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Nowe inwestycje

31 sierpnia SOLPARK Kleszczów świętuje swoje piąte urodziny. Przygotowane na ten
dzień atrakcje rozpoczną się od godz. 16.00. Do godz. 19.00 na różnych obiektach trwać
będą pokazy, gry i zabawy. O 16.30 SOLPARK zaprosi wszystkich przybyłych gości na krojenie urodzinowego tortu i słodki poczęstunek.
Więcej na str. 12.

Nasi mistrzowie
Piłkarze LKS Omega Kleszczów z rocznika 1999, prowadzeni przez Jacka Drzewieckiego, wygrali
30. Ogólnopolski Turniej „Piłkarska Kadra Czeka” w Słubicach. Finałowy mecz
rozegrali z Tomasovią Tomaszów Lubelski, którą pokonali po
dogrywce 2:1. Obie
bramki z rzutów karnych zdobył B. Saternus.
Więcej na str. 11.

Dołożą 600 ton
do Warsaw Spire
600 ton giętych elementów ze stali dostarczy w ciągu roku firma Kersten Europe
na budowę najwyższego w Polsce biurowca. Jakie inne projekty były ostatnio realizowane z wykorzystaniem profili przygotowanych w kleszczowskim zakładzie tej spółki?
Więcej na str. 5.

Nie tylko
dla rolników
i ogrodników
Ostatnie tygodnie lata to czas imprez
targowych i wystaw, adresowanych do rolników oraz osób, dbających o stan swoich ogrodów. Urząd Gminy w Kleszczowie
zorganizuje wyjazd dla dwóch grup mieszkańców: 30 sierpnia na ROL-SZANSĘ
w Piotrkowie Trybunalskim i 20 września
na Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw.
Więcej na str. 9.

Rozbudowa dróg w Łękińsku obejmie
m.in. przedłużenie ul. Modrzewiowej do
gminnej obwodnicy.

Najstarsza gminna stacja transformatorowa (GPZ w Kleszczowie) wymaga rozbudowy i unowocześnienia.
Więcej na str. 2.

Chroniona
Widawka
Chociaż północną część gminy Kleszczów uważa się za obszar przemysłowy,
znacząco przekształcony przez człowieka, znaleźć tu można tereny podlegające
szczególnej ochronie przyrodniczej, takie
jak Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Widawki.
Więcej na str. 10.

2

Informator

KLESZCZOWSKI

Zadeklarowali współpracę
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sierpnia w bełchatowskim Muzeum Regionalnym odbyła się
uroczystość podpisania listu intencyjnego. Dotyczy on wypracowania, wdrożenia i realizacji strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów - Szczerców
- Złoczew. Przy tym przedsięwzięciu zdecydowały się współpracować samorządy 20 powiatów, miast i gmin (w tym również gminy
Kleszczów), Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów oraz spółka PGE
Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
W roli lidera projektu
występować ma samorząd miasta Bełchatowa. Wspólnie wypracowana strategia dla tak
rozległego obszaru, jakim będzie tworzony obszar funkcjonalny ZGE
Bełchatów - Szczerców
- Złoczew ma przede
wszystkim umożliwić
Wójt Sławomir Chojnowski składa podw najbliższych latach
pis pod listem intencyjnym
zdobycie większych funduszy unijnych i przeznaczanie ich na dobrze przemyślane inwestycje w tej części województwa łódzkiego. Chodzi m.in. o to, by kończące się wydobycie
węgla z odkrywki Bełchatów nie zahamowało rozwoju okolicznych
gmin.
(s)
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Wydana decyzja środowiskowa
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sierpnia wójt Sławomir Chojnowski wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla nowego przedsięwzięcia, które w związku
z rozbudową zakładu w Rogowcu podejmuje spółka Constantia Teich Poland.
Planowana przez tę firmę inwestycja polegać ma m.in. na budowie kontenerowej kotłowni gazowej, budynku kontenerowej sprężarkowni, rozbudowie
urządzenia spalarki LZO wraz z towarzyszącymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz rozbudowie zewnętrznych instalacji. W ramach przygotowywanej przez spółkę inwestycji powstanie też otwarty zbiornik na wodę
deszczową. Zmiany obejmą istniejący na terenie zakładu układ komunikacyjny i miejsca postojowe.
(s)

B

iuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT – KRAKÓW S.A. zostało wybrane do zaprojektowania trzech różnych zadań, które w najbliższym czasie chce zrealizować gmina Kleszczów. Pierwsze
z nich to rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Kleszczów.
To zadanie najbardziej skomplikowane, a zakres wchodzących w jego skład
prac projektowych obejmuje aż 17 szczegółowych podpunktów. Dwa pozostałe przedsięwzięcia, do których przygotowuje się gmina to budowa układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla komunalnej sieci 110 kV oraz budowa odłącznika na linii 110 kV w Piaskach.
Łączne wynagrodzenie brutto, jakie za opracowanie trzech projektów ma
otrzymać krakowska firma wyniesie 984 tys. zł, a okres realizacji całej umowy to 11 miesięcy.
(s)

Fot. Urząd Miasta Bełchatowa

Przebudowa dróg w Łękińsku

zakończy się wielka inwestycja związana z przebudową caW krótce
łego układu drogowego w Czyżowie, a już przygotowywane jest ko-

lejne duże zadanie z zakresu gminnych inwestycji drogowych. Do 28 sierpnia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy oferty firm w ramach ogłoszonego
przetargu na rozbudowę dróg powiatowych i gminnych w Łękińsku wraz z infrastrukturą. Długość dróg, na których realizowana ma być inwestycja wynosi prawie 2,8 km.
Przebudową objęte będą ulice: Północna (odcinek 500 m), Długa (929 m),
Modrzewiowa (123 m), Topolowa: dojazd do zabudowań Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (131 m) oraz dojazd do oczyszczalni ścieków (422 m), a także przedłużenie ulicy Modrzewiowej i połączenie jej z gminną obwodnicą (375
m). Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tej części Łękińska przebudowane zostaną skrzyżowania. U zbiegu ulic Północnej, Długiej i Topolowej
powstanie rondo.
W ramach tej dużej inwestycji drogowej ma być wykonana rozbiórka istniejących nawierzchni, poszerzenie dróg, budowa ścieżek rowerowych i chodników bądź ciągów pieszo-jezdnych. Pracę przy inwestycji znajdą nie tylko fachowcy z branży drogowej. Zanim powstaną nowe jezdnie i chodniki nastąpi
rozbudowa podziemnych sieci: kanalizacyjnej i wodociągowej, gazowej, teletechnicznej i energetycznej, a także rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego.
(s)

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 oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz Uchwały Nr XLIX/470/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 czerwca
2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wolica podaję do publicznej
wiadomości informację o przyjęciu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wolica.
Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Projekty dla energetyki
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Termin zgłaszania uwag

sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Kleszczów. Projekt tego planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony w urzędzie (pokój
nr 28). Zainteresowani znajdą go też na stronie internetowej www.bip.kleszczow.pl pod zakładką - Gospodarka przestrzenna; Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium.
Uwagi do planu mogą być zgłaszane w nieprzekraczalnym terminie do
1 września br. na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów. W piśmie podać należy imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie
nieruchomości, której uwaga dotyczy,
(s)

J

Za straty w uprawach

ak informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioski o udzielenie pomocy dla rolników, mieszkających na terenie gminy Kleszczów
składane były w ośrodku od maja do sierpnia. W tym czasie złożonych zostało 36 wniosków. Rolnicy zgłaszali szkody w uprawach rolnych, spowodowane
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Komisja złożona z przedstawiciela Urzędu Gminy, pracownika GOPS, sołtysa danego sołectwa lub radnego udawała się na wskazany przez rolnika teren, by na miejscu zweryfikować
stan upraw i oszacować szkodę. Dla 36 złożonych wniosków zostały wydane
decyzje w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Łączna kwota wsparcia, które przyznano rolnikom wyniosła 28.425,60 zł.
(s)

Wnioski o dofinansowanie
sadzonek – do końca sierpnia

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew
i krzewów ozdobnych w danym roku budżetowym są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Kleszczowie tylko do końca sierpnia. Dofinansowanie z budżetu gminy Kleszczów sięga do 60 proc. łącznej wartości kosztów zakupu (nie więcej niż 5000 zł). Zasady ubiegania się o dofinansowanie zostały
szczegółowo opisane na stronie internetowej gminy Kleszczów, pod adresem http://eko.kleszczow.pl/kup-sadzonki.html. Tu znaleźć można też
dokumenty, niezbędne przy ubieganiu się o dotację.
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„Wyprawka szkolna” na rok 2014/2015
Do 10 września br. dyrektorzy szkół samorządowych gminy Kleszczów będą przyjmować wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników uczniom objętym rządowym
programem „Wyprawka szkolna”. Uprawnione osoby mogą
składać wnioski u dyrektora tej szkoły, do której uczeń będzie
uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
W tym roku dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje spełniającym kryterium dochodowe uczniom, którzy w roku szkolnym 2014/2015 zaczynają naukę w klasach: ● II, III lub VI szkoły podstawowej, ● III szkoły ponadgimnazjalnej (tj. w zasadniczej
szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum), ● II,
III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ● VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ● VI ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych, ● III liceum plastycznego, ● III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do
kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów: ● słabowidzących, ● niesłyszących, ● słabosłyszących (nowa grupa uczniów objętych programem), ● z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją (nowa grupa
uczniów objętych programem), ● z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera (nowa grupa uczniów objętych programem), ● z upośle-

Dyrektorzy
Publicznych Przedszkoli Samorządowych
w Kleszczowie, Łękińsku i w Łuszczanowicach

zatrudnią nauczyciela psychologa
(z kwalifikacjami)

w wymiarze 3 godzin wychowawczo-dydaktycznych
w każdej z placówek.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianych
kandydatom oraz zakresu wykonywanych zadań można
uzyskać w siedzibie PPS w Kleszczowie (44/ 731 31 75), PPS
w Łękińsku (44/ 731 46 00) i PPS w Łuszczanowicach (44/
731 47 33).

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Żłobnica wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z
późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/366/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Żłobnica
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żłobnica wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 sierpnia 2014 r. do 9 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410
Kleszczów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz
we wtorki w godz. od 900 do 1700.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie o godz. 1700.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem

dzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, ● z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas
objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe. Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na
osobę w rodzinie.
Tak jak w poprzednich latach pomoc może być udzielona także
uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.),
tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.
Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów z klas II-III i VI szkoły podstawowej w gminie.

Dyrektor
Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Kleszczowie
zatrudni osobę na stanowisko

opiekuna dowozu dzieci na ½ etatu
na czas określony.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań można
uzyskać w siedzibie PPS w Kleszczowie (tel. 44/ 731 31 75).
Dokumentację należy składać do dnia 26.08.2014 roku
w w/w placówce.
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 września 2014 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko,
mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kleszczów na adres Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.
1450, z późn. zm.) na adres mailowy: kancelaria@kleszczow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez
rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez
Wójta Gminy Kleszczów.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu
na środowisko nie jest prowadzone.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Węgiel ze Złoczewa dowiozą koleją

P to dziś rzadkość. Spora część torów kolejowych zbudowanych w latach 70. na terenie Rogowca została zlikwidowana. Jest
ociągi na torach prowadzących przez teren KWB Bełchatów

jednak nadzieja, że transport kolejowy w tej części gminy Kleszczów ponownie odżyje. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Zarząd Województwa Łódzkiego oraz PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. zawarły w pierwszych dniach sierpnia porozumienie,
którego efektem ma być opracowanie wstępnej koncepcji linii kolejowej Bełchatów - Wieluń. Na tę trasę bocznicą ze Złoczewa będą
trafiały wagony, które do Elektrowni Bełchatów dostarczą węgiel
brunatny ze złoża Złoczew. PGE GiEK S.A. zadeklarowała zlecenie

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i
art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/279/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów
zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 sierpnia 2014 r. do 9 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410
Kleszczów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz
we wtorki w godz. od 900 do 1700.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 23 września 2014 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust.
2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany planu
na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kleszczów
na adres Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na adres mailowy: kancelaria@kleszczow.
pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez
rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez
Wójta Gminy Kleszczów.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu
na środowisko nie jest prowadzone.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

i sfinansowanie opracowania wstępnej koncepcji
przebiegu kolejowej trasy.
To już kolejny krok
w kierunku przygotowania eksploatacji nowych
zasobów brunatnego paliwa, które przedłużą działanie Elektrowni Bełchatów do roku 2055. Jak
wynika z dokumentacji
geologicznej złoże Złoczew posiada zasoby sięgające ponad 610 mln ton. Z tego 535 mln
ton to zasoby przemysłowe. 4 listopada 2013 roku minister środowiska zatwierdził dokumentację geologiczną złoża Złoczew. Spółka przygotowuje dokumentację potrzebną do uzyskania koncesji na
wydobywanie węgla brunatnego. Początkowo zakładano, że otrzyma ją w roku 2015, teraz częściej mówi się o przełomie 2016 i 2017
roku. W roku 2018 miałyby ruszyć prace górnicze przy zdejmowaniu pierwszych warstw nadkładu.
Budowa linii kolejowej Bełchatów - Wieluń będzie wymagała
współpracy z samorządami kilkunastu gmin. Główną rolą władz lokalnych będzie uwzględnienie w studiach uwarunkowań oraz w kierunkach i planach zagospodarowania przestrzennego gmin budowy
wspomnianego szlaku kolejowego. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 25 listopada ub. roku przez 16 sygnatariuszy, reprezentujących samorządy. Gminę Kleszczów reprezentował wójt Sławomir Chojnowski.
(s)

Oddali ponad 20 litrów krwi

8

sierpnia w akcji honorowego krwiodawstwa, zorganizowanej z inicjatywy Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK w Kleszczowie wzięło udział 46 osób. Liczba chętnych była
znacznie większa (do oddania krwi zgłosiły się 53 osoby), jednak
nie wszyscy zostali zakwalifikowani. Barierą dla 7 krwiodawców był
ich aktualny stan zdrowia.
– W tak trudnym okresie dla krwiodawstwa, jakim są wakacje,
udało nam się zmobilizować liczną grupę krwiodawców – podsumowuje przedstawiciel Gminnego Klubu HDK PCK Marek Kaczmarczyk. – Dzięki ich ofiarności bank krwi Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi wzbogacił się o 20,7 litra
krwi. Z tej ilości już podczas akcji, na prośbę dwóch rodzin, których
chorzy członkowie wymagają podania krwi, przekazaliśmy osiem
jednostek (3,6 litra) dla chorego z Kleszczowa oraz sześć jednostek
(2,7 litra), dla chorego z Piotrkowa Trybunalskiego.
Wraz z podziękowaniami za udział w wakacyjnej akcji krwiodawstwa do wszystkich zainteresowanych kierujemy zapowiedź kolejnego terminu. Już 12 września w godzinach 11.00-14.00, w SOLPARKU można będzie oddać krew dla chorych, potrzebujących
tego bezcennego leku.
(s)

EUROMETAL S.A.
Walcownia Taśm Aluminiowych
poszukuje kandydata na stanowisko

kierownika produkcji

w Zakładzie Walcowania Taśm Aluminiowych
Wymagania: ● wykształcenie wyższe techniczne (przeróbka plastyczna), ● znajomość zasad zarządzania produkcją i jakości,
● znajomość narzędzi Lean Manufacturing, ● j. angielski.
CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: p.zawada@eko-swiat.pl oraz kleszczow@eko-swiat.pl.
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Kersten w projekcie Warsaw Spire

ięte profile w architekturze - może ktoś napisze pracę licencjacką albo magisterską pod takim właśnie tytułem, bazując
na projektach architektonicznych realizowanych z udziałem konstrukcji przygotowywanych przez firmę Kersten Europe? Katalog budowli,
w których zastosowano gięte profile stalowe bądź aluminiowe, wyprodukowane w Wanssum, albo Kleszczowie, wzbogaca się stale o kolejne pozycje. Przypomnijmy, że z holenderskiego zakładu Kerstena pochodzą elementy wykorzystane w konstrukcji wieżowca Burdż Chalifa
w Dubaju (829 m) oraz wyjątkowo luksusowego hotelu Burdż Al Arab.
W ubiegłym roku z Kleszczowa do Krakowa dostarczane były
łukowate elementy ze stali, wykorzystane przy wykańczaniu elewacji hali Kraków Arena. Obiekt ma wygląd ogromnego spodka i - zdaniem wielu osób - jest najładniejszą z istniejących w Polsce hal widowiskowo-sportowych.
Działająca w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2 firma zakończyła niedawno wykonywanie elementów, które tworzą oryginalną konstrukcję zadaszenia nad Dworcem Tramwajowym Centrum
na modernizowanej trasie WZ w Łodzi.

C

W czerwcu Kersten Europe zaczął natomiast produkować konstrukcje stalowe, które wykorzystane będą do mocowania szklanej
elewacji gigantycznego biurowca powstającego na warszawskiej
Woli w kompleksie Warsaw Spire.
– W ciągu 12 miesięcy mamy wykonać łącznie 600 ton konstrukcji - mówi dyrektor Bartłomiej Baudler. – Są to spawane z grubych
blach belki o trójkątnym przekroju. Zgodnie z wolą naszego klienta dostarczane elementy są zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane.
Gięte konstrukcje posłużą do zamocowania szklanych tafli na
elewacji tego imponującego budynku. Wraz z iglicą zamontowaną
na dachu będzie on mierzył 220 m wysokości. Będzie najwyższym
w Polsce i jednym z najwyższych w Europie biurowców.
Na koniec dodajmy, że w zakładzie Kersten Europe w Kleszczowie powstają obecnie także konstrukcje wykorzystywane przy budowie nowego bloku energetycznego Elektrowni Kozienice.
(s)
Fotografia na str. 1 pochodzi ze strony www.ghelamco.be

Poradnictwo zawodowe na odległość

entra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, działające
w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi prowadzą
m.in. poradnictwo zawodowe na odległość. Mogą z niego korzystać
osoby, które z rożnych względów nie mogą osobiście spotkać się
z doradcą zawodowym. Poradnictwo na odległość polega na udzielaniu przez doradcę zawodowego porad za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.
W województwie łódzkim centra działają w czterech miejscach:
w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach. Aby
uzyskać poradę drogą elektroniczną wystarczy zadać pytanie doradcy zawodowemu za pośrednictwem formularza kontaktowego
lub pisząc maila na adresy doradców z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim: ● v.promy@
wup.lodz.pl; ● m.antoniak@wup.lodz.pl; ● o.zajac@wup.lodz.pl.

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 122
zaprasza do udziału w szkoleniach:

Podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (dawne minimum sanitarne)
Cena netto 100 zł od osoby (brutto 123 zł).
• Obsługa kas fiskalnych
Cena netto 90 zł od osoby (brutto 110,70 zł).
• Pracownik kadrowo-płacowy - 70 godz.
Cena 800 zł od osoby (brutto 984 zł).
KURSY:
• Język angielski z elementami języka biznesowego
- 50 godz. Cena 690 zł.
• Angielski w podróży - 20 godz. Cena 290 zł.
• Konwersacje z języka angielskiego - 20 godz.
Cena 290 zł.
• Język niemiecki, angielski, hiszpański i portugalski na
różnych poziomach – 60 godz. Cena 800 zł.
Możliwość opłaty w ratach.
Uczestnicy powyższych szkoleń otrzymają stosowne
zaświadczenia. Przeprowadzenie szkoleń uzależnione jest od
liczby zgłoszeń.
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie
Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 10 oraz na stronie internetowej
www.arreks.com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu
wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub do
pobrania go ze strony internetowej i przesłania na adres Agencji
szkolenia@arreks.com.pl lub faksem na nr 44/ 731 37 32.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
•
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„W ciągu kilku dni odpowiedź zostanie przesłana na skrzynkę
mailową nadawcy” - czytamy na stronie internetowej WUP w Łodzi.
Kierowana do doradców korespondencja nie może być anonimowa. Powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko osoby od której pochodzi; adres (kod pocztowy miejscowości, ulicę i nr domu) tej
osoby; przedmiot sprawy, której dotyczy.
(s)

Doradcy PUP w Bełchatowie
nauczą szukać pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie już przyjmuje zgłoszenia osób, które chciałyby
się nauczyć efektywnego poszukiwania pracy. Liczba miejsc na te
zajęcia jest ograniczona. Od 6 do 24 października w Bełchatowie
odbędzie się szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
W ramach porad grupowych, prowadzonych przez doradców zawodowych przewidziano sześć różnych tematów zajęć - każde z nich
dla 16 osób.
Oto tematyka i terminy zajęć:
• 30 października, godz. 9.00 - „Rozmowa kwalifikacyjna- autoprezentacja, mowa ciała” - zajęcia zostaną przeprowadzone w filii PUP w Zelowie,
• 4 listopada, godz. 9.00 - „Wgląd w siebie oraz rozpoznanie własnych zainteresowań, umiejętności i predyspozycji”,
• 13 listopada, godz. 9.00 - „Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych”,
• 25-27 listopada, godz. 9.00 - „Trzy kroki do znalezienia pracy”,
• 2-3 grudnia, godz. 9.00 - „Obraz siebie oraz wyznaczanie celów,
jako punkt wyjścia w poszukiwaniu pracy”,
• 9 grudnia, godz. 9.00 - „Poszukiwanie pracy w pigułce”.
Zgłoszenia na porady grupowe przyjmowane są do wyczerpania miejsc. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane
uczestnictwem w poradach grupowych mogą zapisywać się u doradcy zawodowego w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie (sala nr 10 na parterze) w godz.
8.00-14.00.

Do nowo powstającego
Drink Baru - Pizzerii „MAGMA”
w Kleszczowie przy ul. Głównej 74 (siedziba GOK)

zatrudnię:
v barmankę, v kucharkę, v pizzermana.
CV proszę przesyłać na adres e-mail: magma.bar@o2.pl.
Więcej informacji pod nr tel. 512-126-676.
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Finisz wakacji z GOK

29 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w KleszczoW piątek
wie organizuje tradycyjną imprezę na podsumowanie se-

zonu wakacyjnego. Organizuje ją dla dzieci i młodzieży na placu
przy domu kultury w Łękińsku, w godz. 16.00-19.00. W programie
- oprócz zabaw na świeżym powietrzu - zaplanowany został także
słodki poczęstunek.
W czasie wakacji placówki GOK były otwarte dla chętnych, a instruktorzy tak układali plany zajęć, by każdy zainteresowany mógł
znaleźć coś interesującego. Plany
mają to do siebie,
że ich realizacja
nie zawsze dochodzi do skutku. Nie
wszystkie wakacyjne propozycje
GOK spotkały się
z zainteresowaniem odbiorców,
dla których były
przygotowywane.
Tak było np. z zaproponowanymi
Szkielet pradinozaura – jedna z więkprzez Kingę Pasak
szych atrakcji Jura Parku
warsztatami z projektowania i przerabiania ubioru. Jak wiele innych zajęć proponowanych przez Gminny Ośrodek Kultury także i ten cykl (8 razy po
4 godziny) miał służyć odkrywaniu talentów. Uczestnicy mogli poznać warsztat pracy projektanta mody. Oprócz nauki rysunku żurnalowego w trakcie zajęć miała być prowadzona nauka projektowa-

W programie rodzinnego pikniku znalazł się teatralny spektakl
nia koszulek, malowania na dzianinie, tworzenia koszulek metodą
Tie dye. Może warto wrócić do tego pomysłu w sezonie jesienno-zimowym?

W

NR 16/395

Na sierpień GOK
zaproponował dzieciom i młodzieży kilka wycieczek. Nie
na wszystkie udało
się zebrać komplet
chętnych. Zabrakło
ich np. na wyprawę
Szlakiem Warowni
Jurajskich, nie było
też dużego zainteresowania wyjazdem
do Łodzi, podczas
k t ó r e g o m ł o d z i e ż Uczestniczki zajęć „Bawimy się w teatr”
w Muzeum Animacji wykonywały bajkowe kukiełki
Se-Ma-For miała poznawać tajniki produkcji filmu animowanego. Z tego co mi wiadomo
zajęcia te miały być wstępem do utworzenia w GOK w nowym roku
kulturalnym nowego koła zainteresowań, związanego ze sztuką animacji. Czyżby szóstoklasiści i gimnazjaliści, do których adresowana
była propozycja tej wycieczki, poczuli się obrażeni faktem, że proponuje im się filmy animowane?
Zainteresowanie innymi wycieczkami przeszło za to oczekiwania organizatorów. Tak było np. z wyjazdem do Jura Parku w Krasiejowie. Zamiast jednej grupy dzieci przedszkolnych GOK wysłał
do Jura Parku dwie
grupy. Dzieci miały tu okazję przebywać w tunelu czasu,
oglądać prehistoryczne oceanarium
i pawilon paleontologiczny (z rekonstrukcją szkieletu
najstarszego odkrytego dotąd pradinozaura), a także odbyć wycieczkę po
specjalnej ścieżc e d y d a k t y c z n e j Nie brakowało chętnych do lepienia z gliny
długości półtora
kilometra, na której ustawione były sylwetki prehistorycznych
zwierząt naturalnej wielkości. Każda z grup wycieczkowych uczestniczyła też w seansie filmowym w kinie 5D. Końcowym punktem
w programie wycieczki były atrakcje placu zabaw z 12-metrową wieżą, wielkimi huśtawkami, ścianą wspinaczkową i karuzelą.
Na zdjęciach prezentujemy migawki z wakacyjnych zajęć i imprez, zorganizowanych przez GOK w Kleszczowie.
(s)

Skupieni na witrażach

pierwszej połowie sierpnia Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zorganizowała dla młodzieży szkolnej wakacyjne warsztaty tworzenia witraży i biżuterii metodą Tiffany’ego. Grupa uczestników liczyła 8 osób. Młodzież podczas zajęć poznała podstawy
cięcia szkła, szlifowania, lutowania oraz sposoby łączenia poszczególnych elementów biżuterii. Dzięki różnorodności szkła, wykorzystaniu
barwnych koralików i kamieni powstały w trakcie tych zajęć niepowtarzalne formy witrażowe i oryginalna biżuteria. Wykonane prace autorzy mogli zabrali ze sobą do domu. Wszyscy otrzymali też certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.

15 - 31 VIII `2014

N

Informator

KLESZCZOWSKI

Rolnictwo w liczbach

ajbardziej aktualny opis stanu gospodarki rolnej na terenie gminy Kleszczów pochodzi sprzed 4 lat. W trakcie przeprowadzonego w 2010 roku spisu rolnego okazało się, że ogólna liczba indywidualnych gospodarstw rolnych w naszej gminie wynosi pół tysiąca.
Największą część w tym gronie stanowią gospodarstwa o powierzchni
od 1 do 5 hektarów. Jest ich 317. Od 5 do 10 hektarów powierzchni miały 93 gospodarstwa, a powyżej 10 hektarów – 30. Jak więc widać w ponad 120 gospodarstwach, prowadzonych przez rolników z gminy Kleszczów, uprawiany areał gruntów przekracza gminną średnią (4,75 ha).
W grupie gospodarstw najmniejszych, zajmujących do 1 hektara powierzchni rachmistrzowie spisowi doliczyli się 60. Łącznie gospodarstwa
indywidualne zajmowały powierzchnię 2373
ha, a grunty rolne
- prawie 1967 ha.
Uprawa zbóż
prowadzona była
w 412 gospodarstwach, a łączna powierzchnia
zasiewów wynosiła prawie 1360
hektarów. To jest
główny kierunek użytkowania
gruntów rolnych
w gminie Kleszczów. Powierzchnia przeznaczona na uprawę ziemniaków wynosiła tylko niecałe 64 hektary. Łąki zajmowały powierzchnię
278 ha, natomiast lasy i grunty leśne – 300 ha.
W ponad 330 gospodarstwach indywidualnych hodowane były
zwierzęta gospodarskie, wśród nich największą liczbę stanowiła trzoda chlewna – łącznie ponad 2500 sztuk oraz bydło – prawie 320 sztuk.
Uwagę zwraca duża ilość
hodowanego drobiu (ogółem 8740 sztuk) i znikoma
liczba koni (25 sztuk).
Kiedy analizuje się
spisowe dane uwagę
zwraca fakt, że ponad połowa gospodarstw indywidualnych na terenie gminy dysponowała własnymi
ciągnikami. Liczba ciągników wspomagających
w pracy właścicieli gospodarstw sięgała w roku
2010 trzystu sztuk.
Liczby z Powszechnego Spisu Rolnego świadczą o tym, że choć
Kleszczów jest gminą w znacznym stopniu uprzemysłowioną, rolnictwo
ciągle pozostaje u nas ważną dziedziną lokalnej gospodarki.
(s)
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Święto w kilku odsłonach

S

ierpniowe obchody Dnia Energetyka w Elektrowni Bełchatów mają swoją wieloletnią tradycję. W tym roku
Marek Ciapała – dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia
Bełchatów zaprosił gości na branżową uroczystość 8 sierpnia.
W liście gratulacyjnym przekazanym na jego ręce przez wójta gminy Kleszczów, Sławomira Chojnowskiego czytamy m.in.:
„Dla licznych rodzin praca w zawodzie energetyka była
i jest stabilnym miejscem pracy i źródłem utrzymania. Z tego
względu Dzień Energetyka to święto ważne dla całej społeczności Gminy Kleszczów.
Współpraca, rozumienie potrzeb drugiej strony, wspieranie
się we wzajemnych przedsięwzięciach i szukanie porozumienia zamiast konfrontacji – tak wyglądały wzajemne relacje lokalnych władz gminy oraz kierownictwa Elektrowni Bełchatów
w ponad 30-letniej działalności tej firmy.
Chciałbym wyrazić przekonanie, że podobny charakter będzie miała nasza współpraca w kolejnych latach, a jej efektem
będzie stabilna praca największej w Polsce „fabryki prądu” oraz
utrzymanie wysokiej jakości życia na terenie gminy Kleszczów
– także w zakresie warunków ekologicznych”.
Druga odsłona obchodów Dnia Energetyka 2014 nastąpiła 14 sierpnia. Odbywała się w Bełchatowie i miała rangę
korporacyjną – brali w niej udział przedstawiciele wszystkich
elektrowni i elektrociepłowni skupionych w PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A., obecni byli także przedstawiciele władz państwowych - wicemarszałek Sejmu Cezary
Grabarczyk, minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński
oraz wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. Mszę świętą, która
poprzedziła oficjalną akademię odprawił łódzki arcybiskup Marek Jędraszewski.
Plenerowy festyn z okazji Dnia Energetyka odbył się w Bełchatowie 16 sierpnia. To nie koniec imprez i uroczystości organizowanych w stolicy polskiej energetyki. Jak zawsze otoczką
obchodów święta pracowników energetyki są imprezy towarzyszące – turnieje, zawody, zloty. W tym roku w programie imprez towarzyszących znalazły się m.in. zawody strzeleckie, turniej wędkarski, turniej siatkówki plażowej, zawody szybowców,
elektroszybowców i modeli zdalnie sterowanych, ogólnopolski
turniej piłki nożnej, a także turnieje: brydża sportowego, tenisa
stołowego i tenisa ziemnego.
W sobotę 30 sierpnia Elektrownia Bełchatów otwiera swoje drzwi. To jedyny dzień w roku, kiedy osoby nie związane
z tą firmą mogą zajrzeć do wnętrza „fabryki prądu” i zwiedzić
pod opieką przewodnika najciekawsze miejsca. Dzień Otwarty w Oddziale Elektrownia Bełchatów potrwa tylko 4 godziny –
od 10 do 14.
Jednym z końcowych akcentów święta energetyków będzie
coroczny (w tym roku już XXXV) Ogólnopolski Zlot Turystów
Zmotoryzowanych „Energetyk 2014”. Odbędzie się w dniach
10-12 września na terenie ośrodka w Słoku.
(s)
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Biblioteka zaprasza
do fotograficznego konkursu

Z

ostała ogłoszona piąta edycja konkursu fotograficznego
„Przyłapani na czytaniu”. Jego organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie. Jak czytamy w regulaminie „każde zdjęcie musi zawierać w sobie elementy, pozwalające na powiązanie go z tematyką książki i czytelnictwa”. Uczestnikami mogą być
osoby, które nie zajmują się zawodowo wykonywaniem fotografii.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa
zdjęcia w postaci odbitek formatu co najmniej 10 x 15 cm, w zaklejonej kopercie. Prace należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej (Kleszczów, ul. Sportowa 8) osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 19 września (decyduje data stempla
pocztowego). Konkursowe zdjęcia można też dostarczyć pocztą
elektroniczną na adres biblioteka@kleszczow.pl. Organizator wymaga, by te prace były w formacie JPG.
Inne szczegółowe wymagania (np. dotyczące praw autorskich,
a także oświadczeń związanych ze zgodą osób uwidocznionych
na zdjęciach) znaleźć można w regulaminie, który został zamieszczony na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tej właśnie stronie,
a wręczenie nagród zaplanowano na 27 września.
(s)

F

Studencie – powalcz
o stypendium

undacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ogłosiła III edycję
stypendiów akademickich. Są to stypendia dla ludzi zdolnych, ambitnych i chcących kontynuować naukę na wyższej uczelni. Szansę mają ci, którzy zdawali maturę w zeszłym i w tym roku.
Fundacja działa na terenie całego kraju i w roku akademickim
2014/2015 zamierza wesprzeć 400 studentów, mieszkających na
wsi lub w miastach do 30 tys. mieszkańców. Kryterium dochodowe to nie więcej niż 1008 zł miesięcznego dochodu na jedną osobą w rodzinie w 2013 roku.
Wnioski o stypendia należy złożyć drogą elektroniczną. Więcej informacji, w tym także niezbędne formularze zainteresowani
znajdą na stronie www.fejj.pl. Termin składania potwierdzonych
wniosków upływa 13 września.
(s)

Stacje PSI PAKIET
na terenie Kleszczowa

Właścicieli psów informujemy, że na terenie Kleszczowa ustawionych jest osiem stacji PSI PAKIET. Korzystanie z wyposażenia
tych stacji ułatwia właścicielom psów usunięcie
nieczystości pozostawianych przez czworonogi. Psie odchody umieszczane są w woreczkach
pobieranych ze specjalnego dystrybutora, a następnie wyrzucane do specjalnego pojemnika.
Stacje PSI PAKIET zostały zamontowane
w następujących punktach Kleszczowa: ● Centrum Kleszczowa - w pobliżu targowiska, ● przy
skrzyżowaniu ul. Źródlanej z Kwiatową, ● przy
skrzyżowaniu ul. Sportowej z Brzozową, ● przy
skrzyżowaniu ul. Słonecznikowej z Różaną, ●
przy skrzyżowaniu ul. Wschodniej z Poziomkową, ● na ul. Spacerowej naprzeciwko placu zabaw, ● przy drodze prowadzącej do
budynków Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zachęcamy właścicieli psów do korzystania z ustawionych
pojemników, po to by wszystkim mieszkańcom dać szansę życia
w czystym, przyjaznym otoczeniu. Psie odchody są poważnym
zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Powodują one m.in. ryzyko odzwierzęcych inwazji pasożytniczych, takich jak toksokaroza czy bąblowiec.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż zestawu do radiowizjografii (w tym: komputer przenośny,
drukarka laserowa, fartuch ochronny) z Gabinetu Stomatologicznego w GOZ
Kleszczów, ul. Osiedlowa 2.
Informacje ogólne
1. Cena sprzedaży oraz termin przetargu
26 sierpnia 2014 roku do godz. 12.00, zestaw do radiowizjografii w tym:
komputer przenośny, drukarka laserowa, fartuch ochronny w ilości 1 kpl. za
cenę wywoławczą 1.497,00 zł.
2. Termin realizacji
W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy oraz uiszczeniu należności
w Kasie Urzędu.
3. Elementy składowe oferty
Oferta cenowa (wg wzoru Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kleszczów).
4. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
- na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
- sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności,
- złożona w jednym egzemplarzu,
- wymaga się, by oferta była podpisana,
- wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny
i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone
datą dokonania poprawki,
- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją:
Aparat do radiowizjografii - przetarg w dniu 26 sierpnia 2014 r.
- przesłać na adres: Urząd Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów,
bądź złożyć osobiście w siedzibie Urzędu - Kancelaria Ogólna.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu w siedzibie UG w Kleszczowie.
5. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jednym kryterium oceny oferty jest wysokość zaproponowanej ceny brutto.
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto.
6. Postanowienia końcowe
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupnasprzedaży.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr 5,
tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez
podania przyczyn.
Wójt Gminy Kleszczów
…………………………….
(miejscowość, data)
OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż
składnika majątkowego - Zestaw do radiowizjografii w tym: komputer
przenośny, drukarka laserowa, fartuch ochronny z Gabinetu
Stomatologicznego w GOZ Kleszczów, ul. Osiedlowa 2.
………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym nieograniczonym w dniu 26
sierpnia 2014 r. i proponuję cenę.
Cena brutto
…………………………….

Słownie:…………………………
…………………………………zł

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w środka trwałego, nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem upoważniony/-na do przygotowania
oferty.
Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia stosownej
umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
				
				

…………………………………..
(czytelny podpis uczestnika)
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ofertowy na sprzedaż zabawek
z placu zabaw: w Kleszczowie (ul. Wysoka),
przy boisku w Łękińsku (ul. Północna)
oraz ze skweru w Łękińsku (ul. Poprzeczna).

Informacje ogólne
1. Cena sprzedaży oraz terminy przetargu
1. 28 sierpnia 2014 r. do godz. 12.00 (plac zabaw w Kleszczowie, ul. Wysoka)
• bujak na sprężynie 1 szt. za cenę wywoławczą 40,00 zł
• bujak na sprężynie 1 szt. za cenę wywoławczą 40,00 zł
• bujak (samochodzik) na sprężynie 1 szt. za cenę wywoławczą 35,00 zł
• karuzela 1 szt. za cenę wywoławczą 60,00 zł
• huśtawka ważka 1 szt. za cenę wywoławczą 100,00 zł
• lokomotywa 1 szt. za cenę wywoławczą 60,00 zł
2. 28 sierpnia 2014 r. do godz. 12.00 (plac zabaw przy boisku w Łękińsku, ul. Północna)
• domek z gankiem nr 1 - 1 szt. za cenę wywoławczą 70,00 zł
• domek z gankiem nr 2 - 1 szt. za cenę wywoławczą 70,00 zł
• zestaw gimnastyczny 1 kpl. za cenę wywoławczą 100,00 zł
• zestaw „Kubuś” 1 kpl. za cenę wywoławczą 300,00 zł
• tor sprawnościowy 1 kpl. za cenę wywoławczą 150,00 zł
• huśtawka duża podwójna 1 szt. za cenę wywoławczą 150,00 zł
3. 28 sierpnia 2014 r. do godz. 12.00 (skwer w Łękińsku, ul. Poprzeczna)
• wieża 1 szt. za cenę wywoławczą 160,00 zł
• huśtawka duża podwójna 1 szt. za cenę wywoławczą 150,00 zł
• huśtawka ważka 1 szt. za cenę wywoławczą 100,00 zł
• bujak na sprężynie 1 szt. za cenę wywoławczą 40,00 zł
2. Termin realizacji
W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy oraz uiszczeniu należności
w kasie Urzędu Gminy.
3. Elementy składowe oferty
Oferta cenowa (wg wzoru Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy).
Wymaga się składania oddzielnych ofert cenowych na każdy ze składników
majątkowych.
4. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
- na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
- sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności,
- złożona w jednym egzemplarzu,
Wymaga się, by oferta była podpisana, a wszelkie poprawki były dokonane
w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo
mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.
- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych,

Ciekawe imprezy
ROL-SZANSA 2014

W sobotę 30 sierpnia zostanie zorganizowany wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego na promocyjno-handlową wystawę rolniczą
ROL-SZANSA. W jej trakcie można obejrzeć maszyny i narzędzia
rolnicze, środki do produkcji rolniczej, poznać nowoczesne rozwiązania w budownictwie inwentarskim. Planowane są też wystawy odmian roślin uprawnych i pokazy pracy urządzeń. Będzie też można
zakupić rośliny i sadzonki oraz skorzystać z fachowego doradztwa
rolniczego (także w zakresie pozyskiwania środków finansowych
z UE).
Zapisy na wyjazd - Urząd Gminy, pok. 26, tel. 44/ 731-31-10
wew. 131 do wyczerpania limitu miejsc na jeden autobus, maksymalnie 2 osoby z rodziny. Odpłatność - 5 zł od osoby w dniu zapisu.
Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu przy Urzędzie Gminy, planowany powrót ok. 14.00.

Skierniewickie święto kwiatów

W sobotę 20 września będzie zorganizowany wyjazd na Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, połączone z Targami
Ogrodniczo-Rolnymi. Tematyczne wystawy (różnych odmian owoców, warzyw i roślin ozdobnych, a także kompozycji florystycznych)
będą uzupełnione edukacyjnymi spotkaniami z pracownikami Instytutu Ogrodnictwa z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, roślin
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Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją:
Zabawki - dotyczy przetargu w dniu 28 sierpnia 2014 roku
- przesłać na adres: Urząd Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, bądź złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Kancelaria Ogólna.
Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
5. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jedynym kryterium oceny oferty jest wysokość zaproponowanej ceny brutto.
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto.
6. Postanowienia końcowe
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr 5,
tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Wójt Gminy Kleszczów
…………………………….
(miejscowość, data)
OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego ograniczonego na sprzedaż
składników majątkowych – zabawek z placów zabaw w Kleszczowie
(ul. Wysoka), przy boisku w Łękińsku (ul. Północna) oraz ze skweru
w Łękińsku (ul. Poprzeczna).
…………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym ograniczonym w dniu 28 sierpnia
2014 r. na: ……………………………………………………………………………….
pochodzące z ………………………………………………………………………..
i proponuję cenę.
Cena brutto
…………………………………….

Słownie:…………………………………
…………………………………………zł

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w zabawki, nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń oraz jestem upoważniony/-na do przygotowania oferty.
Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty.			
				
…………………………………..
				
(czytelny podpis uczestnika)
ozdobnych i pszczelnictwa. Temat jednej z wystaw brzmi „Przyjęcie
w ogrodzie”. Program święta to także liczne występy zespołów artystycznych.
Zapisy osób zainteresowanych wyjazdem - Urząd Gminy, pokój
26, tel. 44/ 731-31-10 wew. 131.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zapisie decydować
będzie kolejność zgłoszeń. Odpłatność 10 zł od osoby - płatne
w dniu zapisu. Zapisy trwają do 15 września.
Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy Urzędzie Gminy, planowany powrót ok. 21.00.

Dożynki w Drużbicach
albo wojewódzka impreza w Szadku

Na niedzielę 7 września można sobie zaplanować indywidualny
wyjazd na jedną z kilku odbywających się w tym dniu imprez. W gminie Drużbice w miejscowości Hucisko zaplanowane zostały dożynki gminne. Uroczystości zaczną się od godz. 14, a gwiazdą wieczoru
będzie zespół Imperium, którego występ zacznie się o godz. 20.30.
Jeśli lubicie słuchać utworów Haliny Frąckowiak, albo zespołu KOMBII – wybierzcie się do Szadku. Wojewódzka impreza służąca prezentacji rolniczego potencjału Łódzkiego zacznie się na miejscowym stadionie o godz. 14. H. Frąckowiak zacznie swój występ
o 19.30, a KOMBII – o 21.00.
(s)
Zdjęcie na str. 1 – Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach.
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Chroniona Widawka

Chronionego Krajobrazu Rzeki Widawki został wyznaO bszar
czony w 2007 roku przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

Jego granice są dokładnie zakreślone na specjalnych mapach. Obszar obejmuje w sumie 41 390 hektarów. Składają się na to większe
bądź mniejsze fragmenty 17 gmin z czterech powiatów: radomszczańskiego (tu na terenie gminy Kodrąb Widawka ma swoje źródła),
piotrkowskiego, bełchatowskiego i łaskiego. Kilkudziesięciohektarowy fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Widawki rozciąga się także na wschodnim i północnym skraju gminy Kleszczów.
Jak można dowiedzieć się z podpisanego przez wojewodę łódzkiego rozporządzenia w sprawie wyznaczenia tego obszaru, obejmuje on „tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu
na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy
ekologicznych”.
W obrębie chronionego obszaru rzeki Widawki znajdują się nie tylko dwa największe zbiorniki wody
w powiecie bełchatowskim (Słok
i Wawrzkowizna), ale także dwa rezerwaty przyrody na terenie powiatu
radomszczańskiego (Kobiele Wielkie i Góra Chełmo).
Choć podlegający ochronie obszar istnieje już od 7 lat, dopiero niedawno ustawione zostały tablice informacyjne. Jedna z nich
znajduje się przy trasie dojazdowej z Bełchatowa do Elektrowni Bełchatów. We wspomnianym zarządzeniu wojewody precyzyjnie zostały opisane działania dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
leśnych i wodnych, sformułowano też wiele zaleceń i zakazów.
(s)
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Sport
Mecze klasy okręgowej

Z

espół LKS Omega II Kleszczów, występujący w klasie okręgowej, nowy sezon rozgrywek zaczął 17 sierpnia zdecydowanym zwycięstwem nad KS Concordia Piotrków Trybunalski 4:1.
Podajemy terminy kolejnych meczów, które kleszczowska drużyna
rozgrywać będzie na własnym terenie:
• 31 sierpnia, godz. 11.00 Omega II – KS Poświętne
• 14 września, godz. 11.00 Omega II – LKS Start Niechcice
• 28 września, godz. 11.00 Omega II – LKS Mniszków
• 5 października, godz. 11.00 Omega II – GUKS Gorzkowice
• 19 października, godz. 11.00 Omega II – LKS Lubochnia
• 2 listopada, godz. 11.00 Omega II – MGKS Gerlach Drzewica

Sport
Z kim w Pucharze Polski?

eliminacyjne III rundy Pucharu Polski na szczeblu okręM ecze
gu piotrkowskiego zostaną rozegrane 27 sierpnia o godz.

17. Trzecioligowy zespół LKS Omega Kleszczów czeka w tym
dniu wyjazdowy pojedynek z Concordią Piotrków, natomiast Omega II Kleszczów zagra na własnym boisku z czwartoligową Astorią
Szczerców.

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

SPRZEDAM
działkę budowlaną
o pow. 1050 m kw. w Łękińsku.
Atrakcyjna lokalizacja.
Pozwolenie na budowę.
Tel. 608 409 840.

Mieszkanie do wynajęcia

w bloku,
nowe osiedle Łuszczanowice.
Tel. 505 723 176.
Sprzedam energooszczędny,
ładny dom w Kleszczowie
na osiedlu Zacisze
o pow. użytkowej 200 m2,
na działce 14 ar.
Tel. 601-405-491; Tel. 605-080-854

www.finezjabus.pl
29-latek, dyspozycyjny,
7-letnie doświadczenie w handlu
i obsłudze klienta, wyższe wykształcenie,
prawo jazdy B + własny samochód,
chęć do pracy

podejmie stałą lub dodatkową pracę

na terenie Kleszczowa i okolic (ale nie tylko).
Proszę o kontakt telefoniczny 796-151-919.

Układanie kostki brukowej
•

utwardzanie terenu

Sprzedaż
•
•

kostki brukowej
galanterii betonowej

Usługi koparko-ładowarką
Usługi ogólnobudowlane
Stanisław Jędrzejek, Wiewiórów 104
Tel. 693 727 127, www.kostka-bruk.pl
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Sport
Alfa przeciw jedenastu

eczem wyjazdowym z drużyną LKS Dobryszyce, rozegranym w sobotę 23 sierpnia o godz. 16.00 piłkarze KS Alfa Kleszczów rozpoczną swój drugi sezon rozgrywek w grupie II klasy B. O jak najwyższą pozycję w tabeli będą rywalizować z 11
przeciwnikami. W ich gronie są bardziej doświadczone drużyny, m.in. z Chrzanowic, Bełchatowa, Ręczna czy Pławna. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie zespół kleszczowskiej Alfy zakończył rozgrywki na ósmym miejscu w tabeli.
Kibicom, którzy w minionym sezonie licznie przybywali na lokalne mecze tej drużyny,
podajemy terminarz meczów rundy jesiennej. Będą one rozgrywane na boisku w Wolicy:
• 30 sierpnia, godz. 17.00 KS Alfa - LKS VIS Gidle
• 13 września, godz. 16.30 KS Alfa - LKS Warta Carbo Pławno
• 4 października, godz. 15.30 KS Alfa - KS Ruch 1951 Chrzanowice
• 18 października, godz.15.00 KS Alfa - LUKS Czartoria Ręczno
• 8 listopada, godz. 13.30 KS Alfa - LZS Piast Krzywanice

Sport

W

To wielki sukces

finale turnieju „Piłkarska kadra czeka” w Słubicach uczestniczyło 15
drużyn z klubów zrzeszonych w LZS, reprezentujących poszczególne województwa. Chłopcy z Omegi reprezentowali region łódzki. 9, 10 i 11 sierpnia odbywały się
mecze eliminacyjne w trzech grupach. Drużyna z Kleszczowa w fazie grupowej zmierzyła się z GZ- LZS Dobrzeń Wielki (woj.
opolskie) i LZS Iłowo-Osada (woj. warmińsko-mazurskie) awansując do ćwierćfinału
z II miejsca. W kolejnych meczach wygrała 2:1 z LKS „POLONIA” Środa Wielkopolska oraz 4:1 z LKS „GRÓD” Podegrodzie.
Emocjonujący finał i wygrana 2:1 z Tomasovią przyniosły jej końcowy sukces.
Nasi zawodnicy na wyjazd do Słubic
poświęcili część wakacji, ale przeżyć jakie
w tym czasie doświadczyli mógłby im pozazdrościć niejeden rówieśnik. Trudy kolejnych meczów i trwające niemal do końcowych minut finału napięcie z pewnością

scementowało zespół, który w ciągu paru
lat osiągnął bardzo wiele. Przypomnijmy,
że oprócz awansu do finału turnieju „Piłkarska kadra czeka” nasi zawodnicy wywalczyli też awans do rozgrywek Ligi Wojewódzkiej im. K. Deyny.
Skład naszego zespołu: Patryk Niedbała, Bartłomiej Saternus, Mateusz Zając, Fabian Rojszczyk, Kacper Zatorski, Miłosz Podsiadły, Krzysztof Kociniak, Bartosz
Pieniążek, Patryk Klimczyk, Piotr Kaczmarczyk, Mateusz Jędrzejczyk, Patryk Kusiak,
Hubert Gawłowski, Adam Łakomy, Łukasz
Morawski, Paweł Pajęcki, Damian Sobociński, Mateusz Knysiak, Michał Piotrowski, Sebastian Popiołek i Adrian Fijałkowski.
Ambitnej drużynie i jej trenerowi serdecznie gratulujemy ogólnopolskiego sukcesu. Trzymamy kciuki za powodzenie
w meczach ligi wojewódzkiej. Nasz zespół
rozpocznie te rozgrywki 27 sierpnia o godz.
17.00 na boisku w Łękińsku.
(s)

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991
lub (44) 634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego –
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub
692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Piąte urodziny SOLPARKU
- program imprez
• 16.00-19.00 - program rozrywkowo-artystyczny dla dzieci (animatorzy, malowanie buziek, zabawy, konkursy z nagrodami,
balonowe ZOO, wielkie bańki, wesoły szczudlarz (dziedziniec
SOLPARKU)
• od 16.00 - nadmuchiwany statek piracki ze zjeżdżalnią i placem
zabaw dla dzieci (pas zieleni przed dziedzińcem)
• 16.00-17.30 - stylizacja fryzur, pokaz makijażu (strefa SPA)
• 16.30-17.30 - oficjalne otwarcie urodzinowej imprezy, poczęstunek przybyłych uczestników tortem urodzinowym (dziedziniec
SOLPARKU)
• 16.30-17.30 – zajęcia aquaaerobiku dla wszystkich przebywających na basenie zewnętrznym (w ramach biletu basenowego)
• 16.45-17.45 - sprawnościowy tor przeszkód z nagrodami (amfiteatr)
• 17.00-18.00 - pokaz aquacyclingu – w ramach biletu basenowego na basenie wewnętrznym można będzie przez 5 minut skorzystać z roweru wodnego pod okiem instruktora
• 17.00-18.30 - mecz drużyn uczestniczących w rozgrywkach
SOLPARK FOOTBAL LEAGUE: Oldboy Kleszczów – Eko-Centrum Radomsko (boisko zewnętrzne)
• 17.00-18.30 - pokazy: zumby, aerobiku, yogi (dziedziniec SOLPARKU)
• 17.00-19.00 - porady dietetyka dotyczące zalet racjonalnego odżywiania (dziedziniec SOLPARKU)
• 17.30-18.15 - pokaz kick-boxingu, muay thai w wykonaniu zawodników Piotrkowskiej Szkoły TOM CENTER (dziedziniec
SOLPARKU)
• 17.00-17.30 oraz 17.45-18.15 - pokaz ceremonii i rytuałów
w krainie saun (strefa SPA)
• 17.30-18.15 - pokaz gry w kręgle połączony z omówieniem reguł
gry i nazewnictwa (strefa gier)
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Tylko dwie
nagrodzone posesje

ięcioosobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem
Marcina Bębnowskiego dwa razy odwiedziła posesje zgłoszone w tym roku do gminnego konkursu na najschludniejszą posesję. Pierwszą nagrodę (3 tys. zł) w kategorii posesji siedliskowych
komisja przyznała Ilonie i Krzysztofowi Szczęsnym. Oto zamieszczony w protokole opis zagospodarowanej przez nich posesji (fot.
1) przy ulicy Południowej w Kleszczowie:
„Posesja z budynkiem jednorodzinnym i garażem wolnostojącym z wiatą. Podjazd z kostki. Ogród bardzo dobrze utrzymany.
Urozmaicony gatunkowo. Występują drzewa owocowe oraz warzywnik. Nasadzenia bardzo dobrze komponują się ze sobą. Rabaty z roślinami jednorocznymi. Element wodny dodatkowo wzbogacają kompozycję ogrodu. Wydzielone miejsce rekreacyjne. Ogród
oświetlony.”

1
Wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu (2 tys. zł) uzyskała Beata Wysmułek, której posesja siedliskowa (fot. 2), położona
w Kleszczowie przy ul. Wschodniej tak została scharakteryzowana
w protokole komisji konkursowej:
„Posesja zadbana i ładnie utrzymana, zadbany budynek mieszkalny, trawnik. Roślinność urozmaicona o kwiaty jednoroczne. Na
terenie ogrodu znajduje się wydzielone miejsce na warzywnik oraz
drzewa owocowe. Przy budynku gospodarczym znajdują się pojemniki na komunalne i odpady segregowane. Posesja nie ogrodzona
od frontu.”

2
Trzeciej ze zgłoszonych do konkursu posesji komisja postanowiła nie wyróżniać.
(s)

