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Filmowa gala w ZSP

„Miło jest być ważnym, ale ważniejsze jest być miłym” – maksyma, której autorstwo
przypisywane jest Johnowi Cassisowi, była jednym z haseł wyeksponowanych w konkursie
filmowym „Od ignoranta do eleganta”. Finałowa gala odbyła się w Kleszczowie 7 czerwca.
Wspólne przesłanie filmów, zrealizowanych przez uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, przesłanie kierowane do ich rówieśników, brzmiało: „Kulturalne zachowanie nie
jest żadnym obciachem. Dzięki temu unika się towarzyskich wpadek i można pokazać się
z lepszej strony”.
Bohaterowie poszczególnych filmów
swoją ewolucję od
ignoranta do eleganta przechodzili mniej lub bardziej
boleśnie. Niektórym
wystarczyły życzliwe rady kumpla,
inni musieli wsiąść
do specjalnego wehikułu, jeszcze inni
wzięli się za lekturę podręcznika savoir vivre’u. Optymistycznie zabrzmiały
stwierdzenia z fil-

Laureaci głównej nagrody

Bella Italia
Najlepsi uczniowie Gimnazjum im. Wł.
St. Reymonta w Kleszczowie mogą liczyć
nie tylko na gminne stypendia motywacyjne, wypłacane po każdym semestrze, ale
także na kilkudniowe, atrakcyjne wycieczki, organizowane pod koniec roku szkolnego. W tym roku 40 prymusów wyjechało na
czterodniową wycieczkę do Włoch.
Więcej na str. 6.

Drugie życie

W ramach niedawnych Dni Kleszczowa wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych postanowili przybliżyć
mieszkańcom naszej gminy główne założenia ogólnopolskiej kampanii „Drugie życie.
Transplantacja - masz dar uzdrawiania”.
W województwie łódzkim kampania prowadzona jest po raz pierwszy.
å ciąg dalszy na str. 4

å ciąg dalszy na str. 5

Kleszczów
zwycięża
W dorocznym turnieju piłki nożnej,
w którym nagrodą są puchary wójta gminy
Kleszczów, rozegranym podczas Dni Kleszczowa, najlepszym zespołem okazało się
Ogniwo Kleszczów. W finałowym meczu rozegranym na boisku w Żłobnicy drużyna ta
wygrała z Ogniwem Łękińsko.
Więcej na str. 10.

Terminy letnich
obozów
Prawie 500 uczniów oraz studentów,
którzy mają stałe zameldowanie w gminie
Kleszczów, skorzysta w sierpniu ze zorganizowanych pobytów na obozach sportowo-rekreacyjnych. Gminny Ośrodek Kultury po
rozstrzygnięciu przetargów podpisał umowy
z firmami zajmującymi się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Znaczące
dofinansowanie do tych wyjazdów zapewnił
samorząd gminy z tegorocznego budżetu.
å ciąg dalszy na str. 8

Manor Hotel w Olsztynie to jedno z
miejsc wakacyjnego pobytu uczniów
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Przedterminowe
wybory wójta gminy
Kleszczów
O godz. 24.00 w dniu 14 czerwca minął termin zgłaszania Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na wójta. Oto kolejne ważne terminy
i czynności, przewidziane w kalendarzu wyborczym:
• do 19 czerwca - zgłaszanie kandydatów do
składu obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie
obwieszczenia, informacji o:
a) numerach i granicach obwodów głosowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych
• do 24 czerwca - podanie do publicznej
wiadomości, w drodze rozplakatowania,
obwieszczenia gminnej komisji wyborczej
o zarejestrowanych kandydatach na wójta,
na którym umieszczone będą, w kolejności
alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona,
wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania,
nazwa komitetu zgłaszającego kandydata
oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat i treść oświadczeń lustracyjnych
stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
- sporządzenie spisu wyborców,
- powołanie obwodowych komisji wyborczych
• od 24 czerwca - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia,
• do 27 czerwca - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
• do 2 lipca - składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do
spisu w wybranym obwodzie głosowania na
obszarze gminy
• 5 lipca o godz. 24.00 - zakończenie kampanii
wyborczej
• 6 lipca - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
• 7 lipca 2013 r. godz. 8.00–22.00 - przeprowadzenie głosowania.

Gminna Komisja Wyborcza
w Kleszczowie
Gminna Komisja Wyborcza (GKW) w Kleszczowie na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013
roku ukonstytuowała się w sposób następujący:
1. Elżbieta Frankowska - Przewodniczący
GKW
2. Beata Bujacz
- Zastępca Przewodniczącego GKW
3. Barbara Gwoździk
- członek GKW
4. Kamil Jarząbek
- członek GKW
5. Bożena Szczepanik - członek GKW
6. Małgorzata Tatara
- członek GKW
7. Jolanta Zagaj
- członek GKW
Siedziba Komisji mieści się w budynku Urzędu
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, pokój nr 1,
tel. 44/ 731-31-10.
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Ukwiecone rabaty

Krótko

Do 24 czerwca na kilkudziesięciu rabatach w miejscowościach naszej gminy oraz w kilkudziesięciu donicach na terenie Kleszczowa zostanie posadzonych łącznie ponad 11 tysięcy sztuk
kwitnących sadzonek - głównie pelargonii i begonii wiecznie kwitnących.
Ogłoszony przez Urząd Gminy przetarg na dostawę, sadzenie i pielęgnację rabat kwiatowych
wygrała firma Green Park sp. z o.o. z Radomska. Jej obowiązkiem będzie także pielęgnacja
rabat do końca października br. Wynagrodzenie brutto za realizację zamówionych przez gminę
prac ma wynieść 79,92 tys. zł.

Na gali konkursu „Markowy samorząd”
28 maja Jacek Rożnowski, pełniący funkcję wójta gminy Kleszczów, wziął udział w panelu dyskusyjnym „Rozwój zrównoważony a budowa marki
miejsca”, zorganizowanym w Warszawie w trakcie
gali zorganizowanej w związku z podsumowaniem
konkursu „Markowy samorząd”. Dyskusja, której
przysłuchiwali się zaproszeni samorządowcy poświęcona była m.in. wpływowi gmin na tempo rozwoju poszczególnych powiatów, a także sposobom
zwiększania efektywności rozwoju polskich samorządów.

Korzystna zmiana w regulaminie
11 czerwca w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została opublikowana uchwała
Rady Gminy Kleszczów, zmieniająca zasady dofinansowania z budżetu gminy zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących OZE w budynkach położonych na terenie gminy Kleszczów.
Po uprawomocnieniu się uchwały czyli od 25 czerwca o dofinansowanie będą mogli starać się
także właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie są zameldowani na pobyt stały. Dopłaty do
montażu instalacji będą teraz możliwe w budowanych właśnie domach. Termin składania wniosków o dofinansowanie montażu takich instalacji został skrócony do 30 września.
(s)

Z

Geotermalna inwestycja

akład Komunalny „Kleszczów”, który w imieniu gminy realizuje inwestycje
związane z geotermią, sfinalizował drugie postępowanie przetargowe na
budowę nowego zasilania sieci cieplnej w obiektach SOLPARKU. Został wybrany wykonawca przyłącza cieplnego, z którego pomocą kompleks wraz z hotelem,
znajdującym się obok stadionu, zostaną ogrzane wodą z geotermalnego odwiertu.
Do przetargu przystąpiły trzy firmy wykonawcze – z Poznania, Piotrkowa Trybunalskiego i Białej Podlaskiej. Najkorzystniejsza okazała się oferta z ceną brutto
4.521.595,58 zł, złożona przez Envirotech Sp. z o.o. z Poznania.
Inwestycja ma polegać na wykonaniu: ● węzłów cieplnych połączonych z instalacją geotermalną, ● geotermalnych instalacji ciepłowniczych, ● tłocznej kanalizacji opadowej, ● instalacji elektrycznych i automatyki, ● zewnętrznej kanalizacji kablowej i niskoprądowej. Końcowym elementem zadania będzie przeprowadzenie
rozruchu wykonanych instalacji oraz przekazanie ich do eksploatacji.
(s)

Wójt Gminy Kleszczów

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia,
że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Dębina, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski,
woj. łódzkie. Informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej
wiadomości w prasie lokalnej oraz opublikowana na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Ś.P. ALEKSANDRA KRUSZYŃSKIEGO
składa Rodzina
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Ambitnie zaplanowane wydatki na inwestycje komunalne i długa lista zadań, które w danym roku zamierza wykonać gmina to zaledwie wstęp. Dlaczego nie każde z planowanych zadań dochodzi do skutku?
Dlaczego inwestycje zrealizowane nawet w 70 procentach są zatrzymywane? Jakie są przyczyny znacznych opóźnień niektórych zadań?

Inwestycje, które się opóźniają

Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu „Informatora Kleszczowskiego”, jedną z kwestii omawianych podczas majowej sesji Rady Gminy Kleszczów były znacznie niższe od planów efekty realizacji wydatków inwestycyjnych w 2012 roku. Radni i sołtysi, uczestniczący w posiedzeniu wysłuchali
wyjaśnień udzielonych przez pełniącego funkcję wójta Jacka Rożnowskiego
oraz przez kierownika referatu inwestycji. Dziś – zgodnie z obietnicą – chcemy na przykładzie kilku gminnych inwestycji rozpoczętych w 2012 roku poinformować mieszkańców gminy, z jakich powodów ich realizacja przeciąga się
w czasie.

Na drogach powiatowych

W lutym 2012 roku Gmina Kleszczów przejęła od Powiatu Bełchatowskiego na dziesięć lat zarządzanie pięcioma drogami powiatowymi. Wcześniej
taką samą decyzję podjęto w odniesieniu do całej ulicy Głównej w Kleszczowie (to też droga powiatowa). Główną korzyścią dla gminy ma być uniknięcie
opłat na rzecz powiatu za umieszczanie w pasie drogi infrastruktury technicznej, niezwiązanej z potrzebami drogi, a także opłat za zajęcie pasa drogowego
na czas budowy tej infrastruktury.
Kiedy gmina zaczęła starania o wydanie pozwolenia na realizację pierwszej z szeregu inwestycji planowanych na przejętych „powiatówkach” okazało się, że nie wszystkie działki pod drogami powiatowymi należą faktycznie do
powiatu. Część z nich to własność Skarbu Państwa, która już dawno powinna zostać skomunalizowana, stając się własnością powiatu. Problem opóźnionej komunalizacji stał się problemem gminy. Dlaczego? Otóż prowadzenie
inwestycji drogowej w trybie „specustawy” przyspiesza wiele procedur administracyjnych (np. pozyskanie gruntów na poszerzenie pasa drogowego bez ich
wcześniejszego wykupu), ale na inwestora – w tym przypadku na gminę – nakłada obowiązek wypłacenia odszkodowania na rzecz właściciela wspomnianych gruntów. Wartość odszkodowania szacowana jest przez służby starostwa powiatowego. W przypadku tej jednej, wspomnianej inwestycji drogowej
odszkodowanie, jakie gmina musiałaby wypłacić Skarbowi Państwa wyniosłoby ponad półtora miliona zł.
W tej sytuacji gmina zdecydowała się wstrzymać przygotowania do inwestycji planowanych na przejętych od powiatu drogach do czasu skomunalizowania przez Starostwo Powiatowe wszystkich działek pod tymi drogami. Ten
proces trwał do kwietnia tego roku i – trzeba przyznać – wymagał znacznej mobilizacji ze strony powiatowej administracji. Ostatnią z dróg, której stan prawny
został „prześwietlony” i uregulowany była droga przez Żłobnicę. Wkrótce gmina będzie mogła ogłosić przetarg na pierwsze zadanie. Będzie to budowa ronda na zbiegu ulic Północnej, Długiej i Modrzewiowej w Łękińsku.
Czy teraz wszystkie działania z tego zakresu pójdą „z górki”? Wydaje się,
że niestety nie. Teraz problemem stają się prowadzone już na etapie prac projektowych (a potem w trakcie wydawania pozwoleń na budowę) uzgodnienia
z właścicielem sieci energetycznej biegnącej wzdłuż dróg powiatowych. Od
początku roku 2013 mamy do czynienia z usztywnieniem stanowiska spółki
PGE Dystrybucja w tym zakresie (ale opisanie powodów takich działań to już
temat na odrębną publikację).
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni na czas zastępstwa osobę na stanowisko
MŁODSZY INSTRUKTOR DS. KULTURY
do pracy w świetlicy
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Antoniówce
na podstawie umowy o pracę

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 Gminnego Ośrodka Kultury, tel. (44) 731-32-30.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOK,
Łękińsko, ul. Szkolna 2, 97-410 Kleszczów w terminie do 25 czerwca 2013 roku.

Nie pomagają kary umowne

W 2012 roku Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUDMONT z Włocławka wygrało dwa przetargi organizowane przez gminę. Pierwszy z nich dotyczył gruntownego
remontu komunalnego budynku
w Antoniówce, w którym mają
siedzibę miejscowy dom kultury i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, mieszczą się też dwa
mieszkania komunalne. Zakres
prac, zaplanowanych do przeprowadzenia w ciągu trzech miesięcy, obejmował m.in. wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, wy- Listopad 2012 – roboty na ul. Szkolnej
mianę pokrycia dachowego, docieplenie zewnętrznych ścian budynku warstwą wełny mineralnej i wykonanie
nowej elewacji – w części z płyt włóknisto-cementowych, a w części z ceramicznych. Wewnątrz budynku remont obejmował wymianę posadzki, grzejników, oświetlenia, okładziny boazeryjnej, a także montaż sufitu podwieszanego oraz malowanie ścian.
Druga umowa, zawarta przez gminę z PB-M BUDMONT dotyczyła termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Szkolnej 2 i Głównej 122
w Kleszczowie. Do 10 grudnia 2012 r. firma z Włocławka miała tu wykonać docieplenie elewacji budynków warstwą wełny mineralnej (wraz z naniesieniem
nowej warstwy zewnętrznej wyprawy), montaż granitowych płyt na cokole budynku, wymianę orynnowania, obróbek blacharskich i parapetów, a także wymianę opaski wokół budynków.
Trudno w to uwierzyć, ale –choć mamy połowę czerwca – żadna z tych
inwestycji nie przeszła jeszcze ostatecznego odbioru technicznego. Wynagrodzenie wykonawcy za pierwszą z robót miało wynieść prawie 828 tys. zł,
za drugą – ponad 516 tys. zł.
Sala OSP w Antoniówce po odnowieniu miała być już od grudnia wynajmowana na potrzeby rodzinnych imprez. Potencjalni najemcy zgrzytają zębami i szukają innych miejsc, a Gminny Ośrodek Kultury już od 10 miesięcy
nie prowadzi w Antoniówce żadnej działalności. Zrozumiała jest także irytacja
mieszkańców budynków, dla których ślimaczące się prace remontowe były i są
trudne do zniesienia.
– W trakcie prowadzonych robót zwracaliśmy wykonawcy uwagę - także
za pośrednictwem inspektora nadzoru - na liczne niedoróbki – mówi Robert
Olewiński, kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie. – Kiedy zimą temperatura spadała poniżej zera nakazywaliśmy przerywanie tzw. mokrych prac. Trudno powiedzieć, dlaczego wykonawca, mając świadomość kar umownych, które z powodu opóźnienia musimy potrącić mu z należnego wynagrodzenia, tak bardzo przeciągnął w czasie
realizację obydwu umów. Z referencji, jakie przedstawił wynikało, że wcześniej
wykonywał podobne prace na znacznie większych budowach.

Drogowa firma w zapaści

Znacznie wyższe wynagrodzenie (5,78 mln zł) miała zainkasować bełchatowska spółka Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych za rozbudoå ciąg dalszy na str. 5

Dyrektorzy publicznych przedszkoli samorządowych
w Kleszczowie, Łuszczanowicach i Łękińsku
zatrudnią logopedę, posiadającego przygotowanie
pedagogiczne oraz odpowiednie kwalifikacje.
Dokumentację należy składać do dnia 31.07.2013 r. do dyrektorów poszczególnych placówek.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 44/ 731 31 75, 44/ 731 47 33, 44/ 731 46 00.
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Z życia OSP

Wszystko o urlopach
rodzicielskich

Gminne zawody pożarnicze

1 czerwca odbyły się na stadionie w Kleszczowie gminne zawody
sportowo-pożarnicze. Uczestniczyło w nich osiem drużyn, w tym
dwie kobiece. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Jacek Blaźniak, reprezentujący Komendę Powiatową PSP w Bełchatowie.
Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe rozegrano tylko
jedną konkurencję - ćwiczenia bojowe. W ćwiczeniu bojowym drużyna ma za zadanie jak najszybciej uruchomić stanowisko wodne,
rozwinąć linie gaśnicze oraz za pomocą strumienia wody dokonać
przewrócenia plastikowych pachołków.
Wśród drużyn męskich najlepszy wynik uzyskała OSP Łękińsko.
Kolejne miejsca zajęły: ● 2. OSP Łuszczanowice, ● 3. OSP Żłobnica, ● 4. OSP Kleszczów, ● 5. OSP Wolica, ● 6. OSP Antoniówka.
W przypadku drużyn kobiecych lepszy wynik punktowy osiągnęła
drużyna OSP Kleszczów. Drugie miejsce zajęły ochotniczki z OSP
Łuszczanowice. Warto dodać, że gdyby panie z Kleszczowa wystartowały w rywalizacji z drużynami męskimi to dzięki zdobytym
punktom wywalczyłyby wysokie, trzecie miejsce.

Odznaczeni druhowie

1 czerwca przy okazji rozgrywanych w Kleszczowie zawodów pożarniczych odbyło się wręczanie odznaczeń strażackich. W wyniku
decyzji władz oddziałów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zostali odznaczeni:
• Sławomir Śluga (OSP Łuszczanowice) – Złotym Medalem „Za
zasługi dla pożarnictwa”
• Tomasz Zięba i Krzysztof Łętos (OSP Łuszczanowice) oraz Lech
Krawczyk (OSP Wolica) – Srebrnym Medalem „Za zasługi dla
pożarnictwa”,
• Małgorzata Śluga, Mariola Rybarczyk (OSP Łuszczanowice)
oraz Michał Szczepocki, Grzegorz Rejek (OSP Łękińsko) – Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”,
• Jarosław Bartoszewski (OSP Łuszczanowice), Czesław Urbański (OSP Kamień), Dariusz Trędkiewicz (OSP Kleszczów) – Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” Zarządu Oddziału
Powiatowego,
• Paweł Rogoziński, Marek Szczepocki (OSP Wolica), Jacek Jakubczyk, Sebastian Michalczyk, Paweł Trędkiewicz (OSP Kleszczów) – odznaką „Wzorowy Strażak”,
• Józef Bartoszewski (OSP Kamień) na wniosek Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Kleszczowie został odznaczony odznaką
„Za wysługę 65 lat”.

Zakupy dla OSP

W wyniku postępowania ofertowego, prowadzonego przez Urząd
Gminy w Kleszczowie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu gminy zostanie zakupione następujące wyposażenie i materiały:
• OSP Czyżów: 10 kompletów (kpl) mundurów wyjściowych męskich i 2 kpl damskich, 9 kpl mundurów koszarowych, 6 kpl ubrań
specjalnych ochronnych SX-3, 10 szt. pasów bojowych,
• OSP Kleszczów: 600 kg środka pianotwórczego, 4 pojemniki
środka do neutralizacji ropopochodnych,
• OSP Łękińsko: 4 kpl mundurów wyjściowych,
• OSP Łuszczanowice: 2 pary butów gumowych, 8 szt. kominiarek strażackich, 6 szt. hełmów z latarkami, 1 pojemnik środka do
neutralizacji ropopochodnych,
• OSP Wolica: 300 kg środka pianotwórczego, 2 pojemniki środka
do neutralizacji ropopochodnych,
• OSP Żłobnica: 2 kpl mundurów wyjściowych, 2 kpl mundurów
koszarowych, 8 szt. kominiarek strażackich, 8 szt. hełmów, 7 pojemników sorbentu ropopochodnych, zbiornik brezentowy na
wodę o pojemności 2500 litrów ze stelażem.
Łączna wartość zakupów, realizowanych na rzecz gminnych jednostek OSP wyniesie ok. 38.000 zł.
(s)

rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia
Od 172012czerwca
r., będzie przysługiwać 20 tygodni urlopu macierzyńskiego

(w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać ojciec i matka. Wydłużony urlop obejmie
nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale wszystkich, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe czyli także pracujących na umowach zlecenie.
Najwięcej informacji o zasadach przyznawania tych urlopów znaleźć
można na stronie internetowej www.rodzicielski.gov.pl. „Strona powstała
w oparciu o pytania nadsyłane w ostatnich miesiącach do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Przygotowując ją, staraliśmy się jak najdokładniej
przedstawić interesującą Państwa problematykę i wyjaśnić wątpliwości. Zależy nam, żeby ta strona przyczyniła się do popularyzacji urlopu rodzicielskiego i korzystania z niego przez rodziców” - napisał w słowie wstępnym
minister pracy i polityki społecznej.
Aby ułatwić znalezienie informacji stronę podzielono na zakładki tematyczne: „Mama”, „Tata”, „Kalendarz urlopów”, „Rodzice adopcyjni”, „Rodzice
w pracy” oraz „Żłobek i inne formy opieki”.
(s)

Drugie życie
å ciąg dalszy ze str. 1
Głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie
przeszczepiania narządów jako metody ratującej życie i przywracającej
zdrowie ciężko chorym ludziom. Kampania służy też przełamywaniu barier
społecznych i psychologicznych wobec świadomego dawstwa, co może
przyczynić się do zwiększenia liczby narządów do transplantacji.
Na czym polegała akcja, prowadzona podczas gminnego święta przez
wolontariuszki z ZSP w Kleszczowie? Po krótkiej prezentacji głównych założeń kampanii dziewczęta rozpoczęły rozdawanie mieszkańcom kartoników
będących oświadczeniami woli. „Wyrażam zgodę, by po śmierci moje organy i tkanki zostały użyte do transplantacji - ratowania życia innych ludzi. Proszę, by rodzina uszanowała moją decyzję”. Pod tym tekstem znajdują się
rubryki przeznaczone do uzupełnienia. Należy w nich umieścić: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres oraz podpis. To oświadczenie woli składająca je osoba powinna nosić przy sobie.
Koordynatorem kampanii promującej ideę transplantacji jest Beata Wysmułek - pedagog w kleszczowskim ZSP.
(s)

Punkt Zbiórki Odpadów
Eko-Region Bełchatów Sp. z o.o. informuje, że w II połowie czerwca
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych
w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w następujących godzinach:
•
•
•
•
•
•

17 czerwca - 11.00-21.00
18 czerwca - 12.00-20.00
19 czerwca - 8.00-21.00
20 czerwca - 8.00-21.00
21 czerwca - 8.00-21.00
22 czerwca - 8.00-21.00

•
•
•
•
•
•

24 czerwca - 11.00-21.00
25 czerwca - 12.00-20.00
26 czerwca - 8.00-21.00
27 czerwca - 8.00-21.00
28 czerwca - 8.00-21.00
29 czerwca - 8.00-21.00

Bezpłatne szczepienia profilaktyczne
NZOZ w Kleszczowie informuje, że do 31 lipca br. trwają zapisy mieszkańców Gminy Kleszczów na bezpłatne szczepienia w sezonie 2013
szczepionkami:
1. przeciwko grypie dla całej populacji mieszkańców,
2. przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 2-5 lat,
3. przeciwko meningokokom dla całej populacji mieszkańców
(dla osób, które wcześniej się nie zaszczepiły!)
Zapisy – osobiście w rejestracji NZOZ w Kleszczowie.
Wszelkie informacje pod nr tel. 44/ 731 30 80.
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Filmowa gala w ZSP
å ciąg dalszy ze str. 1
mu „Ewolucja kulturalna”, mówiące, iż homo elegantus to gatunek
podlegający ochronie i „podejmowane są działania umożliwiające
zwiększenie populacji tego gatunku”.
Cenne jest to, że
takie działania podjął również Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, ogłaszając
ogólnopolski konkurs filmowy „Od
ignoranta do eleganta”. Jego pomysłodawczyniami
i organizatorkami
były nauczycielki ZSP - Agnieszka Kukieła i Lena Wojewoda-Pokora. Celem konkursu, któremu
patronowali: minister edukacji narodowej, wojewoda łódzki, łódzki
kurator oświaty i wójt gminy Kleszczów, było promowanie zasad
savoir-vivre’u. Uczestnicy mogli przesyłać swoje produkcje do 10
maja.
Początkowo chęć udziału w konkursie zgłosiło 46 szkół. Ostatecznie w podanym terminie nadesłano 24 filmy, spośród których
dziesięć zostało wybrane do finałowej rozgrywki przez konkursowe jury. Jurorami byli: Alicja Gadecka i Juliusz Gajewski (instruktorzy do spraw filmu i edukacji filmowej z Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie), Sławomira Mrozowicz (teatrolog, dyrektor GOK
w Kleszczowie), Agnieszka Nagoda-Gębicz (dyrektor ZSP w Kleszczowie).
Finałowa gala miała miejsce 7 czerwca w auli SOLPARKU. Zostali na nią zaproszeni nie tylko twórcy finałowych filmów, ale także przedstawiciele sponsorów oraz patronów konkursu i kilku jedno-

6

CCS zbyt kosztowne?

czerwca na stronie internetowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA pojawiła się informacja, że zarząd
tej spółki podjął 20 lutego decyzję o zamknięciu projektu budowy
demonstracyjnej instalacji CCS (ang. Carbon, Capture and Storage), służącej do wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla.
Decyzja o zamknięciu projektu budowy demonstracyjnej instalacji CCS podjęta została z uwagi na brak zamknięcia struktury finansowej projektu oraz znaczne ograniczenia w zakresie rozstrzygnięć formalno-prawnych dla tego typu inwestycji, m.in. brak
implementacji Dyrektywy CCS do polskiego porządku prawnego
oraz brak rozwiązań dla realizacji przesyłu dwutlenku węgla. Koszt
całego przedsięwzięcia szacowano na 600 mln euro, a brak zabezpieczenia finansowania w pełnym wymiarze powodował jego
nierentowność – czytamy w komunikacie.
Pierwsze prace zmierzające do budowy instalacji CCS
w bełchatowskiej elektrowni podjęto w 2009 roku, kiedy to Komisja
Europejska przekazała łącznie miliard euro na realizację kilkunastu
projektów CCS w Europie. Z tej kwoty 180 mln euro przeznaczono
na instalację w Elektrowni Bełchatów. Informowano wówczas, że
uruchomienie CCS będzie możliwe w 2015 roku, a całkowity koszt
budowy tej instalacji wyniesie ponad 600 mln euro.
O rozwoju tego nowatorskiego (nawet w skali Europy) projektu sporo pisały portale gospodarcze (np. www.wnp.pl), informacje
z przebiegu głównych prac oraz prezentację zatytułowaną „Dlaczego potrzebujemy instalacji CCS?” znaleźć można jeszcze na
stronach PGE GiEK S.A., pod adresem www.pgegiek.pl/index.
php/category/events_ccs/.
(s)

5

stek organizacyjnych gminy Kleszczów. Galę otworzył mini-festiwal
filmowy, w trakcie którego kolejno prezentowane były konkursowe
filmy. O ile werdykt jurorów został uzgodniony kilka dni wcześniej, to
pokaz i związane z nim opinie widzów miały przesądzić o tym, które
dzieło zostanie uhonorowane nagrodą publiczności. Każda z osób
zasiadających w auli otrzymała kartkę do głosowania, wraz z opisem kryteriów, które w ocenie
należy uwzględnić.
Półtoragodzinny maraton filmowy nie był dla widowni nużący. Każdy kolejny film
oczekiwany był z napięciem,
a co kilkanaście minut organizatorzy serwowali publiczności wokalne, bądź taneczne
przerywniki inspirowane popularnymi filmami fabularnymi
(„Pretty Woman”, „Step Up: Taniec zmysłów”, „Shrek II”, „Pulp
Fiction”, „Armageddon”, „Dirty
Dancing”). Wykonawcami byli
uczniowie ZSP w Kleszczowie. Jednym z ostatnich przerywników
okazał się film przygotowany przez uczniów ZSP, mieszkających
w internacie. Ten pozakonkursowy film także poświęcony był zasadom dobrego wychowania, choć skupiał się głównie na zachowaniu
uczniów podczas lekcji i na terenie szkoły.
Ogłoszenie wyników konkursy było bez wątpienia najbardziej
oczekiwanym momentem gali. Równorzędne wyróżnienia otrzymało
siedem filmów, przesłanych przez następujące placówki oświatowe:
● Gimnazjum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, ● Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju, ● II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu,
● Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeå ciąg dalszy na str. 12

Inwestycje,
które się opóźniają
å ciąg dalszy ze str. 3
wę gminnych dróg w Wolicy i Kleszczowie. Umowa zawarta w połowie 2012
roku zakładała, że w ciągu 14 miesięcy drogowcy z Bełchatowa zmodernizują
trzy drogi (400-metrowy odcinek drogi po północnej stronie boiska sportowego w Wolicy oraz liczące łącznie ok. 1200 metrów ulice Słoneczną i Sosnową
w Kleszczowie). Te inwestycje miały służyć nie tylko poprawieniu warunków
komunikacyjnych, ale także uzbrojeniu w media nowych terenów budowlanych
- w pasie drogowym ułożone zostały nowe sieci podziemnej infrastruktury lub
przebudowane stare sieci.
Niestety, inwestycja zaawansowana w ponad 70 procentach nie ma na razie szans na szybki finał. Wykonawca z powodu problemów, w jakie popadł
przy realizowaniu robót drogowych w innych miejscowościach, nie dokończy
już zadania, zleconego przez gminę Kleszczów.
– Już pod koniec zeszłego roku widać było pewne opóźnienia w ustalonym harmonogramie prac – informuje Robert Olewiński, kierownik referatu
IZP. – Kiedy wiosną tego roku dowiedzieliśmy się, że konta firmy zajął komornik podjęliśmy rozmowy. Ponieważ niczego nie przyniosły konieczne okazało się wypowiedzenie umowy zawartej z PRDiM w Bełchatowie. Stało się to
w pierwszym tygodniu czerwca.
Tak przerwana inwestycja jest nie tylko sporą niedogodnością dla mieszkańców posesji położonych przy niedokończonych drogach. Jest też niemałym problemem dla inwestora czyli gminy. Musi on teraz przeprowadzić
inwentaryzację wykonanych już prac, po to by je wycenić i rozliczyć się z byłym
już wykonawcą. Potem konieczne będzie poszukanie w przetargu nowej firmy,
która dokończy przerwaną inwestycję. Jeśli wszystko pójdzie w miarę sprawnie
jest szansa, że przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.
Jak widać przyczyny opóźnień w realizacji gminnych inwestycji mogą mieć
różny charakter, a inwestor – poza karami umownymi – nie ma w gruncie rzeczy narzędzi, skutecznie dopingujących firmy wykonawcze do dotrzymywania
terminów zapisanych w umowach.
(s)
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Zła pogoda nie przeszkodziła

czerwca pogoda nie dopisała, więc Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie był zmuszony przenieść festyn organizowany z okazji Dnia
Dziecka z placu targowego w Kleszczowie do sali widowiskowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łękińsku. Wszystkie zaplanowane dla dzieci w tym dniu
atrakcje udało się jednak zrealizować.
Program imprezy wypełniły różne atrakcje. Uczestnicy chętnie malowali swoje
buzie i pozwalali wyczarować na swoich włosach szalone fryzury.
Po takich zabiegach w specjalnie przygotowanym kąciku fotograficznym każde dziecko mogło pozować fotografowi do
zdjęcia. Po chwili otrzymywało je na pamiątkę.
Dodatkowymi atrakcjami były rozgrywki sportowe na strzelnicy paintballowej,
gdzie starsze dzieci próbowały swych sił
w oddawaniu celnych strzałów. Bardzo
dużym powodzeniem cieszyła się toczona
po sali ogromna kula Zorb, w środku której

Szkolne wieści
Na podium Chemicusa
Gimnazjaliści brali udział w powiatowym konkursie Chemicus 2013.
Eliminacje szkolne odbyły się 26 kwietnia, a etap powiatowy – 21
maja. Reprezentująca gimnazjum drużyna (Wiktoria Kierasińska,
Weronika Kostrzewa, Natalia Woch, Magdalena Wysocka, Marcin
Muskała i Wojciech Skalski) po trudnych zmaganiach zajęła trzecie
miejsce, wyprzedzając tym sposobem gimnazja nr 4 i nr 2 z Bełchatowa oraz gimnazjum z Łobudzic.

Najlepsi w Olimpusie
Ogłoszone zostały wyniki ogólnopolskiej olimpiady z języka polskiego Olimpus. Brało w niej udział także 16 uczniów klas IV-VI Szkoły
Podstawowej w Łękińsku. Rozwiązywany przez nich test sprawdzał
umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość lektur, obejmował także wiadomości dotyczące ortografii i gramatyki. Zasługujące
na uwagę wyniki uzyskało troje uczniów. Paweł Oleszczyk (kl. IV)
znalazł się w grupie uczestników, sklasyfikowanych na 22 miejscu,
a Jakub Kacperek (kl. IV) – w grupie sklasyfikowanej na 23 miejscu.
Podobny wynik uzyskała Wiktoria Bębnowska (kl. VI), która w swojej grupie znalazła się na 22 miejscu.

Włochy w nagrodę
W bogatym programie gimnazjalnej wycieczki do Włoch znalazło się
zwiedzanie takich miast, jak Wenecja (Bazylika św. Marka, Pałac
Dożów, Most Westchnień, Most Rialto), Werona (amfiteatr Arena,
place w centrum miasta oraz słynny balkon szekspirowskiej Julii),
Asyż (Bazylika św. Franciszka, Piazza del Comune ze świątynią Minerwy) i Rzym (Koloseum, Forum Romanum, Schody hiszpańskie,
Fontanna di Trevi, Panteon, Kapitol). Gimnazjaliści odwiedzili też
dwa państwa, zaliczane do najmniejszych w Europie: San Marino
i Watykan. W ostatnim ze wspomnianych miejsc odwiedzili Plac św.
Piotra ze słynną Bazyliką św. Piotra, a w jej wnętrzu spędzili dłuższą
chwilę przy grobie bł. Jana Pawła II.

Nietypowy dzień
W piątek 7 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie nie mieli zajęć dydaktycznych. Hasło, obowiązujące tego
dnia brzmiało: Bezpiecznie, zdrowo i sportowo. Była prezentacja

znajdowały się dzieci. Mniejsze dzieci również mogły spróbować swych sił w rzutach do
dmuchanej tarczy „Mega Lotek” oraz w strzałach piłką nożną do ustawionej w sali bramki.
Poza tymi atrakcjami pracownicy GOK przygotowali kącik malucha z kolorowymi klockami i stoisko z balonowymi
cudami. Zorganizowano również zajęcia
plastyczne.
W ich trakcie dzieciaki wykonały ogromne akwarium, a w nim rybki - z papieru,
płyt CD i innych materiałów, które nadawały się
do takiego przetworzenia. Nie zabrakło słodkiej
waty cukrowej oraz popcornu.
Zabawę dyskotekową zapewnił profesjonalny DJ. Mimo niesprzyjającej pogody frekwencja była duża - w imprezie uczestniczyło około 80 osób.
E. W.
uczniowskich pasji i talentów, pokazy przygotowanych przez klasy
prezentacji, udział w „Biegu ku słońcu”, a także rozgrywki tenisa
stołowego.
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie jest placówką realizującą różne programy profilaktyczne, a także Szkołą Odkrywców Talentów.
Program realizowany 7 czerwca służył podsumowaniu niektórych
projektów.

Wycieczkowy sezon w pełni
Maj i czerwiec, to miesiące w których odbywa się większość wycieczek szkolnych. Wyjazdy te nie są oderwaniem się od edukacyjnych zajęć, bo przy umiejętnym planowaniu stanowić mogą cenne
uzupełnienie wiedzy, przekazanej wcześniej przez nauczycieli na
„normalnych” lekcjach. Taki charakter miał np. wyjazd do Warszawy,
zorganizowany dla III klas gimnazjum 15 maja. Uczniowie odwiedzając siedzibę Giełdy Papierów Wartościowych, Sejm RP, Łazienki
Królewskie i Rynek Starego Miasta mieli okazję do uzupełnienia
swojej wiedzy z historii oraz wiedzy o społeczeństwie.
Dla
najmłodszych
uczniów szkół podstawowych edukacja
podczas
wycieczek
przybiera często formę
zabawy i zajęć warsztatowych. Ile waży
miecz? Jak powinno się
trzymać cep bojowy?
Jak czuje się człowiek
ubrany w ciężką zbroję? Po wycieczce do Inwałdu (koło Wadowic)
mogliby na te pytania
opowiedzieć uczniowie
klas I-III podstawówki z
Łękińska. 29 maja oglądali zbudowaną tam średniowieczną osadę, poznali też kilka dawnych profesji. Na terenie Parku Miniatur obejrzeli charakterystyczne
budowle z całego świata, odtworzone w większości w skali 1:25.
Kiedyś niektóre z nich będą mogli obejrzeć w naturalnej wielkości.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii, przekazanych przez szkoły samorządowe
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„Swego nie znacie…”

omysł na zorganizowanie czegoś innego niż zwiedzanie tak
popularnych zabytków jak Wawel, Łazienki czy Wieliczka rodził się już w naszej szkole od dawna. Zainspirowani lansowanym
od dłuższego czasu hasłem „Moja Mała Ojczyzna” podjęliśmy kroki
zmierzające do realizacji projektu edukacyjnego „Swego nie znacie… Poznajemy ciekawe miejsca przyrodniczo-historyczne w powiecie bełchatowskim”. Koordynatorami projektu byli nauczyciele
języka angielskiego i historii – Magdalena Karczewska i Michał Rejniak.
Choć realizacja projektów edukacyjnych w szkole podstawowej
nie jest konieczna, to w szkole gimnazjalnej już tak. Więc wybiegając w przyszłość chcieliśmy oswoić i przygotować naszych uczniów
do czekających ich w szkole gimnazjalnej projektów edukacyjnych.
Pracy było co niemiara, ale systematycznie i mozolnie zaczęliśmy
realizować poszczególne cele i założenia naszej wyprawy naukowej (bo tak potocznie nazwaliśmy nasz wyjazd).
Dla jej uatrakcyjnienia połączyliśmy wszystkie elementy naszego pomysłu interdyscyplinarnie, łącząc ze sobą przedmioty: przyrodę, historię, język angielski, informatykę i wychowanie fizyczne
w jeden spójny projekt. Podsuwaliśmy pomysły uczniom i zdaliśmy
się na ich kreatywność. Uczniowie klas IV-VI sami zaproponowali
i wytyczyli trasę wyprawy. Najważniejszym ustaleniem było to, że
odwiedzimy miejsca, o których coś słyszeliśmy, może nawet przez
nie przejeżdżaliśmy, ale nic poza tym!
Trasa wyprawy: Łękińsko – Kaszewice – Kluki –– Parzno – Szubienice – Żar – Łękińsko. Uczniowie samodzielnie zaczęli przygotowywać informacje na temat danej miejscowości, gromadzić pieczołowicie informacje o znajdujących się tam zabytkach, ciekawych
i urokliwych miejscach. Przygotowana i opracowana w wielkim formacie mapa wyprawy z zaznaczoną trasą i miejscami, które były
celem została wywieszona w centralnym miejscu szkoły, służąc do
omawiania i konsultowania przebiegu trasy wyprawy.
Dzieci wcielając się w role przewodników turystycznych podczas
poszczególnych punktów podróży opowiadały historię i ciekawostki
związane z przystankiem i zwiedzanym miejscem. Przedstawianie
informacji o zwiedzanych miejscach odbywało się również w języku angielskim - uczniowie posługiwali się fachowym słownictwem,
przygotowując się wcześniej pod bacznym okiem nauczyciela języka angielskiego.
Co więc zobaczyliśmy?
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• Kaszewice - przystanek 1
Drewniany, modrzewiowy kościół p.w. św. Trójcy wzniesiony w 1612
roku z fundacji Michała
Koniecpolskiego, właściciela
okolicznych
dóbr. Świątynia przetrwała do dziś w stanie
prawie
pierwotnym.
Budowla przykryta jest
spadzistym dachem
gontowym,
wiązanym storczykowo. Na
niej umieszczona jest
ośmioboczna wieżyczka zakończona hełmem blaszanym i kutym z żelaza krzyżem.
Cmentarz - znajduje
się na nim szpaler dębów zakwalifikowanych jako pomniki przyrody.
Celem naszej wyprawy było również dotarcie do 900-letniego „Dębu
Cygańskiego”, ale z powodu zniszczenia go przez wandali (podpalenie wiosną 2012) nie udało się już go obejrzeć.

• Kluki - przystanek 2
Gospodarstwo Agroturystyczne Grobla - łowisko ryb hodowlanych
(szczupak, amur, karp, tołpyga, sum).

• Parzno - przystanek 3
Kościół rzymskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, murowany, z 1912 r. Wewnątrz kielich gotycki z XVI w., krucyfiks drewniany ołtarzowy, barokowy z 1670 r., rokokowa ambona z XVIII w.
å ciąg dalszy na str. 8

„Leśny” konkurs fotograficzny

N

adleśnictwo Bełchatów po raz trzeci organizuje konkurs
„Las jako miejsce życia, pracy i wypoczynku”. Mogą w nim
uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, pajęczańskiego i łaskiego. Uczestnicy mogą
złożyć maksymalnie pięć zdjęć zgodnych z tematyką konkursu. Fotografie mogą być wykonane na terenie całej Polski. Prace uczestników będą przyjmowane do 2 lipca. Po 30 lipca będą znane wyniki.
Szczegółowy regulamin zamieszczony został na stronie www.
lodz.lasy.gov.pl/belchatow.
(s)

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika

l naprawy powypadkowe
l instalacje LPG
l serwis klimatyzacji

l kompleksowa naprawa
zawieszeń
l części zamienne - opony

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405

SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ
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Terminy i miejsca letnich obozów
Ośrodek Kultury informuje o terminach zaplanowanych
G minny
na sierpień wyjazdów poszczególnych grup oraz miejscach,

w których będą przebywać:
• Uczniowie klas I-III szkół podstawowych wyjadą na 14-dniowy
obóz sportowo-rekreacyjny nad Morze Bałtyckie do Jastrzębiej
Góry. W Ośrodku Wypoczynkowym „VIKI” będą przebywać od
15 do 28 sierpnia.
• Druga grupa uczniów klas I-III wyjedzie na 7-dniowy obóz
sportowo-rekreacyjny w góry do miejscowości Orawka. Pobyt w ośrodku wczasowo-kolonijnym „U Kazika” potrwa od 17
do 23 sierpnia.
• Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych wyjadą na 14-dniowy
obóz sportowo-rekreacyjny nad Morze Bałtyckie do miejscowości Sianożęty. W Ośrodku Wypoczynkowym „Jantar” będą gościć
od 1 do 14 sierpnia.
• Druga grupa uczniów klas IV-VI wyjedzie na 14-dniowy obóz
sportowo-rekreacyjny zorganizowany na Pojezierzu Mazurskim
w Olsztynie. Od 12 do 25 sierpnia miejscem pobytu naszych
uczniów będzie Manor Hotel.
• Uczniowie gimnazjum wyjadą na 14-dniowy obóz sportowo-rekreacyjny nad Morze Bałtyckie do miejscowości Poddąbie. Od
10 do 23 sierpnia będą przebywać w Ośrodku Wypoczynkowym
„Lazur”.

CENTROBUD Piotr Tatara
Łuszczanowice (obok punktu wymiany opon)
oferuje:

• nagrobki z granitów krajowych oraz
z importu
• galanterię budowlaną: schody,
parapety, płytki, łupki kamienne,
kamienie ozdobne

Wystawiamy faktury VAT

Tel. 500-188-513
UWAGA!!! PROMOCYJNE CENY
NA ZAKUP NAGROBKÓW

• Pierwsza grupa starszych uczniów (niepełnoletni uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych) wyjadą na 14-dniowy obóz turystyczno-edukacyjny połączony z nauką i doskonaleniem pływania do
Hiszpanii. W popularnym kurorcie Lloret de Mar na Costa Brava
(hotel SAMBA***) będą przebywać od 10 do 23 sierpnia.
• Dwie kolejne grupy, złożone z pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów wyjadą także do Lloret de Mar,
gdzie w Gran Hotel Don Juan *** będą przebywać:
o I turnus - od 8 do 21 sierpnia,
o II turnus - od 17 do 30 sierpnia.
Fotografia na str. 1 pochodzi ze strony www.manorhotel.pl

„Swego nie znacie…”
å ciąg dalszy ze str. 7
Krypta - w podziemiach kościoła znajduje się grób Sługi Bożej Wandy Malczewskiej (1822-1896) wiejskiej nauczycielki, angażującej
się w życie społeczne. Od 1996 r. trwa jej proces beatyfikacyjny.

• Szubienice - przystanek 4
Cmentarz wojenny kryjący prochy żołnierzy z I i II wojny światowej;
znajdują się tu mogiły żołnierzy walczących ze sobą armii (rosyjskiej, niemieckiej, polskiej, austrowęgierskiej, radzieckiej).

• Żar - przystanek 5
Rzeka Widawka - nieuregulowane koryto rzeki, odcinek od mostu
w miejscowości Żar (gmina Kluki), do mostu w miejscowości Lubośnia (gmina Szczerców) zaliczany jest do wód krainy ryb łososiowatych i lipienia.
Po zrealizowaniu wszystkich punktów naszego programu
uczestnicy przy ognisku i pieczeniu kiełbasek z wypiekami na twarzy dzielili się wrażeniami z wyprawy naukowej i omawiali zrealizowane cele. Planowali też kolejną wyprawę naukową, na następny
rok szkolny.
Szczegółowe podsumowanie i omówienie projektu nastąpi pod
koniec czerwca, kiedy będziemy w szkole obchodzić Dzień Rodziny,
Sportu i Profilaktyki. Wtedy to kolejni uczniowie przedstawią prezentację multimedialną i podzielą się zdobytą wiedzą i wrażeniami
o nietuzinkowości powiatu bełchatowskiego. Ze swej strony gorąco
namawiamy do odwiedzenia tych miejsc! Naprawdę warto! Wiadomo przecież „Cudze chwalicie, swego nie znacie...”.
Michał Rejniak

GOK – oferta wakacyjnych wycieczek
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kleszczów
L.p.
1.
2.

Data i godzina
wyjazdu
• 3 lipca
• 10 lipca
18 lipca

Miejsce
Pacanów
Farma Iluzji
w Mościskach

Program
● pobyt w Europejskim Centrum Bajki, ● zajęcia
animacyjne, ● seans w kinie

Uczestnicy
Przedszkolaki
z rodzicami

● zwiedzanie Chaty tajemnic, ● Muzeum
Uczniowie szkół
Iluzji z lekcją edukacyjną „Iluzja na wesoło”, ●
podstawowych
zwiedzanie grobowca faraona
Uczniowie szkół
3.
22 lipca
Góra Kamieńsk
● tor saneczkowy, ● ściana wspinaczkowa,
● wjazd i zjazd kolejką linową, ● trampolina,
podstawowych
i gimnazjum
bungee, zjeżdżalnia dmuchana
4.
24 lipca
Ziemia Kielecka
● zwiedzanie Muzeum Orła Białego w Skarżysku
Uczniowie gimnazjum
Kamiennej, ● przejażdżka czołgiem, ● zwiedzanie i szkół
jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka, ● pobyt
ponadgimnazjalnych
w Parku Linowym w Kielcach
Zapisy na wymienione wycieczki i wyjazd na Górę Kamieńsk prowadzone są w tymczasowej siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Łękińsku (ul. Szkolna 2) do dnia 27 czerwca.
Koszt wycieczek jednodniowych i wyjazdu na Górę Kamieńsk – 10 zł od osoby.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny oraz przetarg nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych będących własnością Gminy Kleszczów.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2013 (wtorek) o godz. 10.00 - Plac przy GOK Kleszczów (przetarg ograniczony),
o godz. 10.30 - Plac przy GOK Kleszczów (przetarg nieograniczony)
Lp.

Nazwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ścianka aluminiowa przeszklona z drzwiami ( uszkodzona szyba )
Ścianka aluminiowa przeszklona z drzwiami
Drzwi aluminiowe prawe przeszklone
Drzwi aluminiowe lewe z naświetleniem przeszklone
Drzwi aluminiowe prawe z naświetleniem przeszklone
Drzwi aluminiowe ze ścianką przeszklone
Ścianka aluminiowa przeszklona
Okna aluminiowe przeszklone (uchylne)
Okno aluminiowe przeszklone
Okno aluminiowe przeszklone
Okna aluminiowe przeszklone (otwierane)
Okna aluminiowe przeszklone (otwierane)
Drzwi stalowe dwuskrzydłowe lewe
Drzwi stalowe dwuskrzydłowe prawe
Drzwi stalowe dwuskrzydłowe lewe
Drzwi stalowe dwuskrzydłowe prawe
Drzwi stalowe powietrzno-szczelne – prawe
Drzwi stalowe powietrzno-szczelne – lewe
Rolety zewnętrzne
Rolety zewnętrzne
Rolety zewnętrzne
Skrzydła drzwiowe w kolorze białym „60” – lewe WC
Skrzydła drzwiowe w kolorze białym „60” – prawe WC
Skrzydła drzwiowe pełne w kolorze białym „70” – lewe
Skrzydła drzwiowe w kolorze białym „70” – lewe WC
Skrzydła drzwiowe pełne w kolorze białym „80” – lewe
Skrzydła drzwiowe pełne w kolorze białym „80” – prawe
Skrzydła drzwiowe pełne „80” – prawe
Skrzydła drzwiowe pełne „80” – lewe
Skrzydła drzwiowe pełne „90” – lewe
Skrzydła drzwiowe pełne „90” – prawe z ościeżnicą
Skrzydła drzwiowe pełne „90” – prawe
Skrzydła drzwiowe pełne „120” – prawe dwuskrzydłowe z ościeżnica
drewnianą
Drzwi okleinowe p-poż „100” – lewe z ościeżnicą
Silniki elektryczne 380 V
Silniki elektryczne 380 V
Szafa chłodnicza dwudrzwiowa

34.
35.
36.
37.

Ilość
Szt./
kpl.
1
1
1
1
1
1
1
9
10
3
4
2
1
1
1
2
1
1
4
5
3
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
4
2
1

Wymiar/
moc

Lokalizacja

Cena wywoławcza
za 1 szt./kpl.

Wysokość
postąpienia

2,77 x 3,32
3,20 x 5,22
2,10 x 1,28
3,67 x 1,46
3,20 x 1,79
2,13 x 2,64
1,78 x 6,63
0,60 x 1,20
1,50 x 1,50
0,90 x 1,20
1,20 x 1,50
1,20 x 1,60
1,46 x 2,00
1,20 x 2,00
0,90 x 2,00
0,90 x 2,00
0,64 x 1,65
0,64 x 1,65
1,50 x 1,50
1,30 x 0,70
0,90 x 1,30
„60”
„60”
„70”
„70”
„80”
„80”
„80”
„80”
„90”
„90”
„90”
„120”

GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów

125,00
407,00
65,00
130,00
140,00
137,00
287,00
25,00
30,00
28,00
32,00
32,00
20,00
18,00
16,00
16,00
14,00
14,00
30,00
25,00
20,00
10,00
10,00
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
14,00
15,00
14,00
20,00

25,00
45,00
8,00
15,00
15,00
15,00
32,00
3,00
5,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
5,00
5,00
5,00
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
3,00
2,00
4,00

„100”
1,5 kW
2,2 kW

GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Kleszczów
GOK Łękińsko

100,00
45,00
45,00
200,00

20,00
5,00
5,00
50,00

Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od poniedziałku do piątku w godzinach 8°°-15°°.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731 31 10 wew. 140,
ul. Główna 45 w Kleszczowie.

SZUKAM DZIAŁKI
w gminie Kleszczów
o powierzchni
od 10 do 25 arów (0,10-0,25 ha).
Tel. 533-809-399.

Przyjmę gruz,
ziemię, glinę.
Wiewiórów,
tel. 668-472-761.

Sprzedam działkę
2 ha
Łuszczanowice (dawne Huby).
Tel. 601 311 853

PRZEWOZY AUTOKAROWE –
WYNAJEM
Tel. 605 505 035, 887 040 240
www.finezjabus.pl
e-mail: biuro@finezjabus.pl
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Sport
na stadionie gminnym w Klesz21 maja
czowie odbyły się lekkoatletycz-

ne zawody, zaliczane do tzw. II rzutu ligi
Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W zawodach uczestniczyło 600 uczniów z
30 szkół województwa łódzkiego. Organizatorem tej regionalnej imprezy sportowej
były: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Bełchatowie i LKS Omega w Kleszczowie.
Wśród zaproszonych na zawody gości był m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, a zarazem przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
w Łodzi Marek Mazur.
Podajemy najlepsze wyniki naszych reprezentantów (do trzech miejsc):
Szkoły podstawowe
• Milena Gierach (SP Łękińsko) - I m.
w biegu na 60 m,
• Wiktoria Bębnowska (SP Łękińsko) II m. w biegu na 60 m,
• Julia Kotynia (SP Kleszczów) - I m.
w biegu na 200 m,
• Sandra Jakubiak (SP Kleszczów) II m. w rzucie piłeczką palantową,
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Grad medali
Natalia Pikus, Oliwia Widera, Weroni• drużyna SP Kleszczów (Julia Kotynia,
ka Chojka) - I m. w sztafecie 4x100 m
Magdalena Wójcik, Zofia Rutkowska,
dziewcząt.
Malwina Piechura) - I m. w sztafecie
szwedzkiej dziewcząt,
Zawodnicy za zajęcie I-III miejsca
• Bartłomiej Jarkowski (SP Kleszczów) otrzymali medale i dyplomy.
I m. w biegu na 60 m,
• Szymon Mendak (SP Kleszczów) - I m. w biegu na 200 m,
• Bartosz Pieniążek (SP Kleszczów) - III m. w biegu na 200 m,
• drużyna SP Kleszczów (Bartosz Pieniążek, Szymon Mendak, Bartłomiej Jarkowski, Piotr
Grzybowski) - I m. w sztafecie
szwedzkiej chłopców.
Gimnazja
• Weronika Chojka - I m. w biegu
na 100 m,
• Natalia Pikus - II m. w biegu na
100 m,
• Aleksandra Klewin - I m. w biegu na 600 m,
• Oliwia Widera - III m. w skoku
w dal,
• Izabela Białek - II m. w skoku
wzwyż dziewcząt,
• drużyna gimnazjum w KleszNajlepsze sztafety ze szkół podstawowych
czowie (Aleksandra Klewin,

Sport
Obsadzili całe podium

Sport
„Piłkarska kadra czeka”

na boiskach w Kleszczowie i Łękińsku odbył się finał
w Osjakowie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa
22 maja
wojewódzki turnieju, organizowanego przez Zrzeszenie LZS
19 maja
Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego w tenisie stołowym
„Piłkarska kadra czeka”. W turnieju udział wzięli zwycięzcy przepro-

w kategorii senior i seniorka. W kategorii seniorów zawodnicy LKS
Omega Kleszczów zajęli trzy pierwsze miejsca: ● I. Witold Uzarczyk, ● II. Kamil Trzcinka, ● III. Łukasz Posmyk.
W grze podwójnej seniorów miejsca na podium wywalczyli: ● II.
Kamil Trzcinka (Omega Kleszczów); Kamil Szyszka (Pong Wieluń),
● III. Łukasz Posmyk; Witold Uzarczyk (Omega Kleszczów). Trenerem naszych tenisistów jest Longin Wróbel.

Sprzedam
działkę budowlaną
w Łękińsku
o powierzchni 0,1 ha.
Tel. 604-962-510.

KOREPETYCJE
● fizyka ● chemia

Tel. 601 692 345.
Zatrudnię opiekunkę
do 2,5-rocznej dziewczynki.
Tel. 501 601 158.

wadzonych wcześniej eliminacji międzypowiatowych.
Końcowa kolejność miejsc:
I. LKS Ceramika Opoczno
II. LKS Ostrowy (pow. kutnowski)
III. GLKS Włókniarz Moszczenica (pow. piotrkowski)
IV. LKS Omega Kleszczów
V-VI. MULKS Łask i LKS Kietlin (pow. radomszczański)
Najlepszym strzelcem turnieju został Bartosz Kaczmarek (LKS
Ceramika Opoczno), a najlepszym bramkarzem – Mateusz Sobczyk (LKS Ostrowy).

Sport
Gorce zbyt trudne
dla Omegi

T

enisiści LKS Omega Kleszczów rozegrali w maju dwa mecze o awans do I ligi tenisa stołowego mężczyzn. Przeciwnikiem była drużyna KS GORCE Nowy Targ. W pierwszym pojedynku rozegranym na wyjeździe 18 maja nasi przegrali 1:9. W rewanżu,
który odbył się 26 maja postawili rywalowi większe wymagania, ale
ostatecznie przegrali 4:6.

Sport
Turniej piłki siatkowej

25 maja na boisku w Żłobnicy odbył się turniej piłki siatW dniu
kowej z okazji „Dni Kleszczowa”. Pierwsze miejsce zajęło

Ogniwo Żłobnica, a drugie – Ogniwo Kleszczów.
W zwycięskiej drużynie zagrali: Łukasz Walenczak, Arkadiusz
Klewin, Radosław Klewin, Dawid Mielczarek, Filip Jędrzejczyk, Mariusz Grzegorczyk i Kamil Wojewoda.
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Sport
O Puchar Wójta Gminy Kleszczów

z okazji „Dni Kleszczowa” na bo25 maja
iskach Żłobnicy i Antoniówki odbył się

turniej piłki nożnej ogniw LZS gminy Kleszczów
o Puchar Wójta Gminy Kleszczów. Wzięło w nim
udział sześć zespołów, reprezentujących ogniwa
LZS naszej gminy. Mecze eliminacyjne rozegrane zostały w dwóch grupach.
W pojedynku o III miejsce zmierzyły się Ogniwo Żłobnica i Ogniwo Łuszczanowice. Padł wynik
4:0. W finałowym meczu, rozegranym na boisku
w Żłobnicy Ogniwo Kleszczów pokonało drużynę
Ogniwa Łękińsko 2:1.

Końcowa kolejność miejsc:
I. Ogniwo Kleszczów
II. Ogniwo Łękińsko
III. Ogniwo Żłobnica
IV. Ogniwo Łuszczanowice
V. Oldboy Kleszczów
VI. Ogniwo Wolica
Najlepszym strzelcem turnieju został Bartłomiej Stępień (Ogniwo Łękińsko), a najlepszym bramkarzem – Damian Szymanek (Ogniwo Kleszczów).
Puchary dla wszystkich uczestniczących
w turnieju drużyn oraz statuetki dla najlepszego strzelca i bramkarza wręczył pełniący funkcję
wójta gminy Kleszczów Jacek Rożnowski (na
zdjęciu). Towarzyszył mu prezes klubu Omega Jan Gurazda.
Skład zwycięskiej drużyny Ogniwa Kleszczów: Damian Szymanek, Klaudiusz Rutkowski,
Paweł Trędkiewicz, Krzysztof Frukacz, Przemysław Gurazda, Jarosław Ciesielczyk, Bartek Barański, Łukasz Błasiński, Kamil Szczęsny, Kamil
Barański, Łukasz Dudziński, Mateusz Ciesielczyk, Grzegorz Janson, Patryk Tarkowski, Łukasz Szulc, Sławomir Dudziński i Zdzisław Peroński.

Sport
W biegach sztafetowych…

…zorganizowanych 11 czerwca w Łodzi w ramach Vena Sport Festival 2013 uczestniczyła reprezentacja ZSP w Kleszczowie. W sztafecie 4x100m chłopców Przemysław
Aleksandrowicz, Arkadiusz Mazurczyk, Marcin Kuliberda i Maciej Roczek uplasowali się
na II miejscu z czasem 47,51 sek. Dziewczęta w sztafecie szwedzkiej (Justyna Botór,
Anna Muszyńska, Marta Kłodawska i Marta Olczyk) zajęły IV miejsce (2:36,45). Chłopcy
z ZSP w sztafecie szwedzkiej wywalczyli IX miejsce z czasem 2:14,56.

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w
Kurnosie (tel. 991).
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 73540-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
354 226.
• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks”
pod numer telefonu (44) 731-37-13.
• Awarie w sieci gazowej w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Radomsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
Poza tymi godzinami zgłoszenia awarii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE tel. 992.
• Awarie oświetlenia ulicznego należy
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695122-863 lub 692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-34
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60

12 I n f o r m a t o r

KLESZCZOWSKI

Prosto z SOLPARKU
Piłkarskie obozy
FCB Camp Kleszczów 2013 to zajęcia szkoleniowe dla utalentowanych
piłkarzy z roczników 2000-2006. Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą
przez trenerów z Barcelony oraz FCB Escola Varsovia. FCB Camp
Kleszczów 2013 jest międzynarodowym projektem organizowanym
w Europie Wschodniej po raz drugi. Program Campów realizowany jest
wg. filozofii oraz sytemu piłkarskiego FC Barcelony – czytamy na stronie www.fcbescola.pl.
Planowane jest zorganizowanie trzech tygodniowych turnusów. Pierwszy zacznie się już 30 czerwca. Uczestniczący w nich młodzi piłkarze
z Europy Wschodniej poza aktywnymi treningami będą uczyć się języka
hiszpańskiego i korzystać z atrakcji przygotowanych przez SOLPARK.

***
Kolejny obóz piłkarski dla dzieci i młodzieży zorganizuje w SOLPARKU
od 4 do 12 sierpnia Fundacja Realu Madryt. Jego uczestnicy będą mieli
okazję pracować z trenerami Fundacji Realu Madryt oraz najlepszymi
trenerami z Polski. Oprócz odbywania treningów sportowych będą także uczyć się języka hiszpańskiego, korzystać z basenu, kortu tenisowego, siłowni i innych atrakcji oferowanych przez SOLPARK Kleszczów.

Dzień Dziecka w SOLPARKU
1 czerwca w godz. 11-16 SOLPARK umożliwił dzieciom bezpłatny
wstęp do figloraju. A 3 czerwca zaprosił dzieci wraz z rodzicami do
wspólnego świętowania Dnia Dziecka. Od godz. 12.00 do 16.00 trwały
zabawy w figloraju, potem przez dwie godziny gry i zabawy ruchowe
z nagrodami prowadzone przez animatora. O godz. 18.00 w auli odbył
się pokaz filmu „Goryl Śnieżek w Barcelonie”. Wstęp na wszystkie te
atrakcje był bezpłatny.

Kiedy na aquaaerobik?
Od 10 czerwca do 31 sierpnia zajęcia aquaaerobiku w SOLPARKU
będą się odbywały w każdy poniedziałek od godz. 19.30.
(s)

Z Joanną
Fabicką…

… pisarką i felietonistką z wykształceniem filmoznawcy oraz doświadczeniem montażystki spotkali się w Gminnej Bibliotece Publicznej uczniowie
gimnazjum. Spod jej pióra wyszedł
m.in. cykl książek o dojrzewaniu Rudolfa Gąbczaka i o jego dysfunkcyjnej
rodzinie.
Pisarka zachęcała uczniów do zapoznania się z jej twórczością. W przystępny i pełen humoru sposób przedstawiła postać Rudolfa, którą wzorowała na swoich doświadczeniach z okresu
dojrzewania. Uczniowie mieli okazję do
uzyskania autografu autorki na książkach.
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Filmowa gala w ZSP

å ciąg dalszy ze str. 5

niusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ● I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im.
T. Zana we Wschowie, ● Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 1 w Bydgoszczy, ● Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Włoszczowie.
Pierwszą nagrodą uhonorowano film „Wehikuł dobrych
manier” przesłany przez Gimnazjum nr 67 w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie. Druga nagroda trafiła do twórców z Publicznego Gimnazjum
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli
Wiązowej, zaś trzecia
– do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.
J. Korczaka w Złotoryi.
Przyjemność wręczania wyróżnień i nagród
stała się udziałem Jacka Rożnowskiego, pełniącego funkcję wójta
gminy Kleszczów oraz
Agnieszki Nagody-Gębicz, dyrektora ZSP w Kleszczowie.
Nagroda publiczności trafiła do twórców filmu zrealizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
nr 3 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Judyta Jurzec
– nauczycielka tej szkoły przyjechała do Kleszczowa z realizatorami filmu. W rozmowie przeprowadzonej jeszcze przed
ogłoszeniem werdyktu powiedziała nam, że inicjatywa konkursu poświęconego tematowi właściwego zachowania jest
bardzo cenna. W nowotarskiej szkole w ciągu miesiąca powstały dwa filmy, z których na konkurs przesłano jeden. Nauczycielka ubolewała, że film realizowany był tak pospiesznie
i obawiała się, że może nie mieć szans w starciu z konkurencją. Obawy okazały się nieuzasadnione. Oprócz nagrody publiczności indywidualną nagrodę otrzymał młody aktor nowotarskiego filmu – Michał Balicki. Oprócz niego nagrodzeni
zostali też: Karolina Juraniec z Bydgoszczy, Tomasz Buda
z Grodziska Wielkopolskiego i Wiktor Rosiek z Torunia.
Nagrody, które trafiły do szkół, to m.in. wysokiej klasy projektor, ekran, konsole PSP, ramki cyfrowe i urządzenia wielofunkcyjne. Dla wszystkich twórców dziesięciu finałowych filmów ufundowane zostały zestawy upominków,
w tym książki.
Jak pokazuje lista placówek, z których pochodziły finałowe prace, zainteresowanie pierwszą edycją filmowego konkursu okazało się całkiem spore. Cenne jest także to, że
przyjazd uczniów z różnych regionów Polski nasz Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych wykorzystał do pokazania swoich utalentowanych wychowanków i pochwalenia się dorobkiem. Z możliwości promocji swoich usług skorzystał też
SOLPARK, który zaproszonym na galę finalistom umożliwił
bezpłatne skorzystanie z kilku atrakcji.
J. Strachocki

