nr 13/345 • 1 - 15 VII 2012 • Rok XX • bezpłatny biuletyn samorządowy • ISSN 1505-1692

Dziesięć lat z patronem

10-lecia nadania Szkole Podstawowej w Kleszczowie imienia Janusza KorO bchody
czaka miały swój finał podczas głównej uroczystości, która została zorganizowana

w piątek, 22 czerwca. W jej ramach odbyła się Msza św. w intencji szkolnej społeczności.
Było też przypomnienie historii i największych sukcesów, uhonorowanie byłych dyrektorów,
spektakl w wykonaniu małych aktorów i wręczenie nagród laureatom konkursów.
Więcej na str. 7.

Trwają prace
projektowe

Od kwietnia przygotowywane są projekty budowlane, w oparciu o które powstać mają
cztery kolejne wielorodzinne domy komunalne
wraz z zespołem wolnostojących garaży. Zostaną zbudowane w pobliżu trzech budynków
oddanych w 2009 roku.
Więcej na str. 2.

Finisz robót
drogowych

Na obchody jubileuszu zaproszono m.in. byłych dyrektorów szkoły: Danutę Orłowską (trzecia z lewej), Wiesława Grzegorczyka, Gabrielę Gąsowską i Janinę Gieroń.

Kanadyjska
przygoda
– Już teraz wiem, że warto pracować, by osiągać zamierzone cele –
wyznała nam Izabela Tatara - uczennica kleszczowskiego gimnazjum,
która niedawno wróciła z 10-dniowego pobytu w Kanadzie. Wyjazd
był nagrodą za zdobycie I miejsca
w ubiegłorocznym Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim Mówimy
Reymontem.
Więcej na str. 6.

Drogowcy z piotrkowskiej spółki PEUK S.A.
zakończyli prace przy dwóch odcinkach dróg
w Łuszczanowicach. Na prawie 400-metrowym fragmencie drogi powiatowej, prowadzącej w kierunku Chorzenic, wykonane zostało
kompletne uzbrojenie techniczne, droga otrzymała nową nawierzchnię, powstała ścieżka
rowerowa i chodnik. Wzdłuż 165-metrowego
odcinka gminnej drogi zbudowany został natomiast chodnik.

Rozliczony budżet ‘2011
Sesja Rady Gminy Kleszczów, oceniająca sprawozdanie budżetowe za ubiegły rok, odbyła się
28 czerwca. Skarbnik gminy Maria Cłapka przedstawiła podsumowanie z wykonania zaplanowanych dochodów i wydatków. Po stronie dochodów ubiegłoroczny budżet gminy Kleszczów zamknął się kwotą
212.299.140,60 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły
195.952.471,09 zł. Różnica pomiędzy kwotą dochodów i wydatków to nadwyżka budżetowa. Za rok
2011 wyniosła ona 16.346.669,51 zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zyskało wcześniej pozytywne opinie komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania została przyjęta
na sesji przy poparciu 11 radnych. Czterech radnych
wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium dla wójta gminy dziewięcioro radnych było na „tak”, natomiast sześcioro wstrzymało się od głosu.
Więcej na str. 3.

Caparol rośnie

Uroczyście otwarty 30 maja nowoczesny magazyn spółki Caparol Polska w strefie w Żłobnicy zajmuje powierzchnię 3000 m2 , posiada
siedem poziomów składowania i 4250 miejsc
paletowych. Po produkty opatrzone znakiem
wielobarwnego, pasiastego słonika będą tu
przyjeżdżać klienci z całej Polski.
Więcej na str. 5.
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We współpracy z Eko-Regionem Bełchatów
umowy, zawartej w tym roku przez gminę ze spółką
W ramach
Eko-Region Bełchatów, obsługiwane są ustawione w ogól-

nodostępnych punktach pojemniki (na opakowania typu PET, szkło
oraz papier i tekturę), służące do selektywnej zbiórki. W okresie obowiązywania umowy pojemniki te obsługiwane są jeden raz
w miesiącu, a w sezonie wiosenno-letnim (od 1 maja do 30 września) pojemniki na PET-y opróżniane są dodatkowo drugi raz w miesiącu.
Eko-Region Bełchatów zajmuje się też utrzymaniem i obsługą
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice. Dwa razy w roku firma przepro-

Więcej urządzeń na placach

R

ozstrzygnięty został kolejny przetarg na dostawę nowego
wyposażenia kilku placów zabaw. Najwięcej nowych urządzeń przybędzie w Wolicy. Będzie wśród nich m.in. nowa karuzela, domek dla dzieci, dwie huśtawki typu bujak, a także bujak-ważka, huśtawka oraz urządzenie zabawowe dla dzieci od 1 roku życia,
złożone z dwóch wież (połączonych przeplotnią linową z dodatkowymi drążkami poziomymi),
małej zjeżdżalni, schodów z poręczami i drabinki płaskiej.
Takie samo urządzenie
zostanie ustawione na placu zabaw przy ulicy Wysokiej
w Kleszczowie. Na tym placu,
którego wyposażenie uzupełniane było też w ubiegłym roku,
stanie także nowa huśtawka.
Na plac zabaw w Rogowcu została zamówiona nowa karuzela, a także urządzenie dla dzieci
Na placu zabaw w Żłobnicy wypo- od 1 roku życia. Z nowego wysażenie uzupełniono w ub. roku
posażenia będą się mogły cieszyć dzieci korzystające z placu
zabaw, urządzonego w parku w Łuszczanowicach. Stanie tu domek
dla dzieci połączony z werandą wspólnym daszkiem wykonanym
z desek. Na placu zabaw przy kompleksie boisk przy ul. Północnej
w Łękińsku zostanie natomiast ustawiony nowy bujak-ważka.
W przetargu na dostawę nowego wyposażenia dla placów zabaw rywalizowały dwie firmy. Jako najkorzystniejsza została oceniona oferta spółki cywilnej An Archi Group z Gliwic. Dostawa ma
być zrealizowana w ciągu 14 tygodni od daty podpisania umowy.
Wartość tego zamówienia wynosi prawie 231,4 tys. zł.
(s)

T

Ocenią sześć posesji

rwa konkurs na najschludniejszą posesję gminy Kleszczów.
W regulaminowym czasie karty zgłoszenia udziału w konkursie złożyli właściciele siedmiu posesji. O zwycięstwo w kategorii
„posesja w gospodarstwie rolnym” rywalizują dwie posesje – jedna
w Łękińsku przy ul. Długiej, druga - w Łuszczanowicach.
W kategorii „posesje siedliskowe” zgłoszono pięć posesji, ale do
udziału w konkursie zostały zakwalifikowane tylko cztery. Okazało się, że właścicielka jednej z posesji, nagrodzonej w poprzednich
edycjach, musi czekać jeszcze przez rok na ponowne zgłoszenie
swojego udziału w konkursie. Jak wiadomo laureaci poprzednich
edycji „są skazani” na 8-letni okres karencji. Cztery posesje siedliskowe, biorące udział w konkursie znajdują się w Wolicy, Kleszczowie (przy ulicach Jaśminowej i Południowej) oraz w miejscowości
Łuszczanowice Kolonia.
26 czerwca pięcioosobowa komisja, złożona z pracowników
Urzędu Gminy rozpoczęła ocenianie zgłoszonych posesji.
(s)

wadza także objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych we
wszystkich miejscowościach gminy Kleszczów. W ramach tej usługi prowadzony jest załadunek oraz transport zebranych odpadów.
Jak wynika z wykazu, przesłanego do Urzędu Gminy przez Eko-Region Bełchatów, plonem pierwszej w tym roku zbiórki, przeprowadzonej przed Świętami Wielkanocnymi, było 4,56 tony odpadów.
W tej masie niepotrzebnych rzeczy wywiezionych z terenu gminy
było prawie 3,6 tony starych mebli i zużytego sprzętu AGD, ponad
700 kg zużytych opon, 238 kg odpadów biodegradowalnych i 27 kg
urządzeń zawierających freony, a także 11 kg odpadów drewnianych. Druga w tym roku akcja zbiórki „wielkogabarytów” zostanie
przeprowadzona jesienią.
Jest jeszcze jedna specjalistyczna usługa, do której świadczenia przygotowany jest Eko-Region Bełchatów. Jest to pomoc w odbiorze wraz z załadunkiem i przekazaniem do unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Dotyczy to głównie płyt eternitowych, demontowanych z pokryć dachowych remontowanych budynków. Same prace demontażowe powinny zostać
przeprowadzone przez właściciela budynku zgodnie z wymogami
obchodzenia się z odpadami zawierającymi azbest, a potem zafoliowane i złożone na przygotowanych paletach. Pracownicy Eko-Regionu odbierają te odpady i własnym specjalistycznym pojazdem transportują do miejsca ich unieszkodliwienia. Koszty odbioru
oraz unieszkodliwiania odpadów pokrywa gmina Kleszczów przy
znacznym dofinansowaniu przekazywanym na ten cel przez Powiat
Bełchatowski.
(s)

Kiedy następne komunalne?

B

iuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt–Bydgoszcz Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Gminy
w Kleszczowie przygotowuje aktualizację projektów technicznych,
w oparciu o które będą budowane kolejne wielorodzinne budynki komunalne przy ulicy Sportowej. Bydgoska firma była także projektantem trzech domów, zbudowanych na potrzeby gminy w 2009
roku.
Przewidziane w tej samej lokalizacji cztery budynki będą bazować na poprzednich rozwiązaniach technicznych, skorygowanych
bądź uzupełnionych w trakcie budowy trzech pierwszych domów.
Nowe budynki będą także 3-kondygnacyjne z użytkowym poddaszem. Każdy z nich ma liczyć 14 mieszkań (w tym po 2 na poddaszu) o powierzchni od ok. 45 do ok. 90 m kw. Aktualizacja projektów
wraz z uzyskaniem pozwolenia (które również spoczywa na bydgoskiej firmie projektowej) ma zakończyć się we wrześniu. Potem
możliwe będzie ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na budowę
jednego z czterech planowanych domów.
W budżecie gminy na 2012 rok została zaplanowana kwota pozwalająca na rozpoczęcie budowy jednego z wielorodzinnych domów komunalnych. Wydaje się, że nie ma potrzeby spieszyć się
z jednoczesną budową kilku takich budynków. Gminne potrzeby
mieszkaniowe są zaspokajane w miarę systematycznie. W Referacie Majątku Gminy, który m.in. prowadzi związane z tym sprawy,
było 26 czerwca ok. 20 podań, złożonych przez osoby oczekujące
na przydział komunalnego mieszkania.
(s)

Zmiana konserwatora
Od 1 lipca br. do 30 czerwca 2014 roku konserwacją
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kleszczów będzie
zajmować się firma FHU Apis z Działoszyna. Zauważone
awarie w oświetleniu należy zgłaszać telefonując pod jeden z numerów telefonów: 695-122-863 lub 692-130-780.
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Sesja Rady Gminy
pierwsze posiedzenie Rady
To było
Gminy z udziałem Jacka Rożnow-

skiego, który od 15 czerwca wykonuje zadania i kompetencje wójta gminy Kleszczów.
Niektórzy tę długą urzędową formułkę, opisującą zakres działalności J. Rożnowskiego, zastępują słowem „komisarz”. Jacek
Rożnowski przedstawił się radnym wkrótce
po rozpoczęciu sesji przez przewodniczącego Henryka Michałka. Powiedział m.in.:
– Będę pełnił funkcję wójta gminy w tym
czasie, kiedy będzie obowiązywał zakaz
sprawowania funkcji przez panią wójt. Mam
nadzieję, że będzie nam się współpracowało dobrze. Byłem tutaj rok temu w podobnej
roli, wówczas ta misja trwała tylko przez jeden tydzień.
27 czerwca do Urzędu Gminy trafiło
podpisane przez wojewodę łódzkiego Jolantę Chełmińską, a skierowane do Rady
Gminy, wezwanie do podjęcia uchwały
stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójt
Kazimiery Tarkowskiej. Sprawa ta ma związek z prawomocnym wyrokiem warunkowego umorzenia, wydanym wobec pani wójt
przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (pisaliśmy o sprawie w poprzednim
wydaniu „IK”).
Podczas XXIV sesji Rady Gminy, która
odbyła się 28 czerwca, radni postanowili nie
podejmować oczekiwanej przez wojewodę
uchwały. Przewodniczący rady poddał natomiast pod głosowanie treść stanowiska,
przeznaczonego do wysłania wojewodzie.
Czytamy w nim m.in. Rada Gminy w związku ze skomplikowanym charakterem tej
sprawy ponownie nie podjęła uchwały wygaszającej mandat Wójta Gminy Kleszczów
Pani Kazimierze Tarkowskiej oraz oświadcza, że również w innym terminie w tej sprawie takiej uchwały nie podejmie.
Ustosunkowanie się do wezwania przysłanego Radzie Gminy Kleszczów przez
wojewodę było pierwszym merytorycznym
zagadnieniem, rozpatrzonym na omawia-

nym posiedzeniu rady. Kolejnym tematem
było zatwierdzenie „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Kleszczów” przygotowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie.
Następnie radni zajęli się głosowaniem
uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz
w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Kleszczów z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Wcześniej ocenami
sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu zajmowały się komisje Rady
Gminy, a Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Po przyjęciu obydwu wspomnianych
uchwał głos zabrał sekretarz gminy Kazimierz Hudzik, który przez siedem i pół
miesiąca minionego roku odpowiadał –
z upoważnienia wójta – za realizację budżetu. Podziękował Radzie Gminy oraz
pracownikom Urzędu Gminy w Kleszczowie za pomoc i współpracę w realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków.
Kolejne przyjęte na sesji uchwały dotyczyły:
• wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2012-2015.
• wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Kleszczów na 2012 rok.
Po uwzględnieniu wniosków złożonych
przez skarbnika gminy, a także kierowników
referatów: Spraw Ogólnych i Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami rada przyjęła zmiany w budżecie. Po
ich uchwaleniu budżet po stronie zaplanowanych dochodów wynosi 261.281.501,90
zł, a po stronie planowanych wydatków
249.463.540,06 zł.
• określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczów oraz

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczów
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczów podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji

wody termalnej za pomocą dubletu geotermalnego w Kleszczowie,
na działkach o nr ewid. 1198/2 obręb 10 Kleszczów w rejonie ulicy
Sportowej i Łącznej w Kleszczowie i nr ewid. 89/2, obręb Kolonia
Łuszczanowice; gmina Kleszczów, pow. bełchatowski.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 27 od poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

3

warunków i zasad korzystania z tych
obiektów.
Obowiązek określania przystanków nałożyła na organizatora publicznego transportu zbiorowego – a takim jest także gmina
Kleszczów – ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Uchwała zacznie obowiązywać po 14 dniach od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
• podziału Gminy Kleszczów na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.
Nowy podział okazał się konieczny ze
względu na regulacje wprowadzone przez
obowiązujący już Kodeks wyborczy. Gmina
Kleszczów została podzielona na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Nowy
podział będzie miał zastosowanie „do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Kleszczów obejmującej
lata 2010-2014”. O zasadach podziału oraz
granicach nowych okręgów wyborczych napiszemy w jednym z kolejnych wydań „Informatora” po uprawomocnieniu się przyjętej
uchwały, która wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
(s)

Ważne spotkanie
Trwają przygotowania do wykonania
dokumentacji projektowej dla dużej inwestycji gminnej, związanej z rozbudową
drogi powiatowej oraz drogi gminnej
w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach
Kolonii. W ramach tego zadania wzdłuż
dróg będzie wykonywana infrastruktura
techniczna o długości ponad 2,2 kilometra
oraz budowana sieć energetyczna (ponad
1600 metrów).
Organizowane jest spotkanie firmy projektującej z właścicielami
i użytkownikami działek, przyległych
do drogi gminnej i powiatowej
w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii. Konsultacje dotyczyć będą uzgodnienia lokalizacji projektowanych zjazdów indywidualnych i publicznych na
poszczególne posesje, przyłączy sieci
sanitarnych, elektrycznych, a także linii
podziału działek.
Spotkanie planowane jest we wtorek
10 lipca o godz. 17.00 w Domu Kultury
w Łuszczanowicach.
Uzgodnienia dotyczyć będą również
zgody właścicieli na czasowe wejście
w teren celem wykonania robót drogowych związanych z przebudową zjazdów, sieci energetycznej, telefonicznej,
wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej itp.
Firma projektująca oraz Urząd Gminy w Kleszczowie proszą o przybycie osób
zainteresowanych na spotkanie z dowodami osobistymi, mapkami i oświadczeniemi,
które zostały do nich wcześniej wysłane.
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Wygrana w spartakiadzie

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zarejestrowała czterdzieścioro uczniów i nauczycieli, którzy gotowi są oddać swój szpik potrzebującym.
15 czerwca odbyła się natomiast kolejna akcja honorowego
krwiodawstwa. Przeprowadzono ją tradycyjnie na terenie Kompleksu SOLPARK, pozyskując krew od 37 dawców – łącznie 16,65 litra.
Przebiegiem akcji zainteresowali się m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku, którzy przybyli tu pod opieką nauczycieli.
– Zadawali bardzo konkretne i merytoryczne pytania, na które
musieliśmy udzielać wyczerpujących odpowiedzi – mówi M. Kaczmarczyk. – Kilkoro z nich wykazało się wysoką wiedzą na temat
krwiodawstwa. Daje to nadzieję, że przyszłość krwiodawstwa w naszej gminie jest niezagrożona.
Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
z dnia 17 kwietnia 2012 roku nadano Gminnemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie prawo do własnego sztandaru. Sztandar taki został zaprojektowany i po zebraniu odpowiedniej
kwoty pieniędzy, zostanie zlecone jego wykonanie.
– Mamy nadzieję, iż znąjdą się w naszej gminie sprzyjający krwiodawstwu darczyńcy, którzy wspomogą klub finansowo,
by udało się dokonać zakupu sztandaru – mówią przedstawiciele
kleszczowskiego klubu HDK.
(s)

Wójt Gminy Kleszczów

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Bełchatowie
informuje

9

czerwca przedstawiciele Gminnego Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK w Kleszczowie, wspomagani przez członków Koła PCK przy ZSP Kleszczów, uczestniczyli w spartakiadzie
zorganizowanej z okazji obchodów Światowego Dnia Krwiodawstwa w Emilinie (gm. Bełchatów). Podczas tej spartakiady rozgrywane były konkurencje sprawnościowe, sprawdzano też wiedzę
teoretyczną uczestników na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Kleszczowska drużyna okazała się bezkonkurencyjna i wygrała - jak to się mówi - „w cuglach” z pozostałymi, bardziej doświadczonymi drużynami wystawionymi przez poszczególne Kluby HDK
PCK Rejonu Bełchatów.
– Za taką postawę należą się gratulacje i podziękowania
wszystkim członkom drużyn naszego klubu – mówi jego przedstawiciel Marek Kaczmarczyk. – Szczególne podziękowania kierujemy
do uczniów ZSP Kleszczów oraz ich opiekunki Joanny Durka, za
wkład w to zwycięstwo.
Warto wspomnieć o innych polach aktywności kleszczowskiego klubu. W maju, z inicjatywy członków klubu oraz nauczycieli ZSP
nr 3 i ZSP nr 4 w Bełchatowie, zorganizowane zostały dwie prelekcje dla uczniów, poświęcone tematowi dawstwa szpiku kostnego.
Następstwem tych prelekcji była akcja rejestracyjna potencjalnych
dawców szpiku kostnego, w której ekipa z łódzkiego Regionalnego

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż pojazdu - Autobusu marki AUTOSAN H9 -21/41,

użytkowanego przez Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. - rok
produkcji 1994, przebieg 480 136 km, liczba miejsc 41+1 / + 12 stojących.
Termin składania ofert upływa
z dniem 25 lipca 2012 roku o godz. 12.00.
Cena wywoławcza: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100).
Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy
w Kleszczowie (pokój nr 8). Termin otwarcia ofert: 25 lipca 2012 roku o godz.
12.10. Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
Osoby zainteresowane mogą oglądać samochód od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 na terenie Zakładu Komunalnego „Kleszczów”,
ul. Główna 41 w Kleszczowie.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Majątku Gminy - pokój nr
5 lub 16, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140 lub 138, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
Oferty prosimy składać wg poniższego wzoru:
Wójt Gminy Kleszczów
…………………………….
(miejscowość, data)

OFERTA CENOWA
dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż
Autobusu AUTOSAN H9-21/41
……………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)

……………………………………………………………………………………...
zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym nieograniczonym
na sprzedaż Autobusu AUTOSAN H9-21/41 i proponuję cenę.
Cena brutto
……………….................

Słownie: ..........................................
......................................................zł

Ponadto oświadczam, że zapoznaliśmy się/zapoznałem/-łam się ze stanem
technicznym w/w pojazdu i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz jestem
upoważniony/-na do przygotowania oferty.
Zobowiązuje/-my, się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia
stosownej umowy po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty.
							
………………………………….
(czytelny podpis uczestnika)

1. Przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny obowiązują określone ustawowo wymagania weterynaryjne. O zamiarze przeprowadzenia uboju w celu produkcji mięsa należy informować Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej na 24
godziny przed dokonaniem uboju zwierząt (nie dotyczy drobiu
i zajęczaków). Przekazywana informacja powinna zawierać dane
dotyczące m.in. posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi, gatunku i liczby zwierząt poddawanych ubojowi, miejsca i terminu uboju,
a także osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju.
W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub
kóz, przekazywana informacja musi zawierać także oświadczenie
o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka.
2. Należy informować Powiatowego Lekarza Weterynarii
o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz. Zgłoszenia
można dokonywać: osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bełchatowie (ul. Piłsudskiego 70) od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.30–15.30 lub telefonicznie 44/ 635-09-53
w tych samych terminach.
3. W przypadku zwierząt kierowanych do uboju w rzeźniach
rolnik jest zobowiązany wypełnić formularz, zawierający dane
na temat łańcucha żywnościowego tych zwierząt. Kompletna informacja zawiera także dane na temat przebiegu leczenia tych zwierząt oraz występowania chorób zakaźnych w gospodarstwie.
Stosowne formularze dokumentów, które należy wypełnić w wymienionych powyżej przypadkach można otrzymać w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie.

Wnioski do programu
ochrony środowiska

Starosta Bełchatowski informuje, iż rozpoczęło się postępowanie, którego celem jest opracowanie „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bełchatowskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą
na lata 2016 – 2019” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi, które powinny być uwzględnione w tym dokumencie można zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 10 lipca na adres Starostwa Powiatowego, ul. Pabianicka 17/19, 97-400
Bełchatów.
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Nowy magazyn – otwarty

Z

początkiem czerwca rozpoczął działalność magazyn centralny firmy Caparol Polska w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 3 w Żłobnicy. Podstawowym walorem tego obiektu jest
jego nowoczesny system zarządzania logistycznego. Uruchomienie
nowego magazynu ma wpłynąć na znaczną poprawę obsługi logistycznej klientów Caparol Polska. Przyczyni się do tego jego lokalizacja w centralnej części kraju, niedaleko od głównych tras komunikacyjnych (północ-południe, wschód-zachód).

Zdobądź roczne stypendium!

W roku szkolnym 2012/2013 czterystu najlepszych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego otrzyma
stypendia w wysokości 450 zł miesięcznie. Takie stypendia przewiduje
realizowany właśnie projekt „Łódzki Regionalny Program Wspierania
Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej”. Wsparcie dla uczniów przyznawane jest na okres 12 miesięcy (od września do sierpnia).
Warunkiem jego uzyskania jest złożenie odpowiedniego wniosku.
Starający się o stypendium uczeń musi:
• wykazywać szczególne zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych;
• mieszkać na terenie województwa łódzkiego lub uczęszczać do
szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa łódzkiego;
• pochodzić z rodziny niezamożnej, której niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
Najbliższy nabór wniosków stypendialnych w ramach „Łódzkiego
Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja” odbędzie się we wrześniu 2012 r. W celu uzyskania
dodatkowych informacji warto odwiedzić stronę internetową www.stypendium.info.pl lub skontaktować się z pracownikami Biura Projektu:
• p. Agnieszką Reczyk (tel. 42/ 291-97-20, e-mail: agnieszka.reczyk@lodzkie.pl),
• p. Jolantą Murawską (tel. 42/ 291-97-49, e-mail: jolanta.murawska@lodzkie.pl).

Zmiana na handlowej mapie

w tym roku sklepów sieci POLOmarket (m.in.
Do otwartych
w Bydgoszczy, Sycowie, Limanowej i Żyrardowie) w maju

dołączyła także placówka w Kleszczowie przy ulicy Sportowej 53.
Otwarcie marketu znacząco zmienia handlową mapę naszej gminy. Mieszkańcy jeżdżący dotąd na większe weekendowe zakupy
do Radomska lub Bełchatowa otrzymali dostęp do dużego, wielobranżowego
sklepu znanej
sieci (POLOmarket to ponad 360 sklepów w całej
Polsce).
W tym
obiekcie handlowym znalazły swoje
miejsce także inne, branżowe stoiska.
Działa tu sklep firmowy spółki GOM Owczarek z Gomunic oferujący
wyroby piekarnicze i cukiernicze, jest także sklep odzieżowy. Swoją
placówkę otworzył ESBANK Bank Spółdzielczy z Radomska. Dzięki temu klienci zyskali m.in. dostęp do kolejnego w Kleszczowie całodobowego bankomatu. Placówka, której uroczyste otwarcie miało miejsce 1 czerwca jest już 28 punktem, w którym ESBANK Bank
Spółdzielczy oferuje swoje usługi.
(s)
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– O tę ważną dla nas inwestycję zabiegaliśmy od lat – przyznaje
Tomasz Kruppik, prezes zarządu Caparol Polska. – Przeprowadzaliśmy liczne badania rynkowe, pytaliśmy o opinię naszych partnerów handlowych, szukaliśmy najdogodniejszej lokalizacji. Wszystko
po to, by zapewnić najwyższy standard magazynowy i maksymalnie
usprawnić procesy logistyczne.
Uroczystość oficjalnego otwarcia nowego magazynu odbyła się
30 maja. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: prezes Grupy
D.A.W. Ralf Murjahn, prezes Caparol Polska Tomasz Kruppik oraz
prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów Andrzej Szczepocki.
W uroczystości uczestniczyli m.in. zaproszeni partnerzy handlowi
oraz pracownicy Caparol Polska. Wszyscy mieli okazję obejrzeć nowoczesny obiekt magazynowy spółki.
Więcej informacji o firmie Caparol można znaleźć na www.caparol.pl.
(s)

F

Nagroda dla KWH Pipe

irma KWH Pipe Poland otrzymała główną nagrodę Grand
Prix w kategorii „Najlepsze rozwiązanie produktowe, technologia, wdrożenie lub zrealizowana inwestycja” za projekt „Bateria zbiorników wyrównawczych na wodę pitną”. Projekt ten został
zrealizowany w powstającym w Bieszczadach (a dokładniej w Arłamowie) Wschodnioeuropejskim Centrum Kongresowo-Sportowym.
Woda pitna gromadzona będzie w umieszczonych pod budynkiem
czterech polietylenowych zbiornikach o łącznej pojemności 300 m
sześć. Piąty zbiornik pomieści zapas wody do
instalacji przeciwpożarowych tryskaczy.
Statuetkę za innowacyjne rozwiązanie zrealizowane przez
KWH Pipe odebrał
w Krakowie, podczas III
Międzynarodowej Kon- (Źródło: strona www.kwh.pl)
ferencji Naukowo-Technicznej „Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna” INFRAEKO
2012, dyrektor sprzedaży i marketingu Robert Krysiak. Wybór laureata nagrody Grand Prix dokonany został przez wszystkich uczestników konferencji przez tajne głosowanie.
(s)

Ważna nowość w ZUS
Dzięki uruchomieniu systemu Platforma Usług Elektronicznych
klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą mogli wiele spraw
zrealizować przez Internet, bez potrzeby wychodzenia z domu.
Każdy użytkownik po zalogowaniu do PUE ZUS może już sprawdzić swoje dane, zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub
sms, a także rezerwować wizyty w placówce ZUS. By móc korzystać z tej formy usług, należy zarejestrować się za pośrednictwem
portalu pue.zus.pl.
Dzięki PUE ZUS można też skorzystać z konsultacji wirtualnego doradcy. W oddziałach ZUS mają wkrótce pojawić się specjalne „zusomaty”. Z ich pomocą klienci, którzy nie posiadają dostępu
do komputera i Internetu, zyskają dostęp do profilu na portalu PUE.
„Zusomaty” umożliwią także składanie wszelkich papierowych dokumentów już po zamknięciu placówki ZUS.
„Zusowska” platforma jest kolejnym (po Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej) przykładem projektu zrealizowanego w obszarze e-administracji, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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Kanadyjska przygoda
– Jak przyjęto Cię w Kanadzie?
– W Kanadzie przyjęto mnie bardzo serdecznie. Ludzie, których
poznałam dbali o to, abym czuła się jak u siebie w domu. Atmosfera była naprawdę przyjazna, bo wszyscy szanowaliśmy się nawzajem i byliśmy dla siebie mili.
– Z pewnością czekały na Ciebie liczne atrakcje? Zdradzisz
kilka szczegółów?
– Oczywiście. W sobotę, czyli drugiego dnia mojego pobytu
w Kanadzie zwiedziłam Muzeum Aleksandra Bella i odwiedziłam terytorium zamieszkałe przez Indian. W kolejnych dniach byłam nad
wodospadem Niagara, odwiedziłam miasteczko Niagara-on-the-Lake (pierwszą stolicę Kanady). We wtorek 5 czerwca byłam w Konsulacie RP, a także na wieży CN Tower. W następnych dniach zwiedzałam Dundurn Castle, Canadian Warplane Heritage Museum,
wioskę Menonitów i Cmentarz Hallerczyków. Odwiedziłam również
szkołę polską w Kanadzie.
– Co będziesz najmilej wspominać z wyjazdu?
– Zdecydowanie będą to osoby, które poznałam. Są to bardzo
wartościowi ludzie, których zapamiętam do końca życia. W mojej
pamięci utkwią na długi czas piękne widoki i niesamowita roślinność Kanady.
– Czy wyjazd do Kanady był sprawdzianem Twojej samodzielności?
– Myślę, że był to pewnego rodzaju sprawdzian. Jeszcze przed
wyjazdem obawiałam się, że nie będę wystarczająco samodzielna.
Przecież nikogo tam nie znałam, leciałam do obcego kraju z obcymi
ludźmi. Sądzę jednak, że zdałam ten test, w czym pomogła mi znajomość języka angielskiego.

Szkolne wieści

Magda Wysocka w finale

Póki języka, póty i imienia polskiego – to tytuł Ogólnopolskiego
Konkursu Gramatyczno-Ortograficznego, którego finał odbył się 3 czerwca w Czerniejewie. Cel konkursu to
kultywowanie piękna języka ojczystego, a także rozwijanie talentów polonistycznych. W części pisemnej uczestnicy rozwiązywali test ortograficzny. Drugi
etap miał charakter quizu gramatyczno-ortograficznego; wzięło w nim udział
ośmioro najlepszych uczniów z każdej
kategorii wiekowej, którzy publicznie odpowiadali na punktowane pytania sami
określając skalę ich trudności.
Wśród 58 uczestników z gimnazjów
i szkół podstawowych całej Polski w finale znalazło się dwoje uczniów SP
w Kleszczowie: Magdalena Wysocka (VI c) i Hubert Gawłowski
(VI a). M. Wysocka (na zdjęciu) wywalczyła dyplom finalisty.

SP Łękińsko wygrywa w konkursie
13 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku po raz trzeci wzięli udział w międzyszkolnym konkursie profilaktycznym W szkole czuję się bezpiecznie, zorganizowanym przez
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Klukach. Konkurs dotyczył
szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz profilaktyki uzależnień.
Zadania z 5 kategorii tematycznych najlepiej rozwiązywały uczennice SP w Łękińsku: Marta Stępień (kl. IV), Dominika Wojewoda (kl.
V) i Jagoda Staniszewska (kl. VI). Pokonały one dziewięć innych
drużyn. Uczennice zostały przygotowane przez nauczycielki M. Jegier i N. Podlejską.
å ciąg dalszy na str. 12

NR 13/345

– Wyjazd do Kanady
był formą nagrody. Czy
stał się on również siłą
napędową do dalszych
działań?
– Ten wyjazd na pewno dał mi motywację do
dalszych działań, bo sukcesy mobilizują mnie
jeszcze bardziej do pracy. W dniu konkursu recytatorskiego, który odbył
się we wrześniu ubiegłego roku, w ogóle nie spodziewałam się wygranej.
Kiedy odczytano wyniki
moje marzenie się spełniło. Już teraz wiem, że
warto pracować, by osiągać zamierzone cele.
– Wspomniałaś, że Laureaci konkursu reymontowskiego
pobyt w Kanadzie za- z opiekunami
owocował nowymi znajomościami. Czy będziesz podtrzymywać te kontakty?
– Tak. Poznałam wyjątkowych ludzi. Natalię i Radka, którzy
wygrali konkurs w kategorii liceum. Poznałam również delegację
z Vancouver, państwa Chrapków, Kukiełków, panią Ewę Pachowicz, panią Danutę Azman-Zielińską, pana Jaroszewskiego oraz
panią z Polski, która opiekowała się mną przez cały czas - panią
Danutę Stopę. Wszyscy ci ludzie mieli naprawdę ciekawe osobowości, mieli też duże poczucie humoru i byli pełni życia. Do tej pory
utrzymujemy kontakt przez Internet.
– Jakie są Twoje plany na przyszłość? Czy znajdzie się
w niej miejsce na literaturę, recytację, a może i aktorstwo?
– Bardzo chciałabym, abym w moim życiu znalazła czas na aktorstwo. Jest to coś, co daje mi ogromną satysfakcję. Moim największym marzeniem jest bycie aktorką i postaram się je spełnić.
Już teraz gram w Bełchatowskim Amatorskim Teatrze i biorę udział
w licznych konkursach recytatorskich.
– Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia i realizacji dalszych planów.
– Ja również dziękuję; będę się starała realizować te życzenia.
Rozmawiała Aleksandra Ignasiak
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Szkoła świętowała jubileusz

U

roczystość nadania Szkole Podstawowej w Kleszczowie imienia Janusza Korczaka miała miejsce 20 czerwca 2002
roku. Połączona została z nadaniem szkole sztandaru. Tamto wydarzenie sprzed 10
lat dyrekcja szkoły postanowiła uczcić, organizując cały cykl przedsięwzięć. Zostali w nie zaangażowani nie tylko nauczyciele
i uczniowie kleszczowskiej placówki, ale także uczniowie innych szkół.
Przed uroczystością finalizującą jubileusz odbył się konkurs plastyczny Korczak – postać, idee i twórczość. Zorganizowano także masowy bieg przełajowy Ku
słońcu. Wśród inicjatyw ściśle związanych
z osobą patrona, mających na celu popularyzowanie jego dorobku, wymienić należy: Tydzień z Patronem szkoły, spotkanie uczniów

1
z Beatą Ostrowicką, autorką książki Jest
taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku, a także przybliżanie dorobku literackiego
J. Korczaka, w ramach prowadzonej przez
szkołę akcji Czytające szkoły.
Główną część jubileuszu w dniu 22 czerwca rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie.
Odprawił ją proboszcz tej parafii ksiądz Andrzej Pękalski, który wygłosił także kazanie
skierowane przede wszystkim do uczniów
kleszczowskiej podstawówki. Towarzyszyli mu przy ołtarzu księża: Henryk Gorgoń
z parafii w Łękińsku, Krzysztof Góral z parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie oraz Radosław Werczyński z parafii Chorzew–Siemkowice. Oprawę muzyczną Mszy
św. zapewnił Chór Kameralny Gminy Kleszczów oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

2

W nabożeństwie, a potem w oficjalnej
części jubileuszowej akademii uczestniczyły cztery poczty sztandarowe samorządowych szkół. Prowadzony przez nie pochód
z uczestnikami uroczystości (fot. 1) przeszedł
przez centrum Kleszczowa, kierując się do
szkoły. Uczestnicy zgromadzili się w pomysłowo udekorowanej sali sportowej (fot.2).
Rozmieszczone na bocznych ścianach malunki, przedstawiające sceny z klasycznych
baśni, stanowiły dekorację dla zaplanowanego spektaklu. Dzięki rozciągniętym u góry
pasom niebieskiej
i granatowej tkaniny
zrobiło się przytulnie.
Dyrektor Ewa
Stawiak-Kołba powitała gości, przypomniała dzieje szkoły
(nie tylko ostatnią dekadę), poinformowała
o największych sukcesach ostatnich lat
oraz o akcjach i programach, w których
SP Kleszczów brała
udział. Jubileusz stał
się okazją do gratulacji i podziękowań.
Przypomniano byłych
dyrektorów placówki. Wśród nich obecna była m.in. Danuta Orłowska oraz Wiesław
Grzegorczyk, a także Gabriela Gąsowska,
Janina Gieroń, Ryszard Ciągło i Stanisława
Więcławska. Wszyscy otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty.
Liczne kwiaty wraz z jubileuszowymi gratulacjami odebrała dyrektor SP Kleszczów.
Przekazywali je zaproszeni goście – pełniący funkcję wójta gminy Jacek Rożnowski,
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wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz
Kuśmierek, dyrektorzy szkół i przedszkoli,
szefowie instytucji i firm z Kleszczowa. List
w imieniu władz oświatowych województwa
odczytała i gratulacje przekazała Małgorzata
Ira - starszy wizytator z piotrkowskiej delegatury Kuratorium Oświaty (fot. 3).
W wielu listach i wypowiedziach pojawiały się cytaty z opracowań pedagogicznych

4
patrona kleszczowskiej szkoły. Nic dziwnego
– nauczyciele zwracają uwagę na ciągłą aktualność myśli Janusza Korczaka, które
upodmiotowiały dziecko i akcentowały
potrzebę dawania najmłodszym jak największej porcji miłości.
Po tej oficjalnej części zgromadzeni w sali uczestnicy jubileuszowego święta mieli okazję obejrzeć okolicznościowy program artystyczny Na
ratunek Królestwa Baśni (fot. 4). Jego
scenariusz ułożony przez nauczycielkę języka polskiego – Katarzynę Skurkiewicz stanowił zgrabne połączenie wątków kilku klasycznych baśni ze
scenkami z realnego świata. W spektaklu opatrzonym bardzo ciekawą oprawą muzyczną pojawiły się nawet wątki
promujące gminę Kleszczów i kleszczowską podstawówkę. Główna teza,
której ilustrację stanowiło przedstawienie, brzmiała: Dzieci – nie przestawajcie czytać baśni. Inaczej królestwo baśni zniknie.
Mali aktorzy zagrali swoje role
bez cienia tremy.
Nagrodą za ich
wysiłek były rzęsiste brawa, którymi rozbrzmiała
sala sportowa po
spektaklu.
Na koniec jubileuszowej uroczystości pełniący funkcję
wójta J. Rożnowski wraz
z wiceszefem
Rady Gminy
T. Kuśmierkiem
wręczyli nagrody laureatom gminnego konkursu plastycznego (fot. 5). Potem były jeszcze nagrody dla najlepszych uczestników
biegu przełajowego Ku słońcu oraz poczęstunek jubileuszowym tortem.
J. Strachocki
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Wakacje’ 2012 z biblioteką
Data

Godziny

8 lipca

11.30-13.00

10 lipca

13.00-15.00

11 lipca

12.00-15.00

12 lipca

14.00-16.00

15 lipca

11.30-13.00

17 lipca

13.00-15.00

18 lipca

12.00-15.00

19 lipca

14.00-16.00

22 lipca

11.30-13.00

24 lipca

13.00-15.00

25 lipca

12.00-15.00

29 lipca

11.30-13.00

31 lipca

13.00-15.00

Rodzaj zajęć

Poranek filmowy – „Egipskie psiaki” (aula SOLPARKU)
Zajęcia plastyczne „Przyjdź i zmaluj coś w bibliotece” – „Wakacyjny
obrazek na ścianę” (malowanie, rysowanie, wycinanie, wyklejanie)
Malowanie włóczką – zajęcia plastyczne

Uczestnicy

Miejsce

Wstęp wolny
Dzieci i młodzież
szkolna
Dzieci i młodzież
szkolna
„Czytanie na dywanie” – zajęcia literackie
Zajęcia dla
najmłodszych
Poranek filmowy – „Wielka podróż Bolka i Lolka” (aula SOLPARKU) Wstęp wolny
Warsztaty plastyczne decoupage – zdobienie drewna
Dzieci i młodzież
szkolna
Obrazki z plasteliny – zajęcia plastyczne
Dzieci i młodzież
szkolna
„Filofuny” – wesołe plecionki
Dzieci i młodzież
szkolna
Poranek filmowy – „Alvin i wiewiórki 3” (aula SOLPARKU)
Wstęp wolny
Zabawy i gry stolikowe – scrabble, statki i sudoku
Dzieci i młodzież
szkolna
Warsztaty plastyczne decoupage – zdobienie drewna
Dzieci i młodzież
szkolna
Poranek filmowy – „Przygoda w Paryżu” (aula SOLPARKU)
Wstęp wolny

Kleszczów
Żłobnica

Projekcja filmu DVD „Uciekające kurczaki”

Żłobnica

Dzieci i młodzież
szkolna

Kleszczów
Łękińsko
Kleszczów
Żłobnica
Kleszczów
Łękińsko
Kleszczów
Żłobnica
Kleszczów
Kleszczów

Program imprez organizowanych przez GBP w sierpniu podamy w kolejnym wydaniu „IK”.

Wójt Gminy Kleszczów
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy
ul. Głównej 47 oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.bip.
kleszczow.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, będących własnością Gminy Kleszczów, przeznaczonych w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego dla miejscowości Łuszczanowice i Łuszczanowice Kolonia
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

PT1B/00053234/7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Obręb

Łuszczanowice
Kolonia

L.p.

OznaPoczenie w
wierzchNr
księdze
działki
nia
wieczy[ha]
stej
763
0,2096
764
0,1301
765
0,1302
766
0,1303
767
0,1259
768
0,1306
769
0,1495
770
0,1200
771
0,1259
772
0,1303
773
0,1302
774
0,1301
775
0,1303
776
0,1395

Cena wyw.
netto [zł]
83.840,00
57.244,00
57.288,00
57.332,00
55.396,00
57.464,00
59.800,00
48.000,00
55.396,00
57.332,00
57.288,00
57.244,00
57.332,00
61.380,00

Wadium
zł
8 400,00
5 800,00
5 800,00
5 800,00
5 600,00
5 800,00
6 000,00
4 900,00
5 600,00
5 800,00
5 800,00
5 800,00
5 800,00
6 200,00

Minimalne
postąpienie
840,00
580,00
580,00
580,00
560,00
580,00
600,00
490,00
560,00
580,00
580,00
580,00
580,00
620,00

Przetarg odbędzie się dnia 26 lipca 2012 r. o godz. 11.00 w Urzędzie
Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 w sali nr 16.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47, pok. nr 26, tel. 44 731 31 10 w. 131 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni na czas zastępstwa
osobę do pracy na stanowisku

MŁODSZY INSTRUKTOR
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. 44 731-32-30.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście
w siedzibie GOK w Kleszczowie ul. Główna 74, 97410 Kleszczów w terminie do 12 lipca 2012 roku.

SALON
FRYZJERSKI
Aneta Kacperek

Kleszczów, ul. Wspólna 18
(z tyłu marketu POLO)
zaprasza codziennie
od godz. 10.00 do 18.00
w soboty od godz. 8.00 do 15.00.
Tel. 44/ 731 34 66, kom. 695 915 495
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Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury

WARSZTATY I PIKNIKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3, 4, 10, 11 lipca, godz.14.00-16.00 – W świecie małych ludzi...
- opowieści, bajki i legendy o elfach i krasnoludkach, połączone
z warsztatami ceramicznymi dla dzieci
12 lipca, godz. 14.00-16.00 – Folioplastki - warsztaty
recyklingowe dla dzieci: motylki, kwiaty, pacynki z worków
foliowych
20 lipca – Dzień Czerwonego Kapturka - Rezerwat Przyrody
Łuszczanowice
18, 25 lipca ,9, 23 sierpnia – Małymi kroczkami do grafiki warsztaty z podstaw linorytu dla młodzieży
17, 27 lipca, 17, 24 sierpnia – Jedwabne chusteczki warsztaty dla dzieci i młodzieży
16, 17 sierpnia, godz.16.00-18.00 – Od guzika do chińczyka warsztaty plastyczne, turniej gier planszowych
2 sierpnia, godz.15.00-18.00 – Piknik rodzinny
23 sierpnia, godz. 14.00-16.00 – Szmatki i szmateczki,
pacynki i laleczki - warsztaty dla dzieci
30 sierpnia, godz. 14.00-16.00 – Śladami rękodzieła
artystycznego - warsztaty dla dzieci

Dzień Czerwonego Kapturka
20 lipca (piątek) Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje w Rezerwacie Przyrody Łuszczanowice piknik rodzinny pod
nazwą „Dzień Czerwonego Kapturka”. Początek o godz. 16.00.
W programie m. in.:
l spektakl „Zaczarowany las”
l rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie „Koszyczek Czerwonego Kapturka”
l gry i zabawy
l zajęcia plastyczne
l wyprawa rodziców i dziadków do chatki babci Czerwonego Kapturka – nordic walking z instruktorem
l wspólne ognisko
Regulamin konkursu „Koszyczek Czerwonego Kapturka” dostępny jest na stronie www.gok.kleszczow.pl.
Szczegółowe informacje zostaną podane przed piknikiem na
odrębnych afiszach.

WYCIECZKI
•
•
•
•

3, 6 sierpnia – Wycieczka do Borysewa - dla przedszkolaków z rodzicami; w programie: zwiedzanie zoo, przejażdżka na
kucyku, zabawy w figlarni, zajęcia edukacyjne
8 sierpnia – Wycieczka do Dinoparku w Kołacinku - dla uczniów szkoły podstawowej; w programie: wystawa geologiczna
i paleontologiczna, odkopywanie szkieletu dinozaura, zajęcia edukacyjne, zabawa Gorączka złota, przedstawienie 3xd
14 sierpnia – Wycieczka w Beskid Żywiecki - dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i studentów; w programie:
rejs po Jeziorze Żywieckim, zwiedzanie schronów z II wojny światowej
17, 22 sierpnia – Wyjazdy na Górę Kamieńsk - dla uczniów szkół podstawowych; w programie: ściana wspinaczkowa,
golden bungee, tor saneczkowy, dmuchane zjeżdżalnie

UWAGA:
Zapisy na wycieczki i wyjazdy na Górę Kamieńsk prowadzone są do 16 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie.
Koszt każdej wycieczki i wyjazdu - 10 zł od osoby.
Każda z placówek GOK przygotowała własny program zajęć wakacyjnych. Szczegóły są dostępne na tablicach ogłoszeń
poszczególnych domów kultury.

Zachęcamy do korzystania z tej bogatej oferty!

Prosto z SOLPARKU
Wakacyjna promocja SOLPARKU
„Kto rano wstaje, temu SOLPARK daje 20 % rabatu” – to hasło promocyjne, którym kompleks zachęca klientów do korzystania z jego usług w powszednie dni w godzinach 9.00–13.00.
Promocja ma obowiązywać przez wakacje i dotyczy biletów indywidualnych.

Konkurs na tratwy
Z okazji trzecich urodzin SOLPARK zaprasza 3-osobowe załogi do budowania tratw. Zgłoszenia załóg będą przyjmowane
do 7 września. Wielkie wodowanie zostało zaplanowane na 29
września. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na
stronie www.kompleks-solpark.pl.

SOLPARK gościł Rosjan
Od 7 do 17 czerwca w hotelowej części SOLPARKU mieszkało
40 gości z Rosji, którzy przyjechali kibicować swojej drużynie
grającej w EURO. Pobyt przebiegł spokojnie, a goście – głównie działacze z różnych klubów piłkarskich czas pomiędzy meczami spędzali zwiedzając Polskę. 14 czerwca na sztucznej
murawie w Kleszczowie rozegrali turniej z trzema innymi drużynami, złożonymi z rosyjskich kibiców. Wygrała drużyna kwaterująca w SOLPARKU.

BLACHARSTWO – LAKIERNICTWO





naprawy blacharskie
naprawy lakiernicze
naprawy powypadkowe
rozliczenia z firmami ubezpieczeniowymi

Radosław Kacperek
Kleszczów, ul. Wspólna 18 (z tyłu marketu POLO)
Tel. 602 966 837

Przyjmę ucznia na praktykę

EKO-BUD
- piasek, żwir, torf
- kruszywa drogowe
- kamienie i meble ogrodowe
- usługi samochodem ciężarowym
Tel. 511 627 712
Paweł Sosnowicz, Wiewiórów 35 A
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Sprzedam Lublina
(rok. prod. 1995),
z paką o wymiarach
170 cm na 270 cm.
Stan dobry. Cena do uzgodnienia.
Tel. 500 188 513.

SPRZEDAM

dom jednorodzinny
w Lgocie Wielkiej (k/ Radomska).
Dobra lokalizacja, nie wymaga
remontu, do zamieszkania od zaraz.
Kontakt: 44/ 680 11 10; 500 114 837

SPRZEDAM DOM
na terenie
gminy Kleszczów

Tel. 691 736 143

DO WYNAJĘCIA
wyremontowany dom
w Czyżowie (gmina Kleszczów)
dla pracowników firm (8-10 osób).
Tel. 663 567 670.

Wynajmę mieszkanie
36,1 m kw. w bloku
w Łuszczanowicach
w stanie deweloperskim.
Tel. 604 176 403.

Firma CENTROBUD
zaprasza do nowo otwartego punktu
sprzedaży

NAGROBKÓW i GALANTERII KAMIENNEJ
w Łuszczanowicach
(na placu OSP obok punktu wymiany opon).
Oferujemy: ● duży wybór nagrobków
krajowych oraz z importu, ● galanterię
budowlaną, ● schody, ● parapety.
Realizujemy zamówienia wg życzenia Klienta.
Tel. 500 188 513
KONKURENCYJNE CENY
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Sport
SP Kleszczów na podium

w czasie wojewódzkich mistrzostw LZS szkół pod13 czerwca
stawowych i gimnazjalnych, które odbyły się w Kutnie, ogło-

szono wyniki Wojewódzkiej Ligi Lekkoatletycznej za rok szkolny
2011/2012. W punktacji generalnej po dwóch rzutach zawodów
(I rzut został rozegrany 7 października 2011 r. w Kleszczowie,
a II rzut 29 maja 2012 r. również w Kleszczowie), Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie zajęła pierwsze miejsce na 29 startujących szkół. Rok temu w tej klasyfikacji zajęła trzecie miejsce.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku zajęła
siódme miejsce. W kategorii gimnazjów Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie zajęło piąte miejsce na dwadzieścia trzy startujące szkoły.
Zarząd LKS Omega Kleszczów składa serdeczne gratulacje
i podziękowania dyrektorom szkół i nauczycielom wychowania fizycznego oraz młodym sportowcom uczestniczącym w Wojewódzkiej Lidze Lekkoatletycznej za osiągnięcie tak wysokich wyników
sportowych.

Sport
Drugie miejsce piłkarzy

5 czerwca na boisku Orlik przy gimnazjum w Rasach
W dniu
(gmina Drużbice) odbyły się eliminacje międzypowiatowe

młodzieżowego turnieju piłki nożnej LZS „Mała piłkarska kadra czeka”. W turnieju uczestniczyli mistrzowie czterech powiatów.
Końcowa kolejność miejsc:
I. MULKS Łask (pow. łaski)
II. LKS Omega Kleszczów (pow. bełchatowski)
III. LKS Wydrzyń (pow. wieluński)
IV. SP Bychlew (pow. pabianicki)
Skład drużyny LKS Omega Kleszczów: Paweł Pajęcki, Bartłomiej Saternus, Miłosz Podsiadły, Bartosz Pieniążek, Krzysztof Kociniak, Piotr Kaczmarczyk, Tobiasz Cybulski, Patryk Kusiak, Mateusz
Zając, Patryk Niedbała (kapitan).

Sport
Mistrzostwa zrzeszenia LZS

na stadionie miejskim w Kutnie odbyły się Mistrzo13 czerwca
stwa Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w Lekkiej

Atletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. W mistrzostwach
uczestniczyły reprezentacje 33 szkół województwa łódzkiego,
wśród nich także reprezentacje z SP Kleszczów, SP Łękińsko
i gimnazjum w Kleszczowie. Najlepsze wyniki uzyskali następujący uczniowie:
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
• Natalia Pikus – I m. w biegu na 60 m,
• Julia Kotynia – I m. w biegu na 200 m,
• Maciej Jabłoński – I m. w biegu na 200 m,
• Piotr Kaczmarczyk – III m. w biegu na 200 m,
• Oliwia Widera – II m. w skoku w dal,
• Maciej Jarząbkowski – II m w skoku w dal,
• Patryk Niedbała – II m. w rzucie piłeczką palantową,
• SP Kleszczów – I m. dziewcząt w sztafecie szwedzkiej (Zofia
Rutkowska, Magda Wójcik, Julia Kotynia, Natalia Pikus),
• SP Kleszczów – I m. chłopców w sztafecie szwedzkiej (Maciej Jabłoński, Piotr Kaczmarczyk, Bartłomiej Jarkowski, Miłosz
Podsiadły).
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
• Milena Gierach – III m. w biegu 60 m,
• Paweł Pajęcki – I m. rzut piłeczką palantową.
Gimnazjum Kleszczów
• Maciej Roczek – III m. w biegu na 100 m,
• Aleksandra Klewin – I m. w biegu na 300 m.
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Sport
Turniej piłki siatkowej

w Żłobnicy odbył się
10 czerwca
czwarty turniej piłki siatkowej męż-

czyzn. Jego organizatorami był LKS Omega
Kleszczów i Ogniwo LZS Żłobnica. W turnieju uczestniczyły trzy drużyny. Końcowa kolejność: I. Ogniwo Łuszczanowice,
II. Ogniwo Żłobnica, III. LZS Brudzice.
Skład zwycięskiej drużyny Ogniwa

Łuszczanowice: Michał Michałek, Rafał Michałek, Tomasz Olbrych, Marcin Osiewicz,
Piotr Michałek, Marcin Piesiak.
Puchar za pierwsze miejsce wręczył
przewodniczący ogniwa LZS w Żłobnicy Lesław Jańczyk, który również sędziował mecze. Wszystkie drużyny otrzymały piłki. Nagrody ufundował LKS Omega Kleszczów.

Sport
Karatecy w Pradze

H wodników w dniach od 1 do 4 czerw-

avlickuv Brod (Czechy) gościł za-

ca na międzynarodowym stażu Shorin-Ryu
Karate. W stażu szkoleniowym uczestniczyły ekipy z Czech, Polski, Francji, Irlandii
i Węgier. Staż prowadził sensei Kenyu Chinen. Ekipa polska liczyła 23 osoby. Sekcję karate LKS Omega Kleszczów reprezentowali: Oliwia Widera, Hubert Cieślak,
Patryk Kusiak i Jerzy Stefaniak pod opieką trenera Zbigniewa Berłowskiego. Urozmaiceniem wyjazdu do Czech było zwiedzanie Pragi.

5

Sport
Sztafeta ZSP na III miejscu

czerwca na obiektach AZS w Łodzi przy ulicy Lumumby zostały rozegrane zawody VENA CUP na szczeblu wojewódzkim. W rywalizacji uczestniczyły szkoły ponadgimnazjalne z województwa łódzkiego. Sztafeta 4x100 m dziewcząt, reprezentująca Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie wywalczyła III miejsce i awansowała na zawody
ogólnopolskie. Sztafeta uzyskała w finale czas 56,05 s. Ten znakomity wynik to zasługa biegaczek: Eweliny Bugajskiej, Justyny Botór, Izabeli Pabich i Anny Muszyńskiej.
Drużyna chłopców z ZSP w Kleszczowie zajęła w sztafecie szwedzkiej dziesiąte miejsce.

WAKACJE na sportowo
LKS Omega Kleszczów zaplanował na okres wakacji kilka imprez sportowo-rekreacyjnych.
l 7 lipca (sobota) – turniej piłki nożnej pomiędzy ogniwami LZS gminy Kleszczów
l 14 lipca (sobota) – turniej w piłce plażowej mężczyzn o puchar prezesa klubu LKS
Omega Kleszczów (boisko SOLPARKU)
l 20-26 lipca – wyjazd 20-osobowej grupy piłkarzy (chłopcy z rocznika 1997 i młodsi) na
Mistrzostwa Polski „Piłkarska kadra czeka” w Słubicach
l 11 sierpnia (sobota) – międzyzakładowy turniej piłki nożnej drużyn z terenu gminy
Kleszczów
l 23-26 sierpnia – wyjazd grupy piłkarzy (kat. seniorów) na Ogólnopolskie Igrzyska LZS
w Opolu
UWAGA:
Od 6 sierpnia rozpoczynają się treningi dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej.

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.
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Sport
W sekcji
lekkoatletycznej

P

odczas Mistrzostw Polski Seniorów
w Bielsku Białej (15-17 czerwca)
w biegu na 800 m tuż za podium uplasował
się Mateusz Urbaniak (poprzednie nazwisko – Podawca) z czasem 1:48.30. Zwyciężył Adam Kszczot.
Tomasz Bednarski, który jest trenerem
sekcji lekkoatletycznej LKS Omega Kleszczów, ocenia, że pierwszą część sezonu
Mateusz może uznać za udaną. Poprawił
swoje rekordy życiowe. Na mitingu w Oordegem (Belgia) w biegu na 800 m zajął VI miejsce z wynikiem 1:47.74. Dzięki temu jest
blisko uzyskania klasy sportowej - mistrzowskiej międzynarodowej. Na początku sezonu na mitingu w Sosnowcu Mateusz wygrał
bieg na 600 m z czasem 1:19.25, a w Krakowie - bieg na 1000 m z czasem 2:22.52.
***
Adam Książek podczas Mistrzostw Polski LZS Juniorów w Siedlcach zajął X miejsce w biegu na 400 m i XII - na 200 metrów.
Na Mistrzostwach Województwa Młodzików
w Łodzi Weronika Chojka zajęła IV miejsce
na 300 m, a Aleksandra Klewin - I miejsce
w biegu na 600 m.

Sport
Piłkarskie
podsumowanie

T

rampkarze LKS Omega Kleszczów,
grający w klasie rozgrywkowej „Górski” byli o krok od awansu do wojewódzkiej
ligi „Kuchar”. Na koniec sezonu 2011/2012
zajęli w tabeli III miejsce z dorobkiem 32 pkt.
Pierwsze dwa miejsca zajęły drużyny GKS
I Bełchatów (48 pkt.) i GKS II Bełchatów (37
pkt.). Awans do ligi wojewódzkiej zapewnił
sobie GKS I Bełchatów (w grupie I) i LKS
Ceramika Opoczno (w grupie II).
Walka w barażach miała wyłonić trzecią drużynę, awansującą do ligi wojewódzkiej. Przed wielką szansą stanęli zawodnicy
Omegi. Ponieważ w lidze wojewódzkiej dwie
drużyny nie mogą reprezentować tego samego klubu do meczy barażowych zamiast
drugiego zespołu GKS zaproszono zespół
Omegi. 6 i 10 czerwca nasi piłkarze rozegrali dwumecz z TS Szczerbiec Wolbórz.
Pierwszy mecz na własnym boisku przegrali 1:4. Zwycięstwo w wyjazdowym pojedynku 1:0 okazało się za skromne, by zapewnić
awans naszym młodym piłkarzom.
***
Piłkarska drużyna Omegi, występująca
w klasie rozgrywkowej „Deyna” zakończyła sezon na czwartym miejscu tabeli z dorobkiem 32 pkt. Z grona 9 zespołów najlepsi okazali się piłkarze ZKS Włókniarz Zelów
(41 pkt.), którzy wyprzedzili UKS Mechanik Radomsko (37 pkt.) i LUKS Gomunice
(34 pkt.).
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Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 6

Pisali testy diagnostyczne
Mija drugi rok udziału kleszczowskiego gimnazjum w projekcie e-Akademia Przyszłości. W jego ramach na przełomie maja i czerwca odbyły
się testy diagnostyczne dla uczniów klas II. Młodzież sprawdzała swoją
wiedzę i umiejętności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego.

Szkoła naszych przodków
Projekt noszący taką nazwę był realizowany przez uczniów klas I i II
pod kierunkiem nauczycielki Joanny Mądrzyk. Jego głównym założeniem było wzbogacenie wiedzy o historii szkolnictwa w Polsce. Młodzież przygotowała wystawę prezentującą przedmioty i dokumenty
związane z dawną szkołą. Zwieńczeniem projektu było przedstawienie
o tematyce szkolnej oraz prezentacja multimedialna, z którą zapoznano społeczność gimnazjum.

Najlepsi w Kangurze
Pod koniec roku szkolnego ogłoszono wyniki matematycznego konkursu Kangur. Kleszczowskie gimnazjum reprezentowało w tych zmaganiach 23 uczniów. Wśród najlepszych znaleźli się: Magdalena Kochanowska (I b) oraz Mateusz Kuśmierek (III d) przygotowani przez Danutę
Urbaniak. Uczniowie ci otrzymali dyplomy wyróżnienia i nagrody książkowe.

Moda na zdrową żywność…
… jest obecna także w Szkole Podstawowej w Kleszczowie.
6 czerwca w ramach zajęć świetlicowych oraz Dnia Otwartego dla
6-latków z przedszkoli w Kleszczowie i Łuszczanowicach odbyło
się tu przedstawienie profilaktyczne Zdrowy pokaz mody.
– Przedstawienie nastawione
było przede wszystkim na promowanie zdrowej żywności i zachęcanie młodych odbiorców do jej
spożywania – mówi nauczycielka
Anna Wysocka, która przygotowała spektakl angażując uczniów
klasy V b, VI c oraz klas III. Występ miał charakter interaktywny. Do zabawy zostały również zaproszone dzieci z przedszkoli.

Wycieczka pod znakiem teatru
W ostatnim dniu maja grupa gimnazjalistów wyjechała na wycieczkę
do Krakowa. Celem wyjazdu był udział w lekcji teatralnej oraz obejrzenie spektaklu w teatrze Bagatela. Podczas pobytu w krakowskiej Grotesce młodzież poznawała arkana pracy aktorskiej, zdobywała wiedzę
na temat lalek i masek stosowanych podczas spektakli. Pobyt w Krakowie nie byłby pełny, gdyby nie spacer i obcowanie z tamtejszą architekturą. Uczniowie spędzili miło czas na Krakowskim Rynku oraz poznali wnętrze Kościoła Mariackiego. Na koniec młodzież obejrzała spektakl
komediowy Boeing, Boeing.

Laureaci na powiatowym podsumowaniu
12 czerwca odbyła się w Bełchatowie uroczystość podsumowania 25
powiatowych konkursów przedmiotowych, zorganizowanych w roku
szkolnym 2011/2012. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kleszczowie uczestniczyli w 8 konkursach. Punktowane miejsca zajęli
w nich: Patrycja Podawca (III lokata w XII Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego) oraz Maciej Szymczak i Kamila Walasiak (I i II miejsce
w VI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Powiecie Bełchatowskim).
Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii
przekazanych przez szkoły samorządowe

NR 13/345

W gminnej bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zorgani18 czerwca
zowała spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką, autorką zna-

nych i nagradzanych książek dla dzieci i młodzieży. Spotkanie odbyło
się w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, a uczestnikami byli
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.
Spotkanie poświęcone zostało książce Jest taka historia. Opowieść
o Januszu Korczaku. To wzruszająca opowieść o wychowankach warszawskiego Domu Sierot i ich opiekunie Januszu Korczaku – pedagogu, który poświęcił całe życie
broniąc praw dziecka.
Uczniowie na podstawie
książki przygotowali inscenizację. Była ona dla autorki
wielką i miłą niespodzianką.
Pisarka opowiadała o sobie
i bohaterach swoich książek,
odpowiadała też na liczne
pytania. Po spotkaniu chętni
mogli otrzymać autograf i dedykację autorki na książkach.
Była również możliwość zrobienia wspólnej fotografii.
***
GBP w Kleszczowie włączyła się do kampanii „Łódzkie czyta”. 25
czerwca w czytelni w godz. 11.00-11.30 odbyła się akcja wspólnego czytania z udziałem 24 uczniów Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. Jest już zapowiedź kolejnej takiej akcji – w filii GBP w Łękińsku
odbędą się wakacyjne zajęcia „Czytanie na dywanie”. 12 lipca i 23 sierpnia biblioteka zaprasza na nie najmłodszych czytelników.
***
GBP w Kleszczowie organizuje trzecią edycję konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”. Regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl. Prace fotograficzne przyjmowane będą do 25 sierpnia.
***
Urlopowa przerwa w filii GBP w Łękińsku została zaplanowana na
okres 23 lipca–4 sierpnia.
Opr. (s)

