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Zapisy na zimowiska  
– tylko do 1 października

Gminny Ośrodek Kultury przedstawił ofertę zorganizowanego 
wypoczynku na ferie zimowe 2015 roku. Uczniowie i niepracujący 
studenci, zamieszkali na terenie gminy Kleszczów będą mogli wyje-
chać na 7-dniowe obozy w góry. Więcej na str. 10.

Dożynkowe święto
Dożynki Gminne jakby na przekór wcześniejszej tradycji odby-

ły się nie w ostatnią, ale przedostatnią niedzielę sierpnia. Miejscem 
ceremonii związanej z dorocznym Świętem Plonów, a także miej-
scem plenerowego festynu stał się gminny stadion. Wraz z dożyn-
kowym korowodem, przyniesiono jedenaście wieńców, które usta-
wione przed sceną stworzyły piękną dekorację.

Więcej na str. 6 i 7.

W Wolicy  
zrobili 

najładniejszy 
wieniec

Adresowany do mieszkańców 
gminy Kleszczów konkurs na wie-
niec dożynkowy odbywał się w tym 
roku po raz drugi. Konkursowe jury 
przyznało pierwszą nagrodę dla wi-
docznej na zdjęciu pracy wykona-
nej w sołectwie Wolica, przez zespół 
w składzie: Wiesława Dąbrówka, Mi-
rosława Fryś, Małgorzata Podawca 
i Anna Szpecińska.

Więcej na str. 9.

To już pięć lat
Obchody piątej rocznicy swojej działalności zorganizował 

31 sierpnia kompleks SOLPARK. Dopisała nie tylko pogoda, ale 
także uczestnicy urodzinowej imprezy. Święto miało charakter 
typowo rodzinny. Oprócz atrakcji dla dzieci były też pokazy rekre-
acyjnych zajęć, które oferuje SOLPARK. Więcej na str. 12.

Caparol – etap trzeci
4 września prezes Grupy D.A.W. Ralf Murjahn (na zdjęciu po 

prawej) oraz prezes Zarządu Caparol Polska Thomas Goetz prze-
cięli wstęgę przed wej-
ściem do nowego obiek-
tu, ulokowanego w Strefie 
Przemysłowej w Żłobni-
cy. Ta trzecia na terenie 
gminy Kleszczów budow-
la, w którą zainwestowali 
właściciele niemieckiej fir-
my rodzinnej, to nowocze-
sne Centrum Szkoleniowe 
Caparol Polska.

Więcej na str. 5.

Przez trzy wrze-
śniowe dni naukow-
cy,  przeds ięb ior -
cy i samorządowcy 
z Polski i Niemiec roz-
mawiali o właściwym 
zagospodarowaniu 
terenów po byłych 
kopalniach i ogląda-
li działające i już za-
gospodarowane od-
krywki.

Więcej na str. 6.

O rekultywacji na forum
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å ciąg dalszy na str. 4

K

Wybory samorządowe ’2014
Prezes Rady Ministrów ustalił termin wyborów do samorzą-

dów gmin, powiatów i województw na niedzielę 16 listopada. 
Wszelkie akty prawne dotyczące tych wyborów, a także komuni-
katy, zarządzenia i obwieszczenia są publikowane w Biuletynie In-
formacji Publicznej (www.bip.kleszczow.pl) w zakładce Wybory 
samorządowe 2014. Zgodnie z kalendarzem komitety wyborcze 
musiały zostać zgłoszone do Państwowej Komisji Wyborczej do 
7 września.

Tegoroczne wybory do samorządów po raz pierwszy będą 
przeprowadzane w oparciu o ustawę z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 
wyborczy. Największa zmiana nastąpi w wyborach do rad gmin, 
które nie są miastami na prawach powiatu. Wprowadzono w nich 
okręgi jednomandatowe. Oznacza to, że w każdym okręgu wy-
borczym zostanie wybrany jeden radny. Wygra ten, który uzyska 
największą liczbę głosów.

2 września wójt gminy Kleszczów wydał obwieszczenie 
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie rad-
nych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyzna-
czonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

OGŁOSZENIE
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. 
zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/469/2014 Rady Gminy Kleszczów 
z dnia 20 czerwca 2014 r. pn. Zmiana miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miejscowości Antoniówka 
podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejsco-
wości Antoniówka.

Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem moż-
na się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Przed kolejnym etapem
ończą się prace związane z budową części telekomunika-
cyjnej sieci światłowodowej. W pierwszych dniach września 

w Łękińsku ekipy techniczne spółki FUREL kończyły podłączanie 
do sieci abonentów, a na centrali „Arreks-u” w Kleszczowie trwał 
montaż urządzeń, służących do obsługi nowych sieci, m.in. urzą-

dzenia do świadczenia usługi nazwanej 
GPON, a także wirtualnej centrali VoIP. 
4 września odbywał się też kolejny etap 
szkoleń przeznaczonych dla pracowni-
ków centrali „Arreks”, którzy będą ten 
sprzęt obsługiwać.

Jak zapowiadano budowana w Łękiń-
sku sieć szerokopasmowego systemu te-
lekomunikacyjnego, opartego na trans-
misji światłowodowej, będzie częścią 
większego zamierzenia. Rozstrzygnię-
ty został już przetarg dotyczący wykona-
nia projektów technicznych, niezbędnych 
do zbudowania podobnej sieci w Łusz-
czanowicach i Łuszczanowicach Kolonii, 
wzdłuż ulic Rolnej i Ustronnej w Łękiń-
sku oraz na największym kleszczowskim 
osiedlu „Zacisze”. Sieć o łącznej długo-

ści ponad 18 kilometrów zaprojektuje gdyńska spółka ATEM, której 
oferta okazała się najkorzystniejsza. (s)

Trwa rozgrywka wokół DPS
Rozmowa z wójtem gminy Kleszczów, Sławomirem 
Chojnowskim

– Na niedawnej sesji Rady Gminy zabiegał Pan o wprowadzenie do 
porządku obrad rozpatrzenia wniosku Fundacji Servire Homini o udziele-
nie przez gminę drugiej pożyczki na budowę Domu Pomocy Społecznej. 
Wniosek nie uzyskał poparcia, a głównym tego powodem miało być zbyt 
późne przekazanie przewodniczącemu rady materiałów potrzebnych do 
dyskusji nad tym punktem.

– To co dzieje się wokół Domu Pomocy Społecznej wygląda na jakąś grę, 
w której bierze udział przewodniczący rady i większość radnych. Czy nie zdają 
sobie sprawy z tego, że każde opóźnienie decyzji w tej sprawie to ryzyko strat 
na budowie DPS? Szczęśliwie się stało, że poprzednia zima była lekka i budy-
nek bez ogrzewania jakoś przetrzymał. Drugi raz na takie szczęście nie ma co 
liczyć, a sezon jesienny zbliża się szybko. Dokumenty potrzebne do podjęcia 
dyskusji nad tym punktem już na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy 
były do dyspozycji w dniu, kiedy biuro rady rozsyłało papiery do radnych na 
to posiedzenie. Wystarczyła dobra wola przewodniczącego, aby temat został 
omówiony. Tej dobrej woli w sprawie DPS nie ma już od dawna. Przypomnę, 
że wniosek o udzielenie drugiej pożyczki prezes fundacji ks. Sławomir Bednar-
ski skierował do Rady Gminy prawie 19 miesięcy temu - w lutym 2013 roku. 
Prokuratura, do której przewodniczący Michałek wystąpił o zbadanie sprawy 
udzielenia pierwszej pożyczki, nie miała żadnych zastrzeżeń. W lipcu radny 
Paweł Bujacz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek, żeby rada 
rozpatrzyła temat udzielenia drugiej pożyczki. I to zostało przyjęte. Ja nalega-
łem, żeby sprawą zająć się jak najszybciej, bo na wrześniowej sesji przewidu-
jemy wprowadzanie zmian w budżecie, więc dobrze by było wniosek o tę drugą 
pożyczkę rozpatrzeć już teraz.

– Radny Paweł Bujacz mówił, że na sesji w lipcu wnioskował do Pana 
o przygotowanie analizy na temat ewentualnego przejęcia przez gminę 
od Fundacji Servire Homini inwestycji pod nazwą Dom Pomocy Społecz-
nej. I zarzucił, że Pan takiej analizy radzie nie dostarczył.

– Nie jest prawdą, że miałem przygotowywać jakąś specjalną analizę. 
W podpisanym przez przewodniczącego wniosku, który otrzymałem mówi się 
o przedstawieniu dokumentów na temat ewentualnego przejęcia budynku DPS 
przez gminę. Nie ma żadnych dokumentów, które by tej sprawy dotyczyły. Nie 
ma też żadnych podstaw do odebrania tego zadania Fundacji Servire Homini, 
która budowę i prowadzenie DPS ma wpisane w swoim statucie. Dokumenty 
przyniesione 19 sierpnia przez ks. S. Bednarskiego do Urzędu Gminy wy-
starczyłyby radnym do podjęcia decyzji. Jest w nich wyliczenie ile pieniędzy 
potrzeba na dokończenie robót umownych i dodatkowych na budowie, i jakie 
faktury za wykonane już roboty czekają do zapłacenia. Bardzo szczegółowo 
pokazane są też koszty zakupu wyposażenia DPS. Na wniosek Fundacji Se-
rvire Homini takie obliczenia przygotował dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
z Bytomia. Radni mogli te dokumenty poznać, mogli zaprosić księdza Bed-
narskiego, żeby udzielił dodatkowych wyjaśnień. Nie zrobili tego, bo chcą da-
lej grać tematem DPS - pewnie aż do wyborów. Co przez to chcą uzyskać? 
Nie wiem. Na pewno takie odwlekanie decyzji ważnej dla gminy jest dziwne. 
W sprawie udzielenia bezzwrotnych dotacji, często dużych kwot, dla innych 
podmiotów, np. dla łódzkich szpitali rada działa szybko i sprawnie.

– W lipcu zeszłego roku dyrektor KWB Bełchatów Kazimierz Kozioł 
udzielając wywiadu dla Radia Ziemi Wieluńskiej powiedział m.in. o tym, 
że kopalnia sama zdecydowała się zlecić opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenów po wydobytym węglu. Powiedział też coś takiego 
(cytuję): Próbowaliśmy nawet wciągnąć do tego gminę Kleszczów i rad-
nych, żeby również przedstawili swe wizje, jak chcą żeby ten zbiornik 
wyglądał. Niestety gmina nie skorzystała z naszych propozycji i robimy 
to sami. Czy uważa Pan, że sprawą przyszłego zagospodarowania prawie 
czwartej części powierzchni gminy powinno zajmować się tylko przed-
siębiorstwo, które działa na tym terenie?

– Oczywiście, że samorząd musi się w te sprawy włączyć. Tematy, jakie 
były omawiane niedawno na trzydniowym Forum Polsko-Niemieckim, które 
odbywało się w Kleszczowie, pokazują jak dużo jest problemów przy odpo-
wiednim zabezpieczeniu i zagospodarowaniu terenów po byłej kopalni. Może 
radni nie chcieli się wcześniej angażować w te tematy, bo im się zdawało, że 
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Termin zapłaty za odbiór odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina 
wszystkim właścicielom nieruchomości oraz 
zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem 
15 października 2014 r. upływa termin zapłaty 
III raty należności za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.
Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gmi-
ny w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przele-
wem na rachunek bankowy wskazany w ksią-
żeczce opłat.

Gminne Centrum Informacji
Przypominamy, że Gminne Centrum Informacji 
w Kleszczowie, mieszczące się przy ul. Głów-
nej 122 jest otwarte w dni robocze w godzinach 
8.00–16.00. GCI oferuje mieszkańcom gminy 
bezpłatny dostęp do stanowisk komputerowych 
i do Internetu. Zapewnia też m.in. możliwość 
skorzystania z kserokopiarki, drukarki i skane-
ra. Pracownicy GCI pomagają mieszkańcom 
w pisaniu CV, podań oraz w wypełnianiu wnio-
sków (np. o dopłaty unijne). Kontakt: tel. 44/ 
731 36 46; e-mail: gci@kleszczow.pl.

Punkt Zbiórki Odpadów
Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, 
że w najbliższych dniach Gminny Punkt Zbiór-
ki Odpadów Segregowanych i Wielkogabaryto-
wych w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny 
w następujących godzinach:
•	 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 wrze-

śnia - 12.00-20.00
•	 13, 17 września - 9.00-20.00

Ważne dla handlujących alkoholem
Urząd Gminy przypomina przedsiębiorcom 
sprzedającym alkohol o obowiązku wniesie-
nia do 30 września III raty opłaty za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych. Opłatę tę wnosi się na rachunek Gminy 
Kleszczów.

KOMUNIKATY

Komunikaty medyczne
Profilaktyczne badania dla osób palących

Dla mieszkańców gminy w wieku 50-74 lata (roczniki 1940-
1964), palących papierosy obecnie lub w przeszłości Urząd Gminy 
organizuje badania profilaktyczne, służące wczesnemu wykrywaniu 
nowotworów płuc.

Badania, które odbędą się w Kleszczowie i w Łodzi, podzielone 
zostały na trzy części:
1. Konsultacja pulmonologiczna - 20 września (sobota) w GOZ 

w Kleszczowie, gabinet nr 29.
2. Tomografia komputerowa niskodawkowa - 27 września, 

wyjazd do Łodzi o godz. 8.00 sprzed Urzędu Gminy w Klesz-
czowie

3. Konsultacja torakochirurgiczna - GOZ Kleszczów (po uzyska-
niu wyników badań na tomografie komputerowym).
Zapisy - tel. 535 011 383 (pon.-pt. w godz. 10.00-13.00).

Badania USG
•	 13.09., godz. 9.00-14.00 - USG dzieci/ ortopeda
•	 27.09., godz. 9.00-14.00 - USG tarczycy/ jamy brzusznej
Rejestracja - tel. 535 011 383 (pon.-pt. w godz. 10.00-13.00)

Przyjęcia lekarzy pediatrów
•	 25.09., godz. 13.00-17.00 (dr V. Gołąbek)  

Rejestracja WAM, tel. 44/ 731 30 15
•	 27.09., godz. 9.00-14.00 (dr B. Borowska-Rybus) - bez 

rejestracji.

Przyjęcia lekarzy ginekologów
•	 12.09.i 26.09., godz. 13.00-19.00 - dr. R. Skalski 

Rejestracja - tel. 535 011 383 (pon.-pt. w godz. 10.00-13.00)
•	 11.09., godz. 13.00-17.00 - dr A. Laskowska 

Rejestracja WAM, tel. 44/ 731 30 15
•	 27.09. godz. 14.00-18.00 - dr A. Laskowska 

Rejestracja - tel. 535 011 383 (pon.-pt. w godz. 10.00-13.00)

Sierpniowa sesja

NZOZ w Kleszczowie prowadzi  
szczepienia profilaktyczne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie informuje o terminach bezpłat-
nych szczepień profilaktycznych w roku 2014:
•	 szczepienia przeciwko grypie dla całej populacji mieszkańców do 19 września 

(pierwszeństwo dla osób wcześniej zapisanych)
•	 szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 2-5 lat do 19 września
•	 szczepienia przeciwko meningokokom dla całej populacji mieszkańców  

(którzy wcześniej nie korzystali z tego szczepienia) do 19 września
Wszelkie informacje w rejestracji NZOZ w Kleszczowie lub pod nr tel. 44/ 731 30 80.

sierpnia odbyło się 51. w tej ka-
dencji posiedzenie Rady Gminy 

Kleszczów. Na początku sesji do 16 plano-
wanych pierwotnie punktów przewodniczą-
cy rady Henryk Michałek zaproponował do-
danie dwóch dodatkowych tematów. Radni 
zaakceptowali tę propozycję. Nie zgodzono 
się natomiast na zgłoszony przez wójta Sła-
womira Chojnowskiego wniosek o wprowa-
dzenie do porządku sprawy rozpatrzenia 
wniosku Fundacji Servire Homini o udzie-
lenie drugiej pożyczki na dokończenie bu-
dowy Domu Pomocy Społecznej w Klesz-
czowie. 

Podjęte podczas sierpniowej sesji 
uchwały Rady Gminy Kleszczów dotyczyły:
•	 nabycia na własność gminy w drodze 

darowizny położonej w Antoniówce 
30-arowej działki, która obecnie jest wła-
snością Skarbu Państwa; ten grunt jest 
potrzebny do rozbudowy drogi,

•	 nabycia na własność gminy w drodze 
darowizny 5-arowej działki w Łękińsku 
będącej własnością Skarbu Państwa; 
działka ma być przeznaczona pod obiekt 
rekreacyjny;

•	 nabycia na własność gminy w drodze 
darowizny kilku działek o łącznej po-
wierzchni ponad 2 hektary w obrębie 
geodezyjnym Piaski; działki są obec-
nie własnością Skarbu Państwa i mają 
być wykorzystane pod rozbudowę drogi 
gminnej,

•	 nieodpłatnego nabycia do zasobów gminy 
półtoraarowej działki, na której znajduje się 
gminna stacja transformatorowa,

•	 zmiany uchwały z marca br. w sprawie za-
sad udzielania i rozmiaru obniżek nauczy-
cielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach, 
zasad zwalniania tych nauczycieli od obo-
wiązku realizacji tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych, 
ustalenie tygodniowego wymiaru godzin 
zajęć pedagoga, psychologa i logopedy 
oraz nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym, obo-
wiązkowym wymiarze godzin (etat łączo-
ny),

•	 ustalenia sieci prowadzonych przez gminę 
publicznych przedszkoli,

•	 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2014 r.; wprowadzone zmiany 
dotyczą zapisów poświęconych wspoma-
ganiu działalności instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych służących rozwiązywa-
niu problemów alkoholowych,

•	 zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia 
zgody dla Fundacji Rozwoju Gminy Klesz-
czów na zbycie gruntów inwestycyjnych 
w Bogumiłowie pod inwestycję jednej 
z firm; konieczne było m.in. skorygowanie 
nazwy obrębu geodezyjnego. (s)

29
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GOPS w Kleszczowie informuje
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego na nowy okres świadczeniowy - od 01.10.2014 r. do 
30.09.2015 r.- przyjmowane są od 1 sierpnia. W przypadku, gdy 
osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 
nowy okres świadczeniowy złożyła wniosek wraz z dokumentami do 
31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 
31 października.
Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 
nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okre-
sie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
październik następuje do 30 listopada.

Świadczenia rodzinne  
na nowy okres zasiłkowy

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy – od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r.- są przyjmowane od 
1 września.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za listopad następuje do 30 listopada.
Jeśli osoba, ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 
1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń, przysługujących za listopad następuje do 
31 grudnia.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44/ 731 36 
32 oraz na stronie internetowej http://gops.bip.kleszczow.pl/.

Wyższe kryterium dochodowe
GOPS w Kleszczowie informuje, że od 1 listopada 2014 r. kwoty kry-
teriów dochodowych, uprawniających do otrzymania zasiłku rodzinnego, 
ulegają podwyższeniu i wynosić będą:
•	 574 zł na osobę w rodzinie lub
•	 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.
Kwoty zasiłku rodzinnego oraz dodatków pozostają bez zmian.

Bezpłatne porady psychologa i prawnika
Mieszkańcy gminy Kleszczów mogą korzystać z bezpłatnych porad 
psychologa. Dyżury odbywają się w każdy piątek w godz. 15.00-18.00 
w siedzibie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (pokój nr 15 na parte-
rze). To specjalistyczne poradnictwo organizowane jest z inicjatywy Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje też 
o bezpłatnych poradach prawnika, z których korzystać mogą mieszkań-
cy gminy Kleszczów. Do prawnika można zwracać się w każdy drugi 
i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. od 16.00 do 20.00. Miejsce 
udzielania porad - siedziba GOPS w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2).

Balans Poland
– renomowana agencja pracy tymczasowej 

i doradztwa personalnego poszukuje
PRACOWNIKA PRODUKCJI  

– OPERATORA MASZYN
Praca na terenie Kleszczowa.

Oczekiwania: ● doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
(obsługa maszyn), ● wykształcenie techniczne, ● umiejętność pracy 
w zespole.
Oferujemy: ● umowa o pracę, ● atrakcyjne wynagrodzenie, ● praca 
w systemie 3-zmianowym.
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres sylwia@
balans-praca.pl; piotrkow@balans-praca.pl. 

sprawa może czekać jeszcze parę lat? Zaprosiliśmy na forum wszystkich 
radnych. Kilku przyszło i wysłuchało większości tematów, jakie były oma-
wiane w pierwszym dniu forum. Widzieli zdjęcia i filmy, na których widać, 
że źle przygotowane do wypełnienia wodą wyrobiska mogą być nawet po 
wielu latach ogromnym problemem.

– Lokalny portal, działający na zlecenie Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów, wykpił nie tylko ideę III Forum Polsko-Niemieckiego, ale 
od razu uznał, że sprawa dotyczy rozwoju turystyki w gminie Klesz-
czów, więc jeden ze swoich materiałów zatytułował „Turystyka? 
Mrzonki, nie kupuję tych bzdur…”

– Zwykle nie wypowiadam się w sprawie tego niby gminnego porta-
lu, ani nie odpowiadam na ich zaczepki. Zrobię jednak wyjątek dla tego 
jednego tematu. Po pierwsze: o rozwijaniu turystyki z wykorzystaniem te-
renów po kopalni będzie można mówić w naszej gminie dopiero za ponad 
30 lat. Rekultywacja terenów po wydobytym węglu to obowiązek kopalni. 
Gmina mogłaby się tym nie interesować, gdyby sprawa dotyczyła dziury 
po wydobytym piasku, tak jak to było z kopalnią w Antoniówce. Tu jest 
jednak inaczej. Chodzi o bezpieczeństwo gminy, bo są zagrożenia, o któ-
rych wcześniej powiedziałem. Po drugie: żeby jak najlepiej wykorzystać 
okazję dobrego zagospodarowanie terenów po kopalni trzeba już dziś 
nie tylko z nią współpracować, ale do różnych rzeczy naszych partnerów 
z PGE przekonywać. Kopalnia może chcieć zagospodarować ten teren 
po najniższych kosztach. Samorząd gminny musi jednak pamiętać, że dla 
gminy odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie dziury po węglu to 
jest szansa na nowe rodzaje gospodarczej działalności za 30-40 lat.

– Czyli mówiąc krótko jak sprawa zostanie teraz zaniedbana, 
albo odłożona na półkę to powrotu już nie będzie.

– Dokładnie tak. Nie da się za 10 czy 20 lat odpowiednio uformować 
i dobrze zabezpieczyć skarp po już wydobytym węglu, bo nie będzie już 
na tej odkrywce maszyn, które teraz tu są, nie będzie też zapasu ziemi 
i piasku z nadkładu, a kopalnia zwyczajnie może powiedzieć, że nasze 
pomysły są dla niej za kosztowne.

Chcę jeszcze przypomnieć, że w przyszłym roku kończy się obowią-
zująca strategia rozwoju. Czas się zabrać za przygotowanie nowej. Po 
to będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami, z przedsiębiorcami 
i ośrodkami naukowymi, żeby ustalić, w jakim kierunku gmina będzie mia-
ła szanse się rozwijać po zakończeniu wydobycia węgla. Nie powinniśmy 
odrzucać przemysłowego kierunku rozwoju. Ale nie możemy też zapo-
mnieć o tej wielkiej dziurze po wydobytym węglu. To może być nasz wielki 
problem, albo też wielka szansa. Tymczasem dzisiaj, bez żadnych kon-
sultacji społecznych, osoba wynajęta przez fundację, w dodatku - z tego 
co mi wiadomo - osoba spoza gminy Kleszczów, już wyrokuje, że pomysły 
na turystykę w naszej gminie to bzdura. Ja wierzę, że nasi mieszkańcy - 
o ile w ogóle jeszcze czytają to co w portalu jest zamieszczane - mają do 
wygłaszanych tam opinii odpowiedni dystans.

– Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o udział gminy Klesz-
czów w konkursie „Grunt na medal”, organizowanym przez Polską 
Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) we współpra-
cy z urzędami marszałkowskimi i Regionalnymi Centrami Obsługi 
Inwestorów.

– Bierzemy udział w tym ogólnopolskim konkursie. Urząd Gminy wy-
słał odpowiednie zgłoszenie, które zostało przyjęte. Do konkursu zgło-
siliśmy wolne tereny inwestycyjne w Strefie Przemysłowej w Żłobnicy, 
w sumie 91,5 ha. W komisji konkursowej, która odwiedziła Urząd Gminy, 
była osoba z PAIiIZ oraz przedstawiciele Departamentu Przedsiębiorczo-
ści Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Komisja obejrzała też zgłoszone 
tereny. Wiadomo, że sprzedażą gruntów inwestorom w naszej gminie 
zajmuje się Fundacja Rozwoju Gminy. Sprawa ich uzbrojenia, parametry 
mediów w strefach, plany zagospodarowania przestrzennego to są jednak 
tematy, którymi zajmuje się Urząd Gminy. Przy okazji tego konkursu chce-
my pokazać, jakie warunki techniczne dla inwestorów zostały stworzone 
w kleszczowskich strefach dzięki inwestycjom Urzędu Gminy. Zobaczymy, 
jak w konkursie zostaną ocenione kleszczowskie strefy.

– Dziękuję za rozmowę. J. Strachocki

Trwa rozgrywka wokół DPS
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Odpady wielkogabarytowe 
EKO-REGION sp. z o. o. informuje, że w dniach 02. - 03.10.2014 

r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kleszczów odbędzie się bez-
płatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych 
posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji według następujące-
go harmonogramu:
02.10.2014 r.: l Rogowiec l Kamień l Dębina l Żłobnica l Anto-
niówka l Łuszczanowice l Kol. Łuszczanowice l Wolica l Czyżów 
l Kocielizna l Stefanowizna
03.10.2014 r.: 
Łękińsko: ● ul. Północna, ● ul. Modrzewiowa, ● ul. Topolowa,  
● ul. Miła, ●ul. Ustronna, ● ul. Rolna, ● ul. Długa, ● ul. Słoneczna, ● ul. 
Poprzeczna, ●ul. Akacjowa, ● ul. Leśna, ● ul. Klonowa, ● ul. Szkolna
Kleszczów: ● ul. Główna, ● ul. Gliniana, ● ul. Sosnowa,  
● ul. Słoneczna, ● ul. Szkolna, ● ul. Tylna, ● ul. Krótka, ● ul. Polna, 
● ul. Boczna, ● ul. Ogrodowa, ● ul. Łączna, ● ul. Osiedlowa,  
● ul. Niska, ● ul. Poprzeczna, ● ul. Cicha, ● ul. Wysoka, ● ul. Sportowa, 
● ul. Spacerowa, ● ul. Źródlana, ● ul. Brzozowa, ● ul. Wspólna,  
● ul. Kalinowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Wrzosowa, ● ul. Jagodowa,  
● ul. Jarzębinowa, ● ul. Południowa, ● ul. Leśna, ● ul. Jaśminowa,  
● ul. Poziomkowa, ● ul. Liliowa, ● ul. Słonecznikowa, ● ul. Chabrowa, 
● ul. Krokusowa, ● ul. Kwiatowa, ● ul. Tulipanowa, ● ul. Wiśniowa,  
● ul. Różana, ● ul. Malinowa, ● ul. Miła, ● ul. Irysowa.
Miejscowości i ulice zostały ułożone według kolejności przejazdu.

Ankiety pomocne  
przy strategii

tarostwo Bełchatowskie prowadzi prace nad opracowaniem 
Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego do roku 2020. Sta-

rosta bełchatowski Szczepan Chrzęst zwrócił się do mieszkańców po-
wiatu z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma służyć poznaniu opi-
nii mieszkańców na temat mocnych i słabych stron powiatu, a także 
szans i zagrożeń związanych z jego rozwojem. Uzyskane wyniki zo-
staną przedstawione w formie zbiorczego opracowania.

Ankieta jest anonimowa. Można ją wypełnić w formie elektronicz-
nej bezpośrednio na stronie internetowej powiatu (www.powiat-bel-
chatowski.pl) lub pobrać z tejże strony, wydrukować i wypełnić. An-
kiety można wrzucać do skrzynki znajdującej się w Punkcie Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy w Kleszczowie, można je też wysłać pocztą na 
adres Starostwa Powiatowego, ul. Czaplinecka 96, 97-400 Bełchatów.

Termin składania „powiatowych” ankiet - 30 września 2014 r.
(s)

S

Szkoła językowa
Cool English School

zaprasza na 
kursy języka angielskiego dla

	dzieci (od 3 lat, nauka poprzez zabawę)
	młodzieży: kurs Direct Teens, przygotowu-

jący do egzaminu gimnazjalnego
	dorosłych, metodą Direct English, w której 

najważniejsza jest komunikacja
	„język angielski w podróży”
	Business English.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE  
LEKCJE PRÓBNE!

Cena lekcji od 13,50 zł/godz. lekc. 
Zapisy pod nr tel. 505 890 354.

Szczegóły oraz rabaty na  
www.coolenglishschool.pl.

Nowa inwestycja Caparolu
ozległy, parterowy budynek usytuowany dość blisko gminnej 
obwodnicy przyciąga wzrok. Został starannie zaprojektowany. 

Uwagę zwraca nie tylko bryła budynku, ale i pięknie zaaranżowane oto-
czenie z zielonymi krzewami i kępami traw.

Decyzję o zainwestowaniu w gminie Kleszczów właściciele marki 
Caparol podjęli 10 lat temu. Najpierw w Żłobnicy stanął budynek produk-
cyjny. Sześć lat po jego uruchomieniu firma zaprosiła swoich partnerów 
i pracowników na uroczystość otwarcia kolejnego obiektu - wielkiego 
magazynu, posiadającego 7 poziomów składowania. Tegoroczny wrze-
śniowy event otwiera nowy etap działalności spółki Caparol Polska.

Zwracając się do gości zebranych w głównej sali szkoleniowej nowe-
go centrum współwłaściciel grupy D.A.W. Ralf Murjahn z dumą opowia-
dał o tym przedsiębiorstwie, które jest 
obecnie najstarszą w Europie firmą ro-
dzinną w branży producentów farb i la-
kierów. Wyjaśniał też, dlaczego wraz 
z ojcem - współwłaścicielem D. A. W. 
zdecydowali się zrobić kolejny, inwe-
stycyjny krok właśnie na terenie naszej 
gminy. O imponującym wzroście sprze-
daży całej palety wyrobów ze znakiem 
pasiastego słonia mówił (po polsku!) 
prezes T. Goetz. Klientom Caparol Pol-
ska dziękował za lojalność.

Po osobach zarządzających firmą 
przyszła pora na wystąpienia zapro-
szonych gości. W tej części uroczystości głos zabierali kolejno: Kazi-
mierz Hudzik - sekretarz gminy Kleszczów, Ewa Jędrzejczyk - dyrektor 
przedszkola w Kleszczowie, Krzysztof Gajda - członek Zarządu Powia-
tu Bełchatowskiego oraz przedstawiciel firmy Renowacje i Zabytki. Se-
kretarz gminy odczytał, a następnie przekazał na ręce prezesa T. Goet-
za list gratulacyjny podpisany przez wójta S. Chojnowskiego. „Życzę, by 
nowa, kolejna już inwestycja Spółki na terenie naszej gminy dobrze słu-
żyła promocji nowoczesnych produktów wykończeniowych, upowszech-
niała ich właściwe wykorzystanie i sprzyjała tworzeniu nowej, barwnej ja-
kości w naszym otoczeniu” - to fragment tego listu.

Szczególne powody do podziękowań miała dyrektor E. Jędrzejczyk. 
W czasie minionych wakacji pracownicy Caparolu odmalowali bezpłat-
nie w kleszczowskim przedszkolu dwie sale zajęć, wykorzystując do 
tego farby swojej firmy. Dodajmy, że takich pomocowych inicjatyw spół-
ka ma na swoim koncie wiele. Pomagała m.in. Fundacji Gajusz dostar-
czając wiele materiałów, wykorzystanych przy wykańczaniu budynku 
stacjonarnego hospicjum dla dzieci w Łodzi.

Przedstawiciel firmy Renowacje i Zabytki przekazał specjalne wy-
różnienie dla spółki Caparol Polska „w uznaniu za szczególne osiągnię-
cia w renowacji stref historycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
technologii wapiennych”.

Później uczestnicy uroczystości oprowadzani w grupach mogli obej-
rzeć wnętrza nowego centrum szkoleniowego, poznając ich przeznacze-
nie. Przy wyjściu mogli złożyć podpis na przygotowanej dla uczczenia 
tego wydarzenia planszy. Ważną pamiątką będzie też drzewo – czer-
wonolistny buk, zasadzony między centrum szkoleniowym a gminną ob-
wodnicą przez wspomnianych na wstępie szefów Grupy D.A.W. oraz 
spółki Caparol Polska. J. Strachocki

R
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Trasa korowodu dożynkowego, prowa-
dzonego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
wiodła na stadion z SOLPARKU (fot. 1).    

Podczas dziękczynnej Mszy św. mieszkań-
cy gminy oraz goście modlili się, dzięku-
jąc za pomyślne zakończenie zbiorów. Przy 
polowym ołtarzu obecni byli księża z parafii 
rzymskokatolickich w Kleszczowie i Łękiń-
sku oraz parafii ewangelicko-reformowanej 
w Kleszczowie.

Ks. Andrzej Pękalski zwracając się do 
zebranych (fot. 2) powiedział m.in:

- Dziękczynienie za plony, za to, że zie-
mia owocuje jest znane w każdej kulturze, 
w każdej religii, choćby była najbardziej pry-
mitywna. Człowiek od zarania czynił dzięk-
czynienie. Ale możemy powiedzieć, że takie 
nasze spotkanie i zanoszenie dziękczynie-

nia ma dwa wymiary. Dziękujemy za zebra-
ne plony - to ten wymiar zwyczajny, ludzki, 
ziemski. Dziękujemy w pierwszej kolejności 
rolnikom, sadownikom, działkowiczom za 
ich trud włożony, za to że dostarczają nam 

Dożynkowe              święto

1

3

4

Szkoły znów gwarne
owy rok nauki w samorządowych 
szkołach gminy Kleszczów zaczę-

ło 858 uczniów. Najliczniejszą szkołą jest 
obecnie podstawówka w Kleszczowie. Uczy 
się w niej 320 osób. W porównaniu z po-
przednimi latami znacząco wzrosła licz-
ba uczniów szkoły w Łękińsku. Jest ich 
obecnie 99. Większa liczba uczących się 
w podstawówkach to głównie efekt przyję-
cia części sześciolatków. W Kleszczowie 
uczniowie 6-letni tworzą jeden z czterech 
oddziałów klas pierwszych. Jest ich w tej 
klasie 15, a łączna liczba szkolnych debiu-
tantów wynosi 75. Do szkoły w Łękińsku 
chodzi 7 sześciolatków, przy czym pierw-
szoklasistów jest aż 34. Konieczne okazało 
się utworzenie dwóch oddziałów.

W kleszczowskim gimnazjum rok szkol-
ny zaczęło 196 uczniów. Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych ma aż 243 uczniów. 
Większość (142 osoby) to uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego, zaś 101 uczy się 
w Technikum Nowoczesnych Technologii.

Na uroczystość inauguracji nowego 
roku szkolnego w szkole w Łękińsku oprócz 
dzieci i grona pedagogicznego przybyło 
wielu rodziców. Samorząd gminy reprezen-
towany był przez wójta, przewodniczące-
go Rady Gminy oraz radnych z Łękińska. 
Utworzenie dwóch oddziałów klas pierw-
szych to nie jedyna zmiana organizacyjna 
w tej szkole. Placówką kieruje teraz nowa 

dyrektor, wybrana w niedawnym konkur-
sie, Katarzyna Bębnowska. Poprzednia 
dyrektor, Agnieszka Biernacka-Oleszczyk 
nadal będzie uczyć w szkole w Łękińsku. 
1 września usłyszała od uczestników uro-
czystej inauguracji roku szkolnego wiele 
podziękowań i miłych słów. Specjalny list 
gratulacyjny z okazji 20 lat pracy na stano-
wisku dyrektora szkoły przekazał jej wójt 
S. Chojnowski.

Za wspólne robocze spotkania pod-
czas wakacji, w czasie których odcho-
dząca dyrektor przekazywała swojej na-
stępczyni istotne dla kierowania placówką 
sprawy, dziękowała K. Bębnowska. O do-
brej kilkunastoletniej współpracy ze szkołą 
w Łękińsku i jej szefową mówił też w swo-
im wystąpieniu przewodniczący Rady 
Gminy H. Michałek. Z kwiatami i podzię-
kowaniami podeszły do A. Biernackiej-
-Oleszczyk przedstawicielki Rady Rodzi-
ców. Na koniec wszyscy zgromadzeni 
w holu na piętrze szkoły odśpiewali byłej 
dyrektorce „Sto lat!”.

Najmłodsze dzieci przeżyły ten dzień 
raczej bez stresu. W dużej grupie czuły się 
raźnie, zwłaszcza po poczęstunku słody-
czami. Po wspólnej uroczystości ucznio-
wie rozeszli się do swoich klas na pierwsze 
w tym roku szkolnym spotkania z wycho-
wawcami.

(s)

N

laczego na miejsce obrad III Forum 
Polsko-Niemieckiego wybrany zo-

stał Kleszczów? Sprawa jest oczywista. Za 
4-5 lat zakończy się wydobywanie węgla 
ze znajdującego się na terenie gminy złoża 
„Bełchatów”. Rekultywacja rozległej i głębo-
kiej dziury po wydobytym węglu to problem, 
z którym musi się zmierzyć nie tylko KWB 
Bełchatów.

Głównymi  organ iza torami  fo rum 
w Kleszczowie byli: Akademia Górniczo-
-Hutnicza w Krakowie oraz niemiecka fir-
ma LMBV (Łużycka i Środkowoniemiecka 
Spółka Zarządzania Górnictwem). Tematy-
ka kleszczowskiego forum dotyczyła rekul-

tywacji i rewitalizacji w kierunku wodnym. 
Dyskutowano m.in. o takich kwestiach, 
jak: techniczna i środowiskowa strona wy-
pełniania wyrobisk wodą; ochrona skarp 
i zboczy przed erozją wodną; zagospo-
darowanie zbiorników wodnych do funk-
cji użytkowych i przyrodniczych; ochrona 
wód w zbiornikach pogórniczych przed za-
nieczyszczeniem; kwestie podatków doty-
czących terenów rekultywowanych w kie-
runku wodnym.

O najważniejszych tematach omówio-
nych podczas forum napiszemy obszer-
niej w kolejnym wydaniu „IK”.

(s)

O rekultywacji na forum
D
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na rynek ciągle świeżych warzyw, owoców, wszelkiego co służy, 
żeby zadowolić nasze podniebienia i żołądki (…)

Drugi element - nie trze-
ba się tego bać, ani uciekać - to 
jest wymiar religijny. To właśnie 
dziękowanie Bogu, że błogosła-
wił. Obydwa te elementy, ludzki 
i boski, przenikają się w czasie 
takich dożynek, uzupełniają, tak 
jak w całym życiu człowieka. Do 
Boga kierujemy to nasze dzięk-
czynienie za otrzymane dary i za 
możliwości.

Słowa podziękowania skie-
rowane przede wszystkim do 
mieszkańców gminy, zajmują-
cych się prowadzeniem gospo-
darstw rolnych, wygłosił wójt gminy Kleszczów Sławomir Choj-
nowski.

– Z wdzięcznością i szacunkiem chylimy głowy przed tymi, któ-
rzy uprawiają ziemię i często bo-
rykają się z wieloma trudnościa-
mi - powiedział. – Rzadko zdarza 
się tak, że pogoda sprzyja rolni-
kom przez cały okres wegetacji 
uprawianych roślin. Także i w tym 
roku natura nie szczędziła prze-
ciwności i pokazała, jak bardzo 
człowiek jest od niej zależny.

Wójt S. Chojnowski podkre-
ślił, że choć Kleszczów jest gmi-
ną w znacznym stopniu uprze-
mysłowioną, rolnictwo pozostaje 
ciągle liczącą się częścią lokalnej 
gospodarki. Świadczy o tym pół 
tysiąca funkcjonujących gospo-
darstw rolnych.

Starostowie dożynek: Marek 
Zięba z Łuszczanowic oraz Elż-
bieta Kuśmierek z Kleszczowa 
przekazali wójtowi poświęcony 
wcześniej przez kapłana bochen 
chleba (fot. 3). Potem odbyła się 
ceremonia przekazania dożynko-
wych wieńców. Otrzymali je pro-
boszczowie parafii w Kleszczo-
wie - ks. A. Pękalski i w Łękińsku 
- ks. Aleksy Kowalski oraz przed-

stawiciele władz samo-
rządowych Kleszczo-
wa: wójt S. Chojnowski 
i przewodniczący Rady 
Gminy, Henryk Micha-
łek. Sześć pozostałych 
wieńców odebrali  za-
proszeni goście - wśród 
nich dyrektorzy Kopalni 
W ę g l a  B r u n a t n e g o 
Bełchatów i Elektrowni 
Bełchatów, a także dy-
rektor Banku Spółdzielczego w Kleszczowie (fot. 4) i prezesi Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz Zakładu Komunalne-
go „Kleszczów”.

Rozrywkową część dożynkowego festynu otworzyła Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów krótkim pokazem musztry pa-
radnej. Później na scenie zaprezentowany został program dla dzieci 
(fot. 5), odbywały się też okolicznościowe konkursy, m.in. spraw-
dzający wiedzę o pszczelarstwie (fot. 6). Ogłoszone zostały wyni-
ki konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i na najschlud-
niejszą posesję w gminie Kleszczów. Muzyczną część programu 

wypełniły występy: grupy solistów Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” (fot. 7); Haliny Mlynkovej z zespo-
łem oraz Margaret z zespołem.

Osoby, które nie zrażając się chłodną i desz-
czową pogodą przybyły na dożynkowy festyn, 
mogły też skorzystać z atrakcji, jakie organiza-
torzy zaproponowali poza sceną. Było weso-
łe miasteczko, wystawy prac z rękodzieła arty-
stycznego, a także warsztaty, m.in. pieczenia 
tradycyjnego chleba (fot. 8) czy wykonywania pa-
pierowych kwiatów. Na specjalnym stoisku można 
też było skosztować regionalnych potraw.

Uroku dożynkowym obrzędom dodała bez 
wątpienia obecność ubranych w ludowe stroje 
pań oraz dzieci (fot. 9), a pracownice Gminne-

go Ośrodka Kultury w Kleszczowie postarały się o stworzenie wielu 
oryginalnych dekoracji (fot. 10).

J. Strachocki

Dożynkowe              święto
2

5

6

7

8

9

10
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WÓJT GMINY KLESZCZÓW
ogłasza konkurs ofert

na najem lokalu użytkowego
w budynku Domu Kultury w Łękińsku

Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności handlowo-usługowej w ustalo-

nym przez Wynajmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłu-

żenia.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli pra-

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

4. Wpłacenie kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.500 zł.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzyst-

niejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego po-
datku od nieruchomości.

Lokal znajduje się na parterze budynku Domu Kultury przy  
ul. Szkolnej 2 w Łękińsku.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszcze-
nia socjalnego, pomieszczenia gospodarczego, sali, koryta-
rza i WC, o łącznej powierzchni 162,41 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągo-
we, wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne 
ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdko-
we.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu w dni 
powszednie w godz. 10.00-14.00 w uzgodnieniu z pracowni-
kiem Urzędu Gminy.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w poko-
ju nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod 
nr tel. 44/ 731-31-10, wew. 140.
Oferty winny zawierać:
•	 proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu 

(z uwzględnieniem podatku VAT) oraz propozycję walory-
zacji czynszu,

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

•	 koncepcję funkcjonowania lokalu handlowo-usługowego 
w Kleszczowie,

•	 charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Lokal użyt-
kowy w budynku Domu Kultury w Łękińsku” należy skła-
dać w terminie do dnia 19 września 2014 r. do godziny 1200 

włącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadze-
nia z oferentami dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni 
zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od kon-
kursu lub unieważnienia konkursu.

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie 

ogłasza nabór na stanowisko
PRACOWNIK STACJI PALIW

•	 Miejsce pracy: stacja paliw „BLISKA” w Kleszczowie
•	 Praca w systemie zmianowym, całodobowym.
•	 Oferujemy: pracę w profesjonalnym, miłym zespole, w opar-

ciu o procedury PKN ORLEN.
Wymagania: wykształcenie średnie, ukończony kurs minimum 
sanitarne, ukończony kurs obsługi kas fiskalnych, książeczka 
zdrowia do celów sanitarnych, zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do pracy na stacji paliw.

Mile widziane: doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta, 
ukończony kurs pierwszej pomocy, uprawnienia do obsługi 
dystrybutorów LPG.
Oferty zawierające CV i List motywacyjny można składać 
w siedzibie Spółki (Kleszczów, ul. Główna 122) w godzinach 7.30-
15.00 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@arreks.com.
pl w terminie do 19 września 2014 roku. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w sekretariacie Spółki oraz pod numerem telefonu: 
44/ 731 37 31.
Przypominamy o zawarciu w dokumentach aplikacyjnych zapisu treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr 101., poz. 926. 
z późniejszymi zmianami)”.

Komunikat Zarządu  
SOLPARK Kleszczów sp. z o.o.
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wcześniejszymi plana-

mi zarządu spółki SOLPARK Kleszczów od 1 września wyłączone 
z użytkowania są baseny. Ma to związek z pracami remontowymi 
niecek basenowych. W ramach napraw gwarancyjnych generalny 
wykonawca obiektu, tj. Polimex - Mostostal S.A. przeprowadzi pra-
ce remontowe, związane z izolacją posadzek w rejonie hal baseno-
wych, natrysków i szatni.

Ponadto przerwa w pracy basenów przeznaczona będzie 
również na wprowadzenie nowych standardów bezpieczeństwa 
w obiekcie. Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie audy-
tu bezpieczeństwa. Zakończenie prac planowane jest na początek 
2015 roku. Więcej informacji na temat terminu ponownego oddania 
hali basenowej do użytku, podamy po przeprowadzeniu przez wy-
konawcę dodatkowych badań i wykonanej na tej podstawie szcze-
gółowej ekspertyzy.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
SOLPARK zaprasza do korzystania z pozostałych atrakcji 

codziennie od 10.00 do 22.00.

Zajęcia ruchowe w SOLPARKU 
dla mieszkańców

Urząd Gminy w Kleszczowie przedstawia ofertę zajęć rucho-
wych dla mieszkańców gminy Kleszczów, organizowanych w kom-
pleksie SOLPARK z dofinansowaniem gminnego budżetu. Udział 
w tych zajęciach sprzyja utrzymaniu zdrowia i dobrej formy fizycznej.

Podajemy terminy poszczególnych zajęć:
•	 joga - ● środy w godz. 17.00-18.00 (grupa początkująca), 

● środy w godz. 18.00-19.00 (grupa średnio zaawansowana), 
● piątki w godz. 18.00-19.00 (grupa średnio zaawansowana)

•	 zumba - ● wtorki w godz.19.15-20.15, ●czwartki w godz. 19.15-
20.15

•	 aerobik - ● poniedziałki w godz. 18.00-19.00, ● środy w godz. 
19.00-20.00, ● piątki w godz. 19.00-20.00

•	 kick-boxing - ● wtorki w godz. 17.00-18.00, ● czwartki w godz. 
17.00-18.00

•	 zajęcia na siłowni - wejście open w godzinach otwarcia siłowni 
SOLPARKU, poza godzinami, kiedy z siłowni korzystają szkoły 
(maksymalnie 8 godz. w miesiącu).
Z wymienionych zajęć mogą korzystać osoby zameldowane 

na pobyt stały na terenie gminy Kleszczów. Do wejścia na zajęcia 
uprawnia aktywny „Karnet mieszkańca”. Zainteresowani powinni 
zgłaszać się pod nr tel. 44/ 731-65-01.
UWAGA!

● W przypadku zajęć jogi, zumby i aerobiku mieszkaniec 
może uzyskać bezpłatny wstęp tylko na jedno z tych zajęć.

● W soboty w godz. 14.00-15.00 organizowane są odpłatne 
zajęcia z kick-boxingu dla dzieci.

● Ze względu na prowadzone prace remontowe w części 
basenowej SOLPARKU zajęcia na basenie, w tym także 
aquaaerobik są zawieszone do odwołania.
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Szkoła językowa
Cool English School

Mając na celu ciągły rozwój szkoły
wprowadziliśmy nowe języki.

Już od 1 września zapraszamy do nauki

języka hiszpańskiego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych

(kurs podstawowy  
i średniozaawansowany) oraz

j. niemieckiego na wszystkich  
poziomach zaawansowania.

Zapisy pod nr tel. 505 890 354
lub w sekretariacie na ul. Głównej 80 w Kleszczowie.

KOREPETYCJE
JĘZYK ANGIELSKI

● przedszkolne, ● szkoła podstawowa,  
● gimnazjum, ● szkoły ponadgimnazjalne

Tel. 512 178 770.

Sprzedam działkę budowlano-rolną 
w m. Żłobnica („Warszawka”),  

gm. Kleszczów,  
pow. 1,3 ha, szerokość 33,91 m.

Tel. 510-420-694.

Zaginęła legitymacja studencka 
Krzysztofa Tarnowskiego  

z WSH w Piotrkowie Trybunalskim, 
kierunek - stosunki międzynarodowe. 
Uczciwego znalazcę proszę o kontakt,  

tel. 698 544 522.

Nagrody za wieńce
rzypomnijmy, że głównym celem gminnego konkursu jest 
podtrzymywanie umiejętności wyplatania wieńców dożyn-

kowych, a także popularyzacja wartościowych tradycji ludowych. 
W regulaminowym czasie do konkursu zgłosiło się 11 zespołów. 
24 sierpnia w dniu Dożynek Gminnych 5-osobowa komisja m.in. 
z udziałem wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy i dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury oceniła konkursowe wieńce.

Po uhonorowaniu wieńca z sołectwa Wolica pierwszą nagrodą 
kolejne nagrody przyznano: ● II. pracy zgłoszonej przez sołectwo 
Kleszczów, wykonanej przez: Wiesławę Dudzińską, Jolantę Gaj-
dę, Danutę Gronczyńską i Krystynę Szymanek; ● III. pracy zgłoszo-
nej przez sołectwo Łuszczanowice, wykonanej przez: Marię Bujacz, 
Mariolę Jakubczyk, Mariolę Olbrych i Barbarę Olczak; ● Wyróżnie-
nie: praca zgłoszona przez sołectwo Łękińsko, wykonana przez: 
Annę Kałużną, Wiolettę Kupka, Annę Orłowską i Ilonę Stawską.

Dyplomy z gratulacjami i nagrody dla pań, które wieńce wykona-
ły wręczył podczas dożynek wójt S. Chojnowski. Zanim konkurso-
we prace trafiły do nowych właścicieli, mogli je obejrzeć uczestnicy 
dożynkowego festynu. Na parterze Urzędu Gminy można oglądać 
wieniec z Kleszczowa (w formie rolniczego ciągnika), który otrzymał 
wójt gminy, a w sali konferencyjnej wykonanego z barwnych kłosów 
i ziaren koguta. To praca którą panie z Łuszczanowic przekazały 
przewodniczącemu Rady Gminy. (s)

P
Akcyza rozliczona,  

wypłaty w październiku
rzez sierpień producenci rolni mogli składać w Urzędzie Gmi-
ny wnioski o zwrot części podatku akcyzowego za kupio-

ny do maszyn rolniczych olej napędowy. Wnioski oraz faktury VAT 
za zakup paliwa w okresie luty – lipiec 2014 roku złożyło 108 pro-
ducentów rolnych. Dołączone faktury VAT wykazały zakup ponad 
39,8 tys. litrów oleju napędowego.

Wyliczona przez pracownice Referatu Podatków i Opłat Lokal-
nych UG w Kleszczowie kwota akcyzy, której zwrot otrzymają wnio-
skodawcy wynosi łącznie 37.883,11 zł. Wypłata pieniędzy należ-
nych producentom rolnym nastąpi w październiku, po otrzymaniu 
przez Urząd Gminy dotacji na ten cel. (s)

Rolnicy wyróżnieni  
na powiatowych dożynkach

radycją Dożynek Powiatowych jest wyróżnianie najwięk-
szych w powiecie producentów rolnych. Kandydatów do wy-

różnienia zgłaszają urzędy poszczególnych gmin. W tym roku przez 
Urząd Gminy w Kleszczowie do wyróżnienia zgłoszonych zostało 
trzech rolników: Marek Woch z Wolicy, Krzysztof Piątczak ze Żłob-
nicy oraz Marek Zięba z Łuszczanowic. M. Woch wspólnie z żoną 
Beatą prowadzi 25-hektarowe gospodarstwo. Nieco mniejsze, bo 
20-hektarowe areały uprawiają pozostali zgłoszeni rolnicy. K. Piąt-
czak z żoną Marzanną oraz M. Zięba z żoną Marią.

Zgłoszeni przez gminę rolnicy zostali uhonorowani podczas Do-
żynek Powiatowych, a szklane statuetki oraz listy gratulacyjne ode-
brali z rąk starosty Szczepana Chrzęsta oraz wójta gminy Szczer-
ców Grzegorza Kmity. (s)

P
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S p o r tOferta na zimowe ferie
GOK w Kleszczowie przyjmuje zapisy na następujące formy zi-

mowej rekreacji:
v 7-dniowy obóz w górach dla uczniów szkół podstawowych 

z klas I-III, połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach,
v 7-dniowy obóz w górach dla uczniów szkół podstawowych 

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

z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie,
v 7-dniowy obóz w górach dla uczniów szkół ponadgimnazjal-

nych i studentów (niepracujących), połączony z nauką i do-
skonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.

v 7-dniowy obóz szkoleniowo-rekreacyjny w górach dla członków 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów, połączony 
z zajęciami muzycznymi i tanecznymi oraz z nauką i doskonale-
niem jazdy na nartach lub snowboardzie.

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

zu.
2. W obozie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się (niepra-

cująca), która nie ukończyła 25 roku życia.
3. Konieczne jest posiadanie stałego zameldowania oraz stałe za-

mieszkiwanie wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem na tere-
nie gminy Kleszczów, co najmniej 1 rok do dnia zapisu.

4. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są 
przyjmowane w GOK w Kleszczowie (ul. Główna 74) w dniach: 
● poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godz. 7.30-15.00, 
● wtorek - w godz. 7.30-19.00.

5. Osoby dokonujące zapisu w godzinach popołudniowych (15.00-
19.00), zobowiązane są do wcześniejszego uiszczenia wpłaty na 
wskazany przez GOK rachunek bankowy i przedłożenia dowodu 
wpłaty podczas zapisu.
Przy dokonywaniu zapisu prosimy o: ● podanie danych osobo-

wych uczestnika, ● przedłożenie legitymacji uczniowskiej lub stu-
denckiej, ● złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna, ● 
uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty, ● zło-
żenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej

Karty kwalifikacyjne i oświadczenia - do odebrania w sekretaria-
tach szkół i siedzibie GOK w Kleszczowie. Odpłatność za obóz - 120 
zł. Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej - wyjazd bezpłatny.

Zapisy - wyłącznie do dnia 1 października. Zapisy po termi-
nie ustalonym przez GOK nie będą brane pod uwagę. Warunkiem 
zorganizowania wymienionych obozów jest zgłoszenie się przynaj-
mniej 20 chętnych na dany obóz. Konkretny termin oraz miejsce 
wyjazdu podane zostaną po rozstrzygnięciu przetargu.

Bliższe informacje dotyczące obozów udzielane są w siedzibie 
GOK w Kleszczowie lub pod numerem telefonu 44/ 731-32-30.

Powiatowe mistrzostwa LZS
sierpnia na boisku nad zalewem Patyki (gmina Zelów) odby-
ły się mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w plażowej 

piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. Udział wzięły drużyny z Zelowa, 
Szczercowa, Bełchatowa oraz Kleszczowa (LKS Omega). W rywa-
lizacji kobiet pierwsze dwa miejsca przypadły zawodniczkom Ome-
gi. Pierwsze były Ewelina Bugajska i Izabela Góźdź, a drugie - Na-
talia Kowalczyk i Adrianna Frączyk.

Wśród mężczyzn I miejsce zajął Zelów 2, a drużyna Omegi 
Kleszczów (Mariusz Grzegorczyk, Szymon Madejczyk) wywalczy-
ła V miejsce.
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SPRZEDAM
działkę budowlaną  

o powierzchni 11 arów  
w Łuszczanowicach.

Atrakcyjna lokalizacja. 
Tel. 531-488-355 lub 791-342-944.

PRANIE TAPICERKI I DYWANÓW
•	 Kompleksowe czyszczenie wnętrza sa-

mochodów - pranie kanapy, foteli, bocz-
ków, podsufitki, wykładziny samochodo-
wej, bagażnika 

•	 Pranie dywanów i kanap, dywanów 
z krótkim włosiem, krzesełek, puf

DOJAZD DO KLIENTA
Tel. 602-572-832

l  Usługa koparko-ładowarką

l  Układanie kostki brukowej

l  Sprzedaż: kamienia, żwiru,  
               piasku, ziemi

l  Usługi transportowe
Nr tel. 505-827-143

Szukam opiekunki  
do dziecka

Tel. 603-929-473

Szukam pokoju do wynajęcia  
dla gimnazjalistki,

najchętniej w Kleszczowie.
Tel. 503 020 371.
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

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

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

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

S p o r t

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
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA GAZOWEGO - tel. 992.

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

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Ener-
goserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci  wodociągowej,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - 
w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

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

• Awarie oświetlenia ulicznego – 
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub 
692-130-780.

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

Kleszczów biega
idok osób biegających rekreacyjnie po chodnikach, bądź ścieżkach rowerowych 
staje się w naszej gminie coraz bardziej powszedni. Wiele osób uprawia też dla 

relaksu i zdrowia nordic walking. Niektórzy biegacze czują się raźniej w większej grupie. 
Już w sierpniu w poniedziałkowe, środowe i piątkowe wieczory na bieżni stadionu Omegi 
przy ul. Sportowej w Kleszczowie widać było kilkuosobowe grupki biegaczek i biegaczy.

Te zajęcia są kontynuowane także we wrześniu. Jak nas poinformował jeden z bar-
dziej wytrawnych biegaczy w gminie Kleszczów – Zdzisław Peroński bieganie dla relak-
su rozpoczyna się o godz. 18. Być może te zajęcia przekształcą się z czasem w amator-
ską sekcję sportową?

Jak gra Omega II?
ystępujący w klasie okręgowej ze-
spół LKS Omega II Kleszczów wygrał 

trzy pierwsze mecze nowego sezonu rozgry-
wek. 17 sierpnia pokonał KS Concordia Piotr-
ków Trybunalski 3:0; 23 sierpnia na wyjeź-
dzie wygrał 4:1 z LKS Ceramika Opoczno, 
a 31 sierpnia rozgromił KS Poświętne 11:2. 
Z takimi wynikami nasza drużyna dominuje 
w tabeli. Zachęcamy kibiców, by przychodzi-
li na mecze, w których kleszczowscy piłkarze 
strzelają tak dużo bramek. Oto terminy me-
czów, jakie Omega II rozegra w jesiennej run-
dzie u siebie:
•	 14 września, godz. 11.00 LKS Omega 

II - KS Start Niechcice
•	 28 września, godz. 11.00 LKS Omega 

II - LKS Mniszków
•	 19 października, godz. 11.00 LKS 

Omega II - LKS Lubochnia
•	 2 listopada, godz. 11.00 LKS Omega 

II - MGKS Gerlach Drzewica

Turniej  
piłki plażowej

sierpnia na boisku w Żłobnicy 
odbył się III Gminny Turniej Piłki 

Plażowej Mężczyzn o Puchar Prezesa 
Klubu LKS Omega Kleszczów. Cztery 
uczestniczące drużyny rozegrały me-
cze „każdy z każdym”. Najlepsza na tur-
nieju okazała się drużyna w składzie: 
Mariusz Grzegorczyk i Szymon Madej-
czyk. Drugie miejsce zajęli Radosław 
Klewin i Krystian Kulczyński, trzecie - 
Przemysław Górazda i Dariusz Zielnik, 
zaś czwarte - Jarosław i Mikołaj Grzyb-
kowie.

Trzy najlepsze drużyny otrzyma-
ły puchary, a wszystkie - nagrody w po-
staci sprzętu sportowego. Prezes Ome-
gi Jan Gurazda dziękuje wszystkim 
uczestnikom i kibicom za udział w tur-
nieju.

W
23

W

Strona www.omegakleszczow.pl to obecnie jedna z najchętniej odwiedza-
nych przez kibiców stron. Prezentowane są na niej aktualności z kilku sekcji 
klubu Omega. Najwięcej informacji znajdą tu jednak kibice piłki nożnej. Zachę-
camy do odwiedzania tej strony.
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Urodzinowo  
w SOLPARKU

godnie z zapowiedzią ten mały jubi-
leusz rozpoczął się smacznym po-

częstunkiem. Krojenie urodzinowego tortu 
rozpoczął prezes zarządu spółki SOLPARK 
Kleszczów - Piotr Stawski. 

Dzieci mogły w tym dniu m.in. odwiedzić ba-
lonowe ZOO i bawić się na nadmuchanym 
statku pirackim ze zjeżdżalnią. Był też plac 
zabaw, malowanie buziek, liczne zabawy 
i konkursy.

Przybyli na urodziny goście korzysta-
li z porad dietetyka, uczestniczyli w konkur-
sie sprawnościowym, oglądali pokazy makija-
żu i stylizacji fryzur. W krainie SPA odbywały 
się rytuały saunowe. Zwolennicy piłki nożnej 
mogli obejrzeć mecz amatorskich drużyn Old-

boy Kleszczów i Eko Centrum Radomsko (wy-
nik 1:1).

Dla amatorów aktywności ruchowej, zo-
stały przedstawione pokazy zumby, aerobiku, 
jogi, aquacyclingu oraz aquaaerobiku w wy-
konaniu instruktorów prowadzących te zaję-

cia w SOLPARKU. Pokaz kick-boxingu - muay 
thai dostarczył widzom dużej dawki pozytyw-
nej energii.

Z
Już po przeprowadzce
Zakończyła się przebudowa głównej siedzi-
by Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczo-
wie, więc GOK powrócił z Łękińska pod swój 
kleszczowski adres. Przeprowadzka odbyła 
się w sierpniu. Informujemy mieszkańców 
gminy, że wszystkie sprawy, związane z za-
pisami do kół zainteresowań, a także na wy-
jazdy krajoznawcze i rekreacyjne odbywają 
się w Kleszczowie przy ul. Głównej 74.

Oferta zajęć na nowy sezon
Do 1 października GOK przyjmuje zgło-
szenia mieszkańców zainteresowanych 
spędzaniem wolnego czasu i rozwijaniem 
swoich pasji na zajęciach różnych kół. 
W ofercie na nowy sezon proponujemy za-
jęcia: ● z ceramiki artystycznej (dorośli), 
● z rysunku i malarstwa (dorośli), ● z ma-
lowania na jedwabiu (młodzież i dorośli),  
● z gry na keyboardzie (dzieci i młodzież), 
● z gry na gitarze (dzieci i młodzież).
Planowane jest także prowadzenie nastę-
pujących kół tematycznych: ● fotograficz-
nego (młodzież i dorośli), ● fotograficzne-
go (młodzież i dorośli), ● tanecznego: ta-
niec towarzyski (dzieci i młodzież), break-
-dance (dzieci i młodzież), ● plastycznego 
(dzieci i młodzież), ● ceramicznego (dzieci 
i młodzież), ● teatralno-recytatorskiego 
(dzieci i młodzież), ● informatycznego 
(dzieci i młodzież), ● wokalnego (dzieci 
i młodzież).
Zapisy osób zainteresowanych są przyj- 
mowane w godzinach pracy świetlicy.

Warsztaty fotograficzne
Od 10 do 12 października Gminny Ośro-
dek Kultury w Kleszczowie we współpracy 
z Ogólnopolską Grupą Fotograficzną ART. 
FOKUS 13 organizuje Warsztaty Fotogra-
ficzne „Barwy natury gminy Kleszczów”. Za-
pisy osób chcących wziąć udział w warsz-
tatach przyjmowane są do 19 września, 
w godz. 8.00-15.00.

Na powiatowych dożynkach
Delegacja pracownic Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kleszczowie reprezentowała 
Gminę Kleszczów na Dożynkach Powiatu 
Bełchatowskiego, które w tym roku odbyły 
się 17 sierpnia w Szczercowie.

Oryginalną kompozycję, przygotowaną 
z wykorzystaniem kłosów zbóż i elementów 
dekoracyjnych w barwach naszej gminy pa-
nie przekazały staroście bełchatowskiemu, 
Szczepanowi Chrzęstowi.

GOK informuje i zaprasza


