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Jest Grand Prix dla orkiestry!
W swoim kolejnym występie w Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Kleszczów sięgnęła po najważniejszy laur – festiwalowe Grand
Prix.

7 lipca – przedterminowe wybory
wójta gminy Kleszczów
W niedzielę 7 lipca odbędą się przedterminowe wybory wójta
gminy Kleszczów. O stanowisko to ubiega się czworo kandydatów.
Informacja o kandydatach, składzie komisji wyborczych oraz adresach lokali wyborczych – na str. 2.

Zaczęli wakacje

Pamiątkowe zdjęcie po sukcesie w Inowrocławiu
Czterdziesta pierwsza edycja OFMOD trwała od 14 do 16 czerwca.
Udział w niej zgłosiły orkiestry m.in. z Bydgoszczy, Bytomia, Płońska,
Szczecina i Tczewa. Na początek odbył się przemarsz dziewięciu rywalizujących o nagrody orkiestr do inowrocławskich Solanek. Tu, w muszli koncertowej odbyły się pierwsze festiwalowe przesłuchania. Uczestników podzielono na dwie grupy – orkiestry do 35 muzyków i powyżej
35 muzyków. Orkiestra z Kleszczowa występowała w gronie większych
å ciąg dalszy na str. 12

Sezonowa linia
Zakład Komunalny „Kleszczów” uruchamia w okresie wakacyjnym dodatkowy kurs: Kleszczów - Dębina - Kamień Rogowiec i z powrotem. Autobus będzie
kursował do 29 sierpnia w każdy wtorek
i czwartek. Wyjazd z siedziby Zakładu Komunalnego - o godz. 7.00. Szczegółowy
rozkład jazdy „wakacyjnej” linii, a także informacje o innych połączeniach, obsługiwanych przez lokalnego przewoźnika podajemy na str. 4.

28 czerwca we wszystkich placówkach
oświatowych gminy Kleszczów odbyły się uroczystości zakończenia kolejnego roku szkolnej edukacji. Uczestniczyli w nich m.in. pełniący
funkcję wójta gminy Kleszczów Jacek Rożnowski oraz przewodniczący Rady Gminy Kleszczów – Henryk Michałek. Dyrektorzy szkół dokonali podsumowania roku szkolnego, skupiając się na najważniejszych sukcesach, które na swoim koncie
zapisały w minionym roku szkolnym kierowane przez nich placówki oraz najbardziej aktywni i uzdolnieni uczniowie.
Ci, którzy uzyskując najwyższą średnią ocen zdobyli stypendia motywacyjne, zostali wymienieni na forum szkoły przez pełniącego funkcję wójta
J. Rożnowskiego i zaproszeni do kasy Urzędu Gminy po ich odbiór. Pieniądze,
które mogą ułatwić np. wakacyjny wyjazd albo pomóc w rozwijaniu własnych
pasji, otrzymało po drugim semestrze: 69 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 61 gimnazjalistów, 28 uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie oraz 17 uczniów Szkoły Podstawowej w Łękińsku.
Gratulujemy wszystkim, którzy pomyślnie zakończyli ten rok szkolny. Życzymy ciekawych i bezpiecznie spędzonych wakacji.
(s)

Na największej
rabacie
Upalna i sucha pogoda, która w drugiej połowie czerwca zagościła w naszym
regionie z pewnością nie ułatwiała prac,
związanych z urządzaniem rabat kwiatowych na terenie gminy. Świeżo posadzone sadzonki begonii i pelargonii wymagały intensywnego podlewania. Największa
nowa kwietna rabata została założona na
rondzie w Kleszczowie. Posadzone zostały tu białe, różowe i czerwone begonie oraz kanny.

Laureaci
z Kleszczowa

Uczniowie klasy III b Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Amelia Ochnio, Klaudia
Zybura i Jakub Mazur to laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Książka - przyjaciel prawdziwy”. W wojewódzkim
etapie, który odbył się w Łodzi wywalczyli
III miejsce. Mieli za zadanie przedstawić
scenkę i odpowiedzieć na pytania konkursowe dotyczące książki „Pamiętnik wielickiego
skrzata”. W nagrodę pojechali do Wieliczki na
koncert, odbywający się w podziemnej sali.
Więcej na str. 5.
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Wakacyjne dyżury
przedszkoli

Będzie nowy żłobek i przedszkole

U

rząd Gminy w Kleszczowie ogłosił przetarg na wykonanie
dokumentacji projektowej nowego przedszkola oraz żłobka
w Kleszczowie. Obydwie placówki będą się mieścić we wspólnym,
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynku na osiedlu „Zacisze” przy zbiegu ulic Jagodowej i Wschodniej. Zgodnie z założeniami
w przedszkolu będzie funkcjonować pięć oddziałów, a w żłobku – trzy.
Projekt budowlany ma być gotowy w ciągu 13 miesięcy. Będzie
oparty na wykonanych w roku 2011 na zamówienie Urzędu Gminy w Kleszczowie opracowaniach: program funkcjonalno-użytkowy
oraz dokumentacja geotechniczna dla zadania „Budowa przedszkola
i żłobka w Kleszczowie”.
Oferty biur projektowych będą przyjmowane do 17 lipca br.
(s)

„Akademia” zakończona

20

czerwca odbyło się trzecie spotkanie edukacyjno-informacyjne, kończące cykl „Akademia jedzenia”. Tym razem
miejscem dietetycznej edukacji była Szkoła Podstawowa w Łękińsku. Przypomnijmy, że tematem przewodnim cyklu organizowanego
z inicjatywy urzędu gminy skierowanego głównie do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, było zdrowe odżywianie dzieci. Specjalista-dietetyk z Łodzi omawiał tym razem takie zagadnienia jak: ● sezonowość w diecie, ● woda - niezastąpiony napój, ● lista
zdrowych zakupów, ● zdrowa alternatywa dla „fast fooda”, ● osiąganie prawidłowej masy ciała, ● BMI, WHR, PPM - podstawowe parametry dietetyczne, ● w zdrowym ciele zdrowy duch - wpływ ruchu na
zdrowie dzieci, ● prawidłowy jadłospis dziecka.
Po zakończeniu głównej części spotkania można było odbyć indywidualne konsultacje z dietetykiem.
(s)

roku po raz pierwszy w okresie wakacyjnym dyżuroW tym
wać będą wszystkie trzy przedszkola samorządowe naszej

gminy – nie równocześnie, a na zmianę. Jako pierwsza (od 1 do
12 lipca) przyjmie przedszkolaków placówka w Kleszczowie. Po
niej przez dwa kolejne tygodnie (od 15 do 26 lipca) dyżur pełnić
będzie przedszkole w Łuszczanowicach. Na przełomie wakacyjnych miesięcy (od 29 lipca do 9 sierpnia) zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym zorganizuje przedszkole w Łękińsku.
Tak jak w roku szkolnym placówki otwarte będą od 6.30 do
16.00. Rodzice zainteresowani korzystaniem z tych przedszkolnych dyżurów mogli zapisywać swoje dzieci do połowy czerwca. Na podstawie dokonanych zapisów można dziś stwierdzić, że
najwięcej zainteresowanych (45) zapisało dzieci na dyżur w Łuszczanowicach. Do kleszczowskiego przedszkola zgłoszono 43,
a do łękińskiego – 42 maluchów.
Taki rotacyjny dyżur to nowe rozwiązanie organizacyjne. Czy
się sprawdzi? Opinię wydadzą rodzice przedszkolaków.
(s)

W

Rywalizuje 13 posesji

regulaminowym terminie zgłoszenia do konkursu na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów złożyło 13 właścicieli posesji. Większość zgłoszeń (10) dotyczy posesji siedliskowych. Najwięcej - po 5 zgłoszeń - złożyli mieszkańcy Łękińska
i Kleszczowa. Pozostałe konkursowe posesje pochodzą z Dębiny,
Łuszczanowic i Wolicy. Pierwszy przegląd zgłoszonych posesji
komisja konkursowa rozpoczęła 24 czerwca.
(s)

Przedterminowe wybory wójta gminy Kleszczów
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczowie

z dnia 24 czerwca 2013 r.
o zarejestrowanych kandydatach
na Wójta Gminy Kleszczów
w przedterminowych wyborach zarządzonych
na dzień 7 lipca 2013 r.
Na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku
z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn.
zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Kleszczowie podaje informację
o zarejestrowanych kandydatach:
1. CHOJNOWSKI Sławomir, lat 47, wykształcenie wyższa, zam.
Kleszczów, zgłoszony przez KWW „RAZEM DLA GMINY.”
Nie należy do partii politycznej.
2. GŁOWACKI Andrzej Robert, lat 34, wykształcenie średnie,
zam. Łuszczanowice, zgłoszony przez KWW ANDRZEJ GŁOWACKI.
Nie należy do partii politycznej.
3. ŁUCZYK Tomasz Jerzy, lat 44, wykształcenie wyższe,
zam. Piotrków Trybunalski, zgłoszony przez KWW PRAWO
I SAMORZĄDNOŚĆ.
Członek Prawa i Sprawiedliwości.
4. SKALSKA Renata Ewa, lat 48, wykształcenie wyższe, zam.
Kleszczów, zgłoszona przez KW ROZWÓJ.
Nie należy do partii politycznej.
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
(-) Elżbieta Frankowska

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Żłobnicy

Przewodnicząca: Agnieszka Stępień
Zastępca przewodniczącego: Grażyna Pękala
Członkowie: Izabela Pabich, Alicja Kukieła, Karolina
Kaczmarczyk
Głosowanie wyborców z miejscowości należących do obwodu wyborczego nr 1 zostanie przeprowadzone w dniu 7 lipca 2013 r. w godz. 800 - 2200 w lokalu Domu Kultury w Żłobnicy.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
w Kleszczowie

Przewodnicząca: Agata Berg
Zastępca przewodniczącego: Mariola Stasińska
Członkowie: Ewelina Walasiak, Aleksander Banaszkiewicz,
Joanna Guc.
Głosowanie wyborców z miejscowości należących do obwodu wyborczego nr 2 zostanie przeprowadzone w dniu 7 lipca 2013 r. w godz. 800 - 2200 w lokalu Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie, ul. Szkolna 4.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
w Łękińsku
Przewodnicząca: Edyta Wilczek
Zastępca przewodniczącego: Grażyna Kuśmierek
Członkowie: Kamila Walasiak, Beata Stawska, Mieczysława
Jeziak.
Głosowanie wyborców z miejscowości należących do
obwodu wyborczego nr 3 przeprowadzone zostanie w dniu
7 lipca 2013 r. w godz. 800 - 2200 w lokalu Szkoły Podstawowej
w Łękińsku, ul. Szkolna 20.
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Sesja Rady Gminy

czerwca odbyło się XXXVII posiedzenie Rady Gminy
Kleszczów kadencji 2010-2014. W przyjętym i zrealizowanym porządku obrad znalazły się uchwały w sprawie:
• zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2013-2016;
• zmiany w budżecie gminy Kleszczów na 2013 rok. Wnioski
o wprowadzenie zmian zgłosili: skarbnik gminy, kierownicy
referatów, kierownik GOPS, dyrektorzy: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkoły Podstawowej w Łękińsku oraz
wszystkich przedszkoli. Wnioski zostały rozpatrzone i zaopiniowane 14 czerwca, podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Kleszczów. Po wprowadzeniu zmian
plan dochodów budżetowych gminy na rok 2013 wynosi
255.966.206,12 zł, zaś plan wydatków – 271.838.730,35 zł;
• wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy Kleszczów
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kolonia Łuszczanowice. Kupowane przez gminę działki mają być przeznaczone pod poszerzenie pasa drogowego, wykonanie infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego;
• wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do
zasobu gminy Kleszczów. Działki, które zamierza kupić gmina położone są w Łękińsku, Wolicy i Antoniówce. Są zabudowane należącymi do gminy przepompowniami, obsługującymi system kanalizacji sanitarnej;
• uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy. Wprowadzone w regulaminie zmiany są efektem
nowych regulacji prawnych, określających m.in. wskaźnik
dochodu, który stanowi podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych;
• określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Regulacje zawarte w tej uchwale zaczną obowiązywać 14 dni
po ich ogłoszeniu w „Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego”;
• wyrażenia zgody na zbycie przez Fundację Rozwoju Gminy
Kleszczów nieruchomości gruntowej położonej w Bogumiłowie. Nabywcą gruntów należących obecnie do Podstrefy
Kleszczów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma być
firma Sponcel Sp. z o.o.;
• wyrażenia zgody na sprzedaż w ustnym przetargu nieograniczonym gminnej nieruchomości położonej w Kleszczowie.
(s)

Informacja
EKO-REGIONU Bełchatów
EKO-REGION Bełchatów sp. z o.o. informuje mieszkańców gminy Kleszczów, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości indywidualnych będzie odbywał się w poszczególnych miejscowościach według dostarczonego wcześniej
harmonogramu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
zatrudni od 01.09.2013 r.
psychologa z kwalifikacjami
do pracy w szkole.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44/ 731 33 46 oraz osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, ul. Szkolna 4.
Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie szkoły do dnia 09.08.2013 r.

KLESZCZOWSKI

3

Bezpłatne poradnictwo w wakacje
Informujemy, że w okresie wakacji nie będą prowadzone dyżury psychologa,
organizowane w siedzibie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.
Przez lipiec mieszkańcy gminy mogą natomiast korzystać z bezpłatnych porad prawnika. Do prawnika można zwracać się w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. od 16.00 do 20.00. Miejsce udzielania porad - siedziba GOPS
w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2).
Poradnia Życia Rodzinnego w Kleszczowie, która działa w siedzibie GOPS
(ul. Osiedlowa 2, pok. nr 29) jest nieczynna do 12 lipca z powodu urlopu. Po tym terminie będzie dostępna we wtorki w godz. 13.30-17.30.

Telefony do Urzędu Gminy
Kiedy kilka osób naraz telefonuje na numer centrali w Urzędzie Gminy (731 31
10), tylko jedna ma szansę poprosić o połączenie z wewnętrznym numerem. Pozostałe usłyszą nagrane powitanie i prośbę o tonowe wybranie numeru wewnętrznego lub czekanie na zgłoszenie się operatora. Numer centrali nie jest – jak wiadomo
– jedynym numerem bezpośrednim do Urzędu Gminy. Kontakt z sekretariatem
wójta gminy możliwy jest za pośrednictwem numeru 731 31 20, z sekretarzem
gminy - 731 31 14, ze skarbnikiem gminy - 731 31 21.
Jeśli klient telefonuje w określonej sprawie może
kontaktować się bezpośrednio z merytorycznym referatem. Przypominamy numery bezpośrednie do
kierowników referatów:
• Referat Organizacyjny - 731 31 35
• Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 731 31 23
• Referat Spraw Ogólnych i Gospodarczych 731 31 25
• Urząd Stanu Cywilnego - 731 31 26
Numery do kierowników innych referatów:
• Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami - 731 31 10 w. 155
• Referat Podatków i Opłat Lokalnych - 731 31 10 w. 103
• Referat Majątku Gminy - 731 31 10 w. 138
• Referat Budżetu i Finansów - 731 31 10 w. 112

Punkt Zbiórki Odpadów
Eko-Region Bełchatów Sp. z o.o. informuje, że w I połowie lipca Gminny Punkt
Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w następujących godzinach:
• 9 lipca - 12.00-20.00
• 2 lipca - 12.00-20.00
• 10 lipca - 10.00-21.00
• 3 lipca - 10.00-20.00
• 11 lipca - 10.00-21.00
• 4 lipca - 10.00-21.00
• 12 lipca - 10.00-21.00
• 5 lipca - 10.00-21.00
• 13 lipca - 9.00-21.00
• 6 lipca – 9.00-21.00
• 15 lipca - 12.00-20.00
• 8 lipca - 12.00-20.00

Pomoc finansowa dla rolników
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że rolnicy zamieszkali i prowadzący gospodarstwo rolne na terenie gminy Kleszczów mogą składać wnioski o udzielenie
pomocy za poniesione szkody w uprawach rolnych. Podstawą do udzielenia takiej
pomocy jest uchwała Nr XXXIV/328/2013 z 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej rolnikom.
Program określa szczegółowe zasady i tryb udzielania w latach 2012-2018
pomocy pieniężnej rolnikom, u których w gospodarstwach rolnych lub prowadzonych przez nich działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody w uprawach
w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych, w szczególności takich jak: ● przymrozki wiosenne, ● ujemne skutki przezimowania, ● susza, ● powódź lub podtopienia,
● ulewne deszcze, ● grad, ● piorun, ● huragan lub wichura.
Druki wniosków można pobrać u sołtysa, w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie każdorazowo w momencie wystąpienia w/w zdarzeń losowych. Do wniosków należy dołączyć nakaz
płatniczy z bieżącego roku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające posiadanie ziemi oraz okazać się dowodem osobistym.
Po złożeniu wniosku komisja powołana przez Wójta Gminy Kleszczów oszacuje skutki wystąpienia zdarzenia losowego na obszarze wskazanym we wniosku.
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GOPS w Kleszczowie realizuje projekt
z unijnym dofinansowaniem

P

rojekt o nazwie „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na
aktywizację osób zagrożonych społecznie i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” realizowany jest w tym roku po
raz szósty. Polega na zorganizowaniu dla uczestniczących w nim
osób (korzystających dotąd ze wsparcia GOPS) cyklu szkoleń teoretycznych i praktycznych, a także spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym. Udział w projekcie ma pomóc osobom pozostającym bez stałego źródła dochodów w zdobyciu nowych umiejętności

Gminna komunikacja
w wakacje
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. informuje o wakacyjnych zmianach w komunikacji pasażerskiej na trasie Kleszczów-Bełchatów-Kleszczów oraz na terenie gminy Kleszczów.
Trasa: Kleszczów - Bełchatów - Kleszczów
• Kurs nr 1 - odjazd z Kleszczowa o godz. 8.30 - bez zmian
• Kurs nr 2 - odjazd z Kleszczowa o godz. 14.45 - nie kursuje
• Kurs nr 3 - odjazd z Kleszczowa o godz. 16.30 - bez zmian.
Cena biletów na trasie Kleszczów - Bełchatów i Bełchatów Kleszczów – 4 zł (zakup u kierowcy).
Połączenia na terenie gminy
• Kurs we wtorki i czwartki na trasie Kleszczów - Łękińsko Wolica - Czyżów - odjazd o godz. 11.00 - bez zmian
• Kurs we wtorki i czwartki na trasie Kleszczów - Żłobnica Dębina - Biłgoraj - odjazd o godz. 11.30 - bez zmian.
Cena biletów na przejazd na terenie gminy – 1,50 zł (zakup
u kierowcy).
Dodatkowo w okresie wakacyjnym zostaje uruchomiony
kurs Kleszczów - Kamień - Rogowiec - Kamień - Kleszczów,
autobus będzie kursował od 2 lipca do 29 sierpnia we wtorki
i czwartki. Wyjazd z przystanku Zakład Komunalny o godz.
7.00. Oto szczegółowy rozkład jazdy „wakacyjnej” linii:

Linia Kleszczów - Kamień - Rogowiec
- Kamień - Kleszczów
Nr
przystanku
1

Godz.
odjazdu
(tam)
07.00

Przystanki

2

07.01

Kleszczów - park

08.04

17

3

07.02

Kleszczów - cegielnia

08.03

16

4

07.03

Kleszczów - cmentarz

08.02

15

5
6

07.04
07.05

Żłobnica - rondo
Antoniówka - skrzyżowanie

08.01
07.58

14
13

7

07.06

Żłobnica - nr 5 a

07.55

12

8

07.07

Żłobnica - nr 15

07.54

11

Kleszczów - Zakład

Godz. Nr przyodjazdu stanku
(powrót)
08.05
18

9

07.08

Żłobnica - OSP

07.53

10

10
11
12

07.09
07.11
07.14

Żłobnica - nr 61
Winek
Dębina - nr 50

07.51
07.49
07.46

9
8
7

13

07.15

Dębina - nr 18

07.43

6

14

07.16

Dębina - las

07.42

5

15

07.17

Osiny - wieś

07.40

4

16

07.19

Kamień - skrzyżowanie

07.36

3

17
18

07.20
07.25

Bogumiłów
Rogowiec - nr 17

07.33
07.25

2
1

zawodowych, a w efekcie w skuteczniejszym poszukiwaniu zatrudnienia. Dzięki indywidualnym spotkaniom i zajęciom z psychologiem i doradcą zawodowym uczestnicy mogą lepiej poznać własne
predyspozycje i cechy charakteru.
W tym roku w projekcie uczestniczy osiem kobiet i dwóch mężczyzn w wieku od 20 do 40 lat. Pierwsze zajęcia - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – rozpoczęły się 17 czerwca. Kolejne
(trening umiejętności psychospołecznych) zaplanowane zostały na
25 czerwca. Na przełomie lipca i sierpnia uczestników czekają indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym.
Kursy o charakterze zawodowym odbywać się będą w następnych miesiącach. Mężczyźni wezmą udział w 67-godzinnym szkoleniu „Kierowca wózków jezdnych z bezpieczną wymianą butli”,
natomiast panie w trwającym 60 godzin kursie „Opiekunka osób
starszych i zależnych”. Na zakończenie projektu zaplanowano
wspólne szkolenie, które ma pomóc uczestnikom w dobrym zarządzaniu domowymi budżetami.
Na realizację projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kleszczowie pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego (ponad 79 tys. zł). Rolę instytucji pośredniczącej pełnił w tym przypadku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wkład własny GOPS wyniesie w tym roku 9,28 tys. zł.
Program zajęć zawodowych, zaproponowanych uczestnikom
projektu jest w tym roku uboższy. Wynika to z dwóch powodów –
zwiększonej liczby osób objętych projektem oraz mniejszej kwoty
dofinansowania. W ubiegłym roku GOPS pozyskał ponad 123,6 tys.
zł, dokładając z własnych środków 14,5 tys. zł.
(s)

W krwiodawczej rodzinie

W

trakcie akcji krwiodawczej, zorganizowanej 14 czerwca
z inicjatywy Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie
przy współpracy z wolontariuszami ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w ZSP, krew oddało 41 osób. Dzięki ich ofiarności pozyskano 18450 ml bezcennego leku. Krew przekazano chorym ze Szczecina i Bełchatowa.
Organizatorów szczególnie ucieszyła duża frekwencja oddających krew uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, mimo że dla ich części (tegoroczni maturzyści) zaczął się
już okres wakacyjny.
***
W okresie między tą i poprzednią akcją krwiodawstwa klub zorganizował prelekcję na temat dawstwa szpiku kostnego w ZSP nr 4
w Bełchatowie. Potem odbyła się kolejna akcja rejestracyjna potencjalnych dawców szpiku kostnego. W jej wyniku rejestr powiększył
się o 29 potencjalnych dawców. Wraz z nimi liczba pozyskanych
przez Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie i przekazanych do
Centralnego Rejestru PDSzK osób wynosi już 486.
***
25 maja przedstawiciele kleszczowskiego Klubu Honorowych
Dawców Krwi wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Krwiodawców na Jasną Górę. Była to pierwsza pielgrzymka członków klubu.
(s)

GBP informuje
Wakacyjne przerwy w filiach gminnej biblioteki:
• Filia w Łękińsku - nieczynna od 10 lipca do 20 sierpnia z powodu
urlopu pracownika,
• Filia w Żłobnicy - nieczynna od 3 do 17 sierpnia z powodu urlopu
pracownika,
• Filia w Łękińsku - nieczynna od 21 do 31 sierpnia z powodu inwentaryzacji.
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„Suspensja” w budowie

J

edną z większych inwestycji, realizowanych w ramach spółki Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A., będzie
do roku 2015 budowa instalacji służącej
do wytwarzania, transportu i składowania
popiołu z Elektrowni Bełchatów na
składowisku „Lubień” w postaci tzw. suspensji. Suspensja to zagęszczona mieszanina popiołu z wodą, która w stosunkowo krótkim czasie ulega związaniu, tworząc
warstwę o parametrach zbliżonych do tzw.
„chudego betonu”.

Część rurociągów, które od 1981 roku obsługiwały system odpopielania Elektrowni Bełchatów, została już zdemontowana
„Zmiana technologii składowania odpadów paleniskowych” - bo tak nazwana została ta inwestycja - realizowana jest
przez spółkę Energomontaż Północ Bełchatów, która jest generalnym wykonawcą
tego zadania. Firma ta odpowiada za dostawę urządzeń i wyposażenia, wykonanie de-

montażu i montażu, rozruchu, ruchu regulacyjnego oraz ruchu próbnego dla układu
wytwarzania i transportu suspensji. Budowa nowych instalacji odbywa się w oparciu
o projekty przygotowane przez Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” S.A.
Inwestycja jest realizowana przy współudziale kilku - także lokalnych podwykonawców. Warto wspomnieć, że np. spółka Ramb będzie wykonywać montaż
rurociągów transportowych suspensji
z wytwórni na teren składowiska „Lubień”,
a spółka Elmen zajmie się modernizacją
układu transportu pneumatycznego popiołu z elektrofiltrów do zbiorników retencyjnych. Swój udział w inwestycji będzie mieć
także Energoserwis Kleszczów, który zmodernizuje rozdzielnie elektryczne o napięciu
6 kV. Będą z nich zasilane urządzenia nawęglania i odpopielania, a także urządzenia
instalacji suspensji.
Jak wynika z informacji, przekazanej
przez Elektrownię Bełchatów, w okresie budowy instalacji do wytwarzania, transportu
i składowania suspensji, składowisko „Lubień” nie będzie przyjmować odpadów paleniskowych z elektrowni. Całość powstającego popiołu i żużla ma być transportowana
na składowisko, urządzone w obrębie zwałowiska wewnętrznego kopalni. To oznacza
mniejsze pylenie z tego właśnie składowiska. W okresach suchej i wietrznej pogody
należy jednak liczyć się ze znacznie większym pyleniem wyłączonego z eksploatacji
składowiska „Lubień”.
(s)

Droga Słok - Biłgoraj

P

onad 1,1 mln zł będzie kosztował remont 2,3-kilometrowego
odcinka drogi powiatowej nr 1902E, pro-

5

wadzącego od miejscowości Słok Młyn
na zaplecze Elektrowni Bełchatów. To
obecnie najbardziej zniszczona droga
na terenie gminy Kleszczów. Wcześniej
korzystały z niej codziennie setki osób
dojeżdżających do pracy. Dziś przejazd
tym fragmentem to co najmniej ryzyko
poważnego uszkodzenia zawieszenia.
Prawie połowę środków, potrzebnych
do wyremontowania drogi (pół miliona
zł) przekazała Starostwu Powiatowemu
w Bełchatowie gmina Kleszczów.
16 czerwca Powiatowy Zarząd Dróg
w Bełchatowie ogłosił wyniki przetargu na
remont zniszczonej drogi. Prace zaplanowane zostały na ten i przyszły rok. Na
czas remontu, który obejmie odtworzenie
pierwotnego stanu jezdni, poboczy oraz
przydrożnych rowów, droga zostanie całkowicie zamknięta. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego.
(s)

Ich przyjacielem - książka

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom” nie ustaje w popularyzowaniu
głośnego czytania książek dzieciom. Tym
razem wraz z Kopalnią Soli „Wieliczka”
i Wydawnictwem PMDC zorganizowała
I Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy „Książka - przyjaciel prawdziwy”. Jego adresatami
byli uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Do
drugiego została zakwalifikowana m.in.
drużyna z klasy III b SP w Kleszczowie.
Pod koniec maja troje uczniów wzięło
udział w łódzkim finale (finały odbywały się
w siedmiu różnych miastach). Ich wiedza
o książce „Pamiętnik wielickiego skrzata”
i przygotowana scenka, nawiązująca do tej
lektury, zostały ocenione wysoko – zajęli III
miejsce. W nagrodę wraz z wychowawczynią Elżbietą Antosiewicz wyjechali na koncert, który odbył się w Kopalni Soli w Wieliczce 135 metrów pod ziemią.

Językowo i turystycznie
23 uczniów z pierwszych i drugich klas
językowych Liceum Ogólnokształcącego w Kleszczowie przebywało od 9 do 15
czerwca w Hiszpanii.
– Takie wyjazdy dla językowych organizowane są przez naszą szkołę jeden raz w ciągu roku szkolnego. Służą głównie utrwaleniu
umiejętności językowych i bliższemu poznaniu kultury i tradycji danego kraju – mówi
dyrektor ZSP, Agnieszka Nagoda-Gębicz.
Każdego z uczniów wyjazd kosztował 350
zł plus kieszonkowe. Do Hiszpanii dojechali
autokarem, który potem umożliwiał im dotarcie do miejsc, jakie zostały zaplanowane
w programie zwiedzania.
„Śladami Gaudiego zwiedziliśmy Barcelonę,
wąskimi uliczkami spacerowaliśmy po Gironie oraz podziwialiśmy wybrzeże Costa
Brava, spędzając czas w Blanes i Tossa
de Mar. Uczniowie mieli nie tylko okazję
poćwiczyć język hiszpański, ale również zasmakować kultury tego malowniczego kraju w postaci pokazów tańca flamenco oraz
zasmakować kuchni katalońskiej” – czytamy na internetowej stronie szkoły. Tam też
można obejrzeć zdjęcia z wyjazdu.

Pierwszy kontakt z hiszpańskim
Hiszpański jest dziecinnie prosty. Miały
okazję się o tym przekonać dzieci z przedszkola w Łuszczanowicach, które w maju
odwiedziły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Za sprawą nauczycielki Katarzyny
Matlingiewicz i uczniów I klasy językowej
przedszkolaki poznawały podstawowe
zwroty w języku hiszpańskim i zdobywały
wiadomości o kraju Cervantesa. Od tego
dnia corrida, churros i flamenco przestały
być dla nich nic nie znaczącymi słowami.
å ciąg dalszy na str. 6
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Profilaktyczny „Niemy krzyk”
Pieniądze nie są najważniejszą wartością w życiu, a uzależnienie od nich może prowadzić do zgubnych skutków. Najważniejsze w życiu są: miłość, przyjaźń oraz szacunek do drugiego człowieka – niezależnie od tego kim jest i z jakiej rodziny
pochodzi. Takie było przesłanie spektaklu „Niemy krzyk”, który
5 czerwca obejrzeli uczniowie gimnazjum w Kleszczowie. Wykonawcami byli aktorzy krakowskiego teatru „Kurtyna”. Spektakl
został sfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Reaguj. Masz prawo
Katarzyna Bębnowska, która w gimnazjum jest pedagogiem
szkolnym przedstawiła gimnazjalistom założenia kampanii społecznej „Reaguj. Masz prawo”. Głównym celem kampanii jest
zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na
stosowanie przemocy względem nich. Na dedykowanej akcji
stronie http://jakreagowac.pl/ zamieszczone zostaną symula-

W

Minął rok

maju minął rok od czasu rozpoczęcia prac przy budowie domu pomocy społecznej w Kleszczowie. Placówka ma
być prowadzona przez Fundację Servire
Homini. Oryginalny projekt architektoniczny, w którym wykorzystano m.in. technologię budownictwa szkieletowego, przyciąga
uwagę osób, które przejeżdżają obok tego
budynku.
Okładzina z drewnianych belek, umieszczona niedawno także na elewacji murowanej części budynku ujednoliciła jego wygląd.

Osobom, które chciałyby odbyć spacer
po budowie, poznać zaawansowanie robót,
a przede wszystkim rozkład i przeznaczenie
poszczególnych pomieszczeń domu pomocy społecznej, polecamy odwiedzenie strony internetowej www.twoj-kleszczow.pl.
Został na niej umieszczony kilkunastominutowy film, pokazujący dom od środka. Jest
to wideo-relacja z komentarzem, zarejestrowana podczas „dnia otwartego”, w którym
ksiądz Sławomir Bednarski zaprosił osoby
zainteresowane do obejrzenia DPS.
(s)

P

cje sytuacji trudnych wraz z możliwymi rozwiązaniami, z których będzie można skorzystać w razie potrzeby. Mają one na
celu wskazanie najczęściej stosowanych w takich sytuacjach
praktyk, które bez uszczerbku dla zdrowia czy dobrego imienia,
każdy dorosły może podjąć w codziennym życiu. Na wspomnianej stronie oraz w aplikacji na Facebooku będzie można zgłosić
swój aktywny udział w kampanii „Reaguj. Masz prawo”, podpisując specjalną deklaracją.

Na rajdzie w Wolborzu
W XXVI Rajdzie „Śladami A.F. Modrzewskiego” w Wolborzu
wzięło udział pięcioro członków Szkolnego Koła PTSM z SP
Kleszczów. W konkursie wiedzy o A. F. Modrzewskim kleszczowską szkołę reprezentował uczeń Nikodem Podsiadły,
w konkursie wiedzy o Wolborzu i PTSM - Maria Szafrańska, a
test wiedzy ekologicznej wypełniała Maria Michałek. Niezapomnianych wrażeń dostarczyło uczestnikom nocne poszukiwanie
skarbu piratów w dworskim parku. Największą atrakcją okazała się gra miejska, w której należało odnaleźć ustalone punkty
miasta, by w nich rozwiązać zadania dotyczące rzemiosł, jakimi
mieszkańcy Wolborza zajmowali się w dawnych czasach.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
przekazanych przez szkoły samorządowe

Przedszkolni eko-liderzy

rogram zajęć edukacyjnych w przedszkolu w Łękińsku uzupełniają co roku akcje, służące budowaniu świadomości ekologicznej dzieci. Chodzi tu o zbiórkę makulatury oraz zbiórkę zużytych
baterii. Wiadomo, że papierowe odpady mogą być ponownie przetwarzane, zaś baterie, ze względu na
swą szkodliwą zawartość, powinny trafić do utylizacji.
Efekty prowadzonej w ciągu kończącego się już roku przedszkolnej nauki zostały podsumowane 12
czerwca, podczas rodzinnego festynu. Są naprawdę imponujące. Nagrodzona i wyróżniona czołówka najbardziej aktywnych w zbiórce przedszkolaków dostarczyła prawie 4200
kg makulatury. Rekordziści, którym słusznie
przyznano pierwsze miejsca, to Julia Podawca
(478 kg) oraz Wiktoria Przybyła (436 kg). Dzieci sklasyfikowane na II miejscu mają na swoim
koncie od 304 do 333 kg zebranej makulatury.
W przypadku zbiórki zużytych baterii także nagrodzono i wyróżniono najlepszych. Rekordzista Bartosz Pulwert zebrał blisko 4200
sztuk, a pozostałe 14 dzieci z czołówki zbierającej baterie dostarczyły do przedszkola praEko-liderzy zostali m.in. nagrodzeni pucharami
wie 8 tys. sztuk.
Gratulacje za taki efekt obydwu akcji należą się nie tylko przedszkolu, które zbiórkę organizuje,
ale też dzieciom i ich rodzicom, którzy dzielnie wspierają swoje pociechy w biciu kolejnych rekordów.
(s)
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Gminne inwestycje
Prace przy siedzibie GOK

Deszczowa pogoda w maju i pierwszej połowie czerwca utrudniała prowadzenie prac związanych z docieplaniem elewacji przebudowywanej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.
Bez przeszkód prowadzone były natomiast prace wewnątrz budynku. Zakończono montaż instalacji sanitarnej i przeciwpożarowej,
trwa układanie instalacji elektrycznej i wentylacyjnej. Prowadzony
jest też montaż stolarki okiennej, a w pomieszczeniach piwnicznych
i na parterze rozpoczęły się prace tynkarskie. W kilku pomieszczeniach widać już zamocowane stelaże do montażu płyt gipsowo-kartonowych. W ostatnim tygodniu czerwca pracownicy częstochowskiej spółki Cz.P.B.P. „Przemysłówka” S.A. kończyli docieplanie
dachu budynku z wykorzystaniem wełny mineralnej oraz membrany PCV.

Drogowe zmagania

W przypadku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Antoniówce jednym
z nowo zastosowanych rozwiązań, które zaproponowali projektanci
robót modernizacyjnych, był system elewacji ceramicznej, mocowanej do specjalnych profili. Pokazujemy ją na zbliżeniu. Ta technologia była sporym wyzwaniem dla wykonawcy.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. z Piotrkowa
Trybunalskiego realizuje wartą prawie 14 mln zł inwestycję na drogach w Łuszczanowicach. Gruntowna przebudowa drogi „pod lasem” (1,2 km długości) oraz drogi przez Łuszczanowice Huby
(1,4 km) obejmuje nie tylko uzupełnienie infrastruktury technicznej
i poszerzenie dotychczasowych dróg wraz z wykonaniem ścieżek
rowerowych i chodników, ale też wykonanie parkingu przy boisku
piłkarskim w Łuszczanowicach oraz budowę dwóch rond. Na znacznej części dróg wykonana została podbudowa z tłucznia, trwa ustawianie krawężników.

(s)

Nowe kolory elewacji

Procedury związane z odbiorem technicznym dwóch opóźnionych inwestycji (dom kultury w Antoniówce i budynek mieszkalno-biurowy w Kleszczowie) nie zostały, co prawda, zakończone, ale
jak widać na fotografiach po wykonaniu prac dociepleniowych oba
te budynki zyskały nową kolorystykę.
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Wybrane propozycje placówek GOK
Data i godzina
3 lipca
godz. 16:00-19:00
• 3 lipca - godz. 15:00-17:00
• 10 lipca - godz. 16:00-18:00
• 17 lipca - godz. 15:00-17:30
4 lipca - w godz. 15:00-16.30 i 17:0018:30
9 lipca i 11 lipca - godz. 16:00-20:00
11 lipca i 18 lipca - godz. 16:00-19:00
12 lipca - godz. 17:00-20:00

Miejsce
WOK w Łękińsku

Rodzaj zajęć
Akademia rękodzieła „Papierowa wiklina - serca z rurek
papierowych”
• Wykonywanie skarbonki-świnki
Pracownia ceramiczna WOK • Wykonywanie bajkowego motyla
• Nauka szkliwienia wcześniej wykonanych prac
w Łękińsku
Pracownia plastyczna WOK Zajęcia plastyczne „Artystyczne kwiaty i motyle”
w Łękińsku
WOK w Rogowcu
Zajęcia plastyczne „Milutkie kulki z włóczki”
Pracownia plastyczna WOK Zajęcia plastyczne „Zajęcia artystycznego przerabiania
w Łękińsku
ubioru”
WOK w Kamieniu
Zajęcia plastyczne „Domek z pocztówek” - manualne prace
z wykorzystaniem kart pocztowych.

16 lipca - godz. 16:00-18:00

WOK w Łuszczanowicach

18 lipca - godz. 16:00-19:00
20 lipca - godz. 16:00-19:30
23 lipca - godz. 16:00-19:00

WOK w Dębinie
WOK w Czyżowie
WOK w Łękińsku

23 lipca - godz. 15:00-18:00

WOK w Wolicy

1 sierpnia - godz. 16:00-18:00
6 sierpnia i 8 sierpnia
- godz. 16:00-19:00
8 sierpnia - godz. 16:00-18:00
9 sierpnia - godz. 16:00-19:00

Pracownia plastyczna WOK
w Łękińsku
WOK w Żłobnicy
Pracownia plastyczna WOK
w Łękińsku
WOK w Antoniówce

WAKACJE 2013
Uczestnicy
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież

dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
młodzież i dorośli
dzieci i młodzież

Zajęcia plastyczne „Wspomnień czar” - wykonywanie
szykownych wachlarzy
Zajęcia plastyczne „Kleksowe obrazy”
Zajęcia plastyczne „Nie takie zwykłe świeczki”
Zajęcia „Dzieci świata” - kukiełki z drewnianych łyżek
w filcowym ubranku
Zajęcia z decoupage

dzieci i młodzież

Zajęcia plastyczne „Wakacyjne obrazki wyklejane
plasteliną”
Zajęcia plastyczno-techniczne „Album na zdjęcia
w kształcie pudełka”
Zajęcia plastyczne „Plastopianka”

dzieci i młodzież

dzieci i młodzież
dzieci, młodzież i dorośli
dzieci i młodzież
dzieci, młodzież i dorośli

dzieci, młodzież
dzieci i młodzież

Zajęcia z rękodzieła „Domowe podkładki na stół
dzieci, młodzież i dorośli
z kolorowych tkanin”
9 sierpnia - godz. 17:00-20:00
WOK w Kamieniu
„Kolorowe wagony” - zabawy z fantazją, nawiązujące do
dzieci
wiersza J. Tuwima „Lokomotywa”
20 sierpnia - godz. 16:00-19:30
WOK w Czyżowie
Zajęcia plastyczne „Okolicznościowa książka na różne
dzieci, młodzież
okazje”
Poza tymi propozycjami przez okres wakacji we wszystkich placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w każdy wtorek i piątek od godz. 16:00
do 19:00 organizowane będą zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - „Tradycja Polska - wieńce dożynkowe”.

Lipiec w Gminnej Bibliotece Publicznej
Termin imprezy

Tematy zajęć

Uczestnicy

WAKACJE 2013
Miejsce

2 lipca - godz. 13.00-15.00

Mądra główka zna przysłówka - rozwiązywanie rebusów i zagadek młodzież szkolna

Filia w Żłobnicy

3 lipca- godz. 12.00-14.00

Wakacyjne pejzaże metodą decoupage - zajęcia plastyczne

dzieci z opiekunem i młodzież szkolna

GBP w Kleszczowie

5 lipca - godz. 14.00-16.00

Czytanie na dywanie - zajęcia literackie

Najmłodsze dzieci

Filia w Łękińsku

9 lipca - godz. 13.00-15.00

Warsztaty decoupage - zdobienie pudełek

dzieci z opiekunem i młodzież szkolna

Filia w Żłobnicy

10 lipca - godz. 12.00-14.00 Śmieszne zwierzątka - zajęcia plastyczne

dzieci z opiekunem i młodzież szkolna

GBP w Kleszczowie

16 lipca - godz. 13.00-15.00 Czytanie dla najmłodszych - bajkowe mądrości

zajęcia dla najmłodszych

Filia w Żłobnicy

17 lipca - godz. 12.00-14.00 Wakacyjna biżuteria - zajęcia plastyczne

dzieci z opiekunem i młodzież szkolna

GBP w Kleszczowie

23 lipca - godz. 13.00-15.00 Zabawy i gry stolikowe: scrabble, statki, sudoku

młodzież szkolna

Filia w Żłobnicy

24 lipca - godz. 12.00-14.00 Wydrapywanki - zajęcia plastyczne

dzieci z opiekunem i młodzież szkolna

GBP w Kleszczowie

26 lipca - godz. 4.00-16.00

dzieci z opiekunem

Filia w Łękińsku

30 lipca - godz. 13.00-15.00 Zabawa w Indian - robienie pióropuszy

dzieci z opiekunem i młodzież szkolna

Filia w Żłobnicy

31 lipca - godz. 12.00-14.00 Miauczy kotek miau - portret pupila (zajęcia plastyczno-literackie)

dzieci z opiekunem i młodzież szkolna

GBP w Kleszczowie

Wakacyjny pociąg życzeń - zajęcia plastyczno-literackie

W okresie od 17 lipca do 17 września organizowany jest coroczny konkurs fotograficzny Gminnej Biblioteki Publicznej „Przyłapani na czytaniu”. Konkurs służy propagowaniu czytelnictwa – polega na uchwyceniu na zdjęciu osób czytających (książki, czasopisma, gazety, ulotki
– słowem: wszelkie słowo drukowane). Więcej szczegółów na temat konkursu i wymogów, jakie mają spełniać konkursowe prace - w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie, tel. 44/ 731-36-54.
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LKS Omega Kleszczów
W okresie wakacji klub zorganizuje zawody sportowo-rekreacyjne:
• 20 lipca - Turniej w Piłce Plażowej Mężczyzn o Puchar Prezesa Klubu
„Omega” Kleszczów (boisko w Żłobnicy)
• 23 lipca - turniej pływacki dla dzieci i młodzieży (basen w SOLPARKU)
• 3 sierpnia - festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych (stadion w Kleszczowie)
• 10 sierpnia - międzyzakładowy turniej piłki nożnej dla drużyn z terenu
gminy Kleszczów (boiska w Żłobnicy i Antoniówce)
• Od 15 lipca rozpoczną treningi wszystkie grupy sekcji piłki nożnej.
Treningi przygotowujące zawodników do rozgrywek ligowych prowadzone będą 3-4 razy w tygodniu. Przewidziane są również obozy
„dochodzeniowe” na gminnych boiskach piłkarskich i w kompleksie
SOLPARK. Rozgrywki nowego sezonu 2013/2014 w piłce nożnej rozpoczną się w połowie sierpnia.

SOLPARK Kleszczów
• W każdą wakacyjną niedzielę zaprasza najmłodszych na bezpłatne
projekcje filmowe. Początek o godz. 11.30.
• W każdą wakacyjną środę o godz. 14.00 – bezpłatny relaks dla
dzieci w grocie solnej, połączony ze słuchaniem bajkowych audiobooków.
• Wakacyjne godziny otwarcia basenu:
o Pn-pt - 9.00-22.00
o So-nd - 8.00-22.00

Edukacyjne „Borowiny”

została otwarta nowa ścieżka edukacji ekologicznej
W maju
w Nadleśnictwie Bełchatów. Urządzono ją w szkółce leśnej

„Borowiny”. Składa się z 11 stanowisk, poświęconych tematom flory
i fauny leśnej, ochrony środowiska naturalnego, zapobiegania pożarom oraz wykorzystania zasobów
naturalnych Ziemi. Jedną z atrakcji są powiększone modele ptaków, owadów i grzybów. Urządzono tu także sztuczne bagno.
Ścieżka przystosowana została
dla osób niepełnosprawnych.
Osoby, które w wakacje chciałyby odwiedzić to miejsce informujemy, że Borowiny znajdują się na
terenie gminy Kluki, obok wsi Podwódka.
(s)
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza I przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wycinki
w miejscowości Czyżów

1. Ilość drewna
Drewno znajduje się przy Oczyszczalni Ścieków w Łękińsku, ułożone w stos.
Ilość drewna - 74, 5 m3 drewno średniowymiarowe - stosowe użytkowe oraz drewno
opałowe. Skład gatunkowy: sosna, lipa, brzoza, robinia.
2. Informacje ogólne
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w wysokości 12 574,00 zł
brutto (słownie dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote).
4. Termin realizacji
Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty
Oferta składa się z oferty cenowej (sporządzonej wg. załączonego wzoru).
6. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
• Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej
pełną czytelność jej treści.
• Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
• Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
• Wymaga się, by oferta była podpisana - każda strona oferty, przez osobę lub
osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań.
• Oczekuje się by wszystkie strony oferty były ponumerowane.
• Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny
i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone
datą dokonania poprawki.
• Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Oferta będzie umieszczona w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:

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

7. Terminy
Termin składania ofert upływa z dniem 16.07.2013 r. o godz. 1200. Miejscem
składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie (pokój nr 8) . Termin
otwarcia ofert: 16.07.2013 r. o godz. 1215.
Otwarcie nastąpi w sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto.
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za
drewno.
9. Postanowienia końcowe
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży,
której termin podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest wzór oferty cenowej.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyn.
……………………………………………………
pełna nazwa oferenta oraz adres
Wójt Gminy Kleszczów
……………………..
miejscowość, data
OFERTA CENOWA
Nawiązując do I ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż drewna
pochodzącego z wycinki w miejscowości Czyżów.
Oferujemy cenę na zakup całości drewna wchodzącego w skład przetargu

Cena brutto

…………………………………. zł.
słownie: .…………………………..
… ……………………………….zł.

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego
będziemy odbierać drewno i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty. Zobowiązujemy się, w przypadku
wygrania przetargu, do zawarcia stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia
o wyborze naszej oferty.
…………………………………
pieczęć i podpis
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Sport
Letnie igrzyska LZS

NR 12-13/368-369

Sport
W trzeciej lidze

sportowych ośrodka LZS w Ręcznie odbyły się letnie
P
Na obiektach
igrzyska sportowo-rekreacyjne LZS województwa łódzkiego. Or-

ganizatorami imprezy, w której uczestniczyło ponad tysiąc sportowców, były:
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi, Krajowe Zrzeszenie LZS i Powiatowe
Zrzeszenie LZS w Piotrkowie Tryb. Głównym celem Wojewódzkich Igrzysk
LZS jest popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku wiejskim, podniesienie
sprawności fizycznej poprzez upowszechnianie masowej kultury fizycznej oraz
wyłonienie najbardziej usportowionych gmin i powiatów.
W igrzyskach wystartowało 26 reprezentacji powiatów, gmin i klubów
województwa łódzkiego. Rozegrano następujące konkurencje: ● koszykówka
kobiet i mężczyzn (drużyny 3-osobowe), ● piłka nożna kobiet i mężczyzn (drużyny 8-osobowe), ● piłka siatkowa kobiet i mężczyzn (drużyny 3-osobowe),
● przeciąganie liny (drużyny 3-osobowe), ● lekka atletyka: skok w dal kobiet
i mężczyzn, pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, biegi przełajowe kobiet i mężczyzn, zawody integracyjne.
Dzięki zdobytym punktom końcowa kolejność najlepszych drużyn wyglądała następująco: 1. Powiat Łowicz, 2. Gmina Rozprza, 3. Gmina Wola
Krzysztoporska, 4. Gmina Zelów, 5. Gmina Kutno, 6. Gmina Sulejów, 7. Gmina
Opoczno, 8. LKS Omega Kleszczów.

Sport
W klasie „Kuchar”

I rozgrywek drużyn zaliczanych do klasy „Kuchar” zespół LKS
W grupie
Omega Kleszczów z dorobkiem 36 pkt. uplasował się na I miejscu

tabeli. Walcząc w barażach o wejście do ligi wojewódzkiej zmierzył się ze zwycięzcą grupy II - drużyną KS Paradyż. W pierwszym meczu Omega wygrała
1:0, a w drugim przegrała 2:4. Awans wywalczyli rywale.

Sport
Drugie miejsce chłopców

5

czerwca w Klukach odbył się powiatowy turniej piłki nożnej chłopców
(uczniów szkół podstawowych) z cyklu „Mała piłkarska kadra czeka”.
Uczestniczyli w nim także zawodnicy LKS Omega Kleszczów. Poszczególne
drużyny zajęły następujące miejsca: 1. SP Kluki (7 pkt.); 2. LKS Omega Kleszczów (6 pkt.); 3. SP 2 Zelów (3 pkt.); 4. SP Dobrzelów (1 pkt.).

Sprzedam działkę
budowlaną w Kleszczowie
na osiedlu.
Pow. 1027 m kw.,
wszystkie media.
Tel. 730-146-193.

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
w Lgocie Wielkiej (ul. Rolnicza 5)
zaprasza
Tel. 604 428 271
www.klimczyk.com.pl
Wystawiamy rachunki

odajemy wyniki majowych i czerwcowych meczów, rozegranych przez
III-ligowy zespół Omegi:
• 11.05. Omega - GKP Targówek (Warszawa) 2:2
• 18.05. Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Omega 1:4
• 22.05. Omega - MKS Kutno 4:1
• 25.05. Broń Radom - Omega 2:0
• 1.06. Omega - Lechia Tomaszów Mazowiecki 0:0
• 5.06. WKS Wieluń - Omega 5:0
• 15.06. Omega - Zawisza Rzgów 0:1
• 22.06. Sokół Aleksandrów Łódzki Omega 2-1
Po zakończeniu sezonu 2012/2013 drużyna
Omegi zajęła w trzecioligowej tabeli grupy
łódzko-mazowieckiej
siódme miejsce z dorobkiem 45 pkt. Pierwsze miejsce zajęła
Legionovia Legionowo
(74 pkt.).
Fragment meczu Omegi z MKS Kutno

Sport
Zasłużony awans

rozegranych meczach zespół Omegi, występujący w klasie A,
Po 22zakończył
sezon na pierwszym miejscu w tabeli z dorobkiem 64 pkt.

O 10 pkt. mniej ma zajmujący drugą pozycję w tabeli MGKS Skalnik Sulejów.
Piłkarze Omegi w imponującym stylu wywalczyli awans do klasy okręgowej,
wygrywając 21 meczów a tylko jeden remisując. Ich dorobek bramkowy jest
także imponujący – 113 zdobytych goli. Daje to średnio 5 bramek na jeden
mecz.
Oto wyniki pięciu ostatnich meczów
• 12.05. LKS Omega II Kleszczów - MGKS Skalnik Sulejów 3:2
• 18.05. LKS Luciążanka Przygłów - LKS Omega II Kleszczów 1:5
• 25.05. KS Victoria Żytno - LKS Omega II Kleszczów 2:3
• 1.06. GKS Czarni Rozprza - LKS Omega II Kleszczów 0:3
• 9.06. LKS Omega II Kleszczów - LKS Polonia Gorzędów 4:0
– Cieszy fakt, że awans zdobyła drużyna składająca się w większości z młodych wychowanków klubu – mówi prezes zarządu LKS Omega Kleszczów,
Jan Gurazda.
W drużynie trenowanej przez Marcina Zimocha grali w tym sezonie: Dawid
Barański, Marcin Baryła, Karol Belica, Maciej Gasik, Piotr Janeczek, Andrzej
Kaczmarek, Radosław Klewin, Łukasz Kuc, Adrian Michalczyk, Piotr Michalczyk, Sebastian Michalczyk, Piotr Płaza, Łukasz Roczek, Marcin Sobczak,
Dawid Sobociński, Mateusz Trajdos, Patryk Trajdos, Patryk Woźniak i Michał
Zientarski.

Sport
Dwa podia B. Wasilewskiej

13-16 czerwca w Olsztynie odbyły się Główne Mistrzostwa
W dniach
Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu. Uczestniczyło w nich

troje uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie: Barbara
Wasilewska, Monika Szymańska i Filip Mielczarek.
B. Wasilewska w każdym ze swoich czterech startów (wszystkie stylem
dowolnym) zajmowała miejsca w pierwszej dziesiątce, w tym dwukrotnie na
podium: ● 2. na 800 m (8’49”77), ● 3. na 1500 m (17’05”26), ● 5. na 400 m
(4’21”32), ● 9. na 200 m (2’05”54).
Najlepszy wynik Moniki Szymańskiej to 16 miejsce na 800 m stylem dowolnym (9’27”20), a Filipa Mielczarka – dwa 27 miejsca na 1500 m stylem
dowolnym i na 400 m stylem zmiennym.
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Nasze szkoły
w lekkoatletycznej czołówce

czerwca odbyły się w Kutnie Mistrzostwa LZS Województwa Łódzkiego w Lekkiej Atletyce
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. W trakcie tej imprezy odbyło się ogłoszenie wyników ligi lekkoatletycznej Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego za rok szkolny 2012/2013. W lidze uczestniczyło 27 szkół podstawowych. W klasyfikacji łącznej (za I i II rzut) Szkoła Podstawowa
w Kleszczowie zajęła III miejsce, a Szkoła Podstawowa w Łękińsku - V miejsce.
W rywalizacji punktowej 21 gimnazjów Gimnazjum w Kleszczowie zajęło III miejsce. Szkoły uhonorowane zostały pamiątkowymi pucharami.

N

Sport
Sukcesy lekkoatletów

ajlepsze wyniki uzyskane przez uczniów
szkół podstawowych w Kleszczowie
i Łękińsku oraz gimnazjum w Kleszczowie podczas Mistrzostw LZS Województwa Łódzkiego w
Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych:
Szkoły podstawowe:
• Milena Gierach (SP Łękińsko) - I m. w biegu
na 60 m,
• Weronika Piątczak (SP Kleszczów) - III m.
w biegu na 60 m,
• Julia Kotynia (SP Kleszczów) - I m. w biegu
na 200 m,
• Łukasz Morawski (SP Łękińsko) - III m.
w biegu na 200 m,
• Drużyna SP Kleszczów (J. Kotynia, Malwina
Piechura, Magdalena Wójcik, W. Piątczak) I m. w sztafecie szwedzkiej,
• Drużyna SP Kleszczów (Bartosz Pieniążek,
Szymon Mendak, Piotr Grzybowski, Jakub
Raj) - I m. w sztafecie szwedzkiej.
Gimnazja:
• Weronika Chojka - I m. w biegu na 100 m,
• Natalia Pikus - II m. w biegu na 100 m,

Aleksandra Klewin - I m. w biegu na 300 m,
Oliwia Widera - III m. w skoku w dal,
Radosław Klewin - III m. w biegu na 300 m,
Drużyna Gimnazjum w Kleszczowie (A.
Klewin, W. Chojka, O. Widera, N. Pikus) I m. w sztafecie 4x100 m.
Uczniowie, którzy wywalczyli pierwsze trzy miejsca otrzymali medale i dyplomy.
***
Lekkoatleci występujący w barwach LKS Omega
Kleszczów uzyskali dobre i bardzo dobre wyniki
w trzech lekkoatletycznych imprezach:
• Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w LA
(Słubice 8-9 czerwca): Weronika Chojka zdobyła srebrny medal w biegu na
200 m, a Marta Olczyk - IV m. w biegu
na 400 m,
• Mistrzostwa Województwa Młodzików (Łódź
9 czerwca): Maciej Jabłoński - III m. w biegu
na 1000 m, Natalia Pikus - V m. w biegu na
300 m,
• Memoriał Ludwika Szumlewskiego (Łódź
9 czerwca): Mateusz Urbaniak - II m. na
400 m.
•
•
•
•

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w
Kurnosie (tel. 991).
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 73540-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
354 226.
• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks”
pod numer telefonu (44) 731-37-13.
• Awarie w sieci gazowej w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Radomsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
Poza tymi godzinami zgłoszenia awarii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE tel. 992.
• Awarie oświetlenia ulicznego należy
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695122-863 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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GOK informuje i zaprasza
Intensywna wycieczka
37 członków Klubów Seniora wzięło udział w zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie jednodniowej
wycieczce do Walewic, Sromowa, Niepokalanowa i Nieborowa.
Uczestnicy zwiedzili m.in. walewicki pałac (znany z tego, że przebywał w nim cesarz Napoleon Bonaparte) i stadninę koni. Obejrzeli też Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie, które
jest kolekcją ponad 600 drewnianych figur. Około 400 z nich to
figury ruchome, skupione w tematyczne sceny.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie bazyliki NMP
Niepokalanej w Niepokalanowie, a w nim – obejrzenie spektaklu
ilustrującego
Misterium Męki Pańskiej. W podziemiach bazyliki seniorzy obejrzeli ruchomą
szopkę,
ilustrującą historię
Kościoła w Polsce.
Zwiedzili też starą
kaplicę - najstarszy
budynek w klasztorze. Urządzono tu
muzeum poświęcone św. Maksymilianowi
Kolbe,
gromadzące nie tylko pamiątki z jego
działalności misyjnej. Z Niepokalanowa seniorzy udali się do Nieborowa. Tu jedną z atrakcji była przejażdżka bryczką.

Jest Grand Prix dla orkiestry!
å ciąg dalszy ze str. 1
orkiestr. W pierwszej konkurencji muzycy z Kleszczowa, prowadzeni
przez Sławomira Szafrańskiego, wysoko zostali ocenieni przez festiwalowe jury, pracujące pod przewodnictwem ppłk Pawła Lewandowskiego
(inspektora orkiestr Wojska Polskiego). Jurorzy po wysłuchaniu 20-minutowego występu, wypełnionego czterema kompozycjami, przyznali
„naszym” drugie miejsce.
W pierwszym dniu festiwalu orkiestry były oceniane zarówno pod
kątem muzycznym, jak też pod kątem prezencji i układów choreograficznych, pokazanych w trakcie musztry paradnej. W tym pokazie
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów okazała się bezkonkurencyjna, zajmując pierwsze miejsce. Jeden z jurorów nazwał ją „najbardziej amerykańską” spośród ocenianych orkiestr.

Werdykt jury uczestnicy festiwalu poznali dopiero w niedzielę. Po
piątkowych, konkursowych zmaganiach czekała ich lżejsza sobota, kiedy przygotowywali się do wieczornego, wspólnego występu. A w niedzielę, która okazała się bardzo upalnym dniem, musieli jako laureat
głównej nagrody, wystąpić w koncercie galowym. Cóż, taki już los zwycięzców. W tym finałowym występie pokazali także fragmenty musztry.
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Dożynkowy wieniec z … gliny
W lipcu w pracowni ceramiki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łękińsku odbędzie się cykl zajęć dla dorosłych. Oto ich tematy i terminy:
Projektowanie wieńca dożynkowego z gliny.
l 2 lipca, godz. 13.00-16.00
l 3 lipca, godz. 10.00-13.00
Wykonywanie wieńca dożynkowego z płatków gliny, budowanie z wałków, lepienie z kuleczek.
l 9 lipca, godz. 13.00-16.00
l 10 lipca, godz. 10.00-13.00
Kończenie modelowania, przygotowanie pracy do wypału.
l 16 lipca, godz. 13.00-16.00
l 10 lipca, godz. 10.00-13.00
Szkliwienie prac.
l 23 lipca, godz. 13.00-16.00
l 24 lipca, godz. 10.00-13.00

Trzy dni na Mazurach
Z okazji Dnia Ludzi Starszych Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie zaprasza emerytów i rencistów z terenu gminy
Kleszczów na 3-dniową wycieczkę na Mazury. Wycieczka organizowana jest w dwóch terminach:
l 2, 3 i 4 września,
l 9, 10 i 11 września.
W programie: ● spacer po Polach Grunwaldzkich, ● zwiedzanie: Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego i kwatery głównej Hitlera Wilczego Szańca ● wizyta w Sanktuarium Maryjnym Święta Lipka
● Mikołajki - zwiedzanie miasta, rejs statkiem.
Zapisy na wycieczkę prowadzone będą do 15 lipca w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Łękińsku, ul. Szkolna 2. Odpłatność za wycieczkę w kwocie 325 zł - płatne w dniu zapisu.
Na pamiątkowym, grupowym zdjęciu widać mażoretki przytrzymujące wielkie blankiety czeków. Jeden z nich opiewa na dwa, a drugi na
trzy tysiące złotych. Takie były kwoty wywalczonych przez orkiestrę nagród pieniężnych.
Dodajmy na koniec, że w tym roku festiwalowa publiczność
z Inowrocławia przyznała swoje nagrody Orkiestrze Państwowych
Szkół Budownictwa z Bytomia i Młodzieżowej Orkiestrze Dętej „Con
Grazia” z Płońska.
(s)

