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Kolędowanie
z „Mazowszem”

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Kleszczów

Urząd Gminy w Kleszczowie
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zapraszają mieszkańców
na KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
w wykonaniu chóru i orkiestry Państwowego
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to
niepowtarzalny i wyjątkowy czas. Mieszkańcom Gminy Kleszczów życzymy więc, by spędzili te dni naprawdę wyjątkowo, zapominając
o codziennych sprawach i problemach, przywołując miłe wspomnienia i dzieląc się z bliźnimi
- jak opłatkiem - nadzieją na lepsze jutro.
W Nowym Roku 2012 życzymy wszystkim
dobrego zdrowia, pogody ducha oraz wielu
sukcesów.

22 grudnia, godz. 17.00,
kościół Parafii p.w. NMP Anielskiej
w Kleszczowie.

Języki nauczane inaczej

Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów
HENRYK MICHAŁEK

W

liceum czeka na ciebie klasa językowa z językiem
angielskim, niemieckim i hiszpańskim – to jedna
z informacji zawartych w krótkim filmowym spocie reklamującym ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Zajrzyjmy do liceum, by zobaczyć kilka
metod na niebanalne nauczanie języków obcych. Oto kilka
faktów z ostatnich tygodni.

English is fun!

Tak nazywała się lekcja języka angielskiego przeprowadzona 25 października w klasie II b ZSP Kleszczów
i zarejestrowana kamerą. 15-minutowy zapis tych zajęć
znaleźć można na stronie internetowej szkoły (www.zspkleszczow.pl). Pomysł na lekcję polegającą nie na odtwaå ciąg dalszy na str. 11

Jak powitamy
Nowy Rok?
W gminie Kleszczów na powitanie Nowego Roku zorganizowany zostanie podniebny
spektakl pirotechniki wysokiej. To świetlne widowisko rozpocznie się o północy.
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych spektakl
powinien być widoczny z bardzo
wielu miejsc w całej gminie. Aby
zobaczyć widowisko z bliska,
proponujemy udać się na parking równoległy do ulicy Sportowej przy Kompleksie SOLPARK.
		

Organizatorzy

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
KAZIMIERZ HUDZIK

Ponad 5600 zł to kwota, którą do 6 grudnia zebrano
w gminie Kleszczów na świąteczne prezenty dla małych
pacjentów, przebywających na Oddziale Onkohematologii Szpitala Klinicznego im. M. Konopnickiej w Łodzi.

Hojni dla małych pacjentów

Akcja charytatywna została zorganizowana przez personel Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach w odpowiedzi
na hasło „Zostań Mikołajem”, które po raz kolejny ogłosiła łódzka Fundacja GAJUSZ.
å ciąg dalszy na str. 6

B. Wasilewska – najlepszym sportowcem gminy

3

grudnia odbyło się
uroczyste podsumowanie roku sportowego, zorganizowane przez
Zarząd LKS Omega Kleszczów. Uhonorowano ponad
30 sportowców, a ponadto trenerów i działaczy oraz
firmy i instytucje wspierające rozwój sportu w gminie
Kleszczów.
Tytuł najlepszego sportowca roku 2011 zdobyła zawodniczka sekcji pływackiej
LKS Omega, Barbara Wasilewska (na zdjęciu: pierwsza
z lewej).
Więcej o sportowym bilansie mijającego roku – na
str. 13.
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Droga wokół szkoły

grudnia odbył się odbiór techniczny przebudowanych dróg
w okolicach szkoły podstawowej w Kleszczowie. Finisz robót, związanych z modernizacją układu komunikacyjnego wokół
tej szkoły oznacza ułatwienia w przejeździe szkolnych autobusów,
a także łatwiejszy dojazd na parking dla samochodów osobowych.
Autobusy będą wjeżdżać na szkolny teren ulicą Tylną. Uczniowie
będą wysiadać przy placu apelowym. Autobusy pojadą dalej obok
sali sportowej i placu zabaw, by włączyć się do ruchu na ulicy Szkolnej (Uwaga na zmiany w organizacji ruchu!).
Inwestycja wykonywana przez piotrkowską spółkę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK rozpoczęła się w sierpniu. Najpierw
przebudowano plac apelowy, a wokół szkoły rozprowadzono podziemne instalacje, służące do automatycznego zraszania zieleni.
Na poddanym przebudowie 360-metrowym odcinku ulicy Szkolnej
zostały uzupełnione sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa,
elektryczna i teletechniczna, powstało także oświetlenie uliczne. Po
to, by ułatwić autobusom przejazd wokół szkoły konieczne
było odpowiednie wyprofilowanie zakrętów, dobudowanie
50-metrowego fragmentu nowej drogi i przebudowa dotychczasowego ogrodzenia,
tak by poprzez wstawioną
dwuskrzydłową bramę mogły na teren szkoły wjeżdżać
większe pojazdy.
Wygoda komunikacyjna
i zwiększenie bezpieczeństwa
uczniów miało swój koszt, nie
Końcowe porządki przy ulicy Szkolnej tylko finansowy. W ramach całej inwestycji należało usunąć
sporo zieleni, głównie krzewów tui oraz drzew. Lista drzew i krzewów do wycinki zamieszczona w dokumentacji inwestycji liczy ponad 40 pozycji. Najcenniejszym okazem, który musiał zostać usunięty była lipa, licząca 190 cm w obwodzie.
(s)
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Odnawianie certyfikatu ISO

S

ystem Zarządzania Jakością wprowadzony w kleszczowskim
Urzędzie Gminy w 2005 roku wymaga corocznego sprawdzenia czyli audytu. Co trzy lata jest to sprawdzanie o poszerzonym zakresie czyli tzw. audyt recertyfikacyjny.
– Taki właśnie audyt został przeprowadzony w urzędzie 17 i 18
listopada – mówi Karolina Kowalczyk, pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością. – Przeprowadziła go przedstawicielka zewnętrznej jednostki certyfikującej Zetom-Cert Sp. z o.o., pani Ewa
Działdowska. Urząd otrzymał pozytywną rekomendację do wydania certyfikatu jakości ISO 9001:2008. Na podstawie tej opinii Komisja Techniczna Zetom-Cert zdecyduje o tym, czy odnowi Urzędowi
Gminy certyfikat na kolejne trzy lata. Spodziewamy się decyzji w najbliższych dniach.
***
Wraz z rozwojem kooperacji pomiędzy państwami i firmami powstała potrzeba opracowania określonych norm międzynarodowych,
których spełnienie byłoby gwarancją, że dany towar odpowiada wysokim wymaganiom jakościowym, niezależnie od tego,
czy wyprodukowany został w Anglii, we Włoszech
czy też w Hiszpanii. ISO to skrót angielskiej nazwy
International Organization for Standardization.
Ta międzynarodowa organizacja normalizacyjna, powołana przez 150 państw ma swoją siedzibę w Szwajcarii i zajmuje się opracowywaniem standardów odnoszących się już nie tylko do
spraw związanych z produkcją określonych towarów rynkowych, ale także do różnych dziedzin życia społecznego,
w tym także zarządzania. Polska jako członek ISO posiada specjalną agendę rządową – Polskie Centrum Akredytacyjne, która czuwa
nad prawidłowością wprowadzania w życie opracowanych w Genewie standardów postępowania.
Międzynarodowa norma oznaczona jako ISO 9001 – System zarządzania jakością odnosi się do sposobu organizacji pracy, opartego na określonych procedurach. W przypadku administracji publicznej (takiej jak urzędy gmin) efektem wdrożonych procedur i działań
kontrolnych ma być uzyskanie jak najlepszej jakości obsługi klientów.
(s)

W 2009 roku z terenu gminy Kleszczów zostało usuniętych 26,16 ton odpadów zawierających azbest,
natomiast w 2010 roku - 12,14 tony takich odpadów. Były to z reguły faliste płyty cementowo-azbestowe,
pokrywające dachy.

Policzony azbest

Po to, by do roku 2032 uporać się z usunięciem wszystkich wyrobów zawierających dodatek azbestu, tempo tych działań w kolejnych latach musi być znacznie większe. Jest szansa na to, że oprócz
własnych środków przeznaczanych na ten cel z budżetów samorządów, pojawią się dodatkowe środki, dystrybuowane centralnie. O takie pieniądze można było się starać m.in. w tym roku. Gmina Kleszczów skorzystała z tej możliwości i pozyskała dotację z Ministerstwa
Gospodarki (ponad 14,2 tys. zł). Po uzupełnieniu jej własnymi środkami zleciła opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kleszczów na lata 2011 - 2032”.
- W sierpniu br. we wszystkich miejscowościach gminy przeprowadzona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
- mówi Marta Kapusta, inspektor ds. gospodarowania odpadami
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. - W raporcie opracowanym na zamówienie Urzędu Gminy przez firmę AT Group SA podane zostały
numery ewidencyjne działek, a także obręb, w którym zlokalizowane
są wykonane z dodatkiem azbestu materiały.
Jak wynika z przekazanego opracowania na terenie posesji
w całej gminie znajduje się obecnie ponad 1600 ton materiałów wykonanych z dodatkiem azbestu. Są to z reguły eternitowe pokrycia dachów. Ich łączna powierzchnia w ponad 500 posesjach, które odwiedzone zostały w trakcie prowadzenia inwentaryzacji, wynosi
146,8 tys. m kw.

Wyniki inwentaryzacji nie
zawierają nic szczególnie odkrywczego. Z zestawienia tabelarycznego wynika, że najwięcej wyrobów zawierających
azbest znajduje się w największych miejscowościach gminy,
a więc po kolei: w Kleszczowie,
Łękińsku, Łuszczanowicach
oraz Wolicy, Antoniówce i Żłobnicy.
Inwentaryzacja to tylko
wstęp do kolejnych działań, Na terenie gminy jest ciągle wiele
jakie przewiduje uchwalony budynków pokrytych eternitem
w 2002 roku rządowy „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych
na terytorium Polski”. Przewidziane są działania edukacyjne dla
mieszkańców w zakresie: postępowania z wyrobami zawierającymi
azbest, sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania. Kolejny krok to pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych
na realizację „Programu usuwania azbestu”, a następnie organizowanie odbioru i unieszkodliwianie odpadów azbestowych.
(s)
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Sesja Rady Gminy

listopada odbyło się posiedzenie Rady
Gminy Kleszczów. Pierwsza z podjętych
uchwał dotyczyła wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na rok 2011. Po uwzględnieniu wniosków,
złożonych przez skarbnika gminy, kierowników referatów oraz gminnych jednostek organizacyjnych (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły
i przedszkola) radni skorygowali plan tegorocznych
dochodów i wydatków gminnej kasy. W wyniku
wprowadzonych zmian budżet po stronie dochodów
zamyka się kwotą 241.600.651,19 zł, a po stronie
wydatków 238.084.733,40 zł. Planowana nadwyżka
budżetowa wynosi 3.515.917,79 zł. Zmiany wprowadzone w budżecie spowodowały też konieczność
odpowiedniego skorygowania wieloletniej prognozy
finansowej gminy na lata 2011-2014. Tego dotyczyła kolejna uchwała rady.
Podczas listopadowej sesji uchwalony został wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kleszczów na lata 2012
– 2016. Pod koniec roku samorządy podejmują
uchwały dotyczące programu współpracy z orga-
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nizacjami pozarządowymi na następny rok. Taką
uchwałę podjęli także radni gminy Kleszczów. Z organizacjami pozarządowymi wiąże się jeszcze inna
uchwała Rady Gminy Kleszczów - w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których dotyczy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z tymi organizacjami samorząd gminny konsultować będzie
wszelkie uchwały dotyczące ich działalności statutowej. W uchwale mowa jest o terminach i sposobach
powiadamiania organizacji o konsultacjach oraz
o formach tychże konsultacji.
Rada Gminy podwyższyła kryterium dochodowe, uprawniające do zasiłków okresowych i celowych udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Kryterium dla osoby
samotnie gospodarującej zostało podwyższone do
kwoty 850 zł, zaś dla osoby w rodzinie – do kwoty
600 zł. Nowe kryteria będą obowiązywać dopiero po
uprawomocnieniu się dotyczącej ich uchwały, czyli
å ciąg dalszy na str. 4

Popioły tematem rozprawy

grudnia w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury w Kamieniu odbyła się zapowiedziana wcześniej rozprawa administracyjna, która dotyczyła złożonego przez
Elektrownię Bełchatów wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej, związanej ze zmianą technologii
składowania odpadów paleniskowych na składowisku
Bagno–Lubień. Nowa technologia ma polegać na dostarczaniu na składowisko popiołu zmieszanego z mniejszą
ilością wody, przez co odpady paleniskowe – w wyniku
zachodzącej reakcji – zostaną związane (o metodzie suspensji informowaliśmy naszych Czytelników w wydaniu
nr 22 „Informatora”).

także ta, w Kamieniu była otwarta dla mieszkańców gminy. M. Bębnowski poinformował uczestników o przeprowadzonych już działaniach administracyjnych w sprawie
wniosku złożonego przez elektrownię, a J. Kopaczewski
omówił istotę nowej technologii. Posłużył się przy tym filmem, pokazującym działanie uruchomionej kilka lat temu
przy Elektrowni Pątnów instalacji, która służy do przesyłania zagęszczonego popiołu. Dla sprawdzenia czy popiół
z bełchatowskiej elektrowni będzie się zachowywał po wymieszaniu z małą ilością wody podobnie jak popiół ze spalonego węgla z kopalni konińskich przeprowadzono test.
Około 1600 ton popiołu z Elektrowni Bełchatów przetransportowano do instalacji przy Elektrowni Pątnów i przesłano rurociągiem na składowisko. Efekt tej próby okazał się
pozytywny.
M. Cebula zwrócił uwagę, że projektowana przez
elektrownię technologia znacznie zmniejszy zużycie
wody, stosowanej do transportowania popiołu na składowisko, pozwoli na szybkie związanie składników suspensji, a także ograniczy objętość odpadów na składowisku
Bagno–Lubień.

Sekretarz gminy Kazimierz Hudzik i radca prawny, Bogusława Dąbrowska
Rozprawę, w której uczestniczyło ponad 30 osób
prowadził sekretarz gminy – Kazimierz Hudzik. Inwestora – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Bełchatów reprezentowali:
dyrektor Tadeusz Banasiak oraz Józef Kopaczewski i Zbigniew Bareła, wspierani przez przedstawicieli
spółki Energoprojekt Katowice (Beatę Mikulską i Marka Cebulę), spółki Energopomiar Gliwice (Sonię Jarema–Suchorowską, Magdalenę Malara i Zygmunta Gwoździa) oraz Instytut Techniki Budowlanej (Stanisława
Łukasika i Annę Gniwek). Gminę Kleszczów reprezentował kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami – Marcin Bębnowski.
Podobnie jak listopadowa rozprawa dotycząca inwestycji spółki Eko-Region Kleszczów w Bogumiłowie

Składowisko Bagno-Lubień
Stanisław Łukasik omówił kwestie związane z przygotowaniem starego składowiska do wprowadzenia nowej
technologii, a także sposób układania warstw stwardniałego popiołu, sposób zabezpieczenia obrzeży tych warstw
oraz metody rekultywacji. Poinformował, że eksploatacja składowiska dzięki nowej metodzie zostanie wydłużona do 2038 roku.
å ciąg dalszy na str. 5
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KOMUNIKATY
Dane przedsiębiorców
w CEIDG

Urząd Gminy informuje, że
zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej
dane z ewidencji działalności
gospodarczej
prowadzonej
przez Wójta Gminy Kleszczów
zostały wprowadzone do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
(CEIDG).
Jednocześnie informujemy, że
w myśl cytowanej wyżej ustawy zaświadczenia o wpisie
mają postać elektroniczną albo
wydruku ze strony internetowej CEIDG i (czytając dalej
ustawę) organy administracji
publicznej nie mogą domagać
się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub
załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG.
Podgląd wpisu można znaleźć
na stronie internetowej: firma.
gov.pl.

SOLPARK w święta
i Nowy Rok

W święta Bożego Narodzenia
i w Nowy Rok obiekty Kompleksu SOLPARK będą czynne
w następujących godzinach:
BASEN
• 24 XII - od 9.00 do 14.30
• 25 XII - NIECZYNNE
• 26 XII - od 10.00 do 22.00
• 31 XII - od 9.00 do 18.00
• 1 I - od 12.00 do 22.00
STREFA SPA (sauny, grota
solna, kriosauna, fotel
masujący)
• 24 XII - od 10.00 do 14.30
• 25 XII - NIECZYNNE
• 26 XII - od 10.00 do 22.00
• 31 XII - od 10.00 do 18.00
• 1 I - od 12.00 do 22.00
SIŁOWNIA
• 24 XII - NIECZYNNE
• 25 XII - NIECZYNNE
• 26 XII - od 13.00 do 18.00
• 31 XII - od 13.00 do 18.00
• 1 I - od 13.00 do 18.00
HOTEL
• 25 XII - NIECZYNNE
• 26 XII - NIECZYNNE

Bilety PKS

Najbliższy termin sprzedaży
biletów miesięcznych PKS to
czwartek 29 grudnia, godz.
10–13, w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie.
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OBWIESZCZENIE

o zmianie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczów
podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie decyzji nr
OŚG.6220.7.2011 z dnia 08.07.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg
powiatowych w Łękińsku w zakresie tematu inwestycji w dotychczasowym brzmieniu: „rozbudowie dróg powiatowych w Łękińsku”
przyjmuje brzmienie: „rozbudowie dróg powiatowych i gminnych
w Łękińsku”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 27 od poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

OBWIESZCZENIE
o zmianie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie 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 środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam
strony postępowania, że na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227 ze zm.), w dniu 12.12.2011 r. została wydana decyzja
o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg powiatowych
w Łękińsku w zakresie tematu inwestycji w dotychczasowym
brzmieniu: „rozbudowie dróg powiatowych w Łękińsku”
przyjmuje brzmienie: „rozbudowie dróg powiatowych i gminnych
w Łękińsku”.
Na niniejszą decyzję służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 19 za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczów w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia.
Zawiadomienie stron postępowania o ww. postanowieniu uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy
Kleszczów, pok. nr 27, w godzinach pracy Urzędu.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczów
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) Wójt Gminy
Kleszczów podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji sieci cieplnej dla tematu
pt. „Projekt przyłączy cieplnych wraz z adaptacją istniejących
kotłowni dla wykorzystania istniejącego źródła geotermalnego
do obiektów SOLPARK i Hotelu SOLPARK”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska i
Gospodarki Gruntami (pok. 27) od poniedziałku do piątku w terminie
14 dni od daty podania do wiadomości.
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Sesja Rady Gminy

å ciąg dalszy ze str. 3

po upływie 14 dni od daty opublikowania uchwały w „Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego”.
Uchwała Rady Gminy oznaczona numerem 150 i przyjęta przy trzech
głosach wstrzymujących dotyczy „kierunków działania Wójta Gminy Kleszczów w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Kamień i Bogumiłów”. W kolejnej uchwale Rada Gminy
dokonała zmiany wysokości stawki podatku od budowli, odnoszącej się do
budowli związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zaopatrzenia
w wodę i odprowadzenia ścieków komunalnych. Stawkę ustaloną dla budowli na poziomie 2 proc. ich wartości radni zdecydowali się obniżyć do poziomu 0,01 proc.
Na wniosek Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów (FRGK) radni zajęli się kwestią przedłużenia do roku 2015 umowy pomiędzy Gminą Kleszczów i FRGK. Umowa dotyczy wykorzystania udzielonej w 2001 r. dotacji na wykonywanie przez fundację zadań zleconych przez gminę. Zgodnie
z obowiązującymi teraz zapisami umowa wygaśnie w ostatnim dniu 2011
roku, a niewykorzystana przez FRGK kwota dotacji podlega zwrotowi na
rachunek Urzędu Gminy. W trakcie omawiania tej kwestii przewodniczący
Rady Gminy przedstawił dwie opinie prawne. Jedna, dołączona do wniosku
przez FRGK stwierdza, że istnieje zgodna z prawem możliwość przedłużenia umowy o dotację. Druga opinia, przygotowana przez radcę prawnego
Urzędu Gminy wyklucza taką możliwość. Radni większością głosów (7 „za”,
3 „przeciw”, 3 wstrzymujące) opowiedzieli się za umożliwieniem fundacji realizowania w kolejnych latach wygasającej w tym roku umowy.
We fragmencie sesji uczestniczyli goście: dwaj przedstawiciele Elektrowni Bełchatów i dwaj przedstawiciele Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Ich obecność to efekt zaproszenia wystosowanego do obydwu firm
przez przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów. Samorząd gminy zamierza finalizować sprawy związane z aktualizacją „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. I kopalnia, i elektrownia
złożyły do tegoż studium bardzo istotne, strategiczne dla ich funkcjonowania wnioski. Władze gminy realizację tych wniosków (a zwłaszcza wniosków
elektrowni, m.in. o zgodę na utworzenie we wkopie kolejnego, czwartego zbiornika, służącego do magazynowania gipsu) uzależniają od wypracowania z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA porozumienia, dotyczącego kwestii inwestycyjnych (budowa drogi przez zwałowisko
w kierunku Bełchatowa), majątkowych (przekazanie gminie sieci średniego
i niskiego napięcia, należących do PGE), a także zapewnienia niższych cen
energii odbiorcom z terenu gminy.
Wizyta przedstawicieli kopalni i elektrowni posłużyła do sprecyzowania
wzajemnych oczekiwań i ustalenia, że do końca grudnia Rada Gminy poczeka z rozpatrzeniem ostatnich wniosków do zamiany „Studium”.
(s)

UWAGA ZMIANA RACHUNKU
BANKOWEGO!!!
ARR „ARREKS” S.A. wprowadził płatność
elektroniczną. W związku z tym prosimy
o dokonywanie wpłat w oddziale Banku Spółdzielczego
w Kleszczowie (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.

Mieszkańcom Kleszczowa
składam życzenia zdrowych,
wesołych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2012
Mirosław Misiak
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Kleszczowska Barbórka

Dz łeczność gminy mogła obchodzić – jak co roku – święto górniczej patronki. Msza św. w intencji górników, odprawiana

ięki inicjatywie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów spo-

w kościele p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie została umieszczona w oficjalnym programie barbórkowych uroczystości, organizowanych przez kopalnię. W niedzielę 4 grudnia przed godz. 17.00
do kościoła przybyli przedstawiciele kierownictwa kopalni,
poczty sztandarowe,
orkiestra górnicza,
a także pracownicy kopalni, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz
uczestniczący w nabożeństwie mieszkańcy gminy.
Metropolita częstochowski, ks. arcybiskup Stanisław
Nowak, przed rozpoczęciem nabożeństwa
Powitanie ks. arcybiskupa S. Nowaka
pomodlił się przy stojącej obok kościoła figurze świętej Barbary. W trakcie Mszy św. wygłosił homilię, w której nie tylko nawiązywał do czytań mszalnych,
ale przypominał postać i wielką siłę ducha świętej męczennicy Barbary, która w IV wieku wybrała śmierć, nie chcąc wyprzeć się chrześcijaństwa. Ks. abp Stanisław Nowak nawiązywał też do dramatycznego polskiego grudnia sprzed 30 lat. Trudno się dziwić, że mówił
o stanie wojennym i o zabitych w kopalni „Wujek” górnikach – do
Kleszczowa przyjechał wprost z Niedośpielina k. Radomska, gdzie
poświęcił obelisk, upamiętniający najmłodszego z zabitych w „Wuj-

Popioły tematem rozprawy
å ciąg dalszy ze str. 3
Najważniejsze kwestie, poruszane później w trakcie „sesji pytań” dotyczyły m.in.:
• skutecznego wyeliminowania groźby przesiąkania do gruntu wody wykorzystywanej do transportowania popiołu;
• obaw o to, czy metoda suspensji będzie skuteczna dla całości popiołu,
którego parametry często się zmieniają w zależności od składu spalanego
przez elektrownię węgla brunatnego;
• sposobów rekultywacji obrzeży składowiska.
Uczestniczący w rozprawie radni gminy Kleszczów - Paweł Bujacz i Jacenty Kociniak, korzystając z obecności przedstawicieli elektrowni, przypomnieli, iż godząc się kilka lat wcześniej na utworzenie trzech nowych zbiorników popiołu w obrębie zwałowiska wewnętrznego kopalni, władze gminy
wprowadziły do uchwały zapis informujący o tym, iż od chwili uruchomienia
nowych zbiorników składowisko Bagno-Lubień będzie wykorzystywane tylko
w sytuacjach awaryjnych. Mimo to składowisko funkcjonowało przez cały czas,
a równocześnie elektrownia wdrożyła prace zmierzające do zaprojektowania
nowej technologii dalszego użytkowania tegoż składowiska.
– Dopiero po zaprojektowaniu złożono w gminie wszelkie dokumenty
i przedstawiono propozycję – mówił Paweł Bujacz. – Może jest to dobra propozycja, jednak obecnie władze gminy stawia się pod ścianą. Widać tu brak partnerskiego traktowania gminy.
Zdaniem dyrektora Elektrowni Bełchatów - Tadeusza Banasiaka ta nowa
technologia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom gminy, która chciałaby ograniczyć pylenie składowisk popiołu. To wszystko, co teraz pyli zostanie przykryte
warstwą utwardzonego popiołu. Poza tym traktowanie składowiska Bagno–Lubień jedynie jako awaryjnego doprowadziłoby do jego wysuszenia i znacznie
większego pylenia w okresach wietrznej i suchej pogody.
W toku dyskusji przypomniano również inne wcześniejsze oczekiwania,
jakie gmina formułowała pod adresem elektrowni: że popiół pochodzący z węgla wydobywanego z odkrywki „Szczerców” będzie składowany poza terenem
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ku” górników – 19-letniego Andrzeja Pełkę, mieszkańca Niedośpielina.
Po Mszy św., w której brały
też udział cztery poczty sztandarowe reprezentujące kopalnię,
organizacje związkowe i Klub
Honorowych Dawców Krwi
KWB Bełchatów, serdeczne podziękowania częstochowskiemu arcypasterzowi złożył dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów – Kazimierz Kozioł.
Przypomniał, że ksiądz arcybiskup przyjeżdża na ziemię bełchatowską z okazji Barbórki co Górnicza orkiestra przed figurą
roku, nie zważając na pogodę. św. Barbary
– Jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni – mówił dyrektor. – W imieniu całej dyrekcji , całej
braci górniczej chciałbym Ekscelencji podziękować za modlitwę, za
to przebywanie z górnikami, za błogosławieństwo i ciągłe wspominanie o nas. W dowód uznania dyrekcja KWB Bełchatów przyznała Ekscelencji honorowy medal „Zasłużony dla KWB Bełchatów”.
Podziękowania w imieniu gminy Kleszczów i społeczności
kleszczowskiej złożył też na ręce ks. abp S. Nowaka sekretarz gminy – Kazimierz Hudzik. Wyraził wdzięczność za to, że pod przewodnictwem arcybiskupa mieszkańcy gminy mogą wspólnie dziękować
górnikom i ich patronce świętej Barbarze. Nawiązując do słów wypowiedzianych przez gościa podczas homilii powiedział:
– W tych trudnych czasach trzeba przede wszystkim uciekać się
do tego, co trwałe. Takim punktem oparcia jest boża nauka.
Barbórkowe nabożeństwo zakończyło się – zgodnie z tradycją
– podaniem wiernym do ucałowania relikwiarza z relikwiami świętej Barbary.
(s)
gminy Kleszczów. Przedstawiciele elektrowni wyjaśnili, że nie są w stanie uzyskać zgody na zajęcie nowych terenów pod składowanie odpadów paleniskowych. Byłyby potrzebne tereny o powierzchni ok. 300 ha w jednej lokalizacji, tymczasem elektrownia mogłaby pozyskać tylko kilkunastohektarowe
działki w różnych lokalizacjach). Z kolei składowanie popiołów w odkrywce
„Szczerców” w technologii „mieszania
z nadkładem” (taka metoda stosowana była jeszcze parę lat temu w odkrywce „Bełchatów”) nie jest możliwe
ze względu na wyższy poziom wód
gruntowych.
Sekretarz gminy, Kazimierz Hudzik pytał czy bardzo duży ciężar popiołu składowanego metodą suspensji na powierzchni dotychczasowego
składowiska nie zwiększy infiltracji zanieczyszczonych wód do wód pod- Dyrektor T. Banasiak pokazuziemnych. W odpowiedzi na te obawy je próbkę popiołu, zestalonego
Magdalena Malara z Energopomiaru dzięki metodzie suspensji
Gliwice poinformowała, że teren wokół składowiska podlega badaniom od ponad trzydziestu lat. Z badań tych wynika, że Bagno-Lubień w bardzo ograniczonym zakresie oddziałuje na wody
podziemne. Przy zastosowaniu nowej metody składowania znacznie zmniejszy się zużycie wody (także odpływ wody po zboczach), popiół zostanie związany, a poza tym nadal będzie stosowany system drenażu.
Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli elektrowni ilość popiołu trafiającego na składowiska (także to obok wsi Łękińsko) może się zmniejszyć, jeśli zostaną odkryte nowe sposoby gospodarczego zastosowania tego popiołu.
Trzymajmy więc kciuki za to, by jak najszybciej popioły z Elektrowni Bełchatów stały się przedmiotem kolejnej rozprawy, ale tym razem nie administracyjnej tylko doktorskiej, albo habilitacyjnej, która pokaże nowatorskie i realne sposoby ich wykorzystania.
J. Strachocki
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Klub HDK uhonorowany

W firmach gminy Kleszczów

z okazji obchodów Międzynarodowego Tygodnia
24 listopada
Krwiodawców, Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie zo-

stał uhonorowany - w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża - Odznaką Honorową PCK III stopnia.
– Członkowie Kapituły Odznaki Honorowej uznali, że nasze dotychczasowe dokonania w działalności na rzecz ludzi potrzebujących
pomocy, pozwalają na skrócenie
wymaganego okresu czasu działalności klubu, upoważniającego do
takiego wyróżnienia – mówi przedstawiciel kleszczowskiego klubu
HDK. – Jednocześnie stopień III został nadany z pominięciem stopnia
IV, co jest stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Na odbywającej się w Bełchatowie uroczystości jeden z członków Gminnego Klubu HDK PCK
w Kleszczowie - Janusz Jeziorski,
otrzymał odznakę „Zasłużony dla
Zdrowia Narodu”, nadaną przez ministra zdrowia. Dyplomy honorowe
i upominki otrzymały uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie: Paulina Niedbała i Paulina Rogozińska (wolontariuszki wspierające klub HDK w jego akcjach i przedsięwzięciach)
oraz ich opiekunka, nauczycielka ZSP - Joanna Durka.
(s)

Hojni dla małych pacjentów
å ciąg dalszy ze str. 1
„Zachęcamy Cię do zostania Mikołajem dziecka, które znajduje
się pod opieką Fundacji, dzieci z oddziałów onkologicznych i domowego hospicjum. ZOSTAŃ MIKOŁAJEM to akcja odbywająca się
co roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jeśli chcesz pomóc, tu znajdziesz listę dzieci i ich gwiazdkowe życzenia do spełnienia. Zostań Mikołajem jednego z nich!” – czytamy na stronie internetowej fundacji.
Podobną akcję przedszkole w Łuszczanowicach zorganizowało
także przed rokiem. Wtedy efekty finansowe były o połowę skromniejsze. – Teraz przygotowania rozpoczęliśmy
wcześniej, bo już dwa
miesiące temu z przedszkolem w Łuszczanowicach kontaktowały się
osoby dopytujące o kiermasz i datę jego organizacji – przyznaje Iwona
Frankowska, nauczycielka przedszkola, która wraz
z koleżankami i grupą rodziców przedszkolaków
poświęciła sporo czasu,
by zorganizować charytatywną akcję.
W porozumieniu
z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Kleszczowie
kiermasz na rzecz Fundacji GAJUSZ połączono z kilkugodzinną
gminną imprezą mikołajkową dla dzieci, zorganizowaną w niedzielę
4 grudnia w Kompleksie SOLPARK Kleszczów. Na dużym stoisku,
å ciąg dalszy na str. 9

E

Wysoka pozycja
w rankingu

nergomontaż-Północ Bełchatów Sp. z o.o. został wysoko
sklasyfikowany w tegorocznym rankingu małych i średnich
przedsiębiorstw „Skrzydła Biznesu 2011”. Mająca siedzibę w Rogowcu firma należy do grupy dużych przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu konstrukcji stalowych, urządzeń energetycznych, a także
w kompleksowym wykonawstwie obiektów przemysłowych.
Ranking, o którym mowa, przygotowuje „Dziennik Gazeta
Prawna”. Są w nim uwzględniane firmy o obrocie do 200 mln zł
i poziomie zatrudnienia poniżej 250 osób. Dodatkowe warunki to:
bardzo dobra bądź dobra kondycja finansowa, dodatnia dynamika wzrostu sprzedaży w latach 2009 i 2010, a także terminowe złożenie do KRS sprawozdania finansowego za ostatnie 2 lata obrachunkowe.
Wśród firm z województwa łódzkiego w grupie firm średnich
o poziomie sprzedaży od 10 do 50 mln
euro na 6 miejscu została sklasyfikowana
spółka Energomontaż Północ Bełchatów. W porównaniu
z 2009 r. odnotowała ona w 2010 r.
wzrost sprzedaży
o 47,5 proc. uzyskując przychody na poziomie ponad 158,5
mln zł i zysk netto 8,8
mln zł. I jeszcze jedna liczba, obrazują- Siedziba spółki w Rogowcu
ca kondycję spółki –
wartość aktywów. W 2010 r. była to kwota 86,1 mln zł.
Do 1992 roku Energomontaż-Północ Bełchatów nie był samodzielną spółką. Firma działała wtedy w strukturach Energomontażu-Północ Warszawa jako Wielki Zespół Budów Bełchatów.
Samodzielny byt Energomontażu-Północ Bełchatów Sp z o.o. rozpoczyna się właśnie w 1992 r. Od początku spółką kieruje prezes
zarządu Jerzy Chruściel.
(s)

Nowy magazyn
i maszyna drukarska

produkcyjnym spółki Constantia Teich Poland zaW zakładzie
kończył się pierwszy etap prac budowlanych w ramach in-

westycji rozłożonej na okres blisko dwóch lat. Zakład powiększył się
m.in. o nowy magazyn surowców i cylindrów o łącznej powierzchni
1.600 m kw. Powstała również nowa portiernia oraz wiata na odpady niebezpieczne. Prace inwestycyjne objęły także nieużytkowane
do tej pory tereny zakładu. Powstał na nich parking dla 100 samochodów oraz zatoka dla samochodów ciężarowych.
Kolejne plany właściciela firmy, która zajmuje się wykonywaniem
opakowań „miękkich” dla artykułów spożywczych, to zakup, montaż
i rozruch nowej maszyny rotograwiurowej. Jej możliwości techniczne
pozwolą na obsługę niewielkich pod względem nakładu serii opakowań (laminaty do kawy, materiały nakrywkowe z folii, owijki do gum
do żucia, torebki do przypraw, zup i sosów w proszku).
Zakończenie prac obejmujących obecny cykl inwestycji planowane jest wiosną 2012 roku.
(s)
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W firmach gminy Kleszczów

Walcownia
i odlewnia aluminium

Na cych w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej trwa

terenach strefy przemysłowej w Bogumiłowie wchodzą-

od września budowa dwóch zakładów, które zajmować się będą
przetwarzaniem aluminium. Spółka akcyjna Eurometal ze Stalowej Woli buduje walcownię, w której metodą walcowania na zimno powstawać będą taśmy aluminiowe. Drugi z inwestorów – PPH
Eko- Świat Jarosław Śliwakowski z Kłomnic przystąpił natomiast do
wznoszenia odlewni stopów
aluminiowych.
Ogrodzony
teren, na którym
wykonano dotąd większość
robót ziemnych
i prac fundamentowych, ma
powierzchnię
ponad 20 hektarów. O wielkości
przyszłych budowli świadczy
powierzchnia zabudowy. Budynek walcowni wraz z częścią biurowo-socjalną zajmować będzie ponad 13,4 tys. m kw., zaś odlewnia
z budynkiem biurowo-socjalnym – 25,4 tys. m kw.
Oprócz wymienionych budowli na terenie zajmowanym przez
obydwa zakłady powstać muszą wewnętrzne sieci, instalacje i układ
drogowy. Przy odlewni zostanie ponadto zbudowana wiata rozładunkowa i waga samochodowa. Wyposażenie odlewni będą stanowić specjalistyczne linie technologiczne.
Inwestorzy, którzy podjęli budowę w Bogumiłowie mają spore doświadczenie w branży, w której działają. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Grupy Eko-Świat „EUROMETAL SA
GRUPA EKO-ŚWIAT prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach –
w Kłomnicach w województwie śląskim oraz w Stalowej Woli w województwie podkarpackim.
W Kłomnicach, zlokalizowanych 20 km na północ od Częstochowy, prowadzona jest produkcja pierwotnych stopów aluminium
w postaci wlewków, metalu ciekłego, sztang oraz płyt. Jako pierwsze i jedyne w Polsce nasze przedsiębiorstwo używa do wytwarzania swoich wyrobów najnowocześniejszej technologii ciągłego poziomego odlewania aluminium. (…)
Zakres produktów wytwarzanych przez zakład produkcyjny
w Stalowej Woli obejmuje profile na bazie aluminium oraz detale na
bazie tych profili”.
(s)

Wójt Gminy Kleszczów
informuje o zmianach zasad sprzedaży kostki brukowej,
krawężników oraz obrzeży pochodzących z rozbiórki chodników i placów na terenie Gminy Kleszczów.
Informujemy, iż sprzedaż w/w składników majątkowych
będzie dokonywana w formie przetargu pisemnego ofertowego. Każdorazowo w „Informatorze Kleszczowskim” będzie ukazywać się ogłoszenie z warunkami uczestnictwa w
takim przetargu.
Zmiany zasad będą obowiązywać od 1 stycznia 2012
roku.
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onad 200 uczestników reprezentujących 12 szkół podstawowych oraz 7 gimnazjów naszego regionu, wzięło udział w tegorocznej VI edycji Ekologicznego Rajdu Barbórka. Ta impreza wrosła już na dobre w tradycję Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w
Kleszczowie i w tradycję piotrkowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, którego przedstawiciel zaszczyca rajd swoją obecnością. W tym roku Oddział Terenowy PTSM w
Piotrkowie reprezentował na otwarciu jego nowy prezes, Jarosław
Janczak. Zwracając się do uczniów, którzy po południu 2 grudnia
zjechali do Kleszczowa, przypomniał że bywał tu na poprzednich
edycjach rajdu jako opiekun szkolnych grup turystycznych.
Ekologiczny rajd w Kleszczowie trwał około 20 godzin. To niewiele czasu, by zrealizować intensywny i ambitny program imprezy,
złożony z wycieczek, konkursów i innych atrakcji. Nad przygotowaniem tego programu pracuje zwykle grupa nauczycieli SP Kleszczów z Agnieszką Szczęsną (organizującą rajd od pierwszej edycji)
na czele. W tym roku uczestnicy mogli walczyć o nagrody rywalizując w kilku konkursach. Ich wyniki zostały ogłoszone w sobotnie przedpołudnie, 3 grudnia już na zakończenie rajdu. W konkursie plastycznym, nawiązującym do górniczego święta zwyciężyła
Klaudia Wnuk (SP w Wolborzu), a w starszej grupie – Patrycja Bojanowska (Gimnazjum w Wolborzu). W konkursie języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych najlepsza okazała się Katarzyna Pokora (SP Straszów) przed Olą Pierzak (SP Kleszczów),
a wśród gimnazjalistów – Magdalena Ratajska (Popielawy).
Uczestnicy konkursu literackiego mieli za zadanie w poetyckiej
formie napisać tekst opisujący walory turystyczne gminy Kleszczów
i zachęcający do odwiedzenia gminy. W młodszej grupie wygrał
tekst Krystiana Kipigrocha (SP Gomunice). Drugie miejsce zajęła
Wiktoria Kurowska (SP Kleszczów). W grupie gimnazjalnej wygrała
Paulina Golińska (Popielawy). Rajd ekologiczny bez zadań konkursowych z zakresu ekologii? W Kleszczowie to się nie zdarza. Głowili się więc uczniowie nad najbardziej celnymi odpowiedziami na
temat ochrony środowiska. Najlepiej zostali ocenieni Bartek Wroński (SP Stobnica) oraz Wiktor Jachimczak (Gimnazjum w Rozprzy).
Wizytę w kompleksie SOLPARK wykorzystano nie tylko do relaksu w basenie rekreacyjnym. Odbył się także turniej pływacki. Tu,
w kategorii szkół podstawowych najlepsi okazali się uczniowie SP
Kleszczów: Oliwia Widera oraz Miłosz Podsiadły. Wśród gimnazjalistek zwycięstwo odniosła Anna Bartłomiejczyk z Wodzina Prywatnego.
Barbórkowy rajd organizowany w Szkole Podstawowej w Kleszczowie ma swój ważny wymiar promocyjny. Jego uczestnicy odbywają wycieczkę autokarową po gminie, z tarasu widokowego
w Żłobnicy oglądają odkrywkę Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, odwiedzają rezerwat „Łuszczanowice”, a w trakcie odwiedzin
kościoła w Kleszczowie oglądają figurę górniczej patronki i dowiadują się o relikwiach świętej Barbary, których posiadaniem szczyci
się ten kościół. Żaden przewodnik turystyczny nie zastąpi wrażeń,
odbieranych osobiście przez uczestników takiej wycieczki. Potem
swoje relacje i wrażenia przekazują na szkolnych stronach internetowych.
Rajd związany z górniczym świętem miał też kilka dodatkowych, barbórkowych akcentów. Uroczystość zakończenia imprezy
zaszczycił ubrany w galowy mundur Zbigniew Śmiertka, pracownik
kopalni węgla brunatnego. Był też bardzo miły akcent artystyczny
– występy uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, w których
przypomnieli oni kilka tekstów poetyckich i pieśni związanych z górniczą tradycją i zawodem górnika.
Dlaczego tak chętnie uczniowie z dość odległych miejsc przyjeżdżają na barbórkowy rajd do Kleszczowa, nie zważając na ryzyko złych warunków pogodowych? Dyrektor SP Kleszczów Ewa
Stawiak-Kołba mówi, że rajd ma wśród opiekunów opinię bezpiecznego i dobrze zorganizowanego, a dzieci lubią do Kleszczowa przyjeżdżać.
å ciąg dalszy na str. 8
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Tłum dzieci na spotkaniu
z Mikołajem

NR 24/332

Ekologicznie
å ciąg dalszy ze str. 7

4

grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zorganizował dla dzieci spotkanie mikołajkowe, które odbyło się
w auli Kompleksu SOLPARK. Na początek w przedstawieniu teatralnym „Kiedy króla boli ząb”, wystąpili aktorzy teatru „RABCIO” z Rabki - Zdroju. Po tym spektaklu rozpoczęły się zajęcia
pozasceniczne przygotowane przez pracownice GOK. Dzieci
mogły sprawdzić
swoje umiejętności, przygotowując
bombki na choinkę, łańcuchy z bibuły, choinki z szyszek i bibuły, kartki
bożonarodzeniowe (metodą pergamano), gwiazdki
(metodą quillingu),
aniołki z cukierków.
Były też inne
zajęcia: zimowy
tor przeszkód, poszukiwanie w stercie prezentów czapki zgubionej przez św. Mikołaja. Choinka i prezenty były tłem, na którym
rodzice mogli wykonywać swoim dzieciom wspólne zdjęcie z Mikołajem. Na zakończenie mikołajkowej imprezy Teatr Muzyczny
„Loża” ze Skarbimierza wystąpił z interaktywnym
spektaklem
„Nadworny kucharz św. Mikołaja”. Z okazji
do scenicznego
występu skorzystało kilkanaścioro dzieci. Każde
dziecko, które brało udział
w zajęciach plastycznych lub występowało na scenie otrzymało słodki upominek.
Scenę auli SOLPARKU przyozdobiła specjalnie na tę okazję zakupiona wysoka choinka, udekorowana w tym roku na biało. Każdy mały uczestnik mikołajkowego spotkania przy wyjściu
otrzymał czekoladę. Jak informuje GOK, w spotkaniu mikołajkowym wzięło udział ok. 500 osób.
(s)

Na chwilę przed otwarciem imprezy rajdowej
– Przy organizacji tej imprezy zaangażowanych jest wielu nauczycieli naszej szkoły. Współpracujemy też z innymi instytucjami – z Zakładem Komunalnym „Kleszczów”, nadleśnictwem, parafią w Kleszczowie – mówi dyrektor. I zaznacza, że żaden z rajdów
PTSM organizowanych w naszym regionie w ostatnich latach nie
ma tak dużej frekwencji, jak ten kleszczowski.

Sala sportowa wypełniona uczestnikami rajdu

Fragment barbórkowego programu artystycznego
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i barbórkowo

Karimaty nagrodą dla laureatów konkursów

Gminny kalendarz ‘2012 - dla opiekunów grup

Uczniowie SP Straszów i Gimnazjum w Rozprzy - po rajdzie
Swoje znaczenie mogą mieć też nagrody i upominki, na które mogą liczyć laureaci konkursów. To nie tylko ciekawe książki,
ale i przydatny sprzęt turystyczny. Nic dziwnego, że już przed rajdem wielu uczestników wchodzi na gminne strony internetowe, by
zdobyć wiadomości, które mogą być potem przydatne w konkursowych zmaganiach.
(s)
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Hojni dla małych pacjentów
å ciąg dalszy ze str. 6
ustawionym na parterze, przed wejściem do auli, nauczyciele
i pracownicy przedszkola w Łuszczanowicach wspólnie z przedstawicielami Fundacji GAJUSZ prowadzili sprzedaż artykułów
(nie tylko świątecznych), podarowanych przez sponsorów, sklepy
spożywcze, przemysłowe i firmy. Nie sposób wymienić całego,
dostępnego tu asortymentu. Do sprzedaży trafiły też artykuły dekoracyjne, wykonane i podarowane na kiermasz przez ofiarnych
mieszkańców gminy, także tych nie związanych z przedszkolem
w Łuszczanowicach. Były to
m.in. świąteczne kartki, wykonane na szydełku ażurowe bombki i aniołki oraz
miękkie poduszki ozdobione wizerunkami św. Mikołaja. Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się wyjątkowe
w swoim charakterze ozdoby choinkowe, choinki i aniołki wykonane przez ośmioro
uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej w Łękińsku
z … makaronu i pomalowane
złocistą lub srebrzystą farbą.
Zebrana do 6 grudnia kwota pochodzi w większości z dochodów uzyskanych w trakcie charytatywnego kiermaszu. Do tego
doszły też dobrowolne wpłaty nauczycieli, rodziców oraz pieniądze ze zbiórki, prowadzonej m.in. przed kościołem w Kleszczowie. Organizatorzy akcji zdecydowali już w porozumieniu z łódzkim szpitalem i Fundacją GAJUSZ, że zebrane w trakcie całej
akcji pieniądze zostaną przeznaczone na zakupy wyposażenia, edukacyjnych pomocy oraz zabawek, które potrzebne są pacjentom wspomnianego oddziału onkohematologii. Będą to m.in.
miękkie poduszki i kocyki, gry planszowe, książeczki edukacyjno-interaktywne i artykuły papiernicze do działań twórczych. Część
kwoty przeznaczona zostanie także na indywidualne prezenty
dla pacjentów z oddziału.
Cieszy fakt, że w porównaniu z ubiegłym rokiem znacznie powiększyło się grono sponsorów i wolontariuszy, pomagających
w przeprowadzeniu charytatywnych działań na rzecz chorych –
często nieuleczalnie – małych pacjentów. Za naszym pośrednictwem organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli tę szlachetną akcję.
(s)
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Wojenna historia

uczniowie Szkoły Pod10 listopada
stawowej w Łękińsku w ramach re-

alizowanego tu cyklu „Żywa lekcja historii”
spotkali się z panią Wandą Kociniak, mieszkanką tej miejscowości i byłą nauczycielką.
– Cieszę się, że jesteście uśmiechnięci,
odświętnie ubrani, możecie chodzić do tak
pięknej szkoły. Ja takiej możliwości nie miałam… – rozpoczęła swoją opowieść pani
Wanda. Najwięcej uwagi poświęciła losom
swojej rodziny w czasie II wojny światowej.
W 1943 roku wraz z ojcem i rodzeństwem
została wywieziona do Niemiec.
– Dziesiątego sierpnia 1943 roku dostaliśmy rozkaz, aby stawić się w Kleszczowie.
Tam był punkt zborny. Załadowano nas jak
zwierzęta do ciężarówek i wywieziono do
Hajdy, gdzie przeprowadzona została segregacja, a więźniów podzielono na grupy męskie i żeńskie. Następnie w ścisku,
w wagonach towarowych przetransportowano nas do miejscowości Hedwigenkoog,
oddalonej około kilometra od morza.
Zakwaterowani zostali w barakach
mieszkalnych, po cztery rodziny w każdym.
Pani Wanda pracowała jako pomoc domowa w jednym z niemieckich domów. Spotykała się zarówno z życzliwymi, jak i brutalnymi zachowaniami.
– Niemka, u której pracowałam, w sekrecie przed córką, wkładała mi do płaszcza
cukierki i inne słodycze. Druga zaś, komendantka oflagu, zamknęła mnie w małym pomieszczeniu i dotkliwie pobiła. To była kara
za to, że nie poszłam do pracy, kiedy byłam
chora i miałam wysoką gorączkę. W mojej
obronie stanął mój ojciec. Mogło się to dla
niego skończyć wyrokiem śmierci.
Rodzina Kociniaków powróciła do Polski 26 lutego 1946
roku.
– To było wspaniałe uczucie zobaczyć po tylu latach
swoją rodzinę, wioskę
– mówiła pani Wanda.
Na zakończenie
spotkania prowadząca je nauczycielka – Elżbieta Roczek zapytała uczniów, czy chcą jeszcze gościa
o coś zapytać. Wtedy jedna z uczennic klasy IV wstała i poprosiła: „Czy mogę panią
Kociniak przytulić?”. To było chyba najbardziej wzruszające zakończenie lekcji historii, w jakiej uczestniczyła społeczność szkoły w Łękińsku. Na zakończenie spotkania
pani Wanda Kociniak otrzymała kwiaty i wysłuchała „Sto lat, sto lat”, w wykonaniu nauczycieli i uczniów.
Uczniom starszych klas informacje zebrane podczas tej nietypowej lekcji posłużyły jako materiał do napisania wywiadu w ramach zadań z języka polskiego.
(s)

Szkolne wieści
SPRAWDZONA WIEDZA O PIASTACH. W Powiatowym Konkursie Hi-

storycznym Władcy Polski z rodu Piastów,
który 30 listopada odbył się w Zespole
Szkół w Klukach, uczestniczyły drużyny reprezentujące siedem szkół podstawowych:
z Domiechowic, Kleszczowa, Kluk, Kurnosa
Drugiego, Łękawy, Parzna i Ruśca. Czteroosobowe drużyny miały za zadanie: rozwiązać test złożony z 20 pytań; przygotować
wywiad z wybranym władcą z rodu Piastów,
dotyczący wydarzeń i osiągnięć z czasów
jego panowania; rozpoznać przedstawionych na ekranie wybranych władców z rodu
Piastów, podając lata ich panowania i posiadane tytuły (król, książę); przygotować
aktorską scenkę historyczną, dotyczącą
zjazdu gnieźnieńskiego.
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ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z tego samego źródła pochodziły środki na
organizację warsztatów profilaktycznych dla
gimnazjalistów. Przedstawiciele Centrum
Rozwiązywania Problemów Społecznych
z Warszawy prowadzący warsztaty postawili sobie za cel uświadomienie uczestnikom tego, że każdy z nich posiada własną
indywidualność i ponosi odpowiedzialność
za swoje życie, wybory i decyzje. W zajęciach wykorzystano m.in. metodę psychodramy i socjorysunku.

ODZEW
NA
GIMNAZJALNĄ
ZBIÓRKĘ. 27 listopada nasi gimnazjali-

ści przeprowadzili kwestę, zbierając środki
na budowę szkoły w miejscowości Nzoro
w Czadzie (o projekcie Czadowe dzieci oczaruj je swoją wrażliwością pisaliśmy
w jednym z wcześniejszych wydań „Informatora”). W wyniku zbiórki, zorganizowanej po nabożeństwach
w Kleszczowie i Łękińsku, udało
się zgromadzić 2900 zł. Kwota
ta została wpłacona na konto
Fundacji Kapucyni i Misje. Akcji
nie należy jednak uznawać za
zakończoną, bo uczniowie z klas
II b i II c w dalszym ciągu zbierają datki. Więcej informacji na
temat sposobów pomocy można
uzyskać na stronie www.czadowatablica.pl.

BĘDĄ
REPREZENTOWAĆ GIMNAZJUM. W li-

Szkołę w Kleszczowie reprezentowali szóstoklasiści: Hubert Gawłowski (VI a), Wiktoria Kierasińska (VI b), Wiktoria Kurowska
(VI a) i Aleksandra Pierzak (VI a), przygotowani do konkursu przez nauczycielkę historii Bożenę Zatorską. Najlepsze miejsca
wywalczyły następujące drużyny: I. Szkoła
Podstawowa w Kurnosie Drugim – 56 pkt;
II. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie –
55,5 pkt.; III. Szkoła Podstawowa w Łękawie – 53,5 pkt.
Sukces został nagrodzony książkami oraz
dyplomami.

ROCKOWO O UZALEŻNIENIACH.
Życie na niby, to tytuł koncertu profilaktycznego autorstwa Jacka Musiatowicza,
który 24 listopada odbył się w kleszczowskim gimnazjum. Wykonawca przestrzegał
uczniów przed zgubnym wpływem używek.
Ciekawie opowiedziane historie, ubarwione licznymi anegdotami i rockowymi piosenkami, sprawiły, że program spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem młodzieży.
J. Musiatowicz jest laureatem nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitną osobowość twórczą w 1997 roku. Jest
również autorem tekstów piosenek Patrycji
Markowskiej i Iwony Węgrowskiej. Jego
profilaktyczny występ został sfinansowany

stopadzie odbyły się szkolne eliminacje
wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
Wzięło w nich udział ponad 40 gimnazjalistów. W drugim, rejonowym etapie tych
konkursów kleszczowskie gimnazjum reprezentować będą: Marcin Muskała (geografia, biologia), Sylwia Bartosiewicz (matematyka, fizyka), Mateusz Kuśmierek (matematyka), Wojciech Skalski (historia), Klaudia Dziuboń (biologia) i Weronika Kostrzewa (biologia). Niewątpliwą mobilizacją dla
gimnazjalistów jest fakt, iż zdobycie tytułu
laureata konkursu przedmiotowego wiąże
się ze zwolnieniem ucznia z odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego.

„STAROPOLSKI
SARMATYZM
I EPOKA SZLACHECKA”. Ucznio-

wie klas IV–VI Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie wzięli udział w zajęciach,
przygotowanych przez Grupę Artystyczną
„Rekonstrukto”. Ta nietypowa lekcja historii
nosiła tytuł Staropolski sarmatyzm i epoka
szlachecka. Podczas prezentacji uczniowie
oglądali tradycyjny strój sarmaty, bogatą kolekcję broni i rekwizytów (szable, rapiery, pistole, hakownice, krzesło inkwizycyjne itp.);
dowiedzieli się, jak wyglądał proces czarownic; wzięli udział w krótkiej lekcji szermierki.
å ciąg dalszy na str. 12

16 - 31 XII `2011

Informator

KLESZCZOWSKI

11

Języki nauczane inaczej

å ciąg dalszy ze str. 1
rzaniu „wykutych” słówek czy zwrotów, ale wymagającą wykreowania przez uczniów pewnej scenki, w której prezentowana jest
jakaś profesja, to inicjatywa Katarzyny Matlingiewicz – nauczycielki języka hiszpańskiego i angielskiego.
Uczniowie podzieleni wcześniej na grupy opracowywali sceny, przygotowywali dialogi, a kiedy wreszcie mogli pokazać swoje
dziełko kolegom z klasy wtedy - poza zwyczajną w takich sytuacjach tremą – dopadał (przynajmniej niektórych) stres związany
z obecnością kamery, rejestrującej tę inną niż wszystkie wcześniejsze lekcję angielskiego.
Dyrektor ZSP Agnieszka Nagoda-Gębicz uważa, że takie zajęcia pozwalają uczniom nie tylko sprawdzić zdobyte dotąd umiejętności językowe, ale dają okazję do sprawdzenia zdolności
aktorskich, a także dziennikarskich. Poza tym uczą zachowania
przed kamerą, a to przydaje się każdej osobie, która będzie miała
okazję uczestniczyć w publicznych prezentacjach.
– Taka forma zajęć jest zbieżna z celami, jakie ma do zrealizowania nasz Szkolny Ośrodek Kariery czyli SZOK – mówi
dyrektor.

Zapytają rówieśników Quién es quién?
Za pośrednictwem platformy eTwinning (www.etwinning.net)
uczniowie dwóch klas językowych ZSP w Kleszczowie stali się
uczestnikami projektu stworzonego przez Francoise’a Luyata (nauczyciela z Francji, pracującego w Lycée Professionnel Agricole du
Pays de Bray w miejscowości Neufchâtel-en-Bray) oraz przez Katarzynę Matlingiewicz (ZSP w Kleszczowie). Do projektu dołączyli
również młodzi Hiszpanie, którymi opiekuje się Juan José Cabeza
Zambrano ze szkoły Colegio San Francisco de Asís w Mijas Costa.
Pierwszy etap projektu noszącego nazwę Quien es quien? (Kto jest
kim?) polega na tworzeniu w języku hiszpańskim profili osobowych.
Każdy uczeń przygotowuje multimedialną prezentację o sobie, ale
bez podawania imienia i nazwiska. Zadaniem uczniów we Francji
i Hiszpanii będzie połączenie profili osobowych rówieśników z zagranicy z poszczególnymi prezentacjami multimedialnymi. Uczniowie liceum w Kleszczowie będą tą metodą kojarzyli profile uczniów
francuskich. Dodajmy, że wszystkie prezentacje wykonywane są
w języku hiszpańskim.
Dyrektor ZSP w Kleszczowie mówi, że to wstępny etap projektu,
w trakcie którego uczniowie będą się porozumiewać wyłącznie za
pośrednictwem elektronicznej poczty. Ma wielką nadzieję, że kolejnym etapem, realizowanym w następnym roku szkolnym, stanie się
bezpośrednia wymiana grup młodzieży pomiędzy Kleszczowem,
hiszpańskim Mijas Costa i francuskim Neufchâtel-en-Bray.

Wizyta państwa Schmidt
Dla uczniów, których żywiołem jest język niemiecki okazją do solidnego ćwiczenia swoich umiejętności są organizowane dwa razy
w roku szkolnym spotkania z Güntherem Schmidtem – emerytowanym nauczycielem z Niemiec, który przez kilka lat był wykładowcą
Akademii im J. Długosza w Częstochowie. 10 listopada odbyły się
pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia z panem Schmidtem, któremu
towarzyszyła żona Jutta. Goście przeprowadzili kilkugodzinne, zróżnicowane pod względem metod (a więc nie nużące) zajęcia z grupą
złożoną z dziewięciorga uczniów ZSP - głównie z klasy II i III.
– Rozmawialiśmy między innymi o przewodnictwie Polski w Unii
Europejskiej i aktualnej sytuacji na świecie – mówi Adam Grodek,
nauczyciel języka niemieckiego, który zainicjował współpracę ZSP
z Güntherem Schmidtem. – Poruszony został również trudny dla
młodzieży temat uzależnienia narkotykowego. Poza tym uczniowie
mieli okazję poćwiczyć gramatykę oraz wykazać się kreatywnością
podczas odgrywania zabawnych scenek.
Całość zajęć odbywała się wyłącznie w języku niemieckim.
Państwo Schmidt byli pod wrażeniem bardzo dobrze przygotowanej i zmotywowanej do nauki młodzieży. Już obiecali kolejną wizytę

w kleszczowskiej szkole ponadgimnazjalnej. Dodajmy, że dla niemieckich gości wizyta miała też wymiar poznawczy, obejrzeli bowiem program artystyczny, zaprezentowany przez młodzież w auli
SOLPARKU z okazji Święta Niepodległości.

Kolędy i pastorałki w trzech językach
Grudniowa, przedświąteczna aura stała się okazją do zorganizowania kolejnej formy językowych zajęć. Na Językowy Konkurs
Piosenki Bożonarodzeniowej została zaproszona młodzież szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatów: bełchatowskiego,
pajęczańskiego i radomszczańskiego. Przyjmowane były zgłoszenia solistów oraz maksymalnie trzyosobowych zespołów.
19 grudnia aula Kompleksu SOLPARK w Kleszczowie rozbrzmiewała kolędami, pastorałkami i piosenkami, kojarzonymi tradycyjnie z Bożym Narodzeniem. Zgodnie z regulaminem wykonywane mogły być utwory tylko w trzech językach - angielskim, hiszpańskim i niemieckim.
Ze względu na cykl wydawniczy „Informatora” nie możemy już
teraz podać wyników tej językowo-śpiewaczej rywalizacji. Wyniki
konkursu zamieścimy w następnym numerze „IK”.
J. Strachocki

WYJĄTKOWE ŚWIĄTECZNE OFERTY

UPOMINKOWE KARNETY
WARTOŚCIOWE

Do każdego
karnetu
upominkowego
atrakcyjny prezent

NA WSZYSTKIE ATRAKCJE
DOSTĘPNE W OFERCIE.
KOSZT KARNETU 100 ZŁ, 200 ZŁ, 300 ZŁ
WARTOŚĆ KARNETU 120 ZŁ, 240 ZŁ, 380 ZŁ
(WARTOŚĆ REGULARNA 110 ZŁ, 230 ZŁ, 360 ZŁ)

ŚWIĄTECZNE PAKIETY PROMOCYJNE
W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ
NASTĘPUJĄCE USŁUGI:
l 2 GODZINY BASENU
l 1 GODZINA SAUNY
l MASAŻ RELAKSACYJNY
KOSZT PAKIETU 100 ZŁ

10-CIO SEANSOWE KARNETY DO KRIOSAUNY
KOSZT KARNETU 99 ZŁ
(CENA REGULARNA 300 ZŁ)
* Oferta dostępna tylko do końca 2011 r. Więcej informacji dostępnych
w SOLPARKU i na stronie internetowej www.kompleks-solpark.pl
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 10

GOŚCILI NA POLTECHNICE. Uczniowie Technikum No-

woczesnych Technologii po raz
kolejny pojechali
na
Politechnikę
Łódzką, aby wziąć
udział w zajęciach,
prowadzonych
przez wykładowców uczelni. Na
młodzieży z klas
pierwszych ogromne wrażenie zrobił
nowoczesny
budynek uczelni
i sale wyposażone
w sprzęt służący

3

Rok sportowy

grudnia w sali konferencyjnej przy ulicy Sportowej 3 w Kleszczowie odbyło się uroczyste podsumowanie roku sportowego. Wśród uczestników tej uroczystości byli goście zaproszeni
przez Zarząd LKS Omega Kleszczów, reprezentujący firmy, instytucje, organizacje i jednostki gminne. Swoją obecnością zaszczycił to
sportowe święto przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi
– Marek Mazur, który przewodniczy także Wojewódzkiemu Zrzeszeniu LZS w Łodzi.

do prowadzenia zajęć praktycznych.
Uczniowie szkoły w Kleszczowie zajmowali się m.in. badaniem
materiałów. Część uczestników tej wycieczki będzie kiedyś studiować na Politechnice Łódzkiej.

MATEMATYCZNE ZMAGANIA PIOTRA. Uczeń klasy II a
ZSP w Kleszczowie, Piotr Bujacz jako jedyny z grona dziewięciorga uczestników, pomyślnie przeszedł szkolne eliminacje konkursu
matematycznego Pokomat, którego organizatorami są nauczyciele
I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Radomsku. I choć w drugim etapie nie zajął premiowanego
miejsca, to uważa, że każde zmagania z matematyką prowadzą do
sukcesu.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

FHU DASJO – Jan Olczak
Kleszczów, ul. Główna 115

POLECA:
 ozdoby i dekoracje świąteczne
 świerki w donicach i cięte
 kompozycje i dekoracje z kwiatów
sztucznych
NOWOŚĆ – ZACHODNIA MARKOWA
ODZIEŻ UŻYWANA
Tel./fax 44/ 731 37 43; Kom. 513 135 734, 516 170 634

NOWY SKLEP ODZIEŻOWY
Łuszczanowice 117

Odzież: damska, męska i dziecięca
v bluzy,
v spodnie,
v bielizna,

v obuwie,
v swetry,
v pościel.

Godziny otwarcia:
• pn – pt od 10.00 do 17.00
• sobota od 10.00 do 13.00.

Podsumowanie roku sportowego było – jak zawsze – okazją
do przypomnienia najbardziej znaczących sukcesów, odniesionych
przez zawodników występujących w barwach klubu Omega i do
uhonorowania najlepszych sportowców i trenerów.
Za najlepszego w tym roku sportowca gminy Kleszczów została uznana zawodniczka sekcji pływackiej LKS Omega Kleszczów,
Barbara Wasilewska. Lista sportowych sukcesów tej utalentowanej
pływaczki (jej ulubionym stylem jest styl dowolny) jest bardzo długa.
Wspomnijmy tylko o jej najważniejszych występach:
• Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17–18 lat w Puławach:
V m. na 200 m; IV m. na 400 m; V m. na 800 m.
• Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Ostrowcu Świętokrzyskim: VI m. na 400 m; V m. na 800 m; V m. na 1500 m.
• XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich
„Mazowsze”: I m. na 400 m; I m. na 800 m; III m. na 200 m.
• XXIII Międzynarodowy Krakowski Maraton Pływacki „Kryspinów
2011”: II m. na 5000 m.

Wyróżnieni za osiągnięcia
Równorzędne wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w 2011 r.
otrzymało 14 następujących zawodników:
• Kinga Trojanowska – pływanie (Mistrzostwa Polski Juniorów
16 lat w pływaniu: V m. na 400 m; VI m. na 800 m; VI m. na 100
m; VII m. na 200 m).
• Mateusz Podawca – lekkoatletyka (XI m. w biegu na 800 m na
87. Mistrzostwach Polski Seniorów; V m. na 800 m w mityngu lekkoatletycznym w Nijmegen – Holandia).
• Aleksandra Klewin
– lekkoatletyka (I m.
w biegu na 200m
w halowych mistrzostwach LZS woj. łódzkiego; II m. na 1000 m
na XV Ogólnopolskich
Biegach Przełajowych).
• Adam Książek –
lekkoatletyka (I m.
w biegu na 200 m
w lekkoatletycznych
mistrzostwach LZS
woj. łódzkiego szkół
ponadgimnazjalnych;
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I m. na 400 m w mityngu z okazji Dni Sosnowca).
Oliwia Widera, Hubert Cieślak, Patryk Kusiak – karate (I m.
w kat. Kata Kumiwaza młodzików 12-14 lat w Mistrzostwach Polski Shorin-Ryu Karate).
Paulina Rogozińska – lekkoatletyka, piłka koszykowa (I m.
w skoku wzwyż i II m. w skoku w dal w lekkoatletycznych mistrzostwach LZS woj. łódzkiego szkół ponadgimnazjalnych; brązowa
medalistka w wojewódzkich mistrzostwach LZS w koszykówce).
Paulina Niedbała – lekkoatletyka, piłka koszykowa (III m. w biegu na 200 m i IV m. na 100 m w lekkoatletycznych mistrzostwach
LZS woj. łódzkiego szkół ponadgimnazjalnych; brązowa medalistka w wojewódzkich mistrzostwach LZS w koszykówce).
Łukasz Kociniak – Shorin-Ryu Karate (II m. w kat. Kata seniorów i II m. w kat. Kata Kumiwaza juniorów w IV Noworocznym
Turnieju Shorin-Ryu Karate w Łodzi).
Krzysztof Baryła – piłka nożna (wyróżniający się zawodnik III
ligi).
Adrian Ociepa – piłka nożna (wyróżniający się zawodnik kl.
okręgowej „Deyna”).
Weronika Chojka – lekkoatletyka (I m. w biegu na 100 m
w II rzucie ligi LA; I m. na 100 m w I rzucie ligi LA).
Emilia Frankowska – lekkoatletyka (I m. w biegu na 60 m w halowych mistrzostwach LZS woj. łódzkiego: I m. w skoku w dal
w II rzucie ligi LA).

Wyróżnieni za wyniki
Z grona najmłodszych, ale najbardziej obiecujących sportowców
Omegi wytypowano do równorzędnych wyróżnień następujące osoby:
• Magda Wójcik – sport masowy (I m. w wojewódzkich biegach
przełajowych w Wolborzu na 600 m, VI m. na 200 m w I rzucie
ligi LA).
• Aleksandra Alama – pływanie (zawodniczka LKS Omega, ambitna, pracowita i rokująca nadzieje na przyszłość).
• Julia Kotynia – sport masowy (III m. na 200 m w I rzucie ligi LA,
V m. na 200 m w II rzucie ligi LA).
• Natalia Pikus – sport masowy (I m. na 60 m w I rzucie ligi LA, III
m. na 60 m w II rzucie ligi LA).
• Julia Urbaniak – sport masowy (I m. na 60 m w I rzucie ligi LA).
• Wiktor Dytnerski – sport masowy (II m. na 60 m na mistrzostwach LZS woj. łódzkiego w LA; I m. w sztafecie szwedzkiej w
II rzucie ligi LA).
• Bartłomiej Jarkowski – lekkoatletyka (I m. na 200 m w I rzucie ligi LA).
• Miłosz Podsiadły – sport masowy (II m. w rzucie piłką i I m. na
60 m w I rzucie ligi LA).
• Nikodem Podsiadły – pływanie (zawodnik LKS Omega, ambitny, pracowity i rokujący nadzieje na przyszłość).
• Dawid Rogoziński – sport masowy (I m. w skoku w dal chłopców w I rzucie ligi LA).
• Szymon Sobociński – sport masowy (VI m. na 60 m w II rzucie

•
•
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ligi LA, VI m. na 60 m w Halowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Spale).
Adrian Spaleniak –sport masowy (I m. w rzucie piłeczką na mistrzostwach LZS w Kutnie, IX m. na 1000 m w II rzucie ligi LA).
Piotr Śluga – sport masowy (I m. na 200 m i I m. w sztafecie
szwedzkiej w II rzucie ligi LA).

Inni wyróżnieni
Jolanta Muszyńska – warcaby (I m. w warcabach 64-polowych
i I m. w warcabach 100-polowych w indywidualnych mistrzostwach LZS woj. łódzkiego).
• Katarzyna Kowalczyk – warcaby (I m. warcabach 100-polowych w indywidualnych mistrzostwach LZS woj. łódzkiego).
• Mirosław Krzympiec – zawody integracyjne (I m. w pchnięciu
kulą na wojew. igrzyskach LZS w Ręcznie, I m. w rzucie do kosza na Wojewódzkich Halowych Igrzyskach LZS w Parzęczewie).
W trakcie uroczystego podsumowania roku sportowego 2011
wyróżnieni zostali także najbardziej aktywni trenerzy LKS Omega
Kleszczów, których podopieczni osiągali w tym roku najlepsze wyniki. Wyróżnieni trenerzy–wychowawcy to:
• Robert Pawlicki – trener sekcji
pływackiej,
• Tomasz Bednarski – trener sekcji lekkoatletycznej,
• Marcin Zimoch – trener piłki nożnej kl. „Deyna”,
• Zbigniew Berłowski – trener
sekcji Shorin Ryu Karate.
Indywidualnym wyróżnieniem za
wkład w rozwój sportu masowego
w LKS Omega Kleszczów uhonorowano Henryka Gieronia (na zdjęciu).
•

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczów
Na podstawie 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 środowisko (Dz.
U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.)
zawiadamiam
strony postępowania, że na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), w dniu 05.12.2011
r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1500E (ul. Główna) na odcinku od ronda w Żłobnicy do ronda w Kleszczowie przy ulicach Głównej,
Milenijnej i Sportowej oraz drogi powiatowej nr 1921E (ul. Ogrodowa)
na odcinku od ul. Głównej do ul. Milenijnej wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego wraz z przyległymi terenami
publicznymi.
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 19 za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczów w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia.
Zawiadomienie stron postępowania o ww. postanowieniu uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kleszczów, pok. nr 27, w godzinach pracy Urzędu.
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Sport
Halowe Igrzyska LZS w Parzęczewie

w Parzęczewie (pow. zgierski) odbyły się halowe
27 listopada
igrzyska sportowo-rekreacyjne LZS województwa łódzkie-

go. Uczestniczyło 18 reprezentacji z powiatów i gmin, wśród nich
- reprezentująca naszą gminę drużyna LKS Omega Kleszczów.
Łączna liczba uczestników wyniosła 410 osób. Zawodnicy rywalizowali w następujących dyscyplinach: warcaby, szachy, tenis stołowy, biegi przełajowe, podnoszenie odważnika 17,5 kg, przeciąganie liny, rzut lotką, wielobój sprawnościowy i zawody integracyjne.
Najlepsze wyniki nasi reprezentanci uzyskali w biegach przełajowych. Aleksandra Klewin wywalczyła I miejsce, a Weronika
Chojka – II. W kategorii mężczyzn Mateusz Podawca był pierwszy,
a Konrad Szmit – trzeci.

Sport
Szczypiorniści ZSP –
wicemistrzami

P

iłkarze ręczni z ZSP Kleszczów wywalczyli 30 listopada
w Piotrkowie Trybunalskim wicemistrzostwo rejonu. W turnieju rywalizowali z drużynami ZSP Pajęczno (remis 13:13), ZSP nr
2 z Piotrkowa Trybunalskiego (przegrana 15:20) i ZSP Radomsko
(zwycięstwo 14:10). Szkołę na zawodach reprezentowali: bramkarze Sebastian Roczek i Dawid Masiarek oraz Maciej Klimczak, Karol Hasikowski, Roman Żak, Dawid Lewandowski, Konrad Szmit,
Tomasz Rybak, Michał Kowalski, Patryk Kamyk, Arkadiusz Mazurczyk, Piotr Garbiec, Tomasz Borowicz i Adam Górski. Opiekunem
grupy był Marcin Szymak.

Do wynajęcia mieszkanie
100 m2 (piętro domu)
z możliwością
wykorzystania garażu.
Kontakt: 691-635-888.

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

Naprawa
sprzętu AGD
Kleszczów,
ul. Główna 127 a
Tel. 606-728-953

W wieloboju sprawnościowym (rzut piłką do kosza, rzut piłką lekarską 2 kg do tyłu, slalom sprawnościowy) Marcin Szymak wywalczył III miejsce. Jan Gurazda i Henryk Gieroń zajęli III miejsce drużynowo w rzucie lotką. Występujący w zawodach integracyjnych
Mirosław Krzympiec wywalczył I miejsce w rzucie do kosza.
PUNKTACJA GENERALNA (do VI miejsca): ● I. Zelów – 78 pkt.
● II. Bełchatów – 70 pkt. ● III. Wola Krzysztoporska – 70 pkt. ● IV.
Rozprza – 66 pkt. ● V. LKS Omega Kleszczów – 65,5 pkt. ● VI m.
Parzęczew – 56 pkt.

Sport
Złoto karateków w Mielcu

P

uchar Ziemi Mieleckiej w Shorin-Ryu Karate odbył się 26 listopada w Mielcu. W zawodach uczestniczyło 160 zawodników z klubów południowej i centralnej Polski, a wśród nich - karatecy LKS Omega Kleszczów, którzy dzielnie walczyli o najlepsze
pozycje medalowe. W kategorii Kata Kumiwaza młodzicy w składzie: Oliwia Widera, Patryk Kusiak i Hubert Cieślak zdobyli I miejsce. W kategorii Kata młodzicy Oliwia Widera i Patryk Kusiak zajęli czwarte miejsca, natomiast w kat. Kata Kumiwaza kadeci Kamil
Frankowski, Mariusz Kępa i Adrian Frankowski zajęli V miejsce.

Sport
Druga liga tenisa

w dniu 20 listopada rozegrano II Wojewódzki TurW Łodzi
niej Klasyfikacyjny seniorów w tenisie stołowym. Deklasując

swoich rywali pierwsze cztery miejsca zajęli zawodnicy LKS Omega
Kleszczów: I. Przemysł Gierak; II. Witold Uzarczyk; III. Jarosław Witek; IV. Kamil Trzcinka. Na ósmym miejscu znalazł się Łukasz Posmyk. Zwycięzca II WTK będzie reprezentował województwo łódzkie w II Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym w Zawierciu.

Sport
ZSP wiceliderem powiatu

odbyło się w Bełchatowie podsumowanie roku
25 listopada
sportowego 2010/2011 szkół powiatu bełchatowskiego.

Wśród 16 sklasyfikowanych szkół podstawowych na ósmym miejscu
uplasowała się Szkoła Podstawowa w Kleszczowie (76 pkt.). W tej
kategorii wygrała zelowska Szkoła Podstawowa nr 2 (176 pkt.).
Wśród 11 gimnazjów, sklasyfikowanych w powiatowym rankingu jest także gimnazjum w Kleszczowie z dorobkiem 68 pkt. Zwycięzcą zostało Publiczne Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie (316 pkt.).
W gronie szkół ponadgimnazjalnych klasyfikację sportową wygrało II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (256 pkt.) przed
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (243 pkt.).
Trzecie w tej klasyfikacji I LO z Bełchatowa uzyskało 133 pkt.
W grupie 10 najlepszych sportowców szkół ponadgimnazjalnych znalazło się troje uczniów ZSP w Kleszczowie: Ewelina Dryja, Karol Hasikowski i Konrad Szmit. Wśród nagrodzonych trzynastu
nauczycieli jest Robert Pawlicki z ZSP w Kleszczowie.
Puchar za wywalczone II miejsce w klasyfikacji
szkół ponadgimnazjalnych powiatu bełchatowskiego
odebrała dyrektor
Agnieszka Nagoda-Gębicz (na zdjęciu – z nagrodzonymi uczniami
i trenerem).
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Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim sportowcom
i sympatykom klubu życzy
Zarząd LKS Omega Kleszczów

3

Sport
Powiatowa rada LZS
na nową kadencję

grudnia w sali konferencyjnej SOLPARKU odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego wybrana została Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS
w Bełchatowie na kadencję 2012-2015. Nową przewodniczącą rady została wybrana Urszula Świerczyńska – burmistrz Zelowa. Klub LKS Omega Kleszczów reprezentować
będą w radzie 4 osoby: Jan Gurazda (jako wiceprezes) oraz – jako członkowie – Piotr
Zientarski, Stanisław Różycki i Wojciech Szczęsny.

3

Sport
Sukces Kleszczowa
w powiatowych plebiscytach

grudnia w sali konferencyjnej SOLPARKU w Kleszczowie odbyło się podsumowanie roku sportowego’ 2011 Rady Powiatowej LZS w Bełchatowie. W plebiscycie na sportowca roku w dziesiątce najlepszych znalazło się czworo zawodników LKS
Omega Kleszczów: I m. – pływaczka Barbara Wasilewska; III m. – pływaczka Kinga Trojanowska; IV m. – lekkoatleta Mateusz Podawca; IX m. – lekkoatletka Aleksandra Klewin.
W plebiscycie „Odkrycia sportowe roku 2011” przyznawano równorzędne wyróżnienia. W tym gronie zostały sklasyfikowane dwie zawodniczki LKS Omega Kleszczów: Oliwia Widera (karate, lekkoatletyka) oraz Magda Wójcik (lekkoatletyka).
å ciąg dalszy na str. 16

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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GOK informuje

KÓŁKO FOTOGRAFICZNE I MULTIMEDIALNE
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie planuje uruchomienie
w styczniu 2012 r. dwóch nowych rodzajów zajęć - kółka fotograficznego i multimedialnego. Zapisy chętnych prowadzone będą do
końca grudnia w siedzibie GOK w Kleszczowie (ul. Główna 74). Zajęcia będzie prowadziła Dorota Barłowska - magister sztuki po fotografii w PWSFTiT im. L. Schillera w Łodzi i grafik po Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Więcej informacji pod nr tel. 44/ 731 32 30, 44/ 731 35 63.

WARSZTATY PERGAMANO

Od 1 do 17 grudnia odbywały się w poszczególnych placówkach
GOK zajęcia, których uczestnicy uczyli się wykonywania kartek bożonarodzeniowych metodą pergaminową. Propozycja nowych zajęć
warsztatowych spotkała się ze sporym zainteresowaniem. 6 grudnia
podczas warsztatów odbywających się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łuszczanowicach
nowe umiejętności zdobywało 17 osób - zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dodajmy, że każdy
uczestnik wykonaną przez siebie kartką mógł się potem pochwalić
przed domownikami.

KLESZCZOWSKIE SZOPKI W KRAKOWIE
1 grudnia na Rynku Głównym w Krakowie u stóp pomnika Adama Mickiewicza miała miejsce doroczna prezentacja Szopek Krakowskich. Nie zabrakło na niej
akcentu kleszczowskiego. Klub
Seniora z Łękińska oraz pracownicy GOK
w Kleszczowie
zaprezentowali
na wystawie swoje prace. Seniorzy specjalnie na
tę okazję wykonali szopkę z makaronu, zaś pracownicy GOK zaprezentowali szopkę wykonaną na
szydełku.
Pokonkursową wystawę szopek można oglądać w krakowskim
Muzeum Historycznym do 26 lutego 2012 roku.

LEKCJA W TEATRZE
ARLEKIN
Członkowie kółka teatralno–recytatorskiego wyjechali 8 grudnia do Teatru Arlekin
w Łodzi na spektakl „Najzwyklejszy cud”. Po obejrzeniu
przedstawienia dzieci wzięły udział w lekcji teatralnej,
podczas której zapoznały się
z różnymi typami lalek biorących udział w przedstawieniach w tymże teatrze. Mogły
też samodzielnie poruszać jedną z marionetek czy kukiełek.
Przekonały się, że nie jest to
łatwe zajęcie.
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Sukces Kleszczowa

w powiatowych plebiscytach
å ciąg dalszy ze str. 15

Wśród zawodników, którzy zdobywali punkty w konkurencjach
integracyjnych, znalazł
się Mirosław Krzympiec, a w gronie trenerów–wychowawców,
którzy otrzymali wyróżnienia równorzędne –
trener lekkoatletów Tomasz Bednarski oraz
trener sekcji pływackiej
Robert Pawlicki.
W rywalizacji sportowej gmin powiatu
bełchatowskiego najlepsza okazała się gmina Kleszczów, której
zwycięstwo przyniosły
wyniki uzyskane przez
sportowców LKS Ome- Prezes Omegi Jan Gurazda odbiera
g a K l e s z c z ó w . N a - puchar przyznany gminie Kleszczów
stępne miejsca zajęły: II. Zelów; III. Drużbice; IV. Bełchatów; V. Kluki; VI. Rusiec; VII.
Szczerców.

Gminny
„Dzień Babci i Dziadka”…

... zostanie zorganizowany w sobotę 21 stycznia. Jego organizatorzy proszą osoby zainteresowane udziałem w tym święcie
– babcie i dziadków z terenu gminy, o dokonywanie zapisów
i wpłat. Obowiązuje wpłata w kwocie 5 zł dla członków Klubów
Seniora oraz 10 zł – dla babć i dziadków nie będących członkami Klubów Seniora.
Zapisy oraz wpłaty przyjmowane są w kasie Gminnego
Ośrodka Kultury w Kleszczowie do dnia 5 stycznia włącznie,
w następujących godzinach:
l poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 8.00-15.00
l wtorek – 9.00-17.00

Wśród wielu zwykłych dni są
w roku dni szczególne
Święta Bożego Narodzenia
Czas rodzinnych spotkań,
prezentów i wzruszeń.
W tych wyjątkowych dniach
niech nam wszystkim
udzieli się
czar tych wspaniałych Świąt,
a nadchodzący 2012 rok będzie
czasem sukcesów,
spełnionych marzeń i nadziei.
Życzą
Zarząd i Pracownicy ARR
„ARREKS” S.A.”

