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Zaczęli nowy rok edukacji

3 września budynki szkolne znów rozbrzmiały gwarem uczniowskich głosów. Rozpoczął się rok szkolny 2018/19. W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego oprócz nauczycieli i uczniów
uczestniczyli także zaproszeni goście - przedstawiciele kuratorium
oświaty, reprezentanci samorządu gminy, księża, przedstawiciele
rad rodziców.

Fot. www.gimkleszczow.pl

Więcej na str. 8

Jeszcze raz
o zasadach segregacji
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, które dotyczą
prowadzenia według nowych zasad segregacji odpadów w kolorowych pojemnikach wyjaśniamy, jak należy postępować w różnych
przypadkach.
Więcej na str. 13

Ekstremalne emocje

Sportowe widowisko na światowym poziomie - tak w kilku słowach można opisać to, co działo się podczas Red Bull 111 Megawatt w gminie Kleszczów. W dniach 8-9 września teren Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów już po raz piąty zamienił się w arenę
sportowych zmagań. Impreza wpisana w cykl najważniejszych zawodów enduro na świecie World Enduro Super Series przyciągnęła do Kleszczowa - według informacji biura prasowego organizatora - ok. 35 tysięcy kibiców.

Fot. Marcin Muskała

Więcej na str. 7

Budowa przedszkola
dobiegła końca

Oddanie do użytku tej oczekiwanej inwestycji zasługuje na szczególne miejsce w tegorocznym kalendarium gminnych wydarzeń.
Przez kilkanaście ostatnich dni trwały procedury odbiorowe oraz załatwianie formalności, które pozwolą na użytkowanie tego dużego
obiektu. Kleszczowskie
przedszkolaki wraz z całym personelem czeka teraz
przeprowadzka
z ciasnej, starej siedziby przy
ulicy Szkolnej
w sam środek
osiedla „Zacisze”.

Wybrani nowi
opiekunowie dzienni

20 września rozstrzygnięty został konkurs dotyczący wyboru
dodatkowych dziennych opiekunów. Komisja konkursowa zgodziła się przyjąć oferty, złożone przez trzy panie – mieszkanki Łuszczanowic oraz Wolicy. Spełniają one warunki postawione kandydatom, a przeprowadzona wizytacja lokali, które mają służyć do
sprawowania opieki nad dziećmi, potwierdziła iż zapewniają one
bezpieczne warunki.
Więcej na str. 6

Narodowe czytanie
„Przedwiośnia”
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie przystąpiła do
akcji „Narodowe Czytanie ‘2018”. Do głośnej lektury fragmentów
powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego zaprosiła uczniów
i nauczycieli z gminnych szkół oraz zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. 7 września z zaproszenia gminnej biblioteki
skorzystało ok. 30 osób. Trzy dni później fragmentów „Przedwiośnia”, odczytywanych przez 5
uczniów kl. III c
kleszczowskiego LO, słuchało liczne grono
uczniów ZSP.
Więcej
na str. 14

2

Informator

KLESZCZOWSKI

Rolnicy odebrali
zamówione zboże

tego roku rolnicy mieszkająW czerwcu
cy na terenie gminy Kleszczów mogli

składać wnioski do Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów (FRGK) o dofinansowanie do
kwalifikowanego materiału siewnego. Dostawca działający na zlecenie fundacji (Centrala Nasienna P.P.H. AGRONAS sp. z o.o.)
dostarczył 12 września ponad 53 tony kwalifikowanych nasion zbóż ozimych. Ich odbiorcą było 106 rolników z naszej gminy.
Przyznane przez fundację dofinansowanie
do zakupu zamówionej przez rolników ilości
zbóż wyniosło 50.650 zł.
Jak informuje zarząd FRGK w roku 2019
rolnicy mieszkający na terenie gminy Kleszczów mogą liczyć na dofinansowanie do
materiału siewnego zbóż jarych oraz sadzeniaków. O terminie składania wniosków
w tej sprawie będzie informować w odpowiednim czasie.
JS

Konsultacje
z sektorem NGO

W

ójt Gminy Kleszczów informuje, iż od
28 września do 05 października będą
prowadzone konsultacje projektu „Programu
współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Do udziału
w konsultacjach zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje sektora NGO.
Opinie i uwagi o projekcie Rocznego
Programu Współpracy Gminy Kleszczów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami można wnosić pisemnie w podanym terminie na „Formularzu konsultacji” (otrzymamy go m.in. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie). Zgłoszone opinie
i uwagi można złożyć w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie - Punkt Obsługi Klienta, przesłać drogą listową na adres: Urząd Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub przekazać drogą elektroniczną na
adres: kleszczow@kleszczow.pl.
JS

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.
j. Dz.U.2018.121. ze zm.), informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz
opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczów i stronie internetowej www.kleszczow.pl wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w miejscowości Kleszczów,
gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47,
II p. pok. 26 lub telefonicznie 44/ 731-66-31 lub 44/
731-66-55.
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WYBORY SAMORZĄDOWE
Rejestr wyborców - weryfikacja

Rejestr wyborców, określający osoby uprawnione do udziału w wyborach, ma fundamentalne znaczenie w przedmiocie przeprowadzenia wyborów. Dlatego zasadne i konieczne jest dokonywanie szczegółowej i dokładnej analizy wniosków o wpis do rejestru wyborców, składanych przez wyborców, którzy nie
mają zameldowania na pobyt stały w gminie Kleszczów.
Tylko indywidualna i wnikliwa ocena składanych wniosków pozwoli w sposób dokładny zbadać ich zasadność. W ramach tej oceny organ wykonawczy gminy Kleszczów sprawdzi, czy wnioskodawca faktycznie stale mieszka, w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, pod wskazanym we wniosku adresem. Obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w tym zakresie
przewiduje art. 20 §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy.
W myśl art. 25 kodeksu cywilnego miejscem stałego zamieszkania jest miejscowość, w której dana
osoba faktycznie przebywa z zamiarem pobytu stałego. Decydujące dla ustalenia stałego miejsca zamieszkania jest zatem ustalenie, czy w danej miejscowości określona osoba faktycznie przebywa, a także czy ta miejscowość stanowi centrum jej interesów życiowych (przede wszystkim rodzinnych i majątkowych).
W ramach procedury oceny zasadności złożonego wniosku mogą zostać podjęte przez pracowników
Urzędu Gminy Kleszczów stosowne czynności, a w szczególności:
1. przeprowadzenie kontroli we wskazanym miejscu zamieszkania,
2. zapytanie sołtysa w miejscu zamieszkania oraz w miejscu zameldowania,
3. przesłuchanie jako świadków osób zamieszkujących w sąsiedztwie,
4. weryfikacja danych uzyskanych od innych podmiotów (np. GOPS, policja, inne urzędy i instytucje).
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców Wójt gminy Kleszczów wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że osoba stale zamieszkuje pod określonym adresem. Szczegółowe informacje: www.
kleszczow.pl/procedury/dopisanie-do-rejestru-wyborcow/.

Kalendarium wyborcze

• do 1 października - powołanie przez komisarza
wyborczego obwodowych komisji wyborczych
oraz sporządzenie spisów wyborców w urzędzie
gminy,
• od 6 do 19 października do godz. 24:00 - nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze,
• do 8 października - rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast,
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego,

•
•

•
•
•

Gminna Komisja Wyborcza

Gminną Komisję Wyborczą w Kleszczowie tworzy
dziewięć osób. Przewodniczącą jest Agnieszka Mazur,
a jej zastępczynią Dorota Mielczarek. Członkami GKW
są: Iwona Błaszczyk, Lesław Jańczyk, Justyna Mirecka, Anna Molek, Aleksandra Rejek, Tomasz Rogut oraz
Agnieszka Wesoła-Dziuboń.
Siedzibą komisji jest Urząd Gminy Kleszczów - sala
Urzędu Stanu Cywilnego.
Do północy 17 września członkowie komisji pełnili
dyżury, w trakcie których przyjmowane były zgłoszenia
list kandydatów na radnych wybieranych do Rady Gminy Kleszczów.
Do północy 26 września podczas dyżurów pełnionych w tej siedzibie były natomiast przyjmowane zgłoszenia kandydatów na wójta gminy Kleszczów.
W informacji wydanej 12 września przez Gminną
Komisję Wyborczą zapowiedziano, iż zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do siedziby GKW przez
pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez
niego upoważnioną.

w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa,
do 12 października - składanie wniosków
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
do 16 października - składanie przez wyborców
wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców
w wybranym obwodzie głosowania na obszarze
gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania,
19 października o godz. 24:00 - zakończenie
kampanii wyborczej,
20 października - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów
wyborców,
21 października godz. 7:00-21:00 - głosowanie.

Odrębny obwód
głosowania
w Kleszczowie
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów, podjętą na posiedzeniu w dniu 6
września, został utworzony odrębny obwód
głosowania w zbliżających się wyborach samorządowych.
Jak czytamy w uchwale siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 będzie Dom
Pomocy Społecznej św. Barbary w Kleszczowie przy ul. Ogrodowej 1.
Osoby przebywające w kleszczowskim
DPS będą mogły na miejscu oddawać głosy w wyborach do Rady Gminy Kleszczów,
Rady Powiatu Bełchatowskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójta
gminy Kleszczów, zarządzonych na dzień 21
października 2018 roku.
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Wrześniowa sesja

– 21.10.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.
754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Kleszczów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach
oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.
Nr obwodu głoso- Granice obwodu głosowania
wania
1

2

3

4

Antoniówka, Dębina, Kocielizna, Żłobnica
Kleszczów

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Dom Kultury w Żłobnicy, Żłobnica 25, 97-410 Kleszczów
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, Kleszczów, ul.
Szkolna 4, 97-410 Kleszczów

Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Adamów, Biłgoraj, Bogumiłów,
Czyżów, Kamień, Łękińsko,
Szkoła Podstawowa w Łękińsku, Łękińsko, ul. Szkolna
Rogowiec, Słok-Młyn, Stefano20, 97-410 Kleszczów
wizna, Wola Grzymalina-Kolonia, Wolica
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach, Łuszczanowice 104B, 97-410 Kleszczów
Łuszczanowice,
Lokal dostosowany do potrzeb
Łuszczanowice-Kolonia
wyborców niepełnosprawnych

Dom Pomocy Społecznej św. Dom Pomocy Społecznej św. Barbary, ul. Ogrodowa 1,
Barbary
97-410 Kleszczów
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub
posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Kleszczów
najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz.
700 do godz. 2100.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów
/-/ Sławomir Chojnowski
5

3

6

września radni zebrali się w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kleszczowie na jednej z ostatnich w tej
kadencji sesji. To posiedzenie miało numer XLVII.
Pierwszą z decyzji Rady Gminy Kleszczów było podjęcie uchwały, wprowadzonej dodatkowo do porządku na wniosek
wójta Sławomira Chojnowskiego. Uchwała dotyczyła zobowiązania wójta gminy do
sporządzenia analizy dotyczącej możliwości i zasadności zmian granic gminy Kleszczów. Zgodnie z wolą radnych analiza ta
ma uwzględniać w szczególności: „zapewnienie Gminie Kleszczów terytorium możliwie jednorodnego ze względu na układ
osadniczy i przestrzenny; więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe; zdolność wykonywania zadań publicznych; możliwość
uzyskania zwiększonego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; skutki ewentualnych zmian granic dla mieszkańców Gminy Kleszczów;
możliwość zastosowania alternatywnych
działań, umożliwiających osiągnięcie podobnych skutków dla mieszkańców”. Przygotowana analiza ma być przekazana Radzie Gminy Kleszczów nie później niż
przed końcem listopada br.
Uchwała ta jest bezpośrednią reakcją
władz naszej gminy na działania podjęte pod koniec sierpnia przez Radę Gminy
Bełchatów, zmierzające do uszczuplenia
terytorium gminy Kleszczów o jej najbardziej uprzemysłowione tereny.
W dalszej części posiedzenia radni na
wniosek samorządu gminy Lgota Wielka
zmienili zapis w uchwale, która umożliwiła udzielenie tej gminie pomocy finansowej
na przeprowadzenie remontu na drodze
prowadzącej w kierunku gminy Kleszczów.
Nowa treść, opisująca przeznaczenie pomocy, udzielonej w kwocie 441,8 tys. zł
brzmi tak: „na realizację zadania: Przebudowa drogi o nr ewid. 68 na odcinku Wolica - Brudzice oraz odcinka drogi urządzonej na działce nr ewid.532, obręb Wolica”.
Kolejna „pomocowa” uchwała dotyczyła przyznania wsparcia w wysokości
100 tys. zł dla gminy Drużbice. Tym razem
pomoc ma być przeznaczona na zakup
sprzętu pożarniczego. W minione wakacje
jednostka OSP w tej gminie została ograbiona przez złodziei.
Następnie po wprowadzeniu zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2018-2021 radni zweryfikowali zapisy w planach budżetowych gminy Kleszczów na bieżący rok.
Budżet po wprowadzeniu zmian przedstawia się tak: planowane dochody 271.932.468,64 zł, planowane wydatki
å ciąg dalszy na str. 11
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SALUS - Poradnia
Rehabilitacji

SALUS – poradnie w październiku
LP.
1.
2.
3.
4.
5.

PORADNIA
LEKARZ
SPECJALISTYCZNA
Pediatryczna
dr n. med. Violetta Gołąbek
z alergologią
Pediatryczna
dr n. med. Violetta Gołąbek
z alergologią
dr n. med. Anna SochaPediatryczna
Banasiak
dr n. med. Anna SochaPediatryczna
Banasiak
Urologiczna
lek. med. Janusz Nowak

6.

Otolaryngologiczna

7.

Badanie słuchu

TERMIN

GODZINA

06.10.

9-14

25.10.

13-18

20.10.

9-14

31.10.

13-18

29.10.

9.00-14

lek. med. Izabela Zawadziłło 03.10.

14.30-18

Katarzyna Kurasińska
dr n. med. Ewa Trzcińska8.
Dermatologiczna
Bill
dr n. med. Katarzyna
9.
Dermatologiczna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
10.
Dermatologiczna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
11.
Dermatologiczna
Wyrzykowska-Rabe
12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk

03.10.

14.30-18

20.10.

9-14

09.10.

13-17

16.10.

13-17

23.10.

13-17

01.10.

16-18

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 15.10.

16-18

14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 29.10.

16-18

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas

12.10.

9-14

16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas

26.10.

9-14

17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń

03.10.

9-14

18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń

10.10.

13-18

19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń

17.10.

9-14

20. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń

24.10.

13-18

21. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń
dr n. med. Beata
22.
Pulmonologiczna
Janiszewska-Drobińska
23.
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa

31.10.

9-13

25.10.

12.30-17

05.10.

9-14

24.

Neurologiczna

19.10.

9-14

25.

Endokrynologiczna

05.10.

8.30-14

26.

Endokrynologiczna

19.10.

8.30-14

27.

Endokrynologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa
prof. dr hab. n. med. Ewa
Sewerynek
prof. dr hab. n. med. Ewa
Sewerynek
dr n. med. Paweł Nogal

28.

Endokrynologiczna

dr n. med. Paweł Nogal

18.10.

13-16

29.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

06.10.

9.15-14

30.

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

20.10.

9.15-14

31.

Okulistyczna

lek. med. Sylwia Konarska

10.10.

13.30-18

32.

Okulistyczna

lek. med. Sylwia Konarska

22.10.

9-13.30

33.

Ortopedyczna- dziec

prof. K. Niedzielski

31.10.

14-18

34.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

04.10.

13-18

35.

Ortopedyczna

18.10.

13-18

36.

Ortopedyczna

05.10.

9.00-14

37.

Chirurgiczna

22.10.

11.00

38.

Kardiologiczna

06.10.

9-14

39.

Kardiologiczna

lek. med. Adam Godzieba
dr n. med. Przemysław
Łaganowski
dr n. med. Marek
Staniaszczyk
dr n. med. Robert
Pietruszyński
dr n. med. Urszula Faflik

08.10.

10-17

40.

Kardiologiczna

10-17

41.

Kardiologiczna

42.

USG

43.

USG

dr n. med. Urszula Faflik
22.10.
dr n. med. Magdalena
20.10.
Wiewióra
dr n. med. radiolog Marcin
04.
Just
i 18.10.
02., 09.,
lek spec. radiologii Krzysztof
16., 23.
Tyfa
i 30.10

01.10. 12.30-15.30

9-14
9-12
15.30-18

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w październiku Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii będzie pracować w następujących dniach:
Fizjoterapia dziecięca dr n med. Michał Kaczmarek
● 3.10. godz. 8-15; ● 4.10. godz.8-17.30; ● 8.10. godz.8-17.30;
● 11.10. godz.8-15; ● 12.10. godz.8-17.30; ● 15.10. godz.8-15; ●
16.10. godz.8-17.30; ● 19.10. godz.8-15; ● 23.10. godz.8-17.30; ●
24.10. godz.8-17.30; ● 31.10. godz.8-15.
Fizjoterapia dorosłych Marcin Szczepanik
● 8.10. godz. 15-18; ● 12.10. godz. 15-18; ● 22.10. godz. 15-18; ●
26.10. godz. 15-18.
Poradnia Rehabilitacji dr n med. Agnieszka Dobrowolska
● 20.10. godz. 8.15-14.00.

Pracownia RTG
w październiku
Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus w październiku
pracownia RTG będzie dostępna dla pacjentów w następujących
dniach:
● 2.10. godz. 15-18; ● 4.10. godz. 15-18; ● 6.10. godz. 10-14;
● 12.10. godz. 15-18; ● 18.10. godz. 15-18; ● 20.10. godz. 10-14;
● 25.10. godz. 15-18; ● 30.10. godz. 15-18.

Wielu chętnych
do oddania krwi

Klub Honorowych Krwiodawców PCK w Kleszczowie
G minny
poinformował nas, że na kolejną akcję oddawania krwi, prze-

prowadzoną 14 września zgłosiło się aż 61 dawców. Ostatecznie po
lekarskich konsultacjach i badaniach krew mogło oddać 45 osób. W
tym gronie było aż 21 pełnoletnich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Niektórzy z nich właśnie 14 września
zadebiutowali w roli honorowych krwiodawców.
Zgodnie z zapowiedzią organizatorów gminnych akcji krwiodawczych termin kolejnej, szóstej w tym roku akcji w Kleszczowie wyznaczono na piątek 23 listopada. Na miejsce tego wydarzenia wybrano tradycyjnie już kompleks SOLPARK (sala konferencyjna na
parterze). Będzie to nie tylko okazja do podzielenia się z potrzebującymi bezcennym lekiem, jakim jest krew. W tym dniu odbędą się
również IV Targi Młodych Krwiodawców, organizowane przy współpracy z ZSP w Kleszczowie.
JS

K

Salus zaszczepi
przeciw grypie

leszczowska Przychodnia Salus zamieściła na swojej stronie
internetowej komunikat o rozpoczęciu akcji szczepień przeciwko grypie (http://saluskleszczow.pl/wp-content/uploads/grypa-szczepienia-2018.pdf).
W komunikacie podane zostały m.in. warunki skorzystania z tej
usługi i kwoty opłat, jakie ponosić będą pacjenci w wieku do 50. roku
życia oraz powyżej 50. roku życia. Seniorzy powyżej 65. roku życia
mogą po raz pierwszy w tym roku skorzystać z 50-procentowej refundacji kosztu szczepionki w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Szczegółowe informacje na temat szczepień przeciwko grypie
można uzyskać w Rejestracji Przychodni SALUS (Kleszczów, ul.
Osiedlowa 2) w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz telefonicznie pod
nr tel. 44/ 731-30-80; 44/ 731-30-15.
JS
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Nie tylko o technologiach

akie są plusy i minusy obecności odkrywkowych kopalni na terenie gmin? Na jakie główne elementy powinni zwrócić uwagę
przedsiębiorcy górniczy, chcący rozpocząć działalność górniczą w danej
gminie? Jakie są przykłady „dobrych praktyk”, wypracowanych pomiędzy
daną gminą a przedsiębiorcą górniczym? - to wybrane kwestie z panelu dyskusyjnego, który odbył się podczas konferencji „Szkoła Górnictwa
Odkrywkowego”, zorganizowanej we wrześniu w Kościelisku k. Zakopanego. Organizatorem konferencji była Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. We wspomnianej dyskusji
uczestniczyli przedstawiciele gmin, na
terenie których jest prowadzona działalność górnicza. Kleszczów reprezentował sekretarz gminy, Kazimierz Hudzik.
Konferencje „Szkoła Górnictwa Odkrywkowego” są organizowane od kilku
lat. Obecna edycja okazała się rekordowa, jeśli chodzi o liczbę uczestników.
Było ich 270. Reprezentowali przede wszystkim ośrodki naukowo-badawcze, związane z górnictwem, urzędy górnicze, kopalnie odkrywkowe, a także firmy zaplecza technicznego.
O działalności górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego w różnych krajach świata mówili prof. Zbigniew Kasztelewicz oraz prof. Bronisław Barchański z AGH. Były też omawiane tematy dotyczące projektu „Polityki surowcowej państwa” przygotowywanej przez Ministerstwo
Środowiska, a także najnowsze zmiany prawne, dotyczące prowadzenia
eksploatacji metodą
odkrywkową.
Kolejny dzień
obrad był poświęcony m.in. problematyce uzyskiwania
decyzji środowiskowych dla budowy
kopalń odkrywkowych. Jak zauważył jeden z komentatorów konferencji „uczestnicy byli zgodni co do ułomności tego procesu
oraz nieuzasadnionych analiz wykonywanych w raportach środowiskowych”. Technologie związane z górnictwem odkrywkowym także znalazły swoje miejsce w trakcie konferencji. Omawiano m.in. nowe rozwiązania konstrukcyjne czerpaków koparek wielonaczyniowych.
JS
Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:
1. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
- 36 godz.
2. Język angielski, niemiecki (poziomy A1, A2, A3)
- 50 godz.
3. Excel - podstawowy i zaawansowany
- 12 i 16 godz.
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
6. Kadry i płace - 70 godz.
Informacje dodatkowe:
1. Kurs „Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży” rozpocznie
się w pierwszej dekadzie października 2018 r.
2. Kursy językowe (angielski, niemiecki oraz inne wg uznania
naszego szanownego Klienta) - aktualnie trwają zapisy, można
zgłaszać się osobiście lub telefonicznie.
3. Pozostałe kursy (poz. 3, 4, 5, 6 - aktualnie trwają zapisy - są
jeszcze miejsca wolne.
Bliższych informacji udzielamy pod nr telefonu 727-500-728 oraz
w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul. Główna 122 bądź na
stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

R
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Statystyka regionu
na 100-lecie

ok 2018 to nie tylko setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym roku mija również 100 lat
od utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego. Z tej okazji Urząd Statystyczny w Łodzi przygotował „Atlas statystyczny
województwa łódzkiego”. Publikacja zamieszczona została pod
adresem http://lodz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/atlas-statystyczny-wojewodztwa-lodzkiego,18,1.html.
Można ją pobrać w formacie PDF.
Za pomocą wykresów, kartodiagramów oraz kartogramów
w „Atlasie” prezentowane są różne aspekty życia społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego. W kolejnych rozdziałach
tej ponad 100-stronicowej publikacji znajdziemy dane dotyczące m.in. kapitału ludzkiego, jakości życia, gospodarki i środowiska (zarówno w układzie gmin i powiatów, jak i na tle innych
województw). Wybrane dane zaprezentowano także dla regionów Unii Europejskiej.
JS

OGŁOSZENIE
Na podstawie 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
oraz Uchwały Nr XLVII/477/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia
6 września 2018 r. podaję do publicznej wiadomości informację
o przyjęciu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów”.
Z treścią studium oraz uzasadnieniem i podsumowaniem
można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie - www.bip.
kleszczow.pl.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

ARIX Polska Sp. z o.o.
z/s w Kleszczowie, ul. Przemysłowa 8
poszukuje pracowników na stanowiska:
• MAGAZYNIER - operator wózka widłowego.
Wymagania: ● wykształcenie zasadnicze zawodowe lub
średnie, ● uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi, ●
operatywność, ● umiejętność pracy w zespole oraz organizacji
własnej pracy.
Spółka oferuje: ● zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
● pracę w systemie 2-zmianowym (godz. 6-14, 14-22).
• MECHANIK MASZYN.
Zakres obowiązków: ● wykonywanie napraw bieżących
oraz remontów maszyn i urządzeń produkcyjnych, ● naprawy
prewencyjne, przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń, ●
zapewnienie ciągłości pracy maszyn produkcyjnych.
Wymagania: ● wykształcenie średnie techniczne (mechanik/
elektryk/ elektromechanik), ● uprawnienia SEP do 1 kV,
● dyspozycyjność, ● umiejętność pracy w zespole, ●
samodzielność, operatywność.
Spółka oferuje: ● zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
● pracę w systemie 2-zmianowym (godz. 6-14, 14-22).
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV
i listu motywacyjnego) na adres: ARIX Polska Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 8, 97-410 Kleszczów bądź elektronicznie na
adres m.dwornik@arix.pl.
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Szkolne wieści

Stawiają na bezpieczeństwo najmłodszych

Na jakie znaki drogowe należy zwracać największą uwagę? Jakie
są zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię? Na jakie zagrożenia narażone są dzieci, które w niewłaściwy sposób poruszają
się po drodze? Kogo obowiązuje noszenie elementów odblaskowych
w godzinach popołudniowych i wieczornych? To tylko niektóre kwestie, jakie zostały poruszone podczas profilaktycznych zajęć przeprowadzonych przez kierownika
kleszczowskiego Posterunku Policji,
Damiana Kucnera z uczniami pierwszych klas szkół podstawowych.
10 i 11 września takie zajęcia
odbyły się w kleszczowskiej podstawówce, a 18 września w SP w Łękińsku.
Zajęcia prowadzone w plenerze pozwoliły na praktyczne przećwiczenie właściwych zachowań osób pieszych. Dodatkowo funkcjonariusz policji zwrócił uwagę na te zasady bezpieczeństwa, których
powinni przestrzegać ich rodzice, prowadzący samochody. Mowa była
m.in. o zapinaniu pasów bezpieczeństwa oraz o zakazie używania telefonu komórkowego przez osoby kierujące.
Dla wielu pierwszoklasistów gratką była przewidziana w ostatniej
części zajęć możliwość obejrzenia radiowozu policyjnego i zapoznania
się ze sprzętem, w jaki jest on wyposażony.

Można pozazdrościć wyniku
3 września, a więc w dniu inauguracji nowego roku szkolnego nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów tym uczniom Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, którzy
w czerwcu tego roku pomyślnie zdali egzaminy, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W kleszczowskim technikum egzaminy (zarówno pisemne, jak i praktyczne) dotyczyły kwalifikacji E.18 - Eksploatacja
urządzeń i systemów mechatronicznych. Przystąpili do nich wszyscy
uczniowie klasy III t. Do zaliczenia części pisemnej wymagane było

NR 18/491

uzyskanie co najmniej 50 proc. punktów, a w przypadku części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. „Z
dumą informujemy, że 100 proc. uczniów zdało egzamin uzyskując już
drugie świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe” – można
przeczytać na internetowej stronie ZSP w Kleszczowie.

Laureaci nagrodzeni przez kuratorium
Konkurs plastyczny „W stulecie niepodległości” był podzielony na
dwie kategorie. Uczniowie klas I-III mieli za zadanie stworzyć „Portret
Wielkiego Rodaka”, a uczniowie klas IV-VII zilustrować „Przełomowe
wydarzenia stulecia niepodległości”. Z zaproszenia łódzkiego kuratorium do udziału w konkursie skorzystało ponad 300 uczniów. Spośród
prac, które spełniały wymogi regulaminu jury wybrało 32. Zaprezento-

Fot. www.kuratorium.lodz.pl

wano je 13 września w Miejskim Domu Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. Tu też odbyła się uroczystość wręczenia nagród.
W kategorii młodszych uczniów jury najwyżej oceniło pracę Adama
Czecha z SP Fundacji „Nasza Szkoła” w Łodzi. Pierwsze miejsce w kategorii kl. IV-VII zajęła natomiast Laura Ślęzak z SP w Wielgomłynach.
Na uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „W stulecie
niepodległości” została również zaproszona Gabriela Śnieżko - uczennica klasy III a Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Za konkursową
pracę otrzymała wyróżnienie.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

Ponad 1000 uczniów
w gminnych szkołach

szkołach, prowadzonych przez gminę Kleszczów naW pięciu
ukę rozpoczęło łącznie 1042 uczniów. To o 51 więcej niż

przed rokiem, kiedy gminne placówki miały 991 uczniów. Największą obecnie szkołą liczącą 25 oddziałów i 458 uczniów jest ośmioklasowa Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie. W
trzech klasach pierwszych naukę rozpoczęło tu 54 dzieci.
W ośmioklasowej Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku
w dwunastu oddziałach uczy się 203
uczniów. W tym gronie jest 41 pierwszoklasistów, podzielonych na dwie
klasy. Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta, które w efekcie wprowadzonej
w tym roku reformy oświatowej za rok
zniknie z edukacyjnej mapy gminy, jest teraz miejscem nauki już tylko dla 63 uczniów klas trzecich.
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Kleszczowie
w rozpoczętym właśnie roku szkolnym będzie miejscem nauki 172
uczniów. W tym gronie 51 osób to licealni debiutanci. Druga ze
szkół tworzących Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie czyli Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła
II kształci w tym roku 146 uczniów. W dwóch pierwszych klasach
(technik mechatronik oraz technik automatyk) edukację rozpoczęło tu 56 osób.
JS

P

Trzy panie zostały
nowymi opiekunkami

rzypomnijmy, że ogłoszony w sierpniu otwarty konkurs
ofert dotyczył wyboru nowych opiekunów dziennych, którzy mogliby sprawować fachową opiekę nad dziećmi w wieku
żłobkowym, a więc takimi, które nie ukończyły 3. roku życia. Komisja Konkursowa zadecydowała o przedłożeniu wójtowi gminy
do akceptacji ofert złożonych przez trzy panie: Ewę Błaszczyk
z Łuszczanowic, Kingę Szermer (także z Łuszczanowic) oraz Małgorzatę Szala - mieszkankę Wolicy.
Podpisanie umów z paniami, których oferty zostały zaakceptowane, jest uzależnione od liczby chętnych na skorzystanie z tej
formy opieki. Umowy zostaną zawarte do końca 2018 roku.
JS
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GMINA KLESZCZÓW - raport z kadencji 2014-2018 (cz. II)
Imponująca skala gminnych inwestycji
Tę część raportu, stanowiącego krótkie podsumowanie działań
samorządu gminy w okresie mijającej kadencji, poświęcamy wymienieniu większości gminnych inwestycji. Były to zadania o różnej skali
i zakresie prowadzonych robót. Wszystkie wynikały z potrzeb rozwojowych Gminy Kleszczów, były też efektem uważnego wsłuchiwania
się w oczekiwania i postulaty, zgłaszane przez radnych, rady sołeckie
oraz mieszkańców poszczególnych sołectw naszej gminy.
W przypadku zadań związanych z rozbudową sieci drogowej samorząd stawiał w tej kadencji na ich kompleksowość. Wraz z nową
podbudową i nawierzchnią dróg oraz chodników dokonywane były
niezbędne zmiany infrastruktury technicznej, przebiegającej w pasie drogowym.
Warto pamiętać, że każda z tych inwestycji wymagała złożonych
przygotowań, dotyczących m.in. pozyskania gruntu, wykonania projektów technicznych, przeprowadzenia licznych uzgodnień, a później - wybrania wykonawcy zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Na drogach
gminnych i powiatowych

Inwestycje związane z rozbudową i budową dróg, chodników
i ścieżek rowerowych były bez wątpienia jednym z priorytetów mijającej
kadencji. Czas biegnie szybko, więc ten zakres działań gminy pokażemy
w zestawieniu rok po roku. W pierwszym, pełnym roku tej kadencji
(2015) trwała jeszcze największa infrastrukturalna inwestycja kadencji
poprzedniej, czyli budowa dróg gminnych w sołectwie Czyżów powiązana
z budową ścieżek rowerowych oraz ronda na skrzyżowaniu z drogą
powiatową. Odcinki wykonane w Czyżowie miały długość ok. 6,5 km.

na inwestycje w Żłobnicy - rozbudowę drogi powiatowej (4,2 km) wraz
z budową ronda i przebudowę drogi nazywanej „Warszawką” (ok. 1,5 km).
W tymże roku ruszyła też przebudowa ul. Łącznej w Kleszczowie (0,75
km), rozbudowa drogi gminnej do Stefanowizny (2,6 km) oraz budowa
„leśnej” ścieżki rowerowej z Łękińska w kierunku Czyżowa (1,4 km).

Układanie nowej nawierzchni
na drodze przez Żłobnicę

W roku 2018 nakłady na inwestycje drogowe powinny być jeszcze
wyższe, bo do września wydatki wyniosły już ok. 16 mln zł. Ta kwota nie
dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę, że prowadzona była m.in. rozbudowa
dróg w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii (powiatowej oraz
gminnej, o łącznej długości 2,4 km); fragmentu drogi Łuszczanowice
Kolonia - Żłobnica, dwóch odcinków dróg w Wolicy, a także przedłużenia ul.
Ogrodowej w kierunku Łuszczanowic. Od podstaw zbudowano dwa nowe
ronda, powstała także całkowicie nowa ul. Łąkowa w Łękińsku (0,6 km).
Łączna długość przebudowanych odcinków dróg to 5,4 km, a długość
wybudowanych ścieżek rowerowych - 4,4 km.
W tym roku w trakcie realizacji jest 7 kolejnych inwestycji: m.in.
przebudowa dwóch dróg w Wolicy, rozbudowa drogi powiatowej
w Kleszczowie (ul. Główna) oraz budowa sieci drogowej na osiedlu
domów jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii (ok. 8,3 km).

Podziemne rury, przewody,
studzienki, przyłącza
Na skrzyżowaniu ulic w Łękińsku powstało jedno z nowych rond

Rok 2015 przyniósł także dużą realizację w Łękińsku. Wraz
z rozbudową fragmentu drogi powiatowej Kleszczów-Kalisko na
300-metrowym odcinku od ul. Długiej do ul. Modrzewiowej powstało nowe
rondo, rozbudowano 900-metrowy fragment ul. Długiej w kierunku Brudzic,
powstało przedłużenie ul. Modrzewiowej w kierunku gminnej obwodnicy,
a także przebudowana droga do oczyszczalni ścieków w Łękińsku.
W rezultacie inwestycji drogowych z 2015 roku użytkownicy otrzymali
do dyspozycji 8,3 km przebudowanych dróg i 7,9 km ścieżek rowerowych.
Gmina wydała na to ok. 12,9 mln zł.
Nieznacznie mniejsze nakłady (ok. 12,1 mln zł) zostały poniesione
w kolejnym roku. Tym razem drogowe inwestycje prowadzone były
w kilku miejscowościach: w Rogowcu (0,9 km), w Łękińsku: ul. Akacjowa
(ok. 0,9 km), droga przez las Łękińsko-Wolica (1,3 km), droga przez
pola do ul. Akacjowej (0,8 km) a także w Łuszczanowicach Hubach –
droga przez las w kierunku Wolicy (0,8 km) oraz na drodze powiatowej
Kleszczów - Brudzice, odcinek w Łuszczanowicach obok leśniczówki
wraz z budową ścieżki rowerowej (0,9 km). Łączna długość odcinków
dróg przebudowanych w 2016 r. to 5,6 km, a długość wybudowanych
ścieżek rowerowych - 4,7 km.
Nakłady na inwestycje drogowe zdecydowanie wzrosły w roku 2017.
Wyniosły wtedy ok. 16,8 mln zł. Gros wydatków poniesione zostało

Przejdźmy teraz do inwestycji, które po wykonaniu stają się
praktycznie niewidoczne. To wszystkie podziemne sieci związane z tzw.
infrastrukturą techniczną. Umieszczone w pasie drogowym, często
przechodzące pod jezdniami i chodnikami, muszą być projektowane
i budowane z uwzględnieniem potencjału rozwojowego danego obszaru,
po to by zapewnić nie tylko odpowiednią jakość obsługi, ale by możliwe
było podłączanie do nich nowych odbiorców.
Jak się przekonamy te schowane pod ziemią przewody, rury
i studzienki kosztują całkiem sporo. Ponieważ były realizowane
najczęściej równolegle z inwestycjami drogowymi podajemy dla ich
lepszej lokalizacji nazwy miejscowości oraz ulic.

Zaopatrzenie w wodę

W tym zakresie w latach 2014-2018 wykonano na terenie gminy
Kleszczów następujące inwestycje sieciowe:
● Czyżów: ● sieć wodociągowa ok. 6,4 km, ● przyłącza wodociągowe
ok. 330 m (47 szt.),
● Rogowiec: ● sieć wodociągowa ok. 0,9 km, ● przyłącza
wodociągowe ok. 12 m (2 szt.),
● Bogumiłów: ● sieć wodociągowa ok. 0,3 km,
● Łękińsko, ul. Długa i Modrzewiowa: ● sieć wodociągowa ok. 0,6
km,● przyłącza wodociągowe ok. 140 mb,
● Łękińsko, ul. Łąkowa: ● sieć wodociągowa ok. 0,7 km, ● przyłącza
wodociągowe ok. 350 m (34 szt.),
● Kleszczów, odnoga ulicy Sosnowej: ● sieć wodociągowa ok. 130
m wraz z przyłączami,
å
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● Kleszczów, ul. Łączna: ● przyłącza wodociągowe ok. 340 m (20
szt.),
● Kleszczów, ul. Ogrodowa: ● sieć wodociągowa ok. 70 m, ●
przyłącza wodociągowe ok. 800 m,
● Żłobnica, droga powiatowa: ● sieć wodociągowa ok. 80 m, ●
przyłącza wodociągowe ok. 40 m (4 szt.),
● Żłobnica, droga gminna tzw. „Warszawka”: ● sieć wodociągowa
ok. 1,1 km, ● przyłącza wodociągowe ok. 370 m (83 szt.),
● Wolica „pod lasem”: ● sieć wodociągowa ok. 0,5 km, ● przyłącza
wodociągowe ok. 180 m (32 szt.),
● Stefanowizna: ● sieć wodociągowa ok. 0,3 km,
● Łuszczanowice, przedłużenie drogi gminnej 101422E: ● sieć
wodociągowa ok. 0,3 km, ● przyłącza wodociągowe ok. 180 m (24 szt.),
● Łuszczanowice Kol., osiedle domów jednorodzinnych: ● sieć
wodociągowa ok. 2,4 km, ● przyłącza wodociągowe ok. 440 m (61 szt.).
Ponadto wykonano: ● 125 przyłączy wodociągowych do prywatnych
posesji (1,6 km), ● montaż ok. 100 szt. studni wodomierzowych
wraz z osprzętem, ● instalację zasilania, automatyki, sterowania
i monitoringu ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Bogumiłowie, ●
zestaw hydroforowy w celu podniesienia ciśnienia wody w budynkach
komunalnych w Łuszczanowicach, ● zestaw hydroforowy w celu
podniesienia ciśnienia wody w budynkach Bełchatowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Łącznie na inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę wydano środki
w wysokości:
• w roku 2014: 1,1 mln zł, w tym na stacje uzdatniania wody 80 tys. zł,
• w roku 2015: 0,7 mln zł, w tym na stacje uzdatniania wody 80 tys. zł,
• w roku 2016: 0,9 mln zł,
• w roku 2017: 1,2 mln zł,
• w roku 2018 (I-VIII): 2,3 mln zł.

Kanalizacja sanitarna i oczyszczanie ścieków

W latach 2014-2018 wykonano takie oto inwestycje sieciowe:
● Czyżów: ● sieć kanalizacji sanitarnej ok. 7,7 km, wraz z przyłączami,
● 6 tłoczni ścieków, ● rurociągi tłoczne ok. 3,5 km.
● Bogumiłów: ● sieć kanalizacji sanitarnej ok. 0,3 km,
●
Łękińsko, ul. Długa
i
Modrzewiowa:
●
sieć
kanalizacji sanitarnej ok. 0,6 km,
● przyłącza kanalizacyjne ok.
225 m (34 szt.),
● Łękińsko, ul. Łąkowa: ●
sieć kanalizacji sanitarnej ok. 0,7
km, ● przyłącza kanalizacyjne
ok. 350 m (34 szt.).
● Kleszczów, ul. Łączna: ●
sieć kanalizacji sanitarnej ok. 0,8
km, ● przyłącza kanalizacyjne
ok. 210 m (26 szt.),
● Kleszczów, ul. Ogrodowa:
● sieć kanalizacji sanitarnej
Przebudowa każdej z dróg
ok. 0,9 km, ● przyłącza
rozpoczyna się od takich robót
kanalizacyjne ok. 900 m,
● Żłobnica, droga powiatowa: ● sieć kanalizacji sanitarnej ok. 60 m,
● przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości ok. 70 m (4 szt.),
● Żłobnica, droga gminna tzw. „Warszawka”: ● sieć kanalizacji
sanitarnej ok. 0,6 km, ● przyłącza kanalizacyjne ok. 380 m (68 szt.), ●
przepompownia ścieków sanitarnych,
● Wolica „pod lasem”: ● sieć kanalizacji sanitarnej ok. 140 m, ●
przyłącza kanalizacyjne ok. 140 m (21 szt.),
● Łuszczanowice, przedłużenie drogi gminnej 101422E: ● sieć
kanalizacji sanitarnej ok. 0,3 km, ● przyłącza kanalizacyjne ok. 180 m
(24 szt.),
● Łuszczanowice Kol., osiedle domów jednorodzinnych: ● sieć
kanalizacji sanitarnej ok. 2,3 km, ● przyłącza kanalizacyjne ok. 400 m (59
szt.), ● przepompownia ścieków sanitarnych.
Ponadto wykonano: ● 110 przyłączy kanalizacji sanitarnej do
prywatnych posesji (1,3 km), ● przydomowe oczyszczalnie ścieków
w Stefanowiźnie - 3 szt.

Na inwestycje z zakresu kanalizacji sanitarnej wydano środki w wysokości:
• w roku 2014: 0,9 mln zł,
• w roku 2015: 0,9 mln zł,
• w roku 2016: 1,1 mln zł,
• w roku 2017: 1,1 mln zł,
• w roku 2018 (I-VIII): 3,6 mln zł

Kanalizacja deszczowa

W latach 2014-2018 gminne inwestycje z tego zakresu zrealizowano
w miejscowościach:
● Czyżów: ● sieć kanalizacji deszczowej ok. 4,9 km, ● przykanaliki
do wpustów deszczowych ok. 2,1 km,
● Czyżów, odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Widawki: ●
sieć kanalizacji deszczowej ok. 140 m,
● Żłobnica (droga do strefy przemysłowej):
● sieć kanalizacji
deszczowej ok. 300 m, ● przykanaliki do wpustów deszczowych ok. 130
m (31 szt.),
● Łękińsko, ul. Długa i Modrzewiowa: ● sieć kanalizacji deszczowej
ok. 2 km, ● przykanaliki do wpustów deszczowych ok. 600 m, ● przyłącza
ok. 100 m,
● Łękińsko, ul. Łąkowa: ● sieć kanalizacji deszczowej ok. 0,7 km,
● przykanaliki do wpustów deszczowych ok. 360 m,
● Kleszczów, ul. Łączna: ● sieć kanalizacji deszczowej ok. 100 m,
● przykanaliki do wpustów deszczowych ok. 200 m (4 szt.), ● przyłącza
ok. 400 m (29 szt.),
● Kleszczów, ul. Ogrodowa: ● przykanaliki do wpustów deszczowych
ok. 1000 m (66 szt.),
● Żłobnica, droga powiatowa: ● sieć kanalizacji deszczowej ok. 1,7
km, ● przykanaliki do wpustów deszczowych ok. 630 m (116 szt.),
● Żłobnica, droga gminna tzw. „Warszawka”: ● sieć kanalizacji
deszczowej ok. 1 km, ● przykanaliki do wpustów deszczowych ok. 780 m
(125 szt.), ● przepompownia ścieków deszczowych,
● Wolica „pod lasem”: ● sieć kanalizacji deszczowej ok. 0,8
km, ● przykanaliki do wpustów deszczowych ok. 450 m (88 szt.), ●
przepompownia ścieków deszczowych,
●
Łuszczanowice, przedłużenie drogi gminnej 101422E: ●
sieć kanalizacji deszczowej ok. 0,3 km, ● przykanaliki do wpustów
deszczowych ok. 190 m (25 szt.),
● Łuszczanowice Kol., osiedle domów jednorodzinnych: ● sieć
kanalizacji
deszczowej
ok. 2,1 km, ● przykanaliki
do wpustów deszczowych
ok. 1 km (203 szt.), ●
przepompownia
ścieków
deszczowych.
Na inwestycje z zakresu
kanalizacji
deszczowej
wydano środki w wysokości:
• w roku 2014: 1,7 mln zł,
• w roku 2015: 1,4mln zł,
Podziemne sieci powstają z rur
• w roku 2016: 2,5 mln zł,
o różnym przekroju
• w roku 2017: 3,9 mln zł,
• w roku 2018 (I-VIII): 13,3 mln zł

Gminna sieć energetyczna

W roku 2015 zostały dokończone prace, związane z budową gminnej
sieci energetycznej na terenie sołectwa Czyżów. Miało to związek
z gruntowną modernizacją sieci drogowej i wykonaniem nie istniejącej tu
wcześniej pełnej infrastruktury technicznej.
Po ułożeniu podziemnych sieci kablowych oraz ustawieniu
kontenerowych stacji transformatorowych do gminnej sieci przyłączono
51 odbiorców.
Kontynuacją tego zadania było rozprowadzenie gminnej sieci
energetycznej w części Łękińska. Powstały 3 stacje transformatorowe
przy ul. Długiej, Poprzecznej i Klonowej. Wykonano też ponad 6,5 km linii
kablowych. Koszt inwestycji wyniósł 7,05 mln zł. Do sieci podłączonych
zostało 85 odbiorców.
W Żłobnicy przy drodze powiatowej Kalisko-Sulmierzyce zbudowana
została stacja transformatorowa, połączona liniami kablowymi z pobliską
dużą stacją energetyczną (GPZ).
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Łącznie w ramach inwestycji z branży elektrycznej w latach 20142018 oddano do eksploatacji:
• Stacje transformatorowe SN/nn - 14 szt.
• Linie kablowe średniego napięcia - 24,298 km
• Linie kablowe niskiego napięcia - 37,031 km
• Linie kablowe oświetlenia ulicznego - 31,139 km
Dodajmy jeszcze, że w tym okresie zbudowano 36 szt. przyłączy
elektrycznych kablowych 0,4kV wraz z liniami kablowymi 0,4 kV długości
ok. 1500 m.

Sieci teletechniczne

Stacja transformatorowa w Bogumiłowie
zbudowana na potrzeby inwestorów

W roku 2016 inwestycje z zakresu energetyki były prowadzone
w dwóch miejscowościach. W Łękińsku przy ul. Północnej powstała
kontenerowa stacja transformatorowa oraz linie kablowe o długości
ponad 3,5 km. Zadanie kosztowało 3,45 mln zł. Do sieci przyłączono 0
odbiorców.
Stacja transformatorowo-rozdzielcza 30/0,4 kV wraz z liniami
kablowymi zbudowana na potrzeby inwestorów Strefy Przemysłowej
w Bogumiłowie stanęła przy skrzyżowaniu ul. T.
Sendzimira
z ul. M. Skłodowskiej-Curie. Zadanie kosztowało ponad 3 mln zł.
Także w Bogumiłowie przeprowadzono rozbudowę głównej stacji
transformatorowej (GPZ).
Duże wydatki związane z rozbudową i modernizacją gminnej
sieci energetycznej poniesione zostały w roku 2017. Najmniejsze
z zadań dotyczyło adaptacji stacji transformatorowej 15/04 kV
w strefie przemysłowej w Kleszczowie w celu przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej nowej hali produkcyjno-usługowej. Koszt wyniósł
nieco ponad 74 tys. zł.
W związku z przebudową ul. Łącznej w Kleszczowie zbudowana
została także nowa kablowa linia energetyczna wraz z 8 złączami
kablowo-pomiarowymi. Inwestycja zamknęła się w kwocie nieco ponad
364 tys. zł.
Znacznie wyższe były nakłady związane z budową bezpiecznej sieci
kablowej oraz stacji trafo w Żłobnicy. To zadanie było częścią głównej
inwestycji o nazwie „Rozbudowa dróg powiatowych i gminnych wraz
z infrastrukturą oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą o łącznej
długości około 7851 mb w Żłobnicy”. Łączny koszt inwestycji to 7,14 mln
zł.
Zmiana „Prawa energetycznego” wymusiła przeprowadzenie
kolejnych inwestycji, koniecznych dla zachowania stabilności krajowego
systemu energetycznego. W związku z tym gmina musiała przeprowadzić
rozbudowę dwóch stacji GPZ (Kleszczów i Bogumiłów), wyposażając
je w specjalne dławiki. Wartość tego zadania, połączona dodatkowo
z większą przebudową stacji GPZ w Kleszczowie wyniosła 12,175 mln zł.
Główne
inwestycje
z zakresu energetyki,
realizowane w roku
2018 to: ● rozbudowa
infrastruktury
elektroenergetycznej
wzdłuż
ul.
Leśnej
w Łękińsku; ● budowa
infrastruktury przy ul.
Łąkowej w Łękińsku, ●
rozbudowa gminnej sieci
w
Łuszczanowicach
i
Łuszczanowicach
Potężny, 50-tonowy dławik,
Kolonii,
● rozbudowa
zamontowany w GPZ w Kleszczowie
sieci
od
Strefy
Przemysłowej w Kleszczowie do wsi Łuszczanowice (ul. Ogrodowa),
● budowa pełnej infrastruktury energetycznej na osiedlu domów
jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii.
Większość wymienionych wcześniej inwestycji drogowych powiązana
była również z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego. Z braku miejsca
nie opiszemy szczegółowo ich zakresu.

W inwestycjach z zakresu telekomunikacji, przeprowadzonych
w mijającej kadencji dominowały zadania związane z zastępowaniem
starych kabli telefonicznych nowoczesnymi sieciami światłowodów.
Sieć FTTH o bardzo dużej pojemności gwarantuje niezawodną
szybkość transferu danych i stabilność działania. Pozwala nie tylko na
udostępnianie superszybkiego internetu, ale również do przesyłania
sygnału telewizyjnego czy telefonii.
W latach 2014-2018 sieć światłowodowa została rozprowadzona
w następujących miejscowościach:
• Antoniówka: długość mikrokanalizacji FTTH 2,73 km; długość kabli
światłowodowych 1,77 km; 72 przyłącza.
• Czyżów: długość wybudowanej kanalizacji telekomunikacyjnej 9,23
km; długość mikrokanalizacji FTTH 12,95 km; długość kabli światłowodowych 20,7 km; 29 przyłączy.
• Kleszczów: długość wybudowanej/przebudowanej kanalizacji telekomunikacyjnej 0,78 km;długość mikrokanalizacji FTTH 21,77 km; długość kabli światłowodowych 25,1 km; 518 przyłączy.
• Kamień: długość mikrokanalizacji FTTH 2,39 km; długość kabli światłowodowych 1,62 km; 17
przyłączy.
• Łękińsko: długość wybudowanej kanalizacji telekomunikacyjnej 1,68 km;
długość mikrokanalizacji
FTTH 7,01 km; długość
kabli światłowodowych
3,35 km; 67 przyłączy.
• Łuszczanowice/Łuszczanowice-Kolonia: długość
wybudowanej kanalizacji
telekomunikacyjnej 1,75 Przygotowania do rozprowadzenia
km; długość mikrokanali- sieci światłowodowych
zacji FTTH 28,45 km; długość kabli światłowodowych 24,01 km; 343 przyłącza.
• Rogowiec: długość mikrokanalizacji FTTH 2,75 km; długość kabli
światłowodowych 2,99 km; 2 przyłącza.
• Stefanowizna: długość wybudowanej/przebudowanej kanalizacji telekomunikacyjnej 2,28 km.
• Wolica: długość wybudowanej/przebudowanej kanalizacji telekomunikacyjnej 0,34 km; długość mikrokanalizacji FTTH 12,5 km; długość
kabli światłowodowych 15,18 km; 151 przyłączy.
• Żłobnica: długość wybudowanej/przebudowanej kanalizacji telekomunikacyjnej 5,58 km;
• Żłobnica (strefa przemysłowa): długość mikrokanalizacji FTTH 6,68
km; długość kabli światłowodowych 3,35 km; 7 przyłączy.
W sumie długość wybudowanej/przebudowanej kanalizacji telekomunikacyjnej to 21,64 km; długość mikrokanalizacji FTTH 97,23 km; długość kabli światłowodowych 98,07 km. Łączne nakłady na rozbudowę infrastruktury teletechnicznej w latach 2014-2018 wyniosły ok. 10,5 mln zł.

Zasilanie w gaz

Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci gazociągów w latach
2014-18 dotyczyła odcinków o łącznej długości 10,96 km. Miejsca
i długości przebudowywanych odcinków: ● Kleszczów (ul. Słoneczna/ul.
Sosnowa): 0,47 km, ● Wolica (obok boiska): 0,17 km, ● Czyżów: 6,36
km, ● Łękińsko, ul. Długa, ul. Modrzewiowa, ul. Północna i ul Topolowa:
å
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GMINA KLESZCZÓW - raport z kadencji 2014-2018 (cz. II)
0,64 km, ● Bogumiłów: 0,29 km, ● Łuszczanowice: 0,29 km, ●
Żłobnica („Warszawka”): 1,23 km, ● Łękińsko, ul. Łąkowa: 0,77 km, ●
Łuszczanowice (ul. Ogrodowa): 0,74 km.
Łączne nakłady na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej
w latach 2014-18 wyniosły ok. 4,6 mln zł.

Komunalne zasoby mieszkaniowe
W latach 2014-2015 zrealizowana została budowa dwóch
komunalnych budynków wielorodzinnych wraz z garażami na osiedlu
„Łuszczanowice” - każdy po 14 mieszkań. Wartość inwestycji - 5,6 mln zł.
Następnie w latach 2016-2017 gmina zrealizowała budowę

Pozostałe inwestycje budowlane
W latach 2015 i 2016 prowadzona była modernizacja i gruntowny remont gminnego ośrodka zdrowia w Kleszczowie. Wartość tej inwestycji
wyniosła 7,8 mln zł.
• 2016-2018 - budowa wspólnej siedziby przedszkola i żłobka wraz
z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą
zewnętrzną w Kleszczowie. Wartość inwestycji - 16,9 mln zł.
• 2016 - budowa miasteczka ruchu drogowego prze szkole podstawowej
w Łękińsku. Wartość inwestycji - 0,20 mln zł.
• 2016 - dokończenie robót modernizacyjnych budynku Domu Kultury
w Wolicy. Wartość inwestycji - 0,8 mln zł.
• 2017-2018 - modernizacja placu wokół budynku Domu Kultury
w Wolicy. Wartość inwestycji - 1,1 mln zł.
• 2017 - przebudowa Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Łękińsku. Wartość inwestycji - 0,48 mln zł.

Na osiedlu „Łuszczanowice” zbudowane zostały
4 takie budynki

kolejnych dwóch budynków wielorodzinnych wraz z garażami na tym
samym osiedlu. W każdym z budynków powstało 14 mieszkań. Wartość
tej inwestycji - 7,3 mln zł.
Dla poprawy walorów termicznych oraz podniesienia estetyki
starszych budynków komunalnych przeprowadzone zostały prace
remontowe przy kilku takich obiektach.
• 2015 - roboty remontowo-budowlane w blokach mieszkalnych nr 44
i 45 w Łuszczanowicach. Wartość inwestycji - 0,83 mln zł.
• 2016 - roboty remontowo-budowlane w budynku komunalnym przy
ulicy Głównej 112. Wartość inwestycji - 0,40 mln zł.
• 2016-2018 - roboty remontowo-budowlane w trzech blokach
mieszkalnych nr 46, 47 i 48 w Łuszczanowicach wraz z remontem

Wnętrze gruntownie przebudowanej sali widowiskowej w Wolicy

Samorząd gminy nie zapominał również o budynkach
wykorzystywanych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
obiektach służących do rekreacji. W latach 2015-2016 przeprowadzono
rozbudowę i przebudowę siedziby OSP w Kleszczowie. Wartość tej
inwestycji wyniosła 2,1 mln zł. W tym samym okresie modernizowany
był budynek OSP w Żłobnicy. Koszty przeprowadzonych prac wyniosły
1,9 mln zł.
Niewielkie prace modernizacyjne wykonano w 2016 r. na boisku
sportowym w Żłobnicy, a znacznie większe zmiany, połączone z nowym
zagospodarowaniem otoczenia boisk piłkarskich
oraz budową
kontenerów szatniowych nastąpiły w tym roku na boiskach w Wolicy oraz
Łuszczanowicach (Hubach).
Na koniec wspomnijmy jeszcze o inwestycji budowlanej, która
została wykonana w latach 2016-2017 w pobliżu siedziby Urzędu Gminy
w Kleszczowie. Chodzi o budynek przeznaczony głównie na archiwum
zakładowe. Wartość tej inwestycji wyniosła 2,5 mln zł.

***

51,0 mln zł

59,4 mln zł

38,2 mln zł

zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Wartość inwestycji - 1,1 mln zł.
Ponadto w roku 2015 zrealizowano rozbudowę parkingów przy
blokach mieszkalnych nr 44 i 45 w Łuszczanowicach. Wartość inwestycji
- 0,15 mln zł. We wrześniu br. zakończono prace remontowe przy
budynku komunalnym przy ulicy Głównej 39 w Kleszczowie. Wartość
inwestycji 0,25 mln zł.

35,2 mln zł

Docieplony budynek przy ul. Głównej 112 w Kleszczowie
z nową elewacją

45,7 mln zł

Podsumowanie łącznych nakładów na realizację inwestycji
gminnych w latach 2014-2018 prezentujemy w postaci wykresu.

opr. JS
(ciąg dalszy „Raportu” - w kolejnym wydaniu „IK”)
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Wrześniowa sesja
å ciąg dalszy ze str. 3
- 365.253419,37 zł, planowany deficyt 93.320.950,73 zł.
Kolejne z przyjętych na wrześniowej
sesji uchwał dotyczyły m.in.:
• zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Kleszczów,
• zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów (konieczność
zmiany wynika z podjętych wcześniej
uchwał i dotyczy wyznaczenia terenów
zabudowy wielorodzinnej w Kleszczowie, terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Wolicy oraz terenów
zabudowy usługowej w Rogowcu),
• zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (dotyczy ul. Łąkowej w Łękińsku),
• pozbawienia drogi gminnej kategorii
drogi publicznej (dotyczy drogi w Dębinie),
• regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Kleszczów,
• wyrażenia zgody na wydzierżawienie
na okres 25 lat działki numer 786/1
o pow. ponad 11 ha w Żłobnicy (na
działce tej zostanie postawiona farma
fotowoltaiczna - wniosek w sprawie
dzierżawy złożyły trzy firmy),
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy na okres 3 lat, części gruntów w obrębie geodezyjnym
Dębina,
• określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania,
• zasad regulujących m.in. tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowy wymiar godzin
zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów
i doradców zawodowych,
• określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Kleszczów,
• przyjęcia programów polityki zdrowotnej (chodzi o kontynuację dwóch programów, realizowanych już wcześniej:
„Profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego” i „Profilaktyka stomatologiczna na lata 2019-2023”).
JS
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Red Bull 111 Megawatt

8 września o awans do nieW sobotę
dzielnego finału rywalizowało bli-

usza Błażusiaka. Na trzecim miejscu rywalizację ukończył Billy Bolt z Wielkiej Brytanii.
Oprócz widowiskowych zmagań motocyklistów widzowie, którzy przybyli na imprezę w Kleszczowie mogli oglądać lotnicze akrobacje na najwyższym, światowym
poziomie. Zapewnił je Łukasz Czepiela - jedyny Polak występujący w Mistrzostwach
Świata Red Bull Air Race.
Gmina Kleszczów wzięła udział w wydarzeniu wystawiając własne stoisko i promując m.in. tereny inwestycyjne. Odwiedzający
to miejsce goście mogli liczyć na dodatkowe informacje, gadżety promocyjne oraz wydawnictwa. Kleszczów chwalił się również
niepowtarzalnymi pracami, które powstawały
podczas warsztatów z rękodzieła artystycznego, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Dodajmy jeszcze, że przed publicznością i zawodnikami
enduro swoje muzyczne możliwości zaprezentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów. Swój mini-koncert dała w niedzielę przed startem finałowego wyścigu.
KK

sko 1000 zawodników (w tym 6 kobiet) z 30
krajów m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Holandii, Portugalii, a także z Chile, RPA,
Dominikany czy Afganistanu. Trasy wytyczono w głębi wyrobiska w taki sposób,
aby sprawdzić nie tylko techniczne, ale także taktyczne umiejętności zawodników. Sobotnie kwalifikacje wygrał Nathan Watson,
który w polskiej imprezie wystąpił po raz
pierwszy.
Niedzielne widowisko rozpoczął finał
GoPro B. Jego ostatecznym triumfatorem
został Krystian Thiel, który odebrał zwycięski puchar z rąk wójta gminy Kleszczów Sławomira Chojnowskiego.
Trasa wyścigu finałowego składała się
z pętli, która miała ponad 30 km długości.
Jednym z najbardziej emocjonujących momentów widowiska był równoczesny start
500 zawodników. Po zaciętej walce zwycięzcą zawodów został pochodzący z Republiki Południowej Afryki Wade Young,
który o ponad 2 minuty wyprzedził Tade-

1
To arena, na której ścigali się motocykliści

Imponująca widownia nie mogła narzekać na nudę

3

4

Wójt S. Chojnowski nagradza K. Thiela

Zawodnicy czasem odlatywali…

5
… a czasem tracili kontrolę nad pojazdami

2

6
Nie wszyscy dotarli na linię mety

Fot. nr 1, 2, 4, 5, 6 - Marcin Muskała
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Lp.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ofertowy
na sprzedaż wyposażenia pochodzącego z Gabinetu Stomatologicznego w Łękińsku, Publicznego Przedszkola
Samorządowego w Łuszczanowicach oraz Domu Kultury w Kamieniu.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Rok
Cena
prowywoNazwa wyposażenia/ nr inwen- Miejsce poIlość
dukcji
ławcza
tarzowy
chodzenia
(przyję(w zł)
cia)
Zestaw mebli składający się z: Gabinet sto- 2006 r. 225,00 kpl.1
• Blatu roboczego z nogą IL/ matologiczny
- Łękińsko
GSŁę/4- 1 szt.
• Biurko UG/GSŁę/10 – 1 szt.
• Asystor UG/GSŁę/15 – 1 szt.
• Kartoteka UG/GSŁę/16 – 1
szt.
• Szafka zlewowa UG/
GSŁę/17- 1 szt.
• Szafka wisząca UG/
GSŁę/18- 1 szt.
• Szafka pod atoklaw UG/
GSŁę/19- 1 szt.
• Blat ze zlewem UG/GSŁę/201 szt.
• Szafka narożna UG/
GSŁę/23- 1 szt.
• Szafka z szufladami 40-stka
UG/GSŁę/24- 1 szt.
2006 r. 20,00 szt. 1
Szafka wisząca przeszklona UG/ Gabinet stoGSŁę/11- 1 szt.
matologiczny
- Łękińsko
Stół bilardowy UG/DKK/S/5 - 1 Dom Kultury
2001 r. 390,00 szt. 1
szt.
w Kamieniu
2002 r. 15,00 szt.1
1. Regały biblioteczne skośne Przedszkole
UG/PPSŁu/104 - 1 szt.
Łuszczanowice
2. Regały biblioteczne skośne Przedszkole
2002 r. 15,00 szt.1
UG/PPSŁu/104 - 1 szt.
Łuszczanowice
3. Regały biblioteczne skośne Przedszkole
2002 r. 15,00 szt.1
UG/PPSŁu/104 - 1 szt.
Łuszczanowice
4. Regały biblioteczne skośne Przedszkole
2002 r. 15,00 szt.1
UG/PPSŁu/59 - 1 szt.
Łuszczanowice
5. Regały biblioteczne skośne Przedszkole
2002 r. 15,00 szt.1
UG/PPSŁu/59 - 1 szt.
Łuszczanowice
6. Regały biblioteczne skośne Przedszkole
2002 r. 15,00 szt.1
UG/PPSŁu/59 - 1 szt.
Łuszczanowice
2002 r. 20,00 szt.1
1. Szafka dwustronna drewniana Przedszkole
4- półkowa UG/PPSŁu/124 - 1 Łuszczanowice
szt.
2002 r. 20,00 szt.1
2. Szafka dwustronna drewniana Przedszkole
4- półkowa UG/PPSŁu/124 - 1 Łuszczanowice
szt.
Stolik UG/PPSŁu/143 - 1 szt.
Przedszkole
2002 r. 12,00 szt.1
Łuszczanowice
Szafka RTV na kółkach UG/
Przedszkole
2002 r. 50,00 szt.1
PPSŁu/54 - 1 szt.
Łuszczanowice
1. Szafka ( kolorowe szuflady ) Przedszkole
2002 r. 10,00 szt.1
UG/PPSŁu/84 - 1 szt.
Łuszczanowice
2. Szafka ( kolorowe szuflady ) Przedszkole
2002 r. 15,00 szt.1
UG/PPSŁu/84 - 1 szt.
Łuszczanowice
3. Szafka ( kolorowe szuflady ) Przedszkole
2002 r. 15,00 szt.1
UG/PPSŁu/84 - 1 szt.
Łuszczanowice
4. Szafka ( kolorowe szuflady ) Przedszkole
2002 r. 15,00 szt.1
UG/PPSŁu/84 - 1 szt.
Łuszczanowice
1. Domek 4- piętrowy z windą
Przedszkole
2002 r. 20,00 szt.1
UG/PPSŁu/80 - 1 szt.
Łuszczanowice
2. Domek 4- piętrowy z windą
Przedszkole
2002 r. 20,00 szt.1
UG/PPSŁu/113 - 1 szt.
Łuszczanowice
1. Pojemnik na książki UG/
Przedszkole
2002 r. 10,00 szt.1
PPSŁu/63 - 1 szt.
Łuszczanowice
2. Pojemnik na książki UG/
Przedszkole
2002 r. 10,00 szt.1
PPSŁu/63 - 1 szt.
Łuszczanowice
Wykładzina dywanowa IL/
Przedszkole
2002 r. 30,00 12,6
PPSŁu/3 - 12,6m2
Łuszczanowice
m2

Składanie ofert do dnia 03 października 2018 roku do godz.
12.00.
Odbiór przedmiotów przetargu w terminie 4 dni po uprzednim
podpisaniu umowy kupna-sprzedaży oraz uiszczeniu należności
w Kasie Urzędu lub potwierdzeniem dokonania przelewu bankowego
na konto Urzędu (nr rachunku bankowego 72 8978 0008 0000 0244
2000 0030 Bank Spółdzielczy Kleszczów).
Wymaga się złożenie oddzielnych ofert cenowych na każdy ze
składników majątkowych. Oferta powinna być przygotowana na
piśmie w języku polskim zgodnie z załączonym wzorem. Ofertę
należy podpisać i złożyć w jednym egzemplarzu. Wszelkie poprawki
powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby
podpisujące ofertę.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją „Przetarg
ograniczony ofertowy na sprzedaż wyposażenia pochodzącego
z Gabinetu Stomatologicznego w Łękińsku, Publicznego
Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach oraz Domu
Kultury w Kamieniu dnia 03 października 2018 r.” i 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. Jednym kryterium oceny oferty jest wysokość
zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent,
który zaoferuje najwyższą cenę brutto. Wszelkich dodatkowych
informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 73166-43 lub 44/ 731-66-10 wew. 43, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
bez podania przyczyn.
…………………………………….				
numer telefonu kontaktowego			
		
					
			
Wójt Gminy Kleszczów
			
…………………………….
			
(miejscowość, data)
OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego ograniczonego na sprzedaż
składników
majątkowych
pochodzących
z
Gabinetu
Stomatologicznego w Łękińsku, Publicznego Przedszkola
Samorządowego w Łuszczanowicach oraz Domu Kultury
w Kamieniu.
……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres)
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym nieograniczonym
w dniu 03 października 2018 r. na: ………………………………
……………………………………………………………………………
pozycja w ogłoszeniu Numer:……………….
i proponuję cenę.
Cena brutto
………………………………….

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

Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w składników
majątkowych, 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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Jakie jest
przeznaczenie pojemników?

Ze

względu na zróżnicowane potrzeby w Gminie Kleszczów
funkcjonowały różne pojemniki na odpady, o różnej
pojemności i w różnych ilościach. Wielu mieszkańców miało
problem z oznaczeniem pojemników i nie wszystkie przypadki
mogły być opisane w krótkiej ulotce, informującej o tym, jak po
zmianach powinna wyglądać prawidłowa selekcja odpadów.
Przypadek 1
Właściciel posiada pojemniki:
• zielony z żółtym deklem lub cały żółty 120 l lub 240 l (mały lub
duży) - metale i tworzywa sztuczne + nowa naklejka „metale
i tworzywa sztuczne”
• zielony 120 l (mały) - szkło (zamieniamy pojemniki) + nowa
naklejka „szkło”
• zielony z pomarańczowym deklem 120 l (mały) - zmieszane
odpady komunalne (zamieniamy pojemniki) + nowa naklejka
„zmieszane odpady komunalne”
• niebieski worek - papier
Przypadek 2
Właściciel posiada pojemniki:
• zielony z żółtym deklem lub cały żółty120 l lub 240 l (mały lub
duży) - metale i tworzywa sztuczne + nowa naklejka „metale
i tworzywa sztuczne”
• zielony 240 l (duży) - zmieszane odpady komunalne + nowa
naklejka „zmieszane odpady komunalne” (czekamy, aż firma
zmieni kolorystykę)
• zielony z pomarańczowym deklem 120 l (mały) - szkło + nowa
naklejka „szkło” (czekamy, aż firma zmieni kolorystykę)
• niebieski worek - papier
Przypadek 3
Właściciel posiada pojemniki:
• zielony z żółtym deklem lub cały żółty 120 l lub 240 l (mały lub
duży) - metale i tworzywa sztuczne + nowa naklejka „metale
i tworzywa sztuczne”
• czarny 120 l lub 240 l ( mały lub duży) - zmieszane odpady
komunalne + nowa naklejka „zmieszane odpady komunalne”
• zielony z pomarańczowym deklem 120 l (mały) - szkło + nowa
naklejka „szkło” (czekamy, aż firma zmieni kolorystykę)
• niebieski worek - papier
W przypadku większej ilości poszczególnych pojemników
prosimy o oklejenie ich analogicznie, jak opisaliśmy powyżej.
Generalna zasada jest taka, że odpady należy segregować
na następujące frakcje: 1. Plastik i metal; 2. Szkło; 3. Papier;
4. Odpady biodegradowalne (kompostownik lub pojemnik
brązowy); 5. Pozostałe odpady zmieszane.
Jeśli odpady były dotychczas segregowane jeszcze inaczej
niż w opisanych powyżej przypadkach i mieszkańcy mają
wątpliwości, należy skontaktować się telefonicznie (nr 44/ 63239-00), by dowiedzieć się, jak dalej postępować.
Na dzień dzisiejszy pojemniki powinny być właściwie
oznaczone naklejką z opisem odpadów.
Prosimy, by mieszkańcy nie niepokoili się, że dotychczas nie
wymieniono pojemników na właściwe kolory. Na dostosowanie
kolorystyki pojemników przepisy dały firmom odbierającym
odpady czas do 2021 roku. W Gminie Kleszczów taka wymiana
zostanie przeprowadzona znacznie szybciej. Jednak w trosce
o środowisko i nie generowanie dodatkowych odpadów
z pojemników, które są jeszcze w dobrym stanie celowo
opóźniliśmy ich wymianę.
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami
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Odbiór odpadów
wielkogabarytowych wystawka
Szanowni Mieszkańcy Gminy KLESZCZÓW
EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 18
i 19 października od godz. 6.00 na terenie Gminy Kleszczów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:
18.10. (czwartek)

19.10. (piątek)

Rogowiec
Kamień
Dębina
Żłobnica
Antoniówka
Łuszczanowice
Łuszczanowice
Kolonia
Wolica
Czyżów
Kocielizna
Stefanowizna
Adamów
Kol. Wola Grzymalina
Słok - Młyn

Łękińsko: ulice Północna,
Modrzewiowa, Topolowa,
Miła, Ustronna, Rolna, Długa,
Słoneczna, Poprzeczna,
Akacjowa, Leśna, Klonowa,
Szkolna,
Kleszczów: ulice Główna,
Gliniana, Sosnowa, Słoneczna,
Szkolna, Tylna, Krótka,
Polna, Boczna, Ogrodowa,
Łączna, Osiedlowa, Niska,
Poprzeczna, Cicha, Wysoka,
Sportowa, Spacerowa,
Źródlana, Brzozowa, Wspólna,
Kalinowa, Topolowa, Wrzosowa,
Jagodowa, Jarzębinowa,
Południowa, Leśna, Jaśminowa,
Poziomkowa, Liliowa,
Słonecznikowa, Chabrowa,
Krokusowa, Kwiatowa,
Tulipanowa, Wiśniowa, Różana,
Malinowa, Miła, Irysowa,
Wschodnia

W ramach wystawki odbierane będą: ● radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV, ● lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze
oraz inny sprzęt AGD, ● zużyte opony, ● złom metalowy - rynny,
rury, blachy, piece, ● dywany, wykładziny, meble, ● duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości - beczki, skrzynki, wiadra,
● elementy stolarki - listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna, ● powiązane gałęzie z drzew i krzewów, ● baterie, akumulatory, ● elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojemnikach do
segregacji, w tym wykładziny podłogowe.
Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie
będą odbierane: ● odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie, ● odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny
wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), ● szkło w żadnej
postaci, ● duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach
niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, ● odpady
powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ● odpady zawierające azbest - eternit.
UWAGA !
Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru
odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas
rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic i miejscowości. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy
ich odbioru - samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na
indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami i miejscowościami jest jednokrotny.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.
44/ 632 39 00.
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Lektura „Przedwiośnia”…

...

wyjątkowo trafnie wpisuje się w tegoroczne obchody
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród
osób, które brały udział w lekturze powieści Stefana Żeromskiego
w Gminnej Bibliotece Publicznej, było aż 17 przedstawicieli Szkoły
Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Ich nazwiska zostały wymienione na szkolnej stronie internetowej. Fragmenty „Przedwiośnia” czytali przedstawiciele klas VII i VIII: Wiktoria Nocoń, Marcel Zyzek, Oliwia Kędzierska, Marta Kuc, Igor Gawłowski, Martyna
Bujacz, Weronika Różańska, Emilia Stobiecka, Wiktoria Żebrowska, Małgorzata Załoga, Anna Rutkowska, Weronika Wójcik, Julia
Stawiak, Karolina Zybura, Zuzanna Nocoń oraz nauczycielki języka
polskiego: Renata Frach i Danuta Kuc.
Nagrodą dla wszystkich uczestników były pamiątkowe egzemplarze książki S. Żeromskiego oraz
kubki z logo gminnej biblioteki.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych „Narodowe Czytanie” wpisało się w cały ciąg działań związanych z projektem „Rok szkolny
2018/2019 Niepodległa”. Fragmenty „Przedwiośnia” ze sceny w auli
prezentowali uczniowie klasy III c:
Weronika Banaszczyk, Karolina
Cieślak, Oliwia Łysik, Martyna Witkowska i Bartek Dąbrowski.
Lekturze towarzyszyła wysmakowana oprawa techniczna: refleksyjna muzyka i fragmenty ekranizacji „Przedwiośnia”, zrealizowanej
przez Filipa Bajona.
JS

Sprzedam bramę ogrodzeniową
o długości 4 mb
(2 skrzydła po 2 mb)
oraz 6 przęseł o szerokości
ok. 165 cm.

NR 18/491

Jesienne warsztaty w GOK

G

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców gminy na warsztaty „Jesienne dekoracje sospeso”. Sospeso to technika tworzenia przestrzennych dekoracji, która wśród
technik decoupage wyróżnia się ogromną plastycznością i doskonałym efektem końcowym.
Warsztaty zostaną
przeprowadzane w poszczególnych placówkach GOK w godzinach
16.00-19.00, w terminach:
Przykład techniki sospeso
• GOK Kleszczów 9.10. (wtorek)
• WOK Żłobnica - 10.10. (środa)
• WOK Łuszczanowice - 11.10. (czwartek)
• WOK Antoniówka - 16.10. (wtorek)
• WOK Łękińsko - 17.10. (środa)
• WOK Wolica - 18.10. (czwartek)
• WOK Rogowiec - 20.10. (sobota)
• WOK Kamień - 23.10. (wtorek)
• WOK Dębina - 25.10. (czwartek)
• WOK Czyżów - 27.10. (sobota)
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Wrześniowy rajd

września pięcioro przedstawicieli Szkolnego Koła PTSM
z SP Kleszczów brało udział w XX Rajdzie Turystycznym
po Ziemi Szczercowskiej „Linią Obrony 30 DP”. Uczestnicy odbyli marsz szlakiem schronów i okopów, złożyli kwiaty przy tablicach
upamiętniających bohaterów II wojny światowej, wysłuchali też prelekcji o tematyce historycznej, profilaktycznej oraz geograficzno-przyrodniczej.
Jak w każdym rajdzie były też emocje, związane z rywalizacją
w kilku konkursach. Weronika Różańska zajęła III miejsce
w konkursie pierwszej pomocy przedmedycznej.
JS

Sprzedam działki budowlane
w Łuszczanowicach (Huby).
Powierzchnia od 12 do 19 arów.
Cena już od 46 tys. zł.
Tel. 579-840-579.

Tel. 513-033-518.
Tel. 693 695 758

Gmina Kleszczów, tel. 516-596-167

Sprzedam
stół pokojowy rozkładany,
dł. 180 cm, szer. 90 cm
(po rozłożeniu 260 cm x 90 cm).
Ława gratis.
Tel. 793-259-026.

16 - 30 IX `2018
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Sport
Po raz 6. pobiegli na piątkę

16 września po raz
W niedzielę
szósty zawodnicy rywalizowa-

li w Kleszczowie na 5-kilometrowej trasie
biegu ulicznego. Zawody ukończyła rekordowa liczba 334 uczestników. Start biegu
głównego poprzedziły zmagania najmłodszych biegaczy, którzy rywalizowali na
gminnym stadionie. W pięciu grupach wiekowych wystartowało aż 110 dzieci.
Punktualnie o 12:00 wystartował bieg
główny, który po raz drugi z rzędu wygrał
Robert Głowala z Garwolina, uzyskując
na mecie czas 14:58. Drugie miejsce zajął Tomasz Osmulski, który ustanowił swój
nowy rekord życiowy.
- W Kleszczowe trasa jest naprawdę
szybka! Poprzedni rekord życiowy uzyskałem także tutaj w 2015
roku i wynosił 15:15. W
niedzielę poprawiłem go
o 14 sekund, co pozwoliło zająć mi drugie miejsce!
Jako trzeci pokonał
linię mety Adam Włodarczyk z Łodzi, który
uzyskał czas 15:18. W
rywalizacji Pań najszybsza okazała się Monika Kaczmarek z Łodzi,
która przekroczyła linię
mety w czasie 16:53.

Sport

W

Jako druga dobiegła Sabina Jarząbek
z Kielc, poprawiając swój rekord życiowy,
który od niedzieli wynosi 17:14. Na trzecim miejscu zameldowała się pochodząca z Radomska Karolina Giza - 17:24.
Najlepszymi zawodnikami z gminy
Kleszczów okazali się Radosław Berencz
(19. miejsce w klasyfikacji generalnej)
oraz Milena Gierach.
Więcej informacji o imprezie biegowej
- na stronie www.kleszczowna5.pl. Zdjęcia i filmy zamieszczone są m.in. na facebookowym profilu https://www.facebook.
com/kleszczowna5/.
Źródło: kleszczowna5.pl

Fot. omegakleszczow.pl

Tenis stołowy

I Międzypowiatowym Turnieju Kwalifikacyjnym młodzików kadetów i juniorów
w tenisie stołowym w Gorzkowicach wystąpiło kilkoro pingpongistów LKS Omega Kleszczów. Awans do zawodów wojewódzkich wywalczyli Marcel Gołasa (I m. w kat.
młodzików) oraz Krystian Dzwonek (I m. w kat. kadetów).
***
W wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych podopieczni Huberta Zawiślaka wystąpili przy pingpongowych stołach w Rawie Mazowieckiej. Krystian Dzwonek zajął 17.,
Marcel Gołasa 25., a Lena Zawiślak 13. miejsce. W kategorii juniorów Maksymilian Zawiślak wywalczył szóste miejsce.
***
W kolejnym WTK, zorganizowanym w Moszczenicy 15 września) Maksymilian Zawiślak okazał się najlepszy wśród kadetów. Krystian Dzwonek był tym razem 13. natomiast Marcel Gołasa 25. W rywalizacji seniorów Aleksandra Sima wywalczyła 8., a Łukasz Łyszkowicz 32. miejsce.

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą
na stronie www.omegakleszczow.pl
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
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus
731-30-80
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
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Prosto z SOLPARKU
Filmowy wieczór

SOLPARK zaprasza mieszkańców gminy na projekcje filmów.
Zostanie pokazany nowy film Wojciecha Smarzowskiego „Kler”,
a także „Juliusz” - filmowy debiut Aleksandra Pietrzaka. Obydwa
filmy zostaną wyświetlone w auli SOLPARKU w sobotę 29 września. Bilety do nabycia w kasie basenowej.

Dodatkowe zajęcia dla mieszkańców
SOLPARK przypomina o zajęciach dodatkowych dla mieszkańców Gminy Kleszczów, dofinansowanych przez Urząd Gminy. Do uczestnictwa w tych zajęciach uprawnia karnet, obejmujący 10 wejść (ważny 31 dni/30 zł) lub 5 wejść (ważny 31 dni/15
zł). Można uczestniczyć w takich zajęciach jak: ● AQUA AEROBIK - wtorek 10:00, czwartek 19:00, ● AQUA CYCLING - środa
18:30, ● ZUMBA - poniedziałek 18:00, wtorek 19:30, ● BOKS wtorek, czwartek 18:00, ● YOGA - środa 17:30, piątek 17:00, ●
AEROBIK - poniedziałek 17:00, czwartek 17:00, ● TRENING OBWODOWY - środa 18:30, piątek 18:00, ● TRAMPOLINY - poniedziałek 19:00.

Restauracja w murach hotelu
W związku z bardzo dobrym przyjęciem letniej restauracji „A
Nóż Widelec” i wieloma pozytywnymi opiniami o miejscu, jego atmosferze, miłej obsłudze i pysznym menu, w hotelu SOLPARK***
zostanie uruchomiona zimowa restauracja, która pozwoli na dalsze funkcjonowanie - bez względu na pogodę. Otwarcie tej restauracji w nowej lokalizacji i w nowej odsłonie jest planowane na
przełomie września i października.

G

Projekt „Mała książka wielki człowiek”

minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie będzie uczestniczyć w ogólnopolskim projekcie „Mała książka - wielki
człowiek”. Jego główny cel to nie tylko zachęcenie rodziców do
regularnego czytania dzieciom książek, ale
też do wspólnego przychodzenia z maluchami do bibliotek. Projekt „Mała książka - wielki
człowiek” ma charakter pilotażowy. W tej edycji obejmie wyłącznie dzieci z rocznika 2015.
Dla tych dzieci będą specjalne „Wyprawki
czytelnicze”, zbieranie naklejek za każdą wypożyczoną książkę oraz imienne dyplomy.
Jak poinformowała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie, Violetta Kacperek wyprawki będą wydawane
w placówkach bibliotecznych tylko dzieciom z rocznika 2015, które zapiszą się lub są już zapisane i które wypożyczą przynajmniej
jedną książkę.
- Nie wydajemy wyprawek dzieciom niezapisanym. Kartę biblioteczną może założyć tylko dorosły opiekun prawny i jego obecność jest konieczna do otrzymania bezpłatnej książki - informuje
dyrektor GBP.
Może się zdarzyć, że liczba chętnych dzieci z rocznika 2015
będzie większa, niż liczba wyprawek, którą otrzymała gminna biblioteka. Wówczas nie wszystkie dzieci będą mogły otrzymać tzw.
starter.
- „Mała książka - wielki człowiek” to projekt pilotażowy - podkreśla V. Kacperek. - Wspólnie zbieramy doświadczenia, żeby wykorzystać je w kolejnych edycjach, które mamy nadzieję realizować wspólnie z Instytutem Książki.
JS

Pokaż na zdjęciu
energię lasu

drugi Nadleśnictwo Bełchatów zaprosiło uczniów
Po raz
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimna-

zjalnych z terenu powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, pajęczańskiego, łaskiego do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem „Energia lasu”.
Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 5 fotografii. Prace należy przekazać do 31 października do Miejskiego
Centrum Kultury w Bełchatowie (Plac Gabriela Narutowicza 1a,
97-400 Bełchatów) z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Energia
lasu”. Główna nagroda w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych wynosi 500 zł, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - 700 zł.
Szczegółowy regulamin oraz załączniki do regulaminu zostały zamieszczone na stronie http://www.belchatow.lodz.lasy.gov.
pl/aktualnosci/-/asset_publisher/6Uf3tSBAEkwU/content/ii-edycja-konkursu-fotograficznego-energia-lasu-.
JS

