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Duża liczba pytań i zgłoszonych wątpliwości to
jedynie potwierdzenie obaw, jakie w wielu mieszkańcach gminy wzbudza planowany w Bogumiłowie zakład przetwarzania śmieci.

Ludzie pełni obaw

Rozprawa administracyjna zorganizowana 15 listopada w auli
SOLPARKU związana była z trwającym jeszcze postępowaniem
w sprawie wydania przez wójta gminy Kleszczów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego
na budowie „Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów” w Bogumiłowie.
O inwestycji, której
realizację w bogumiłowskiej strefie planuje spółka Eko-Region Kleszczów, mówi się od kilku
miesięcy. Plany budowy
zakładu przetwarzającego ogromną ilość odpadów, sięgającą 140 tys. ton rocznie, wywołały sprzeciw wielu mieszkańców. Na początku czerwca złożyli oni
w Urzędzie Gminy wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie tej inwestycji. Pomimo, iż spełnili wszelkie proceduralne wymogi, dostarczając listy z podpisami prawie 700 mieszkańców, popierających ideę przeprowadzenia referendum, uchwała Rady Gminy
å ciąg dalszy na str. 2

Mikołajkowe spotkanie

Urząd Gminy w Kleszczowie i Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie zapraszają wszystkie dzieci mieszkające
na terenie naszej gminy na doroczną imprezę mikołajkową
w niedzielę, 4 grudnia, godz. 15.00 – aula Kompleksu
SOLPARK. W programie:
l przedstawienie Kiedy króla boli ząb w wykonaniu teatru

Rabcio z Rabki Zdroju,

l warsztaty manualno-artystyczne (budowanie igloo, świą-

teczne aniołki, zimowe bałwanki),

l interaktywne przedstawienie Nadworny kucharz hrabiego

Rumburaka,

l słodkie spotkanie z Mikołajem.

Osoby uczestniczące w imprezie będą mogły – tak jak w zeszłym
roku – wesprzeć działalność łódzkiej Fundacji „GAJUSZ”, która
pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom. Na charytatywnym kiermaszu, prowadzonym m.in. przez współpracujące z fundacją nauczycielki przedszkola z Łuszczanowic, można będzie kupić artykuły spożywcze oraz świąteczne artykuły dekoracyjne. Dochód
z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na świąteczne prezenty
dla podopiecznych „GAJUSZA”.

Z okazji BARBÓRKI

wszystkim pracownikom PGE GiEK S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
składamy wyrazy szacunku i uznania.
Niech święta Barbara – górnicza patronka
daje Wam i Waszym Rodzinom wiele łask,
dobre zdrowie i pomyślność.
Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów
HENRYK MICHAŁEK

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
KAZIMIERZ HUDZIK

Kleszczów liderem rankingu

gmina Kleszczów została uhonorowana statuet22 listopada
ką i dyplomem za zajęcie I miejsca w rankingu gmin, wy-

różniających się najbardziej zrównoważonym rozwojem. Kleszczów utrzymał pierwszą lokatę w kategorii gmin wiejskich.
– Pamiętajmy, że jednostek samorządowych w Polsce jest ok.
2500, tak więc znalezienie się w ścisłej dwudziestce, to ogromny sukces i efekt ciężkiej pracy zarówno mieszkańców, jak i władz
gminy – powiedział Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Godła Proå ciąg dalszy na str. 2

– Dzisiejsza wspólna modlitwa, obecność
i trwanie tutaj – mówił przy Pomniku Niepodległości proboszcz kleszczowskiej parafii rzymskokatolickiej, ks. Andrzej Pękalski – niech nam posłuży
i zachęci do tego, żeby troszczyć się o jedność tej
Ojczyzny dużej i tej małej – najbliższego otoczenia.

Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Kleszczów
zostały zorganizowane
w czwartek 10 listopada.
O godz. 11 w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej
w Kleszczowie odprawiona została uroczysta Msza
św. w intencji Ojczyzny.
Uczestniczyły w niej m.in.
poczty sztandarowe samorządowych szkół oraz
poczet Urzędu Gminy.
å ciąg dalszy na str. 7
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Kleszczów liderem rankingu
å ciąg dalszy ze str. 1
mocyjnego „Teraz Polska”, która – wraz
z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej – była
współorganizatorem uroczystości ogłoszenia wyników rankingu. – Ranking jest jedynym zestawieniem opierającym się wyłącznie na niezależnych danych z GUS-u,
pozbawionym subiektywnych ocen osób
postronnych, co czyni z niego najbardziej
wiarygodne źródło na temat stanu gmin
w Polsce.

Wyniki rankingu za 2010 rok zostały
ogłoszone podczas konferencji „Samorząd
zrównoważonego rozwoju”, towarzyszącej Targom Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA, organizowanym w Poznaniu. Statuetkę oraz dyplom
odebrał sekretarz gminy Kleszczów – Kazimierz Hudzik.

KOMUNIKATY
Bezpłatne porady dla mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kleszczowie informuje, że mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych
porad prawnika i psychologa. Prawnik dyżuruje w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. od 16.00
do 19.00. Miejsce dyżurów to siedziba
GOPS w Kleszczowie (ul. Osiedlowa
2). Psycholog udziela bezpłatnych porad w każdy czwartek w godz. 15.0018.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie.

Kalendarze na 2012 rok

Wydane zostały gminne kalendarze na
przyszły rok. Mieszkańcy mogą zgłaszać się po ich odbiór do sołtysów.

PCPR dla
niepełnosprawnych

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie jeden
raz w miesiącu (w każdy drugi czwartek) pełni dyżury w Urzędzie Gminy w
Kleszczowie, udzielając porad i informacji osobom niepełnosprawnym. Dyżur odbywa się w godz. 8.30 – 13.15.

Na zdjęciu: prof. Helena Kisilowska - dziekan Wydziału ANS, Kazimierz Hudzik - sekretarz gminy Kleszczów oraz Krzysztof
Przybył - prezes Fundacji „Teraz Polska”.
Grupie badawczej, która od kilku lat
przygotowuje ranking zrównoważonego
rozwoju gmin przewodzi prof. Eugeniusz
Sobczak. O utrzymaniu przez Kleszczów
pozycji lidera w gronie gmin wiejskich zdecydowały głównie: wysoki wskaźnik dochodów własnych w dochodach budżetu (97,51
proc.), duża liczba osób pracujących na terenie gminy (wskaźnik 3713,74 osoby na tysiąc mieszkańców), wysokie dodatnie saldo migracji (21,81 na tysiąc mieszkańców),
wysokie nakłady inwestycyjne na transport i łączność (4019,50 zł na głowę mieszkańca). Łącznie gmina Kleszczów uzyskała w rankingu 5613,14 pkt. Drugi wśród
gmin wiejskich nadmorski Rewal otrzymał
2270,83 pkt., a trzecie, podwrocławskie Kobierzyce – 2145,60 pkt.
(s)

NZOZ w Kleszczowie informuje

W związku z wejściem w życie ustawy refundacyjnej, sankcjonującej obciążanie lekarzy kosztami refundacji leków w przypadku popełnienia uchybień formalnych przy wystawianiu recept refundowanych, pacjenci korzystający z usług mogą przejściowo napotkać utrudnienia podczas wypisywania leków.
Prawo pacjenta do skorzystania z możliwości powtarzania leków zleconych przez poradnię specjalistyczną uzależnione jest od wywiązania się przez lekarza poradni specjalistycznej z obowiązku pisemnej informacji dla lekarza POZ (par. 12 ust. 6 OWU): l o rozpoznaniu i przyjętym sposobie leczenia, l
o zaordynowanych produktach leczniczych i sposobie ich dawkowania, l informacji dotyczących rokowania i terminów wizyt kontrolnych.
Przypominam, że podczas każdej wizyty w NZOZ w Kleszczowie bezwzględnie należy okazać się
dokumentem ubezpieczenia – NFZ w umowie o udzielanie usług zdrowotnych ceduje ten obowiązek na
świadczeniodawców usług pod rygorem kar finansowych.
Proszę o wyrozumiałość
Kierownik NZOZ w Kleszczowie
Lek. med. Jacek Chrostowski

å ciąg dalszy ze str. 1

Ludzie

w sprawie przeprowadzenia referendum
została uchylona przez wojewodę łódzkiego. Podobny los spotkał uchwałę w sprawie
przeprowadzenia referendum, dotyczącego
kontynuacji tejże inwestycji, podjętą przez
gminnych radnych. W tym czasie z dokumentacją inwestycji zapoznawali się urzędnicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Łodzi, a inwestor wzywany
był do uzupełniania informacji, pomocnych
przy wydawaniu postanowienia o uzgodnieniu realizacji tego przedsięwzięcia.
***
Rozprawę administracyjną poprowadził działający z upoważnienia wójta gminy
Kazimierz Hudzik – sekretarz gminy Kleszczów. Przywitał osoby przybyłe do auli
SOLPARKU, przedstawił uczestników, reprezentujących strony postępowania, wyjaśnił też główny cel organizowania rozpraw
administracyjnych.
– Rozprawa umożliwia mieszkańcom
włączenie się w proces decyzyjny, związany z inwestycją – informował. Osoby, chcące zabrać głos w dyskusji poprosił o składanie stosownych zgłoszeń, zaapelował też,
by każda wypowiedź kończona była konkretnym wnioskiem.
Marcin Bębnowski – kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami przedstawił dotychczasowy przebieg
postępowania administracyjnego, prowadzonego w Urzędzie Gminy w związku ze
złożonym przez inwestora wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.
Inwestor czyli Eko-Region Kleszczów
nie był reprezentowany przez osoby z zarządu tej spółki. Pełnomocnictwa do jego
reprezentowania otrzymali przedstawiciele
Pracowni Form Architektonicznych „MATERIA”: Małgorzata Czajka i Roman Jaworski,
mecenas Artur R. Zawolski oraz Tony Yates
z Wielkiej Brytanii.
Główna rola (zarówno przy opisywaniu szczegółów inwestycji w Bogumiłowie,
jak i przy odpowiadaniu na stawiane przez
mieszkańców pytania) przypadła Romanowi Jaworskiemu. Przedstawił on multimedialny pokaz, opisujący główne założenia projektu. Dla wielu osób, które tego
dnia wypełniły aulę kompleksu SOLPARK
(na liście obecności podpisało się ok. 160
osób, a część uczestników nie złożyła swoich podpisów), była to pierwsza okazja do
poznania proponowanej przez inwestora
technologii przetwarzania śmieci. Opisując jej atuty R. Jaworski mówił m.in. o tym,
że jest to technologia czyściejsza niż piroliza, a gaz wodny, którego spalanie napędzać ma generatory do produkcji prądu, był
już znany w XIX wieku i służył do zasilania ulicznych latarń. W wyniku termo-chemicznego przetworzenia 136 tys. ton śmieci pozostanie zaledwie 3200 ton odpadu,
wymagającego dalszego przetworzenia.
Pozostała część będzie wykorzystana jako
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pełni obaw
surowiec wtórny (np. wyłapany ze śmieci złom), albo w postaci zeszkliwionego popiołu (witrytu) trafi jako użyteczny granulat do podbudowy powstających dróg.
Na korzyść planowanego w Bogumiłowie zakładu przemawiać
ma fakt, że będzie on oddalony o ponad 900 metrów od najbliższych zabudowań, a główny kierunek, z którego przywożone będą
śmieci do przetworzenia, to kierunek północny. Na liście korzyści
wynikających z przyjęcia przez gminę tej ogromnej ilości śmieci do
przetworzenia R. Jaworski umieścił m.in. nie podwyższanie mieszkańcom podatku śmieciowego, a także mniejsze obciążenie Polski
karami finansowymi za nie stosowanie się do unijnych wymogów
w zakresie zmniejszania strumienia odpadów trafiających na składowiska. Końcowa część prezentacji poświęcona została wyjaśnieniu różnic pomiędzy klasyczną spalarnią odpadów a „Regionalnym
Zakładem Przetwarzania Odpadów”, który ma powstać w Bogumiłowie. Mówca przekonywał, że technologia pirolizy jest dwukrotnie
tańsza od technologii stosowanej w klasycznych spalarniach, a proces pirolizy jest kilka razy mniej szkodliwy dla środowiska od spalarni śmieci.
***
Po tej prezentacji zaczęła się długa runda zapytań i wniosków,
formułowanych przez mieszkańców. Głos zabierały osoby, które
już wcześniej miały wiele wątpliwości co do sensu lokowania wspomnianego zakładu właśnie na terenie naszej gminy. Miały przygotowane nie tylko pytania, ale i argumenty na „nie”. Część z nich
z pewnością zapoznała się z raportem oddziaływania inwestycji
na środowisko, dostępnym w Urzędzie Gminy. Być może zmieniłyby nastawienie do planowanego przedsięwzięcia, ale w wystąpieniu Romana Jaworskiego nie znalazły bodźców, przemawiających
za taką decyzją. Trudno się dziwić - w trakcie jego prezentacji, kiedy opisywał technologię, skuteczność przetwarzania śmieci oraz
oceniał wpływ zakładu na środowisko stosunkowo często pojawiały się sformułowania: „mamy nadzieję”, „przypuszczamy”, „spodziewamy się”. To jedynie potęgować mogło obawy, jakie w mieszkańcach rodzi prototypowa instalacja, która przynajmniej w Europie nie
ma swojego odpowiednika.
Mieszkańcy zatroskani o utrzymanie na terenie gminy po uruchomieniu zakładu w Bogumiłowie dotychczasowej jakości życia
i stanu środowiska pytali m.in.:
Renata Borowska: Czy odpady będzie dowoziła jedynie firma
Eko-Region Bełchatów i czy inwestor posiada umowę o współpracy z tą firmą?
Przemysław Grzegorczyk: Jeśli nie jest to spalarnia, to co to jest
za zakład? W jakim procesie będzie działać instalacja, bo nie jest
to w raporcie wyjaśnione: czy będzie to R1 czy proces odzysku odpadów - R3?
Marek Kwiecień: Skoro to jest takie dobre, to dlaczego Niemcy
już nie budują takich zakładów? Proszę, nie sugerować mieszkańcom, że jeśli „nie wejdziemy w to”, to będziemy płacić jakieś kary.
Andrzej Stefaniak: Według raportu macie Państwo zamiar dowieźć do zakładu ponad 100 tys. ton odpadów rocznie spoza terenu
powiatu. Jaki macie Państwo sposób, aby rozwiązać problem dowozu i magazynowania odpadów przed spaleniem?
Jarosław Rzeźnik: Gdzie dostawca technologii wybudował podobną instalację? Zgodnie z przepisami środowiskowymi w przypadku awarii można dopuścić możliwość przekraczania poziomów
emisji jakie dany zakład musi spełnić. Jeśli budowany jest prototyp,
jaką mamy gwarancję, że nie będzie on ciągle w stanie awarii i nie
będzie ciągle przekraczał norm?
Stanisław Ćwigoń: Uważam, że koksiku i pozostałości stałych
pozostanie więcej niż przedstawia to raport. W oparciu o co stwierdzono, że będzie to tylko taka ilość, jak to wyliczono: kto przeprowadził badania na analogicznej instalacji? Czy są to dane laboratoryjne czy hipotetyczne?
Magdalena Tomczewska–Olas: Czy posiadacie Państwo jakieś
opracowania dotyczące wzrostu zachorowalności ludności w promieniu 50 km od zakładów, które stosują metodę pirolizy?
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Gabriela Nawrot: Co się stanie ze śmieciami w czasie awarii?
Stwierdził Pan, że nie będzie tu składowiska, że zawrze Pan takie
umowy, które zagwarantują, że w razie awarii cofnie je Pan. Czy
jest Pan przekonany że ktoś podpisze taką umowę?
Agnieszka Szczęsna: Dlaczego Eko-Region Kleszczów chce
budować Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów o mocy 140
tys. ton rocznie akurat w gminie Kleszczów?
Wymieniamy tylko niektóre pytania postawione przez część
z kilkunastu wypowiadających się osób. Kilku mieszkańców gminy
zabierało głos przynajmniej dwa razy. Pytania zadawali także sekretarz gminy Kazimierz Hudzik i kierownik referatu ochrony środowiska Marcin Bębnowski.
***
Jedną, brutalnie szczerą odpowiedź na zacytowane wcześniej
pytanie Agnieszki Szczęsnej warto przytoczyć w całości:
– Trudno byłoby znaleźć na terenie Rzeczpospolitej lepszą lokalizację. Jest to teren przemysłowy, teren posiada plan zagospodarowania przestrzennego w tym kierunku, również jest to teren bez
sąsiedztwa z zabudową mieszkalną, zdegradowany przez przemysł. Jest to kwestia wykorzystania tego, co już i tak jest zanieczyszczone, do celów gospodarczych.
Taka argumentacja poruszyła wielu uczestników rozprawy.
Swój sprzeciw wobec inwestycji uzasadniali m.in. tym, że gmina
Kleszczów nie ma problemów z powstającymi na jej terenie odpadami komunalnymi, a mieszkańcy nie godzą się na dalszą degradację już zdegradowanych terenów. Zwracano uwagę, że budowa tak
potężnej „przetwórni śmieci” zniweczy realizowane już plany rozwoju naszej gminy w kierunku rekreacyjno-turystycznym, wpłynie
też na spadek cen gruntów. Niepokój wywołały plany przetwarzania
w zakładzie oprócz odpadów komunalnych także części odpadów
przemysłowych. Precyzyjne i bezkompromisowe pytania, stawiane
inwestorowi pozwoliły stwierdzić m.in., że spółka Eko-Region Kleszczów nie posiada dotąd podpisanych umów z dostawcami śmieci,
a źródłem, z którego trafiać mogą na teren gminy opady może być
praktycznie całe województwo łódzkie.
Nie sposób przytoczyć tu wszystkich pytań i odpowiedzi na nie.
W protokole przygotowanym po rozprawie zajęły one kilkanaście
stron. Aby się zapoznać z całą dyskusją, jaka miała miejsce podczas 3,5-godzinnej rozprawy, należy sięgnąć do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczów (http://www.bip.kleszczow.pl/res/
serwisy/bip-kleszcz/komunikaty/_016_275412.pdf). Dodajmy, że
rozprawa była w całości nagrywana, a nagranie dołączone zostało
do przygotowanego protokołu.
Finał całej procedury administracyjnej związanej z wydaniem
decyzji środowiskowej dla planowanego w Bogumiłowie zakładu
przetwarzania odpadów nastąpi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w trakcie rozprawy, a także uwag i wniosków złożonych na
piśmie w okresie od 2 do 22 listopada, kiedy w Urzędzie Gminy
udostępniona została wszystkim zainteresowanym dokumentacja
sprawy. Takich pisemnych wniosków złożono ponad 1000.
J. Strachocki

K

Zgłoś firmę na medal

onkurs „Firma na Medal” ma służyć promowaniu przedsiębiorców prowadzących na terenie powiatu bełchatowskiego firmy dobrze zarządzane pod względem finansowym i organizacyjnym. Właśnie została ogłoszona V edycja tego konkursu. Jego
organizatorzy to: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie, Bełchatowsko-Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym Sp z o.o.,
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, Agencją Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A., Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Kleszczów, Stowarzyszeniem Business Contact
Club oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie.
Zgłoszenia firm, które zasługują na medal można składać
w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie do 2 stycznia przyszłego
roku. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie www.powiat-belchatowski.pl.
(s)
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Włamywacz
nie uniknie kary

Policjanci z posterunku w Kleszczowie
zatrzymali podejrzanego o włamania dokonane do pomieszczeń magazynowych
na budowie zaplecza znanej w Europie
firmy branży budowlanej. Przestępstwa
dokonano 6 listopada w Kleszczowie,
a łupem złodzieja padły narzędzia i elektronarzędzia, urządzenia łączności bezprzewodowej oraz elementy instalacyjne o łącznej wartości kilku tysięcy złotych.
W wyniku intensywnych czynności śledczych policjanci poczynili ustalenia, które
pozwoliły na trafne wytypowanie sprawcy.
Okazał się nim 32-letni mieszkaniec gminy
Kleszczów. Podczas przeszukania domu
mężczyzny oraz należących do niego pomieszczeń gospodarczych śledczy odnaleźli znaczną część skradzionych przedmiotów, a także inne, których pochodzenie
jest teraz skrupulatnie badane. Niewykluczone, że 32-latek poza kradzieżą z włamaniem, za którą grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolności, ma na swym koncie również inne przestępstwa. Zatrzymany przyznał się do dokonania włamania
i sprzedaży niektórych ze skradzionych
przedmiotów. Policjanci ustalają teraz personalia paserów.

Pijany kierowca
sprawcą kolizji

Kleszczowscy policjanci wszczęli postępowanie karne przeciwko nietrzeźwemu kierowcy renaulta kangoo, który 20 listopada o godz. 15.30 na ulicy Łącznej
w Kleszczowie najechał na prawidłowo zaparkowanego volkswagena passata z siedzącym wewnątrz 49-letnim właścicielem. Po zderzeniu pokrzywdzony wyszedł
do sprawcy, jak się okazało – nietrzeźwego i stwierdził, że wzywa policjantów,
na co kierowca renaulta zareagował próbą pieszej ucieczki z miejsca zdarzenia.
Szybka interwencja wezwanych telefonicznie funkcjonariuszy uniemożliwiła mu
uniknięcie odpowiedzialności nie tylko za
spowodowanie kolizji, ale także za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone przez policjantów
badanie trzeźwości dowiodło zawartości
2,86 promila alkoholu w organizmie 46-letniego kleszczowianina. Obok roszczeń finansowych za wyrządzoną szkodę w cudzym mieniu mężczyźnie grozi teraz
nawet dwuletnia kara pozbawienia wolności za kierowanie po pijanemu.
Policjanci przywołując powyższe zdarzenia apelują do kierujących o zachowanie trzeźwości.
(oprac. na podstawie biuletynu Powiatowej Komendy Policji w Bełchatowie)
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KOMUNIKATY MEDYCZNE
Z inicjatywy Urzędu Gminy zorganizowane zostaną badania USG piersi. Mieszkankom gminy proponujemy dwa terminy
badań: soboty 10 i 17 grudnia od godz. 9.00
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie.
Zapisy pań zainteresowanych badaniami prowadzone są w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie, w Punkcie Obsługi Klienta,
tel. 44/ 731 31 10.
Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Kleszczowie nie będzie czynny
w sobotę 3 grudnia. Ten dzień zostanie odpracowany w sobotę 17 grudnia.
Gabinet stomatologiczny, działający
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie będzie czynny 29 grudnia w zamian za
drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Harmonogram pracy gabinetu rehabilitacji i masażu w grudniu 2011 r.
DZIEŃ
GODZINY
02.12. (piątek)
8.30 – 14.40
03.12. (sobota)
8.30 – 14.40
05.12. (poniedziałek)
10.45 – 17.00
07.12. (środa)
10.45 – 17.00
09.12. (piątek)
8.30 – 14.40
12.12. (poniedziałek)
10.45 – 17.00
14.12. (środa)
10.45 – 17.00
16.12. (piątek)
8.30 – 14.40
19.12. (poniedziałek)
10.45 – 17.00
21.12. (środa)
10.45 – 17.00
23.12. (piątek)
8.30 – 14.40
26.12. (poniedziałek)
10.45 – 17.00
28.12. (środa)
10.45 – 17.00
Telefon do gabinetów rehabilitacji i masażu 44/ 731 30 80 wew. 29.

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Głównej 122
zaprasza na szkolenia:
1. Jak stosować ustawę prawo zamówień publicznych w sposób
przyjemny i skuteczny? Dwudniowe

szkolenie doskonalące dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Koszt szkolenia 640 zł (+ 23%VAT). Termin szkolenia 12-13.12.2011 r. Zgłoszenia
przyjmujemy do dnia 06.12.2011 r.
Wykładowca – specjalista od zamówień
publicznych Pan Grzegorz Czaban.
Miejsce szkolenia: Centrum Gastronomiczne „KUBUŚ”, ul. Piłsudskiego 31
w Bełchatowie.

2. Pracownik kadrowo – płacowy –
75 godz. zajęć teoretyczno–praktycznych.
Cena netto 650 zł; cena brutto z 23%VAT
– 799,50 zł.
Planowane rozpoczęcie zajęć - miesiąc
styczeń 2012 r. (godziny popołudniowe).
Miejsce szkolenia - Kleszczów.
Ilość miejsc ograniczona.
3. Ucz się z przyjemnością – kurs
szybkiego czytania – dla młodzieży
i dorosłych (już od 13 roku życia) - 28
godz. zajęć, 7 spotkań po 4 godz.
Nauczysz się:
 szybkiego czytania ze zrozumieniem

 technik pamięciowych
 nowoczesnego notowania
Szkolenie poprowadzi certyfikowany trener szybkiego czytania i doradca metodyczny w dziedzinie nowoczesnych strategii uczenia się i zapamiętywania.
Cena netto 650 zł; cena brutto z 23%VAT
– 799,50 zł.
Planowane rozpoczęcie zajęć - miesiąc
styczeń 2012 r. (godziny popołudniowe).
Miejsce szkolenia - Kleszczów.
Ilość miejsc ograniczona.
Wszyscy uczestnicy powyższych szkoleń otrzymają stosowne zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia (kursu). Przeprowadzenie szkoleń uzależnione jest od ilości zgłoszeń.
Więcej informacji o szkoleniach można
uzyskać w siedzibie Spółki, pod numerem
telefonu 44/731-37-31 wew. 21, 44/73137-10 oraz na stronie internetowej www.
arreks.com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu wypełnienia stosownego
formularza zgłoszeniowego lub do pobrania go ze strony internetowej i przesłania
na adres Agencji arreks@arreks.com.pl
lub faksem 44/731-37-32.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

UWAGA! ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO!!!

Od 1 listopada 2011 r. ARR „ARREKS” S.A. wprowadził 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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Jubileusz okraszony wspomnieniami

yjątkowo uroczystą oprawę miały obchody jubileuszu 40-lecia nadania Szkole Podstawowej w Łękińsku imienia Mikołaja Kopernika
i 10-lecia nadania jej sztandaru. Tę niewielką placówkę ukończyło w ciągu minionego czterdziestolecia 774 absolwentów. Dziś uczy się tu 73 uczniów.

Absolwenci – przy ołtarzu
Mszę świętą, która rozpoczęła uroczystości, koncelebrowali księża: Henryk Gorgoń – proboszcz miejscowej parafii, Andrzej Pękalski – proboszcz parafii w Kleszczowie oraz Marian Szczerba - dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Przy ołtarzu obecni byli także
proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie – ks. Krzysztof
Góral oraz proboszcz parafii w Szynkielowie, a zarazem jeden z absolwentów szkoły w Łękińsku – ks. Jacek Fryś. Jedno z czytań mszalnych wygłosiła
inna absolwentka tej szkoły – siostra zakonna dr Anna Rogozińska, dyrektorka Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Krakowie.
W kazaniu wygłoszonym podczas nabożeństwa ksiądz J. Fryś podkreślał,
jak znaczącą rolę w działalności szkoły i wyznaczaniu jej poziomu edukacyjnego odgrywa osoba patrona. Wspominając czasy swojej edukacji nawiązał do
sentymentalnej pielgrzymki bł. Jana Pawła II do Wadowic, mówiąc: Tu w Łękińsku wszystko się zaczęło: i życie, i szkoła. Wspominał w kazaniu lata swojej
pracy misyjnej w Zambii. W tym afrykańskim kraju przepracował 9 lat. Życzył,
by szkoła w Łękińsku wysyłała w świat wielkich ludzi. I posługując się słowami
bł. Jana Pawła II wyjaśnił, jak rozumie pojęcie wielkości: Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi.
W trakcie jubileuszowego nabożeństwa kościół wypełniony był po brzegi. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem gminny chór kameralny. Zagrała też
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów, która towarzyszyła potem oficjalnej części uroczystości w budynku szkolnym.

S
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Patriotycznie w szkołach

amorządowe szkoły w mniej lub bardziej oryginalny sposób uczciły Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości w każdej z placówek zorganizowane zostały w przeddzień 11 listopada.
Galowe stroje z biało-czerwonymi kotylionami ubrali w tym dniu uczniowie
Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Podczas uroczystej akademii obejrzeli montaż słowno-muzyczny ,,Ta, co nie zginęła…”, przygotowany dla upamiętnienia
historycznego wydarzenia. Wzięli też udział w spotkaniu z gościem, który opowiadał o historycznych wydarzeniach sprzed prawie 70 lat. Bohaterem „żywej
lekcji historii” była Wanda Kociniak, która w 1943 roku z ojcem i rodzeństwem
została wywieziona na roboty do Niemiec. Pani Kociniak to emerytowana nauczycielka szkoły w Łękińsku.
Warto przypomnieć, że w minionych latach z okazji świąt narodowych,
gośćmi szkoły zapraszanymi na „żywe lekcje historii” byli: Cecylia Blady, która opowiadała o wojennych losach swojej rodziny; Józef Głowacki – żołnierz
walczący podczas II wojny światowej; dr hab. Marek Dutkiewicz – autor książki „Katyń” oraz porucznik Wojska Polskiego – Piotr Kaleta, uczestnik Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Kosowie.
W Szkole Podstawowej w Kleszczowie akademię przygotowaną z okazji
Narodowego Święta Niepodległości wypełnił program w wykonaniu uczniów
klas szóstych, uzupełniony prezentacją multimedialną. W gimnazjum inscenizację, obrazującą
drogę Polaków do niepodległości, uzupełniły pieśni patriotyczne, a także pokaz slajdów. Tradycyjnie - jak co roku - podczas
tej szkolnej akademii odbyło się
ślubowanie uczniów klas pierwszych (na zdjęciu).
93. rocznicę odzyskania niepodległości upamiętnili także
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
Uroczysty apel, podczas którego recytowane były wiersze i śpiewane pieśni
patriotyczne, przygotowali uczniowie klasy I a.
(s)

Prowadzeni przez pięć pocztów sztandarowych uczestnicy uroczystości przeszli z kościoła do pobliskiej szkoły. Tu witał ich ucharakteryzowany na
Mikołaja Kopernika aktor Olsztyńskiego Teatru Lalek – Marcin Młynarczyk.
Wspomagany przez kilku uczniów częstował gości toruńskimi pierniczkami
i promocyjnymi krówkami Gminy Kleszczów.

W „niebiańskiej” sali
Sala gimnastyczna, w której odbywać się miała dalsza część jubileuszu,
odmieniła się do niepoznaki. Dziesiątki metrów kwadratowych ciemnego materiału z naklejonymi białymi gwiazdami zasłoniły drabinki i ściany. Pasy tkaniny w kolorze atramentowym zawieszone zostały także pod sufitem. Naklejono
na nich złociste koła, które symbolizowały planety. Dzięki tej iście „niebiańskiej” scenografii uzyskano nie tylko ciekawy kolorystycznie efekt. Wytłumiony został pogłos charakterystyczny dla sportowych sal, a wnętrze zrobiło się
bardziej przytulne.
Na tkaninie okrywającej boczne ściany rozmieszczone zostały dwie wystawy. Na jednej prezentowano prace plastyczne, złożone przez dzieci i młodzież na ogłoszony przed kilkoma tygodniami „kopernikański” konkurs. Druga, „wspomnieniowa” wystawa składała się z pamiątkowych zdjęć, świadectw
szkolnych, legitymacji etc., które szkole udostępnili jej absolwenci. Szczególnie ta druga ekspozycja spotkała się z wielkim zainteresowaniem uczestników
szkolnego jubileuszu.
W skierowanym do gości wystąpieniu dyrektor Agnieszka Biernacka-Oleszczyk przypomniała okoliczności, w jakich władze szkoły wystąpiły
w 1971 roku o nadanie placówce patronatu wielkiego polskiego uczonego.
Wspomniała o wielkiej aktywności mieszkańców Łękińska, kiedy szkoła była
budowana i wyposażana (o wszystkich tych faktach pisaliśmy w poprzednim
wydaniu „Informatora”). Mówiąc o obecnej działalności szkoły podkreśliła podstawowe cele, nawiązujące do osobistych cech wielkiego patrona:
– Chcemy, aby nasi uczniowie byli dociekliwi, ciekawi świata i poszukujący.
Przypomniała też, że kierowana przez nią placówka, choć liczy niewielu uczniów, odnosi znaczące sukcesy w konkursach i zawodach. Dumą szkoły
jest uzyskany w ubiegłym roku rejonowy certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”.

Wspomnienia i gratulacje
– Odwiedzajmy nasze wspomnienia! – zaapelowała pani dyrektor na koniec swojego wystąpienia. Pierwszą osobą, która skorzystała z tej zachęty
okazał się Jan Barański, były dyrektor podstawówki w Łękińsku. Nie krył emocji, kiedy przypominał uroczystość otwarcia we wrześniu 1971 roku nowej siedziby szkoły, zbudowanej w ramach realizowanego wówczas programu szkół
– tysiąclatek.
Po jego wystąpieniu głos zabrali zaproszeni goście: sekretarz gminy
Kleszczów, Kazimierz Hudzik; przewodniczący Rady Gminy, Henryk Michałek;
starosta bełchatowski, Szczepan Chrzęst; prezes zarządu Fundacji Rozwoju
Gminy Kleszczów, Andrzej Szczepocki i cała rzesza kolejnych osób, reprezentujących instytucje związane z edukacją (m. in. łódzkie Kuratorium Oświaty),
placówki oświatowe, firmy i organizacje. Każda z tych osób składała jubileuszowe życzenia, dołączając do nich kwiaty, a niektóre – także prezenty. Reprezentujący władze samorządowe sekretarz gminy K. Hudzik przekazał szkole nowoczesny sprzęt nagłaśniający. Wśród podarunków złożonych przez inne
osoby znalazły się pomoce dydaktyczne, cenne wydania książek, a także bardzo osobisty prezent, złożony przez byłą nauczycielkę geografii w szkole łękińskiej – Grażynę Wolską. Przekazała ona szkole jedną ze swoich prac malarskich, przedstawiającą słoneczniki.
Dalsza, artystyczna część uroczystości miała też wymiar edukacyjny. Aktor olsztyńskiego teatru M. Młynarczyk przypominał mało znane, ale ciekawe
fakty z życia Mikołaja Kopernika. Potem uczniowie zaprezentowali przygotowany specjalnie na jubileusz program „A jednak się kręci…”. Program, którego tytuł nawiązywał do słynnych słów Galileusza, składał się ze zmontowanych
fragmentów tekstu, muzyki i tańca. Opowiadał m.in. o astronomicznej pasji
M. Kopernika i cechach planet, które wchodzą w skład Układu Słonecznego.

Finał z tortem i złocistym konfetti
Finałową część uroczystości wypełniło ogłoszenie wyników konkursów
plastycznych, które szkoła zorganizowała w związku z jubileuszem. Laureaci odebrali dyplomy i nagrody ufundowane przez Fundację Rozwoju Gminy
Kleszczów (o wynikach konkursu piszemy w odrębnym tekście).
å ciąg dalszy na str. 7
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Łękińsko – szkolny jubileusz
å Podczas mszy świętej, która rozpoczęła
obchody jubileuszu homilię wygłosił jeden
z absolwentów szkoły – ks. Jacek Fryś.

Uczestników uroczystości witał
w szkolnych progach aktor, ucharakteryzowany na patrona szkoły.
å Salę gimnastyczną wypełniły dziesiątki zaproszonych gości, wśród nich także wielu absolwentów szkoły w Łękińsku.

Jubileusz to okazja do podsumowań i wspomnień. Było ich sporo w wystąpieniach dyrektor A. Biernackiej-Oleszczyk …

Uczniowie zaprezentowali się w przedstawieniu „A jednak się kręci…”

Konkurs oceniony

liczbę obrazków i rysunków, któO ceniając
re – w odpowiedzi na ogłoszony konkurs

plastyczny – dostarczono do Szkoły Podstawowej
w Łękińsku można powiedzieć, że zaproponowane
tematy (Portret wielkiego astronoma i Gdy patrzę
w gwiazdy…) zmobilizowały do pracy całe rzesze
miłośników kredek, farb, ołówka, a także innych,
bardziej skomplikowanych technik plastycznych.
Na konkurs wpłynęło łącznie aż 213 prac,
w tym 52 prace z gminnych przedszkoli i 133 – ze
szkół podstawowych. Gimnazjaliści wykonali 16
prac, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 10.
Dom kultury w Kamieniu przesłał na konkurs 10
prac, wykonanych przez dzieci uczęszczające na
zajęcia świetlicowe.
Komisja konkursowa w składzie: Bogusława
Gajzler, Ilona Paciorek i Małgorzata Jegier obejrzała wykonane przez uczniów rysunki i obrazki,
oceniając: ich zgodność z tematem, własną interpretację tematu, walory artystyczne, kompozycję,
swobodę posługiwania się wybranymi technikami
i samodzielność wykonania.
Nagrodzeni zostali:
Przedszkola
I. Nina Lasota (PPS w Łuszczanowicach); II. Małgorzata Podlejska (PPS w Łękińsku); III. Bartosz
Kowalczyk (PPS w Łękińsku). Przyznano też 3 wyróżnienia.
Szkoły podstawowe - klasy I–III
I. Mateusz Gorząd; II. Łucja Tkacz; III. Maria Widera (wszyscy SP Kleszczów). Przyznano także
3 wyróżnienia.
Szkoły podstawowe - klasy IV–VI
I. Kinga Podawca (SP Kleszczów); II. Emilia Jegier
(SP Łękińsko); III. Katarzyna Śmierdka i Kamil
Pieniążek (oboje SP Kleszczów). Przyznano też
3 wyróżnienia.
Gimnazjum
I. Anna Krawczyk; (jej praca – na fotografii)

…i byłego dyrektora – Jana Barańskiego.

W konkursie plastycznym zwyciężczynią najmłodszej kategorii została Nina Lasota.

Wystawa pamiątkowych fotografii spo- Pamiątkowe wpisy w kronice wzbogacą historyczną dokumentację szkoły.
tkała się z dużym zainteresowaniem.

II. Marika Matynia; III. Katarzyna Morawiec. Przyznano także 3 wyróżnienia.
Szkoły ponadgimnazjalne
I. Ewelina Rabenda; II. Ewelina Bartoszewska; III.
Anna Muskała (wszystkie LO w Kleszczowie).
(s)

Społeczność
Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika
w Łękińsku składa serdeczne
podziękowania uczestnikom
obchodów uroczystości Jubileuszu
40-lecia nadania szkole
imienia oraz wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania
obchodów rocznicowych.
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Święto Niepodległości
w Kleszczowie

å ciąg dalszy ze str. 1

Po zakończeniu nabożeństwa jego
uczestnicy (m.in. delegacje instytucji,

szkół i przedszkoli) przeszli pod
zbudowany w 1928 roku Pomnik
Niepodległości. Zebrali się tu także uczniowie Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie. Ta część uroczystości rozpoczęła się odegraniem
hymnu państwowego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Gminy
Kleszczów. Potem dwoje uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Jakub Wysmułek i Magdalena Walicka przypomniało oko-

liczności, w jakich Polska przed 93 laty
odzyskiwała niepodległość.
Ceremonię składania wiązanek
i kwiatów pod pomnikiem rozpoczęła delegacja samorządowców z sekretarzem gminy Kazimierzem Hudzikiem
i przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem Michałkiem. Swój hołd dla tych,
którzy walczyli o niepodległość składały delegacje szkół, przedszkoli, a także
jednostek organizacyjnych gminy i kilku
gminnych instytucji. Cokół Pomnika Niepodległości pokryły wiązanki kwiatów
z biało-czerwonymi wstążkami, a także znicze zapalone dla uczczenia pamięci tych, którzy w walce o niepodległość zginęli.

Gminną uroczystość Narodowego Dnia Niepodległości zorganizowaną przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Kleszczowie
i Rzymskokatolicką Parafią p.w. NMP
Anielskiej w Kleszczowie, zakończyła
„Rota” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
(s)

Jubileusz
okraszony
wspomnieniami

å ciąg dalszy ze str. 5

Potem był jeszcze poczęstunek urodzinowym tortem i oglądanie wystaw. Szkoła potraktowała jubileusz jako okazję do promocji swoich
osiągnięć. Wydała mini-folder, w którym zawarte zostały podstawowe informacje o szkolnych
tradycjach, sukcesach, bogatej ofercie zajęć.
Oprócz tego folderu uczestnicy uroczystości
mogli zabrać też z sobą okolicznościowy medal,
wykonywany na stoisku mincerskim.
Jubileusz zakończył się poczęstunkiem dla
zaproszonych gości. Chętni wpisywali się do pamiątkowej księgi, która wzbogaci pieczołowicie
chronione zasoby szkolnych archiwaliów.
J. Strachocki

SYLWESTER ‘2011
v 350 zł od pary
v początek – godz. 20.00
v gra DJ Gronio
v 5 dań gorących
v obszerna zimna płyta
v napoje zimne i gorące
v 0,5 alkoholu na parę (wino/
wódka)
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O seniorach nie
tylko od święta

obchodziliśmy Światowy Dzień
14 listopada
Seniora. Jest to okazja nie tylko do spe-

cjalnego uczczenia osób w wieku poprodukcyjnym, z których doświadczeń ciągle możemy korzystać. To okazja do spojrzenia na sytuację
społeczną i materialną tej grupy wiekowej, a także do poszukiwania takich form aktywności, które
pozwolą jej przedstawicielom zająć wolny czas.

Seniorzy w statystykach

W województwie łódzkim prawie 1/5 społeczności (ponad 18 proc.) to osoby w wieku
poprodukcyjnym. 31 grudnia 2010 r. w naszym
województwie mieszkało 136,8 tys. mężczyzn
i 340,8 tys. kobiet w wieku poprodukcyjnym. Na
100 mężczyzn w wieku poprodukcyjnym (wiek
powyżej 65 lat) przypadało 250 kobiet w wieku
powyżej 60 lat.
Jak wynika z danych, które opracował Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi, seniorzy
bronią się przed samotnością i decydują na zawieranie małżeństw. W ciągu 2010 r. w związek
małżeński wstąpiło 146 mężczyzn w wieku powyżej 65 lat, a także 160 kobiet w wieku ponad
60 lat. Nie były to wyłącznie związki zawierane
z osobami znajdującymi się już w wieku poprodukcyjnym. Jak wynika ze statystyk wojewódzkich tylko 93 seniorów znalazło sobie partnera
w swojej grupie wiekowej.
Z terenu województwa seniorzy chętniej
emigrują niż w nim się osiedlają. Różnica pomiędzy liczbą osób napływających i wyjeżdżających nie jest duża w przypadku mężczyzn
(tylko 15 osób), ale za to większa w przypadku kobiet – 75.
Grono emerytów regionu łódzkiego, którzy
w 2010 r. korzystali z emerytury nabytej poza
rolnictwem, liczyło ponad 384 tys. osób. Przeciętne emerytura, którą otrzymywali wynosiła 1582 zł brutto. Znacznie niższe świadczenia
(967 zł brutto) otrzymywały osoby ubezpieczone w KRUS. Grono emerytów rolniczych w woj.
łódzkim wynosiło w ub. roku 97 tysięcy osób.
I na koniec kilka liczb dotyczących aktywności zawodowej mieszkańców regionu łódzkiego, którzy przekroczyli 50 rok życia. W zdecydowanej większości są oni nieaktywni
zawodowo. Aż 68,1 proc. spośród nich to osoby
niepracujące. Aktywne zawodowo osoby w wieku 50+ stanowią 29,6 proc., natomiast 2,3 proc.
to osoby bezrobotne.

Seniorze, bądź aktywny!

Sprawę znajdowania sposobów na aktywne
życie można zostawić samym seniorom. I tak

Rezerwacja miejsc:

Restauracja IMPERIAL
w Kleszczowie
Tel. 44/ 731 31 37
Kom. 694 666 686

Seniorzy chętnie korzystają z zajęć organizowanych przez GOK
å ciąg dalszy na str. 8
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O seniorach
nie tylko od święta

å ciąg dalszy ze str. 7

robi wiele samorządów, zajmując się raczej osobami bezrobotnymi,
niepełnosprawnymi, bądź nie radzącymi sobie materialnie. Tymczasem – jak pokazują doświadczenia ostatnich lat z gminy Kleszczów
– warto seniorów inspirować do nowych kierunków aktywności, organizując krajoznawcze wycieczki, zajęcia z rękodzieła bądź kursy, dzięki którym będą mogli korzystać z nowoczesnych technologii.
Od 2 listopada w Gminnym Centrum Informacji w Kleszczowie
trwa kurs podstawowej obsługi komputera, adresowany głównie do
seniorów mieszkających na terenie gminy Kleszczów. Z oferty GCI
zdecydowało się skorzystać 21 osób.
– Kursy zaczęliśmy od zapoznania uczestników z systemami
operacyjnymi Windows XP i Vista – mówi Karol Podawca, pracownik Gminnego Centrum Informacji w Kleszczowie. – Kolejne tematy to opis i obsługa programu Microsoft Office Word 2007. Obecnie
jesteśmy na etapie zakładania i obsługi kont poczty elektronicznej.
Uczestnicy zajęć dowiedzą się także o zasadach funkcjonowania i zakładania kont na najpopularniejszych portalach społecznościowych: Nasza Klasa i Facebook. Kilkugodzinne zajęcia w GCI
odbywają się w każdy dzień powszedni, a uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup.
Nowy rodzaj zajęć, adresowanych do osób dorosłych, uruchomi
w grudniu Gminny Ośrodek Kultury. Warsztaty z podstaw rysunku
i malarstwa mogą sprawić, że – tak jak to miało miejsce z zajęciami
z ceramiki, niektórzy seniorzy odkryją w sobie nową pasję.

Dzieci – seniorom

Obchodzony w listopadzie Światowy Dzień Seniora stał się
dla niektórych placówek gminnych okazją do przygotowania specjalnych atrakcji dla najstarszych członków naszej społeczności.
16 listopada w filii Gminnej
Biblioteki Publicznej w Łękińsku odbyło się spotkanie dla członków tutejszego
Klubu Seniora. Część artystyczną przygotowały dzieci
z klasy III Szkoły Podstawowej w Łękińsku pod kierunkiem wychowawczyni Małgorzaty Cybulskiej-Berencz.
Krótka teatralno-muzyczna scenka w prosty,
oddany z ciepłym humorem
Występ dzieci w Łękińsku
sposób ukazywała życie seniora. Dawka „śmiechoterapii” może być rewelacyjną receptą na zmartwienia i smutki wieku
emerytalnego. Zaproszeni goście z okazji swojego święta otrzymali w prezencie zakładki do książek wykonane przez dzieci podczas
zajęć warsztatowych techniką decoupage. Te zajęcia prowadziła bibliotekarka z Łękińska Justyna Gawłowska. Do życzeń dla seniorów dołączyły się także: dyrektor Szkoły Podstawowej w Łękińsku
Agnieszka Biernacka-Oleszczyk oraz Violetta Kacperek – dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie.
(s)

Firma poszukuje
do wynajęcia mieszkań
lub domu wolnostojącego
od marca 2012
w Kleszczowie lub bliskiej okolicy.
Tel. 22/ 544 20 46

NR 23/331

Szkolne wieści

HISTORIA PRZEPUSTKĄ DO SUKCESU. W listopa-

dzie kleszczowscy gimnazjaliści po raz kolejny próbowali swoich sił
w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do
powstania styczniowego”. Dla trojga uczniów rywalizacja na etapie
szkolnym zakończyła się niemałym sukcesem. Zakwalifikowali się
oni do kolejnego etapu konkursu, któremu patronuje m.in. minister
obrony narodowej. Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta reprezentować będą uczniowie: Klaudia Zielińska (I b), Wojciech Skalski (II a)
oraz Mateusz Kuśmierek (III d). Pasjonatów historii do konkursu
przygotowuje nauczycielka Joanna Mądrzyk.

MEDIALNY PROJEKT – PO RAZ DRUGI. Pierwszokla-

siści z klasy językowo-matematycznej liceum oraz klasy mechatronicznej technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wzięli udział
w nietypowej formie zajęć z zakresu edukacji medialnej. Przez dwa
listopadowe dni zamiast siedzieć w ławkach i uczestniczyć w tradycyjnych lekcjach, uczyli
się obsługiwać profesjonalny sprzęt telewizyjny i przeprowadzać wywiady. Przy
tym poznawali siebie i swoje
możliwości, uczyli się zachowania przed kamerą, oceniali szkołę, w której uczą się od
1 września tego roku.
Była to druga edycja projektu „Moja szkoła jest medialna”. Po raz pierwszy ZSP
w Kleszczowie uczestniczył w projekcie przed rokiem. Inicjatorem
projektu jest Fundacja MediaEvolution. Owocem dwudniowej (7-8
listopada) współpracy ponad 40 uczniów z profesjonalistami, prowadzącymi warsztaty jest film, którego premierowa odsłona na stronie www.mediaevo.pl odbyła się 15 listopada.

OGLĄDALI TELEWIZJĘ OD KUCHNI. 18 listopada grupa
30 gimnazjalistów pod opieką nauczycielek: B. Gniewosz, I. Marcinkowskiej i A. Reszki odbyła interesującą wycieczkę do Warszawy.
Uczniowie uczestniczyli w multimedialnym pokazie filmów w kinie
5D Extreme i zwiedzili gmach Telewizji Polskiej. Tu obejrzeli studia nagrań poszczególnych programów oraz zaplecze techniczne,
uczestniczyli też w nagraniu programu „Jaka to melodia?” Ostatnim
punktem wycieczki było poznanie najnowszych osiągnięć świata
nauki i techniki w Centrum Nauki „Kopernik”.
WIELKA LEKCJA GEOGRAFII. Dziesięcioro uczniów ZSP
w Kleszczowie wraz z nauczycielką geografii - Marzeną Klimą wzięło udział w ogólnopolskiej Wielkiej Lekcji Geografii. Wykłady i prezentacje multimedialne przygotowane przez podróżników z Polski
i innych krajów odbywały się na Uniwersytecie Łódzkim i przyciągnęły około tysiąca uczniów z całego kraju.
OLIWIA PIECHURA KONCERTOWO. 18 listopada tro-

je gimnazjalistów uczestniczyło w X Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza. W odbywającej się w jednej
z bełchatowskich szkół rywalizacji udział wzięło łącznie 30 uczniów
z gimnazjów powiatu bełchatowskiego. Uczennica gimnazjum
w Kleszczowie – Oliwia Piechura (kl. I a) zaprezentowała piękną recytację „Koncertu Wojskiego” - fragmentu „Pana Tadeusza”. Uzyskała wiele pozytywnych głosów jury zdobywając III miejsce. Oliwię
do konkursu przygotowywała Bogusława Barańska.

PROFILAKTYCZNE SPOTKANIE. W listopadzie odbyły

się spotkania gimnazjalistów z kierownikiem Posterunku Policji w
Kleszczowie, Jarosławem Popławskim. Zajęcia odbywały się w ruå ciąg dalszy na str. 12
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ZIMOWISKA ‘2012
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie informuje o terminach wyjazdów na zimowiska dzieci i młodzieży z terenu gminy Kleszczów:
I. Uczniowie klas I – III wypoczywać będą w miejscowości Istebna w Centrum Szkoleniowym „HALNIAK” (Istebna 1326, tel. 33/ 855 69 78).
29-osobowa grupa wyjedzie w terminie od 4 do 10 lutego. Zbiórka - w dniu
04.02.2012 o godz. 8.00 na parkingu obok Kompleksu „SOLPARK” w Kleszczowie. Powrót w dniu 10.02.2012 około godz. 19.30. Pobyt grupy z klas
I – III organizuje Biuro Usługi Turystyczne „WAN -MAR” z Łodzi.
II. Uczniowie klas IV – VI wypoczywać będą w miejscowości Poronin
w Ośrodku Wypoczynkowym „LIMBA” (ul. Kośne Hamry 15a, tel. 18/ 207 40 42).
64–osobowa grupa wyjedzie w terminie od 28 stycznia do 3 lutego. Zbiórka
w dniu 28.01.2012 o godz. 8.30 na parkingu obok kompleksu „SOLPARK”
w Kleszczowie. Powrót w dniu 03.02.2012 około godz. 19.00. Pobyt grupy
z klas IV –VI organizuje Biuro Podróży „CAR - TOURIST” z Bydgoszczy.
III. Gimnazjaliści wypoczywać będą w miejscowości Polańczyk w Ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Skalny” (ul. Zdrojowa 11, tel. 13/469 20 27).
51-osobowa grupa wyjedzie w terminie od 28 stycznia do 3 lutego. Zbiórka
w dniu 28.01.2012 o godz. 7.30 na parkingu obok Kompleksu „SOLPARK”
w Kleszczowie. Powrót w dniu 03.02.2012 około godz. 21.00. Organizatorem
obozu gimnazjalistów jest Przedsiębiorstwo „STANPOL” z Łęcznej.
IV. 52-osobowa grupa Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów
wyjedzie wraz z opiekunami do miejscowości Sucha Beskidzka. Pobyt w terminie od 4 do 10 lutego w Hotelu „MONTIS” (ul. Spółdzielców 1, tel. 33/ 874
25 84) połączony będzie z ćwiczeniami muzycznymi.
Zbiórka w dniu 04.02.2012 o godz. 7.30 na parkingu obok Kompleksu „SOLPARK” Kleszczowie. Powrót w dniu 10.02.2012 około godz. 21.00. Wyjazd
zorganizuje Biuro Usług Turystycznych „Ogończyk Travel” z Częstochowy.
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Już wszystko wiedzą?

charakter miało zorganizowane 22 listopada przez Urząd
K ameralny
Gminy w Kleszczowie spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolni-

ków z terenu gminy. Uczestniczyło w nim tylko 12 osób. Trudno wytłumaczyć,
skąd tak małe zainteresowanie, skoro informacje o tematyce spotkania przekazywane były dość szeroko i ze sporym wyprzedzeniem. Zaproszeni do Urzędu Gminy eksperci omawiali tematy z kilku dziedzin ważnych dla rolników.
Przedstawicielka powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Bełchatowie - Julita Niemiec-Szafrańska przekazała aktualne informacje o dopłatach bezpośrednich oraz wymogach wzajemnej zgodności.
Ekspert ds. finansowania agrobiznesu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
Adrian Smalec mówił o atrakcyjnych dla rolników formach wspierania inwestycji, z pomocą nisko oprocentowanych kredytów udzielanych przez ten bank.
Szczególnie cenną wiedzę mogły zdobyć osoby pytające o wymogi wzajemnej zgodności (ang. cross compliance). Wymogi te muszą spełniać rolnicy, którzy otrzymują unijne dopłaty. Dotkliwą karą za uchybienia stwierdzone
podczas kontroli jest utrata części dopłat. Wymogi wzajemnej zgodności obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2009 r. Dochodzenie do ich pełnego zakresu
zostało podzielone na 3 etapy. Na pierwszym kontrolowano tylko zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją i rejestracją
zwierząt (bydła, świń, owiec i kóz). Ochronę środowiska kontrolują pracownicy ARiMR, natomiast kontrolą identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich
zajmuje się inspekcja weterynaryjna.
Od 1 stycznia 2011 r. rozpoczęły się kontrole przewidziane dla drugiego etapu. Zostały one rozszerzone o badanie wymogów dotyczących zdrowia
zwierząt gospodarskich, zdrowotności roślin oraz ich wpływu na stan zdrowia
publicznego. W trzecim etapie, który rozpocznie się 1 stycznia 2013 r., zakres
kontroli zostanie poszerzony m.in. o badanie „dobrostanu zwierząt”.
(s)

V. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci przebywać będą na
zimowym wypoczynku w Polańczyku, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Skalny” (ul. Zdrojowa 11, tel. 13/ 469 20 27).
37-osobowa grupa wyjedzie na zimowisko od 4 do 10 lutego.
Zbiórka w dniu 04.02.2012 o godz. 7.30 na parkingu obok Kompleksu „SOLPARK” w Kleszczowie. Powrót w dniu 10.02.2012 około godz. 21.00. Organizatorem obozu jest Przedsiębiorstwo „STANPOL” z Łęcznej.
Ogłoszenia o dokładnych terminach wyjazdu dzieci i młodzieży na zimowiska umieszczone są również na stronie internetowej www.goksir.
pl w każdej placówce GOK, w szkołach i na tablicy ogłoszeń. Bliższe
informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie
i pod nr tel. 44/ 731-32-30 lub 44/ 731-35-63.

FHU DASJO – Jan Olczak
Kleszczów, ul. Główna 115

Poleca:

 ozdoby i dekoracje świąteczne
 świerki w donicach i cięte
 kompozycje i dekoracje
z kwiatów sztucznych

Ponadto oferujemy:
● art. ogrodnicze,
● pasze i karmę dla zwierząt
gospodarskich,
● wymianę butli gazowych,
● przewóz towarów do 2 ton.

NOWOŚĆ - BIŻUTERIA

43
Tel./fax 44/731 37 43,
kom.
513
135
734,
516
170
kom. 513 135 734, 516 170 634
634
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Wójt Gminy Kleszczów ogłasza II przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pozyskanego z gminnych nieruchomości
znajdujących się na terenie budowy gminnej obwodnicy
Kleszczowa - etap IV.

1. Ilości drewna
Drewno znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków Łękińsku jest ułożone w stosy.
Ilość drewna 61,82 m 3 , sortyment - drewno opałowe 100%. Skład gatunkowy: topola
i brzoza.
2. Informacje ogólne
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu oczyszczalni ścieków
Łękińsko.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w wysokości 5440 zł
brutto (słownie złotych: pięć tysięcy czterysta czterdzieści 00/100).
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 wycinki związanej z zadaniem pn.
budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa – etap IV
7. Terminy
Termin składania ofert upływa z dniem 09.12.2011 r. o godz. 1200. Miejscem składania
ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie (pokój nr 8). Termin otwarcia ofert:
09.12. 2011 r. o godz. 1215.
Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą
przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno.
9. Postanowienia końcowe
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży,
której termin podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest 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 ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż drewna
pochodzącego z wycinki związanej z zadaniem pn. budowa gminnej obwodnicy
Kleszczowa – etap IV 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
OMEGA najlepszym
klubem LZS za rok 2011

W

ojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi dokonało podsumowania sportowego roku 2011. Jak
wynika z informacji, które do nas dotarły LKS Omega Kleszczów
dzięki punktom zdobytym przez zawodników w zawodach sportowych, organizowanych w 2011 roku, wywalczył tytuł najlepszego klubu LZS w województwie łódzkim.
Dokonano także podsumowania sportowego współzawodnictwa szkół. W gronie tych najlepszych znalazły się: Szkoła
Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie, Gimnazjum im.
Wł. St. Reymonta w Kleszczowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kleszczowie.
Uroczyste podsumowanie roku sportowego Ludowych Zespołów Sportowych zaplanowano w Łodzi na dzień 17 grudnia.

Sport
Halowe Igrzyska LZS
w Łobudzicach

W

dniu 20 listopada w gimnazjum w Łobudzicach odbyły
się Powiatowe Halowe Zimowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS. Uczestniczyły reprezentacje pięciu gmin powiatu
bełchatowskiego: Kluk, Bełchatowa, Zelowa, Drużbic i Kleszczowa. Najlepsze wyniki uzyskane przez zawodników LKS Omega
Kleszczów:
l Jolanta Muszyńska - I miejsce w tenisie stołowym kobiet,
l Marcin Szymak - I miejsce w wieloboju sprawnościowym,
l Andrzej Kubik - II miejsce w tenisie stołowym mężczyzn,
l Edward Urbanik - III miejsce w szachach mężczyzn,
l Aleksandra Klewin i Weronika Chojka - I miejsce drużynowo
w biegach przełajowych kobiet,
l Adam Książek i Konrad Szmit - I miejsce drużynowo w biegach przełajowych mężczyzn.
Końcowa kolejność gminnych reprezentacji:
I. Zelów. II. Bełchatów. III. Kleszczów. IV. Drużbice. V. Kluki.
Poza wspomnianymi zawodnikami w naszej reprezentacji
wystartowali: Maksymilian Wojtczak, Katarzyna Kowalczyk, Dawid Masiarek, Ewelina Bugajska, Kamil Zatorski, Roman Żak,
Justyna Spaleniak, Adam Więcek, Krzysztof Łętos, Mirosław
Krzympiec i Karol Hasikowski.

Zamienię działkę
leśną na budowlaną.
Tel. 514 101 099.
Sprzedam kocioł Viessman
Vitodens 200 24 kW
z zasobnikiem
Vitocell 100 150 l.
Wiadomość tel. 723 330 752.
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Sport
Unihokeiści - na drugim miejscu

hali sportowej Kopalni Węgla
Brunatnego w Bełchatowie odbyły się 15 listopada Mistrzostwa Szkół
Podstawowych Dziewcząt i Chłopców
w Unihokeju. W kategorii dziewcząt startowało 5 drużyn. Zajęły one następujące
miejsca: ● I. SP nr 3 Bełchatów ● II. SP
Kleszczów ● III. SP nr 4 Zelów ● IV. SP
nr 2 Zelów ● V. SP nr 1 Bełchatów.

W kategorii chłopców startowało
także 5 drużyn. Końcowa kolejność
po turnieju: ● I. SP nr 4 Bełchatów ●
II. SP Kleszczów ● III. SP nr 3 Bełchatów ● IV. SP nr 2 Zelów ● V. SP
nr 4 Zelów.
Drużyny, które zajęły I miejsca
zakwalifikowały się na zawody rejonowe.

Sport
Sztafetowe biegi przełajowe

26 biegała na szczeblu wojewódzkim. Reprezentacja chłopców z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie wystąpiła drugi raz z rzędu na tym szczeblu, zajpaździernika w Łodzi odbyły się sztafetowe biegi przełajowe. Rywalizacja prze-

mując tym razem VIII miejsce.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentowali: Denis Kotynia, Adam Mielczarek, Kamil Mozdrzeń, Piotr Garbiec, Łukasz Klekociński, Mateusz Trawczyński, Karol
Hasikowski, Adam Górski, Damian Idzikowski, Konrad Szmit, Szymon Kowalski i Patryk Trawczyński. Opiekunem był Robert Pawlicki.

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.

11

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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Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 8
pach, a trzy główne poruszane podczas nich zagadnienia to: ●
Agresja i jej wpływ na przestępczość nieletnich ● Wpływ alkoholu
na życie młodego człowieka ● Narkotyki i zagrożenia z nimi związane. Uczniowie zostali też zapoznani z konsekwencjami prawnymi, wynikającymi z faktu popełnienia czynów zagrożonych. Spotkania zorganizowała pedagog Katarzyna Bębnowska.

NA ZAJĘCIACH „JUNIORMEDIA”. Gimnazjalistki Izabela Bartoszewska, Sylwia Bigora i Beata Nagoda wyjechały wraz
z nauczycielką Edytą Nagocką do Łodzi na warsztaty dziennikarskie „Juniormedia”. Podczas
zajęć redaktorzy „Dziennika
Łódzkiego” przedstawili zasady
działania redakcji on-line, przekazali też zasady właściwego
przygotowania się do wywiadu i konferencji prasowej. Gościem spotkania był lekkoatleta
Adam Kszczot - medalista mistrzostw świata, Europy i Polski w biegu na 800 metrów. Na
zakończenie spotkania została zorganizowana konferencja
prasowa z tym właśnie sportowcem. Uczniowie mieli okazję zapytać gościa także o jego życie prywatne.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Do

Raj dla kinomanów

tej pory aula SOLPARKU zamieniała się regularnie w salę
kinową tylko w niedziele, za sprawą poranków filmowych
przeznaczonych dla najmłodszych widzów. Te projekcje organizowane są wspólnie przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz kompleks SOLPARK. W listopadzie w ramach poranków prezentowane
były filmy: „Król Lew”, „Scooby-Doo! Epoka pantozaura”, „Król Lew
2 - Czas Simby” oraz „Tom i Jerry - Czarnoksiężnik z krainy Oz”.
Od pewnego czasu także dorośli miłośnicy kina znajdują okazję
do relaksu w auli SOLPARKU, dzięki projekcjom organizowanym
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. W listopadzie z okazji obchodów 93. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
GOK zorganizował projekcję filmu w wersji 3D „ Bitwa warszawska
1920”. 12 listopada widzowie mogli obejrzeć obecną od niedawna
na ekranach kin polską komedię „Wyjazd integracyjny”. Odbyły się
dwa seanse, podczas których film obejrzało aż 528 osób.
2 grudnia Gminny Ośrodek Kultury zaprosił kinomanów do auli
SOLPARKU na komedię romantyczną „Listy do M”. Bilety na trzy
projekcje tego filmu rozeszły się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki.
(s)
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GOK zaprasza
LEPIENIE Z GLINY

W każdą środę o godz. 16
Gminny Ośrodek Kultury
organizuje w Kleszczowie
zajęcia z ceramiki artystycznej dla dzieci. Początek zajęć – godz. 16.00.
Na zajęciach dzieci tworzą
z gliny różne prace, także takie, jak widoczna na
zdjęciu ryba.

NAUCZ SIĘ MALOWAĆ

Od 10 grudnia w każdy czwartek od godz. 15.00 Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza dzieci na zajęcia z rysunku
i malarstwa (z użyciem oryginalnych technik i materiałów). Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów 44/ 731 32 30 lub
44/ 731 35 63.

AKADEMIA MALARSTWA
TAKŻE DLA DOROSŁYCH

Z zajęć z malarstwa i rysunku skorzystają też osoby dorosłe. Pod
okiem instruktora będą mogły poznawać techniki rysunkowe i malarskie w każdy czwartek, począwszy od 10 grudnia. Początek
zajęć – godz. 17.00.

POZNAJ TECHNIKĘ PERGAMINOWĄ

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na warsztaty artystyczne z techniki pergaminowej. Podczas tych zajęć ich
uczestnicy będą mogli poznać sztukę wytłaczania, perforowania,
kolorowania i wycinania prac wykonanych z pergaminu. Zajęcia
poprowadzą instruktorki Gminnego Ośrodka Kultury, które wcześniej korzystały ze szkoleń z tego zakresu.
MIEJSCE
L.P.
TERMIN
WARSZTATÓW
1.
1 grudnia (czwartek)
WOK Dębina
2.
6 grudnia (wtorek)
WOK Łuszczanowice
3.
7 grudnia (środa)
GOK Kleszczów
4.
8 grudnia (czwartek)
WOK Łękińsko
5.
9 grudnia (piątek)
WOK Żłobnica
6.
10 grudnia (sobota)
WOK Rogowiec
7.
13 grudnia (wtorek)
WOK Kamień
8.
15 grudnia (czwartek)
WOK Antoniówka
9.
16 grudnia (piątek)
WOK Wolica
10.
17 grudnia (sobota)
WOK Czyżów
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w godzinach 16.00 – 19.00.

