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å ciąg dalszy na str. 4

„Trzymaj formę!”
Tytułowa zachęta 

to hasło szkolnej akcji, 
popularyzującej aktyw-
ność fizyczną. Warto 
byłoby je upowszech-
nić także w środowisku 
pozaszkolnym, jako że 
terenów i sprzętów do 
poprawiania kondycji fi-
zycznej w gminie Klesz-
czów nie brakuje. Oso-
by uprawiające nordic 
walking to już widok co-
dzienny. Warto, by tak 
samo upowszechniło 
się korzystanie z boisk 
i zewnętrznych siłowni.

Więcej na str. 10.

Operacja REKRUTACJA
Na dzień 21 marca (piątek) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Kleszczowie zapowiedział otwarcie swoich podwojów. Corocz-
ny „Dzień otwarty” kleszczowskiego liceum i technikum jest orga-
nizowany z myślą o uczniach, którzy kończą w tym roku edukację 
w gimnazjach.

Więcej na str. 8.

Termy Kleszczów  
– poznajmy trzy warianty

We wtorek 25 marca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy rozpocznie się otwarte dla zainteresowanych mieszkańców 
gminy spotkanie z przedstawicielami biura projektowego, które na 
zlecenie wójta gminy opracowało trzy różne warianty zagospodaro-
wania terenów w sąsiedztwie kompleksu SOLPARK. Główną część 
każdego z tych wariantów będą stanowić baseny termalne. Ich oto-
czenie będzie urządzane jednak pod innym kątem. Jedna z wersji 
ma przyciągnąć inwestorów prywatnych, którzy na wolnych jeszcze 
terenach po zachodniej stronie mogliby utworzyć duży park rozryw-
ki. Druga koncepcja stawia na maksymalne wykorzystanie terenu 
pod kątem zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy. Wariant trzeci 
to urządzenie terenu dla uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

Więcej na str. 3.

Wysmakowane dekoracje
Gminne obchody Dnia Ko-

biet, zorganizowane przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w kleszczow-
skim SOLPARKU, zdominowane 
zostały przez teatralny spektakl 
„3 razy łóżko – komedia małżeń-
ska”, pokazany dwa razy zgroma-
dzonym w auli widzom. Organiza-
torzy zapewnili też mieszkańcom 
gminy doznania smakowe (kawa 
serwowana na kilka sposobów 
przez zawodowych baristów) 
i estetyczne. Można było oglądać 
przykłady aranżacji stolików ka-
wowych z wykorzystaniem ma-
teriałów dekoracyjnych, przy-
gotowywanych podczas zajęć 
warsztatowych w GOK.

Więcej na str. 12.

„Szpikomania” po raz trzeci
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie oraz 

SOLPARK Kleszczów zapraszają na Trzecią Kleszczowską „Szpiko-
manię”, która w piątek, 21 marca odbędzie się na terenie SOLPARKU.

Siedziba GOK na finiszu
Za dwa miesiące ekipy budowlane powinny opuszczać mo-

dernizowaną siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczo-
wie. Co pewien czas odwiedzamy tę największą obecnie inwe-
stycję gminną, by zobaczyć postęp prac. Na zdjęciach zostały 

uchwycone różne 
fazy prowadzonych 
robót. Na tym obok 
- montaż grubych 
szk lanych os łon 
nad wejściem pro-
wadzącym do naj-
niższej kondygna-
cji budynku. Takie 
same szklane ta-
fle osłaniają dolną 
część elewacji.

Więcej na str. 6.

Drogowcy  
w Wolicy…

…pracują teraz przy 
rozbudowie dróg, nazywa-
nych umownie „przy starej 
szkole” (na zdjęciu) i „przy 
starej karczmie”. Łączna 
długość modernizowanych 
odcinków sięga jednego ki-
lometra.
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. 
w Kleszczowie 

informuje, 
iż ponowiła przyjmowanie wniosków o udzielanie 

pożyczek z Funduszu  
Pożyczkowo–Poręczeniowego.

O pożyczkę z FPP ubiegać się mogą: ● firmy z terenu Gminy 
Kleszczów, ● mieszkańcy Gminy Kleszczów rozpoczynający 
działalność gospodarczą, ● akcjonariusze Agencji.
Ponadto zapraszamy na kursy: z języka angielskiego, nie-
mieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego na różnych pozio-
mach.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji „ARREKS” 
S.A. ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów. Ponadto bliższe infor-
macje można uzyskać pod numerem telefonu (44) 731 37 10, 
bądź na stronie www.arreks.com.pl.

ZAPRASZAMY !

11 marca obowiązuje tymcza-
sowa organizacja ruchu na czas 

robót drogowych, prowadzonych w kolej-
nej części Czyżowa. Zmiany w organiza-
cji ruchu objęły teraz północną część miej-
scowości, z wyjątkiem drogi powiatowej 
nr 1500E Sulmierzyce - Kalisko.

W części południowej, gdzie w ubie-
głym roku prowadzone były prace zwią-
zane z przebudową układu drogowego, 
nadal zostanie utrzymana organizacja ru-
chu, zakazująca wjazdu na teren Czyżowa 
od strony drogi powiatowej 3915E Łękiń-
sko - Kamieńsk (zakaz nie dotyczy miesz-
kańców). 

Prace, które będą jeszcze wykony-
wane przy drogach w południowej części 

Czyżów – zmiany w organizacji ruchu

Ponad 45 tys. zł  
odbiorą rolnicy

producentów rolnych złożyło w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie wnioski o zwrot części akcyzy, zawar-

tej w cenie oleju napędowego. Do wniosków załączyli faktury VAT 
na zakup ponad 48,2 tys. litrów paliwa. Kwota pieniędzy, które zo-
staną zwrócone rolnikom, wyliczona przez pracownice Referatu 
Podatków i Opłat Lokalnych wyniosła dokładnie 45.093,87 zł. De-
cyzje dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego wydane zo-
staną w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, natomiast wy-
płata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w kwietniu, po 
otrzymaniu przez Urząd Gminy zewnętrznej dotacji na ten cel.

Zaczyna się sezon wiosennych prac polowych. Zachęcamy 
rolników, by skrupulatnie zbierali faktury za zakup oleju napędo-
wego do maszyn rolniczych. Będą one potrzebne do starania się 
o zwrot kolejnej kwoty akcyzy za okres od 1 lutego do 31 sierp-
nia 2014 roku.

(s)

Nabór  
w podstawówkach

3 marca trwa rekrutacja uczniów klas 
pierwszych szkół podstawowych 

w Kleszczowie i Łękińsku. Dotyczy to uczniów 
urodzonych w 2007 roku (7-latków) i urodzonych 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku (6-lat-
ków). W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie 
obowiązku szkolnego może rozpocząć także - 
na wniosek rodziców - dziecko urodzone pomię-
dzy 1 lipca i 31 grudnia 2008 roku.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szko-
ły przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu, 
natomiast dzieci spoza obwodu szkoły podsta-
wowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 
jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejsca-
mi. Zasady prowadzonej w tym roku rekrutacji, 
a także formularze niezbędnych dokumentów są 
udostępniane poprzez strony internetowe szkół: 
www.spkleszczow.republika.pl oraz www.
splenkinsko.pl.

Na podjęcie decyzji i oddanie w szkole wy-
pełnionych zgłoszeń rodzice mają czas do 
31 marca br. Dokumenty związane z przyjęciem 
dziecka należy składać w sekretariatach szkół.

(s)

Profilaktyczne badania w Bełchatowie

Czyżowa nie powinny utrudniać dojazdu 
mieszkańcom do posesji.

(s)

Szpital Wojewódzki im. Jana Paw-
ła II w Bełchatowie zaprasza mieszkań-
ców gminy Kleszczów na badania profi-
laktyczne 

w zakresie chorób przewodu  
pokarmowego.

10 maja od godz. 9.00 w Zakładzie 
Diagnostyki i Terapii Endoskopowej za-
interesowanym pacjentom będą udziela-
ne porady gastroenterologiczne. Spośród 
przebadanych osób 10 zostanie zakwalifi-
kowanych do badań endoskopowych gór-
nego odcinka przewodu pokarmowego 
(gastroskopia z testem urazowym). Te ba-
dania będą przeprowadzone 24 maja od 
godz. 8.00.

Zapisy osób zainteresowanych 
przebadaniem przewodu pokarmowego 
prowadzi Zakład Diagnostyki i Terapii 
Endoskopowej bełchatowskiego szpi-
tala - nr tel. 44/ 635 82 57.

W zakresie profilaktyki  
chorób oczu 

szpital proponuje wykonanie badania 
SCOT, służącego diagnostyce AMD czyli 
chorobie określanej jako zwyrodnienie 
plamki związane z wiekiem. Jest to choroba 
przewlekła, postępująca i polegająca na 
uszkodzeniu plamki czyli centralnej części 
siatkówki odpowiedzialnej za ostrość 
widzenia i umożliwiającej dostrzeganie 
szczegółów oglądanych przedmiotów, 
a także rozpoznawanie przedmiotów, 
rozpoznawanie barw i postrzeganie 
kontrastów. W maju szpital przeprowadzi 
badania 70 osób po 40 roku życia.

Badania wykonywane będą dla 8-9 
osób na Oddziale Okulistycznym w kolej-
ne poniedziałki i czwartki maja w godz. 
12.00-14.00. Osoby zainteresowane 
mogą zapisywać się na te badania u or-
dynatora Oddziału Okulistycznego - nr 
tel. 44/ 635 83 63.

Od

Od

126

Dzienny opiekun
W wyniku zakończonego już konkursu 

Urząd Gminy wybrał oferty10 pań, które na 
terenie gminy Kleszczów mogą sprawować 
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Są to: 
● Kamila Bujacz (Łuszczanowice), ● Karo-
lina Dąbrowska (Kleszczów), ● Monika Go-
rzelska (Łuszczanowice), ● Ilona Górazda 
(Kleszczów), ● Aldona Guryl (Łuszczano-
wice), ● Justyna Krężoch (Łuszczanowice), 
● Joanna Kurdek (Kleszczów), ● Barba-
ra Matuszczak (Wolica), ● Joanna Muskała 
(Wolica), ● Aneta Zakrzewska (Kleszczów).

Informacje dotyczące pracy dzien-
nych opiekunów można uzyskać w UG 
w Kleszczowie, pok. nr 7, tel. 44/ 731-31-10  
wew. 141.
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P rzygotowania do zagospodarowania terenów wokół SOL-
PARKU i do wykorzystania potencjału wód termalnych w 

Kleszczowie trwają już od paru lat. Pierwsze opracowania doty-
czące zarówno wielkości basenów termalnych, jak i ekonomicznej 
opłacalności różnych wariantów zagospodarowania terenów wokół 
kompleksu przygotował w roku 2011 Instytut Rozwoju Miast z Kra-
kowa. Zaprezentowane przez IRM wyliczenia i propozycje rozwią-
zań nie miały jednak dalszego ciągu w 
postaci bardziej szczegółowych pro-
jektów.

Poważna dyskusja nad planami 
zagospodarowania wód geotermal-
nych oraz nad zagospodarowaniem 
terenów wokół kompleksu SOLPARK 
została wznowiona w II połowie 2013 
roku. W grudniu firmie INW-EKO Con-
sult zlecono w drodze przetargu opra-
cowanie wielowariantowego studium 
wykonalności dla inwestycji pod na-
zwą Termy Kleszczów – Park Sportu, 
Rekreacji, Relaksu i Rozrywki. Reali-
zacja tego opracowania została po-
dzielona na trzy etapy.

W pierwszym, który zakończył się 
3 lutego zostały przygotowane 3 róż-
ne koncepcje zagospodarowania tere-
nów o powierzchni 8,6 ha, przylegają-
cych do SOLPARKU, przeznaczonych 
w całości pod usługi rekreacyjno-spor-
towe. Każdy z wariantów obejmował 
nie tylko optymalne zagospodarowa-
nie wód termalnych z otworu GT-1, 
ale też musiał uwzględniać wykorzy-
stanie funkcji SOLPARKU w całości 
projektu. 

Każda z trzech przygotowanych 
przez INW-EKO Consult koncepcji zawiera wytyczne dla zagospo-
darowania terenu, określenie relacji przestrzennych i funkcjonal-
nych, określenie przestrzeni i powiązań komunikacyjnych.

Trwający obecnie drugi etap prac nad projektem Termy Klesz-
czów obejmuje opracowanie dla trzech wykonanych wcześniej kon-
cepcji zagospodarowania różne rozwiązania architektoniczne, uzu-
pełnione wielowariantowym studium wykonalności. W tej części 
mają być ustalone osobno dla każdej koncepcji takie kwestie jak 
m.in.: ● szczegóły architektoniczne, wraz z wielkością i liczbą ba-
senów wewnętrznych i zewnętrznych, a także wielkością obiektów 
pomocniczych (hotele, gastronomia, zaplecze sportowe); ● anali-
za rynku – określenie konkurencji, grupy docelowej klientów; ● ba-
riery inwestycyjne; ● analizy finansowe, ekonomiczne i prawne; ● 
harmonogram realizacji projektu, wraz z oszacowaniem kosztów; ● 
wskazanie optymalnego modelu zarządzania projektem; ● wskaza-
nie możliwych form finansowania inwestycji.

Finałem tego etapu będzie multimedialna prezentacja prac czy-
li trzech wariantów koncepcji architektonicznej w skali 1:500 wraz 
z fotorealistyczną wizualizacją komputerową 3D, pokazującą zago-
spodarowanie terenu inwestycji. Ta prezentacja będzie miała miej-
sce 25 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie. 

Drugi etap prac koncepcyjnych nad Termami Kleszczów ma 
się zakończyć do 30 kwietnia opracowaniem przez firmę INW-EKO 
Consult wielowariantowego studium wykonalności i przedstawie-
niem konkretnej rekomendacji dla Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Później, przez dwa miesiące planowane są prezentacje i kon-
sultacje wyników z udziałem Rady Gminy Kleszczów, pracownikami 
urzędu, spółek komunalnych oraz z mieszkańcami. W wyniku tych 
konsultacji zostanie ostatecznie wybrany jeden z trzech wariantów. 
Dla niego w trzecim etapie zadania będzie opracowany program 

funkcjonalno-użytkowy. Dokument ten pomoże w ustaleniu plano-
wanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a szcze-
gólnie w obliczeniu ceny ofertowej do przetargu na budowę Term 
Kleszczów. Prawdopodobny termin zakończenia tego etapu to ko-
niec września 2014 roku.

– Obecnie chcielibyśmy przedstawić szerokiemu gronu miesz-
kańców Kleszczowa wyniki zakończonego etapu pierwszego - mówi 

wójt gminy Sławomir Chojnowski. – W trakcie kilku odbywających 
się co dwa tygodnie spotkań z przedstawicielami firmy INW-EKO 
Consult z ośmiu różnych koncepcji zagospodarowania terenów wo-
kół SOLPARKU wybrane zostały ostatecznie trzy.

Oto krótki opis każdej z tych trzech koncepcji:
l Przystosowanie terenu pod inwestora prywatnego. Wer-

sja ta przewiduje zbudowanie na południe od SOLPARKU kom-
pleksu sportowo-rekreacyjnego, połączonego z wysokiej klasy 
przestrzeniami publicznymi, które stanowiłyby otwarcie dla parku 
rozrywki, możliwego do zrealizowania na zachód od opisywane-
go terenu.

l Przystosowana pod możliwości i potrzeby gminy Klesz-
czów. W tym wariancie szczególny nacisk został położony na za-
pewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznych i obiektów, 
z których mogliby korzystać mieszkańcy gminy. Na zachód od term 
mogłaby w tym wariancie powstać mega-atrakcja w postaci hali, 
biodomu lub innego wielkopowierzchniowego krytego obiektu ze 
sztucznie utrzymywanym klimatem tropikalnym. Mógłby on być wy-
korzystany dodatkowo jako dinopark.

l Przystosowanie terenu głównie dla celów sportowych. 
Ten wariant przewiduje zbudowanie obiektów służących do upra-
wiania różnych dyscyplin sportowych w zależności od pory roku, 
przy jednoczesnym całorocznym dostępie do sportów halowych.

– Więcej szczegółów związanych z każdym z tych wariantów 
zainteresowane osoby będą mogły poznać podczas prezentacji 
w dniu 25 marca - mówi wójt S. Chojnowski. – Zapraszam Państwa 
do udziału w tym spotkaniu. 

Z bardziej szczegółowymi opisami każdej z trzech koncepcji 
można się zapoznać na stronie internetowej www.kleszczow.pl. 

(s)

Termy Kleszczów – warianty do dyskusji

Fragment jednej z opracowanych koncepcji urządzenia terenu wokół basenów termalnych
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å ciąg dalszy ze str. 1

Informacja Rady Gminy
w zakresie wywiadu Wójta S. Chojnowskiego
w „Informatorze Kleszczowskim” (nr 4/383)

Jako Radni Rady Gminy Kleszczów po 
ostatniej publikacji wywiadu ze Sławomirem 
Chojnowskim w Informatorze Kleszczow-
skim (nr 4/383) zdecydowaliśmy się wyra-
zić swój zdecydowany sprzeciw podawaniu 
do publicznej wiadomości informacji nie-
prawdziwych. Naszym zdaniem publikacja 
ta wprowadza mieszkańców w błąd, jedno-
cześnie sugerując, iż działania Rady Gminy 
Kleszczów skierowane są przeciwko intere-
sowi mieszkańców.

W naszym odczuciu nadużyciem jest 
wypowiedź, że Fundacja Rozwoju Gminy 
Kleszczów „rękami” Rady Gminy  sprzeda-
wała inwestorom działki należące do Gmi-
ny. Należy w tym  miejscu jasno i niezwykle 
wyraźnie podkreślić, że Fundacja nie może 
sprzedawać gminnych działek.

Pragniemy również przypomnieć, że 
każda uchwała w sprawie sprzedaży grun-
tów wymagała i wymaga sprawdzenia przez 
prawne służby wojewody i co najważniejsze 
takowa nigdy nie została zakwestionowana.

W tej sytuacji podnoszenie zarzutu ja-
koby działania Rady nosiły znamiona prze-
stępstwa wydają się być mocno nieuza-
sadnione, ale o tym zdecyduje Prokuratura 
Rejonowa w Bełchatowie, która prowadzi 
w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. 
Natomiast nie można tolerować publicz-
nych wypowiedzi Wójta Sławomira Choj-
nowskiego, który w odczuciu większości 
radnych zmierza do absolutnego skonflik-
towania oraz zdeprecjonowania Rady Gmi-
ny w oczach mieszkańców. Nie możemy na 
to pozwolić, by Radni działający w interesie 
mieszkańców byli ustami Sławomira Choj-
nowskiego posądzani o chęć niszczenia no-
wych miejsc pracy.

Wątpliwej jakości są też sformułowania 
padające w treści zawiadomienia do Pro-
kuratury. Wójt pisze o zawieraniu umowy 
sprzedaży i umowy przeniesienia własności 
nieruchomości. Pragniemy poinformować, 
że obie wymieniane przez Wójta umowy to 
jedno i to samo. Ponadto warto dodać, że 
zapisy w umowie trójstronnej dotyczące od-
kupu gruntów nie dotyczą nieruchomości, 
na których już rozpoczęto inwestycje. Nie 
było przypadku, by Fundacja Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów nie skorzystała z prawa od-
kupu gruntów, na których nic się nie dzia-
ło, w innym przypadku inwestor ma prawo 
odsprzedać nieruchomość za wynegocjo-
waną cenę.

Sławomir Chojnowski wydał na „do-
świadczoną kancelarię adwokacką”, któ-
ra sprawdzała wykonanie przez Fundację 
Rozwoju Gminy Kleszczów uchwał podję-
tych przez Radę Gminy 50 tysięcy złotych. 
Czy ten „patriotyczny obowiązek”, o którym 
tak głośno mówi Wójt musiał nas tyle kosz-
tować? W Urzędzie Gminy zatrudnionych 

jest przecież trzech prawników, którzy mo-
gli to ponownie sprawdzić.

W działaniu Wójta nadzwyczaj zaska-
kująca jest też nagła skrupulatność z jaką 
Sławomir Chojnowski przygląda się pra-
com Fundacji. Pragniemy przypomnieć, iż 
obecny Wójt będąc radnym zasiadał rów-
nież w Zarządzie Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów. Niezwykle zdumiewającym jest 
więc fakt, że wówczas Sławomir Chojnow-
ski nie dopatrzył się żadnych nieprawidło-
wości w jej działalności.

„Lewe” i intratne interesy Rady Gmi-
ny i Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów 
to mrzonka. Przypadku sprzedaży gruntu 
za cenę nieodpowiadającą jej rzeczywistej 
wartości nigdy nie było, świadczy o tym do-
kumentacja i szereg kontroli przeprowadza-
nych w FRGK. Nie trzeba nawet przytaczać 
pokontrolnych raportów, by dojść do takich 
wniosków. Logika bowiem podpowiada, że 
żaden inwestor nie odkupiłby niezabudowa-
nego gruntu od innego inwestora za cenę 
kilkakrotnie wyższą niż działki sąsiednie na-
leżące do Fundacji.

Wójt Chojnowski mówi również w wy-
wiadzie o „blokowaniu” inwestycji. Jako 
Rada Gminy, która jest organem uchwało-
dawczym, do pomysłów Wójta jest przede 
wszystkim zobowiązana podchodzić racjo-
nalnie. Pragniemy więc podkreślić, że nie 
„blokujemy” pomysłów, tylko nie znajduje-
my dla nich wystarczającego uzasadnienia. 
Powiedzmy wprost: Pana hasła wyborcze 
i ich skuteczna realizacja nie są dla Rady 
Gminy wystarczającą przesłanką do tego, 
by wszystkim Pana pomysłom dawać przy-
słowiowe „zielone światło”. Przykładów jest 
sporo, chociażby wniosek o przyznanie na-
stępnej pożyczki w wysokości 3.000.000 zł 
dla Fundacji „Servire homini” na budowę 
DPS, bez rozliczenia pierwszej udzielonej 
w 2010 roku. Nie mylmy pojęć i kompeten-
cji jakie należne są w świetle prawa dwóm 
organom władzy: wykonawczej (wójtowi) 
i uchwałodawczej (radzie gminy).

Mądry gospodarz szuka kompromisu 
i rozwiązań w kwestiach spornych czy bu-
dzących duże kontrowersje. Wątpliwa ar-
gumentacja, którą operuje Wójt w kierunku 
Rady Gminy jest najlepszym dowodem na 
to, że taka idea urzędowania - ku naszemu 
ubolewaniu - jest Sławomirowi Chojnow-
skiemu odległa. Rada Gminy, która z nada-
nia jest organem stanowiącym i kontrolnym 
ma obowiązek tę funkcję spełniać.

Róbmy swoje, szanujmy swoje pra-
wa i obowiązki z pieczołowitością i należ-
ną uwagą - tylko tak będziemy mogli reali-
zować dobro nadrzędne - los mieszkańców 
Gminy Kleszczów.

Z poważaniem 
 Rada Gminy Kleszczów

„Szpikomania”  
po raz trzeci

Potencjalni dawcy szpiku kostnego będą 
mogli rejestrować się w godz. 10.00-14.00. 
Do akcji zgłosić się mogą osoby w wieku 
od 18 do 50 lat, które nie chorowały na no-
wotwory, choroby hematologiczne, choroby 
immunologiczne i nie są nosicielami wirusa 
HIV, HBS, KCV (żółtaczki typu B i C).

Współorganizatorami „Szpikomanii” są: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klesz-
czowie oraz Oddział Rejonowy PCK w Beł-
chatowie.

KOMUNIKATY
Wiosenne warsztaty kulinarne
„Drób na wiele sposobów” to temat przewodni wio-
sennego cyklu warsztatów kulinarnych, organizo-
wanych z inicjatywy Urzędu Gminy w Kleszczowie. 
Zajęcia zostały zaplanowane w pięciu sołectwach, 
w następujących terminach:
•	 Antoniówka - 31 marca - od 1530 - siedziba OSP 

- kuchnia
•	 Żłobnica - 1 kwietnia - od 1600 - siedziba OSP - 

zaplecze kuchni
•	 Łuszczanowice - 2 kwietnia - od 1530 - dom kul-

tury - kuchnia
•	 Kleszczów - 3 kwietnia - od 1600 - Szkoła Podsta-

wowa - kuchnia
•	 Dębina - 5 kwietnia - od 1500 - siedziba OSP - 

kuchnia
Warsztaty kulinarne w pozostałych sołectwach będą 
zorganizowane jesienią br.

Punkt Zbiórki Odpadów
Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że 
w II połowie marca Gminny Punkt Zbiórki Odpadów 
Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii 
Łuszczanowice będzie czynny w następujących ter-
minach:
•	 17 marca - 10.00-17.00
•	 18, 19 marca - 9.00-17.00
•	 pozostałe dni (bez niedziel) - 10.00-18.00

Wyjazd na targi rolne
12 kwietnia Urząd Gminy w Kleszczowie organizuje 
wyjazd do Bratoszewic na XXII Targi Rolne Agro-
technika. Obok prezentacji maszyn i urządzeń do 
produkcji rolnej oraz nowoczesnych rozwiązań w bu-
downictwie inwentarskim planowane są kiermasze 
ogrodnicze oraz występy artystyczne.
Warunkiem zorganizowania wyjazdu jest zgłoszenie 
się minimum 19 osób. Zapisy prowadzone są w Urzę-
dzie Gminy, pok. 26, tel. 44/ 731-31-10 wew. 131 do 
dnia 8 kwietnia. Przy zapisie przyjmowane są wpła-
ty - 5 zł od osoby (ubezpieczenie i częściowy udział 
w kosztach przejazdu). Wyjazd o godz. 8.00 z parkin-
gu przy Urzędzie Gminy, planowany powrót ok. 16.00.

ARiMR przyjmuje wnioski
Rolnicy mogą już składać wnioski o dopłaty bezpo-
średnie za 2014 rok. Przyjmują je biura powiatowe 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
ale wniosek można także wypełnić i przesłać przez 
Internet. W tym roku nie ma zmian w zasadach przy-
znawania dopłat bezpośrednich.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza II przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wycinki  
w miejscowości Kleszczów.

1. Ilość drewna
Drewno znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku. Łączna ilość 
drewna - 2,69 m3 , w tym wielkowymiarowe (Md) - 1,7 m3, średniowymiaro-
we (Md) - 0,99 m3. 
2. Informacje ogólne
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty na całość drew-
na. 
3. Cena sprzedaży
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w całości 
w wysokości: 706,81 zł brutto (słownie: siedemset sześć złotych zło-
tych 81/100).
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:
•	 przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej 

treści,
•	 sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności,
•	 złożona w jednym egzemplarzu,
•	 każda strona oferty podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 

zaciągania zobowiązań,
•	 wszystkie strony oferty ponumerowane,
•	 wszelkie poprawki dokonywane w sposób czytelny i parafowane przez 

osoby podpisujące ofertę; dodatkowo mogą być opatrzone datą doko-
nania poprawki.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:
Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przy budynku 

GOK w Kleszczowie.
7. Terminy
Termin składania ofert upływa z dniem 02.04.2014 r. godz. 1200. Miejscem 
składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie (pokój nr 8). Ter-
min otwarcia ofert: 02.04.2014 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, numer telefonu

Wójt Gminy Kleszczów
                                                                           ……………………..
                                                                             miejscowość, data 

OFERTA CENOWA
Nawiązując do II ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż 
drewna pochodzącego z wycinki drzew przy budynku GOK w Kleszczowie.

Łączna ilość drewna – 2,69 m3 ………………………………………zł
Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego bę-
dziemy odbierać drewno i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje do przygotowania oferty. Zobowiązujemy się, w przypad-
ku wygrania przetargu, do zawarcia stosownej umowy po otrzymaniu zawiado-
mienia o wyborze naszej oferty.

 ……………………………
pieczęć i podpis

Stanowisko Wójta Gminy
Nie można przejść obojętnie obok treści informacji, której opu-

blikowania Rada Gminy domagała się na łamach „Informatora 
Kleszczowskiego”. Nie można zgodzić się z zawartymi w tej infor-
macji nieprawdziwymi i gołosłownymi ocenami.

Po pierwsze - mówiąc o sprzedaży przez fundację gminnych 
gruntów inwestycyjnych miałem na myśli, co oczywiste, nie for-
malną sprawę własności tych gruntów, ale powszechne w na-
szej społeczności przekonanie, że działki kupowane przez funda-
cję za pieniądze z dotacji pochodzącej z budżety gminy miały być 
miejscem budowy fabryk, a nie lokatą prywatnych kapitałów czy 
przedmiotem obrotu między firmami. Gdyby miało być inaczej to 
Rada Gminy Kleszczów nie byłaby potrzebna do udzielania za-
rządowi fundacji każdorazowo zgody na ich zbycie inwestorowi. 
Z tego właśnie powodu w statucie fundacji znalazł się zapis, mó-
wiący, że do wyłącznej kompetencji fundatora (czyli Rady Gminy) 
„należy wyrażanie zgody na zbywanie majątku trwałego i ustano-
wienie na nim praw rzeczowych”.

Po drugie - badanie przez kancelarię adwokacką uchwał, do-
tyczących zgody Rady Gminy na sprzedaż przez fundację grun-
tów inwestorom, nie było podważaniem kompetencji gminnych 
prawników, którzy projekty tych uchwał parafowali. Nie było też 
podważaniem decyzji biura prawnego wojewody. Radni dosko-
nale wiedzą z przekazywanych im przeze mnie wcześniej infor-
macji, że sprawdzany był sposób wykonania zapisów tych uchwał 
przez zarząd fundacji.

Po trzecie - nigdy w tej sprawie nie padł zarzut „jakoby dzia-
łania Rady nosiły znamiona przestępstwa”. Proszę uważnie prze-
czytać odnośny fragment wywiadu. Jeśli zaś idzie o efekt skiero-
wanego do prokuratury zawiadomienia, to pragnę poinformować, 
że po około trzech miesiącach postępowania przygotowawczego, 
prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Bełchatowie, zo-
stało ono przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Try-
bunalskim, która z datą 20 lutego br. wszczęła śledztwo w spra-
wie (cytuję) „nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków 
przez członków zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, 
skutkujących wyrządzeniem znacznej szkody majątkowej tj. 
o czyn z art. 296 §1 kk oraz w sprawie doprowadzenia Gminy 
Kleszczów do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem po-
przez zainwestowanie środków finansowych na wykonanie prac 
związanych z uzbrojeniem gruntów położonych w obrębie geo-
dezyjnym Bogumiłów, tj. o czyn z art. 286 §1 kk w związku z art. 
294 §1 kk”.

Po czwarte - jest różnica pomiędzy umową sprzedaży, a umo-
wą przeniesienia własności. Ta druga była poprzedzona umową 
warunkową, kiedy prawo pierwokupu danych gruntów przysługi-
wało np. Agencji Nieruchomości Rolnych, albo gminie.

Po piąte - nigdy nie ukrywałem, że ponad 10 lat temu przez 
okres ponad roku byłem członkiem zarządu Fundacji Rozwoju 
Gminy Kleszczów. Z pełną tego świadomością chciałem, by kan-
celaria adwokacka „prześwietliła” też dokumenty związane ze 
sprzedażą gruntów przez fundację w tamtym okresie.

Na koniec - zgadzam się z wzniosłymi opisami cech mądre-
go gospodarza i koniecznością pieczołowitego szanowania swo-
ich praw. Na pierwszym planie zamiast praw stawiam jednak obo-
wiązki nałożone na samorząd przez wyborców. Głosowali na nas 
nie dlatego, żeby czytać w gazecie wzajemne oskarżenia i pole-
miki, ale by samorząd rozwiązywał dla nich konkretne sprawy, na 
przykład doprowadził do skrócenia drogi dojazdowej do kopal-
ni, elektrowni i Bełchatowa oraz stworzył godziwe miejsce opie-
ki lub dziennego pobytu dla starszych osób. Róbmy to więc, za-
miast szukać coraz wymyślniejszych argumentów na pogrążenie 
drugiej strony.

Sławomir Chojnowski
Wójt Gminy Kleszczów
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Centrum Ogrodnicze  
„Dąbrówka” – Radomsko
20-letnie doświadczenie

Największe centrum  
ogrodnicze  w regionie

	ponad 500 odmian roślin
	drzewka owocowe
	ziemia, kora
	kamień ozdobny
	środki ochrony roślin, nawozy
	kompleksowe zakładanie ogrodów
	setki innych produktów

Radomsko, ul. Sucharskiego 350
Tel. 601 80 52 47, 44/ 738 18 06

Szkolne wieści
Awansowali do powiatu
Po przeprowadzeniu gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież zapobiega 
pożarom i chroni środowisko”, w których wzięło udział 60 uczest-
ników z trzech szkół gminy Kleszczów, do eliminacji powiatowych 
turnieju zakwalifikowali się: Bartłomiej Dziadowiec i Konrad Fryś 
(obaj z SP Łękińsko), Patrycja Krawczykowska i Beata Nagoda 
(obie z gimnazjum w Kleszczowie) oraz Marcin Muskała i Dorota 
Przygoda (ZSP w Kleszczowie).

Podróżująca jednoosobowa filharmonia
27 lutego uczniów szkoły podstawowej w Kleszczowie odwie-
dził multiinstrumentalista Marcin Jóźwik. Zaprezentował spek-
takl w trzech odsłonach (klawisze, gitara, trąbka), pokazując 

bogactwo rytmów, 
stylów muzycznych 
oraz różnorodność 
motywów - od Cho-
pina i Beethovena 
po Scotta Joplina.
Program edukacyj-
ny „Przygody z mu-
zyką” inspirowany 
był metodami wy-
chowawczymi Car-
la Orffa oraz We-
roniki Sherborne 
i zawierał prezen-
tacje muzyczne na 
wybranych instru-

mentach. Obok zagranej na instrumencie klawiszowym klasy-
ki muzyki poważnej (Fryderyk Chopin „Polonez A-dur”, Ludwig 
van Beethoven „Dla Elizy”) uczniowie mieli okazję poznać gita-
rowy utwór grupy The Shadows „Apache”, a także wykonane na 
trąbce fragmenty muzyki Johna Williamsa, napisanej do filmu 
„Gwiezdne wojny”.

Sukces Magdaleny Jaśkiewicz
26 lutego odbył się III etap Wojewódzkiego Konkursu Języ-
ka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych. W gronie 
15 uczestników była też Magdalena Jaśkiewicz ZSP w Klesz-
czowie (kl. III a). W tym etapie oceniane były ustne wypowiedzi. 
Magda zajęła siódme miejsce w rejonie i 15 w województwie 
łódzkim. Ceremonia wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się 
24 marca w Łodzi.

å ciąg dalszy na str 8

Siedziba GOK na finiszu

W sali widowiskowej zainstalowano zróżnicowane oświetlenie

Końcowe prace przy układaniu dębowego parkietu na scenie

W dolnym holu dominują różne odcienie szarości
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Pracownia malarstwa i rysunku rozpoczęła swoją działalność 
w grudniu 2011 roku. Zajęcia z grupką mieszkańców prowadziła wte-
dy Marta Waszkiewicz, instruktor - plastyk.

– Ta oferta została skierowana głównie do osób dorosłych - mówi 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie -, chcących nie 
tylko poznać podstawy rysunku i malarstwa, ale też poszerzyć wie-
dzę i rozwijać własną twórczość. 

Uczestnicy zajęć zmagają się z problemem kompozycji obrazu, 
pokazaniem bryły, a także dobieraniem odpowiednich kolorów i świa-

tła. Obecnie instruktorem prowa-
dzącym zajęcia jest Kinga Pasak. 
Uczestnicy zajęć już trzeci rok roz-
wijają swoje pasje i - jak pokazują 
prace niektórych - talenty. Owoce 
ich pracy (wykonywanej nie tyl-
ko podczas zajęć w GOK, ale tak-
że we własnych domach) można 
obejrzeć na otwartej 9 marca wy-
stawie w górnym holu SOLPARKU 
(przy auli). Na wystawie zgroma-
dzono 24 obrazy czworga autorów: 
Iwony Perkowskiej (fot. 1), Doroty 
Kurowskiej (fot. 2), Lesława Jań-
czyka (fot. 3) i Andrzeja Tkacza 
(fot. 4). Tematy prezentowanych 
prac to: malarstwo iluzjonistyczne 
(„Fascynujące uliczki”, „Stara cha-
ta”), malarstwo impresjonistycz-

Do 10 kwietnia w holu kleszczowskiego SOLPARKU można oglądać wystawę malarstwa. Są na niej pre-
zentowane prace mieszkańców gminy, którzy przychodzą na zajęcia z malarstwa i rysunku, organizowa-
ne przez GOK.

Odkryli w sobie  
malarską pasję

ne („Pejzaż jesienny”), malarstwo olejne 
- martwa natura („Słoneczniki”), malar-
stwo akrylowo-olejne („Kwiaty”) i malar-
stwo akrylowe („Pejzaż zimowy”, „Pej-
zaż jesienny”, „Las”).

– W najbliższym czasie uczestni-
cy zajęć będą poznawać kolejne techni-
ki i tematy: obraz „pikselowy”, architek-
tura - rysunek ołówkiem oraz malarstwo 
realistyczne - „Morze” – zapowiada Kin-
ga Pasak.

Przypomnijmy, że zajęcia plastyczne 
dla dorosłych są organizowane w GOK 
w Łękińsku w każdy czwartek w godz. 
15.30-18.30. GOK umożliwia także roz-
wijanie talentów plastycznych u począt-
kujących, małych malarzy. Przeznaczo-
ne dla dzieci zajęcia z prostych technik 
plastycznych prowadzone są w piątki 
w godz. 16.00-17.00.

(s)

1

2

3

4
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Otwarte drzwi  
kleszczowskiej ZSP

odczas „Dnia otwartego” ZSP nie tylko zaprezentuje swo-
ją ofertę edukacyjną na rok 2014/2015. Pokaże też warunki, 

w jakich prowadzone są zajęcia lekcyjne oraz sportowe i jak miesz-
ka się w szkolnym internacie. Goście zostaną zaproszeni do zajęć, 
eksperymentów i zabawy. Oprócz pokazów robotów i nowoczesne-
go sprzętu mechatronicznego, prowadzone będą eksperymenty fi-
zyczno-chemiczne, a także nauka języka hiszpańskiego i angiel-
skiego na wesoło.

Uczestnicy „Dnia otwartego” będą mogli uczestniczyć w warsz-
tatach karate i zajęciach zumby. Planowane są konkursy z nagro-
dami i zielona loteria (w której każdy los oznacza jakąś wygraną). 
Dla zmęczonych wrażeniami dostępny będzie relaks przy muzyce 
szkolnego zespołu. Można będzie także zajrzeć do urządzonej spe-
cjalnie na ten dzień kawiarenki.

„Dzień otwarty” w kleszczowskim Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych potrwa od godz. 10.00 do 15.00. (s)

P

å ciąg dalszy ze str. 6
Szkolne wieści

SERWIS KOMPUTEROWY
4 Instalacja i konfiguracja Windows
4	 Serwis	laptopów	i	komputerów	stacjonarnych
4	 Odzyskiwanie	danych
4	 Backup	danych
4	 Serwis	mobilny	u	Klienta
4	 Wykonywanie	sieci	komputerowych	 

i	bezprzewodowych	w	domkach	jednorodzinnych
4 Inne

www.sieciit.pl					 	 kom.	511-951-592
sieciit.pl@gmail.com	 	 tel.	44/	731	68	68

JĘZYK POLSKI!
Korepetycje z języka polskiego,  

pomoc przy pisaniu prac.

Cena 30 zł/60 min.

Kontakt: 661-170-564.

29-letni mężczyzna
podejmie pracę stałą lub dodatkową  

na terenie Kleszczowa lub okolic.
Posiadam wykształcenie wyższe, prawo 

jazdy kat. B + własny samochód, 
doświadczenie zawodowe w handlu  

oraz chęć do pracy.
Proszę o kontakt telefoniczny: 796 15 19 19

Egzotyka chińskiego języka
Okazuje się, że języki angielski, niemiecki i hiszpański to za mało 
dla uczniów klas językowych ZSP w Kleszczowie. 24 lutego mieli 
okazję zapoznać się z podstawami języka używanego przez najlicz-
niejszą populację na Ziemi. Tajwańczyk Lee Chi Chen, wykładowca 
akademicki na Uniwersytecie Łódzkim, przekonywał, że język chiń-
ski jest o wiele łatwiejszy niż się wydaje. Po tych zajęciach ucznio-
wie ZSP potrafią powiedzieć po chińsku m.in. „dzień dobry”, „jak się 
masz?”, „bardzo dobrze”, „dziękuję”, „czy Twoi rodzice są zajęci” itp.

Zdrowy i aktywny Dzień Kobiet
Na oryginalny sposób obchodzenia Dnia Kobiet wpadła społecz-
ność kleszczowskiego gimnazjum. 7 marca uczniowie przygotowali 
dla koleżanek zdrowe, drugie śniadanie (kanapki z razowego bądź 
pełnoziarnistego chleba z dodatkiem szynki drobiowej, białego lub 
żółtego sera, pomidora, ogórka, rzodkiewki i sałaty). W czasie, 
kiedy chłopcy zajęci byli kuchennymi pracami i dekoracją śniada-
niowych stołów, dziewczęta bawiły się w rytmach zumby. Wspólną 
degustację śniadania poprzedziły życzenia z okazji Dnia Kobiet zło-
żone przez gimnazjalistów.

W Łękińsku - oswajanie z dentystą
5 marca najmłodsi uczniowie szkoły w Łękińsku uroczyście obcho-
dzili Światowy Dzień Dentysty. Pierwszoklasiści wspierani przez 
starsze koleżanki zaprezentowali społeczności szkolnej krótki pro-
gram „Baba Jaga u dentysty”. Wśród uczniów i nauczycieli ogląda-
jących występ nie zabrakło stomatologa - Aleksandry Cieślik oraz 
jej asystentki - pani Joli. Po prezentacji małych aktorów pani doktor 
przeprowadziła krótką pogadankę z uczniami na temat konieczno-

ści dbania o higienę jamy ustnej. Obdarowała też dzieci kolorowymi 
szczoteczkami do mycia zębów.

Rajdowy sukces drużyny z koła PTSM  
w Kleszczowie
Na I Rajd „Peregrynacje czyli podróże wielkich Polaków po angiel-
sku i niemiecku” wybrało się 7 i 8 marca do Czerniewic troje uczniów 
ze Szkolnego Koła PTSM przy SP Kleszczów pod opieką Agnieszki 
Szczęsnej. Daria Gajda (kl. V a) oraz Kinga Wysocka i Filip Ansz-
perger (kl. V c) wywalczyli pierwsze miejsce w rajdowym konkursie 
językowym. Polegał on na drużynowej prezentacji po angielsku lub 
niemiecku wiadomości na temat wielkiego Polaka i kraju, po którym 
podróżował lub dla którego się zasłużył. Uczniowie z Kleszczowa 
przygotowani przez nauczyciel-
kę języka angielskiego Annę 
Kuśmierek wykonali w języku 
angielskim scenkę, pokazującą 
życie Fryderyka Chopina.
Atrakcją czerniewickiego rajdu 
było spotkanie z tomaszow-
skim maratończykiem i alpini-
stą Markiem Hendzelewskim, 
a także zakończony ogniskiem 
nocny spacer po okolicy.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Do wychowanków  
szkolnych świetlic…

… z całego powiatu bełchatowskiego jest adresowany Po-
wiatowy Konkurs Plastyczny „Zakładka do książki” organizowany 
przez nauczycieli ze świetlicy Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka 
w Kleszczowie. Do 30 kwietnia każdy uczestnik spełniający wymo-
gi regulaminu powinien dostarczyć na adres kleszczowskiej szko-
ły (ul. Szkolna 4) jedną pracę konkursową w kopercie z dopiskiem 
„Konkurs plastyczny – świetlica szkolna”.

Szczegółowe zasady konkursu znaleźć można na stronie in-
ternetowej www.spkleszczow.republika.pl. Informacje można też 
uzyskać pod nr tel. 44/ 731-33-46 (wew. 26).
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SPRZEDAM
v ziemię ogrodową
    v piasek budowlany

Tel. 691 971 585

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, nr 199, 
poz. 1227 ze zm.), Wójt Gminy Kleszczów podaje do publicznej 
wiadomości informację o:
przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczów na lata 2014-
2017, z perspektywą na lata 2018-2021, w celu realizacji po-
lityki ekologicznej państwa.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Kleszczów przystę-
pując do opracowywania aktualizacji dokumentu wystąpił do 
właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Łodzi z wnioskiem o uzgodnienie zakresu pro-
gnozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, nr 199, 
poz. 1227 ze zm.), Wójt Gminy Kleszczów, bez zbędnej zwło-
ki, będzie podawać do publicznej wiadomości informacje doty-
czące poszczególnych etapów opracowania dokumentów oraz 
informował o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach, a także 
możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wy-
konaniu.

MATEMATYKA
Korepetycje z matematyki 

w zakresie szkoły podstawowej, 
gimnazjum, szkoły średniej.

Cena 35 zł/60 min.
Kontakt: 605-572-375. 

SPRZEDAM
v stemple budowlane

v wciągarkę do ok. 2 ton

v sprężarkę prawie nową dwutłokową

Tel. 504 252 004

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza VI przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wycinki  
w miejscowości Czyżów.

1. Ilość drewna
Drewno znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku, ułożone w stos:
Średniowymiarowe iglaste (So) - 42,20 m3.
2. Informacje ogólne
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty na całość drewna.
3. Cena sprzedaży
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w całości w wy-
sokości: 3 886,71 zł brutto (słownie trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt 
sześć złotych 71/100).
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:
•	 przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej 

treści,
•	 sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności,
•	 złożona w jednym egzemplarzu,
•	 każda strona oferty podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do za-

ciągania zobowiązań,
•	 wszystkie strony oferty ponumerowane,
•	 wszelkie poprawki dokonywane w sposób czytelny i parafowane przez 

osoby podpisujące ofertę; dodatkowo mogą być opatrzone datą doko-
nania poprawki.

•	 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
•	 Ofertę należy umieścić w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:

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

7. Terminy
Termin składania ofert upływa z dniem 02.04.2014r. godz. 1200. Miejscem 
składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie (pokój nr 8). Termin 
otwarcia ofert: 02.04.2014 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 po-
dania przyczyn.

……………………………………………………
pełna nazwa oferenta oraz adres, numer telefonu

Wójt Gminy Kleszczów
..........................................................

                        miejscowość, data 

OFERTA CENOWA
Nawiązując do VI ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż 
drewna pochodzącego z wycinki w miejscowości Czyżów.

Łączna ilość drewna – 42,20 m3………………………………………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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Świetny wynik piłkarek
dniu 4 marca w hali sportowej gimnazjum w Łobudzicach 
odbyły się mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w ha-

lowej piłce nożnej dziewcząt do lat 16. W imprezie udział wzięły ze-
społy z Kluk, Ruśca, Domiechowic (gmina Bełchatów), Łobudzic 
(gmina Zelów) oraz Kleszczowa (LKS Omega Kleszczów). Oto koń-
cowa kolejność: ● I. Łobudzice, ● II. LKS Omega Kleszczów, ● III. 
Domiechowice, ● IV. Rusiec, ● V. Kluki.

W drużynie Ome-
gi wystąpiły: Aleksan-
dra Klewin, Sandra 
Jakubowska, Katarzy-
na Górazda, Domini-
ka Kowalczyk, Kinga 
Fryś, Roksana Men-
dak, Alicja Tarkow-
ska, Ewelina Obu-
c h o w s k a  i  E m i l i a 
Frankowska.

Dzięki zajęciu dru-
giego miejsca nasza 
drużyna zakwalifiko-
wała się do eliminacji 
międzypowiatowych. 
Organizatorami mistrzostw powiatu były: Rada Powiatowa Zrzesze-
nia LZS w Bełchatowie oraz MG LKS Zelów.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

W

Mistrzowskie koszykarki ZSP
eprezentacja dziewcząt z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie wzięła udział w mistrzostwach powiatu bełcha-

towskiego w piłce koszykowej. 26 lutego w hali sportowej przy ZSP 
nr 4 w Bełchatowie dziewczęta zmierzyły się z ZSO Zelów, wygrywa-
jąc 14:8, z ZSP nr 4 (15:4) oraz z II LO (przegrana 6:15).

W półfinale koszykarki z Kleszczowa wygrały z I LO 28:8, zaś 
w finale trafiły na ZSP nr 3. Wygrana 26:12 przypieczętowała zdo-
bycie po raz trzeci z rzędu tytułu mistrza powiatu. Skład naszej dru-
żyny: Martyna Szmigielska, Justyna Kluba, Justyna Botór, Marta 
Kłodawska, Patrycja Hajduk, Anita Stanios, Weronika Chojka, An-
gelika Gałkowska, Aleksandra Trajdos, Klaudia Jura, Lidia Kowal-
ska i Karolina Nowak. Opiekunem był Marcin Szymak.

Zapisy do sekcji LKS Omega
•	 Sekcja podnoszenia ciężarów prowadzi nabór chętnych do 

uprawiania tej dyscypliny sportu. Treningi odbywają się we 
wtorki i soboty od godz. 16 w siłowni klubu. Zajęcia pro-
wadzi trener Sebastian Ołubek. Telefon - 500 289 774.

•	 Sekcja piłki nożnej LKS Omega Kleszczów prowadzi na-
bór chłopców z rocznika 2005 i młodszych. Zgłoszenia na-
leży kierować do trenera Marcina Węglewskiego. Telefon – 
501 978 007.

Koszykarze ZSP Kleszczów  
na IV miejscu

lutego o mistrzostwo powiatu bełchatowskiego walczyli ko-
szykarze ze szkół ponadgimnazjalnych. W turnieju rozegra-

nym w ZSP nr 3 w Bełchatowie drużyna ZSP Kleszczów wystąpiła 
w nowym składzie. W pierwszym meczu wygrała z ZSP Szczer-
ców 22:4, a w kolejnym minimalnie przegrała z ZSP nr 3 w Bełcha-
towie 13:15. W półfinale rozegranym z faworytem turnieju ZSO Ze-
lów konieczna okazała się dogrywka. Zespół z Kleszczowa przegrał 
21:24. W ostatnim meczu nasi koszykarze ponownie trafili na ZSP 
nr 3 i tym razem przegrali 15:29.

Skład drużyny ZSP Kleszczów: Mateusz Gotszalk, Bartosz 
Grabny, Radosław Klewin, Patryk Pawlak, Błażej Kątny, Jacek Sto-
biecki, Piotr Zbies, Adam Chudy, Filip Wróblewski, Jakub Pintos 
i Mateusz Roczek. Opiekunem był M. Szymak.

Drużyna piłkarek LKS Omega Kleszczów

S p o r t
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Przyjmę pracownika 
do małej gastronomii 

w Kleszczowie.
Tel. 785-197-258, 

512-329-229.

„Trzymaj formę!”
„Stań na pedałach i chwyć mocno rękami oba uchwyty. Poruszaj 

nogami do przodu i do tyłu, jednocześnie pomagając sobie rękami, 
na zmianę ciągnąc i pchając drążki” – tak brzmi instrukcja korzystania 
z urządzenia o nazwie orbitrek. To jeden z najbardziej popularnych 
sprzętów do wykonywania niezbyt skomplikowanych ćwiczeń. Poma-
gają one usprawniać stawy i mięśnie nóg i bioder, wzmacniają mię-
śnie pasa barkowego i ramion, umożliwiają też spalanie tkanki tłusz-
czowej. Orbitreki, biegacze, twistery, wahadła, wioślarze, prostowniki 
pleców montowane są w plenerowych siłowniach od 2010 roku.

Pierwsza plenerowa siłownia powstała w sierpniu 2010 roku 
w Łuszczanowicach, w sąsiedztwie wielofunkcyjnego boiska i placu 
zabaw dla dzieci. To dziś najlepiej wyposażony plac ćwiczeń. Jego 

użytkownicy mogą wzmacniać 
mięśnie i stawy, prostować plecy 
i spalać warstwę zbędnego 
tłuszczu (po zimowym okresie 
mamy go zwykle w nadmiarze), 
korzystając z sześciu zestawów. 
W ich skład wchodzą: ● biegacz 
i orbitrek, ● drabinka i podciąg nóg, 
● ławeczka do ćwiczeń i prostow-
nik pleców; ● twister i wahadło; ● 
prasa nożna i wioślarz; ● wyciąg 
górny i wyciskanie siedząc.

Opisy funkcjonalne do tych przyrządów nie brzmią zbyt trudno 
(choć polonista mógłby się do niektórych „przyczepić”). „Oprzyj bio-
dra na ławce, twarzą skierowaną w dół. Nogi zaprzyj o poprzeczkę. 
Ręce skrzyżuj na klatce piersiowej. Wykonuj płynne, powolne i pełne 
opady i unoszenia tułowia” - to zalecenia dla osoby ćwiczącej na pro-
stowniku pleców.

Obecnie do dyspozycji mieszkańców gminy oddanych jest ponad 
30 różnych zestawów urządzeń, które służyć mają do podnoszenia 
kondycji fizycznej oraz prowadzenia ćwiczeń usprawniających. Przy-
rządy do ćwiczeń zamontowane są w siedmiu miejscowościach na 
terenie gminy. Jakie są to urządzenia?
•	 Czyżów (5 zestawów): ● biegacz i orbitrek, ● podciąg nóg, ● wy-

ciąg górny i wyciskanie siedzące, ● wioślarz, ● jeździec i prasa 
nożna.

•	 Łękińsko (5 zestawów): ● biegacz i orbitrek, ● ławeczka do 
ćwiczeń i prostownik pleców, ● wioślarz, ● jeździec i prasa nożna, 
● steper i drążek do podciągania.

•	 Rogowiec (2 zestawy): ● twister i wahadło, ● podciąg nóg i wio-
ślarz.

•	 Wolica (4 zestawy): ● biegacz i orbitrek, ● ławeczka do ćwiczeń i 
prostownik pleców, ● twister i wahadło, ● prasa nożna i wioślarz.

•	 Żłobnica (4 zestawy): ● prasa nożna i wyciskanie siedzące, ● or-
bitrek, ● wioślarz, ● jeździec i prasa nożna.

å ciąg dalszy na str. 12
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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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

S p o r t

S p o r t

S p o r t
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Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

W POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - 
w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren 
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 
lub (44) 634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Ener-
goserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci  wodociągowej,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - 
w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 
731-37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego – w 
F.H.U. „APIS”, tel. 695-122-863 lub 
692-130-780.

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

Wysokie zwycięstwo na inaugurację
marca na stadionie gminnym odbył się mecz piłkarski inaugurujący wiosenną run-
dę rozgrywek III ligi. Drużyna LKS Omega Kleszczów zmierzyła się z WKS Wie-

luń, wygrywając 4:0. Bramki dla Omegi zdobyli: M. Czaplarski (2), H Górski i K. Szubert.

Siatkarskie mistrzostwa  
– zaproszenie dla kibiców

arząd LKS Omega Kleszczów informuje, że w niedzielę 6 kwietnia odbędą się Mi-
strzostwa LZS Powiatu Bełchatowskiego w Piłce Siatkowej. Rozgrywki drużyn ko-

biecych odbędą się w sali sportowej SP Łękińsko, zaś drużyn męskich – w SOLPAR-
KU Kleszczów.

Początek mistrzostw – godz. 10.00.

Halowy turniej chłopców

Sparingi III-ligowej drużyny
dniu 1 marca na stadionie gminnym odbył się mecz sparingowy pomiędzy dru-
żynami LKS Omega Kleszczów i Zawisza Rzgów. Zakończył się wygrana druży-

ny z Kleszczowa 6:0. Bramki dla Omegi zdobyli: M. Zawodziński (3), H. Górski (2) oraz 
M. Czaplarski i P. Świstak.

lutego w Szkole Podstawowej 
w Łękińsku odbyły się mistrzostwa 

LZS powiatu bełchatowskiego w halowej 
piłce nożnej chłopców do lat 16. O mi-
strzowski tytuł walczyły zespoły z: Kluk, 
Drużbic, Domiechowic (gmina Bełcha-
tów), Ruśca, Kleszczowa (LKS Omega) 
oraz Łobudzic (gmina Zelów). Końcowa 
kolejność drużyn: ● I. Domiechowice, ● II. 
LKS Omega Kleszczów, ● III. Kluki, ● IV. 
Łobudzice, ● V. Drużbice, ● VI. Rusiec.

Skład drużyny LKS Omega Kleszczów: 
Mateusz Zając, Patryk Niedbała, Miłosz 
Podsiadły, Krzysztof Kociniak, Bartosz Pie-
niążek, Piotr Kaczmarczyk, Mateusz Ję-
drzejczyk, Patryk Kusiak, Łukasz Morawski, 
Paweł Pajęcki, Sebastian Popiołek i Bartło-
miej Saternus. Trener: Jacek Drzewiecki.

Organizatorem powiatowych mi -
strzostw były: Rada Powiatowa Zrzesze-
nia LZS w Bełchatowie oraz LKS Omega 
Kleszczów.

27
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„Najmłodszą” siłownią jest ta, która powstała w ramach bu-
dowy boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Antoniówce. 
Zostały na niej zamontowane podobne pod względem funkcji 
urządzenia, choć ich oryginalne nazwy (wszystkie ze słowem 
active na początku), pomogą ćwiczącym dodatkowo poznawać 
język angielski. Znajdziemy więc na placu w Antoniówce takie 
sprzęty jak: press, pusher, swing, stepper, raise, runner, pad-
dle, twister.

Zaletą siłowni zewnętrznych jest fakt, że ćwiczenia odby-
wamy na świeżym powietrzu, w słońcu. Dodatkowo na takie 
rekreacyjne zajęcia można namówić całą rodzinę, bo siłownie 
zewnętrzne urządzone zostały w sąsiedztwie placów zabaw, 
na których w ostatnim czasie zainstalowano sporo nowych, 
ciekawych urządzeń. Nie bez znaczenia jest także to, że wej-
ście na siłownię „pod chmurką” nie wymaga opłaty, nie musimy 
tez inwestować własnych środków w specjalistyczny sprzęt do 
ćwiczeń.

Nie ma potrzeby odbywania wcześniejszego instruktażu. 
Na każdym z urządzeń jest tekstowy opis, informujący do cze-
go dane urządzenie służy i które partie mięśni wzmacnia.

(s)

„Trzymaj formę!”
å ciąg dalszy ze str. 10

GOK informuje i zaprasza
Święto nie tylko dla pań
9 marca podczas pokazu, prowadzonego w przerwach spekta-
klu, uczestnicy gminnych obchodów Dnia Kobiet mogli zobaczyć, 
jak zawodowi bariści przygotowują i serwują napoje na bazie kawy 

espresso, cappuccino, latte, ice cofee. W prze-
stronnych holach SOLPARKU pracownicy GOK 
przygotowali wystawę, pokazującą sposoby 
aranżacji stolików kawowych.
Zostały do tego wykorzystane prace, wykonane 
w różnych technikach przez uczestników zajęć 
i instruktorów GOK, podczas warsztatów z rę-
kodzieła artystycznego: malowany jedwab, ko-
ronka frywolitkowa i szydełkowa, kwiaty z bibu-
ły, ażurowa ceramika. Były też prace wykonane 
technikami: decoupage (na zdjęciu), filcowania 
na jedwabiu oraz filcowania na siatce silk laps. 
Za sprawą jajek zdobionych techniką temari 
i zdobionych filcem (na sucho) w dekoracjach 
pojawiły się motywy wielkanocne.

Komediowy spektakl, którego wykonawcami byli aktorzy Adrianna 
Biedrzyńska, Emilia Komarnicka, Jan Jakub Należyty i Michał Le-
sień dostarczył widzom okazji do dobrej zabawy. Głównym elemen-
tem dekoracji było potężnych rozmiarów łóżko, ustawione na sce-
nie. Nic dziwnego, skoro tytuł przedstawienia brzmiał „3 razy łóżko 
- komedia małżeńska”.

Na widowni zasiadły osoby, które zdobyły wcześniej bezpłatne wej-
ściówki, wydawane przez GOK. Szkoda, że nie wszystkie przyszły. 
Część miejsc nie była zajęta. Apelujemy, by w przyszłości (o ile 
GOK zdecyduje się jeszcze na taką formę dystrybucji biletów) wej-
ściówki były odbierane przez osoby bardziej odpowiedzialne.

Zajęcia breakdance 
Zainteresowane nauką tańca breakdance dzieci i młodzież GOK za-
prasza do udziału w zajęciach, które odbędą się w środę 19 mar-
ca w sali rehabilitacyjnej SOLAPRKU w godz. 15.30-17.00. Zaję-
cia prowadzone będą przez Grzegorza Sztandera - tancerza, jurora 
i instruktora tańca breakdance, wieloletniego członka grupy tanecz-
nej Dropsy Squad.

Jajka zdobione techniką temari
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie serdecznie zaprasza 

mieszkańców gminy do uczest-
nictwa w warsztatach zdobienia 
jaj techniką temari. Podczas zajęć 
uczestnicy poznają podstawy tej 
techniki, wykonując samodzielnie 
pisankę. Wszystkie zajęcia odby-
wać się będą w lokalnych domach 
kultury, w godzinach 16.00-20.00.
Terminy warsztatów: l 26 marca 

- Łękińsko, l 27 marca - Rogowiec, l 28 marca - Antoniówka, 
l 1 kwietnia - Kamień, l 3 kwietnia - Łuszczanowice, l 4 kwiet-
nia - Dębina, l 8 kwietnia - Czyżów, l 11 kwietnia - Żłobnica.

Opr. (s)


