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Za sukcesy w sporcie i kulturze
T

rzynastą w tej kadencji sesję Rady Gminy Kleszczów
poprzedziła szczególna uroczystość. Sportowcy i trenerzy odebrali gratulacje i nagrody pieniężne za uzyskanie
wartościowych wyników sportowych. Docenione zostały także osiągnięcia osób, działających w sferze twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Przyznawanie nagród za
takie właśnie sukcesy, sprzyjające promowaniu naszej gminy, umożliwiają regulaminy uchwalone w poprzednich latach
na wniosek wójt Kazimiery Tarkowskiej przez Radę Gminy
Kleszczów.
Wśród nagrodzonych znaleźli się: najlepszy lekkoatleta
Ludowego Klubu Sportowego „Omega” Kleszczów – Mateusz
Podawca oraz jego trener – Tomasz Bednarski. Największe
osiągnięcia M. Podawcy to m.in.: III miejsce w biegu na 800
m na Mistrzostwach Polski Seniorów; I m. w biegu na 400 m
oraz III m. w biegu na 800 m na Mistrzostwach LZS w Lekkiej Atletyce.
å ciąg dalszy na str. 10

Salę konferencyjną zapełniło kilkadziesiąt nagrodzonych osób

W

Chcą pomóc
afrykańskim
dzieciom

listopadzie grupa uczniów Gimnazjum im.
Wł. St. Reymonta w Kleszczowie będzie
realizowała projekt Dzieci Czadu – oczaruj ich
swoją wrażliwością. Młodzież będzie prowadzić
zbiórkę pieniędzy, przeznaczonych na pomoc
dzieciom z afrykańskiej Republiki Czadu. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy szkoły lub wykopanie studni.
Kwesta odbędzie się 27 listopada:
• w Łękińsku po nabożeństwach rozpoczynających się o godz. 9.00 i 11.30,
• w Kleszczowie po nabożeństwach rozpoczynających się o godz. 10.00 i 11.00.
Odpowiednio oznaczone puszki przeznaczone na zbiórkę pieniędzy zostaną też umieszczone w następujących punktach Kleszczowa:
• Bank Spółdzielczy,
• Apteka,
• Kasa przy basenie w SOLPARKU,
• Gminny Ośrodek Kultury.
Gimnazjaliści rozpropagują akcję poprzez
plakaty i ulotki informacyjne. Akcja organizowana
jest w ramach e-Akademii Przyszłości oraz przy
współpracy z fundacją Kapucyni i misje. Opiekę
nad uczniami realizującymi projekt sprawują nauczycielki: Iwona Binkowska–Antoszczyk oraz
Monika Staryga.
(s)
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odczas październikowego posiedzenia radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów za I półrocze. Kilka dni wcześniej to sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały dwie komisje: rewizyjna i budżetu, a także Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.
W odpowiedzi na wniosek wójta gminy Kluki rada zdecydowała
o zmianie przeznaczenia przekazanej w tym roku pomocy finansowej. Kwota 100 tys. zł przeznaczona wcześniej na budowę ścieżki
rowerowej Rogowiec – Nowy Janów została skierowana na wsparcie innej inwestycji gminnej – przebudowę drogi wewnętrznej (ok.
950 mb długości) w miejscowości Podścichawa.
W kolejnej uchwale Rada Gminy uregulowała kwestie związane z zimowym utrzymaniem sześciu odcinków dróg powiatowych
o łącznej długości 33,8 km na terenie gminy Kleszczów. Uchwała
zawiera upoważnienie dla wójta gminy do zawarcia stosownego porozumienia ze Starostwem Powiatowym.
Rada podjęła cztery uchwały dotyczące stawek podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych),
które obowiązywać będą w roku 2012. Piszemy o nich obszerniej na
str. 3. Przyjęta została także uchwała określająca wzory formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
W formie uchwały przyjęte zostały zasady udzielania mieszkańcom dotacji na zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, przeznaczonych do zasadzenia na terenie gminy Kleszczów. Zgodnie
z załączonym do uchwały regulaminem wielkość przewidywanego
dofinansowania dla mieszkańców gminy wynieść może do 60 proc.
kosztów sadzonek, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych. O szczegółowych zasadach dofinansowania napiszemy więcej po wejściu
w życie uchwalonych regulacji.
Rada Gminy Kleszczów wybrała ławników na kadencję 20122015 do Sądu Rejonowego w Bełchatowie, Sądu Okręgowego
w Piotrkowie Trybunalskim oraz do orzekania w sprawach ze stosunku pracy w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie. Spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów, którzy uzyskali pozytywną opinię
i spełnili wymogi ustawowe, w głosowaniu tajnym radni wyłonili ławników do właściwych sądów. Do Sądu Rejonowego w Bełchatowie
została wybrana Ewa Tazbir, do Sądu Okręgowego w Piotrkowie
Trybunalskim – Wojciech Jędrzejczyk, a do orzekania w sprawach
ze stosunku pracy w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie – Justyna
Pawłusz-Ślebioda.
(s)

Skwer przy ulicy Północnej

Sz Gminy przetarg na zagospodarowanie terenu, który przy ul.
Północnej w Łękińsku przylega do istniejącego tam kompleksu boeść ofert wpłynęło w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd

isk i placu zabaw. Przetargiem zainteresowały się specjalistyczne
firmy m.in. ze Skierniewic, Łodzi, Warszawy i Radomska. Najkorzystniejsza okazała się propozycja firmy Palmett – Markowe Ogrody z Warszawy, która zagospodaruje skwer za 185,9 tys. zł.
W ciągu 2 miesięcy od daty
podpisania umowy wykonawca ma wyrównać teren liczącego ok. 25 arów powierzchni
skweru, wytyczyć alejki żwirowe, nawieźć odpowiednią ilość
urodzajnej ziemi, urządzić 2
place wypoczynkowe wyposażone w ławeczki, a na koniec
wykonać nasadzenia. Zgodnie
z realizowanym projektem nie
będzie tu wydzielonych rabat
Nowy skwer nabiera już kształtu
kwiatowych. Zostaną posadzone różne odmiany roślin płożących, krzewów i drzewek liściastych i iglastych, o zróżnicowanym
pokroju i barwie.
(s)
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Kleszczów liderem inwestycji

P

ierwszą pozycję w tym rankingu gmina Kleszczów zajmuje nieprzerwania od pierwszej edycji, kiedy podsumowywane były nakłady na inwestycje w infrastrukturę techniczną tj. od
roku 2004. W najnowszym rankingu, obejmującym wydatki zrealizowane w latach 2008-2010 Kleszczów znalazł się na pozycji lidera wśród gmin wiejskich z kwotą wydatków 13.112,11 zł na głowę
mieszkańca.
Wyniki rankingu ogłoszone zostały przez samorządowe pismo
„Wspólnota”, a nagrodę - statuetkę Kazimierza Wielkiego, króla,
który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” - odebrała
w Warszawie skarbnik gminy Maria Cłapka. Statuetki im. Kazimierza Wielkiego i wyróżnienia w rankingu wręczono podczas Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła się w trakcie dwudniowego Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.
(s)
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Suspensja czyli
jak związać popiół

asoby węgla brunatnego, pochodzącego z odkrywek Bełchatów
i Szczerców mogą zapewnić Elektrowni Bełchatów funkcjonowanie
do roku 2035. Odpowiednia ilość paliwa nie jest jednak jedynym warunkiem
tak długiej eksploatacji największej z polskich fabryk prądu. Elektrownia musi
dysponować jeszcze odpowiednio pojemnymi zbiornikami do składowania popiołu ze spalania węgla brunatnego, a także zbiornikami na gips powstający
w procesie oczyszczania spalin ze związków siarki.
W związku z przygotowywaną aktualizacją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów” władze Elektrowni Bełchatów złożyły w Urzędzie Gminy wniosek o uwzględnienie w tym
dokumencie budowy czwartego zbiornika w obrębie zwałowiska wewnętrznego kopalni (czyli w miejscu, gdzie elektrownia uzyskała już wcześniej zgodę
na lokalizację trzech zbiorników na odpady paleniskowe). Ten czwarty zbiornik miałby głębokość ok. 120 metrów i mógłby pomieścić 38 mln m sześć.
ubocznych produktów spalania (tj. popiołu lub gipsu). Miejsce na składowanie
gipsu jest potrzebne, bo ten użyteczny surowiec nie jest w całości zagospodarowany. Gipsu będzie coraz więcej, m.in. ze względu na włączenie do ruchu nowego bloku energetycznego 858 MW, ale i z uwagi na zwiększone zasiarczenie węgla pochodzącego z odkrywki Szczerców.
O tym, jak istotne dla elektrowni są nowe miejsca dla składowania popiołu świadczy fakt, że ciągle wykorzystywane jest pierwotne składowisko Bagno-Lubień. Po to, by na wykorzystywanym od lat 80. „popielisku” zmieściło
się jeszcze więcej odpadów paleniskowych elektrownia już kilka lat temu zainteresowała się nową technologią składowania popiołu. Metodę tzw. suspensji wprowadził do szerszego stosowania Zespół Elektrowni PAK na podstawie
koncepcji opracowanej przez Energoprojekt Katowice S.A. Opis szczegółów
tej technologii oraz potrzebnych instalacji znaleźć można na łamach jednego
z wydań dziennika „Rzeczpospolita” z 10 listopada 2003 r.: „Proporcje popiołu i wody powinny być tak dobrane, ażeby w czasie możliwie najkrótszym popiół związał wodę zawartą w mieszaninie. (…) Powierzchnia takiej masy nie
poddaje się erozji i nawet w warunkach wietrznych nie pyli. Wylana na wyrobisku suspensja szybko tężeje, osiągając już po kilku dniach stosunkowo dużą
wytrzymałość mechaniczną. Powstałe z suspensji złoże posiada niską wodoprzepuszczalność z tendencją do zmniejszania się z upływem czasu (…)”.
Mówiąc prościej - popiół ze spalonego węgla zmieszany z niewielką ilością wody zachowuje się jak cement i stosunkowo szybko twardnieje. Ten proces nie zachodzi przy tradycyjnej metodzie dostarczania popiołu na składowisko Bagno – Lubień, kiedy w postaci tzw. pulpy (wymieszany z dużą ilością
wody) jest pompowany rurociągami. W elektrowni w Pątnowie do wdrożenia
nowej metody transportowania zagęszczonego popiołu na odległość ok. 6,5
km trzeba było zastosować wysokociśnieniowe pompy tłokowo-membranowe.
Informacje o pożytkach z zastosowania nowej metody przedstawiciele elektrowni prezentowali m.in. w maju, podczas połączonego posiedzenia komisji Rady Gminy Kleszczów. Gdyby zrezygnować z zastosowania
nowej technologii zbiorniki na popiół niezbędne elektrowni do dalszego funkå ciąg dalszy na str. 4
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Jakie podatki
w nowym roku?
Podatek leśny
Podstawą do jego obliczenia jest średnia cena
sprzedaży drewna. Wskaźnikiem do jej wyznaczenia jest komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczący ceny, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za
pierwsze trzy kwartały danego roku.
Rada Gminy – zgodnie ze swoimi uprawnieniami
– ma możliwość obniżenia średniej ceny sprzedaży
drewna, a tym samym zmniejszenia stawek podatku
leśnego płaconego przez mieszkańców. Radni podjęli decyzję o obniżeniu średniej ceny sprzedaży drewna z kwoty 186,68 zł za 1m³ do kwoty 80 zł za 1m³.

Podatek rolny
Stawki podatku rolnego kształtowane są w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów danego roku. Komunikat w tej
sprawie podaje także prezes GUS. Rada Gminy ma
możliwość obniżenia ceny skupu żyta, a przez to –
obniżenia podstawy obliczania podatku rolnego. Podatek rolny na terenie gminy Kleszczów na rok 2012
obliczany będzie w oparciu o kwotę 7 zł za kwintal,
nie zaś o podaną przez prezesa GUS kwotę 74,18 zł.

Podatek od nieruchomości
Uchwalone przez Radę Gminy w Kleszczowie
stawki podatku od nieruchomości są wyższe od tych,
które obowiązywały w 2011 r. W roku 2012 wynosić
będą:
a) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 0,68 zł/m kw. (stawka z roku 2011 – 0,62 zł),
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,10 zł/m kw.
(stawka z roku 2011 – 3,70 zł),
c) od gruntów pozostałych – 0,08 zł/m kw. (stawka
z roku 2011 – 0,07 zł),
d) od budynków mieszkalnych – 0,08 zł/m kw. (stawka z roku 2011 – 0,07 zł),
e) od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 18,04 zł/m kw. (stawka z roku 2011 –
16,40 zł),
f) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 1,65 zł/m kw. (stawka
z roku 2011 – 1,50 zł),
g) od pozostałych budynków – 1,65 zł/m kw. (stawka
z roku 2011 – 1,50 zł),
h) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 1,20 zł/m kw. (stawka z
roku 2011 – 1,10 zł).

Podatek od środków transportowych
Wysokość stawek podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać w 2012 r. jest o
4,2 % wyższa niż w 2011 r. Jest to wzrost o tyle, ile
wyniósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r.
Szczegółowe stawki podatku od środków transportowych zostały umieszczone w siedmiu załącznikach do uchwały.
(s)
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OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Kleszczów, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku
z art. 79 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008r. 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 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów, 97-406 Bełchatów 5, Rogowiec, ul.
Energetyczna 7 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii
składowania odpadów paleniskowych w układzie docelowym
w Oddziale Elektrowni Bełchatów,

realizowanego na działkach znajdujących się na terenie obrębów geodezyjnych: Bogumiłów, Rogowiec, Folwark, Wola Grzymalina; gmina Kleszczów,
pow. bełchatowski.
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 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 są Powiatowy Państwowy Inspektor
Sanitarny w Bełchatowie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 17.11.2011 r. do
07.12.2011 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pok. 27). Złożone uwagi
i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kleszczów przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Informuję również, że w dniu 1 grudnia 2011 roku (czwartek) o godz. 1600
w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury w Kamieniu, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku
z art.74 ust.3 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 środowisku (Dz.U.2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii składowania odpadów paleniskowych w układzie docelowym w Oddziale Elektrowni Bełchatów, wyznaczona została rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2011 r. o godzinie 1600 w sali
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Kamieniu.
W związku z powyższym, na podstawie art. 89 i 90 §2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wzywa się strony do wzięcia udziału w rozprawie. Strona
postępowania może wziąć udział w rozprawie osobiście bądź przez pełnomocnika. Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 kpa).
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem
zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz.U.2008 Nr 199 poz.
1227 ze zm.), stosuje się przepis art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez
obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczów,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kleszczowie przy ul.
Głównej 47, zamieszczenie w „Informatorze Kleszczowskim” oraz przesłanie
sołtysom wsi Kamień i Rogowiec celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
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Mikroskopy w nagrodę

J

ak informowaliśmy tegoroczna akcja Sprzątanie
świata wzorem poprzednich lat połączona została z konkursem Moja gmina, miejscowość jest czysta. Jego
uczestnicy rywalizowali w ilości zebranych odpadów.
Konkurs, do którego przystąpiło 48 placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, działających na terenie
powiatu bełchatowskiego, prowadzony był od 12 do 19 września. W trakcie tegorocznej akcji uczniowie zapełnili odpadami w sumie 2 662 szt. 120-litrowych worków. Zebrane w lasach, przydrożnych rowach i na osiedlach śmieci, których
ilość została obliczona na ponad 21 ton, trafiły na wysypisko.
Organizatorem konkursu, jak też uroczystości finałowej zorganizowanej 28 października, był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Nagrody – mikroskopy ufundowane
przez samorząd powiatu bełchatowskiego wręczali starosta
Szczepan Chrzęst i przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie Edward Olszewski. Jednym z nagrodzonych laureatów konkursu jest Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku.
(s)

Agencja Rozwoju
Regionalnego „ARREKS” S.A.
z siedzibą w Kleszczowie
przy ul. Głównej 122
przypomina o kończącym się naborze na szkolenia:

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA DOROSŁYCH
- I, II, III STOPIEŃ
Zajęcia obejmują 60 godzin lekcyjnych i odbywać
się będą w godzinach popołudniowych. Cena netto
700 zł od osoby, brutto 861 zł. Możliwość opłaty w 2
ratach.
Wszyscy uczestnicy powyższych szkoleń otrzymają
stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
(kursu). Ilość miejsc ograniczona. Zainteresowanych
serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać
w siedzibie Spółki, pod numerem telefonu 44/ 73137-31 oraz na stronie internetowej www.arreks.
com.pl.

UWAGA! ZMIANA
RACHUNKU
BANKOWEGO!!!
Od 1 listopada 2011 r. ARR „ARREKS” S.A.
wprowadza płatność elektroniczną. W związku z tym
prosimy o dokonywanie wpłat w oddziale Banku
Spółdzielczego (bez prowizji) lub drogą elektroniczną
na numer konta wskazany na fakturze.
Równocześnie informujemy, że z dniem
1 stycznia 2012 r. ARR „ARREKS” S.A. zaprzestaje
przyjmowania wpłat w swojej siedzibie.
Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
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Rekordowa akcja

krwiodawczą, zorganizowaną przez Gminny Klub HonoroNa akcję
wych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie 21 października zgłosiło

się 51 osób. Z tego grona lekarz zakwalifikował do oddania krwi 43 osoby.
– Jest to najlepszy wynik w historii naszego klubu – mówi Marek Kaczmarczyk. – Mamy nadzieję, że krwiodawców będzie przybywać. Zebrana
krew została przekazana na rzecz potrzebujących. Jedną donację przekazaliśmy chorej mieszkance Kleszczowa, dziesięć donacji – chorej na białaczkę dziewczynce z Radomska oraz 31 donacji dla ciężko chorej na ostrą
białaczkę szpikową pracownicy PGE. W tym miejscu wyjaśniamy, że tak
zróżnicowane ilości przekazywanej krwi podyktowane są zapotrzebowaniem chorych osób. To lekarze decydują o ilości krwi potrzebnej dla chorych, a my staramy się dostosować w miarę naszych możliwości.
Warto dodać, że w gronie krwiodawców, którzy oddali krew znalazło się
siedmiu uczniów, dwie nauczycielki oraz jedna osoba z administracji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Działacze Gminnego Klubu HDK mają nadzieję, że dzięki współpracy z ZSP Kleszczów coraz większa liczba uczniów będzie się angażować nie tylko w akcje krwiodawcze,
ale także w ogólną działalność klubu w roli wolontariuszy.
Następna i zarazem ostatnia akcja krwiodawcza w roku 2011 odbędzie
się 16 grudnia w SOLPARKU.
(s)

Suspensja czyli
jak związać popiół
å ciąg dalszy ze str. 2
cjonowania musiałyby mieć dwa razy większą powierzchnię niż te dotychczasowe –
wyjaśniali. Metoda suspensji zwiększy pojemność dotychczasowych zbiorników, bo
stwardniały popiół można będzie składować na znacznie większą wysokość.
Wysokość obecnego składowiska elektrownia zamierza zwiększyć o 35 metrów
(czyli więcej niż mają 11-piętrowe bloki mieszkalne, choćby takie jak te w Bełchatowie).
Dziś składowisko Bagno - Lubień zajmuje u podstawy 450 hektarów, a na powierzchni
– 300 ha. W wyniku zastosowania metody suspensji po zakończeniu eksploatacji będzie miało ok. 100 hektarów. Powstałe wśród terenów leśnych wzniesienie będzie wyglądało jak mocno ścięty stożek.
Podczas przywołanego tu posiedzenia komisji wójt Kazimiera Tarkowska oraz
radni przypomnieli warunki, jakie stawiane były elektrowni, kiedy samorząd gminy
w lipcu 2004 roku wydawał zgodę na budowę trzech zbiorników na popiół w obrębie
zwałowiska wewnętrznego KWB Bełchatów. Dalszą eksploatację składowiska Bagno
– Lubień zakładano wtedy tylko w sytuacjach awaryjnych, zaś popiół z węgla pochodzącego z odkrywki Szczerców miał być składowany poza terenem gminy Kleszczów.
Przedstawiciele elektrowni wyjaśnili, dlaczego nie chcą składować popiołu na terenie gminy Szczerców? Tamta odkrywka w całości ma zostać zagospodarowana poprzez zapełnienie wodą. Nie bez znaczenia są też koszty – taniej jest wykorzystać do
składowania odpadów tereny już zdegradowane niż urządzać nowe składowiska, które dodatkowo muszą spełniać znacznie surowsze wymagania ekologiczne niż te, które
obowiązywały w czasach, kiedy zapadały decyzje o urządzeniu składowiska Bagno –
Lubień. Dodatkowo przywoływali korzyści finansowe, jakie odnosi budżet gminy z tzw.
opłat za korzystanie ze środowiska.
Na ostatni argument wójt odpowiedziała, że znaczną część tych pieniędzy gmina
odprowadza do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. W roku 2011
jest to kwota 32 mln zł, podczas gdy w budżecie gminy pozostaje jedynie półtora mln zł.
Problem zmiany technologii składowania odpadów paleniskowych na składowisku
Bagno-Lubień jest ważny dla przyszłego funkcjonowania elektrowni. Z drugiej strony
jest to inwestycja z gatunku tych, które „zawsze znacząco oddziaływają na środowisko”. Elektrownia otrzymała już postanowienie o uzgodnieniu realizacji tego przedsięwzięcia, wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Teraz
oczekuje na wydanie przez wójta gminy Kleszczów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ze względu na wagę tego przedsięwzięcia (zarówno dla inwestora,
jak i społeczności gminnej) podjęta została decyzja o zorganizowaniu otwartej rozprawy administracyjnej, w trakcie której strony postępowania, a także mieszkańcy gminy
będą mogli przedstawić swoje stanowiska, zgłosić uwagi i wnioski. Wspomniana rozprawa odbędzie się 1 grudnia w domu kultury w Kamieniu. Początek – godz. 16.00.
(s)
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Galeria z budowy

ełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamieściła niedawno na swojej stronie internetowej (www.bsm.pl) w zakładkach GALERIA i DOKUMENTY materiały związane z realizowaną
w Łuszczanowicach inwestycją – budową dziesięciu wielorodzinnych domów mieszkalnych. Trzy z nich mają zostać ukończone do
30 listopada. Trzy kolejne są już w stanie surowym i będą wykończane w ciągu zimowych miesięcy. Trwa jeszcze sprzedaż mieszkań
w budynkach trzeciego etapu inwestycji. Obejmuje on cztery domy.

Fragment spółdzielczego osiedla
W galerii na stronie internetowej BSM znaleźć można 22 nowe
zdjęcia z największej inwestycji mieszkaniowej, jaka realizowana
była w dziejach gminy Kleszczów. Dodatkowo w zakładce DOKUMENTY zamieszczone są rzuty techniczne (łącznie 8 plików JPG)
wraz z wymiarami pomieszczeń w poszczególnych typach mieszkań na każdej kondygnacji.
(s)

Studenci PW
na zajęciach terenowych

W

dwa kolejne wtorki (18 i 25 października) na terenie gminy
Kleszczów gościli studenci studiów magisterskich, studiujący gospodarkę przestrzenną na Politechnice Warszawskiej. Zorganizowane zajęcia wyjazdowe odbywały się w ramach przedmiotu „Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów zdegradowanych”.
Opiekunami grup byli pracownicy Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym PW: Łukasz Uzarowicz,
Antoni Szafranek (prof. PW) oraz Wioleta Radziszewska.
Kilkugodzinny pobyt w gminie Kleszczów studenci (łącznie 90
osób) rozpoczęli od odwiedzin Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, która funkcjonuje obecnie jako oddział spółki akcyjnej PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Podczas 3-godzinnych
zajęć, prowadzonych przez przedstawiciela Działu Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych, zapoznali się z działalnością kopalni odkrywkowej i prowadzonymi przez nią pracami rekultywacyjnymi. Efekty tych prac mogli obejrzeć na zagospodarowanym już
zwałowisku zewnętrznym kopalni – Górze Kamieńsk. Potem z tarasu widokowego usytuowanego na skraju odkrywki, w miejscowości Żłobnica, oglądali, w jaki sposób organizowana jest eksploatacja
kleszczowskich złóż węgla.
å ciąg dalszy na str. 8

Szkolenie dla rolników
22 listopada (wtorek) w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (sala
USC) w godz.10 – 11.30 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla rolników z terenu gminy Kleszczów. Tematy, które będą omawiane to:
ubezpieczenia upraw rolnych oraz sprzętu i mienia; finansowanie
agrobiznesu; ubezpieczenia dla rolników; płatności bezpośrednie; zasady wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym. Szkolenia poprowadzą przedstawiciele ARiMR oraz banku BGŻ.
Zapisy osób zainteresowanych szkoleniem prowadzone są
w Urzędzie Gminy – pok. 26, tel. 44/ 731-31-10 wew. 131.

5

Cenne porady z ENERGI

wyższe rachunki płacone za energię elektryczną drenują
C oraz
naszą kieszeń. Co zrobić, aby płacić mniej za energię nie obni-

żając zanadto dotychczasowego komfortu życia? Oczywiście można
bezboleśnie ograniczyć zużycie prądu. Podpowiedzi na temat tego,
co należy zrobić, zamieszczane są w różnych internetowych poradnikach. Porady, dotyczące oszczędzania energii elektrycznej w domach znaleźć można m.in. na stronach internetowych producentów
bądź dostawców prądu, takich jak np. ENEA, ENERGA, a także Vattenfall.
Kiedy Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. był jeszcze samodzielną spółką także udzielał porad swoim klientom. Teraz, kiedy jako
jeden z oddziałów spółki akcyjnej PGE Dystrybucja należy do Polskiej Grupy Energetycznej, przestał się troszczyć o kieszenie swoich
klientów. Wybrał troskę o wynik finansowy swojej grupy kapitałowej
i jej akcjonariuszy. Można powiedzieć – to oczywiste. Przecież każdy
zaoszczędzony przez odbiorcę kilowat, to finansowa strata dostawcy energii. Jednak społecznie odpowiedzialny biznes nie powinien
zaniechać działalności edukacyjnej, z której korzyści finansowe odnoszą ci, co do porad się zastosują, a korzyści ekologiczne (takie jak
np. mniejsza emisja CO2) – wszyscy.
å ciąg dalszy na str. 9

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych
użytkowanych w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2011 r. (piątek)
o godz. 10.00 - plac przy Domu Kultury w Łękińsku.
L.p.

Nazwa

Ilość
szt./kpl.

Cena wywoławcza
(w zł)

Wysokość
postąpienia
(w zł)
20,00

2 kpl.
800,00
Drzwi garażowe o wymiarach 3,7 x 3,5 m
2. Ścianka przeszklona z
1 kpl.
300,00
10,00
drzwiami wejściowymi o
wymiarze 2,6 x 4,3 m
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 16 tel. 44/ 731-31-10 wew. 138, ul. Główna 45
w Kleszczowie.
1.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs na dziennych opiekunów,
sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do
lat 3 na terenie Gminy Kleszczów.
Szczegóły ogłoszenia o konkursie zamieszczone
są na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.
kleszczow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy www.bip.kleszczow.pl i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.
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Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Czas je porządkuje, czasem dodaje blasku,
a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Szkoła Podstawowa w Łękińsku 25 listopada 2011 roku obchodzić będzie 40–lecie
nadania imienia Mikołaja Kopernika oraz 10-lecie ustanowienia sztandaru.

40 lat minęło...

NR 22/330

Wolska, Elżbieta Misiak (Gonerska), Czesława
Król, Krystyna Misiak (Pięta), Alina Roczek (Zakrzewska), Zdzisława Łazuchiewicz, Andrzej Łazuchiewicz, Henryka Hejak, Teresa Stępińska,
Barbara Suchecka, Anna Gonera, Bożena Janson, Anna Niewieczerzał, Maria Frukacz, Teresa Szulc, Piotr Paciorek, Albin Podawca, Jolanta
Roczek, Jadwiga Gadomska, Barbara Bianek, Lidia Łągiewska, Anna Olbrych (Szczepaniak), Marek Stolarczyk, Renata Skalska (Roczek), Maria
Sobczak (Iskrzyńska), Wioleta Zawadzka, Adam
Krawczyk, Urszula Ziarnowska, Izabela Kuc (Walęczyk), Iwona Jagiełło, Elżbieta Roczek, Grażyna
Szczęsna, Iwona Stelmaszczyk, Jolanta Posmyk,
Agnieszka Biernacka-Oleszczyk, Beata Jabłońska
(Barańska), Grzegorz Szczukocki, Małgorzata Cybulska-Berencz, ks. Stanisław Woda, Ewa Merder,
Bogusława Barańska, Wioletta Pacholik (Kowalczyk), Aleksandra Podwalska, Sławomir Chojnowski, Ewa Piotrowska, Katarzyna Stanek, Sławomir
Szafrański, Izabela Maras (Banaszkiewicz), Magdalena Jackowiak, Izabela Marcinkowska, Małgorzata Jegier, Małgorzata Skrzynecka, ks. Henryk
Gorgoń, Krystyna Bujacz, Maciej Bujacz, Justyna Klimczyk, Mariola Świderska-Kulka, Aneta Rutkowska, Adrian Zieliński, Danuta Proszowska, Kinga Pęciak, Anna Szczepocka-Koc, Nina Podlejska,
Michał Rejniak, Agnieszka Wurszt-Podawca, Damiana Płomińska, Marta Petrus, Marta Goździewska, Łukasz Bińczyk.
Obecnie w szkole kształci się 73 uczniów,
a grono pedagogiczne liczy 17 nauczycieli. Ponadto w szkole zatrudnionych jest 13 pracowników administracji i obsługi.

Pedagogiczną wystąpiło w dniu 25 września 1971
roku z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej
w Łękińsku imienia Mikołaja Kopernika. Kuratorium wyraziło zgodę.
1 lutego 1972 roku w szkole została uruchomiona świetlica z dożywianiem. W roku szkolnym
1971/72 Radę Pedagogiczną tworzyło 8 nauczycieli: Jan Barański, Stanisława Barańska, Wanda
Kociniak, Krystyna Misiak, Alina Roczek, Elżbieta Misiak, Zdzisława Łazuchiewicz i Andrzej Łazuchiewicz. Do szkoły uczęszczało 121 uczniów.
W związku z reorganizacją Szkoły Podstawowej
w Piaskach, 40 uczniów klas IV-VIII przeszło w 1972
roku do Szkoły Zbiorczej w Łękińsku. W 1973 roku
Szkoła Podstawowa w Woli Grzymalinej ze względu
na małą ilość dzieci została zlikwidowana. Pani Czesława Król – kierownik zlikwidowanej placówki, została przeniesiona w charakterze nauczycielki do Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Naszej szkole podlegały
wówczas punkty filialne w Piaskach i Wolicy. Kierownikiem punktu filialnego w Piaskach pozostała pani
Teresa Szulc, natomiast w Wolicy - pan Aleksander
Misztela. W zbiorczej szkole w Łękińsku uczyło się
wówczas 207 uczniów.
W latach 1975-80
uczniowie brali kilkakrotnie
udział w rajdzie po ziemi bełchatowskiej, uczestniczyli także w konkursie piosenki dziecięcej „Tomaszowska
wiosna” zdobywając wyróżnienia i dyplomy.
W latach 90-tych rozpoczyna się rozbudowa szkoły.
Powstaje nowoczesna, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, dodatkowe trzy izby
lekcyjne, świetlica, nowy pokój nauczycielski, przebieralnie dla uczniów, szatnie.
Wspólne zdjęcie nauczycieli i pracowników
Przy pomocy Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów po- Szkoły Podstawowej w Łękińsku – rok 2010
wstała sala komputerowa.
Na przestrzeni 40 lat dziaW szkole realizowane są nowoczesne forłalności placówki zmieniało się
my i metody pracy z uczniem oraz zajęcia pozatakże kierownictwo i grono pelekcyjne, kółka zainteresowań, zajęcia na pływaldagogiczne. Szkołą kierowali:
ni, alternatywne formy wychowania fizycznego.
1971-1991 p. Jan Barański, w laSzkoła kładzie nacisk na wychowanie prozdrowottach 1974-83 funkcję dyrektora
ne i aktywność fizyczną. Kilkakrotnie w ciągu roku
sprawowała p. Stanisława Barańszkolnego organizowane są wycieczki dydaktyczska, w latach 1991-1994 p. Jolanne i krajoznawcze. Nauczyciele dbają o rozwój
ta Roczek, od 1994 roku do chwizainteresowań, zdolności i umiejętności uczniów
li obecnej pełni ją p. Agnieszka
dzięki czemu szkoła osiąga sukcesy w konkurBiernacka-Oleszczyk.
sach przedmiotowych, plastycznych, recytatorW szkole pracowali, bądź naskich, ekologicznych, a także w zawodach sportodal pracują: Jan Barański, Stawych na poziomie gminy, powiatu, województwa,
nisława Barańska, Wanda Koa nawet kraju.
ciniak,
Teresa
Wójcik,
Grażyna
Na pamiątkowym zdjęciu z jedną z klas uwieczniona
Jolanta Roczek
została w 1972 roku kadra nauczycielska
1 września 1971 r. odbyło się rozpoczęcie
roku szkolnego, tym bardziej uroczyste, iż po raz
pierwszy świętowane w nowym budynku, który został oddany do użytku 18 lipca tego samego roku.
Budynek składał się wówczas z 7 izb lekcyjnych
(w tym pracowni do zajęć praktyczno-technicznych), biblioteki, świetlicy, pokoju nauczycielskiego, magazynku pomocy naukowych oraz szatni.
Na szkołę przypadało 689 m2, a na część mieszkalną 105 m2. Budynek posiadał instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i wentylację. Przy
budowie i wyposażeniu szkoły wielką ofiarność
wykazał Komitet Rodzicielski oraz Komitet Opiekuńczy.
Na łamach „Gazety Ziemi Piotrkowskiej”
w 1972 roku pisano: „Jeszcze na długo przed oddaniem nowej szkoły aktywny Komitet Rodzicielski
zabiegał o zdobycie funduszów, które następnie
przeznaczał na wyposażenie szkoły. Organizowano więc zabawy dochodowe, loterie fantowe, wystawiano sztuki teatralne, a wszystko po to, by móc
zakupić firanki, zasłony do sal szkolnych, nakrycia
na stoły do świetlicy. Rodzice pomagali przy budowie i wystroju szkoły, przywozili ziemię kompostową, obornik na działki szkolne, sadzili róże, forsycje, drzewa owocowe.”
Uroczyste oddanie budynku wieńczyła przygotowana przez uczniów pod opieką nauczycieli część artystyczna. Uczennica klasy V – Jolanta
Włodarczyk wygłosiła okolicznościowy wiersz, napisany przez Jerzego Plutę – absolwenta szkoły,
dziękując w imieniu całej młodzieży za piękny budynek. Powiedziała m. in.:
„Dziękujemy władzom wsi
Całym sercem, duszą młodą,
Za szkołę, co w słońcu lśni
Ciesząc wszystkich swą urodą.
Zapewniamy ojców, mamy
Jak najszczerzej, najgoręcej
W nowej szkole mieć będziemy
Same piątki i nic więcej.”
W związku z 500 rocznicą urodzin słynnego
polskiego astronoma kierownictwo szkoły z Radą
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Centrum, któremu
patronuje Kopernik

Śladami patrona
W kińsku uczniowie wyruszyli śladami patrona szkoły – Mizwiązku z jubileuszem 40-lecia Szkoły Podstawowej w Łę-

kołaja Kopernika, pragnąc lepiej poznać życie i działalność astronoma.
W dniach 2 i 3 czerwca 2011 r. uczniowie klas IV-VI zwiedzili Toruń, Frombork i Malbork. W Toruniu pierwsze kroki skierowali do Muzeum Mikołaja Kopernika. Jest to typ muzeum biograficzno-historycznego. Jego siedzibę stanowi zespół kamienic
mieszczańskich, zlokalizowanych w obrębie staromiejskiej części
Torunia przy ulicy Kopernika 15/17. Największe zainteresowanie
wzbudziła rekonstrukcja wnętrza kamienicy mieszczańskiej z czasów Kopernika i modele: systemu heliocentrycznego oraz instrumentarium astronoma (quadrant,triquetrum,astrolabium).
We Fromborku Mikołaj Kopernik osiadł w roku 1515 w budynku zwanym „Wieżą Kopernika”. Posiadał swą pracownię i bibliotekę naukową, tam dokonał epokowego odkrycia. Doskonałą panoramę Fromborka i okolic oraz Zalewu Wiślanego uczestnicy
wycieczki oglądali z Wieży Radziejowskiego. Wchodząc na wieżę, uczniowie podziwiali zwisające z sufitu wahadło Foucaulta,
które w sposób praktyczny pokazuje ruch Ziemi wokół własnej osi.

Uczniowie obserwują ruch wahadła Foucaulta
W katedrze fromborskiej uczniowie zatrzymali się przy grobie patrona.
Elżbieta Roczek
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trwającym właśnie roku szkolnym uczniowie SP w Łękińsku zwiedzili Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Klasy IV-VI odwiedziły to niezwykłe miejsce 28 września,
a klasy I-III - 12 października.
Jest to pierwsze w Polsce duże eksploratorium, czyli miejsce, gdzie każdy może sam odkrywać tajemnice natury albo
po prostu się bawić. Ciekawie prezentuje się Centrum Nauki
„Kopernik” w liczbach. Koszt jego budowy to 364 miliony złotych, powierzchnia - 22 000 metrów kwadratowych, wysokość
- 12 metrów,
w pierwszych
trzech miesiącach odwiedziło
„Kopernika” 200
tysięcy osób.
To imponujące
dane.
Zaopatrzeni w karty do logowania wybraliśmy się w „świat
nauki”. Przed
nami kilkaset interaktywnych stanowisk
umieszczonych
w sześciu ga- Młodsi uczniowie przed Centrum Nauki
leriach stałych: „Kopernik”
„Świat w ruchu”,
„Człowiek i środowisko”, „Bzzz!”, „Strefa światła”, „RE: generacja”, „Teatr Robotyczny”. Podczas wędrówki uczniowie rozpoznawali zapachy świata, poruszali się na latającym dywanie,
uczestniczyli w trzęsieniu ziemi, bawili się w kole chomika, mierzyli ilość wody w swoim organizmie.
Te kilka godzin spędzonych w Centrum Nauki „Kopernik” to
wspaniała nauka przez zabawę.
Elżbieta Roczek

GOK w Kleszczowie
zaprasza na ANDRZEJKOWY KONCERT
w wykonaniu

Sylwii Grzeszczak i zespołu Liber

25 listopada, godz. 18.00, aula kompleksu SOLPARK
Bilety w cenie 30 zł sprzedawane są w GOK.
Liczba miejsc ograniczona!

8

Informator

KLESZCZOWSKI

Studenci PW
na zajęciach terenowych

å ciąg dalszy ze str. 5
Po tej części terenowych zajęć studenci przybyli do Urzędu
Gminy w Kleszczowie. Tu mogli zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak: wpływ odkrywkowej
kopalni węgla na zagospodarowanie przestrzenne oraz
rozwój gospodarczy gminy,
negatywne i pozytywne strony obecności kopalni, stan
aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego
oraz przyszłe zagospodarowanie terenów po wydobytym węglu brunatnym.
Po obejrzeniu prezentacji
multimedialnej oraz porównaniu dwóch map, ilustrujących kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów, uchwalone w roku 1986
i 2007, przyszła pora na zadawanie szczegółowych pytań. Dotyczyły one m.in. przygotowania gminy na dalszy dynamiczny wzrost
liczby mieszkańców (obecnie wynosi on 2,5-3 proc. rocznie), możliwości wykorzystania terenów po wyeksploatowanym węglu dla rozwoju usług o charakterze rekreacyjnym, a także szans na utrzymanie wysokiej jakości życia na terenie gminy w kolejnych latach,
kiedy kopalnia przestanie być głównym podatnikiem gminy.
– Wizyta w Kopalni Bełchatów oraz w Urzędzie Gminy Kleszczów uświadomiła studentom, że działalność dużej kopalni odkrywkowej, oprócz ewidentnych skutków negatywnych związanych ze
zniszczeniami środowiska oraz problemami w planowaniu przestrzennym, niesie ze sobą wiele korzyści ekonomicznych i pozytywnych zmian w krajobrazie gminy – podsumowuje efekty zajęć dr
Łukasz Uzarowicz. – Zespolenie działań KWB Bełchatów, ukierunkowanych na rewitalizację obszarów zdegradowanych oraz umiejętne wykorzystanie przez Gminę Kleszczów środków finansowych
pochodzących m.in. z tytułu działalności kopalni, silnie stymuluje
rozwój gminy. Przykład Gminy Kleszczów uwidacznia, że w bilansie
zysków i strat wynikających z działalności na terenie gminy dużego
zakładu górniczego jakim jest KWB Bełchatów, w dłuższej perspektywie zdecydowanie przeważają te pierwsze.
Warto dodać, że studenci Politechniki Warszawskiej studiujący
na kierunku „Gospodarka przestrzenna” odbywali zajęcia terenowe
w Kleszczowie także w ubiegłym roku.
(s)

Sprzedam
działkę budowlaną
o pow. 0,25 ha.
Tel. 661 964 006

KOLEKTORY SŁONECZNE
3 dostawa
3 serwis
3 montaż
www.kolektory.lodz.pl
Tel. 601 310 014
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Szkolne wieści

PIERWSZAKI ŚLUBUJĄ. 28
października w Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Kleszczowie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów
klas pierwszych. W obecności zaproszonych gości, rodziców i starszych kolegów przedstawili oni krótki program artystyczny przygotowany pod kierunkiem
wychowawczyń.
Potem złożyli ślubowanie, a dyrektor szkoły Ewa Stawiak–Kołba dokonała aktu pasowania na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

KONKURSOWE HALLOWEEN.

Zabawa i zachęcenie
uczniów do nauki języka angielskiego – to główne założenia konkursu
tematycznego dotyczącego popularnego w krajach anglosaskich święta Halloween. Anglistki - Anna Kuśmierek i Paulina Ochocka zaprosiły do
konkursu uczniów IV, V i VI klas SP Kleszczów. Delegacje poszczególnych klas musiały zmierzyć się z kilkoma konkurencjami i zadaniami. Były
więc: prezentacje scenek związanych ze świętem, wykreślanka językowa,
krzyżówka i quiz tematyczny oraz test językowy. Dwie konkurencje - zawijanie mumii oraz „lot czarownicy na miotle” miały charakter sprawnościowy. Pierwsze miejsce w konkursie zajęły drużyny z klas VI a i V a, drugie
miejsce – klasa VI b, a trzecie miejsce klasy VI c i V b.

ZAJRZELI DO BANKOWEGO SKARBCA. 26 października grupa gimnazjalistów z klas pierwszych i drugich uczestniczyła
w „Dniach Otwartych NBP” w Łodzi. Uczniowie mieli okazję zajrzeć do
bankowego skarbca, zobaczyć oryginalne sztaby złota o wadze 12,5 kg,
obejrzeć największą w Europie salę bankową, dowiedzieć się, jak rozpoznaje się autentyczność znaków pieniężnych. Zapoznali się też z działaniem starych maszyn do liczenia i sortowania pieniędzy, oglądali kolekcję
monet o nietypowych kształtach, przymierzali strój konwojenta. Wszyscy
gimnazjaliści otrzymali pamiątkowe żetony – złote dukaty koronne i „Certyfikaty Dni Otwartych NBP w Łodzi”, a najwytrwalsi - brykiety wykonane
ze zniszczonych banknotów o wartości 55 lub 100 tys. złotych.
KSIĄŻKOWY KONKURS. W konkursie zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wzięły udział drużyny z pierwszych klas gimnazjalnych. W ramach konkursu zatytułowanego
„Książka to źródło wiedzy” uczniowie m.in. rozwiązywali krzyżówkę, łączyli tytuły książek z ich autorami, znajdowali ukryte nazwiska pisarzy, układali rymowanki o książce. Pierwsze miejsce zajęła drużyna kl. I b w składzie: P. Jaguścik, M. Kacprzyk, N. Buresz, I. Bartoszewska. Zwycięzcy
otrzymali oczywiście nagrody książkowe. Konkurs zorganizowała Edyta Nagocka.
FILMOWA NOC LISTOPADOWA. W pierwszy weekend listopada grupa uczniów gimnazjum uczestniczyła w Filmowej Nocy Listopadowej zorganizowanej na terenie szkoły, z inicjatywy nauczycielek
Aleksandry Ignasiak i Izabeli Marcinkowskiej. Dla miłośników kina była to
okazja i do dobrej zabawy, i do poznania tajników kinematografii. Gimnazjaliści wcielali się m.in. w postać znanej gwiazdy filmowej udzielając wywiadu; w kilkuosobowych grupach opracowywali i prezentowali scenki filmowe na podstawie pomysłu i zarysu przedstawionego przez nauczycieli.
å ciąg dalszy na str. 12

Domek na terenie
gminy Kleszczów
wynajmę dla pracowników firm.
Telefon 602 179 664.
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Cenne porady z ENERGI

å ciąg dalszy ze str. 5
Korzystając z porad zamieszczonych na stronie internetowej
spółki ENEA podpowiadamy (bądź przypominamy) naszym Czytelnikom parę zasad, które pozwolą na oszczędzanie energii elektrycznej.

Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym i dzięki temu
mniej płacić za prąd?

Właściwe korzystanie z urządzeń elektrycznych pozwala na znaczne
obniżenie wysokości rachunków. Poniżej przedstawiamy praktyczne porady,
który pozwolą na bardziej efektywne użytkowanie sprzętów zasilanych energią
elektryczną, wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.

KUCHNIE ELEKTRYCZNE
• należy gotować w małej ilości wody w zamkniętych naczyniach,
• do potraw o długim czasie gotowania powinno się wykorzystywać szybkowar (zaoszczędzamy w ten sposób 70% czasu i około 40% energii),

• garnki, patelnie powinny mieć dno gładkie i dobrze przewodzące ciepło,
• wielkość garnka winna być dopasowana do wielkości płyty grzejnej (śred-

• używając przepływowych podgrzewaczy wody można zaoszczędzić do
20% energii i wody.

GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
• przy wykorzystywaniu odbiorników elektrycznych do ogrzewania pomiesz-

czeń należy korzystać z urządzeń sterujących ich pracą, głównie z programatorów cyfrowych. Urządzenia te umożliwiają automatyczne załączanie
i wyłączanie odbiorników elektrycznych oraz pozwalają zaprogramować
cykl pracy urządzenia w określonych godzinach doby (np. pobór energii
elektrycznej w tańszej strefie). Najbardziej efektywne są nowoczesne piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem.
Zanim kupisz nowe urządzenie elektryczne, sprawdź, które pobiera mniej
mocy - jest to podane w watach np. urządzenie o mocy 1 000 W zużywa w ciągu godziny 1 kWh prądu, a urządzenie o mocy 500 W tylko 0,5 kWh. Gdy kupujesz nowy sprzęt AGD zwróć uwagę na jego pobór mocy - litera „A” oznacza
najniższy, zaś „G” najwyższy.
Osobom, które potrzebują więcej informacji na temat oszczędzania energii (nie tylko w domu, ale i w biurze), popartych konkretnymi wyliczeniami polecamy stronę o następującym adresie:
http://www.vattenfall.pl/pl/porady-dla-domu.htm.
(s)

nica garnka powinna być o 2 cm większa od średnicy płyty grzejnej),

• można wykorzystać już dostarczoną energię cieplną i wyłączać płytę
grzejną już na 10 min. przed końcem gotowania.

LODÓWKA, CHŁODZIARKA, ZAMRAŻARKA
• lodówkę należy często odmrażać,
• należy dbać o prawidłowy stan uszczelek,
• zamrażarki nie powinno się otwierać zbyt często,
• lodówka powinna być ustawiona z dala od wszelkich źródeł ciepła i nie
powinna być narażona na bezpośrednie promieniowanie słoneczne,

• do lodówki wkładamy tylko potrawy ochłodzone i w miarę możliwości
w szczelnych pojemnikach,

• krata skraplacza lodówki nie może być przykryta,
• kupując chłodziarko-zamrażarkę w klasie energetycznej B zamiast w C
możesz zaoszczędzić około 26% energii elektrycznej.

DROBNY SPRZĘT AGD
• małe ilości wody należy ogrzać grzałką elektryczną lub czajnikiem elektrycznym,

• usuwając systematycznie kamień w naczyniach do gotowania wody moż-

Kulinarne warsztaty

J

esienna tura edukacyjnych
zajęć kulinarnych rozpoczęła się 3 listopada w Żłobnicy,
a zakończy 28 listopada w Dębinie. W zajęciach w Żłobnicy
uczestniczyło 27 osób, a w Czyżowie – 18. Instruktorka prowadząca warsztaty przekazuje uczestnikom broszurkę „Cztery pory roku
w kuchni”. Zawarte są w niej m.in.
przepisy na przygotowywanie sześciu dań i deserów „przerabianych” w trakcie zajęć.
Na zdjęciu: fragment zajęć w Czyżowie. Uczestniczki uczyły się
także sztuki nakrywania stołu.

na zaoszczędzić około 10% energii,

• należy gotować tylko taką ilość wody, jaka jest aktualnie potrzebna,
• przygotowanie kawy czy herbaty w ekspresie wymaga mniejszej ilości
energii niż gotowanie wody w czajniku na płycie grzewczej lub kuchni
gazowej.

OŚWIETLENIE
• w miejscach, gdzie przez dłuższy czas korzystamy z oświetlenia (powyżej

2 godzin) należy stosować żarówki energooszczędne (lampy fluorescencyjne i kompaktowe są bardziej ekonomiczne od normalnej żarówki),
przy krótkim czasie świecenia należy stosować tradycyjne żarówki.

•
PRALKA
• pranie wstępne należy stosować tylko wtedy, gdy pranie jest mocno zabrudzone,

• przy mniejszej ilości prania pralka pobiera tyle samo energii, co przy peł•

nym bębnie,
w przypadku, gdy pralka posiada programy ekonomiczne, należy z nich
korzystać wg zaleceń producenta,
przy mało zabrudzonym praniu najlepiej stosować temperaturę 60o C.

•
ZMYWARKA
• przed włożeniem naczyń do zmywarki należy usunąć resztki jedzenia,
• należy uruchamiać zmywarkę, gdy jest pełna,
• jeśli płuczesz naczynia przed włożeniem ich do zmywarki korzystaj
z chłodnej wody,

• należy ustawiać naczynia zgodnie z instrukcją producenta zmywarki,
• należy używać oszczędnego programu suszenia.
PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
• moc podgrzewacza należy dopasować do potrzeb,
• należy instalować przepływowy podgrzewacz wody w pobliżu wanny lub
prysznica,
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Do wynajęcia mieszkanie
100 m2 (piętro domu)
z możliwością wykorzystania garażu.
Kontakt: 691-635-888.
Firma EKO-BUD oferuje:
•

usługi remontowo-budowlane

•

malowanie

•

gipsowanie

•

ściany kartonowo-gipsowe

Tel. 511 627 712, 783 946 705

Sprzedam działkę budowlaną
w Łękińsku
(róg ulic Ustronnej i Rolnej)
o powierzchni 0,167 ha.
Tel. 604-962-510.
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Za sukcesy
w sporcie
i kulturze
å ciąg dalszy ze str. 1
Nagrody zostały przyznane również najlepszej zawodniczce sekcji pływackiej LKS
„Omega” Kleszczów – Barbarze Wasilewskiej i jej trenerowi – Robertowi Pawlickiemu. Najcenniejsze wyniki uzyskane przez
B. Wasilewską to m.in. II m. na 400 m, II m.
na 800 m i III m. na 200 m na Zimowych
Mistrzostwach Polski juniorów (16-latków)
w Puławach oraz I m. na 400 m, I m. na 800
m i III m. na 200 m w XVII Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich.
Wśród nagrodzonych sportowców znalazł się także pingpongista – Patryk Chojnowski, który wywalczył III m. w grze podwójnej mężczyzn na Indywidualnych
Mistrzostwach Polski Seniorów w tenisie
stołowym, zdobył trzy złote medale w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i jako reprezentant Polski uczestniczył w Drużynowych Mistrzostwach Świata w tenisie
stołowym w Moskwie.

J

NR 22/330

Sport
Omega dominuje w II lidze tenisa

edenaście kolejek w rundzie jesiennej
mają do rozegrania drużyny tenisistów stołowych, występujące w drugiej lidze
tenisa stołowego. Wśród dwunastu teamów
zdecydowanie dominują tenisiści LKS Omega Kleszczów, którzy po sześciu rozegranych kolejkach dorobili się 12 punktów. Ich
najgroźniejszy rywal - KS Energetyk AMŁ
Dzianiny Łódź ma o dwa punkty mniej.
Informowaliśmy już o zwycięstwie naszych tenisistów w I kolejce. W następnych
zespół Omegi uzyskał takie wyniki:
• 01.10. - KS Energetyk AMŁ Dzianiny
Łódź - LKS Omega 3:7
• 15.10. - LKS Omega Kleszczów - KTS
Sandomierz 6:4

•

23.10. - LKS Omega Kleszczów - UKS
Bednary 10:0
• 05.11. - KS Elta Łódź - LKS Omega
Kleszczów 2:8
• 06.11. - LKS Omega Kleszczów - MKS
Jedynka Łódź 8:2
W drużynie Omegi gra w tym sezonie
pięciu tenisistów: Jarosław Nitek, Łukasz
Posmyk, Kamil Trzcinka, Przemysław Gierak i Witold Uzarczyk.
Do końca jesiennej tury nasi pingpongiści rozegrają jeszcze 5 kolejek: z LZS Macovia-Fungis Maków, LKS Biała Rawska,
PKS Polonia Białogon Kielce, UKS „Włókniarz” Pabianice i LKS Jutrzenka Bychlew.
(s)

Sport

Trampkarze w dobrej formie

na stadionie w Kleszczowie turnieju piłki nożnej zmierzyły się cztery
W rozegranym
drużyny, złożone z zawodników zaliczanych do kategorii „Górski B” (rocznik 2000

i młodsi). Rywalizowały zespoły: GKS I, GKS II, Astoria Szczerców i Omega Kleszczów.
Prezentowani na zdjęciu trampkarze Omegi po zaciętej walce zdobyli w turnieju drugie miejsce. Impreza odbyła się 16 października.

å ciąg dalszy na str. 12

Sport

Mistrzostwa LZS
w warcabach

w Wadlewie odbyły
23 października
się mistrzostwa LZS powiatu beł-

chatowskiego w warcabach 100-polowych
kobiet i mężczyzn. W zawodach startowała też reprezentacja LKS Omega Kleszczów, która zarówno w kategorii kobiet, jak
i mężczyzn zajęła III miejsce. W składzie
naszej drużyny wystąpili: Malwina Piechura, Katarzyna Kowalczyk, Borys Piechura, Błażej Kątny, Mateusz Roczek i Lesław Jańczyk.
Za pierwsze trzy miejsca drużyny
otrzymały medale, a za pierwsze miejsce również puchar. Nagrody ufundowała
Rada Powiatowa LZS w Bełchatowie.
***
W Lututowie odbyły się 6 listopada indywidualne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w warcabach 100-polowych. Bardzo dobre wyniki uzyskały
zawodniczki reprezentujące LKS Omega
Kleszczów:
• Malwina Piechura zdobyła III miejsce
w kat. do lat 13,
• Katarzyna Kowalczyk zwyciężyła w kat.
do lat 19,
• Jolanta Muszyńska zwyciężyła w kat.
powyżej 35 lat.
W reprezentacji Omegi wystąpili również: Mateusz Roczek, Borys Piechura, Błażej Kątny, Arkadiusz Kowalczyk i Lesław
Jańczyk.

W zespole Omegi zagrali: J. Peroński, B. Winkler, B. Kowalski, B. Pieniążek,T. Cybulski, D.
Zbies, K. Kusiak, Ł. Morawski, Ł. Sobociński, Ł. Więckowski, A. Koch, D. Tyła, P. Śliwakowski, K. Zatorski, F. Zatorski, W. Bujacz, A. Urbański, B. Gałwiaczek. Trenerem trampkarzy
jest Przemysław Ciemniewski.

Sport

Jeszcze o lekkoatletkach z ZSP
odaną w poprzednim wydaniu „IK” informację o zdobyciu mistrzostwa województwa
P łódzkiego przez drużynę dziewcząt z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-

czowie uzupełniamy o szczegółowe wyniki zawodniczek, uzyskane w poszczególnych konkurencjach: ● Justyna Botór (I b) 100 m - 14,56 sek. ● Katarzyna Chojnowska (I a) skok
w dal - 3,92 m ● Ewelina Dryja (III b) 400 m - 65,43 sek. ● Marta Dudzińska (III a) 800 m 2,57,37 min. ● Monika Januszewska (I a) pchnięcie kulą - 6,77 m ● Patrycja Kłys (I b) 800 m
- 2,54,12 min. ● Katarzyna Kozak (III b) 400 m - 60,63 sek. ● Urszula Mazik (II b) pchnięcie
kulą - 6,15 m ● Paula Misiak (II b) pchnięcie kulą - 6,85 m ● Anna Muszyńska (II b) 100 m 13,84 sek. ● Paulina Niedbała (III b) 100 m - 13,86 sek. ● Izabela Pabich (II b) 400 m 72,17
sek. ● Paulina Rogozińska (III b) skok w dal - 4,25 m ● Anita Stanios (I b) skok w dal - 3,96
m ● Barbara Wasilewska (II b) 800 m - 3,00,92 min. ● sztafeta 4x100 m - 54,02 sek. (drużyna w składzie: Ewelina Dryja, Katarzyna Kozak, Paulina Niedbała, Paulina Rogozińska).
Najcenniejsze dla końcowej punktacji wyniki uzyskała Katarzyna Kozak (najlepsza
w biegu na 400 m) oraz sztafeta 4x100 m, która wywalczyła II miejsce.
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Sport
Brązowe koszykarki Omegi

W twa Łódzkiego LZS w Koszykówce Kobiet, z udziałem czterech zespołów, które
hali sportowej SOLPARKU odbyły się 23 października Mistrzostwa Wojewódz-

wygrały eliminacje powiatowe. Zdecydowane zwycięstwo odniosła drużyna M LUKS Sieradz, przed „Drukarzem” Radomsko, LKS Omega Kleszczów i LUKS Gryf Bujny. Pierwsze trzy drużyny otrzymały puchary, medale oraz dyplomy.
W drużynie Omegi wystąpiły: Justyna Botór, Katarzyna Chojnowska, Marta Dudzińska, Marta Kłodowska, Justyna
Kluba, Monika Januszewska,
Paulina Niedbała, Anna Muszyńska, Urszula Mazik, Paulina Rogozińska, Anita Stanios.
Opiekunem drużyny był Marcin
Szymak.
Organizatorem wojewódzkich mistrzostw były: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi, Rada Powiatowa LZS
w Bełchatowie i LKS Omega
Kleszczów.
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Sport
Koszykarskie mistrzostwa LZS

listopada w SOLPARKU odbyły się
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego LZS w Koszykówce Mężczyzn. Udział
wzięli mistrzowie czterech powiatów: sieradzkiego, piotrkowskiego ziemskiego, radomszczańskiego i bełchatowskiego (LKS
Omega Kleszczów).
Pierwsze miejsce wywalczyli koszykarze MULKS MOS Sieradz, drugie - ULKS
„GRAB-KORAB” Szydłów, trzecie - LKS

Kietlin, a czwarte - drużyna Omegi.
Wszystkie zespoły otrzymały puchary
i dyplomy.
W zespole Omegi wystąpili: Krzysztof Botór, Mateusz Gotszlak, Karol Hasikowski, Andrzej Kubik, Dawid Lewandowski, Dawid Masiarek, Mikołaj Misiak,
Tomasz Rybak, Sebastian Roczek.
Opiekun drużyny – Marcin Szymak.

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy • Awarie sieci telefonicznej i internetowej
zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział Łódźnależy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” pod
-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kurnumer telefonu (44) 731-37-13.
nosie (tel. 991).
• Awarie w sieci gazowej w dni robo• Awarie w gminnej sieci energetycznej
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa354 226.
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE • Awarie w sieci wodociągowej, kanalitel. 992.
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać • Awarie oświetlenia ulicznego należy zgław Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel.
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk
(44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.
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
Rejonowy Urząd Poczty
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
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
731-36-34
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
731-31-83
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
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Za sukcesy
w sporcie
i kulturze

å ciąg dalszy ze str. 10

Nagrody za osiągnięcia artystyczne
i działalność w zakresie upowszechniania
kultury otrzymali członkowie dwóch zespołów: Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Kleszczów (MODGK) i Chóru Kameralnego Gminy Kleszczów. Orkiestra w 2011 roku
zdobyła liczące się laury na XXXIX Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Inowrocławiu (I m. w musztrze paradnej, II m.
w koncercie estradowym oraz Nagrodę Publiczności), a także na VI Wrzesińskim Festiwalu Orkiestr Dętych (I nagroda za pokaz
musztry paradnej).
Sukcesy chóru kameralnego to III m.
w VI Ogólnopolskim Konkursie Kolęd w Chełmie oraz III m. w Regionalnym Konkursie Kolęd w Działoszynie.
Indywidualne nagrody otrzymali:
l Sławomir Szafrański – kapelmistrz
MODGK, a zarazem dyrygent chóru kameralnego,
l Sylwester Czank – muzyk MODGK, a zarazem instruktor musztry paradnej,
l Grzegorz Piechota - muzyk MODGK, instruktor sekcji perkusji,
l Eliza Szafrańska – tamburmajor MODGK.
Jeszcze jedna nagrodzona osoba
w dziedzinie kultury to Anna Zientarska – zawodniczka klubu tańca towarzyskiego, która
wraz ze swoim partnerem Damianem Święciakiem zdobywała czołowe miejsca w ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego (m.in. w OTTT „Zima 2010” w Tarnowie
i OTTT w Łodzi).
Gratulacje dla laureatów złożyli sekretarz
gminy Kleszczów – Kazimierz Hudzik wraz
z przewodniczącym Rady Gminy – Henrykiem Michałkiem. Na uroczystość wręczenia
nagród Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Kleszczów przybyła niemal w komplecie i z instrumentami. Dzięki temu uczestnicy tego wydarzenia mogli posłuchać dwóch utworów z jej
repertuaru: marszu Willy’ego Langa „Golden
Sun” i popularnego marszu „Wakacje”.
(s)

RESTAURACJA
„IMPERIAL”***
w Kleszczowie,
ul. Sportowa 3

zaprasza na

ANDRZEJKI
z DJ-em
26.11.2011 (sobota)
od 20.00 do 2.00.
Cena 70 zł/osoba.
Tel. 44/ 731 31 37

NR 22/330
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Pracowity weekend orkiestry

esienna pora to czas, kiedy mniej
Po obiadowej przerwie w hali SOLPARjest występów plenerowych, a wię- KU rozpoczęły się 3-godzinne zajęcia dla cacej ćwiczeń i pracy. W sobotę 15 paź- łego składu orkiestry oraz mażoretek. W tym
dziernika w sali prób w Łękińsku odbyły się specjalistyczne warsztaty dla
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Kleszczów. Prowadził je ppłk Adam
Czajkowski – dyrygent orkiestry Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego.
– Te ćwiczenia polegały na różnych sposobach „rozgrywania” orkiestry, na doskonaleniu interpretacji utworów, odpowiedniego strojenia Pozowanie do wspólnej fotografii było okazją do
instrumentów oraz ćwiczeniu intona- przerwy w intensywnych zajęciach
cji – mówi kapelmistrz Sławomir Szaczasie ćwiczone były elementy musztry pafrański.
W tym samym czasie w hali sporto- radnej, opracowany został także nowy układ
wej SOLPARKU odbywały się warszta- musztry paradnej do marsza „Golden Sun”.
Pracowity (i to podwójnie) weekend miaty dla tamburmajorek. Pod okiem st. chor.
sztabowego Ryszarda Klechy – asysten- ły mażoretki, które odbywały zajęcia nie tylta kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej ko w sobotę, ale i w piątkowe popołudnie.
Wojska Polskiego ćwiczyły cztery dziew- Ćwiczenia z tańczącymi dziewczętami proczęta: Eliza Szafrańska, Klaudia Michałek, wadziła choreograf z Częstochowy - JoanKarolina Połczyńska i Magda Połczyńska. na Głod. Ta część zajęć odbywała się w sali
Ćwiczyły głównie podstawowe komendy widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury,
sygnalizowane orkiestrze, m.in. ruszanie a jej efektem jest m.in. opracowanie nowez graniem i bez grania oraz zatrzymywanie. go układu choreograficznego do muzyki „In
the Stone”.
Te warsztaty trwały od godziny 9 do 13.
(s)

Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 8
Sporo emocji dostarczyło młodzieży charakteryzowanie postaci wzorowanych
na bohaterach filmowych. Pozostała część wieczoru
i nocy upłynęła na
oglądaniu filmów reprezentujących różne
gatunki filmowe.

NIE TYLKO EDUKACJA MEDIALNA. W roku szkolnym 2011/2012 Ze-

spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie bierze udział w programie „Szkoła z klasą
2.0”. Jest to program skierowany do nauczy-

cieli wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów
umiejętności odpowiedzialnego korzystania z
Internetu i twórczego wykorzystywania nowych
technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej
(TIK) może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego
korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy
w praktyce. W ramach programu uczniowie i nauczyciele wspólnie opracują Kodeks 2.0, czyli zbiór zasad dotyczących korzystania z TIK,
a następnie przetestują go w praktyce. Szkolnym koordynatorem programu jest nauczycielka j. angielskiego - Gabriela Najgebaur.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

