchatów oraz 
Agatrans Żłobnica. W tym pojedynku padł 

wynik 0:0. O końcowym rezultacie de-
cydowały rzuty karne, w których 5:3 
wygrała drużyna ze Żłobnicy.

Końcowa kolejność drużyn:
I. Agatrans Żłobnica.
II. Energomontaż Północ Bełcha-
tów.
III. Zakład Komunalny „Klesz-
czów”.
IV. Izolbet Kleszczów.
V. Oldboy Kleszczów.
VI. ColepCCL Polska.

Skład zwycięskiej drużyny: Jacek 
Kierasiński, Stanisław Zalewski, Mar-
cin Zalewski, Bogusław Langkamer, 
Szymon Zalewski, Jacek Wojewoda, 
Arkadiusz Wiśniewski, Dawid Wi-
śniewski, Kamil Klewin, Roman Szulc, 
Paweł Szulc, Krystian Sukiennik i Mi-
rosław Pieniążek. 

Puchary dla wszystkich drużyn 
wręczyła wójt Kazimiera Tarkowska. 
Najbardziej okazały otrzymali zwy-
cięzcy. Organizatorem turnieju był klub 
Omega Kleszczów.

czerwca w Gminnej Hali Sportowej 
w Drużbicach odbył się ósmy tur-

niej w ramach cyklu Grand Prix LZS w piłce 
siatkowej kobiet powiatu bełchatowskiego. 
W tym turnieju po raz kolejny zwyciężyły na-
sze siatkarki, co przesądziło o końcowej ko-

Piłkarski turniej firm

Zwycięzcy turnieju

lejności drużyn uczestniczących w siat-
karskiej lidze. Klasyfikacja końcowa ligi:
1. LKS Omega Kleszczów – 37 pkt.
2. ULKS ZSO Zelów – 34 pkt.
3. Liceum Szczerców – 28 pkt.
4. GLKS Siatkarz Drużbice – 10 pkt.

Omega mistrzem ligi LZS
11

26
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l geometria kół
l diagnostyka 

komputerowa
l obsługa klimatyzacji

l ustawianie świateł
l sprzedaż opon
l komputerowe 

wyważanie kół

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405
andrzej-auto@o2.pl Przyjmę ucznia na praktykę

ko (Mróz Active Jet), niedawny zdobywca 
tytułu kolarskiego mistrza Polski i – jak się 
okazało 4 lipca – zwycięzca całego Wyścigu 
Solidarności. Mimo upalnej pogody kolarze 

pokonywali trasę pierwszego etapu z szyb-
kością dochodzącą do 50 km na godzinę. 
Kilkanaście minut po rozegraniu premii spe-
cjalnej kibice, zgromadzeni przed komplek-
sem „SOLPARK” mogli obserwować walkę 

o zwycię-
stwo eta-
powe. Jako 
pierwszy li-
n i ę  m e t y 
przejechał 
Adam Wa-
decki (Ak-
t io Group 
Mostostal 
P u ł a w y ) , 
przed dwo-
m a  k o l a -

rzami z RFN (Andre Schulze i Steffen Ra-
dochla).

Kilkanaście minut po zakończeniu 
„kleszczowskiego” etapu odbyła się ce-
remonia dekoracji zwycięzców. Barwne 
koszulki przypisane do poszczególnych 

klasyfikacji (m.in. indywidualnej, punk-
towej, młodzieżowej i jubileuszowej) 
otrzymali w Kleszczowie pierwsi lide-
rzy tych klasyfikacji. W ceremonii deko-
rowania najlepszych kolarzy uczestni-
czyli - obok polskich sportowców, którzy 
przed laty byli zdobywcami medali olim-
pijskich – także m.in. wójt gminy Ka-
zimiera Tarkowska i przewodniczący 
Rady Gminy Paweł Bujacz.

Dodajmy, że przez dwa dni duża 
grupa kolarzy, a także ekipy technicz-
ne wyścigu korzystały w Kleszczowie 
odpłatnie z usług noclegowych i gastro-
nomicznych. Wyścig umożliwił więc pro-
mocję kompleksu „SOLPARK”.

***
Lato to pora największych imprez kolar-

skich w Europie. Kiedy ogląda się telewizyj-
ne relacje z Tour de France przy trasie wi-
dać dziesiątki kibiców. To nie tylko dowód 
popularności tej dyscypliny wśród Francu-
zów, ale także potwierdzenie, że w wyści-
gu biorą udział kolarze światowej czołów-
ki. Słynny przed laty „Wyścig Pokoju” także 
gromadził przy polskich szosach tłumy kibi-
ców, a relacji radiowych z trasy słuchaliśmy 
z zapartym tchem. Trzeba wielkiej pracy 
mediów i paru głośnych nazwisk, by ko-
larstwo odzyskało popularność wśród Pol-
skich kibiców. 

Pracują nad tym organizatorzy „dużego” 
Wyścigu Solidarności, starając się m.in. po-
pularyzować rekreacyjną i sportową jazdę 

å ciąg dalszy ze str. 1
Kolarskie sławy w Kleszczowie

na rowerze wśród najmłodszych. W każdym 
z miast etapowych organizowali mini wyścig 
kolarski „Solidarności”, adresowany do mło-
dych zawodników, urodzonych w roku 1998 

i później. Taka rywalizacja – choć w skrom-
nej, kilkuosobowej obsadzie – miała miej-
sce również w Kleszczowie.

(s)

Zacięta walka o pierwsze 
etapowe zwycięstwo

Najlepsi kolarze składają 
autografy na koszulkach
Najlepsi kolarze składają 
autografy na koszulkach

Pamiątkowe zdjęcie po dekoracji 
Adama Wadeckiego
Pamiątkowe zdjęcie po dekoracji 
Adama Wadeckiego

Przygotowanie najmłodszych do startuPrzygotowanie najmłodszych do startu


