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Trwa remont siedziby podstawówki w Łękińsku. Budowlańcy uwijają się, by
przed rozpoczęciem roku szkolnego gotowe
były szkolne sale, korytarze i toalety. Najpoważniejszym zadaniem była wymiana okien
w szkolnym budynku. „Plastiki” zostały zastąpione bardziej trwałymi oknami z pomalowanego na ciemnoszary kolor aluminium.
Więcej na str. 2.

Więcej urządzeń
do zabawy
Jak co roku place zabaw wzbogacą się
o nowe wyposażenie. W zeszłym roku uzupełniano urządzenia zabawowe na dwunastu różnych placach. Nowy wielofunkcyjny
zestaw (na zdjęciu) pojawił się na przykład
w sąsiedztwie przedszkola w Łuszczanowicach. W tym roku zmiany nastąpią na pięciu
placach zabaw.
Więcej na str. 2.

III Forum PolskoNiemieckie
w Kleszczowie
W dniach 3-5 września w ramach III
Forum Polsko-Niemieckiego naukowcy,
przedsiębiorcy i samorządowcy będą debatować na temat „Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych”. Miejscem
pobytu uczestników forum będzie kompleks SOLPARK. Wraz z coraz bliższym
zakończeniem wydobycia węgla sprawa rozsądnego zagospodarowania kleszczowskiej „dziury” staje się tematem o kluczowym znaczeniu.
Więcej na str. 3.

Wielki sukces
Weroniki
Zawodniczka LKS Omega Kleszczów,
Weronika Chojka w biegu na 200 metrów
podczas XX Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży we Wrocławiu wywalczyła najwyższe miejsce na podium. W tym biegu
pobiła swój rekord życiowy - 200-metrowy dystans pokonała w czasie 24,86 sek.
Więcej na str. 10.

Weronika Chojka z trenerem
T. Bednarskim

Spółdzielcze
na finiszu
Osiedle Bełchatowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Łuszczanowicach nabiera ostatecznego kształtu. Ekipy budowlane
pracują przy dwóch ostatnich budynkach.
Przekazanie kluczy dla nowych lokatorów
planowane jest na koniec listopada.
Więcej na str. 7.

Jakie gwiazdy
na Dożynkach
Gminnych?

24 sierpnia na terenie stadionu przy
ul. Sportowej 3 w Kleszczowie odbędą się
uroczystości Gminnego Święta Plonów. To
coroczne wydarzenie jest organizowane
dla podtrzymania rolniczych tradycji naszej
gminy i dla podziękowania tym mieszkańcom, którzy zajmują się uprawą ziemi. Dożynkowe uroczystości rozpocznie Msza św.
o godz. 15.00.
W programie estradowym zapowiedziany został m.in. występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów oraz solistów
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Gwiazdą
wieczoru będzie Halina Mlynkova (na zdjęciu). Wystąpi też Margaret z zespołem.
Więcej na str. 12.
Fot. Levron Music

Odliczają czas
do dzwonka
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Projekty rozbudowy sieci FTTH

Remontowe wakacje

dowy kolejnych odcinków sieci światłowodowej FTTH. Jest to sieć
umożliwiająca m.in. udostępnianie Internetu za pośrednictwem mikrokabli optycznych (FTTH - Fiber to the Home, czyli światłowód
do domu).
Nowe projekty techniczne będą tym razem dotyczyć przebiegu
i rozprowadzenia nowoczesnych sieci w Łuszczanowicach (długość sieci ok. 6,7 km) i Łuszczanowicach Kolonii (ok. 0,7 km), na
największym kleszczowskim osiedlu „Zacisze” (ok. 9,9 km) oraz
wzdłuż ulic Rolnej i Ustronnej w Łękińsku (ok. 1,4 km).
Oprócz przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej
wybrana w przetargu firma będzie miała za zadanie: opracować
specyfikacje techniczne związane z wykonaniem i odbiorem robót
budowlanych, dokonać uzgodnień koniecznych do rozpoczęcia budowy sieci, a także uzyskać pozwolenia na budowę.
Dodajmy, że obecnie prowadzona jest budowa światłowodowej
sieci dla miejscowości Łękińsko. Ta inwestycja powinna się zakończyć w połowie września.
(s)

prawienie i uzupełnienie obróbek wokół okien. W części sal po wstawieniu parapetów i wykonaniu tzw. szpaletów przeprowadzono już prace malarskie.
Po powrocie z wakacji uczniowie zastaną trochę odmienione wnętrza sal
lekcyjnych. Największe zmiany zauważą w toaletach, gdzie po usunięciu starej glazury układane są nowe płytki ceramiczne. Nowe będą umywalki, sedesy
i pisuary. Salę gimnastyczną oświetlać mają - jaśniej niż dotąd - nowe
lampy. Pracom remontowym poddana została wewnętrzna instalacja
wodno-kanalizacyjna oraz system
wentylacji w szkole. Naprawione zostało docieplenie ścian budynku sali
gimnastycznej.
Równolegle z robotami wewnątrz szkoły trwają prace przy
przebudowie wejście głównego.
Mają one na celu ułatwienie dostępu do szkolnego budynku osobom niepełnosprawnym. Główne zadania, które budowlańcy będą mieli do przeprowadzenia na zewnątrz to odświeżenie
zanieczyszczonej elewacji zewnętrznej i jej zabezpieczenie przed osadzaniem się podobnych zanieczyszczeń w przyszłości. Przeprowadzony będzie
poza tym remont chodnika i instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu. Wokół
szkolnego boiska powstanie nowoczesna bieżnia lekkoatletyczna, wykonana
zostanie też instalacja zraszania boiska.
Prace remontowe mają być zakończone do 30 września i będą kosztować
gminę 1.808.100 zł brutto.
(s)

8 sierpnia ustalono w Urzędzie Gminy w Kleszczookien w szkole w Łękińsku została połączona z wymianą weNa dzień
W ymiana
wie termin przyjmowania ofert na wykonanie projektów buwnętrznych parapetów na nowe, z konglomeratu. Konieczne było na-

8

Kolejne 100 tys. zł
na stypendia

lipca Gminna Komisja Stypendialna rozpatrzyła ponad 200
kolejnych wniosków o przyznanie stypendiów. Tym razem
decydowała o stypendiach motywacyjnych, które mogą być przyznane uczniom szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcia (m.in. sportowe i artystyczne), przyczyniające się do promowania Gminy Kleszczów. Zatwierdzono 135
wniosków na łączną kwotę 53.600 zł.
Rozpatrywane były także wnioski mieszkających na terenie gminy uczniów szkół ponadgimnazjalnych spoza Kleszczowa (jak informowaliśmy wcześniej, stypendia dla uczniów ZSP w Kleszczowie
przyznane zostały w czerwcu). Portfele grupy 54 uczniów zostały
zasilone kwotą 35.800 zł. Wpłynęło również kilka wniosków o przyznanie stypendium socjalnego. Komisja stypendialna po sprawdzeniu, czy wnioskodawcy spełniają wymagane kryteria, zdecydowała
o wsparciu 8 uczniów łączną kwotą 5600 zł.
Rozpatrzono też wnioski studentów, którzy z różnych przyczyn
złożyli po terminie wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego
za wyniki w nauce za I semestr w roku szkolnym 2013/2014. Czwórce studentów przyznano stypendia (łącznie 3950 zł) z zastrzeżeniem o przestrzeganiu terminów składania wniosków. Osiem wniosków o przyznanie stypendium zostało rozpatrzonych negatywnie,
bo wnioskodawcy nie spełniali warunków określonych w regulaminach.
(s)

Wymień piec, odbierz dotację

instalacji, które służyć mają ograniczeniu emisji zanieczyszW katalogu
czeń na terenie naszej gminy i z tej racji są dotowane z gminnego bu-

dżetu, znalazło się kolejne, siódme już urządzenie. Osiem tysięcy zł dotacji
uzyskać mogą mieszkańcy, którzy zlikwidują tradycyjny piec na węgiel i zastąpią go kotłem grzewczym na pelet.
Pelety to rodzaj brykietu - sprasowane pod wysokim ciśnieniem odpady
drzewne (trociny, wióry, zrębki, kora) w formie kulek lub walców, zapakowanych w worki. Pelety mają podobną wartość opałową jak drewno i niewielką
wilgotność. Po ich spaleniu pozostaje bardzo mało popiołu.
Zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy i ogłoszoną w „Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego” zmianą w regulaminie do uzyskania dotacji
konieczna jest wcześniejsza likwidacja pieca na węgiel konwencjonalny, potwierdzona komisyjnym protokołem z oględzin. Kocioł grzewczy na pelet musi
spełniać parametry normy PN EN 303-5:2012 piątej klasy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie OŚG, telefon
44/ 731-31-10 wew. 146.
(s)

Nowe wyposażenie placów zabaw
października potrwają prace przy utwardzaniu naDo połowy
wierzchni na ogrodzonym placu zabaw w Łękińsku wraz

z dostawą i montażem dwóch nowych urządzeń. Nieco wcześniej,
bo do 4 października, na czterech innych placach zabaw zostanie
zamontowanych kilkanaście różnych urządzeń. Z dwóch złożonych
na przetarg ofert najkorzystniejszą zaproponowała gliwicka spółka
An Archi Group.
Na plac zabaw przy ul. Poprzecznej w Łękińsku zostaną dostarczone: podwójna huśtawka, piaskownice z masztem i wiaderkiem,
2 huśtawki typu „bujak”, karuzela, złożone z kilku atrakcji urządzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 1 roku życia, a także wielofunkcyjny zestaw dla starszych, sprawniejszych dzieci.
Plac zabaw przy ul. Wysokiej w Kleszczowie wyposażony zostanie w nową karuzelę, piaskownicę z domkiem i dwie różne huśtawki. Do wyposażenia placu zabaw w parku w Łuszczanowicach

dodana zostanie podwójna huśtawka, a na plac zabaw przy nowych blokach - aż pięć nowych urządzeń, w tym huśtawki, bujaki,
karuzela i zestaw wielofunkcyjny dla najmłodszych dzieci.
Ustawienie dwóch nowych urządzeń zabawowych na ogrodzonym placu zabaw przy ul. Północnej w Łękińsku poprzedzą prace
związane z utwardzeniem nawierzchni i pokryciem jej warstwą kolorowego poliuretanu. Wyposażenie tego placu zabaw wzbogaci potrójna huśtawka oraz „wypasiony” zestaw wielofunkcyjny złożony
z ponad 20 różnych atrakcji - wież, zjeżdżalni, tunelu, ścian wspinaczkowych, drabinek i kominów.
Dostawa i montaż nowych urządzeń na czterech placach zabaw będzie kosztować niespełna 323,5 tys. zł, natomiast utwardzanie nawierzchni oraz montaż urządzeń przy ogrodzonym placu zabaw w Łękińsku prawie 671 tys. zł.
(s)
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Jak duże ma być składowisko
gipsu koło Kleszczowa?

ługość ok. 2,5 kilometra, szerokość od 500 do 600 metrów - to przybliżone rozmiary wielkiego zbiornika, w którym elektrownia chce w następnych latach składować
gips, powstający w procesie odsiarczania spalin. Zbiornik ziemny podzielony na 4 kwatery
ma być ulokowany w obrębie zwałowiska wewnętrznego KWB Bełchatów.
Obecnie w Urzędzie Gminy w Kleszczowie trwa procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej dotyczącej budowy tego składowiska gipsu. Istotną jej częścią była rozprawa administracyjna, która 29 lipca po południu odbyła się w auli kompleksu SOLPARK.
Za prezydialnym stołem zasiedli przedstawiciele Urzędu Gminy w Kleszczowie, PGE GiEK
S.A oraz firmy POLTEGOR Projekt sp. z o.o. zaś na sali - kilkoro mieszkańców gminy.
Zebranych powitał sekretarz gminy Kazimierz Hudzik. Kierownik referatu ochrony środowiska M. Bębnowski przedstawił kalendarium dotychczasowych działań, podjętych przez
inwestora czyli spółkę PGE GiEK. Grażyna Porwańska z łódzkiej firmy ATMO-ex sp. z o.o.,
która na zlecenie inwestora przygotowała raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zaprezentowała podstawowe założenia tej ziemnej budowli.
å ciąg dalszy na str. 6

C

W Kleszczowie o rekultywacji
terenów pogórniczych

ały pierwszy dzień uczestnicy forum spędzą w Kleszczowie - mówi
współgospodarz forum, wójt Sławomir
Chojnowski. - Jednym z omawianych tematów będzie rekultywacja terenów pogórniczych w kierunku wodnym.
Autorami przygotowanych na ten dzień
prezentacji będą m.in. naukowcy z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej
i przedstawiciele niemieckiej spółki LMBV
(Łużycka i Środkowoniemiecka Spółka Zarządzania Górnictwem). Burmistrz Thomas
Zenker przedstawi przykłady rewitalizacji
i wykorzystania krajobrazu pogórniczego
w Großräschen. W programie znajdzie się
także prezentacja firmowana przez przedstawicieli KWB Bełchatów „Rekultywacja
wyrobiska końcowego zakładu górniczego
KWB Bełchatów, Pole Bełchatów: problemy
i zagrożenia związane z wodną rekultywacją głębokiego wyrobiska”.

W

Drugi, wyjazdowy dzień uczestnicy forum spędzą w Kleczewie. Tu poznawać
będą przykłady zagospodarowania terenów po kopalniach węgla brunatnego
z okolic Konina, Turka i Adamowa. Miejsca, z którymi uczestnicy forum będą się
zapoznawać trzeciego dnia to odkrywka
Szczerców i Góra Kamieńsk.
„Bez względu na rodzaj kopaliny czy
rozmiar górniczych zagłębi w Polsce, Zagłębie Łużyckie i Środkowo-Niemieckie,
którego przedstawiciele są wśród prelegentów, może być dla nas przykładem jak organizować procesy rewitalizacyjne, jak pogodzić potrzeby społeczeństwa, rozwoju
gospodarczego, przyrody i ochrony dziedzictwa górniczego” - pisze w zaproszeniu
do udziału w forum dr hab. Anna Ostręga
z AGH w Krakowie.
(s)

Rozstrzygnięcie konkursów

czerwcu wójt gminy Kleszczów ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku oraz przedszkola w Łuszczanowicach.
9-osobowe komisje konkursowe, w których reprezentowani byli: Urząd Gminy w Kleszczowie, łódzkie Kuratorium Oświaty, rady pedagogiczne i rady rodziców poszczególnych
placówek oraz nauczycielskie związki zawodowe, odbyły 8 i 9 lipca rozmowy z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne.
W konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie zostały złożone 4 oferty. W wyniku postępowania konkursowego nowym dyrektorem została Mariola Świderska-Kulka. Z kolei w konkursie na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku zostały złożone 2 oferty. W wyniku
postępowania konkursowego nowym dyrektorem została Katarzyna Bębnowska.
Na konkurs dotyczący wyboru dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Łuszczanowicach wpłynęła jedna oferta. Komisja na podstawie złożonej oferty podjęła
uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydatki do postępowania konkursowego.
W tej sytuacji organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora nauczycielowi przedszkola (nie dłużej niż na 10 miesięcy), ogłaszając w tym czasie
nowy konkurs, albo powierzyć to stanowisko na 5 lat ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
(s)
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KOMUNIKATY
Odzyskaj akcyzę za paliwo!

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 2014 r. Wniosek o zwrot podatku należy
złożyć w terminie do 29 sierpnia włącznie, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) – wystawionymi od dnia 1 lutego
do 31 lipca 2014 r.
Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Podatków
i Opłat Lokalnych (pokój nr 6) oraz w Punkcie Obsługi
Klienta w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

Termin ważny dla krwiodawców

Kolejna w tym roku akcja honorowego krwiodawstwa, organizowana przez Gminny Klub Honorowych
Dawców Krwi w Kleszczowie, odbędzie się w piątek
8 sierpnia. Osoby chcące uczestniczyć w tej akcji organizatorzy zapraszają do SOLPARKU w godzinach
11.00-14.00.

ARR „Arreks” informuje

Biuro Obsługi Klienta działa na parterze siedziby ARR
„Arreks” SA - wejście od strony ul. Głównej. Klienci
mogą załatwiać tu sprawy telekomunikacyjne (telefon,
Internet) oraz zgłaszać awarie. BOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15.

Bezdomne psy

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje mieszkańców,
że jeśli w okolicach swojej posesji zauważą bezdomnego psa, powinni zgłosić ten fakt do sołtysa swojej
miejscowości. Sołtys po ustaleniu czy pies faktycznie
nie ma właściciela przekazuje do Urzędu Gminy informację o bezdomnym zwierzęciu.
Jeśli okaże się, iż zgłoszony i zabrany pies nie był bezdomny, mieszkający na terenie gminy właściciel zostanie obciążony kosztami jego odbioru i utrzymania
w schronisku.

Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że
w najbliższym czasie Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii
Łuszczanowice będzie czynny w następujących terminach:
• 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 sierpnia 12.00-20.00
• 9 sierpnia - 9.00-20.00

Bezpłatne doradztwo specjalistów ŁODR

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zostały utworzone zespoły
doradcze. Specjaliści ŁODR mają za zadanie m.in.
bezpłatnie doradzać rolnikom, którzy ubiegali się lub
ubiegają o dofinansowanie swojej działalności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Usługi doradcze są prowadzone nie tylko w Centrali ŁODR w Bratoszewicach, ale także w oddziałach
w Piotrkowie Trybunalskim i w Kościerzynie oraz
w 18 rejonowych zespołach doradców. Z doradcami
można kontaktować się od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-14.00. Dane teleadresowe znajdują
się na stronie internetowej ŁODR (http://www.lodr-bratoszewice.pl/).
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REGULAMIN
konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy
Organizator – Gmina Kleszczów i Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.
Cel 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 dożynkowych.
3. Wymiana doświadczeń.
4. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w 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 czteroosobowych.
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 11.08.2014 r. w siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury w Łękińsku, ul. Szkolna 2 do godz. 15.00 (karta
zgłoszenia w załączeniu).
2. Prace powinny być samodzielne, nigdzie dotąd niewystawiane
i nienagradzane.
3. Prace muszą być podpisane przez autora/autorów (imię, nazwisko,
wiek).
4. Wieńce dożynkowe należy dostarczyć w dniu 24.08.2014 r. do
godz. 12.00 na plac dożynkowy – stadion sportowy w Kleszczowie,
ul. Sportowa.
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, kompozycja.
3. Wykorzystanie w budowie wieńca oryginalnych nowatorskich inwencji.

NR 15/394

Ocena:
1. Oceny wieńców konkursowych dokona komisja konkursowa, powołana
przez Wójta Gminy Kleszczów, w składzie nie mniejszym niż trzy osoby.
2. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe oraz
wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie
uroczystości dożynkowych w dniu 24.08.2014 r. na placu dożynkowym
w miejscowości Kleszczów.

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w konkursie
„WIENIEC DOŻYNKOWY”
Imię i nazwisko ……………………....................................……………………………..
Adres ………………………….........................................…………………………………..
……………………………….............................................…………………………………

Nr telefonu ………………….........................................…………………………………
Oświadczam, że:
• Zapoznałam 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 29.08.1997 r., zgodnie z art.
23 ust. 1 pkt. 1 ustawy (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Data i podpis zgłaszającego
………………..........................…………….

Pomoc materialna dla uczniów

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje o formach pomocy materialnej, dostępnej dla uczniów mieszkających na terenie gminy.

Stypendium socjalne

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2014/2015 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów (od 6 do 24
roku życia), zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczów.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć do 15 września 2014 r. (w przypadku słuchaczy
kolegiów - do 15 października) w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie. Zgodnie z ustawą miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być wyższa niż 456 zł netto na osobę (w
przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci - 542 zł na osobę).

Szkolne zasiłki dla uczniów

Jest to forma pomocy przyznawana w określonych sytuacjach
uczniom. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi), znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (np.
poważne zachorowanie, śmierć rodzica, utrata pracy itp.). Zasiłek
szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia
pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo
kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty (w 2014 roku - 106 zł), o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj.
zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.
Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na
osobę w rodzinie ucznia, uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, nie bierze się
pod uwagę.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy, nie później niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
***
Formularze wniosków o przyznanie stypendium socjalnego lub
zasiłku szkolnego są dostępne dla rodziców/uczniów w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie oraz na stronie internetowej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44/ 731-31-10 wew. 145.

Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

zatrudni w niepełnym wymiarze etatu

nauczyciela języka hiszpańskiego

Wymagania niezbędne: ● wykształcenie wyższe magisterskie
kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym;
● doświadczenie w pracy w szkołach ponadgimnazjalnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ZSP
w Kleszczowie lub pod nr tel. 44/ 731 65 60.
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Decyzje po wypadku
w SOLPARKU

19 lipca ok. godziny 20.00 na basenie SOLPARKU
W sobotę
doszło do utonięcia 6-letniego chłopca, który przebywał tu

z ojcem i dwojgiem rodzeństwa. Nie powiodła się próba podjętej reanimacji. Policjanci zabezpieczyli zapisy z monitoringu, a prokuratura rozpoczęła śledztwo, by wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia.
21 lipca wójt gminy Kleszczów zwołał posiedzenie Rady Nadzorczej spółki SOLPARK Kleszczów z udziałem prezesa zarządu,
poświęcone głównie przeglądowi procedur bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie, a także sprawdzeniu relacji pomiędzy spółką a firmą zewnętrzną, która świadczy usługi ratownicze (w tym
przeanalizowaniu umowy).
Jedną z pierwszych decyzji władz spółki było zwiększenie obsady ratowników z 4 do 5 osób do czasu wyjaśnienia zaistniałej
sytuacji. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej
å ciąg dalszy na str. 7

Wyniki komunalnych spółek

to tradycyjnie miesiąc, w którym w spółkach kapitałoCz erwiec
wych odbywa się podsumowanie wyników działalności firmy

za poprzedni rok. Podczas zwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy (w spółkach akcyjnych) i zwyczajnych zgromadzeń wspólników
(w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością) prezentowane są sprawozdania zarządów i rad nadzorczych, zapadają decyzje w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat i podejmowane są uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium członkom zarządu i członkom rady nadzorczej.
Jak w minionym roku radziły sobie firmy, których 100-procentowym
lub większościowym udziałowcem jest Gmina Kleszczów?
Zakład Komunalny „Kleszczów” to spółka, której jedynym właścicielem jest gmina. Wartość kapitału zakładowego firmy wynosi 25,7
mln zł, natomiast wartość gminnego majątku, który na koniec 2013 roku
znajdował się w dzierżawie zakładu (grunty, budynki i budowle, sprzęt
i wyposażenie) wynosiła 185,74 mln zł.
Zwyczajne zgromadzenie wspólników (ZZW) odbyło się tu nie
w czerwcu, ale już 29 kwietnia. W roku 2013 ta komunalna spółka uzyskała przychody w wysokości prawie 9,3 mln zł. Wypracowany zysk
netto wyniósł 159.235,11 zł. Podstawowa działalność spółki, to - jak
wiadomo - obsługa gminnej infrastruktury, służącej do dostaw wody,
odbioru ścieków, dostarczania ciepła i ciepłej wody do komunalnych
obiektów. Firma nazywana popularnie „Komunalką” wykonuje też różne
usługi dla rolnictwa. Na zlecenie Urzędu Gminy firma zajmuje się m.in.
zimowym utrzymaniem dróg, wykaszaniem drogowych poboczy, świadczeniem usług transportu osobowego oraz administrowaniem gminnych lokali mieszkalnych i usługowych.
Dodatkową dziedziną działania zakładu stały się inwestycje związane z geotermią, które są realizowane w imieniu Gminy Kleszczów.
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Pogodniej na rynku pracy

Ś

rodek lata szczególnie optymistycznie wygląda w statystykach urzędów pracy. Duży wybór prac sezonowych (nie
tylko w Polsce, ale i za granicą) oraz jeszcze niewidoczny w komputerowych rejestrach ostatni rocznik bezrobotnych absolwentów
wyższych uczelni oznacza, iż wskaźnik poziomu bezrobocia jest
znacząco niższy niż kwartał wcześniej. Pomiędzy 31 marca a 30 czerwca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w bełchatowskim PUP
zmniejszyła się z 7589 do 6469. To duża różnica, bo wynosząca aż
14,8 proc.
Nie w każdej gminie spadek był aż tak znaczący. W wiejskiej
części gminy Zelów w ciągu II kwartału liczba osób bezrobotnych
zmniejszyła się tylko o 10,8 proc., w mieście Bełchatów o 13,9 proc.,
a w gminie Bełchatów o 21,2 proc. Najkorzystniej wygląda spadek
liczby bezrobotnych w gminie Kleszczów – z poziomu 238 do 174.
To różnica wynosząca aż 26,9 proc. W gronie bezrobotnych z naszej
gminy są 104 kobiety. Od 12 miesięcy albo dłużej pozostawało w rejestrach PUP 75 mieszkańców naszej gminy.
(s)
W 2013 roku wydatki inwestycyjne, związane z geotermią wyniosły ponad 360 tys. zł brutto. Spółka finansowała specjalistyczne roboty, związane z wykonaniem geotermalnych instalacji grzewczych w kompleksie
SOLPARK (na zdjęciu), budową tłocznej kanalizacji opadowej i wykonaniem instalacji elektrycznych oraz automatyki wewnątrz obiektów
tego kompleksu.
SOLPARK Kleszczów podsumowanie wyników działalności prowadzonej w roku 2013 odbył 12 czerwca. Jak wynika z przygotowanego
na ZZW sprawozdania przychody osiągnięte w minionym roku miały poziom 7,18 mln zł, natomiast wypracowany zysk netto wyniósł 67,3 tys.
zł. Zarobione pieniądze za zgodą głównego właściciela spółki przeznaczone zostały na pokrycie strat, które spółka odnotowała w roku 2010.
Dodajmy, że wartość majątku Gminy Kleszczów (grunty, budynki
oraz wyposażenie), dzierżawionego przez SOLPARK wyniosła 225,34
mln zł. W miarę swoich możliwości finansowych spółka uzupełnia wyposażenie, wykorzystywane głównie do świadczenia usług. W ciągu
2013 roku SOLPARK dokonał zakupów sprzętu, potrzebnego do zwiększenia oferowanych atrakcji. Wśród nich znalazło się takie wyposażenie, jak: 7 rowerów do aquacyklingu, 20 rowerów turystyczno-rekreacyjnych, a także balia chłodząca, która znalazła się w wyposażeniu strefy
SPA. Wartość wszystkich dokonanych zakupów wyniosła łącznie ponad 118 tys. zł.
W sprawozdaniach zarządu przygotowywanych na ZZW zawarte są
zwykle prognozy efektów przyszłej działalności, a więc także nadzieje
na wzrost przychodów oraz obawy związane z możliwymi przyczynami
spadku dochodów. Wśród wymienionych w sprawozdaniu czynników,
które mogą mieć największy wpływ na wyniki i rozwój SOLPARKU,
uwagę zwraca zapis odnoszący się do pogarszającego się stanu technicznego i wizualnego „starego” Hotelu Solpark. Ponieważ obiekt nie
spełnia dziś wszystkich wymagań, które dotyczą budynków hotelowych
„Zarząd Spółki widzi pilna konieczność prowadzenia w tym zakresie generalnego remontu (…) także elementy ruchome wyposażenia mienia
są w sposób znaczący zamortyzowane, wymagają wymiany, zakupu
nowego sprzętu oraz przeprowadzenia likwidacji zużytych elementów”.
ZWZ Agencji Rozwoju Regionalnego „Arreks” SA w Kleszczowie odbyło się 11 czerwca. Wśród 13 akcjonariuszy tej spółki Gmina Kleszczów jest akcjonariuszem największym, posiadającym 97,34
proc. akcji. Spółka opiera swą działalność na kilku segmentach. Świadczy usługi z zakresu telekomunikacji, zajmuje się prowadzeniem działalności szkoleniowej, prowadzi Kleszczowski Inkubator Przedsiębiorczości, jest także dzierżawcą gminnej stacji paliw, która funkcjonuje pod
marką „Bliska”. W 2013 roku „Arreks” uzyskał przychody netto w wysokości 10,04 mln zł, a symboliczny zysk netto wyniósł 200 zł.
Szczególnie duże nadzieje na przyszłość zarząd spółki wiąże z inwestycjami w rozbudowę sieci światłowodowych. Działanie, którego
pierwszy etap jest obecnie realizowany przez gminę umożliwi nie tylko
poprawę parametrów dotychczasowych usług, ale także pozwoli rozå ciąg dalszy na str. 8
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Jak duże ma być składowisko gipsu koło Kleszczowa?

å cd
ciąg
zedalszy
str. 3 ze str. 3
Jak wynika z pokazanych na planszach opisów dno zbiorników będzie usytuowane na poziomie od 185 do 193 metrów n.p.m.
Grubość warstwy przywożonego z elektrowni gipsu wyniesie od kilkunastu do około 20 metrów. Każda z kwater po wypełnieniu gipsem ma zostać przykryta metrową warstwą ziemi i zrekultywowana.
W rezultacie powierzchnia zbiornika zrówna się z powierzchnią terenu
sąsiadującego ze
zwałowiskiem wewnętrznym.
Dość precyzyjnie podana została
powierzchnia pierwszej kwatery, położonej najdalej od
Kleszczowa. Zajmie
ona ponad 268 tys.
Informacje o planowanej inwestycji przeka- m kw. terenu. Pozuje Józef Kopaczewski z PGE GiEK S.A.
wierzchnie trzech

Piknikowa sobota

2 sierpnia na placu przy odnowionej siedzibie
W sobotę
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie odbył się waka-

cyjny piknik rodzinny. Zaplanowane na ten dzień atrakcje zaczęły się o godz. 14. Dominującym motywem była „Piracka przygoda”. Organizator pikniku - Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zaproponował uczestnikom m.in. obejrzenie przedstawienia „Morska opowieść o bajkowych kłopotach”, w wykonaniu aktorów teatru
AVATAR oraz grę terenową „W poszukiwaniu pirackiego skarbu”.
Były lubiane przez dzieci warsztaty plastyczne i budowanie
z użyciem mega-klocków. Zbiornik z wodą pozwalał na bezpieczne pływanie małymi łódkami. Okazji do różnych zabaw dostarczyły też dzieciom urządzenia rekreacyjne, ustawione na placu zabaw, m.in. dmuchańce oraz eurobungee.
(s)

pozostałych sektorów
zbiornika na gips (opisane w prezentacji słowami „wstępnie, wg
rysunku Koncepcji”) zajmować mają odpowiednio: ok. 274 tys., ok.
287 tys. oraz ok. 507
tys. m kw. powierzchni.
Wśród projektowanych
elementów infrastruktury wymienione zostały m.in. linia zasilająca
w energię elektryczną, Uczestnicy rozprawy z uwagą słuchali
rurociąg doprowadzają- odpowiedzi na stawiane pytania
cy wodę, rów odwadniający.
Uczestniczący w rozprawie mieszkańcy gminy pytali m.in.: czy
lokalizacja zbiornika jest ujęta w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?; jakie potencjalnie szkodliwe oddziaływanie wiąże się z umiejscowieniem składowiska gipsu
w tym miejscu?; w jaki sposób transportowany będzie gips z elektrowni na składowisko?; czy uszczelnienie dna zbiornika folią skutecznie wyeliminuje przesiąkanie wody do otoczenia?; jaka będzie
odległość południowej krawędzi kwatery nr 4 od pierwszych zabudowań w Kleszczowie?; w jaki sposób powierzchnia zdeponowanego na składowisku gipsu będzie zabezpieczana przed pyleniem?; czy droga technologiczna służąca do transportowania gipsu
na składowisko nie będzie mogła być częścią oczekiwanej przez
mieszkańców drogi „przez wkop”?.
Te i inne pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi zawarte zostały w protokole z rozprawy administracyjnej, umieszczonym na
stronach internetowego Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Kleszczowie. Zainteresowanych szczegółami Czytelników
„IK” odsyłam do tego źródła.
Na koniec informacja, dotycząca przyszłego zagospodarowania
terenów po odkrywce, która wyszła przy okazji dyskusji nad składowiskiem gipsu. Na pytanie o to czy zbiornik gipsu nie będzie kolidował z planowanym tu jeziorem, padła odpowiedź: „Nie, bo powierzchnia wody ma sięgać wysokości 174 m n.p.m.”. To oznacza,
że lustro wody znajdować się będzie ponad 30 metrów poniżej terenu otaczającego obecnie odkrywkę.
J. Strachocki
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Inwestycje mieszkaniowe

B

udynki mieszkalne oznaczone symbolami „C3” i „C4” to
ostatnie z dziesięciu bloków, które na osiedlu „Łuszczanowice” od roku 2009 realizuje Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Inwestycja podzielona została na trzy etapy. W każdym
z nich cena metra kwadratowego mieszkania była nieco wyższa, ale wszystkie mieszkania znalazły nabywców. W jednoklatkowych, podpiwniczonych trzypiętrowych budynkach znajduje się
łącznie 119 mieszkań. W kończonym obecnie etapie zbudowane zostały 24 mieszkania, kończą się tez roboty przy zespołach
24 garaży.
„Nowe inwestycje przyczyniają się do rozwoju i uatrakcyjnienia Gminy Kleszczów, a tym samym niesiemy pomoc w uzyskaniu
wymarzonego mieszkania po korzystnych cenach” – można przeczytać w sprawozdaniu zarządu BSM
za rok 2013.
Spółdzielcze
mieszkania niewątpliwie wzbogaciły
ofertę mieszkaniową dostępną na terenie gminy Kleszczów. Co ważne ich
nabywcami były w
większości osoby
mieszkające wcześniej poza terenem
gminy.
O mieszkania
komunalne w dwóch
powstających właśnie blokach przy ul. Sportowej będą się w
pierwszej kolejności ubiegać aktualni mieszkańcy gminy, znajdujący się w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Prace związane z tą
gminną inwestycją trwają od dwóch miesięcy. Miejsce budowy widać z daleka, bo góruje nad nim budowlany żuraw. 1 sierpnia gotowe były fundamenty obu budynków. Wykonawcą zadania jest
konsorcjum utworzone przez dwie firmy - Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Wiktor” sp. j. z Radomska oraz Cz.P.B.P.
„Przemysłówka” S.A. z Częstochowy.
Budowa powinna być zakończona do sierpnia przyszłego
roku. Każdy z dwóch niepodpiwniczonych, trzykondygnacyjnych,
jednoklatkowych budynków pomieści po 14 mieszkań o zróżnicowanym metrażu.
(s)

Decyzje po wypadku
w SOLPARKU
å ciąg dalszy ze str. 5
SOLPARKU zarząd zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby całkowicie została wyjaśniona przyczyna nieszczęśliwego zdarzenia.
Wspólnie z pracownikami przekazał też wyrazy współczucia i ubolewania rodzinie dziecka. SOLPARK zadeklarował sfinansowanie
kosztów pomocy psychologicznej dla rodziców dziecka i jego rodzeństwa oraz innych członków najbliższej rodziny.
– Wskutek tego tragicznego zdarzenia i po uprzedniej analizie
wszystkich okoliczności zarząd SOLPARK Kleszczów Sp. z o.o.
podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z obecną firmą ratowniczą - informuje prezes Piotr Stawski 4 sierpnia. – Prowadzimy
też rozmowy na temat instalacji urządzeń, które dodatkowo będą
wspierać ratowników wodnych w zakresie monitoringu i bezpieczeństwa klientów SOLPARKU. Dla naszej spółki to lekcja na
przyszłość, by wciąż z najwyższą troską dbać o naszych gości, by
czuli się u nas bezpiecznie.
(s)
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Sprawdzają jakość
budowanych dróg

podbudowy jest odpowiednio zagęszczona?
Czy warstwa
Czy kruszywo zastosowane przy budowie drogi ma wy-

magane parametry jakościowe? Czy nawierzchnia jezdni ma oczekiwaną przez
inwestora nośność? Odpowiedzi na te
i kilka innych kwestii, związanych z jakością budowanych i remontowanych
dróg w gminie Kleszczów, mają dawać laboratoryjne badania, które Urząd
Gminy zleca wybranej w przetargu
jednostce. Umowa podpisana jesienią
zeszłego roku uwzględnia możliwość
prowadzenia 13 różnych rodzajów badań.
Jedna z najczęściej zlecanych analiz polega na wykonaniu odwiertów poprzez
warstwy konstrukcyjne drogi. Taki odwiert
jest robiony z wykorzystaniem specjalnej
koronki o średnicy 10 lub 20 cm.
– Odwiert zrobiony przez całą konstrukcję drogi pozwala sprawdzić grubość
warstw konstrukcyjnych jezdni, stopień
zagęszczenia poszczególnych warstw, to
czy występują wolne przestrzenie, a także jaki jest skład granulometryczny i zawartość lepiszcza w zastosowanych na
danej drodze mieszankach mineralno28 lipca badana była ja-asfaltowych - mówi Tomasz Rogaliński,
kość wykonania przebuinspektor ds. inwestycji drogowych
dowywanej od kilkunastu
w Urzędzie Gminy.
miesięcy drogi „przy starej szkole” w Wolicy
Kwota przeznaczona przez gminę na
badania laboratoryjne, które mają być zlecane do końca 2015 roku wynosi 88.154 zł. Zlecenia są przekazywane Instytutowi Badań Inżynierskich LABOR AQUILA z Nowej Wsi
koło Poczesnej. Oferta tego właśnie wykonawcy okazała się najkorzystniejsza spośród czterech ofert złożonych na przetarg.
(s)

Na wakacyjne weekendy

Wybór wakacyjnych atrakcji w regionie łódzkim jest dość duży.
Dla osób zmotoryzowanych, które w sierpniowe weekendy chciałyby uczestniczyć w wyjazdach typowo turystycznych, albo w wydarzeniach kulturalnych przedstawiamy kilka propozycji.
1. Najbliższe z cyklu kilkunastu bezpłatnych wycieczek do ciekawych miejsc w naszym regionie w ramach projektu „Pociągiem
w Łódzkie” organizowane są 16 sierpnia (do Łowicza) i 23 sierpnia (do Sieradza). Na stronie www.pociagiem.lodzkie.pl znaleźć można terminy i szczegółowy program każdego wyjazdu.
Zamieszczane są tu także fotorelacje z odbytych już wypraw.
2. Wędrowny festiwal „Kolory Polski” gościł 3 sierpnia w Bełchatowie. Warto się wybrać do innych miejsc, w których - obok słuchania różnych wykonawców - można będzie poznawać warte
odwiedzenia atrakcje. Szczegółowy program oraz listę wykonawców znajdziemy na stronie www.kolorypolski.pl. Najbliższe terminy i miejsca wędrownego festiwalu: ● 9 sierpnia - Zespół Pałacowo-Parkowy w Małkowie; ● 10 sierpnia - Centrum
Folkloru Polskiego w Nagawkach; ● 16 sierpnia - klasztor oo.
Cystersów w Sulejowie; ● 17 sierpnia - Muzeum Regionalne
im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.
3. Dzień Energetyka - 16 sierpnia w Bełchatowie na placu przy
ul. Edwardów odbędzie się festyn z okazji tego święta. Wśród
wykonawców, którzy zaprezentują się na scenie będą m.in. zespół Golden Life oraz Ewelina Flinta.
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Wyniki komunalnych spółek
å ciąg dalszy ze str. 5

szerzyć usługi spółki. Jedną z najlepiej przyjętych przez mieszkańców
nowych usług może okazać się oferta telewizji kablowej.
Wartość dzierżawionego przez „Arreks” majątku, który jest własnością Gminy Kleszczów (są to m.in. budynki centrali telefonicznej i stacji paliw, magistralne, rozdzielcze i światłowodowe sieci teletechniczne
oraz urządzenia centrali telefonicznej i stacji paliw), wynosiła w 2013
roku 32,25 mln zł.
12 czerwca to dzień, w którym ZZW podsumowało działalność Eko-Regionu sp. z o. o w Bełchatowie. Firma zajmująca się głównie gospodarką odpadami, w tym ich zbieraniem i przetwarzaniem, a także
składowaniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów, ma obecnie
19 wspólników. Są to głównie gminy, miasta i powiaty regionu łódzkiego, z których największym jest Gmina Kleszczów (21,93 proc. udziałów).
Uzyskane w 2013 roku przychody netto spółki osiągnęły poziom ponad 72 mln zł, zaś wypracowany zysk netto miał wysokość 214,3 tys. zł.
(s)

Konkurs
„Łódzkie ma pomysł!”

Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprosił mieszkańców woU rząd
jewództwa do udziału w konkursie „Łódzkie ma pomysł!”, organizowane-

go w ramach kampanii promującej region. Przedmiotem konkursu jest pomysł
na najciekawsze inicjatywy społeczne i oryginalne projekty, które mogą ułatwić
życie mieszkańcom województwa. Projekt i opis swojego pomysłu uczestnicy
konkursu mogą zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, pobranego ze strony www.lodzkiemapomysl.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do
31 sierpnia do godz. 23.59.
Konkursowe jury podczas oceny zgłoszonych projektów zwróci uwagę na
takie cechy, jak innowacyjność (pomysł musi być oryginalny), istotność i użyteczność (projekt powinien odpowiadać na realne potrzeby mieszkańców Łódzkiego), zasięg (pomysł powinien być korzyścią dla innych osób, które zwracają
uwagę na innowacyjne rozwiązania), wykonalność (uczestnik musi udowodnić,
że jego projekt można zrealizować).
Nagrodą główną w konkursie „Łódzkie ma pomysł!” jest 50 000 zł na wsparcie realizacji zwycięskiego projektu. Dodatkowo czworo finalistów otrzyma nowoczesne tablety Samsung. Spośród wszystkich uczestników konkursu, czworo
otrzyma nagrodę internautów - smartfony Nokia Lumia 1020, które przyznawane
będą za największą liczbę głosów. Dla projektu zilustrowanego najlepszym materiałem video nagrodą będzie kamera GoPro HERO3+ Black Edition.
Organizatorzy chcąc pomóc uczestnikom konkursu, organizują bezpłatne
szkolenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia projektowego. Mogą się one okazać ciekawym doświadczeniem dla każdego z nas eksperci opowiadają o prostych technikach, dzięki którym łatwiej jest wypracowywać niecodzienne idee w pracy nad różnymi projektami.
Zgłoszone dotychczas projekty zostały zamieszczone na stronie www.lodzkiemapomysl.pl. Tam też można śledzić przebieg głosowania.
(s)
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Szkolne wieści

Uwaga rodzice pierwszoklasistów

Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łękińsku zamieszczona została informacja szczególnie ważna dla rodziców
pierwszoklasistów wszystkich podstawówek. Jest to przypomnienie,
by rodzice przed nowym rokiem szkolnym nie kupowali podręczników i ćwiczeń do klasy I, z wyjątkiem podręcznika do religii. Szczegółowe informacje dotyczące darmowego podręcznika do klasy I
„Nasz elementarz” rodzice znajdą na stronach www.naszelementarz.men.gov.pl; www.men.gov.pl. Ten darmowy podręcznik nie
będzie własnością ucznia, ale szkoły. Uczniowie wypożyczą podręcznik ze szkolnej biblioteki na początku września.
SP Łękińsko podaje też cenną podpowiedź na temat zawartości
podstawowej wyprawki dla ucznia klasy I. Powinna ona zawierać:
blok rysunkowy techniczny, wycinankę, klej, plastelina, nożyczki,
kredki ołówkowe i pastele, mazaki, piórnik z wyposażeniem, farby
wodne i plakatowe, bibułę karbowaną 3-5 kolorów, zestaw pędzelków, teczkę tekturową z gumką, zeszyty w kratkę i zeszyty w 3 linie (16-kartkowe), strój gimnastyczny w worku z tkaniny (krótkie
spodenki czarne, niebieskie, granatowe, biała bluzka) oraz obuwie
zmienne z białym lub jasnym spodem.

W podstawówkach nie trzeba kupować podręczników językowych
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje rodziców uczniów szkół podstawowych, że nie powinni kupować dla dzieci podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Tak jak w poprzednim roku
szkolnym książki do nauki języków obcych (angielskiego, niemieckiego) zapewni każdemu uczniowi szkoła. Zakup zostanie sfinansowany z budżetu gminy.

OKE podsumowała wyniki matur
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłosiła dane, dotyczące tegorocznych matur. Wśród prawie 500 szkół, których uczniowie
w maju zasiedli do pisania maturalnych sprawdzianów. W kleszczowskim LO egzamin dojrzałości zdawało 31 uczniów. Zdawalność
na egzaminie z języka polskiego wyniosła 57,93 proc., a z matematyki 59,16 proc. (średnia dla powiatu to odpowiednio 47,70 i 47,47
proc., dla województwa 50,22 i 48,58 proc., średnia ogólnokrajowa
51 i 48 proc.). W przypadku języka angielskiego, który w Kleszczowie zdawało 26 maturzystów wynik szkolny to 79,23 proc. Lepszą
zdawalność uzyskała piątka maturzystów zdających język niemiecki
- 91 proc. Średnia dla powiatu w przypadku tych języków wyniosła
odpowiednio: 68,63 i 62,38 proc., dla województwa 69,30 i 65,69
proc., a dla Polski 69 i 68 proc.
W technikum, gdzie do matury przystąpiło 9 uczniów wskaźnik zdawalności języka polskiego wyniósł 48,41 proc., a matematyki - 60
proc. Wśród ośmiu uczniów TNT, którzy zdawali język angielski,
zdawalność wyniosła 72,13 proc. Jeden z uczniów przystąpił do
egzaminu z języka niemieckiego uzyskując wynik 61 proc. Średnie
w powiecie, województwie i kraju są w tym przypadku identyczne,
jak w danych z liceów ogólnokształcących.

Konkurs „EkoBelfry”
W IV edycji Konkursu „EKOBELFRY”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
zostaną nagrodzeni nauczyciele, którzy są najaktywniejsi w zakresie
edukacji i działań proekologicznych. Do konkursu mogą przystąpić
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno-wychowawcze z terenu województwa. Konkurs jest ogłaszany w następujących
kategoriach EkoBelfer i EkoSzkoła, a jego główny cel to wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących
działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli
propagujących tematykę ochrony środowiska. Karty zgłoszeń będą
przyjmowane do 30 września. Dokumenty związane z konkursem
(m.in. szczegółowy regulamin i karty zgłoszeniowe) można pobrać
ze strony internetowej www.wfosigw.lodz.pl.
(s)
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Gminna Biblioteka Publiczna - plan zajęć w sierpniu
Data, godz.

Temat zajęć

Uczestnicy

Placówka

6 sierpnia, 16.00-18.30

„Warsztaty witrażu i biżuterii metodą Tiffany’ego”

młodzież szkolna

GBP w Kleszczowie

7 sierpnia, 11.00-12.00

„Portret ulubionego bohatera” - zajęcia plastyczne

dzieci i młodzież
szkolna

Filia w Żłobnicy

8 sierpnia, 16.00-18.30

„Warsztaty witrażu i biżuterii metodą Tiffany’ego”

młodzież szkolna

GBP w Kleszczowie

11 sierpnia, 16.00-18.30

„Warsztaty witrażu i biżuterii metodą Tiffany’ego”

młodzież szkolna

GBP w Kleszczowie

12 sierpnia, 11.00-12.00

Malowanie na folii - barwne witraże

dzieci i młodzież
szkolna

Filia w Żłobnicy

13 sierpnia, 16.00-18.30

„Warsztaty witrażu i biżuterii metodą Tiffany’ego”

młodzież szkolna

GBP w Kleszczowie

14 sierpnia, 16.00-18.30

„Warsztaty witrażu i biżuterii metodą Tiffany’ego”

młodzież szkolna

GBP w Kleszczowie

14 sierpnia, 11.00-12.00

Wazon na letni kwiatek - zajęcia plastyczne

dzieci i młodzież
szkolna

Filia w Żłobnicy

19 sierpnia, 12.00-13.00

„Wakacyjna biblioteka” - gry planszowe

dzieci

GBP w Kleszczowie

19 sierpnia, 11.00-12.00

Ramka z guzików na wakacyjne zdjęcia - zajęcia
plastyczne

dzieci i młodzież
szkolna

Filia w Żłobnicy

20 sierpnia, 12.00-13.00

„Bąbelkowy smok” - zajęcia plastyczne

dzieci

Filia w Łękińsku

21 sierpnia, 11.00-12.00

„Spinaczowy zawrót głowy” - zajęcia plastyczne

dzieci i młodzież
szkolna

Filia w Żłobnicy

22 sierpnia, 12.00-13.00

„Czytanie na dywanie” - zajęcia literackie

dzieci

Filia w Łękińsku

26 sierpnia, 11.00-12.00

Najpiękniejszy dzień wakacji - zajęcia plastyczne

dzieci i młodzież
szkolna

Filia w Żłobnicy

27 sierpnia, 12.00-13.00

„Rysowane wierszyki” - zajęcia literacko-plastyczne

dzieci

Filia w Łękińsku

27 sierpnia, 12.00-13.00

„Wakacyjna biblioteka” - gry planszowe

dzieci

GBP w Kleszczowie

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
- wybrane zajęcia na sierpień
Data i godzina

Miejsce

6 i 20 sierpnia
15.00-16.30

Pracownia ceramiczna
WOK w Łękińsku

Program

Uczestnicy

Wykonywanie ceramicznej skarbonki.
Szkliwienie wykonanych prac ceramicznych.

dzieci i młodzież

od 5 do 26 sierpnia
16.00-18.00

WOK w Łękińsku

Zajęcia z rękodzieła „Filcowe cudeńka”

dzieci i młodzież

od 7 do 28 sierpnia
15.30-19.30

WOK w Czyżowie

Warsztaty artystyczne decoupage - zdobienie mebli

dzieci i młodzież

od 14 do 21 sierpnia
16.00-19.00

WOK w Żłobnicy

Zajęcia techniczne - wykonywanie dywaników ze
ścinków.

dzieci i młodzież

9 i 23 sierpnia
15.00-18.00

WOK w Dębinie

Zajęcia techniczne „Kolorowa girlanda”

dzieci i młodzież

Warsztaty krawieckie - kolorowa bransoletka
plecionka

dzieci i młodzież

8 sierpnia
17.00-20.00

WOK w Kamieniu

8 sierpnia
16.00-19.00

WOK w Antoniówce

Warsztaty techniki qulillingu - kompozycja kwiatowa

dzieci i młodzież

26 sierpnia
16.00-19.00

WOK w Antoniówce

Zajęcia plastyczno-techniczne - tekturowe drzewka na
kolczyki

dzieci i młodzież

Zajęcia plastyczne „Pluszaczki - wycieraczki”

dzieci i młodzież

Zajęcia manualne - szycie szmacianych zabawek

dzieci i młodzież

12 i 13 sierpnia
16.00-18.00
5 i 7 sierpnia
16.00-19.00

WOK w Łuszczanowicach
WOK w Rogowcu

Szczegółowe plany wakacyjnych zajęć wszystkich placówek GOK dostępne są na plakatach oraz na stronie internetowej GOK
www.gok.kleszczow.pl w zakładce Aktualności.
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Sport
Zwycięski sprint Weroniki

L

ekkoatletyczna część XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, organizowanej w tym roku podczas wakacji w miastach
Dolnego Śląska, odbywała się we Wrocławiu od 13 do 15 lipca.
Oprócz biegu na 200 metrów Weronika Chojka brała jeszcze udział
w biegu na 100 metrów, zajmując w nim siódme miejsce.
Złoty medal zdobyty na wrocławskiej olimpiadzie to największy
sukces w dotychczasowych startach uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Uzyskany wynik pozwolił jej uzyskać I klasę sportową. Przypomnijmy, że w styczniu tego roku zdobyła srebro podczas odbywających się w Spale lekkoatletycznych
halowych mistrzostw Polski juniorów. W biegu na 200 m w kategorii
juniorów młodszych uzyskała wtedy czas 25,85 sek.
Trenerem naszej biegaczki jest Tomasz Bednarski. Gratulujemy
znakomitego wyniku.

Sport
Na zgrupowaniu

P

rawie 10 lipcowych dni spędzili na zgrupowaniu w Zakopanem zawodnicy lekkoatletycznej sekcji LKS Omega Kleszczów. Codzienne treningi w stolicy Tatr odbywali: Weronika Chojka,
Marta Olczyk, Aleksandra Klewin, Milena Gierach, Weronika Piątczak, Natalia Kierasińska, Mateusz Urbaniak i Maciej Roczek. W.
Chojka oraz M. Urbaniak właśnie w Zakopanem szlifowali swoją formę przed lekkoatletycznymi mistrzostwami Polski.

SPRZEDAM
• ziemię ogrodową
• piasek budowlany
Tel. 693 938 017
PRANIE TAPICERKI I DYWANÓW
• Kompleksowe czyszczenie wnętrza samochodów - pranie kanapy, foteli, boczków, podsufitki, wykładziny samochodowej, bagażnika
• Pranie dywanów i kanap, dywanów
z krótkim włosiem, krzesełek, puf
DOJAZD DO KLIENTA
Tel. 602-572-832

SPRZEDAM:

• stal kwadrat Æ 20 mm Æ 16 mm Æ
14 mm – około 3 tony
• giętarkę blacharską – 2 m szerokości
• wciągarkę budowlaną do 2 ton

Nr tel. 504 252 004

Sport
Kiedy trzecioligowcy
grają w Kleszczowie?

T

rzecioligowy zespół piłkarzy LKS Omega Kleszczów staje do walki w nowym sezonie rozgrywek. Walka o ligowe
punkty będzie tym łatwiejsza, im więcej lokalnych kibiców zasiądzie na widowni stadionu przy ulicy Sportowej w Kleszczowie. Podajemy dokładny harmonogram dziewięciu meczów, które nasi
zawodnicy rozegrają w rundzie jesiennej na kleszczowskiej murawie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 sierpnia, godz. 17.00
20 sierpnia, godz. 17.00
30 sierpnia, godz. 16.00
3 września, godz. 17.00
13 września, godz. 16.00
20 września, godz. 15.00
4 października, godz. 15.00
18 października, godz. 14.00
8 października, godz. 13.00

Omega - KS Ursus Warszawa
Omega - GKP Targówek SKOK Wołomin
Omega - Legia II Warszawa S.A.
Omega - OKS Start Otwock
Omega - RKS Radomiak 1910 Radom
Omega - KS Warta Sieradz
Omega - Lechia Tomaszów
Omega - Pelikan Łowicz
Omega - MKS Pogoń II Siedlce

Sport

23 sierpnia
– turniej piłki plażowej

J

ak informuje zarząd LKS Omega Kleszczów gminny turniej piłki plażowej odbędzie się w sobotę 23 sierpnia na
boisku w Żłobnicy. Początek – godz. 9.00.

Sport
M. Urbaniak
na mistrzostwach Polski

P

odczas 90. Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, które odbywały się w Szczecinie w finale biegu na 800 metrów
uczestniczył zawodnik LKS Omega Kleszczów - Mateusz Urbaniak. 29 lipca z sukcesem przeszedł eliminacje, a 30 lipca zmierzył się z najlepszymi biegaczami na tym dystansie. Nasz zawodnik zajął ósme miejsce z wynikiem 1:53.21. Zwycięzcą biegu
okazał się Adam Kszczot, a drugi był Marcin Lewandowski.

SPRZEDAM
działkę budowlaną
o powierzchni 11 arów
w Łuszczanowicach.
Atrakcyjna lokalizacja.
Tel. 531-488-355 lub 791-342-944.
Sprzedam dom we wsi Marcinów 2
– Chorzenice (gmina Sulmierzyce)
wraz z zabudowaniami gospodarczymi
i działką rolną 55 arów.
Tel. 608 208 082 oraz 660 661 065.
Cena do uzgodnienia.
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Sport
S. Oleśkiewicz wygrywa w Finlandii
(Finlandia) odbył się „Baltic Cup 2014” w podnoszeniu ciężarów. W klasyW Lohja
fikacji drużynowej zwyciężyła Polska z dorobkiem 168 pkt., wyprzedzając Fin-

landię (144 pkt.), Estonię (73 pkt.) i Łotwę (25 pkt.). W grupie do 17 lat wśród kobiet
zwyciężyła zawodniczka LKS Omega Kleszczów Sylwia Oleśkiewicz. Wynikiem 70 kg
w podrzucie ustanowiła kolejne rekordy Polski do 15 i 17 lat w kat. 44 kg. Jak odnotowali statystycy był to jej 30 i 31 rekord Polski, pobity w tym roku.

Sport
Przepłynęła 7,5 kilometra
na jeziorze Kryspinów koło
26 lipca
Krakowa rozegrana została jedna z

części II Mistrzostw Polski w Pływaniu Długodystansowym na Wodach Otwartych.
Zawodniczka LKS Omega Kleszczów, Monika Szymańska wywalczyła wysokie, piąte miejsce. Do pokonania 7,5 km potrzebowała 1 godziny, 48 minut i 58 sekund.
Utalentowana pływaczka z kleszczowskiego klubu brała też udział w Ogólno-

polskiej Olimpiadzie Młodzieży w Drzonkowie. W dniach 18-20 lipca o medale
rywalizowali tu pływacy w wieku 17-18 lat
zgłoszeni przez 82 kluby. M. Szymańska
zajęła ósme miejsca w wyścigach na 400
i 800 metrów stylem dowolnym. Na dystansie 200 metrów była na 19 miejscu.
Start w Drzonkowie pozwolił Monice uzyskać II klasę sportową. Trenerem M. Szymańskiej jest Robert Pawlicki.

Sport
Jeden remis, dwie przegrane

LZS powiatu bełchatowskiego drużyn niezwiązkowych wzięły
W mistrzostwach
udział cztery zespoły. Mecze rozgrywane były w Kleszczowie - na stadionie gmin-

nym i na boisku SOLPARKU. W poszczególnych meczach padły następujące wyniki: ●
Zelów - Kleszczów 2:0, ● Kluki - Bełchatów 2:3, ● Zelów - Bełchatów 0:0, ● Kleszczów Kluki 0:3, ●Zelów - Kluki 3:0, ● Bełchatów - Kleszczów 1:1. Mistrzostwo powiatu zdobyła
drużyna z Zelowa, natomiast zespół Oldboy Łuszczanowice, który reprezentował gminę
Kleszczów znalazł się na IV miejscu. Skład naszego zespołu: Roman Urbański, Bogdan Buresz, Janusz Gałwiaczyk, Bartek Rejek, Sławomir Urbański, Tomasz Podawca,
Piotr Jabłoński, Marcin Krzaczyński, Łukasz Kluska, Jacek Misiak, Piotr Mucha, Krzysztof Łętos, Kamil Jarząbek, Arek Sypniewski, Rui Carvalho, Jacek Koliński, Grzegorz Sobociński i Marcin Szymak. Kierownikiem drużyny był Krzysztof Łętos.

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

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

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

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

997
998
999
991
983
118 913
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

12 I n f o r m a t o r

K

KLESZCZOWSKI

Dożynkowe święto
w Kleszczowie

orowód dożynkowy na płytę boiska wprowadzi – już tradycyjnie - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów.
Następnie uczestnicy wezmą udział w dziękczynnej Mszy św., odprawionej przy polowym ołtarzu. Podczas niej nastąpi poświęcenie dożynkowych wieńców oraz bochenków chleba, upieczonego specjalnie na tę uroczystość. Po nabożeństwie rozpocznie się
część oficjalna. W jej trakcie przewidziane zostało uroczyste wystąpienie wójta gminy, przekazanie chleba i wieńców dożynkowych najważniejszym gościom, a następnie - wręczenie nagród w
gminnym konkursie na najschludniejszą posesję.
Jakich atrakcji mieszkańcy gminy mogą się spodziewać w części estradowej? Oto szczegóły:
Godz. 16.50 - musztra paradna w wykonaniu Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów
Godz. 17.20 - koncert solistów Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”
Godz. 18.10 - program estradowy dla dzieci „Dożynki na wesoło” w wykonaniu warszawskiego teatru Złoty Dukat
Godz. 19.15 - KONKURSY
Godz. 19.30 - koncert Haliny Mlynkowej z zespołem
Godz. 20.45-22.00 - koncert MARGARET z zespołem
Jeśli chodzi o atrakcje pozasceniczne, to Gminny Ośrodek
Kultury zapowiada m.in. ● wystawę oraz warsztaty ceramiki artystycznej i filcu; ● pokaz oraz warsztaty wypieku chleba; ● degustację potraw; ● plac zabaw dla dzieci.

G

Lipiec w bibliotece

minna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie oraz jej filie jak
co roku organizują zajęcia wakacyjne, podczas których m.in.
promują literaturę dla dzieci i młodzieży. Zajęcia uczą kreatywnego myślenia i pokazują jak interesująco można spędzać wolny czas.
– Uczestnikom spotkań uświadamiamy, że biblioteka to miejsce, gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę, ale również spotkać swoich rówieśników i miło spędzić czas - mówi dyrektor Violetta Kacperek.
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Prosto z SOLPARKU
Zróżnicowana oferta

W działającym w SOLPARKU figloraju czekają na dzieci takie atrakcje, jak: tory przeszkód, zjeżdżalnia, wiszący most, wietnamska kładka itp. Inny rodzaj zabawy, która adresowana jest
do najmłodszych to jazda certyfikowanymi samochodzikami
akumulatorowymi. Aktywne spędzanie czasu jest możliwe
w strefie gier i zabaw. Tu do dyspozycji odwiedzających SOLPARK są darty, piłkarzyki, cymbergaj. W części basenowej
milusińscy mogą bawić się w odpowiednio płytkiej i ciepłej wodzie. Przypominamy rodzicom o możliwości przyprowadzenia
dzieci na środowe popołudnia, podczas których w grocie solnej
SOLPARKU czytane są bajkowe opowieści.

Rabaty w strefie gier
Czas wakacji to dobra okazja na wspólne spędzanie chwil
z rodziną lub przyjaciółmi. Dla osób, które chcą przyjść w grupie
do SOLPARKU i skorzystać z oferty gier wprowadzone zostały
wakacyjne rabaty w strefie gier. Szczegóły są dostępne na profilu
https://www.facebook.com/SolparkKleszczow.

Ponad pół tysiąca na piłkarskich obozach
Trwają piłkarskie obozy Polish Soccer Skills na obiektach
SOLPARKU. Do tej pory w kilku turnusach kleszczowski kompleks odwiedziło ponad pół tysiąca dzieci i młodzieży oraz kilkudziesięciu trenerów i opiekunów z całej Polski. Ostatni, ósmy turnus kończy się 23 sierpnia.

M

MIXER po nowemu

ixer Regionalny (dawniej - Jarmark Wojewódzki) został
w tym roku podzielony na trzy części organizowane w różnych terminach i w trzech różnych miastach. Jedna z nich odbyła się 2 sierpnia w Łęczycy. Terminy kolejnych to 23 sierpnia (Sieradz) i 6 września (Łódź). Podczas koncertu w Łodzi wystąpią
AYO, Mela Koteluk, Soniamiki oraz Alina Orlova w duecie z Julią
Marcell. Więcej szczegółów o programie MIXERA znaleźć można
na stronie www.mixer.lodzkie.pl.

Wystawiam faktury VAT

Organizowane w lipcu zajęcia cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Ich uczestnicy wykonywali m.in. breloczki do
kluczy, wakacyjny album z pocztówek, tęczowe motyle, barwne
ważki czy książkowe jeżyki. Dzieci chętnie brały udział również
w zabawach literackich. Kalambury, przy których rozwiązywaniu
trzeba było pokazywać, rysować i zgadywać tytuły oraz postaci
z bajek dostarczyły uczestnikom wiele radości.
(s)

