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Sprawa DPS w Kleszczowie
Rzeczoznawca budowlany Maria Szyprowska otrzymała zadanie wyceny prac wykonanych
przy budynku domu pomocy społecznej (DPS) w Kleszczowie. O zlecenie sporządzenia takiej wyceny wnioskowała do wójta Rada Gminy. Wyniki swoich prac pani rzeczoznawca przedstawiła radnym gminy 20 lutego na wspólnym posiedzeniu komisji. Odniosła się nie tylko do kwestii finansowych, ale zgłosiła szereg uwag, wytykając niezgodności z projektem i błędy w konstrukcji budynku.
Temat podchwycił jeden z portali i jeden z tygodników. O opinię kierownika budowy DPS żadne
z mediów nie zapytało.
Więcej na str. 7.

Powstaną
dwa kolejne
domy
W ciągu kilku miesięcy rozpocznie się budowa dwóch kolejnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu w Łuszczanowicach. Urząd Gminy ogłosił przetarg
ograniczony na to zadanie.
Więcej na str. 2.

Wiosna w lutym
Luty 2014 roku przejdzie do historii jako miesiąc suchy, bezśnieżny z dużą
liczbą słonecznych dni oraz plusowymi
temperaturami w dzień. Trudno się zatem
dziwić, że pracowników Zakładu Komunalnego „Kleszczów” pokazujemy nie przy
odśnieżaniu ulic, ale przy pielęgnacji przydrożnych drzew.
Więcej na str. 2.

Szybkie naprawy
dróg

W tym i następnym roku będzie kontynuowany sprawdzony już sposób prowadzenia doraźnych napraw gminnych i przejętych
przez gminę powiatowych dróg. Polega on
na wybraniu jednej firmy, której będą zlecane
bieżące naprawy nawierzchni oraz oznakowania dróg. W ubiegłym roku w ramach podobnej umowy serwisowej naprawiane były
nie tylko drobne uszkodzenia. Gmina wyremontowała też m.in. zniszczony odcinek drogi powiatowej Kalisko-Piaski.
Więcej na str. 2.

W palecie GOK

Wśród 13 rodzajów różnych zajęć,
jakie w tym sezonie proponuje Gminny
Ośrodek Kultury w Kleszczowie, okazję do
doskonalenia swoich talentów znajdą nie
tylko dzieci lubiące malowanie.

Z okazji Dnia Kobiet

Oprócz kół o profilu artystycznym
GOK prowadzi też zajęcia związane np. z
informatyką i multimediami. Pełny harmonogram zajęć prezentujemy na str. 9.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców gminy Kleszczów
na uroczyste obchody DNIA KOBIET, które
w niedzielę 9 marca odbędą się w SOLPARKU. W godz. 16.00-21.20, odbędą się dwa
spektakle „3 razy łóżko - komedia małżeńska”. Uczestnicy gminnego święta będą też
mogli obejrzeć wystawy prac artystycznych,
wypić smaczną kawę i przyjrzeć się, jak profesjonaliści przygotowują i podają różnego rodzaju kawy.
Więcej na str. 12.
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Wolica: prace
rozpoczęte

Przedsiębiorstwo BudowlanoW arszawskie
-Remontowe COMPLEX BUD Piotr Kalisz

zostało wykonawcą modernizacji gminnego budynku w Wolicy, w którym ma swą siedzibę Wiejski
Ośrodek Kultury oraz miejscowa jednostka OSP.
Oferty na przetarg złożyło aż 14 firm budowlanych,
w tym sześć z naszego regionu.
W ramach prac remontowych zostanie m.in.
przeprowadzona wymiana stolarki okiennej i zewnętrznych drzwi, demontaż pokrytej sidingiem
elewacji oraz warstwy wełny mineralnej. Ściany budynku otrzymają docieplenie w postaci 10-centymetrowej warstwy wełny mineralnej, zostaną zamontowane rolety antywłamaniowe, będzie też
wykonane nowe orynnowanie i obróbki blacharskie.
W zmodernizowanej lokalnej
kotłowni zostanie wymieniony
piec grzewczy,
w pomieszczeniach na parterze, a także w pomieszczeniach
kuchennych zostaną wymienione płytki podłogowe i ścienne,
odmalowane ściany i sufity. W ramach modernizacji sali bankietowej i holu projektanci przewidzieli
wymianę parkietu, sufitu i boazerii ściennej do wysokości 1,3 m. Planowane jest też rozebranie sceny i zakup specjalnych, bardziej praktycznych podestów scenicznych, wymiana oświetlenia sali, jak
też montaż niezależnych klimatyzatorów sufitowych. Budynek ma być wyposażony w windę towarowo-osobową.
Podczas modernizacji domu kultury w Wolicy
mają być wymienione układy wentylacji, instalacja
elektryczna oraz odgromowa. Remont obejmie także naprawę i odnowienie elementów ogrodzenia.
Ustalony w umowie czas wykonania zleconych
prac to 29 listopada br. Wynagrodzenie wykonawcy ma wynieść 1.981.990 zł brutto.
(s)

U

Wiosna w lutym

rząd Gminy w Kleszczowie zlecił Zakładowi
Komunalnemu „Kleszczów” przeprowadzenie wiosennego przycięcia drzew rosnących przy
drogach gminnych i powiatowych oraz przy osiedlowych ulicach. Karta powierzenia zadania (bo
w takiej formie zlecane są komunalnej spółce stałe
usługi na rzecz gminy) została podpisana 29 stycznia. Zadaniem pracowników Zakładu Komunalnego „Kleszczów” jest przeprowadzenie cięć 3511
sztuk drzew. Wśród nich dominują takie gatunki jak
lipy krymskie, platany klonolistne, klony pospolite, klony jesionolistne robinie akacjowe i surmie bignoniowe (popularne katalpy). Termin wykonania
zleconych przez gminę prac to 31 marca, a kwota
wynagrodzenia wyniesie 87.775 zł brutto.
(s)
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Szybkie łatanie drogowych dziur

U

rząd Gminy ogłosił przetarg,
który dotyczy bieżącego utrzymania dróg powiatowych i gminnych
wraz z oznakowaniem poziomym
i pionowym. Zakres robót, jakie mają
być wykonywane w czasie, na który zostanie zawarta umowa (do 31
grudnia 2015 roku), będzie ustalany podczas comiesięcznych przeglądów dróg, prowadzonych z udziałem
przedstawiciela Urzędu Gminy. Po takim przeglądzie sporządzony zostanie
protokół z wyszczególnieniem miejsc
podlegających naprawie, opisem dokładnej lokalizacji uszkodzeń, a także
ich wielkości. Drogowcy przystąpią do
pracy dopiero po otrzymaniu akceptacji Urzędu Gminy.

Usługi „serwisu drogowego” mają
obejmować drogi o łącznej długości 163
km. Dodajmy, że oprócz wykonywania
napraw dziur w jezdni w ramach zleconej usługi przewidziane zostały też takie
zadania jak uzupełnianie ubytków w nawierzchniach z kostki betonowej, wymiana uszkodzonych obrzeży, regulacja
wysokości włazów, studzienek i zasuw,
humusowanie poboczy i obsiewanie ich
trawą, a także wykaszanie i odmulanie
przydrożnych rowów. Drogowcy mają
ponadto wykonywać montaż i naprawę
znaków, słupków i barier ochronnych,
montaż progów zwalniających oraz malowanie oznakowania poziomego.
Oferty wykonawców zainteresowanych gminnym zamówieniem będą
przyjmowane do 6 marca.
(s)

Kto zbuduje sieć FTTH?

powinny rozpocząć się prace związane z budową nowoczesnej sieW krótce
ci światłowodowej FTTH, umożliwiającej udostępnianie Internetu poprzez

światłowód (FTTH - Fiber to the Home, czyli światłowód do domu). Wójt gminy Sławomir Chojnowski podpisał 19 lutego umowę z wykonawcą największej w ciągu kilku ostatnich lat inwestycji z branży telekomunikacyjnej w gminie Kleszczów. Do przetargu
stanęło osiem firm, m.in. z Bydgoszczy, Warszawy, Łomży, Siedlec i Poznania oraz trzy
firmy z Łodzi. Za najkorzystniejszą komisja
przetargowa uznała ofertę firmy FUREL
Sp. z o.o. z Łodzi.
Nowa światłowodowa sieć transmisyjna
oraz sieć FTTH w pierwszej kolejności powstanie w miejscowości Łękińsko oraz na
terenie stref przemysłowych w Bogumiłowie i Kleszczowie. Przypomnijmy, że na
część tego zadania, dotyczącą budowy sieci dla szerokopasmowego Internetu w Łękińsku, Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. O
tym, że w pierwszej kolejności taka sieć powstanie w Łękińsku zdecydował fakt, że
w poprzednich latach została tu wykonana nowa, pojemna sieć kanalizacji telekomunikacyjnej, taka jak ta widoczna na zdjęciu.
Roboty budowlane, montażowe i instalacyjne, wraz z dostawą materiałów i urządzeń, mają być zrealizowane w ciągu 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zapisane w umowie wynagrodzenie spółki FUREL za realizację zleconych zadań ma wynieść 3.099.600 zł brutto.
(s)

Będą nowe mieszkania

z dwóch niepodpiwniczonych, trzykondygnacyjnych, jednoklatW każdym
kowych budynków znajdzie się po 14 mieszkań o zróżnicowanym metra-

żu. Oczekiwane przez wiele osób mieszkania komunalne będą budowane w oparciu o projekt techniczny, na bazie którego powstały trzy budynki oddane do użytku
w 2009 roku.
Kubatura każdego z nich wyniesie 4940 m sześć., a powierzchnia użytkowa
1112 m kw. Wraz z budynkami mieszkalnymi budowany będzie zespół garażowy na
20 stanowisk. Powstanie także infrastruktura towarzysząca (chodniki, dojścia do budynków, miejsca parkingowe, dojazd do garaży) oraz sieci podziemnych instalacji.
(s)
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Lutowa sesja Rady Gminy

lutego odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Kleszczów kadencji 2010-2014. Zanim radni przegłosowali porządek posiedzenia przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu, dotyczącego powierzenia Komisji Rewizyjnej analizy wszystkich spraw dotyczących budowy domu pomocy społecznej (DPS)
w Kleszczowie. Henryk Michałek przekonywał, że tę sprawę należy rozpatrywać „bez rozgłosu, bez kamer, nie na hurra, nie pod publiczkę”.
Wójt gminy Sławomir Chojnowski także poprosił o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego tematu, w którym przedstawiciele inwestora budującego DPS mogliby się odnieść do uwag, jakie na wspólnym posiedzeniu komisji 20 lutego zostały wygłoszone przez
rzeczoznawcę z zakresu budownictwa. W sali konferencyjnej obecni byli w tym momencie
ksiądz Sławomir Bednarski, kierujący Fundacją Servire Homini oraz kierownik budowy DPS
Czesław Konecki.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek, by nie przyjmować propozycji
zgłoszonej przez wójta. Poparło go 7 radnych, dwaj głosowali przeciw, a czworo wstrzymało się od głosu. Do porządku sesji został natomiast wprowadzony punkt, zgłoszony przez
szefa rady.
Wśród merytorycznych uchwał, jakie podczas lutowej sesji przyjęła Rada Gminy znalazły się uchwały w sprawie:
• przyjęcia lokalnego programu pomocy dla tych rolników, w których gospodarstwach doszło do padnięcia zwierząt. Program zakłada, że jeśli rolnik poniesie straty z tego tytułu,
a utrzymuje się wyłącznie z pracy na gospodarstwie, będzie mógł dzięki zasiłkowi wypłaconemu przez GOPS, odzyskać 80 proc. poniesionej straty. Rolnicy, którzy posiadają dodatkowe źródło dochodów otrzymają wsparcie w wysokości (zależnie od kwoty dochodu
na osobę w rodzinie) 50 lub 80 proc. straty. Górny pułap dla tego typu pomocy ustalono
na 10 tys. zł rocznie na jedno gospodarstwo.
• zatwierdzenia projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Dzięki tej decyzji GOPS będzie mógł kontynuować dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego coroczny program, w którym podopieczni zdobywają
nowe kwalifikacje zawodowe.
• przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kleszczów na lata 2014-2020”. Wypracowanie takiej strategii jest obowiązkiem każdego samorządu. Opisuje ona działania podejmowane dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców gminy, zwłaszcza dla grup zagrożonych wykluczeniem.
• przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2014 rok”.
• zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przygotowanych przez Urząd
Gminy dokumentów, dotyczących budowy DPS. W oparciu o opinię przyjętą 20 lutego
na wspólnym posiedzeniu komisji, radni zdecydowali się przekazać te dokumenty do
zbadania Komisji Rewizyjnej. W treści uchwały wyszczególnionych jest 14 zagadnień,
którymi zająć się ma komisja. Sprawozdanie z wyników kontroli otrzyma Rada Gminy.
W końcowej części posiedzenia rada przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok.
(s)

Popiół pod wodą

popiołu znajdujące się w obrębie zwałowiCzy składowisko
ska wewnętrznego kopalni zostało zabezpieczone przed

pyleniem, czy też w suche, wietrzne dni na teren Łękińska, Czyżowa i Wolicy będzie spadał dokuczliwy pył? Elektrownia Bełchatów
w odpowiedzi na pismo wójta Sławomira Chojnowskiego przedstawiła harmonogram prac, związanych ze zmianą technologii eksploatacji tego składowiska. Do końca ub. r. wykonano m.in.: budowę
nowych studni przelewowych wody nadosadowej, zdemontowano rurociągi transportowe pulpy z przegrody pomiędzy kwaterami
nr 1 i 2 oraz 2 i 3, zabezpieczono skarpy wewnętrzne zbiornika folią, przeniesiono drogi transportowe.
Jak wynika z przekazanych do Urzędu Gminy informacji, w 2014
roku zaplanowano kolektorowanie rurociągów pulpy na wale zachodnim oraz budowę nowej trasy rurociągów wraz z wylewkami na
drugiej części wału południowego. W latach 2015 i 2016 rurociągi
pulpy przeniesione zostaną na poziom docelowy +247 m.n.p.m. obwałowania południowego wraz z zabudową wylewek sprowadzającą pulpę do składowiska jako jednego zbiornika.
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Jak pielęgnować uprawy leśne?

Szkolenie poświęcone tematowi pielęgnacji i ochrony
upraw leśnych odbędzie się 20 i 21 marca w Bełchatowie. Pierwszy dzień przeznaczony będzie na zajęcia teoretyczne, drugi - na zajęcia praktyczne (wyjazd
w teren). W trakcie szkolenia omówiona będzie m.in.
charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych oraz dobór narzędzi służących
do wykonywania poszczególnych zabiegów. Zajęcia
poprowadzą specjaliści Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wydział Leśny.
Organizator - Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Bełchatowie informuje, że
udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zainteresowane osoby powinny
się zgłaszać pod nr telefonu: 44/ 633-00-02 (czwartek,
piątek), 608-524-729 (od poniedziałku do piątku) lub
osobiście w biurze Izby Rolniczej, (siedziba Urzędu
Gminy w Bełchatowie ul. Kościuszki 13, pok. 9). Szkolenie odbędzie się pod tym samym adresem - sala
konferencyjna – 36. Początek o godz. 9.00.

Formularze PIT

W Urzędzie Gminy w Kleszczowie (Punkt Obsługi
Klienta) zainteresowani mieszkańcy mogą otrzymać
formularze PIT-ów, potrzebne do indywidualnego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2013. Dostępne są druki PIT-ów składanych najczęściej: PIT-36,
PIT-37, PIT/O. Wydane przez Ministerstwo Finansów
broszury informacyjne, pomocne w poprawnym wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego, są także
dostępne, choć ze względu na niewielki nakład może
ich nie wystarczyć dla wszystkich.

Punkt Zbiórki Odpadów

Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że
w I połowie marca Gminny Punkt Zbiórki Odpadów
Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii
Łuszczanowice będzie czynny w następujących terminach:
• 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 marca - 9.00-17.00,
• 10 marca - 10.00-17.00.

W lutym tego roku pracownicy Urzędu Gminy byli na wizji lokalnej, aby w obecności przedstawicieli PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów określić stopień zaawansowania prac.
- Obecnie zbiorniki nie posiadają już przegród dzielących je wcześniej - informuje Marcin
Bębnowski, kierownik referatu ochrony środowiska. - Pulpa jest wylewana z rur ze strony
południowej, zachodniej i
wschodniej. Na północnej
stronie zamontowane są
studnie odbierające wodę
nadosadową. W czasie
wizji lokalnej stwierdziliśmy, że ok. 90 proc. powierzchni zbiornika znajduje się pod wodą.
Na pozostałej części znajdowała się wilgotna pulpa popiołowa.
(s)
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Komunikaty
medyczne
Stomatolog w GOZ Kleszczów

Nastąpiła zmiana godzin pracy w gabinecie
stomatologicznym w GOZ Kleszczów. Począwszy od marca gabinet będzie czynny:
• poniedziałek 8.00-15.00
• środa 8.00-15.00
• czwartek 8.00-15.00
• II sobota miesiąca 8.00-14.00
13 marca gabinet będzie nieczynny - ten
dzień zostanie odpracowany 11 marca.

Profilaktyka chorób
zakaźnych

„Zaszczep w sobie chęć szczepienia”
- to hasło akcji informacyjnej promującej
szczepienia ochronne, jako sposób zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem
tej ogólnopolskiej kampanii jest Główny Inspektorat Sanitarny. Efektem prowadzonych działań ma być wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa, lepsza dostępność do
informacji na temat Programu Szczepień
Ochronnych oraz lepsza organizacja przeprowadzania szczepień. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie
www.szczepienia.gis.gov.pl.

Bezpłatne badania
cytologiczne

Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy jest adresowany
do wszystkich kobiet w wieku 25-59 lat, które nie wykonywały badania cytologicznego
w ostatnich 3 latach. Bezpłatne (refundowane przez NFZ) badanie cytologiczne w ramach programu można wykonać w każdej
poradni ginekologiczno-położniczej, posiadającej kontrakt z NFZ.
Na terenie powiatu bełchatowskiego bezpłatne badania cytologiczne wykonuje łącznie 10 placówek, w tym także Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
(ul. Czapliniecka 123, tel. 44/ 635-85-05)
oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2, tel. 44/
731-30-80).
Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli
Samorządowych w Kleszczowie, Łuszczanowicach i Łękińsku zatrudnią pracownika

na stanowisko
pomoc administracyjno-techniczna

w wymiarze po ¼ etatu w poszczególnych placówkach (łącznie ¾ etatu) posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
Dokumentację należy składać do dnia
7.03.2014 r. do dyrektorów poszczególnych placówek. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami
telefonów 44/ 731 31 75, 44/ 731 47
33, 44/ 731 46 00.
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Policjanci zapraszają mieszkańców gminy Kleszczów na debatę o bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania.

Czy Kleszczów jest bezpieczną gminą?

Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie oraz kleszczowscy policjanci zapraszają mieszkańców Gminy Kleszczów do
aktywnego udziału w debacie społecznej,
której tematem będzie stan bezpieczeństwa
w miejscach zamieszkania, a zwłaszcza
bezpieczeństwo w ruchu drogowym i przestrzeni publicznej, przemoc w rodzinie oraz
zagrożenia patologiami. Spotkanie organizowane jest w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” i kampanii społecznej „Wspólne Osiedla”.
18 marca 2014 roku o godz. 16.30
w Szkole Podstawowej w Kleszczowie
odbędzie się spotkanie Komendanta Po-

wiatowego Policji w Bełchatowie oraz
kleszczowskich policjantów z mieszkańcami gminy. Policjanci proponują, aby dyskusja poświęcona była zagadnieniom bezpieczeństwa w miejscach zamieszkania
i występujących aspołecznych zachowań,
przemocy w rodzinach. Funkcjonariusze liczą, że włączenie mieszkańców w wypracowywanie propozycji rozwiązań oraz poznanie ocen obywateli pozwoli na wdrożenie
działań skutkujących dalszym wzrostem
poczucia bezpieczeństwa oraz podwyższeniem stanu bezpieczeństwa mieszkańców.
Policjanci serdecznie zapraszają
mieszkańców do udziału w debacie!

Zapisy do przedszkoli

Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli Samorządowych w Kleszczowie, Łuszczanowicach
i Łękińsku informują, że od 3 do 31 marca 2014 r. w każdym przedszkolu trwają zapisy
dzieci w wieku od 3 do 6 lat na nowy rok szkolny 2014/2015.
Zainteresowani rodzice i dzieci mogą - jak co roku - poznawać przedszkola uczestnicząc
w „Dniach otwartych”. Odbędą się one w następujących terminach:
l Przedszkole w Kleszczowie – 7 marca (piątek), od godz. 9.30,
l Przedszkole w Łuszczanowicach – 12 marca (środa), od godz. 9.30,
l Przedszkole w Łękińsku – 20 marca (czwartek), od godz. 9.30.

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.
zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.
zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/364/09 Rady Gminy
Kleszczów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów
zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Kleszczów, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 6 marca 2014 roku do 27 marca 2014
roku w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul.
Głównej 47, 97-410 Kleszczów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 730 do 1530 oraz we
wtorki w godz. od 900 do 1700.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 25 marca 2014 roku w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie o godz. 1600. Zgodnie z art. 18 ust.
1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Kleszczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2014 roku.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art.
46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku
z prowadzonym postępowaniem w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu
do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani
udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi
i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie
pisemnej do Wójta Gminy Kleszczów na adres
Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97410 Kleszczów, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 262) na adres mailowy: kancelaria@kleszczow.pl w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 11 kwietnia 2014 roku.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez
Wójta Gminy Kleszczów.
W przedmiotowej sprawie postępowanie
o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
nie jest prowadzone.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI
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Inicjatywa JEREMIE to możliwość uzyskania korzystnych kredytów (do 500 tys. zł na 5 lat z oprocentowaniem od 4,5 proc.).

JEREMIE – forma wsparcia
dla przedsiębiorców

Unijna inicjatywa JEREMIE to kredyty, pożyczki i poręczenia
udzielane firmom rozpoczynającym dopiero działalność gospodarczą. Dzięki pozyskanym środkom można finansować zakup maszyn i środków transportu, wdrażać nowe rozwiązania technologiczne czy tworzyć nowe miejsca pracy. O pieniądze z JEREMIE mogą
się starać mikro, mali i średni przedsiębiorcy – przede wszystkim
ci, którzy mieliby bardzo utrudniony dostęp do standardowej oferty: start-upy czy firmy nie posiadające wystarczających zabezpieczeń. Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno jednoosobowe firmy,
jak i przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność w danym województwie.
Jednym z kilku województw, w których funkcjonuje projekt JEREMIE jest łódzkie. Związane z nim kredyty są udzielane m.in. za
pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości, FM Banku PBP
oraz Idea Banku. Szczegółowe informacje związane z funkcjonowaniem Inicjatywy JEREMIE znaleźć można na stronie www.jeremie.
com.pl/lodzkie/. Zainteresowani mogą się także zwracać do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bełchatowie (ul. Kościuszki 1, I piętro, pokój 214, tel. 44/ 733 51 44; email:
info_rpo@um.belchatow.pl).
(s)

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Kleszczów, działając na podstawie art. 33 ust.
1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 Nr 199 poz. 1227 ze
zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek Pani Grażyny Porwańskiej działającej w imieniu spółki PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
zbiornika ziemnego przeznaczonego na magazyn gipsu, zlokalizowanego na zwałowisku wewnętrznym KWB Bełchatów
na terenie obrębów geodezyjnych: Kleszczów, Stawek, Kuców,
Wola Grzymalina, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski.
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się
do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowienia i opinie, które nałożyły obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko: opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dn. 10 października 2013 roku, znak: PPIS-ZNS-440/62/13, podtrzymana
pismem z dnia 2 grudnia 2013 roku; postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 18 listopada 2013 roku, znak: WOOŚ.4240.878.2013.MM.3; postanowienie Wójta Gminy Kleszczów z dnia 10 grudnia 2013 roku, znak:
OŚG.6220.17.2013. Organem właściwym do wydania decyzji
w tej sprawie jest Wójt Gminy Kleszczów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi
do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pok. 27) w godzinach 730-1530 (wtorek 900-1700).
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„Gazele biznesu”
w regionie łódzkim

lutego w łódzkim Hotelu Andel’s odbyła się regionalna
18 gala,
połączona z ogłoszeniem wyników rankingu „Gaze-

le biznesu”. Ranking opracowywany jest co roku na zlecenie redakcji dziennika „Puls Biznesu”. Obejmuje firmy, które zgłaszają swój
udział i udostępniają wyniki finansowe za trzy ostatnie lata działalności. W rankingu uwzględniane są tylko te, które notują coroczny
wzrost przychodów ze sprzedaży i nie poniosły strat finansowych.
W tym roku lista regionu łódzkiego liczy 269 małych i średnich firm. Trzy czołowe miejsca zajęły: ● I. PPHTU Adwa (produkcja i handel olejami i chemią dla motoryzacji) - wzrost przychodów
w latach 2010-2012 o 947 proc., ● II. DP System (układy automatyki
i zasilania elektrycznego dla przemysłu) - wzrost przychodów o 745
proc., ● III. Roka A.I. Kantorski (usługi ochrony i porządku) - wzrost
przychodów o ponad 614 proc.
Tytuły „Gazela biznesu” otrzymało kilka firm działających na
terenie gminy Kleszczów. Najwyżej na liście ogólnopolskiej (352.
miejsce) ulokowała się spółka PT-S Betrans, która w latach 20102012 zwiększyła przychody o prawie 218 proc. (z 53,8 do 117,3
mln zł).
Oto cztery inne „kleszczowskie” gazele, które znalazły się w tegorocznym rankingu:
Nazwa firmy
Constantia Teich Poland
sp. z o.o.
Termokor Kaefer sp.
z o.o.
RAMB sp. z o.o.
Knauf Bauprodukte
Polska sp. z o.o.

Zatrud- Przychody wzrost przychodów w
nienie
w 2012 r.
latach 2010-12
w 2012
(w mln zł)
(w proc.)
roku
1290
200
193.2
155,2

Pozycja
na liście

1341

130

21.7

153,29

1724
3055

1317
40

254,1
105.4

143,72
122,22
(s)

Somtive - firmą na medal

P

oznaliśmy zwycięzców konkursu „Firma na medal”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Kapituła oceniała takie kwestie, jak działania innowacyjne, korzystanie
z unijnego dofinansowania, tworzenie nowych miejsc pracy (w tym
także dla osób niepełnosprawnych) i dbałość o środowisko naturalne.
W gronie przedsiębiorców prowadzących działalność w okresie
do dwóch lat tytuł „Firma na medal” zdobyła spółka Somtive, która
od stycznia 2013 r. ma swą siedzibę w Kleszczowskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości i zajmuje się m.in. tworzeniem oprogramowania mobilnego, aplikacji internetowych oraz prowadzeniem kampanii wizerunkowych w mediach społecznościowych.
Wśród przedsiębiorców prowadzących działalność powyżej 2 lat
zdobywcą tytułu została bełchatowska firma cukiernicza Majami Sp.
z o.o., natomiast w gronie firm wyróżnionych znalazło się Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Betrans Sp. z o.o.
(s)

Spółka ALIAND SA
zatrudni pracowników na stanowiska
● Mechatronika, ● Mechanika,
● Spawacza.
CV prosimy przesyłać pocztą e-mail: sekretariat@aliand.pl.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 797-777-777.
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Szkolne wieści

Nagroda za interpretację wiersza

12 lutego w gimnazjum nr 5 w Bełchatowie odbył się XI Powiatowy
Konkurs Poezji Miłosnej. Do rywalizacji przystąpiła też uczennica
kl. II d gimnazjum w Kleszczowie – Jagoda Staniszewska. Zajęła
II miejsce. Specjalne podziękowania przewodniczącej jury otrzymała za niezwykle ekspresyjną recytację wiersza Haliny Poświatowskiej „Odłamałam gałąź miłości”.

Konkurs Wiedzy o Powiecie Bełchatowskim
W finale II etapu Konkursu Wiedzy o Powiecie Bełchatowskim
wzięły udział uczennice kleszczowskich szkół: Zuzanna Piekarz
(kl. I a LO) oraz Martyna Rybak (kl. I TNT). Rywalizowały z uczniami reprezentującymi dwie inne szkoły ponadgimnazjalne: II LO im.
J. Kochanowskiego w Bełchatowie oraz ZSP nr 4 w Bełchatowie.
Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie przygotowanych wcześniej prezentacji i odpowiadanie na pytania dotyczące powiatu bełchatowskiego. Komisja konkursowa oceniała orygi-

Jedząc pączki… pomagali
afrykańskim dzieciom

T

łusty czwartek miał w Kleszczowie szczególny wymiar.
W tym dniu uczniowie Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta przeprowadzili akcję charytatywną, by wesprzeć działalność
Fundacji Kapucyni i Misje, zajmującej się m.in. niesieniem pomocy ofiarom niedawnej rebelii w Republice Środkowej Afryki. Akcja
(zapowiedziana znacznie wcześniej
za pomocą plakatów i ulotek) nazywała się „Wyślij pączka do Afryki”, ale nie polegała bynajmniej na
wysyłaniu prawdziwych pączków.
Dzień wcześniej grupa 20 uczniów
gimnazjum zajęła się samodzielnym
wypiekaniem pączków. Dochód
z ich sprzedaży prowadzonej w tłusty czwartek został przeznaczony
na zasilenie konta Fundacji Kapucyni i Misje, która w środkowej Afryce
prowadzi nie tylko działania misyjne.
Jak poinformowała Monika Staryga - nauczycielka kleszczowskiego gimnazjum, współorganizatorka przeprowadzonej akcji, udało się pozyskać łącznie 1698 zł.
Gimnazjalni wolontariusze sprzedawali „tłustoczwartkowe” pączki na terenie gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
w SOLPARKU, Urzędzie Gminy, w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” i na stacji benzynowej.
(s)

NR 5/384

nalność, innowację, zakres wiedzy, język wypowiedzi oraz sposób
prezentacji wybranego tematu. Trzy czołowe miejsca zajęły:
I. Edyta Grzejdziak (ZSP nr 4 w Bełchatowie); II. Angelika Wojtania (II LO w Bełchatowie); III. Zuzanna Piekarz (ZSP Kleszczów).

Zebrali górę grosza
W kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom
wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękińsku.
Od 25 listopada do 17
stycznia przynosili do
szkoły monety o różnych
nominałach.
Przypomnijmy,
że
głównym celem akcji
jest zbieranie funduszy na pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych
domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
78 uczniów z klas I-VI szkoły w Łękińsku zebrało łącznie 9683
monet, które po przeliczeniu dały kwotę 369,72 zł.
W tej „górze grosza” najwięcej było jednogroszówek (3671) oraz
pięciogroszówek (2663). Średnio w przeliczeniu na jednego
ucznia przypadło 4,74 zł. Oprócz uczniów w zbiórkę „groszaków”
aktywnie włączyli się wychowawcy klas i pracownicy szkoły. Jak
poinformowała nas koordynatorka szkolnej akcji, Małgorzata Jegier najaktywniejszymi zbieraczami groszaków w poszczególnych
klasach okazali się: M. Witkowska, M. Augustyńczyk, K. Skóra, B.
Bednarz, A. Pajęcka i P. Szpecińska.

Magda Jaśkiewicz w finale
wojewódzkiego konkursu
13 lutego odbył się II etap Wojewódzkiego Konkursu Języka
Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych w Województwie
Łódzkim. W gronie ponad 50 uczniów, reprezentujących Rejon
Południowo-Zachodni, znalazła się też Magdalena Jaśkiewicz –
uczennica kl. III a LO. Dzięki zajęciu VI miejsca awansowała do
części ustnej finału tego konkursu.
å ciąg dalszy na str. 10

1 - 15 III `2014

Informator

KLESZCZOWSKI

Sprawa DPS w Kleszczowie

Konecki jest kierownikiem
Cz esław
budowy DPS od początku tej in-

westycji. Półgodzinną relację z wystąpienia
rzeczoznawcy budowlanego M. Szyprowskiej obejrzał w materiale filmowym dostępnym w Internecie. Zaraz potem wystosował
list do wójta Sławomira Chojnowskiego. Pisze w nim m.in. „chciałbym wyrazić swoje ubolewanie z powodu załatwiania spraw
ściśle mnie dotyczących w sposób iście
podły i godzący w moje dobre imię, w sposób tajemniczy i bez mojej wiedzy…”.

Podłymi nazywa zarzuty wypowiedziane przez M. Szyprowską. Uważa, że gdyby
został zaproszony na wspomniane posiedzenie komisji, to w jego obecności nie odważyłaby się mówić oczywistych nieprawd
i opinii podważających zgodność prowadzonej budowy z projektem.
* * *
26 lutego Czesław Konecki oprowadzał
po budowie DPS wójta Sławomira Chojnowskiego i dwóch przedstawicieli referatu
inwestycji Urzędu Gminy. Oprowadzał, odpowiadał na pytania, wyjaśniał wątpliwości.
W szczególności odnosił się do zarzutów
postawionych przez panią rzeczoznawcę.

W czasie tej wizyty powstała dokumentacja zdjęciowa. Następnego dnia przyszedł
wraz z księdzem Sławomirem Bednarskim
- prezesem Fundacji Servire Homini na sesję. Był uzbrojony w projekty, dokumentację prowadzoną w trakcie budowy, protokoły z kontroli. Miał nadzieję przedstawić to
wszystko radnym, którzy tydzień wcześniej
przez prawie dwie godziny słuchali barwnej
opowieści o tym, co M. Szyprowska znalazła na budowie i w papierach. Nadzieja na
równoprawne, publiczne przekazanie stanowiska inwestora i zatrudnionego przezeń
kierownika budowy zgasła zaraz po tym, jak
radni większością głosów przekazali sprawę DPS do wyjaśnienia Komisji Rewizyjnej.
– Podłe oskarżenia wygłoszono publicznie, w obecności mediów, tymczasem swoje stanowisko będę mógł przedstawić tylko
kilku radnym - o ile mnie zaproszą - na zamkniętym spotkaniu – mówi z rozgoryczeniem Cz. Konecki.
Proszę go więc o to, by krótko odpowiedział na ciąg sformułowanych przez Marię
Szyprowską zarzutów: że w trakcie budowy
DPS zastosowano elementy konstrukcyjne z wadliwego drewna; że słup nośny, na
którym opiera się dach został „odchudzony”
z 30 do 22 cm; że zrezygnowano z postawienia zaprojektowanych słupów konstrukcji nośnej; że na zewnątrz zamiast półbali

o grubości 7 cm zastosowano deski 32-milimetrowej grubości; że wreszcie budynkowi
DPS grozi katastrofa budowlana.
å ciąg dalszy na str. 8

GIEŁDA ZWIERZĄT I PTAKÓW
Każda pierwsza i trzecia niedziela
miesiąca od godz. 6 rano.
Wstęp wolny
Tel. 515 555 200
Kolonia Krępa 28 (koło Radomska)
www.gieldaptakowkrepa.pl
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Twórca ceramiki
wyróżniony

ceramiczna może być inCzy praca
spirowana filmem? Uczestnicy

konkursu „Kadr z szamotem w tle” dowiedli, że tak. Na zaproszenie Miejskiej Galerii
Sztuki im. Wł. Hr. Zamoyskiego w Zakopanem nadeszło kilkadziesiąt zgłoszeń. Twórcy mieli do wyboru cztery, bardzo różniące
się od siebie filmy: Imagine Z. Rybczyńskiego, Muzykanci K. Karabasza, Jasminum
J. J. Kolskiego i Katedra T. Bagińskiego.
Była to trzecia edycja zakopiańskiego konkursu. W poprzednich inspirację dla
dzieł z ceramiki stanowiły: poezja Zbigniewa Herberta oraz muzyka zakopiańskich
kompozytorów - Mieczysława Karłowicza
i Karola Szymanowskiego. Głowna idea
tak pomyślanych konkursów to „artystyczny
dialog z twórcami parającymi się odmiennymi dziedzinami twórczości. Wykazanie,
że na polu wspólnej wrażliwości i głębokiego przeżywania świata mimo odmienności
używanego języka dialog ten jest możliwy”.

Udział w konkursie wziął także twórca ceramiki mieszkający w Kleszczowie Grzegorz Sołtyszewski. Decyzja była trafna, bo konkursowe jury przyznało mu
wyróżnienie. Wykonana przez kleszczowskiego ceramika praca - potężnych rozmiarów kielich, to nawiązanie do legendarnego Graala, który jest symbolem dążenia
do doskonałości. Dla twórcy jest to przede
wszystkim nawiązanie do filmu Jasminum,
w którym do doskonałości zdążają mnisi.
Praca ta, wraz z innymi nagrodzonymi
w konkursie, jest obecnie wystawiana w zakopiańskiej galerii. Wszystkim, którzy chcieliby obejrzeć inne ceramiczne dzieła G. Sołtyszewskiego polecamy wystawę, która od
kilku dni dostępna jest bezpłatnie w foyer kleszczowskiego SOLPARKU. Znaleźć
tu można ceramiczne wazy, puchary, misy,
amfory i inne prace. Warto dodać, że ich autor, który nową pasję twórczą odkrył w sobie
po przejściu na emeryturę (wcześniej pracował jako elektryk w KWB Bełchatów), należy do Związku Ceramików Polskich.
(s)
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Sprawa DPS w Kleszczowie
å ciąg dalszy ze str. 7
Oto wyjaśnienia zebrane w trakcie blisko godzinnej rozmowy
z Czesławem Koneckim - osobą, która na stanowisku kierownika
różnych budów przepracowała 44 lata. Kiedy w listopadzie 2013
roku M. Szyprowska kontrolowała dom pomocy społecznej, był on
obiektem w fazie budowy, nie zaś budynkiem przekazanym do użytkowania. Stan zaawansowania robót był wtedy szacowany na 75
proc. bez uwzględnienia wszystkich robót zewnętrznych (przyłączy
wod-kan i gazowego, zewnętrznego oświetlenia oraz dróg, parkingów i chodników), które dopiero trwały.
– Wprowadzane na etapie budowy rozwiązania organizacyjne o charakterze tymczasowym są wpisywane do dziennika budowy. O ten dokument pani rzeczoznawca w ogóle mnie nie poprosiła.
Gdyby to zrobiła, znalazłaby chociażby te dwa protokoły - mówi Cz.
Konecki.
Czytam, a potem kseruję dokumenty, podpisane zgodnie przez
szefa firmy podwykonawczej, kierownika budowy i inspektora nadzoru:
• 19.10.2012 r. - W związku z rozpoczęciem montażu konstrukcji drewnianej na wniosek podwykonawcy (…) uzgodniono dwuetapowość wykonania konstrukcji stropu nad salą rehabilitacji I i salą
dziennego pobytu.
I etap: w ścianach przylegających do projektowanych słupów
wbudować dodatkowo słupy drewniane o przekroju 10x10 cm oraz
tymczasowo w środku rozpiętości belek słupy drewniane 20x20 cm.
II etap: po zakończeniu robót wykończeniowych ścian, tj. gładzi
gipsowych i malowania wymienić słupy środkowe na projektowane średnicy 30 cm i wbudować nowe słupy przy ścianach również
średnicy 30 cm w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących dodatkowych słupów wewnątrzściennych 10x10 cm z I-go etapu.
• 8.02.2013 r. - W dniu dzisiejszym uzgodniono zmianę elewacji poprzez zastosowanie okładzin zewnętrznych drewnianych
o zwiększonym promieniu krzywizn do 273 mm oraz zmianę grubości na 35 mm.
Zmiana ta nie powoduje pogorszenia warunków termoizolacyjnych ścian zewnętrznych, gdyż deska elewacyjna jest usytuowana
za pustką powietrzną wentylacyjną 2 cm i dopiero za tą pustką znajdują się właściwe warstwy izolacyjne t.j. izolacja termiczna, przeciwwilgociowa i przeciwwiatrowa.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz nieograniczony ustny

na sprzedaż składników majątkowych
pochodzących z remontowanego Domu Kultury
w Wolicy.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2014 r. (środa) o godz.
10.00. Miejsce: plac przy Domu Kultury w Wolicy.
Ilość
Cena wy- Wysokość
Lokalizacja
Lp.
Nazwa
szt.
woławcza postąpienia
za 1 szt.
w zł za szt.
1. Krzesło
109 OSP Wolica
8,00
2,00
2. Stół pełny
5 OSP Wolica
20,00
2,00
160 cm x 90 cm
3. Stół rozkładany
14 OSP Wolica
25,00
3,00
200 cm x 90 cm
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie
bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od
poniedziałku do piątku w godzinach 8°°-15°°
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy
Referatu Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew.
140 lub pokój nr 16, tel. 44/ 731-31-10 wew. 138, ul. Główna
45 w Kleszczowie.

Jak wynika z ostatniego zapisu zamocowane na ścianach zewnętrznych drewniane deski okładzinowe nie są żadnym elementem konstrukcyjnym, ani izolacyjnym. Właściwa izolacja i właściwa
ściana budynku są dopiero za szczeliną wentylacyjną.
Z kolei zastosowanie drewnianych słupów tymczasowych (to te,
na których pani rzeczoznawca zauważyła pęknięcia i włókna „grające jak struny gitary”) zamiast gładkich, ostruganych - jak stwierdza M. Szyprowska - czterokrotnie oraz wbudowanie w ściany dodatkowych słupów było zabiegiem uzgodnionym i koniecznym, by
przed zimą 2012/2013 można było budynek przykryć i realizować
roboty wewnątrz.
Tymczasowych rozwiązań, które uzyskały akceptację wykonawcy i inspektora nadzoru, nie wrysowuje się w projekcie.
– Za zgodność wykonania budynku z projektem odpowiadam
karnie jako kierownik budowy swoim oświadczeniem, składanym
przy wniosku o pozwolenie na użytkowanie - mówi Czesław Konecki. – Jeśli w trakcie budowy wprowadzane były tzw. zmiany nieistotne to sporządzam odpowiednią dokumentację podpisaną przeze
mnie i inspektora nadzoru, która stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku.
– A jeśli w projekcie dokonywane są zmiany istotne - pytam.
– To wtedy trzeba sporządzić nowy projekt zamienny i złożyć
wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę. Jak dotąd
na budowie DPS takiej konieczności nie było.
* * *
Kierownik budowy DPS w Kleszczowie poinformował mnie
o jeszcze jednym, istotnym zdarzeniu. 28 listopada 2013 r., już po
dwukrotnej kontrolnej wizycie Marii Szyprowskiej, na budowie DPS
zjawili się z nie zapowiedzianą wizytą kontrolerzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie: panowie Marcin Rumin-Pluciński i Wojciech Raś. Kontrola dotyczyła m.in. zgodności realizacji z projektem budowlanym i z warunkami pozwolenia
na budowę. Sporządzony został protokół, w którym nie było żadnych zastrzeżeń. Jak wynika z zapisów kontrolujący wykonali dokumentację fotograficzną, a w rubryce, w której należy odnotowywać stwierdzone zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, bądź
zagrożenia dla środowiska wpisano: „Nie stwierdzono”. Wpis potwierdzający fakt przeprowadzenia kontroli PINB odnotowany został
w dzienniku budowy na stronie 6.
Czesław Konecki po zapoznaniu się z artykułem „Grozi katastrofa budowlana” w bełchatowskim tygodniku „Fakty” zapowiedział
podjęcie kroków prawnych.
– Na budowie DPS nie działam „incognito”, moje dane osobowe
i numer telefonu znajdują się na tablicy informacyjnej budowy. Prawo budowlane traktuje mnie jako osobę zaufania publicznego. Nic
nie stało na przeszkodzie, aby przed opisaniem tej „afery” wykonać
do mnie choćby jeden telefon. Moje rozgoryczenie jest chyba uzasadnione - stwierdził.
Jerzy Strachocki

Słodkie zapusty

Kleszczów tradycję dawnych zapustów od kilku lat
W gminie
podtrzymują członkowie kółka teatralno-recytatorskiego,

działającego w Gminnym Ośrodku Kultury. Jego opiekunką jest
polonistka Elżbieta Roczek.
Przebierańcy odwiedzając
kilka wybranych miejsc w Kleszczowie śpiewają dawne, zapustne przyśpiewki, albo odgrywają teatralne scenki. W tym roku
w 9-osobowym składzie zaprezentowali scenę zmagania króla Heroda ze Śmiercią i Diabłem.
Poza tym - jak zawsze - częstowali wszystkich słodkościami: nie tylko pączkami, ale też cukierkami i ciastkami.
(s)
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Koła zainteresowań i zajęcia artystyczne organizowane
przez GOK w Kleszczowie w sezonie 2013–2014
Lp.
1.

Nazwa zajęć

Grupa

Zajęcia z ceramiki
artystycznej

dzieci

Miejsce realizacji
WOK Łękińsko

dorośli

środa
wtorek
środa

16.00-17.30
13.00-16.00
10.00-13.00

czwartek
piątek

16.00-19.00
16.00-17.30

Instruktor
prowadzący
Kinga Pasak,
Beata Komór

Zajęcia plastyczne

czwartek

16.00-18.00

3.

Zajęcia z malarstwa i
dorośli
rysunku
Młodzieżowa Orkiestra Dęta dorośli, młodzież WOK Łękińsko

piątek

17.00-21.00

Sławomir Szafrański,
Sylwester Czank

Kleszczowski Chór
Mieszany „Sonore”
Zajęcia z malowania na
jedwabiu
Kółko wokalne
Zajęcia z gry na
keyboardzie
Zajęcia z gry na gitarze

dorośli, młodzież WOK Łękińsko

czwartek

16.00-21.00

dorośli

WOK Łękińsko

piątek

16.00-18.00

Sławomir Szafrański,
Sylwester Czank
Ewa Woch

dzieci, młodzież
dzieci, młodzież

WOK Łękińsko
WOK Łękińsko

wtorek
czwartek

16.00-20.00
16.00-18.00

Marta Krawczyk
Tomasz Stępień

dzieci, młodzież

WOK Łękińsko

piątek

16.00-20.00

Patryk Jabłoński

WOK Łękińsko

sobota

12.00-14.00

5.
6.
7.
8.

WOK Łękińsko

Godziny

2.

4.

dzieci

Dzień tygodnia

Kinga Pasak

dzieci, młodzież

SOLPARK

czwartek

16.00-17.00

Dawid Fiszer

dzieci, młodzież
dzieci, młodzież

10.00-12.00
14.00-16.00

Marta Dudzińska
Elżbieta Roczek

dzieci, młodzież

SOLPARK
Szkoła Podstawowa w
Łękińsku
WOK Łękińsko

sobota
czwartek

12.

Kółko taneczne - taniec
towarzyski
Mażoretki
Kółko teatralno recytatorskie
Kółko multimedialne

czwartek

16.00-19.00

Łukasz Zielonka

13.

Kółko informatyczne

dzieci, młodzież

WOK Łuszczanowice

wtorek

16.00-20.00

Łukasz Zielonka

9.
10.
11.

KONKURSY, KONKURSY
Dla młodych wokalistów z terenów wiejskich
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP)
zaprasza mieszkających na wsi wokalistów w wieku od 16 do 30 lat,
do udziału w bezpłatnych warsztatach muzycznych prowadzonych
przez profesjonalnych muzyków i nauczycieli śpiewu. W drugim
etapie tego muzycznego projektu najlepsi dostaną szansę udziału
w nagraniu płyty pt. „Zapomniane piosenki”.
Zgłoszenia do programu – wypełniony formularz zgłoszeniowy,
dostępny na stronie www.efrwp.pl wraz z dwoma nagraniami w formacie MP3 – chętni mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres
jazzmania@efrwp.com.pl w terminie do 12 marca br. Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja konkursowa wybierze 20 osób, które
zostaną zaproszone do udziału w warsztatach.

Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych
Fundacja Anny Dymnej „Republika Marzeń Mimo Wszystko”
ogłosiła III edycję ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych. Zgłoszenia udziału w konkursie „Słowa, dobrze że
jesteście” powinny być przesyłane na adres fundacji do 23 marca.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z pozostałymi niepełnosprawnościami.
Każdy z uczestników konkursu jest zobowiązany przesłać
5 utworów poetyckich (długość jednego z nich nie może przekraczać 2 stron standardowego maszynopisu). W jury konkursu zasiądą Anna Dymna, Janka Draban, Józef Baran, Leszek A. Moczulski
i Adam Ziemianin. Laureatom konkursu w obydwu kategoriach zostaną przyznane nagrody pieniężne: 5 tys. zł za I miejsce, 3 tys. zł
za II miejsce i 2 tys. zł za III miejsce.
Informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.republikamarzen.org.

Biblioteczne konkursy
Dwa konkursy o dość długiej, bo kilkunastoletniej tradycji, organizuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
J. I. Kraszewskiego w Bełchatowie. Obydwa są adresowane
do uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjów powiatu
bełchatowskiego. Pierwszy z nich („Książka – obiekt artystyczny”) dotyczy prac wykonanych w postaci książek, prezentowanych jak przedmiot wykonany jedną z technik artystycznych.
Nagrodzone prace będą prezentowane w sali wystawowej
MiPBP w Bełchatowie.
Drugi konkurs („Między rajem a węglem”) wymaga od
uczestników przedstawienia dziejów swojej rodziny. W pracach
ilustrowanych np. fotografiami i historycznymi dokumentami należy zaprezentować np.: rodzinne kalendarium, cenione postaci w rodzinie, wpływ różnych wydarzeń (w tym także faktu zamieszkania w Bełchatowie lub jego okolicach) na dzieje rodziny.
Prace na obydwa konkursy powinny trafić do bełchatowskiej
biblioteki najpóźniej 4 kwietnia. Laureaci konkursu otrzymają
nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów.
Dodatkowe informacje o obydwu konkursach można uzyskać pod nr tel. 44/ 635-03-1, www.biblioteka.belchatow.pl.
(s)

Do wynajęcia mieszkanie
100 m2 (piętro domu)
z możliwością wykorzystania garażu.

Kontakt: 601 224 106.
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å ciąg dalszy ze str. 6

Szkolne wieści

Anna Zonenberg powalczy
w warszawskim finale
Szkolny etap V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II odbył się 6 lutego w ZSP
w Kleszczowie. Przed komisją złożoną z nauczycielek języka
polskiego rywalizowało sześć uczennic. Najwyżej ocenioną
uczennicą okazała się Anna Zonenberg z kl. II a LO. W marcu będzie reprezentować szkołę w drugim etapie konkursu w Warszawie.

Kto mistrzem ortografii w SP Kleszczów?
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego szkoła podstawowa w Kleszczowie zaprosiła uczniów wszystkich klas do pisania dyktanda. 21 lutego na drugiej godzinie lekcyjnej do tego sprawdzianu zasiadło w sumie 76 uczniów. Dyktando miało sprawdzić
umiejętność poprawnego pisania tekstu ze słuchu, w szczególności
zaś wyrazów z ó, u, rz, ż oraz ch, h.
Najmłodsi uczniowie (w sumie 26 osób z klas II i III) mieli do napisania tekst „Ogród ciotki Haliny”, a pięćdziesięciu ich starszych
kolegów - dłuższy i trudniejszy tekst „Ogród ciotki Honoraty”. Obydwa teksty przygotowała polonistka Katarzyna Skurkiewicz. Po
sprawdzeniu napisanych dyktand okazało się, że na tytuł „Szkolnego Mistrza Ortografii” zasłużyli w poszczególnych grupach klasowych: ● II - Marta Kuc i Michał Koszur (kl. II a), ● III - Partycja Kajzler (III c), ● IV - Klaudia Zybura (IV b), ● V - Oliwia Ciesielska (V b),
● VI - Kamil Bujacz (VI b).
Zwycięzcy oprócz zasłużonego tytułu zostaną nagrodzeni oceną
celującą z języka polskiego oraz drobnymi upominkami.

Karnawałowy bal
15 lutego w kleszczowskiej podstawówce odbył się bal karnawałowy. Jest to impreza organizowana rokrocznie, na stałe wpisana w kalendarz uroczystości szkolnych. W tym roku również
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie
klas młodszych bawili się do południa, natomiast uczniowie klas
IV-VI w godzinach popołudniowych. Zabawę karnawałową poprowadził profesjonalny didżej. Nie zabrakło świetnej muzyki
oraz konkursów. Wielu uczestników imprezy zaprezentowało
się w ciekawych strojach karnawałowych. Tradycyjnie w organizację balu włączyła się Rada Rodziców, która przygotowała dla
dzieci słodki poczęstunek. Uczniowie wraz z wychowawcami
i innymi nauczycielami świetnie się bawili i zapewne miło będą
wspominać to karnawałowe szaleństwo.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

● FOTOWOLTAIKA ● POMPY
CIEPŁA ● KOLEKTORY SŁONECZNE
● PIECE: gaz, ekogroszek, inne
3 doradztwo
3 montaż

NR 5/384

Sport
Kalendarz kibica

Z

arząd Ludowego Klubu Sportowego Omega Kleszczów informuje, że mecze piłki nożnej o mistrzostwo III ligi, a także
okręgowej klasy seniorów w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014,
których gospodarzami będzie klub Omega, rozgrywane będą na
gminnym stadionie LKS Omega w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3
w następujących terminach:

 III liga
L.p.

Termin

Godzina

Mecz

1.

8 marca (sobota)

15.00

LKS Omega - WKS Wieluń

2.

22 marca (sobota)

15.00

LKS Omega - Legia II Warszawa

3.

5 kwietnia (sobota)

16.00

LKS Omega - Mechanik Radomsko

4.

18 kwietnia (piątek)

17.00

LKS Omega - MKS Pilica Białobrzegi

5.

26 kwietnia
(sobota)

16.00

LKS Omega - PWKS Huragan
Wołomin

6.

10 maja (sobota)

16.00

LKS Omega - KS Warta Sieradz

7.

17 maja (sobota)

16.00

LKS Omega - OKS Start Otwock

8.

28 maja (środa)

16.00

LKS Omega - MKS Kutno

9.

8 czerwca
(niedziela)

17.00

LKS Omega - Lechia Tomaszów

 Klasa okręgowa
L. p.

Termin

1.

6 kwietnia
(niedziela)

Godzina
11.00

LKS Omega II - MGKS Skalnik Sulejów

Mecz

2.

19 kwietnia
(sobota)

13.00

LKS Omega II - MGKS Gerlach
Drzewica

3.

1 maja (czwartek)

11.00

LKS Omega II - LZS Świt Kamieńsk

4.

11 maja (niedziela)

11.00

LKS Omega II - LKS Zjednoczeni
Gm. Bełchatów

5.

25 maja (niedziela)

11.00

LKS Omega II - WKS Kawaleria
Tomaszów Maz.

6.

7 czerwca (sobota)

17.00 LKS Omega II - LKS Lubochnia

Szkoła językowa

Cool English School
zaprasza na

 nowy semestr nauki języka angielskiego
dla dzieci (od 4 lat), młodzieży i dorosłych,
 intensywne kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz matury.
Zapisy pod nr tel. 505 890 354 lub w sekretariacie szkoły
na ul. Głównej 80 w Kleszczowie.
www.coolenglishschool.pl.

Usługi koparko-ładowarką

3 serwis
Posiadamy referencje

Ceny od 80 zł/godz.

www.kolektory.lodz.pl
Tel. 601 310 014

Tel. 783 800 685
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KLESZCZOWSKI

Sport
Sparingowe mecze

P

rzygotowując się do wiosennej
rundy
drużyny
piłkarskie
LKS Omega Kleszczów rozgrywają
sparingi. Na początek wyniki meczów
kontrolnych III-ligowców.
• 8 lutego w Częstochowie drużyna
Rakowa podejmowała trzecioligową drużynę LKS Omega Kleszczów.
Częstochowianie wygrali 4:0.
• 12 lutego na boisku SOLPARKU
nasi trzecioligowcy rozegrali mecz
kontrolny z drużyną Odry Opole.
Mecz zakończył się bezbramkowym
remisem.
• 15 lutego w kolejnym meczu kontrolnym na boisku SOLPARKU zespół

Omegi spotkał się z drużyną Zjednoczonych Bełchatów. Wygrał 3:1.
• 22 lutego na trawiastym boisku
w Kleszczowie odbył się mecz
Omega Kleszczów - Hetman
Włoszczowa. Wynik 4:1.
***
Kontrolne mecze rozgrywały także
inne drużyny piłkarskie Omegi. Oto
ich wyniki:
• klasa okręgowa: Omega Kleszczów - GUKS Gorzkowice 3:3,
• trampkarze - rocznik 1999: Omega
Kleszczów - Pogoń Kłomnice 7:2,
• juniorzy starsi: Omega Kleszczów Woźniki 2:2.

Sport
Jak grają tenisiści?
zespół tenisistów stołowych LKS Omega Kleszczów ciągle na czele
D rugoligowy
tabeli. 15 lutego w XII kolejce nasz zespół podejmował rywali z UMKS Księżak

Łowicz, wygrywając 10:0. Następnego dnia nasi pingpongiści rozegrali XIII kolejkę.
Okazała się ona pechowa dla ich przeciwników - tenisistów MLUKS Dwójka Rawa
Mazowiecka, którzy zostali pokonani 9:1. W wyjazdowej XIV kolejce 23 lutego nasz
zespół zmierzył się z drużyną KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź. Mecz zakończył się
wygraną 8:2.
W tych trzech meczach drużyna Omegi wystąpiła w składzie: Jarosław Nitek,
Przemysław Gierak, Witold Uzarczyk, Mateusz Książczyk.
W niedzielę 9 marca będzie okazja, by dopingować tenisistów w ich kolejnym
pojedynku. W sali sportowej szkoły podstawowej w Kleszczowie będą podejmować KS
Legion Skierniewice. Początek meczu - godz. 12.

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. 695-122-863 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 „Imperial”
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
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SOLPARK Football League

23

lutego amatorskie drużyny piłkarskie występujące
w rozgrywkach halowych „zaliczyły” XIII kolejkę
rozgrywek. Ta kolejka nie obfitowała w zbyt wiele bramek.
W czterech rozegranych meczach piłka trafiała do bramki tylko 7
razy, podczas gdy np. w XI kolejce padło aż 20 goli, a w XII – 16.
Po trzynastu kolejkach w tabeli nadal prowadzi zespół
Constantia Soccer Club z dorobkiem 34 pkt. Kolejne miejsca
zajmują: II. Eko Centrum - 25 pkt., III. Energoserwis - 18 pkt.,
IV. Łęksa City - 17 pkt., V. Oldboy Kleszczów - 16 pkt., VI. Kersten
Europe - 12 pkt., VII. Caparol - 10 pkt., VIII. Colep - 10 pkt., IX.
Aga-Trans - 7 pkt. Na czele listy strzelców znajduje się Jakub
Frajtak (Constantia) z dorobkiem 11 pkt.

NR 5/384

GOK informuje i zaprasza
„Old Spice Girls”

W sobotnie popołudnie 22 lutego
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaproponował mieszkańcom dwugodzinny program kabaretowy „Old Spice Girls”, czyli
Babski Kabaret. Kabaret z kobietami, dla kobiet i o kobietach,
wypełniony był zabawnymi monologami, dowcipami, piosenkami.
Na scenie SOLPARKU zaprezentowały się: Lidia Stanisławska
(przywołała piosenkę literacko-kabaretową, okraszoną dowcipem),
Barbara Wrzesińska (wskrzesiła ducha kabaretu lat 20-tych) i Emilia
Krakowska (parodiowała współczesne kobiety). Po spektaklu artystki znalazły czas na spotkanie z widzami i rozdanie autografów.

Zaproszenie na wyjazd do teatru

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje 23 marca (niedziela) wyjazd do Teatru KWADRAT w Warszawie na spektakl „Klub
Cmentarny”. Wystąpią w nim Ewa Ziętek, Ewa Wencel, Ewa Kacprzyk, Lucyna Malec i Marek Siudym.
Bilety normalne w cenie 60 zł, ulgowe - 40 zł (dla emerytów i rencistów oraz młodzieży do 26 roku życia). Zapisy w WOK w Łękińsku,
ilość miejsc ograniczona.

Gminne obchody Dnia Kobiet

Drużyna Energoserwisu zajmuje III miejsce w tabeli
Szczegółowe wyniki każdej kolejki, aktualna tabela oraz terminarz meczów publikowane są na stronie internetowej SOLPARKU.
Przypominamy, że wstęp na niedzielne mecze halowej ligi
piłkarskiej jest wolny. Każdy mecz trwa 2 x 12 minut. Pierwszy
mecz rozpoczyna się o godz. 18.30. Mieszkańców i rodziny zachęcamy do dopingowania zawodników.
(s)

PROGRAM:
Godz. 16.00-21.00 (hol na piętrze SOLPARKU)
• Wystawa malarstwa akrylowego i olejnego uczestników koła plastycznego GOK
• Wystawa rękodzieła artystycznego GOK
• CAFE bar
Godz. 17.00-18.50
• Pierwszy spektakl „3 razy łóżko - komedia małżeńska” (aula
SOLPARKU)
• W przerwie spektaklu - pokaz baristyczny (hol na piętrze):
● przygotowanie i serwowanie kaw (espresso, capuccino, latte,
latte machiato, ice coffe), ● pokaz latte art, ● przygotowywanie
napojów na bazie espresso.
Godz. 19.30-21.20
• Drugi spektakl „3 razy łóżko - komedia małżeńska” (aula)
• W przerwie spektaklu - pokaz baristyczny (hol na piętrze)
Impreza jest organizowana w ramach współpracy
z SOLPARK Kleszczów Sp. z o. o.

