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Półmetek wakacji
Widoczna na zdjęciu Latająca Chata Tajemnic to jedna z atrakcji, którą podczas wycieczkowego wyjazdu na „Farmę Iluzji” w Mościskach mogła oglądać młodzież szkolna. Na liście miejsc, które
dzięki wakacyjnym wycieczkom, zorganizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury w Kleszczowie, mieli okazję odwiedzać uczniowie
oraz przedszkolaki, znalazły się też: Pacanów, Ziemia Świętokrzyska oraz Góra Kamieńsk. W ciągu lipca w placówkach GOK odbyły się liczne zajęcia warsztatowe, świetlicowe i plastyczne. Program
uzupełniały atrakcje zaproponowane przez gminną bibliotekę i jej filie, a także kompleks SOLPARK.
å ciąg dalszy na str. 6

Remontowe lato

Wkrótce rozpocznie się przebudowa
części ogrodzenia o długości ponad 120
metrów przy przedszkolu samorządowym w
Kleszczowie. Zostanie zdemontowany fundament, wmienione będą brama, trzy furtki i wszystkie przęsła od strony ulic Szkolnej i Tylnej.

Wakacje to jedyny czas, kiedy towarzyszące remontowym pracom kurz, hałas i zapach farb nie kolidują z normalną pracą placówek szkolnych.
Więcej na str. 6.

Wójt Sławomir Chojnowski
złożył ślubowanie

Przy udziale Arkadiusza Lisieckiego - komisarza wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim, Teresy Sędereckiej - dyrektor Krajowego Biura Wyborczego
w Piotrkowie, licznej grupy
mieszkańców gminy, a także przedstawicieli kilku mediów obradowali radni gminy
Kleszczów na nadzwyczajnej sesji, zwołanej w celu złożenia ślubowania przez wybranego w przedterminowych
wyborach wójta gminy Kleszczów - Sławomira Chojnowskiego.
Z rąk komisarza wyborczego nowy wójt otrzymał zaświadczenie, wydane przez
Gminną Komisję Wyborczą
w Kleszczowie. Potem, w
obecności pocztu sztandarowego złożył ślubowanie: „Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg!”.
å ciąg dalszy na str. 7

Nowy dzierżawca,
nowe procedury
Od połowy czerwca bieżącego roku sieć
gazowa na terenie gminy Kleszczów została wydzierżawiona na rzecz Mazowieckiej
Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. Czy wpłynie to na procedury
związane ze staraniami inwestorów o przyłączenie domu do gminnej sieci gazowej?
Więcej na str. 3.

Odzyskaj akcyzę!

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że
sierpień jest drugim terminem składania przez
rolników wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 r. Wniosek o zwrot podatku należy złożyć w terminie do
å ciąg dalszy na str. 3

Dożynkowy
konkurs

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie wraz z Urzędem Gminy w Kleszczowie organizują konkurs na wieniec dożynkowy. Pisemne zgłoszenia
uczestników należy składać w Wiejskim
Ośrodku Kultury w Łękińsku do 9 sierpnia, a konkursowe wieńce dostarczyć
25 sierpnia (do godz. 12) na teren kompleksu boisk przy ul. Północnej w Łękińsku, gdzie tego dnia odbędą się Powiatowo-Gminne Dożynki. Regulamin
konkursu publikujemy na str. 10.
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W urzędowym kalejdoskopie
Potrzeba więcej prądu

Piotrkowska firma ARTOM została wybrana do wykonania zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa instalacji elektrycznej dla czterech pracowni
dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie”. W ogłoszonym przez gminę
przetargu uczestniczyły łącznie cztery firmy.
W ciągu 45 dni od daty podpisania umowy wykonawca ma rozbudować istniejącą rozdzielnię, zbudować cztery nowe, kompletne rozdzielnice natynkowe i wykonać ich zasilanie. Umowa obejmuje
także montaż 16 kompletów rozdzielni dla stanowisk pomiarowych z wyposażeniem.
Czemu konieczna jest ta inwestycja? Jak mówi
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie, Agnieszka Nagoda-Gębicz dotychczasowa instalacja elektryczna i jej parametry okazywały się niewystarczające do podłączenia wszystkich maszyn przemysłowych i stanowisk
laboratoryjnych oraz innych urządzeń, które w ciągu minionych czterech lat sukcesywnie przybywały w wyposażeniu sal, służących do nauki przedmiotów zawodowych w Technikum Nowoczesnych
Technologii.

Zjazdy z drogi „pod lasem”

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A.
z Piotrkowa Trybunalskiego zostało wybrane na
wykonawcę 11 indywidualnych zjazdów z przebudowywanej właśnie „drogi pod lasem” w Łuszczanowicach. Duży fragment tej drogi (ponad 50
proc.) został już pokryty bitumiczną nawierzchnią.
Teraz roboty koncentrują się w okolicach ronda,
które powstanie u zbiegu tej drogi z (także przebudowywaną) drogą przez Huby.

udział Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM sp.
z o.o., prowadzące schronisko dla zwierząt w Bełchatowie. Wybranym w przetargu realizatorem
usługi została bełchatowska firma. Umowa obowiązywać ma do końca 2013 roku.

Przypominamy o ułatwieniach

W Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Kleszczowie są dostępne wszystkie druki wniosków
i formularzy, potrzebnych do załatwienia różnych
urzędowych spraw. Po to, by mieszkańcom odległych miejscowości zaoszczędzić czasu, potrzebnego na dojazd do urzędu i pobranie niezbędnego druku, większość najczęściej użytkowanych
formularzy została umieszczona na stronie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
kleszczow.pl) w zakładce „Formularze do pobrania”. Można je stąd pobrać na komputer, wydrukować, a po wypełnieniu przesłać czy dostarczyć do
Urzędu Gminy.
Łączna liczba formularzy zamieszczonych na wspomnianej stronie to 29 dokumentów. Zainteresowani
znajdą tu m.in. wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, (a także 6 innych formularzy z zakresu działania referatu IZP), wniosek o ustalenie
numeru porządkowego posesji, wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów, 6 różnych
formularzy wniosków o przyznanie stypendium,
druk oświadczenia niezbędnego przy składaniu podania o przyznanie mieszkania komunalnego, jak
też zlecenie na publikację ogłoszenia/reklamy w „Informatorze Kleszczowskim”.
Zachęcamy mieszkańców gminy do sięgania po te
druki wniosków i oświadczeń.

Wyjazd na zielone targi

W przetargu na budowę indywidualnych zjazdów
oprócz piotrkowskiej firmy uczestniczył tylko jeden
wykonawca. Zapisany w umowie termin wykonania zjazdów to 31 grudnia br., a kwota wynagrodzenia - 81.758,10 zł.

Kto odbierze bezdomne psy?

Dwie firmy wzięły udział w przetargu dotyczącym
zapewnienia opieki w schronisku bezdomnym
psom, wyłapanym na terenie gminy Kleszczów.
O wyniku przetargu decydowała suma punktów,
uwzględniająca następujące kryteria: cenę za przyjazd ekipy, schwytanie i odstawienie psa do schroniska; opłatę za jeden dzień pobytu psa w schronisku oraz cenę zabiegów weterynaryjnych, które
musi przejść pies po dostarczeniu do schroniska
(wraz z kosztem kwarantanny i czipowania).
Obok łódzkiej placówki o nazwie „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego” w przetargu wzięło

Urząd Gminy w Kleszczowie organizuje w sobotę 31 sierpnia edukacyjny wyjazd do Warszawy na
międzynarodowe targi roślin i ogrodów ,,Zieleń to
życie”. W targach uczestniczy ok. 300 wystawców,
w większości spoza Polski. Oferują oni sadzonki i nasiona roślin, środki ochrony, maszyny i narzędzia ogrodnicze, ogrodowe akcesoria i meble,
a także fachowe książki i poradniki. Targom towarzyszą wykłady i pokazy. W tym roku będą to m.in.
pokazy florystyczne, wykłady na temat uprawy
drzewek bonsai, a także doboru kwitnących krzewów do ogrodu. Wiodące hasło tegorocznej wystawy to „Ogrody z charakterem”.
Zapisy osób zainteresowanych wyjazdem prowadzone są w Urzędzie Gminy - pok. 26 i 24, tel. 44/
731-31-10 wew. 131 lub 146 do wyczerpania limitu
miejsc na jeden autobus (decyduje kolejność zgłoszeń). Odpłatność - 12 zł od osoby, płatne przy zapisie. W ramach ustalonej odpłatności mieści się:
ubezpieczenie, bilet wstępu oraz częściowy udział
środków w kosztach przejazdu. Zgłaszać się mogą
wyłącznie osoby dorosłe. Wyjazd dojdzie do skutku po zebraniu co najmniej 40-osobowej grupy.
Wyjazd o godz.615 z parkingu przy Urzędzie Gminy. Planowany powrót - ok. godz. 2130.
(s)
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Krótko
Goście z Gubina i Brodów
Kolejna grupa mieszkańców gmin Gubin i Brody
odwiedziła na zaproszenie KWB Bełchatów nasz
teren, by zobaczyć z bliska, jak funkcjonuje odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego i jak rozwijają się gminy położone w sąsiedztwie odkrywki.

W auli SOLPARKU prezentację poświęconą gminie Kleszczów przedstawił sekretarz gminy Kazimierz Hudzik. Odpowiedział też na zadawane
przez gości pytania.

Wyniki matur
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi i Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiły wyniki
tegorocznych egzaminów maturalnych. Średnia
wyników, jakie podczas matur uzyskali absolwenci
liceum i technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie okazała się znacznie wyższa od średniej wojewódzkiej i krajowej. W przypadku egzaminu z matematyki wynik maturzystów
kleszczowskiego technikum to 75,30 %, podczas
gdy średnia wojewódzka to 57,7 %, a krajowa –
55 %. W porównaniu z wynikami wojewódzkimi
uczniowie technikum uzyskali prawie o 10 proc.
lepszy wynik w maturze z języka polskiego, a licealiści o prawie 18 % zdystansowali województwo
w egzaminie z języka niemieckiego.

Wyprawka 2013
„Wyprawka szkolna” to rządowy program dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów
z uboższych rodzin, a także dla uczniów niepełnosprawnych. W nadchodzącym roku szkolnym
na dofinansowanie mogą liczyć uczniowie: ●
klas I-III oraz V w szkołach podstawowych, ● kl.
II zasadniczej szkoły zawodowej, ● kl. II szkoły
ponadgimnazjalnej, ● uczniowie niepełnosprawni.
Osoby uprawnione do tej pomocy mogą jednorazowo otrzymać od 225 do 770 zł. O kryteriach
przyznawania pomocy z programu „Wyprawka”,
a także terminach i miejscu składania wniosków
napiszemy więcej w kolejnych wydaniach „IK”.

Droga zamknięta przez 11 miesięcy?
Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie poinformował o rozpoczęciu prac przygotowawczych do
remontu drogi 1902E na odcinku Słok - Biłgoraj.
„Pełne zamknięcie drogi będzie obowiązywało do
czasu zakończenia inwestycji tj. do 20 czerwca
2014 roku” – czytamy w komunikacie.
(s)
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Procedury związane z przyłączaniem
nowych odbiorców do gminnej sieci gazowej

Od połowy czerwca bieżącego roku, zgodnie z uchwałą
nr XXXIV/331/2013 Rady Gminy Kleszczów, gminna sieć gazowa została wydzierżawiona na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (od 01.07.2013 r.
PGNiG SPV4 sp. z o.o. Oddział w Warszawie).
Jak zmiana ta wpłynie na procedury związane ze staraniem
się inwestorów o przyłączenie do gminnej sieci gazowej? Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Kleszczowie informuje, że:
• Dzierżawca sieci gazowej jest odpowiedzialny za jej prawidłowe utrzymanie oraz usuwanie i likwidację skutków ewentualnych awarii. Jednostki organizacyjne PGNiG SPV4 sp.
z o.o. będą również odpowiadać za uzgadnianie dokumentacji
projektowej obiektów budowlanych, sytuowanych w odległości podstawowej lub w strefie kontrolowanej gazociągu, przy
czym dla inwestycji, dla których zostały już wydane warunki
techniczne, uzgodnień dokonuje organ, który warunki wydał.
• Gmina Kleszczów będzie w dalszym ciągu realizować budowę
sieci gazowej na terenie gminy, w tym - na wniosek zainteresowanych właścicieli nieruchomości - do granicy ich posesji.
Dla podmiotów deklarujących pobór paliwa gazowego do 10
m3/h proces ten będzie odbywał się wg następującego schematu:
1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej
składa w Urzędzie Gminy w Kleszczowie wniosek o określenie
możliwości rozbudowy sieci gazowej.
2. Urząd Gminy w Kleszczowie ustala możliwość rozbudowy
sieci gazowej na podstawie warunków technicznych rozbudowy
sieci gazowej wydanych przez PGNiG SPV4 sp. z o.o. Oddział
w Warszawie Zakład w Łodzi i w terminie do 60 dni od daty złożenia wniosku przekazuje wnioskodawcy informację o możliwości
rozbudowy gminnej sieci gazowej wraz z kserokopią warunków
technicznych określonych przez PGNiG SPV4 sp. z o.o.
3. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej
występuje do PGNiG SPV4 sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu
Radomsko, ul. Ks. Kościowa 91, 97-500 Radomsko z wnioskiem
o określenie warunków technicznych na budowę instalacji gazowej (wzór wniosku na stronie przedsiębiorstwa, do wniosku
należy dołączyć kserokopię określonych przez PGNiG SPV4 sp.
z o.o. warunków technicznych rozbudowy sieci gazowej), zleca
opracowanie projektu technicznego instalacji oraz jej budowę.
4. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę instalacji gazowej,
podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej może zło-

Nadal można składać
deklaracje śmieciowe
Mieszkańcy gminy Kleszczów złożyli dotychczas ponad 90 %
deklaracji, dotyczących opłat za odpady komunalne. Wprawdzie
upłynął już wyznaczony czas na złożenie przez mieszkańców deklaracji, ale wszyscy spóźnialscy mają jeszcze szanse na wypełnienie obowiązku bez żadnych konsekwencji.
Jeżeli ktoś nie złoży deklaracji, pomimo ciążącego na nim obowiązku, wysokość opłaty może zostać naliczona odgórnie przez
urzędników. Aby tego uniknąć zachęcamy do jak najszybszego
wypełnienia druku i przekazania go do urzędu.
W najbliższych tygodniach właściciele nieruchomości otrzymają informację z indywidualnym numerem rachunku bankowego, na
który będzie można wpłacać opłatę za wywóz odpadów, co ułatwi
i usprawni kontrolę rozliczeń.
Osoby przyzwyczajone do wnoszenia opłaty za odpady u inkasenta będą mogły korzystać również z tego sposobu, po przyjęciu
właściwej uchwały przez Radę Gminy Kleszczów.
Pierwszą opłatę należy uiścić do 15 października 2013 roku.

żyć do Urzędu Gminy w Kleszczowie wniosek o rozbudowę sieci
gazowej.
5. Gmina Kleszczów opracowuje dokumentację projektową
oraz realizuje rozbudowę sieci gazowej (termin realizacji jest określany w momencie złożenia wniosku, obecnie wynosi od 6 do 12
miesięcy).
6. Po dokonaniu odbioru technicznego rozbudowy sieci gazowej (przyłącza) oraz po złożeniu przez klienta deklaracji o gotowości instalacji do odbioru paliwa gazowego RDG Radomsko
sporządza informację o gotowości dostarczania paliwa gazowego.
7. Klient, w terminie do sześciu miesięcy od momentu przekazania mu kopii protokołu odbioru technicznego rozbudowy sieci
gazowej (przyłącza), powinien spisać z przedsiębiorstwem obrotu
gazem umowę handlową.
8. Po zawarciu umowy handlowej przedsiębiorstwo dystrybucyjne gazu (PGNiG SPV4 sp. z o.o.), na podstawie zlecenia
przedsiębiorstwa obrotu gazem, montuje gazomierz w uzgodnionym z klientem terminie.
• UWAGA: Jeżeli do nieruchomości zostało już wybudowane
przyłącze gazowe, w razie potrzeby o wydanie warunków technicznych należy zwrócić się do RDG Radomsko.
Dla podmiotów deklarujących pobór powyżej 10m3/h właściwą
jednostką do współpracy ze strony PGNiG SPV4 sp. z o.o. jest
Sekcja Rozwoju i Przyłączania Klienta Biznesowego w Łodzi.
Aktualne formularze wniosku o określenie możliwości rozbudowy sieci gazowej oraz wniosku o rozbudowę sieci gazowej są
dostępne na stronie gminnego BIP (www.bip.kleszczow.pl) w zakładce „Formularze do pobrania”.

Odzyskaj akcyzę

å ciąg dalszy na str. 1

31 sierpnia 2013 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem) - wystawionymi od dnia 1 lutego do 31 lipca 2013 r.
W czerwcu br. decyzją ministra rolnictwa został zmieniony wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wzór zmienionego wniosku dostępny jest w Referacie Podatków i Opłat
Lokalnych (pokój nr 6) oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie.
Informujemy, że kopie załączników podlegają opłacie skarbowej.

Dyrektor
Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku
zatrudni na czas zastępstwa

nauczyciela wychowania przedszkolnego

w niepełnym wymiarze godzin dydaktyczno-wychowawczych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie przedszkola
lub telefonicznie pod numerem 44/ 731 46 00.
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 23.08.2013 r.
w Przedszkolu w Łękińsku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Łękińsku
zatrudni od dnia 1 września 2013 r. na rok szkolny 2013/14

nauczyciela psychologa

w wymiarze 6 godzin dydaktycznych (6/24 godz.).
Informacje na temat wymaganych od kandydatów kwalifikacji, a także dokumentów, które należy złożyć, można uzyskać telefonując na nr 44/ 731
42 25. Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie SP im. M. Kopernika w Łękińsku, ul. Szkolna 20, w terminie do 26 sierpnia 2013 r.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
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Profilaktyczne
programy zdrowotne
Jak co roku Urząd Marszałkowski w Łodzi zaprasza mieszkańców regionu do skorzystania z bezpłatnej profilaktyki w ramach
organizowanych i finansowanych przez samorząd województwa
programów zdrowotnych. W 2013 roku w budżecie województwa
łódzkiego na realizację pięciu programów profilaktycznych zarezerwowano kwotę 350.000 zł. Ponad trzy tysiące osób obejmą następujące programy profilaktyczne:
• program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci
i młodzieży (do jego realizacji zaangażowano 6 placówek w Łodzi, a także po jednej w Kraszewie, Sieradzu, Zduńskiej Woli
i Justynowie),
• zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci (7 placówek w Łodzi oraz
placówki w Pabianicach, Łasku, Rawie Mazowieckiej i Piotrkowie
Trybunalskim),
• program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy
typu 2 (3 placówki w Łodzi i 2 w Poddębicach),
• program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku
szkolnym (5 placówek w Łodzi, 3 w Pabianicach, a także placówki z Konstantynowa Łódzkiego, Poddębic i Sieradza).
W tym roku był też realizowany program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Program ruszył
w kwietniu, a już w połowie czerwca zakończono zapisy, z powodu
wyczerpania przewidzianego limitu miejsc.
Więcej szczegółowych informacji na temat programów profilaktycznych, a także szczegółowy wykaz realizujących je placówek
znaleźć można na stronie internetowej http://www.profilaktyka.
lodzkie.pl/programy-wojewodzkie/programy-2013.

Całodobowa
informacja
dla pacjentów
Łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje
o funkcjonującej, całodobowej infolinii „Info-Medic”. Aby z niej
skorzystać, należy wybrać numery:
• tel. 801 090 018 (dla telefonów stacjonarnych koszt minuty
0,28 zł netto),
• tel. 42/ 292 05 01 (dla dzwoniących z telefonów komórkowych).
Natomiast w dni powszednie w godzinach od 8 do 16 dostępna
jest linia informacyjna łódzkiego oddziału NFZ. Kontakt z nią
jest możliwy po wybraniu numerów:
• tel. 194 88
• tel. 42/ 194 88 - dla ubezpieczonych spoza Łodzi
Pod numerami infolinii można uzyskać informacje dotyczące:
1. Zasad korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, także
o miejscach udzielania pomocy w nocy, weekendy i święta.
2. Zasad korzystania i miejsc wykonywania świadczeń w ramach
programów profilaktycznych, finansowanych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.
3. Miejsc wykonywania świadczeń zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
4. Zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
5. Liczby osób oczekujących na udzielenie świadczenia oraz średniego czasu oczekiwania na świadczenia specjalistyki ambulatoryjnej lub szpitalnej.
6. Dowodów ubezpieczenia, wysokości składki, zasad uzyskania
EKUZ.
7. Zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego
w krajach Unii Europejskiej.
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Nowe wnioski o alimenty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy - od 1.10.2013
r. do 30.09.2014 r. - przyjmowane są od dnia 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik
następuje do dnia 30 listopada.
Więcej informacji pod numerem telefonu 44/ 731 36 32 oraz
na stronach internetowych: l http://www.gopskleszczow.pl/index, l http://www.gops.bip.kleszczow.pl.

Nocna pomoc medyczna
Z początkiem lipca nastąpiły pewne zmiany dotyczące miejsc,
w których pacjenci w województwie łódzkim mogą korzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
W przypadku powiatu bełchatowskiego miejscem wyznaczonym do sprawowania
nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123. Telefony kontaktowe:
509 567 662, 510 291 212, 502
399 028.
Jak informuje NFZ ze
świadczeń nocnej i świątecznej
Źródło: www.zdrowie.lodzkie.pl.
opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia
stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.
Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez
względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy
w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam,
gdzie ma najbliżej.
Jeśli konieczna jest wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki
można ją umówić telefonicznie pod podanymi numerami telefonów
(należy jednak pamiętać, że o wizytę domową lekarza lub pielęgniarki można poprosić tylko w poradni znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy).

Serdecznie dziękuję wszystkim Wyborcom,
którzy oddali na mnie głos w przedterminowych
wyborach Wójta Gminy Kleszczów
w dniu 07 lipca br., opowiadając się tym samym za
uczciwością i dalszym rozwojem
naszej „małej Ojczyzny”.
Renata Skalska

1 - 15 VIII `2013

Informator

KLESZCZOWSKI

Policyjne tematy
Awansowali
Z okazji tegorocznego Święta Policji awans na wyższy stopień
uzyskało pięcioro funkcjonariuszy Posterunku Policji w Kleszczowie. Jarosław Piątakiewicz - dzielnicowy rejonu I ma teraz stopień
starszego aspiranta. Do tego samego stopnia został awansowany
dzielnicowy rejonu II - Piotr Kostrzewa. Młodszym aspirantem został
natomiast Rafał Rosa - detektyw Zespołu ds. Kryminalnych.
Awanse do stopnia sierżantów sztabowych otrzymali funkcjonariusze pracujący w Zespole ds. Prewencji: Agnieszka Pukacz i Tomasz Retke. Serdecznie gratulujemy.

Brakuje krwi!

W związku z bardzo dramatycznym brakiem zapasów krwi
w całym kraju Gminny Klub HDK Kleszczów zwraca się z gorącym
apelem o wzięcie udziału jak największej liczby czynnych krwiodawców oraz osób, które jeszcze nimi nie są, w najbliższej akcji
krwiodawczej w Kleszczowie. Akcja odbędzie się w SOLPARKU
Kleszczów w dniu 9 sierpnia w godzinach 11.00-14.00.
W bankach krwi brakuje krwi wszystkich grup! Jak informują
media z tego powodu odkładane są w szpitalach planowane zabiegi operacyjne.
Zgłoś się na naszą akcję i oddaj krew potrzebującym!!!
Nie bądź obojętny! Krew to bezcenny lek, którego nie da się
zastąpić innymi lekami.
Okres wakacyjny jest czasem szczególnym, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na krew, ponieważ wiele osób przebywa na wypoczynku i dlatego jest mniej dawców krwi. Z drugiej strony,
w związku ze zwiększonym przemieszczaniem się ludzi z miejsca na miejsce różnymi środkami komunikacji, zwiększa się liczba wypadków drogowych, a co za tym idzie jest też więcej osób
rannych, potrzebujących krwi. Prosimy więc o potraktowanie naszego apelu jak najpoważniej.
Zarząd Gminnego Klubu HDK
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. z siedzibą w Kleszczowie,
ul. Główna 122, zaprasza do udziału w
kursach językowych, których rozpoczęcie
zaplanowano na miesiąc WRZESIEŃ br.:
o język angielski dla: ● początkujących; ● na poziomie
podstawowym; ● na poziomie średnio zaawansowanym,
o język angielski na poziomie elementary z elementami
języka biznesowego,
o język angielski na poziomie średnio zaawansowanym z
elementami języka biznesowego,
o język niemiecki dla: ● początkujących; ● na poziomie
podstawowym; ● na poziomie średnio zaawansowanym,
o język hiszpański dla: ● początkujących; ● na poziomie
podstawowym; ● na poziomie średnio zaawansowanym,
o język rosyjski dla dorosłych - poziom A2/B1.
Każdy semestr obejmuje 60 godz. dydaktycznych zajęć, zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, jeden
raz w tygodniu, na terenie Kleszczowa.
Cena 700 zł brutto (cena 1 godz. - 11,66 zł). Możliwość
opłaty w 2 ratach.
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.
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Dzielnicowi w rejonach
Dla usprawnienia działalności Posterunku Policji w Kleszczowie teren gminy Kleszczów jest podzielony na trzy rejony. Każdy
z nich podlega innemu dzielnicowemu. Rejon I obejmuje teren całej miejscowości Kleszczów. Dzielnicowym jest tu st. asp. Jarosław
Piątakiewicz. Rejon II to: Łuszczanowice, Łuszczanowice Kolonia,
Łękińsko, Wolica i Czyżów. Pieczę nad tym rejonem sprawuje dzielnicowy st. asp. Piotr Kostrzewa. Dzielnicowym rejonu III (Antoniówka, Żłobnica, Dębina, Kamień i Rogowiec) jest natomiast mł. asp.
Jacek Sadek.

W wakacje więcej patroli
Od 1 lipca Posterunek Policji w Kleszczowie uruchomił tzw. ponadnormatywne patrole. Było to możliwe dzięki specjalnemu dofinansowaniu z budżetu gminy Kleszczów. Funkcjonariusze w wybrane dni pełnią służby patrolowe późnym wieczorem i nocą.
(s)

Bezpłatne studia
w WSZ w Częstochowie

nauczycieli ma szansę skorzystać z bezpłatnych stuAż 130
diów podyplomowych „Nauczyciel przedmiotów zawodo-

wych”, prowadzonych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie. Program studiów podyplomowych obejmuje 3 semestry
- łącznie 375 godz. dydaktycznych oraz 150 godz. praktyk zawodowych. Zajęcia odbywać się będą w systemie niestacjonarnym, część
z nich zrealizowana zostanie w formie on-line. W ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, refundowane będą także koszty
dojazdów na zajęcia z innych miejscowości.
Rekrutacja na szósty, ostatni nabór potrwa do 31 sierpnia.
Szczegółowe informacje o projekcie zainteresowani znajdą: ● na
stronie internetowej www.wsz.edu.pl/efs-3.3.2, ● w Punkcie Rekrutacyjnym - tel. 34/ 368 30 53, ● w Biurze Projektu - tel. 34/ 368 30 50,
34/ 368 06 08 (pon. - pt. w godz. 8.00-15.00).
(s)
Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS SA z siedzibą w Kleszczowie, ul.
Główna 122, zaprasza do udziału w kursie, którego rozpoczęcie zaplanowano na
miesiąc WRZESIEŃ br. na temat:

„OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Miejsce szkolenia: część teoretyczna - Kleszczów; część
praktyczna - Bełchatów.
Cena szkolenia 1.500 zł + VAT (brutto - 1.845 zł).
Kurs trwający 120 godz. dydaktycznych obejmuje:
• 50 godz. teorii z zakresu: podstawowych zagadnień z
psychologii osób starszych, zagadnień z higieny osobistej,
profilaktyki i żywienia osób starszych, pierwszej pomocy,
organizacji czasu wolnego,
• 70 godz. praktyki w Domu Pomocy Społecznej.
Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia na druku
Ministerstwa Edukacji Narodowej i dwóch certyfikatów:
w języku polskim i angielskim. Ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji o kursie 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.
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Remontowe lato

lanowaniem i organizacją prac remontowych w szkołach
i przedszkolach naszej gminy zajmują się obecnie dyrektorzy poszczególnych placówek, a przewidziane na remonty pieniądze umieszczają w rocznych planach finansowych.
Jeśli chodzi o gminne przedszkola to w trakcie wakacji najwięcej prac remontowych jest wykonywanych w Łuszczanowicach.
Jak mówi dyrektor Elżbieta Jasek prace – ze względu na dwutygodniowy dyżur, który w tej placówce zakończył się 26 lipca –
zostały rozłożone na dwa etapy. W pierwszym przeprowadzone
było malowanie sal zajęć wraz z ich częścią magazynową, a także malowanie jadalni. Po zakończeniu wakacyjnego dyżuru rozpoczął się drugi etap prac. Oprócz malowania pomieszczeń szatni
obejmie on wymianę pokrycia podłogi w tejże szatni, czyszczenie
wszystkich wykładzin oraz konserwację podłóg w pozostałych salach. Same tylko prace malarskie kosztować będą ok. 22 tys. zł.
Przedszkole w Łękińsku, które wakacyjny dyżur rozpoczęło
29 lipca, zaplanowane na wakacje roboty remontowe ma już za
sobą. Odnowiony został taras po południowej stronie budynku.
Spękane i zniszczone płytki zostały usunięte i zastąpione bardziej
trwałą nawierzchnią z kostki betonowej. Prace remontowe kosztowały ok. 15 tys. zł. Żadnych prac remontowych (poza realizowaną przez gminę wymianą ogrodzenia), nie będzie w te wakacje
w przedszkolu w Kleszczowie.
W dwóch placówkach szkolnych (szkoła w Łękińsku i kleszczowskie gimnazjum) wakacyjne remonty ograniczyły się do niewielkich prac malarskich. W Łękińsku przeprowadzone zostało
malowanie ścian sali gimnastycznej, a w siedzibie gimnazjum
w ostatnich dniach lipca trwało malowanie ścian w pomieszczeniach zajmowanych przez szkolną administrację. W salach i na
korytarzach zostanie też przeprowadzone tzw. olejowanie parkietowych podłóg. Takie zabiegi konserwacyjne konieczne są (zarówno w pomieszczeniach
gimnazjum, jak i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych) dwa razy do roku.
Malarze mają w te wakacje sporo zajęcia w niektórych częściach szkoły
podstawowej w Kleszczowie. Kiedy uczniowie zawitają tu po wakacyjnej
przerwie zapach farby
olejnej i lakieru poczują
w szatniach, umiejscowionych na najniższym po-

Bar Zachęta Sulmierzyce
OFERUJEMY
● wesela		
● konsolacje
● chrzciny		
● dania na zamówienia
● obiady firmowe
● posiłki regeneracyjne
● przyjęcia okolicznościowe
● wynajem sali
● catering

98-338 Sulmierzyce, pl. Kościuszki 13

Tel. 513 182 388

44 684 61 39
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ziomie. Malowanie objęło tu ściany, sufity, grzejniki, a także wstawioną w stalowe ramy siatkę, która oddziela poszczególne boksy
szatni. Uzupełniające malowanie prowadzone jest także w części
klatek schodowych. W kleszczowskiej podstawówce sporo zajęcia mają również glazurnicy. W pomieszczeniach toalet na parterze
starej części szkoły prowadzony przez nich remont objął zarówno
wymianę sedesów i umywalek, jak też całkowitą wymianę glazury i terakoty.
Wakacyjna przerwa została wykorzystana do odnowienia przyszkolnego kompleksu boisk. Sztuczną murawę wyczesano, a granulat którym nawierzchnia jest posypana spulchniono i wyrównano. Renowacja bieżni i boisk pokrytych poliuretanem polegała na
czyszczeniu nawierzchni. To nie koniec prac. W pierwszej połowie
sierpnia zacznie się montaż zewnętrznych rolet okiennych w salach
nauczania początkowego. Wewnętrzne rolety zostaną natomiast
zamontowane w oknach sal lekcyjnych na I i II piętrze, znajdujących
się po zachodniej stronie nowej części budynku. Same tylko prace
prowadzone w szkolnym budynku (bez konserwacji boisk) kosztować mają ok. 80 tys. zł.
Roboty modernizacyjne prowadzone właśnie w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych dotyczą rozbudowy systemu zasilania elektrycznego w salach do nauki przedmiotów zawodowych. Więcej na
ten temat piszemy „W urzędowym kalejdoskopie”. W przeciwieństwie do wspomnianych wcześniej działań to zadanie zostało przygotowane przez Urząd Gminy.
(s)

Półmetek wakacji

å ciąg dalszy ze str. 1
Dwa sierpniowe tygodnie bardzo wielu uczniów gminnych
szkół, a także studentów zameldowanych na pobyt stały w gminie
Kleszczów (łącznie prawie 500 osób), spędzi na obozach sportowo-rekreacyjnych - głównie nad morzem. Wyjadą na nie w różnych terminach, podzieleni na kilka grup wiekowych. Znaczące
dofinansowanie do tych wyjazdów zapewnił samorząd gminy z tegorocznego budżetu.
W roli rezydentów (sprawdzających czy organizatorzy realizują
cały uzgodniony program, a warunki pobytu uczniów odpowiadają wcześniejszym ustaleniom) wyjedzie na obozy część pracowników GOK. Głównie ze względu na te wyjazdy intensywność zajęć
organizowanych w placówkach GOK będzie w sierpniu znacznie
mniejsza.
(s)
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Wójt Sławomir Chojnowski złożył ślubowanie
å ciąg dalszy ze str. 1
S. Chojnowski podziękował wyborcom za okazane poparcie,
a zwracając się do radnych wyraził nadzieję na korzystną dla mieszkańców gminy współpracę. Potem były życzenia, gratulacje i podziękowania.
Jako pierwszy życzenia
nowemu wójtowi gminy złożył
przewodniczący Rady Gminy, Henryk Michałek. Zaraz
potem podziękował za dotychczasową
pracę kończącemu swoją misję w gminie
Kleszczów Jackowi Rożnowskiemu, który od
15 czerwca ub.
roku pełnił funkcję wójta.
Jeszcze przed zakończeniem nadzwyczajnej sesji wójt Sławomir Chojnowski odebrał od kilku osób
życzenia i gratulacje za znakomity wynik, uzyskany w wyborach. Po sesji odpowiadając na pytanie
dziennikarki NTL Radomsko o najważniejsze do rozwiązania sprawy powiedział:
– Wstrzymanie dalszego rozwoju „przemysłu
śmieciowego” w gminie Kleszczów, przyspieszenie
rozwoju wód geotermalnych, przyspieszenie inwestycji planowanych przez wiele lat, które jeszcze nie
są wykonane, budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie i przywrócenie normalnych relacji międzyludzkich w naszej gminie.
Przewodniczący Rady Gminy, H. Michałek, zapytany przez NTL Radomsko o możliwość współpracy z nowo wybranym wójtem odpowiedział:

– Tylko we
współpracy
dwóch organów
jakimi są rada
gminy i wójt gminy powstają dobre pomysły, dobre rzeczy dla
miejscowej ludności i w ogóle
dla całej gminy.
Myślę, że dogadamy się na pewnych etapach,
że dyskusje polityczne pójdą na
bok, a sprowadzimy to wszystko do dyskusji merytorycznych.
Część wyborców z naszej gminy czeka kolejne w tym roku głosowanie. Po złożeniu mandatu radnego przez wybranego na funkcję wójta S. Chojnowskiego muszą się odbyć wybory uzupełniające skład Rady Gminy Kleszczów. Wybory uzupełniające w okręgu,
z którego w 2010 roku do Rady Gminy wybrany został Sławomir
Chojnowski, zarządzi wojewoda łódzki.
(s)

Klucze – w listopadzie

na budowie osieW Łuszczanowicach
dla Bełchatowskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej trwają ostatnie prace wykończeniowe przed zaplanowanym na wrzesień
zakończeniem kolejnego etapu inwestycji.
Na listopad zapowiadane jest przekazanie

kluczy lokatorom dwóch budynków oznaczanych roboczo symbolami C 1 i C 2.
To już trzeci etap realizowanej przez
BSM budowy, która liczyć ma łącznie 10
trzykondygnacyjnych budynków, mieszczących po 12 mieszkań każdy. Wyróżnikiem

536-860-730
44/ 731-39-74

każdej części inwestycji są nie tylko oznaczenia budynków, ale przede wszystkim kolory elewacji. Różnicę pomiędzy etapem II
i III widać na zdjęciu.

– W budynku C 1 pozostały jeszcze trzy
wolne mieszkania, natomiast w budynku C
2 - tylko jedno wolne mieszkanie – informuje prezes zarządu BSM, Andrzej Ratajski.
(s)
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ofertowy
na sprzedaż kostki brukowej, obrzeży chodnikowych oraz elementów ogrodzenia betonowego
pochodzących z zadania „Rozbudowa dróg gminnych w Łuszczanowicach....”
oraz kostki brukowej i obrzeży chodnikowych pochodzących z zadania „Modernizacja budynku GOK w Kleszczowie”.
1. Informacje ogólne. Kostka brukowa oraz obrzeża chodnikowe znajdują się na
paletach w Żłobnicy – baza Zakładu Komunalnego „Kleszczów”.
2. Ilości.
• kostka brukowa - koloru szarego, typ Behaton, grubości 8 cm w ilości 760 m2,
• obrzeże chodnikowe - koloru szarego o wymiarach 8x20x100 w ilości 200 sztuk,
• kostka brukowa - koloru czerwonego, typ Behaton, grubości 6 cm w ilości 125 m2,
• kostka brukowa - koloru czerwonego, typ Behaton, grubości 8 cm w ilości 19 m2,
• obrzeże chodnikowe - koloru czerwonego o wymiarach 8x20x100 w ilości 38 sztuk,
• elementy ogrodzenia betonowego o wymiarach 50x200 w ilości 73 sztuki (44 szt.
pełne, 29 szt. ażurowych).
3. Cena sprzedaży oraz terminy przetargów:
• 19 sierpnia 2013 r. do godz. 12.00:
 na 20 m2 kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 200 zł,
 na 50 m2, kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 500 zł,
 na 70 m2 kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 700 zł,
 na 16 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 32 zł,
 na 20 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 40 zł,
 na 73 szt. elementów ogrodzenia betonowego (44 szt. pełne, 29 szt. ażurowych)
za cenę wywoławczą 400 zł,
• 20 sierpnia 2013 r. do godz. 12.00:
 na 20 m2 kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 200 zł,
 na 50 m2, kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 500 zł,
 na 70 m2 kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 700 zł,
 na 16 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 32 zł,
 na 20 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 40 zł,
• 21 sierpnia 2013 r. do godz. 12.00:
 na 20 m2 kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 200 zł,
 na 50 m2, kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 500 zł,
 na 70 m2 kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 700 zł,
 na 16 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 32 zł,
 na 20 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 40 zł,
• 22 sierpnia 2013 r do godz. 12.00:
 na 20 m2 kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 200 zł,
 na 50 m2, kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 500 zł,
 na 70 m2 kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 700 zł,
 na 16 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 32 zł,
 na 20 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 40 zł,
• 23 sierpnia 2013 r. do godz. 12.00:
 na 20 m2 kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 200 zł,
 na 30 m2, kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 300 zł,
 na 50 m2 kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 500 zł,
 na 10 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 20 zł,
 na 18 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 36 zł,
• 26 sierpnia 2013 r. do godz. 12.00:
 na 20 m2 kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 200 zł,
 na 30 m2, kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 300 zł,
 na 50 m2 kostki brukowej szarej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 500 zł,
 na 10 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 20 zł,
 na 18 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 36 zł,
• 27 sierpnia 2013 r. do godz. 12.00:
 na 25 m2 kostki brukowej czerwonej gr. 6 cm za cenę wywoławczą 250 zł,
 na 40 m2, kostki brukowej czerwonej gr. 6 cm za cenę wywoławczą 400 zł,
 na 60 m2 kostki brukowej czerwonej gr. 6 cm za cenę wywoławczą 600 zł,
 na 19 m2 kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm za cenę wywoławczą 190 zł,

 na 18 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 36 zł,
 na 20 szt. obrzeży chodnikowych za cenę wywoławczą 40 zł.
4. Termin realizacji. W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy oraz uiszczeniu
należności w kasie Urzędu Gminy.
5. Elementy składowe oferty. Oferta składa się z oferty cenowej (wg załączonego wzoru).
Wymaga się składania oddzielnych ofert cenowych na każdy ze składników majątkowych.
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
- przygotowana na piśmie, w formie zapewniającą pełną czytelność jej treści,
- sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności,
- złożona w jednym egzemplarzu,
- każda strona oferty podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań,
- wszystkie strony oferty ponumerowane,
- wszelkie poprawki dokonywane 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:
Sprzedaż składników majątkowych - dotyczy przetargu w dniu ………………….2013
roku
Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
7. Kryteria oceny i ich znaczenie. Jednym kryterium oceny oferty jest wysokość
zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje
najwyższą cenę brutto.
8. Postanowienia końcowe.
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 73131-10 wew. 140, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
WZÓR OFERTY CENOWEJ
						
Wójt Gminy Kleszczów
…………………………….
(miejscowość, data )
OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego ograniczonego na sprzedaż
składników majątkowych - kostki brukowej, obrzeży chodnikowych oraz ogrodzenia
betonowego pochodzących z zadania „Rozbudowa dróg gminnych w Łuszczanowicach....”
oraz kostki brukowej i obrzeży chodnikowych pochodzących z zadania „Modernizacja
budynku GOK w Kleszczowie”
…………………………………………………………............……………………………………..
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)
…………………………………………………………................…………………………………..
…………………………………………………………............……………………………………..
Zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym ograniczonym w dniu …………………....…
na ilość ……. m2/szt. *
sprzedaż kostki brukowej*, obrzeży chodnikowych*, elementów ogrodzenia
betonowego*
i proponuję cenę.

Cena brutto

KOREPETYCJE
● niemiecki ● włoski
● hiszpański ● portugalski
Tel. 796 816 947

……………………………………

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

*niepotrzebne skreślić
Ponadto oświadczam, że jest mi znany stan zużycia w/w kostki brukowej, obrzeży
chodnikowych i elementów ogrodzenia betonowego, 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 II przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna
pozyskanego w ramach wycinki w miejscowości Czyżów.
1. Ilość drewna.
Drewno znajduje się przy Oczyszczalni Ścieków w Łękińsku, ułożone w stosy.
Łączna ilość drewna - 74,5 m3, w tym: ● opał - 5 m3, ● średniowymiarowe liściaste
(Brz + Rb) - 10,30 m3, ● średniowymiarowe liściaste (Lp) - 17 m3, ● średniowymiarowe iglaste (So) - 42,20 m3.
2. Informacje ogólne.
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty na całość drewna,
bądź na konkretny gatunek.
3. Cena sprzedaży.
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w całości w wysokości: 10 059,21 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć
złotych 21/100), bądź w rozbiciu na gatunki:
• opał – 5 m3 - 362,88 zł,
• średniowymiarowe liściaste (Brz + Rb) – 10,30 m3 – 1 621,63 zł,
• średniowymiarowe liściaste (Lp) – 17 m3 – 2 676,48 zł,
• średniowymiarowe iglaste (So) – 42,20 m3 – 5 398,22 zł.
4. Termin realizacji.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty.
Oferta składa się z oferty cenowej, sporządzonej wg załączonego wzoru.
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
• wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej
pełną czytelność jej treści,
• ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności,
• ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu,
• wymaga się, by oferta była podpisana - każda strona oferty, przez osobę lub
osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań,
• oczekuje się, by wszystkie strony oferty były ponumerowane,
• wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą
dokonania poprawki,
• dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Oferta będzie umieszczona w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:
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7. Terminy.
Termin składania ofert upływa z dniem 28.08.2013 r. o godz. 1200. Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie (pokój nr 8). Termin otwarcia
ofert: 28.08.2013 r. o godz. 1215. Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w siedzibie UG
w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto.
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za
drewno.
9. Postanowienia końcowe.
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży, której termin podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest oferta cenowa.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyn.
……………………………………………………
pełna nazwa oferenta oraz adres, numer telefonu
Wójt Gminy Kleszczów
……………………..
miejscowość, data
OFERTA CENOWA
Nawiązując do II ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż
drewna pochodzącego z wycinki w miejscowości Czyżów oferujemy cenę (wybraną pozycję podkreślić):
1. Łączna ilość drewna - 74,5 m 3 ………………………………………zł
lub
2. Opał – 5 m3……….…………………………………………….…….zł
3. Średniowymiarowe liściaste (Brz + Rb) - 10,30m3 ………………..zł
4. Średniowymiarowe liściaste (Lp) - 17 m3……………………………zł
5. Średniowymiarowe iglaste (So) - 42,20 m3…………………………..zł
Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego będziemy odbierać drewno i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty. Zobowiązujemy się, w przypadku
wygrania przetargu, do zawarcia stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia
o wyborze naszej oferty.

Sprzedaż drewna pochodzącego z zadania „Rozbudowa układu
drogowego wraz z budową pełnej infrastruktury technicznej w
miejscowości Czyżów”

…………………………………
pieczęć i podpis

KOMUNIKATY ROLNICZE
Przegląd łąk

Od 5 do 9 sierpnia specjaliści z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy będą na terenie gminy Kleszczów
prowadzić przegląd stanu trwałych użytków zielonych w celu
określenia aktualnego zasięgu leja depresji KWB Bełchatów oraz
jego ujemnego wpływu na plonowanie łąk w II pokosie.

ROL-SZANSA 2013

W sobotę i niedzielę 24 i 25 sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim
odbędzie się XXII Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza
ROL–SZANSA. W okolicach zamku w Bykach (to siedziba piotrkowskiego oddziału Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach) można będzie obejrzeć, a także kupować
maszyny i urządzenia rolnicze, wyposażenie budynków inwentarskich, nawozy, pasze, środki ochrony roślin, kwiaty i krzewy
ozdobne, materiały i projekty budowlane. Wystawie towarzyszyć
mają występy estradowe, a także różne konkursy, m.in. konkurs
„Maszyna Targów”; AgroLiga (etap wojewódzki); Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne (etap wojewódzki).
(s)
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Sport
Najlepsi w piłce plażowej

Sport
Pływacki turniej

dniu 23 lipca odbył się na basenie w SOLPARKU gminny
na boisku w Żłobnicy odbył się II Gminny Turniej PiłW
turniej w pływaniu dzieci i młodzieży. Była to jedna z cyklu
20 lipca
ki Plażowej Mężczyzn o Puchar Prezesa Klubu LKS Omeimprez zaplanowanych na okres wakacji przez LKS Omega Klesz-

ga Kleszczów. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, gdyż
uczestniczyło w nim 9 drużyn z gminy Kleszczów. Drużyny podzielone zostały na trzy grupy.
Najlepsza w turnieju okazała się drużyna w składzie:
Piotr Płaza i Krzysztof Czajkowski (na zdjęciu – z Janem Gurazdą, prezesem
klubu). Drugie miejsce zajęła drużyna: Jerzy Leśniak
- Jarosław Grzybek, trzecie:
Krzysztof Frukacz - Dariusz
Zielnik, zaś czwarte: Mariusz Grzegorczyk - Szymon Madejczyk.
Ponadto wystąpiły drużyny: Rafał Wojtaszek Damian Szymanek, Marcin
Szymak - Krzysztof Tarnowski, Arkadiusz Klewin - Radosław Klewin, Łukasz Walenciak - Piotr Michałek, Bartosz Kuśmierek - Przemysław Górazda.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary i nagrody w postaci sprzętu sportowego, ufundowane przez LKS Omega Kleszczów.
Prezes Klubu gorąco dziękuje wszystkim uczestnikom i kibicom za
udział w turnieju.

czów.

•
•
•
•
•

Podajemy zwycięzców poszczególnych kategoriach wiekowych:
dziewczęta - klasa I-III - Amelia Masłowska,
chłopcy I-III - Jakub Mazur,
chłopcy IV-VI - Mikołaj Podsiadły,
gimnazjum - chłopcy - Patryk Niedbała,
szkoły ponadgimnazjalne - dziewczęta - Małgorzata Skalska.
Wszystkim uczestnikom zostały wręczone nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu na wieniec dożynkowy

Uczestnicy:
1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, organizacje zrzeszone zarejestrowane i niezarejestrowane (np. Kluby Seniora, rady
sołeckie, rady kościelne itp.) z terenu Gminy Kleszczów. Wieńce
mogą być wykonywane indywidualnie lub w zespołach 4-osobowych. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 09.08.2013 r. w siedzibie
GOK w Łękińsku, ul. Szkolna 2 do godz. 15.00 (karta zgłoszenia w
załączeniu).
2. Prace powinny być indywidualne, nigdzie dotąd niewystawiane
i nienagradzane.
3. Prace muszą być podpisane przez autora i zawierać imię, nazwisko, wiek autora.
4. Wieńce należy dostarczyć w dniu 25.08.2013 r. do godz. 12.00 na
plac dożynkowy - boisko sportowe w miejscowości Łękińsko.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
6. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona.
Kryteria oceny:
1. Podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów (kłosy zbóż, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty,
wstążki, itp.).
2. Wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał użyty do
wykonania wieńca oraz kompozycja).
3. Wykorzystanie w budowie wieńca oryginalnych, nowatorskich inwencji.

Ocena:
1. Oceny wieńców dożynkowych dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów, w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
2. Przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystości dożynkowych w dniu 25.08.2013 r. na placu dożynkowym
w miejscowości Łękińsko.

KARTA

ZGŁOSZENIA

udziału w konkursie „WIENIEC DOŻYNKOWY”
Imię i nazwisko ................................................................................
Adres ...............................................................................................
...........................................................................................................
Nr telefonu ........................................................................................
Oświadczam, że:
• zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu,
• wyrażam zgodę na sfotografowanie mojego wieńca oraz podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi do publicznej wiadomości do celów promocyjnych organizatora konkursu.
Data i podpis zgłaszającego
..............................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Data i podpis zgłaszającego

"

Organizator - Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
i Urząd Gminy w Kleszczowie.
Cele konkursu:
1. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych i ciągle żywych tradycji ludowych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.
2. Propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wyplatania wieńców.
3. Wymiana doświadczeń.
4. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

..............................................................
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Sport
Nasze siatkarki w Burzeninie

w Burzeninie (powiat sieradzki) odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
14 lipca
Województwa Łódzkiego w Siatkówce Plażowej Kobiet. W imprezie zorgani-

zowanej staraniem Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi, Urzędu Gminy i Rady
Gminnej LZS w Burzeninie uczestniczyły także zawodniczki LKS Omega Kleszczów:
Patrycja Sokołowska i Klaudia Sudak oraz Malwina Sakrajda i Marta Sakrajda.

Sport
Pływacy nie próżnują
pora nie dla wszystW akacyjna
kich uczniów oznacza błogie

lenistwo. Zawodnicy sekcji pływackiej
LKS Omega Kleszczów - Monika Szymańska i Filip Mielczarek pod opieką
trenera Roberta Pawlickiego wyjechali
na odbywającą się w Drzonkowie pływacką olimpiadę.
W zawodach, których uczestnikami byli zawodnicy w wieku 17 i 18 lat,
pływacy z Kleszczowa uzyskali siedem
rekordów życiowych - Monika Szymańska na 800 m stylem dowolnym i Filip
Mielczarek na 200 m i 400 m zmiennym, 50 m i 100 m dowolnym oraz 50 m
grzbietowym (zarówno w eliminacjach,
jak i w finałach).

Sport
Lekkoatletyczny sezon w pełni

 Mityng kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski (Częstochowa, 22 czerwca): ● Mateusz
Urbaniak - I m. na 800 m, ● Weronika Chojka - I m. na 400 m, ● Maciej Roczek - IV m.
na 200 m i VII m. na 100 m, ● Kamil Kubiak - VIII m. na 800 m.
 XVI Międzynarodowy Mityng „Grand Prix Sopotu” im. Janusza Sidły - Bursztynowa
Mila (Sopot, 13 lipca) ● Mateusz Urbaniak - II m, na 800 m.
 Mityng Wakacyjny (Sosnowiec, 17 lipca): ● Weronika Chojka - I m. na 200 m i II m. na
100 m, ● Marta Olczyk - IV m. na 400m, ● Kamil Kubiak - XII m. na 1500 m.
 89 Mistrzostwa Polski Seniorów (Toruń, 19-21 lipca) ● Mateusz Urbaniak - V m. na
800 m.

Sport
„Kleszczów na piątkę”…

… to tytuł imprezy biegowej, którą klub
LKS Omega Kleszczów zamierza zorganizować w niedzielę 22 września. Uczestnicy przebiegną dystans 5 kilometrów. Trasa prowadzić ma wokół osiedla „Zacisze”,
fragmentem ulicy Głównej, ulicą Miłą, drogą przez Łuszczanowice (od GPZ Kleszczów do ul. Sportowej) i ulicą Sportową.
Miejscem startu i mety biegu „Kleszczów na
piątkę” ma być stadion gminny. Organizatorzy liczą na udział ponad 200 zawodników.

Promocji idei rekreacyjnego biegania
służyć też będą biegi dla dzieci na dystansie 100, 200, 400 i 800 m, które poprzedzą główny bieg. Więcej szczegółowych informacji zainteresowani znajdą
na specjalnej stronie internetowej: www.
kleszczowna5.pl.
Najważniejsze informacje organizacyjne będziemy podawać także na
łamach kolejnych wydań „Informatora”.
(s)

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak
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Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
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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GOK informuje i zaprasza
Dziwne zjawiska w Mościskach

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 18 lipca wycieczkę dla uczniów
szkół podstawowych do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” w Mościskach.
Farma położona w połowie drogi pomiędzy Warszawą i Lublinem to miejsce
pełne atrakcji nie tylko dla dzieci, ale również i dorosłych. Oprócz „Latającej
chaty tajemnic” wycieczkowicze oglądali inne eksponaty: „lewitujący kran”
(z którego leci woda, choć nigdzie nie jest podłączony); „magiczny domek”, który
sam się porusza; „studnię nieskończoności”, w której zajrzeć można do wnętrza
ziemi. Przy meblach olbrzyma, gigantycznych szachach czy mega-olbrzymim
kubku z kredkami dzieci mogły się przez chwilę poczuć jak krasnoludki.
Było też poszukiwanie w labiryncie wskazówek do rozwiązania ukrytej
zagadki, ścieżka zdrowia, przejście „tunelem zapomnienia”. Uczestnicy
wyjazdu obejrzeli przedstawienie iluzjonistyczne z Panem Ząbkiem w roli
głównej. Na zakończenie w „Grobowcu Faraona” nastąpiło spotkanie
z… ruchomą mumią.

Bliskie atrakcje

Dojazd do ośrodka „Góra Kamieńsk” zajmuje nie więcej niż pół
godziny. Nawet w letnie dni znaleźć tu można świetną zabawę. Miały z niej
okazję skorzystać dzieci i młodzież, dla których 22 lipca GOK zorganizował
kilkugodzinny wyjazd. Największym powodzeniem wśród uczestników cieszył
się pięciokrotny zjazd torem saneczkowym, którego specyficzna konstrukcja
dostarcza sporych wrażeń. Dzieci mogły się też wyszaleć korzystając ze
zjazdów na „dmuchańcach”, a także podczas skoków na euro-bungee.
Z wyjazdów skorzystało ogółem 41 dzieci.

Wystawiali się w Prudniku

7 i 9 czerwca pracownicy GOK zaprezentowali na XVI Wystawie Twórców
Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego
w Prudniku najciekawsze przykłady
rękodzieła, powstającego w gminnych placówkach. Wyeksponowane zostały prace z koronki, ozdoby
z filcu, ręcznie malowane jedwabne
chusty, ceramika, przedmioty zdobione techniką decoupage. Główną ideą
wystawy w Prudniku, odwiedzanej
przez tysiące zwiedzających, jest
prezentacja rękodzieła.
E. W.

NR 15/370

Wakacje w bibliotece

Z początkiem wakacji w placówkach bibliotecznych odbyły się pierwsze warsztaty plastyczno-literackie. W Żłobnicy entuzjaści zagadek i rebusów wykazywali się znajomością
przysłów, a w kolejnych zajęciach ozdabiali pudełeczka metodą decoupage. W placówce bibliotecznej w Łękińsku odbyły się zajęcia „Czytanie na dywanie”, adresowane do najmłodszych.
W głównej siedzibie biblioteki w Kleszczowie dzieci wraz z mamami ozdabiały motywami
z serwetek talerze (na zdjęciu), puszczały wodze fantazji w zajęciach wycinankowych „Śmieszne zwierzątka”, zajmowały się
też przygotowywaniem wakacyjnej biżuterii.

„Przyłapani na czytaniu”

rozpoczął się coroczny konkurs fotograficzny, ogłaszany w wa17 lipca
kacje przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie. Idea kon-

kursu zawarta jest w jego tytule - „Przyłapani na czytaniu”. Zadaniem uczestniczących w konkursie fotografów-amatorów jest uchwycenie zaskakujących,
nietypowych, albo zabawnych scen ukazujących czynność czytania.
Termin przyjmowania prac konkursowych został ustalony przez organizatorów konkursu na dzień 17 września. Szczegółowe wymagania techniczne, jakie spełniać powinny konkursowe prace znaleźć można w regulaminie
zamieszczonym na internetowej stronie GBP w Kleszczowie (www.biblioteka.kleszczow.pl).
Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 fotografie, w postaci
odbitek formatu co najmniej 10x15 cm. Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych: 1. do lat 13, 2. 14-17 lat, 3. 18 lat i więcej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 września br.
(s)

