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W szóstą rocznicę śmierci
Jana Pawła II

sobotę 2 kwietnia odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem szóstej
rocznicy śmierci Jana Pawła II. W kościele parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie została odprawiona dziękczynna Msza św. Po jej zakończeniu zaprezentowano
publiczności okolicznościowy program, wypełniony fragmentami „Tryptyku rzymskiego”,
nastrojowymi utworami Czesława Niemena oraz myślami i spostrzeżeniami Jana Pawła II. Koncert został przygotowany przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie we współpracy z II LO w Radomsku.
Potem uczestnicy uroczystości zgromadzili się przy kleszczowskim pomniku Jana
Pawła II, gdzie - po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego - nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. W tej ceremonii uczestniczyli m.in. uczniowie Gimnazjum i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie oraz mieszkańcy gminy.
Wspominaniu osoby i dorobku Papieża - Polaka służył też zorganizowany w następnym dniu pokaz filmu „Jan Paweł II. Szukałem Was…” w auli Kompleksu SOLPARK. Pokaz zorganizował i bilety widzom sprzedawał Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.
(s)

Robią małe witraże,
uczą się masażu
dziesięcioosobowa grupa rozpoczęła w „Arreksie” za21 marca
jęcia, podczas których poznaje technikę wykonywania ma-

łych form witrażowych oraz biżuterii. Widoczne na zdjęciu kolorowe
zawieszki to efekt dotychczasowych warsztatów.
Początek zajęć drugiej grupy uczestniczek ustalony został na
7 kwietnia.
- W czasie 30godzinnych warsztatów
przy wykorzystaniu narzędzi i materiałów zapewnionych w ramach
projektu przez Agencję „Arreks” uczestniczki poznają tajniki
i same wykonują małe
formy witrażowe i biżuterię - naszyjniki, kolczyki, bransoletki – mówi Zofia Pasternak, organizatorka szkoleń.
– Planujemy łącznie przeszkolić cztery grupy po 10 osób każda. Zainteresowanych zapraszamy, dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami.
Nie jest to jedyny projekt szkoleniowy, na którego organizację
Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A. pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL i w którym
bezpłatnie uczestniczą osoby bezrobotne z powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego i pajęczańskiego. W ramach Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywå ciąg dalszy na str. 3

Klucze - wczesną jesienią

B

ełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa kontynuuje swoją inwestycję w Łuszczanowicach. Trzy pierwsze budynki
mieszkalne zostały przykryte dachami. Na ceglanych elewacjach
bieleją już ramy zamontowanych okien. Wewnątrz budynków
trwają prace instalacyjne. Na zewnątrz niedługo zacznie się wykonywanie dociepleń z 12-centymetrowych płyt styropianowych.

- Zima nie spowodowała opóźnień, bo firma wykonawcza zdążyła zamknąć pierwsze budynki przed nadejściem mrozów i zapewniła swoim pracownikom front robót – mówi Andrzej Ratajski,
prezes zarządu BSM. – W IV kwartale zeszłego roku zaczęła się
także budowa trzech kolejnych budynków. Dziś ich ściany sięgają już pierwszego piętra.
Spółdzielnia znalazła nabywców na ok. 90 proc. mieszkań,
które znajdują się w sześciu budynkach. Klucze do pierwszych
mieszkań zostaną przekazane nabywcom najprawdopodobniej
już w III kwartale. Teraz trwa przyjmowanie zgłoszeń osób, które
chciałyby zamieszkać w spółdzielczych lokalach w kolejnych domach wielorodzinnych.
å ciąg dalszy na str. 3

2

Informator

KLESZCZOWSKI

W urzędowym kalejdoskopie
KONKURSOWE TROFEA. Jak już informowaliśmy gmina Kleszczów
zdobyła główną nagrodę wśród samorządów liczących poniżej 70 tys. mieszkańców w konkursie „Najlepiej oświetlone miasto i gmina 2010”. 23 marca
podczas uroczystej gali Międzynarodowych
Targów
Sprzętu
Oświetleniowego ŚWIATŁO 2011
w Warszawie odbyło się wręczenie
nagród laureatom organizowanego
od 13 lat konkursu. Konkursowe
trofea: dyplom, oryginalną statuetkę
w formie dużej żarówki oraz ozdobną pieczęć promocyjną z hasłem
„KLESZCZÓW – najlepiej oświetlona gmina 2010 r.” odebrał sekretarz
gminy Kleszczów – Kazimierz Hudzik (na zdjęciu).
M. WOCH WYBRANY DO IZBY ROLNICZEJ. 3 kwietnia odbyły się

we wszystkich gminach w Polsce wybory delegatów do rolniczego samorządu
czyli do izb rolniczych. W gminach o powierzchni użytków rolnych do 4 tys.
hektarów wybierano jednego delegata, a w gminach liczących powyżej 4 tys.
ha użytków rolnych - dwóch.
Gminę Kleszczów w radzie powiatowej łódzkiej izby będzie reprezentował
49-letni Marek Woch, mieszkaniec Wolicy. Był on jedynym kandydatem, zgłoszonym do niedzielnych wyborów. W Kleszczowie odnotowaliśmy wyjątkowo
niską frekwencję głosujących. Spośród 1189 rolników, uprawnionych do oddania swego głosu zagłosowało tylko 47 osób. Pięcioosobowej Gminnej Komisji
Wyborczej przewodniczyła Barbara Pietrzyk.

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW. W tym roku rolnicy już po

raz ósmy mogą ubiegać się o unijne dopłaty bezpośrednie. Wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2011 r. biura powiatowe ARiMR zaczęły przyjmować tradycyjnie od
połowy marca. 16 maja
upłynie podstawowy termin składania wniosków.
Karą dla spóźnialskich
będzie
zmniejszenie
należnej płatności o 1%
za każdy dzień roboczy
opóźnienia.
Tak, jak co roku, z inicjatywy Urzędu Gminy rolnicy
z terenu gminy Kleszczów
mogą liczyć na pomoc
Pracownik GCI Karol Podawca pomaga wypełnić wniow prawidłowym wypeł- sek o dopłaty mieszkańcowi Wolicy, Józefowi Dąbrówce.

KOMUNIKATY MEDYCZNE
NZOZ w Kleszczowie rozpoczyna tegoroczną akcję szczepień
profilaktycznych zleconych i sfinansowanych z budżetu gminy
Kleszczów. 14 kwietnia odbędzie się pierwsza tura szczepień
uczennic klas IV szkół podstawowych przeciwko wirusowi HPV.
Informacje dotyczące szczepień - NZOZ Kleszczów, tel. 44/ 731
30 80.
***
W kwietniu lekarz-ginekolog z łódzkiego CZMP przyjmuje pacjentki w Gminnym Ośrodku Zdrowia w trzy kolejne czwartki: 14,
21 i 28 kwietnia.
***
Nastąpiły zmiany w godzinach pracy masażysty i rehabilitanta
w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Przyjęcia pacjentów w obu gabinetach odbywają się w:
• poniedziałek, środa – 11.00 - 17.00,
• wtorek, czwartek, piątek – 8.30 - 14.40.
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nieniu wniosków przez przygotowane do tego osoby. Pomoc można uzyskać
w Gminnym Centrum Informacji (ul. Główna 122), a także w Urzędzie Gminy
(pok. nr 11).
Dla przypomnienia informujemy, że GCI jest otwarte w poniedziałki i wtorki od
godz. 8 do 16, a w środy, czwartki i piątki – od 12 do 20. Dodatkowy termin to
dwie soboty w miesiącu, kiedy GCI działa od godz. 8 do 16. W kwietniu ustalone dla GCI soboty pracujące to 9 i 30 kwietnia.

GMINNE INWESTYCJE W TOKU. Od kilkunastu dni przy drodze
powiatowej w okolicach Czyżowa widać pracowników, którzy na
oczyszczonym z drzew i zarośli
terenie przygotowują budowę nowego mostu na kolejnym odcinku
gminnej obwodnicy. Trwają też
roboty budowlane i instalacyjne,
związane z budową nowej oczyszczalni ścieków w Żłobnicy oraz modernizacją oczyszczalni w Kolonii
Łuszczanowice (na zdjęciu).
Urząd Gminy zakończył przetarg,
w którym wybrano wykonawcę
kolejnej inwestycji. Chodzi o rozbudowę fragmentu drogi powiatowej Kalisko
- Sulmierzyce od zjazdu z obwodnicy (w Żłobnicy) do granic gminy w Antoniówce. Zadanie obejmuje m.in. poszerzenie jezdni do 7 metrów oraz budowę
2,5-metrowej ścieżki rowerowej o długości ponad 1100 metrów. Przy tej inwestycji zostaną przebudowane istniejące obiekty mostowe, a także uzupełnione
fragmenty niezbędnej infrastruktury technicznej. Wykonawcą tych robót będzie
piotrkowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. Oczekiwany termin oddania przebudowanego odcinka drogi to 31 października br.

ROLNICY ODZYSKAJĄ 28,5 TYS. ZŁ. Od 1 do 31 marca wnioski
o zwrot części akcyzy z tytułu zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego
w pracach rolnych, złożyło w Urzędzie Gminy 80 producentów rolnych.
- W złożonych wnioskach producenci wykazali 734 hektary użytków rolnych,
na które przysługuje zwrot części podatku akcyzowego – mówi Anita Mielczarek, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. - Do złożonych wniosków zostały dołączone faktury VAT na zakup ponad 33,6 tys. litrów oleju napędowego.
Zgodnie z obowiązującym w tym roku wskaźnikiem łączna kwota wydatków na
paliwo, którą odzyskają rolnicy z gminy Kleszczów wyniesie 28.484,29 zł.
Decyzje dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego wydane zostaną w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, a wypłata należnych pieniędzy będzie
realizowana od 2 do 31 maja.
(s)

Ważne dla przedsiębiorców
Informujemy przedsiębiorców, że w związku z nowelizacją ustawy o swobodzie gospodarczej od 1 lipca 2011 r. zostanie utworzona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prosimy zatem o uaktualnienie danych w Ewidencji
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kleszczów.
Wypełniony Wniosek EDG-1 prosimy złożyć osobiście lub przez
pełnomocnika w kancelarii Urzędu Gminy Kleszczów przy ul. Głównej 47 (pok. nr 8), przesłać listem poleconym z notarialnie poświadczonym podpisem albo drogą elektroniczną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Do CEIDG będą mogły zostać wprowadzone jedynie dane aktualne (m.in. rodzaj wykonywanej działalności określony wg PKD
2007 oraz adresy zamieszkania i wykonywania działalności).
Bliższych informacji może udzielić Krzysztof Zasuwa (pok. nr 6),
tel. 44 /731 31 10, w. 104.
Wniosek EDG-1 można pobrać w Urzędzie Gminy w Biurze
Obsługi Klienta, w pok. nr 8 oraz ze strony internetowej www.
bip.kleszczow.pl - zakładka „Karty usług wg tematów”, zakładka
„Działalność gospodarcza”, a także ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki.
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Kolejna sesja…
… Rady Gminy Kleszczów odbyła się 22 marca. Radni zajęli się m.in. tematem funduszu sołeckiego, na który składałyby się
środki pochodzące z budżetu gminy. Możliwość tworzenia takiego
funduszu dała ustawa z lutego 2009 r. Fundusz sołecki przeznaczany ma być na realizację przedsięwzięć, o które wnioskują sołectwa w danej gminie. Radni – podobnie jak w roku 2009 i 2010 postanowili nie wyodrębniać funduszu sołeckiego. Swoją decyzję
uzasadnili tym, że wnioski inwestycyjne, zgłaszane przez mieszkańców sołectw na zebraniach wiejskich są sukcesywnie realizowane przez Urząd Gminy. Tę opinię poparli też niektórzy z uczestniczących w sesji sołtysów, a radny Lesław Jańczyk (wcześniej
sołtys Żłobnicy) stwierdził: „Uważam, że rady sołeckie nie dałyby
sobie rady z realizacją tych zadań”.
Kolejna z przyjętych uchwał dotyczyła zamiany działek pomiędzy Gminą Kleszczów a Parafią Rzymskokatolicką NMP Anielskiej w Kleszczowie. Wniosek o zamianę działek został podjęty na
wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy 2 lutego. Teraz
w formie uchwały Rada Gminy przy jednym głosie wstrzymującym
zgodziła się na zamianę gminnej działki nr 313/13 przy skrzyżowaniu ul. Ogrodowej z ul. Główną na należącą do kleszczowskiej parafii działkę nr 313/20 przy ul. Ogrodowej. Zamiana gruntów umożliwi Fundacji „Servire Homini” budowę domu pomocy społecznej
w Kleszczowie bez oczekiwania na zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów.
Znowelizowana w czerwcu 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie nałożyła na samorządy obowiązek opracowania i realizacji stosownego programu. Radni przyjęli jednogłośnie „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015”, który szczegółowo definiuje rodzaje przemocy w rodzinie i opisuje cele oraz
sposoby ich realizacji.
Koordynatorem gminnego programu będzie kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oprócz GOPS do realizacji
programu zostały włączone: Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie, NZOZ, placówki oświatowe, a także generalnie cała społeczność gminy
Kleszczów. Program jest finansowany z budżetu gminy, ze środków zaplanowanych na pomoc społeczną. Do skutecznej realizacji

Poszukiwani świadkowie
Urząd Gminy w Kleszczowie poszukuje świadków wypadku
drogowego, który miał miejsce w Żłobnicy 23.11.2010 r. W wyniku wypadku poszkodowany został jadący rowerem mieszkaniec naszej gminy.
Osoby mogące udzielić informacji w tej sprawie proszone są
o kontakt w Urzędzie Gminy pokój nr 23, lub telefonicznie pod
numerem 44/ 731 31 10 wew. 148.

Robią małe witraże,
uczą się masażu
å ciąg dalszy ze str. 1
ności zawodowej na obszarach wiejskich” realizowany jest kurs
masażu klasycznego i leczniczego, na który zgłosiło się 16 uczestników. Rozpoczął się 4 kwietnia, a jego zakończenie zaplanowano
na 2 czerwca. Oprócz 150 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych
uczestnicy odbędą dodatkowe dwudniowe szkolenie, poświęcone
technikom aktywnego poszukiwania pracy.
Bonusem dla uczestniczek warsztatów uczących wykonywania
małych witraży i biżuterii jest szkolenie „Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą”. Dodajmy, że w maju kleszczowska agencja
„Arreks” rozpocznie kolejne szkolenie, pozwalające osobom bezrobotnym zdobyć zawód barmana.
(s)

3

tego programu zostanie powołany zespół interdyscyplinarny, złożony z przedstawicieli wspomnianych podmiotów. W jego skład wejdą też: przedstawiciel posterunku policji i kurator sądowy. Siedzibą
zespołu ma być GOPS.
Na marcowej sesji radni zajęli się też kwestią wysokości opłat
za internat. Do końca trwającego obecnie roku szkolnego opłata miesięczna za miejsce w kleszczowskim internacie wynosi 320
zł. Ponieważ dla części zamiejscowych uczniów, którzy w kwietniu
będą decydować się na wybór nowej szkoły wielkość opłat może
mieć istotne znaczenie, Rada Gminy na wniosek dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych postanowiła ustalić stawkę opłat na
kolejny rok szkolny. Po dyskusji zdecydowano się nie zmieniać wysokości czesnego.
Radni wprowadzili zmiany w dwóch podjętych na lutowej sesji uchwałach, dotyczących udzielenia pomocy finansowej. Wniosek w tej sprawie złożyła Komenda Powiatowa PSP w Bełchatowie
i Urząd Miejski w Przedborzu.
Kolejna przyjęta uchwała uregulowała zasady obejmowania przez Gminę Kleszczów nowych udziałów w spółkach, których udziałowcem lub akcjonariuszem jest gmina. Radni zgodzili
się ponadto na wprowadzenie zmian statutu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie. Główna zmiana dotyczy zmniejszenia składu zarządu ZKG do 3 – 5 osób. Jeśli wszystkie gminy członkowskie zaakceptują projekt zmniejszenia składu zarządu
wówczas zmiana statutu zostanie przesądzona. Rada podjęła też
uchwałę o wyborze swojego przedstawiciela na Zgromadzenie
Związku Komunalnego Gmin. Oprócz wójt Kazimiery Tarkowskiej
gminę Kleszczów na zgromadzeniu będzie reprezentował radny
Tadeusz Kuśmierek.
(s)

Kampania edukuje,
choć nie wszystkich

Co bezmyślnemu i niebezpiecznemu procederowi wypalania
suchych traw, porastających łąki i nieużytki. Straszenie odpowieroku wiosną rusza kampania, która ma przeciwdziałać

dzialnością karną, a także argumenty ekologiczne pomagają, bo
przypadków wypalania traw jest co roku jakby mniej. Zdarzają się
jednak ciągle wielkie pożary, powodowane przez nieodpowiedzialne osoby. 4 kwietnia w miejscowości Zawadów (gmina Bełchatów)
aż osiem zastępów strażackich zajętych było gaszeniem płonących
traw na powierzchni ok. 4 hektarów oraz półhektarowego młodnika. Akcję utrudniał silny wiatr, a samochody zakopywały się w grząskim terenie.
Zastępca komendanta Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie, Wojciech Jeleń informuje, że w marcu strażacy interweniowali trzy razy przy palących się trawach na terenie gminy Kleszczów.
Na szczęście były to pożary bez porównania mniejsze niż ten, w Zawadowie. 5 marca w Łękińsku paliły się trawy na powierzchni ok.
dwóch arów, a trzy dni później w Kamieniu na powierzchni ok. 1 ara.
Do ich ugaszenia wystarczyło wezwać jeden zastęp OSP. Największe – jak dotąd - zdarzenie miało miejsce 14 marca w Żłobnicy. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni ok. hektara. Do skutecznej interwencji potrzebne były 2 zastępy strażackie.
(s)

Klucze - wczesną jesienią
å ciąg dalszy ze str. 1
Przypomnijmy, że każdy z nich posiada trzy kondygnacje oraz
poddasze użytkowe. Na parterze, pierwszym i drugim piętrze znajdują się po trzy lokale mieszkalne - 2 o powierzchni użytkowej 60,80
m2 i jedno o powierzchni 33,50 m2. Poddasze mieści także trzy
mieszkania – 2 o pow. 48,80 m2 i jedno o pow. 31,80 m2. Na wykonawcę pierwszych sześciu budynków bełchatowska spółdzielnia
wybrała radomszczańską firmę Tados Firek.
- O tym, kto będzie budował kolejne budynki zdecydujemy najpóźniej w maju – zapowiada prezes BSM A. Ratajski.
(s)
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Jaką szkołę wybrać?

T

XI Święto Matematyki

ytułowe pytanie już od wielu tygodni zadają sobie uczniowie trzecich klas gimnazjum. Do końca kwietnia będą musieli podjąć decyzję i zarejestrować się w trzech różnych szkołach ponadgimnazjalnych,
wskazując tę najbardziej przez siebie pożądaną. Zamiast dawniejszego
„składania papierów” odbywa się to teraz drogą elektroniczną.
W zdobyciu niezbędnej wiedzy o dostępnych w najbliższej okolicy profilach kształcenia pomagają gimnazjalistom ich rodzime szkoły. 15 marca
przedstawiciele 11 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów bełchatowskiego i radomszczańskiego zaprezentowali uczniom trzecich klas Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie ofertę edukacyjną na rok szkolny 2011/2012. Uczniowie, a także ich rodzice zebrali się w auli kompleksu
SOLPARK. Zorganizowane po południu spotkanie trwało dwie i pół godziny.
Spotkania informacyjne, które mogą pomóc gimnazjalistom w wyborze
dalszej ścieżki kształcenia, kleszczowskie gimnazjum organizuje od kilku lat. Zorganizowanie w jednym miejscu przeglądu najciekawszych ofert
najbliższych szkół ponadgimnazjalnych oznacza dużą oszczędność czasu
dla uczniów i ich rodziców.
Kolejna okazja do uzupełnienia wiedzy o dostępnych kierunkach
kształcenia nadarzyła się naszym gimnazjalistom 29 marca. Tego dnia
uczniowie III klas wyjechali do Muzeum Regionalnego w Bełchatowie na
I Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych. Podczas półtoragodzinnego pobytu młodzież miała okazję porozmawiać m.in. z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej oraz
OHP. Największą atrakcją było zapoznanie się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych powiatu bełchatowskiego, które wzięły udział w prezentacjach.
(s)

Nabór do przedszkoli
przedszkola samorządowe w Kleszczowie, ŁęP ubliczne
kińsku i Łuszczanowicach prowadziły w marcu rekrutację

na kolejny rok szkolny. Każda z placówek tradycyjnie zorganizowała w tym czasie Dni Otwarte, by rodzice oraz ich pociechy,
rozpoczynające za kilka miesięcy przedszkolną edukację, mogły
już teraz poznać nauczycieli, ofertę programową oraz sale zajęć
i ich wyposażenie. Z zaproszenia do udziału w Dniach Otwartych
skorzystało wiele osób.

Przedszkole w Kleszczowie odwiedziło kilkanaścioro rodziców wraz z dziećmi. Wizyta rozpoczęła się… od sztuczek magicznych. Przybyłym gościom, a także dzieciom, które już teraz
uczą się w tej placówce, zaprezentował je iluzjonista. Po jego
występie przyszła pora na obejrzenie sali, przeznaczonej na zajęcia najmłodszej grupy, a także na rozmowy z dyrektorką i wychowawczyniami.
Każdy z rodziców mógł zaopatrzyć się nie tylko w kartę zgłoszenia dziecka, ale także w informator opisujący m.in. zajęcia
dodatkowe proponowane maluchom oraz metody dydaktyczne,
stosowane w procesie wychowawczym.
(s)

P

rzy ulicy Szkolnej w Łękińsku rośnie stara sosna,
której wiek mieszkańcy określają na ponad sto lat.
Uczniowie klasy IV spróbowali nieco dokładniej określić wiek
tego drzewa. Zmierzyli jego obwód na wysokości 135 cm od
poziomu gruntu. W tym miejscu sosna mierzy 287 cm. Z pomocą specjalnego wzoru wyliczyli, że przybliżony wiek sosny to 120 lat.
Poczynione przez uczniów obliczenia były jednym z elementów XI Święta Matematyki, obchodzonego w szkole w Łękińsku.
- Niekonwencjonalny sposób zainteresowania uczniów
matematyką, to jeden z najważniejszych celów organizowanego co roku święta – mówi nauczycielka tego przedmiotu, Grażyna Szczęsna. - Obowiązkowa matura z matematyki
daje dziś wielu uczniom szansę podjęcia takich studiów, które
przygotują ich do pracy w bardzo poszukiwanych zawodach.
Święto Matematyki zdominowały konkursy zadaniowe.
Wyniki międzynarodowego konkursu Kangur, do którego
przystąpiło 20 uczniów z klas IV–VI będą znane pod koniec
kwietnia. W innych konkursach najlepsze wyniki uzyskali: Kinga Fryś („Zadania kangurowe”), Natalia Szczepocka, Aldona
Knysiak i Kinga Fryś („Mistrz tabliczki mnożenia”) oraz Mateusz Knysiak i Aldona Knysiak („Zagadki matematyczne”).
Odbyła się także lekcja otwarta z matematyki w kl. IV. Jej
obserwatorami byli zaproszeni rodzice i nauczyciele. Temat
dotyczył ułamków o mianownikach 10, 100 i 1000.
(s)

Otwarte drzwi ZSP
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
23 marca
zorganizował Dzień Otwarty. Miał on umożliwić gimnazjali-

stom i ich rodzicom poznanie oferty edukacyjnej liceum i technikum,
a także pokazać, w jakich warunkach odbywają się tu zajęcia dydaktyczne.
- W programie dnia znalazły się m.in.: pokazy robotów, wykonanych przez naszych uczniów z klocków LEGO – mówi dyrektor
Agnieszka Nagoda-Gębicz. - W hali sportowej zorganizowaliśmy rozgrywki w piłkę siatkową chłopców i dziewcząt, a na basenie - zawody
pływackie. W pracowni artystycznej można było obejrzeć prezentację multimedialną, przedstawiającą walory naszej szkoły oraz krótki
film nakręcony przez Mariusza Frukacza - ucznia I klasy technikum.
Nauczyciele poprowadzili dla
zainteresowanych zajęcia warsztatowe: język angielski i niemiecki na wesoło, zajęcia z kaligrafii, doświadczenia z fizyki i chemii.
Uczniowie ZSP oprowadzali swoich młodszych kolegów i ich rodziców po kolejnych częściach Kompleksu Dydaktyczno-Sportowego SOLPARK, prezentowali także
warunki, w jakich mieszka się w szkolnym internacie.
(s)

Zostań twórcą komiksu

GOK zaprasza na zajęcia warsztatowe osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w tworzeniu komiksów. Zajęcia nazwane
„Zróbmy sobie… komiks” odbywają się w świetlicy GOK w Kleszczowie. Więcej informacji: tel. 44/ 731 32 30.
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Inwestycje w elektrowni
Mistrzostwa Polski

135 zawodników z 48 klubów uczestniczyło w Mistrzostwach Polski Seniorów w Kickboxingu Low-Kick, zorganizowanych od 25 do 27 marca w
kleszczowskim Kompleksie SOLPARK. Zawody sędziowało 8 sędziów
wytypowanych przez Polski Związek Kickboxingu. Najlepszym klubem
mistrzostw został GKS Champion Gdańsk. Wśród kobiet mistrzowski tytuł
zdobyła Kamila Bałanda (GKS Champion Gdańsk), a wśród mężczyzn Kamil Dajwłowski (PSSW Tom Center).
W krótkiej historii SOLPARKU była to jedna z najbardziej prestiżowych i
wymagających dużej sprawności organizacyjnej imprez.
Niedzielne poranki filmowe
SOLPARK Kleszczów oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie
zapraszają na „Niedzielne poranki filmowe dla dzieci”. Projekcja filmów
w auli SOLPARKU o godz. 11. Wejście - bezpłatne. Zapraszamy dzieci
wraz z rodzicami. Najbliższa projekcja - 17 kwietnia - „Czarodziejskie baśnie Dżasminy”.
Konkurs z pisanką
SOLPARK ogłasza konkurs „SOLPARK z pisanką w tle”. Aby uczestniczyć
w konkursie należy wykonać pisankę (dowolną techniką), zabrać ją ze sobą
do SOLPARKU, zrobić jej zdjęcie na dowolnym tle (np. na basenie, w siłowni, grocie solnej, pizzerii itp.), zapisać zdjęcia w formacie jpg lub pdf
i do 23 kwietnia wysłać je na adres e-mail: marketing@kompleks-solpark.
pl. W treści e-maila wymagane jest podanie: imienia i nazwiska uczestnika,
adresu oraz numeru telefonu.
Spośród nadesłanych zdjęć komisja konkursowa wyłoni jedno, najbardziej
zabawne i kreatywne zdjęcie. Nagroda dla zwycięzcy: zestaw gadżetów firmowych SOLPARKU oraz rodzinny bilet na 3 godziny na basen. Regulamin
konkursu na www.kompleks-solpark.pl.
Wielkanocna promocja
Każda osoba, która w Poniedziałek Wielkanocny (25 kwietnia) przyjdzie
do SOLPARKU z pisanką, na której będzie starannie namalowane log
SOLPARKU będzie mogła nieodpłatnie skorzystać z godzinnego wejścia
na basen.
Zmiany w strefie SPA
Zostały zmienione godziny funkcjonowania strefy SPA (tj. saun: fińskiej i tureckiej , groty solnej, fotela masującego oraz kriosauny). W każdy weekend
strefa SPA jest czynna w godzinach 12.00-22.00.

Promocje
Do końca kwietnia SOLPARK organizuje atrakcyjną promocję kilku zajęć rekreacyjnych. Pierwsza próbna lekcja yogi, aerobiku, aquaaerobiku, nauki pływania oraz thaibo będzie bezpłatna. Zajęcia prowadzone
są przez profesjonalnych instruktorów SOLPARKU.
***
Posiadacz karnetu SOLPARKU, który zachęci kolegę lub koleżankę do
zakupu karnetu, otrzyma 2 gratisowe wejścia w ramach posiadanego
karnetu. Promocja dotyczy karnetów „ilościowych”, uprawniających do
wejścia na: basen, siłownię, yogę, aerobik, kickboxing lub thaibo.
***
Osoby, które zakupią karnet na dowolną usługę SOLPARKU lub ponownie go doładują o wartość minimum 100 zł otrzymują bezpłatnie dodatkową usługę do wyboru: 60 minut basenu lub 45 minut groty solnej
lub 60 minut sauny lub 30 minut na fotelu relaksacyjnym.
***
Do końca kwietnia każdy klient, który wyda w kasie SOLPARKU minimum 30 zł otrzyma 25% rabat przy zakupie biletu na akumulatorowe
samochodziki dla dzieci. Wystarczy okazać paragon, potwierdzający
zakup usług SOLPARKU na kwotę min. 30 zł brutto.
Więcej informacji na temat promocji - w Punkcie Obsługi Klienta (44/731
65 17).

Z

apowiadane na koniec kwietnia br. uruchomienie w Elektrowni Bełchatów nowego bloku energetycznego o mocy 858 MW
nie dojdzie do skutku. Prace związane z rozruchem tego turbozespołu rozpoczęły się w styczniu. Doszło jednak do awarii.
- W bloku w Bełchatowie wykonawca ma problemy techniczne
z rurociągiem w instalacji odsiarczania - poinformował na konferencji prasowej Tomasz Zadroga, prezes zarządu PGE S.A. - Awaria nie
jest duża, ale jest poważna.
Termin uruchomienia bloku przesunie się prawdopodobnie na
trzeci kwartał tego roku. Prace zewnętrznych firm instalacyjnych i budowlanych w Elektrowni Bełchatów nie ustaną jednak po zakończeniu tej inwestycji, bowiem elektrownia rozpoczyna kilka ważnych
zadań modernizacyjnych, które mają wydłużyć okres eksploatacji
„starych” bloków o 25 lat, zwiększyć moc turbozespołów oraz obniżyć
emisję dwutlenku węgla.

Spółka Alstom Power zajmie się modernizacją turbin i urządzeń maszynowni w blokach oznaczonych numerami 7 – 12. Ten
sam wykonawca w ramach większego konsorcjum (m.in. z udziałem ALSTOM Power Sweden) ma przeprowadzić modernizację elektrofiltrów i kanałów spalin, zainstalowanych na tychże blokach energetycznych. Prace będą realizowane do roku 2016 i pozwolą na
zwiększenie mocy każdego z modernizowanych bloków o 20 MW.
Dzięki temu całkowita moc elektrowni wzrośnie o 120 MW.
Kolejne podpisane kontrakty dotyczą modernizacji pozostałych
części bloków energetycznych 7 – 12. Niemiecka spółka Babcock
Borsig Service ma zaprojektować, dostarczyć i zamontować zmodernizowane paleniska, młyny, palniki, kanały powietrza i pyłoprzewody.
Spółka Rafako wykona natomiast remont obrotowych podgrzewaczy
powietrza wraz z instalacjami pomocniczymi kotłów, a także remont
układów podgrzewu spalin.
(s)
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Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni osobę do pracy
na stanowisko ds. kultury w WOK w Żłobnicy
na podstawie umowy o pracę
w wymiarze czasu pracy 1 etatu
Szczegółowe informacje dotyczące:
•
wymagań stawianych kandydatom
•
zakresu wykonywanych zadań
•
wymaganych dokumentów
zostały umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gok.bip.kleszczow.pl oraz na tablicy
informacyjnej w siedzibie GOK w Kleszczowie, tel. (44) 73132-30.
Oferty należy składać w siedzibie GOK ul. Główna 74,
97-410 Kleszczów w terminie do 28 kwietnia.

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie,
ul. Główna 122
zaprasza na szkolenia:
1) Kurs języka angielskiego dla dorosłych I, II, III stopień.
Zajęcia obejmują 60 godzin lekcyjnych, odbywać się będą w godzinach popołudniowych. Cena netto - 700 zł od osoby, cena
brutto 861 zł od osoby. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń
to kwiecień - maj br. Możliwość opłaty w 2 ratach.
2) Kurs języka niemieckiego dla dorosłych I stopnia.
Zajęcia obejmują 60 godzin lekcyjnych, odbywać się będą
w godzinach popołudniowych. Cena netto - 700 zł od osoby,
cena brutto 861 zł od osoby. Planowany termin rozpoczęcia
szkolenia to kwiecień – maj. Możliwość opłaty w 2 ratach.
3) Kurs języka rosyjskiego dla dorosłych I, II stopień.
Zajęcia obejmują 60 godzin lekcyjnych, odbywać się będą
w godzinach popołudniowych. Cena szkolenia netto - 700 zł od
osoby, cena brutto 861 zł od osoby. Planowany termin rozpoczęcia kursu to kwiecień – maj. Możliwość opłaty w 2 ratach.
Wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia (kursu). Przeprowadzenia szkoleń
uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona,
o zakwalifikowaniu decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego.
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie
Spółki, pod numerem telefonu 44/731-37-31 oraz na stronie internetowej www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Układanie kostki brukowej
•

utwardzanie terenu

•

galanteria betonowa

•

sprzedaż kostki brukowej

Usługi koparko-ładowarką
Usługi ogólnobudowlane
Stanisław Jędrzejek, Wiewiórów 104
Tel. 693 727 127, www.kostkabruk.pl

NR 7/315

Wiosenne
warsztaty kulinarne
Rozpoczyna się cykl edukacyjnych pokazów kulinarnych,
które z inicjatywy Urzędu Gminy w Kleszczowie organizowane
są w każdym półroczu. Tematem zajęć, które w kwietniu odbędą
się w trzech sołectwach, w siedzibach miejscowych jednostek
OSP, są ,,Święta wielkanocne od kuchni”. Oto terminy:
•
Antoniówka – 12 kwietnia (wtorek), od godz. 1500
•
Kamień – 13 kwietnia (środa), od godz. 1500
•
Dębina – 15 kwietnia (piątek), od godz. 1500
Terminy i tematykę kolejnych warsztatów kulinarnych podamy
w następnym wydaniu „IK”.

Wyjazd na targi ogrodnicze
Urząd Gminy w Kleszczowie zaprasza mieszkańców gminy na odbywające się w Piotrkowie Trybunalskim targi „Pamiętajmy o ogrodach”. Zorganizowany wyjazd odbędzie się w niedzielę 8 maja.
Zapisy chętnych prowadzone są w Urzędzie Gminy (pok. 26) do
wyczerpania limitu na jeden autobus. Opłata – 8 zł od osoby, pobierana przy zapisie.
Wyjazd z parkingu przy Urzędzie Gminy o godz. 9.10, planowany powrót – ok. godz. 14. Więcej informacji – tel. 44/ 731 31 10,
wew. 131.

Pisanki zdobione inaczej

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zaprasza na warsztaty artystyczne, w trakcie których można będzie nauczyć się wykonywania pisanek wielkanocnych techniką filcowania na sucho, a także ozdabiania jajek
z wykorzystaniem kolorowej bibuły.
Oto terminy zajęć w poszczególnych placówkach:
PLACÓWKA

TERMIN

GOK Kleszczów

15.04. (piątek) – filc; 16.04. (sobota) – bibuła

WOK Kamień

12.04. (wtorek) – filc; 19.04. (wtorek) – bibuła

WOK Żłobnica

13.04. (środa) – filc; 15.04. (piątek) – bibuła

WOK Czyżów

15.04. (piątek) – filc; 16.04. (sobota) – bibuła

WOK Łękińsko

16.04. (sobota) – filc; 12.04. (wtorek) – bibuła

WOK Wolica

14.04. (czwartek) – filc; 16.04. (sobota) – bibuła

WOK
Łuszczanowice

12.04. (wtorek) – filc
15.04. (piątek) – bibuła

WOK Antoniówka

14.04. (czwartek) – filc; 15.04. (piątek) – bibuła

WOK Dębina

14.04. (czwartek) – filc; 15.04.(piątek) – bibuła

WOK Rogowiec

14.04. (czwartek) – filc; 15.04. (piątek) – bibuła

W każdej placówce zajęcia z filcem będą trwać od godz. 17 do
20, natomiast zajęcia z bibułą – od godz. 17 do 19.

Sprzedam
działkę budowlaną
(3 tys. m2)
Łękińsko,
ul. Szkolna (blisko las)
Tel. 663 491 268
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Sport
Halowe mistrzostwa LZS
11 marca w Centralnym Ośrodku
10 iSportu
w Spale odbyły się Indywidu-

alne Halowe Mistrzostwa LZS województwa
łódzkiego w lekkiej atletyce dla młodzieży
szkolnej. W rywalizacji szkół podstawowych
wystartowało 277 uczniów z 22 szkół, w tym
także SP Kleszczów i SP Łękińsko.
Najlepsze wyniki naszych reprezentantów (do V miejsca):
• Emilia Frankowska (SP Kleszczów) –
I m. w biegu na 60 m.
• Aleksandra Klewin (SP Kleszczów)
– I m. w biegu na 200 m i IV m. na
60 m.
• Aleksandra Wojewoda (SP Kleszczów) – V m. w biegu na 600 m.
• E. Frankowska – I m. w skoku w dal.
• Kinga Dworzyńska (SP Łękińsko) –
IV m. w skoku w dal.
• Oliwia Widera (SP Kleszczów) – V m.
w skoku w dal.
• Wiktor Dytnerski (SP Kleszczów) –
III m. w skoku w dal.
• SP Kleszczów (E. Frankowska,
A. Klewin, O. Widera, Natalia Pikus)
– I m. w sztafecie 4x200 m.
• SP Kleszczów (Szymon Sobociński,
Adrian Spaleniak, Patryk Niedbała,

W. Dytnerski) – IV m. w sztafecie
4x200 m.
W rywalizacji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięło udział
ok. 400 uczniów z 19 szkół, w tym także z
gimnazjum i ZSP w Kleszczowie.
Najlepsze wyniki uzyskali następujący
nasi zawodnicy:
• Weronika Chojka (Gimnazjum) – III
m. w biegu na 60 m i V m. na 200 m.
• Piotr Kręzel (Gimnazjum) – IV m.
w biegu na 200 m.
• Marta Dudzińska (ZSP) – III m.
w biegu na 800 m.
• Paulina Rogozińska (ZSP) – II m.
w skoku w dal.
• Seweryn Rudzki (ZSP) – III m.
w skoku w dal.
• Roman Żak (ZSP) – II m. w pchnięciu kulą.
• Kamil Zatorski (ZSP) – III m.
w pchnięciu kulą.
• ZSP Kleszczów (Adam Górski, Kamil Dytnerski, Damian Idzikowski,
Adam Książek) – II m. w sztafecie
4x200 m.
• Adam Książek – IV m. w biegu na 60
m i II m. w biegu na 200 m.

OGŁOSZENIE
Zarząd LKS Omega ogłasza nabór do sekcji piłki siatkowej dziewcząt od kl. V
szkoły podstawowej (rocznik 1999 i starsze). Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu klubu lub bezpośrednio do trenera sekcji M. Kwiecińskiego, który prowadzi zajęcia na hali w Szkole Podstawowej w Łękińsku w każdy wtorek i czwartek od godz. 18.00 do 20.00.

Sport

P

Zainaugurowali
wiosenną rundę

iłkarze IV-ligowej drużyny LKS Omega
zainaugurowali wiosenną rundę rozgrywek. 19 marca na własnym stadionie zremisowali z drużyną Lechii Tomaszów Maz. 1:1.
Bramkę dla Omegi zdobył Hubert Górski.

Sport

T. Pietryniak
w halowych MP
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Sport

Pływackie
Mistrzostwa Polski

do 20 marca w Puławach odOd 18bywały
się Zimowe Mistrzostwa

Polski Juniorów w pływaniu. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie reprezentowali uczniowie klasy I LO, zawodnicy
LKS Omega Kleszczów: Barbara Wasilewska i Maksymilian Wojtczak. B. Wasilewska
na dystansie 400 m i 800 m stylem dowolnym uzyskała IV miejsca z wynikami 4’19”22
i 8’58”65, a na dystansie 200 m stylem dowolnym - V miejsce z czasem 2’06”65. Nasza zawodniczka we wszystkich konkurencjach poprawiła rekordy życiowe. Była
najlepszą zawodniczką w gronie 17-latek.
W zawodach udział wzięło 293 zawodników z 78 klubów.

Sport

Siatkarki wicemistrzyniami
siatkarki LKS Omega repre19 marca
zentowały Kleszczów na mistrzo-

stwach powiatu, zorganizowanych w hali
ZSP w Zelowie. Zawodniczki walczyły wyjątkowo dzielnie, zajmując drugie miejsce
wśród pięciu uczestniczących w imprezie
zespołów. Wygrała drużyna gospodarzy.
Mistrzostwa powiatu siatkarzy odbyły
się 20 marca w hali SOLPARKU. Tu także
uczestniczyło pięć drużyn. Wygrał zespół
z Drużbic, a nasi zawodnicy zajęli ostatnie
miejsce.

Sport

Turniej
piłki siatkowej

20 lutego w Spale odbyły się
13 czów odbył się Turniej Piłki Siat19 ilekkoatletyczne
Mistrzostwa
kowej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Klesz-

Polski seniorów. W biegu na 800 m wystartował nasz lekkoatleta Tomasz Pietryniak, który wywalczył VII miejsce.

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

marca w hali SOLPARKU Klesz-

czów, zorganizowany staraniem LKS
Omega Kleszczów. Udział wzięło pięć zespołów. Końcowa kolejność siatkarskich
drużyn: I. LKS Omega Kleszczów; II.
Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie; III. LZS
Szczerców; IV. LZS Bełchatów; V. LZS
Siatkarz Drużbice.
Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Statuetkę dla najlepszej
zawodniczki turnieju otrzymała Paulina Rostojek z Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie.
Trofea te wręczyła wójt Kazimiera Tarkowska.
å ciąg dalszy na str. 8
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Turniej piłki siatkowej
å ciąg dalszy ze str. 7
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Straż na obrazkach
prac plastycznych, wykonanych kredkami bądź farbami,
14 przekazano z gminy Kleszczów na powiatowy etap kon-

W zespole Omegi wystąpiły: Dorota Huć, Karolina Pietrzykowska, Klaudia Sudak, Aneta Mielczarkowska, Ewelina Mielczarek,
Ewelina Bugajska, Joanna Piekarska, Ewelina Dzieżak. Trenerem naszej drużyny jest Marek Kwieciński.
Po zakończeniu turnieju SOLPARK Kleszczów umożliwił
wszystkim zawodniczkom bezpłatne wejście na basen.

kursu, odbywającego się w tym roku pod hasłem: „Powódź, pożar,
dniem czy nocą – straż przychodzi Ci z pomocą”.
Uczniowie kleszczowskich szkół złożyli w sumie 25 prac. Do
powiatowych eliminacji zostały zakwalifikowane prace wykonane
przez: Izę Bartoszewską, Wiktora Bladę,
Konrada Frysia, Natalię Jasek, Justynę
Klekot, Aldonę Knysiak, Kamilę Koch,
Marcela Kozłowskiego, Michała Misiaka, Jakuba Pacholika,
Oliwię Piechura, Kingę Przybyło, Dawida
Stankiewicza i Klaudię Zielińską.
(s) Praca Dawida Stankiewicza

Twórcze zajęcia

Bliżej pisarzy i książek

P

lastyczna, pozwalająca się łatwo ugniatać glina to znakomite tworzywo, które sprawdza się na zajęciach organizowanych dla dzieci i pomaga rozwijać ich wyobraźnię plastyczną.
Takie zajęcia zorganizował w lutym i marcu Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Przygotowane wcześniej na szkoleniach pracownice GOK (Ewa Woch, Anna Urbańska i Beata Komór) poprowadziły warsztaty z ceramiki dla przedszkolaków (od 15 lutego
do 9 marca) oraz dla uczniów klas I–III ze Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie.
Przedszkolaki poznawały m.in.
technikę wzornictwa odciskanego
wklęsłego i technikę placka z ażurem. Wykonywały
przeróżne breloczki i wisiorki, które
kształtem przypominały ich ulubione
zabawki. Uczniowie
podstawówki lepili figurki związane
z symboliką wielkanocną: baranki, jajka, kurczątka itp. Większość prac wykonanych
przez dzieci mogła się naprawdę podobać.
(s)

21

marca Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zaprosiła pisarkę Grażynę Bąkiewicz na spotkanie z uczniami gimnazjum. Autorka lubianych przez młodzież powieści (m.in.
„O Melba” i „Stan podgorączkowy”) opowiadała o początkach
twórczości, o swoich książkach i ich bohaterach.
***
Zdobywanie przyszłych czytelników należy rozpoczynać, kiedy chodzą jeszcze do przedszkola. Zgodnie z tą zasadą GBP
zorganizowała kolejne zajęcia dla najstarszych grup z gminnych
przedszkoli. Realizując specjalny program „Jak powstaje książka czyli magia kolorów” pracownice biblioteki opowiedziały dzieciom m.in. o kolejnych etapach produkcji książek. Poprzez zabawę „Malowanie uczuć” przedszkolaki poznawały sztukę łączenia
barw i powstawania kolorów pochodnych. Uczestnictwo w warsztatach nagradzane było książeczkę „Kolory Magiczne - szablony”.
Dzięki niej dzieci z pomocą szablonów mogą samodzielnie dokończyć wykonywanie ilustracji.
(s)

FHU DASJO – Jan Olczak
Kleszczów, ul. Główna 115
• artykuły ogrodnicze
• krzewy ozdobne
• nasiona, sadzonki, nawozy
• ogrody kamień dekoracyjny
Ponadto oferujemy:
• ozdoby i dekoracje świąteczne
• kompozycje i dekoracje z kwiatów
sztucznych
• pasze i karmę dla zwierząt

PUNKT WYMIANY BUTLI GAZOWYCH
Oferujemy przewóz towarów do 2 ton.
Tel./fax 44/731 37 43
kom. 513 135 734, 516 170 634.

