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PGE I GMINA KLESZCZÓW ZAGOSPODARUJĄ
TERENY POKOPALNIANE
Przeznaczone do rekultywacji tereny pokopalniane wokół odkrywki Bełchatów i 40 hektarów
należących do Gminy Kleszczów zostaną zagospodarowane. PGE i Gmina Kleszczów podpisały list
Intencyjny zakładający współpracę przy rewitalizacji terenów pokopalnianych, odtworzeniu walorów
krajobrazowych oraz rozwoju infrastruktury rekreacyjno – sportowej Gminy Kleszczów.
„Dzięki PGE i dobrej współpracy z władzami gminy, Kleszczów jest najbogatszą gminą w Polsce
oddziałującą na rozwój Bełchatowa” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy
Energetycznej.
Gmina Kleszczów opracowuje obecnie koncepcję zagospodarowania gminnych terenów o powierzchni
40 ha oraz terenów pokopalnianych przeznaczonych do rekultywacji. PGE postrzega rekultywację jako
integralną część działalności górniczej, dzięki której następuje odtworzenie i zagospodarowanie
przekształconego środowiska.
List Intencyjny podpisany w Urzędzie Gminy Kleszczów przez Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa PGE i
Sławomira Chojnowskiego, wójta Gminy Kleszczów, dotyczy wzajemnego wsparcia w procesie
pozyskania doﬁnansowania i wspólnej pracy nad rozwojem obszaru bełchatowskiego w kierunku
rekreacyjno-sportowym, wodnym i leśnym ze szczególnym uwzględnieniem społecznej użyteczności.
Gmina Kleszczów podejmuje lokalne działania organizacyjne i inwestycyjne służące wspieraniu
rozwoju sportu i aktywności ﬁzycznej, mające na celu upowszechnianie kultury ﬁzycznej w środowisku
różnych grup społecznych. List Intencyjny to wyraz woli podjęcia współpracy z PGE na rzecz budowy
ośrodka przygotowań olimpijskich, paraolimpijskich na rewitalizowanych terenach pokopalnianych
oraz uzyskania ﬁnansowania Projektu ze środków unijnych perspektywy 2021-2027 roku – mówi
Sławomir Chojnowski, wójt Gminy Kleszczów.
Opracowywana w Gminie koncepcja rozwoju infrastruktury służącej celom sportu i rekreacji wpisuje
się w rządowe plany systemowego zwiększania dostępności zajęć i obiektów sportowych dla
sportowców, w tym sportowców z niepełnosprawnościami, zapewnienia im optymalnych warunków
treningu i pobytu, przygotowujących się do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz paraolimpijskich.
„PGE jest najlepszym pracodawcą w energetyce. Przypomnę, że wśród polskich spółek publicznych
PGE pozostaje liderem płatności odprowadzanych na rzecz Skarbu Państwa i jednostek
samorządowych. Jesteśmy też odpowiedzialnym sponsorem bełchatowskiego sportu. Naszą intencją
jest prowadzenie rewitalizacji terenów pokopalnianych w uzgodnieniu z Gminą Kleszczów i w sposób
spójny z oczekiwaniami pracowników Grupy PGE, Strony Społecznej i lokalnych społeczności. Chcemy
mieć udział w tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju infrastruktury sprzyjającej szeroko pojętemu
rozwojowi obszaru bełchatowskiego” - podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej
Grupy Energetycznej. (PGE)

