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Przyłapani  
na czytaniu!

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczo-
wie ogłosiła kolejną edycję konkursu fotogra-
ficznego „Przyłapani na czytaniu”. Tematem 
wykonanych zdjęć ma być szeroko rozumia-
na tematyka czytelnictwa. Jeden uczestnik 
może przesłać na konkurs do trzech pojedyn-
czych fotografii, bądź pięć - jeśli tworzą one 
tematyczny cykl.

Więcej na str. 12.

Jedno ze zdjęć nagrodzonych w edycji 2013

Gmina może być  
z nich dumna

Z różnych aren sportowych dociera-
ją do nas miłe informacje o sukcesach od-
noszonych przez zawodników LKS Omega 
Kleszczów. Nic tak nie cieszy jak tytuły mi-
strzów Polski. Ewa Więckowska (na zdję-
ciu w środku) zdobyła ten tytuł podczas 
niedawnych Mistrzostw Polski Shorin-Ryu 
Karate Młodzików i Juniorów. Z kolei nasza 
najwybitniejsza sprinterka Weronika Chojka 
dwa złote medale wywalczyła na Mistrzo-
stwach Polski LZS Juniorów i Juniorek w 
biegach na 100 i 200 metrów.

Więcej na str. 10-11.

16 lipca – kolejne 
spotkanie w sprawie 

gminnej strategii
W imieniu samorządu gminy Kleszczów oraz własnym 

wójt gminy Sławomir Chojnowski zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach strate-
gicznych, organizowanych 16 lipca br. w ramach prac nad 
Strategią Rozwoju Gminy Kleszczów do 2030 roku. Spo-
tkania warsztatowe odbędą się w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy w Kleszczowie w dwóch blokach tematycznych:
•	 rozwój społeczny - o godz. 10:00,
•	 rozwój gospodarczo-przestrzenny - o godz. 13:30.

Więcej na str. 3.

Stawiamy na jakość
 17 czerwca w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło War-

szawy miała miejsce uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki kon-
kursu o znak jakości „Przyjazny Urząd”. Jego organizatorem jest Instytut 
Zarządzania i Rozwoju Jakości z Katowic.

Kapituła konkursowa zdecydowała 
o przyznaniu dla Urzędu Gminy w Klesz-
czowie wyróżnienia i prawa do posłu-
giwania się godłem i znakiem jakości 
„Przyjazny Urząd”. Nagrodę w imieniu 
kleszczowskiego samorządu odebrał Ka-
zimierz Hudzik, Sekretarz Gminy Klesz-
czów. W trakcie gali znaki jakości ode-
brało 29 urzędów z całej Polski.

Więcej na str. 2.

Dzieje się 
w wakacje

l	Piknik rodzinny zapowiedziany 
na dzień 2 sierpnia to największa 
otwarta wakacyjna impreza, orga-
nizowana przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczowie.

l	Od 1 lipca GOK realizuje zapowie-
dziany program wakacyjnych wy-
cieczek dla szkolnej dziatwy oraz 
przedszkolaków. Trzy z nich już się 
odbyły. Kolejne - w II połowie lipca.

l	Wycieczkowy wyjazd do Krynicy 
Zdroju i w Pieniny czeka na po-
czątku września seniorów z naszej 
gminy. Zapisy chętnych już trwają.

l	Każda z placówek GOK przygoto-
wała własny program wakacyjnych 
zajęć. Z ich tematyką i terminami 
można zapoznawać się na plaka-
tach w poszczególnych WOK-ach, 
a także na stronie www.gok.klesz-
czow.pl.

Więcej na str. 9.

Przebudowa dróg gminnych
Jedną z inwestycji, która dobiega końca jest przebudowa ulicy Akacjowej 

w Łękińsku. Wkrótce rozpoczną się prace odbiorowe. W ramach tego zada-
nia wymieniono nawierzchnie ścieżki rowerowej i chodnika oraz wykonano 
zjazdy na posesje. Firma Drog-Bud rozpoczęła roboty związane z przebudo-
wą ulicy Długiej w Łękińsku. Odcinek od Domu Kultury do ulicy Słonecznej 
będzie wyłączony z ruchu poza dojazdem do posesji. Przewiduje się, że ro-
boty na tym odcinku zakończą się z początkiem września tego roku. 
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Gminna strategia  
– warsztaty tematyczne

W pierwszym bloku tematycznym warsztatów, organizowa-
nych 16 lipca, poruszane będą kwestie dotyczące kultury, polity-
ki społecznej, zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa, 
mieszkalnictwa. Drugie spotkanie będzie poświęcone tematom 
związanym z gospodarką, przedsiębiorczością, rynkiem pracy, in-
frastrukturą techniczną, środowiskiem przyrodniczym i rozwojem 
przestrzennym.

– Przy wyborze spotkania, w którym chcą wziąć Państwo udział, 
proszę uwzględnić swoje kompetencje wynikające z pracy zawodo-
wej lub zainteresowania konkretnymi zagadnieniami – mówi wójt S. 
Chojnowski. – Organizacja spotkań w trybie jedno po drugim pozwa-
la również na wzięcie udziału w obu blokach, do czego zachęcam.

Przypominamy, że za realizację procesu opracowywania gmin-
ne strategii od strony merytorycznej odpowiedzialna jest firma Li-
der Projekt Sp. z o.o. z Poznania, która wspólnie z Urzędem Gminy 
Kleszczów organizuje kolejne spotkania warsztatowe.

Zaczyna się remont
oboty remontowo-budowlane w dwóch budynkach mieszkal-
nych (nr 44 i 45) na osiedlu Łuszczanowice zostały powie-

rzone firmie BAU sp. z o.o. z Opatowa. O to zamówienie budowlana 
spółka rywalizowała z trzema innymi firmami. Podczas przetargu 
oceniane były takie kryteria jak cena, okres udzielonej gwarancji 

oraz parametry techniczne.
Prace remontowe,  k tó -

re będą wykonywane w dwóch 
wielorodzinnych budynkach ko-
munalnych obejmą usunię-
cie starych warstw docieplenia 
ścian fundamentowych i ścian 
zewnętrznych oraz wykonanie 
nowej izolacji wraz z docieple-
niem i wykończeniem elewacji. 
Dodatkowym zadaniem dla wy-
konawcy będzie remont dasz-
ków i balkonów w obydwu bu-

dynkach, a także wykonanie prac naprawczych dachów.
Zgodnie z zawartą umową cena brutto za realizację tej inwesty-

cji wyniesie 828 255,61 zł. (s)

Wójt Gminy Kleszczów
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie 
przy ul. Głównej 47, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.
kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.
kleszczow.pl zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym ust-
nym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości 
Żłobnica.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów, pokój 25, tel. 44/ 731-
31-10 w. 132.

R

Stawiamy na jakość
nak jakości „Przyjazny Urząd” wyróżnia instytucje, które na 
pierwszym miejscu stawiają jakość w relacjach z interesan-

tem. Konkurs pomaga budować nowoczesną markę wyróżnionych 
placówek jako instytucji otwartych na potrzeby mieszkańców, solid-
nych i kompetentnych. Znak jakości otrzymały jednostki, które sto-
sują wysokie standardy jakościowe w swojej działalności związanej 
z obsługą interesanta i świadczeniem usług publicznych, cechu-
ją się profesjonalizmem i rzetelnością w działaniach na rzecz swo-
ich interesariuszy zewnętrznych, wdrażają nowoczesne i efektywne 
rozwiązania w obszarze obsługi interesanta, inwestują we własne 
zasoby kadrowe w formach wpływających w sposób istotny na ja-
kość pracy urzędników oraz są otwarte na potrzeby klientów. 

Ocena merytoryczna w konkursie przebiegała dwuetapowo. W 
ramach pierwszego etapu każdego uczestnika konkursu oceniało 
niezależnie od siebie dwóch członków kapituły: ekspert wewnętrz-
ny oraz ekspert zewnętrzny. Każdy z ekspertów przyznawał uczest-
nikowi od 0 do 30 punktów, co oznaczało, że w  ramach pierwsze-
go etapu oceny certyfikowany urząd mógł otrzymać maksymalnie 
60 punktów. Do etapu drugiego oceny merytorycznej dopuszcze-
ni zostali wyłącznie uczestnicy, którzy w ramach etapu pierwsze-
go uzyskali łącznie co najmniej 40 punktów. Następnie, w ramach 
etapu drugiego każdego uczestnika poddano dodatkowej, uzupeł-
niającej ocenie, której dokonał ekspert wewnętrzny kapituły. Ce-
lem oceny weryfikacyjnej było uzupełnienie i sprawdzenie pozyska-
nych informacji. W ramach etapu drugiego procedury konkursowej  
ekspert wewnętrzny przyznawał uczestnikowi od 0 do 50 punktów. 
Urząd Gminy w Kleszczowie uzyskał wynik pozytywny w ramach 
pierwszego , jak i drugiego etapu oceny merytorycznej. W toku oce-
ny merytorycznej eksperci przyznali naszemu urzędowi łącznie 83 
punkty rankingowe.  

Ile stypendiów  
przyznała komisja?

3 lipca Gminna Komisja Stypendialna rozpatrzyła złożone do 
Urzędu Gminy w Kleszczowie wnioski stypendialne o przyznanie 
uczniom stypendiów socjalnych i motywacyjnych za wyniki w na-
uce oraz za szczególne osiągnięcia w promowaniu gminy Klesz-
czów. Komisja przyznała w sumie 180 stypendiów na łączną kwotę 
91.498 zł. Po zweryfikowaniu wniosków o stypendia socjalne zgod-
nie z obowiązującymi kryteriami zdecydowano o przyznaniu tego 
świadczenia dla 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 17 wniosków 
o przyznanie stypendium zostało rozpatrzonych negatywnie. Powo-
dem odmowy było niespełnienie warunków określonych w regula-
minie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

26

Komunalne odpady 
odbierze Eko-Region

czerwca ukazała się w gminnym BIP-ie informacja o wy-
nikach przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpa-

dów komunalnych z terenu gminy Kleszczów. Wybrana została 
firma, która od lat realizuje tę usługę w naszej gminie, czyli Eko-Re-
gion Sp. z o.o. z Bełchatowa. Była zresztą jedynym oferentem, któ-
ry przystąpił do przetargu. Cena jaką zaoferowała spółka za odbiór 
i zagospodarowywanie od-
padów przez kolejny rok to 
568.409,64 zł.

Przypomnijmy, że zada-
nia objęte przetargiem obej-
mują nie tylko odbiór i za-
gospodarowanie odpadów 
wytwarzanych na terenie 
nieruchomości zamieszkiwa-
nych przez mieszkańców na-
szej gminy. Ważne jest także 
zapewnienie odpowiednich 
pojemników do zbiórki odpa-
dów, odbiór i zagospodarowanie odpadów, które w sposób selek-
tywny są gromadzone w ogólnodostępnych punktach oraz utrzyma-
nie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w Łuszczanowicach Kolonii. Zawarta z wykonawcą umowa dotyczy 
też organizowania dwa razy w ciągu roku zbiórki odpadów wielko-
gabarytowych.

(s)
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czerwca odbyła się X sesja Rady Gminy 
Kleszczów obecnej kadencji. Na początku 

posiedzenia radni wprowadzili dwa nowe punkty do 
porządku obrad. Pierwszy dotyczył przedstawienia 
przez prezesa Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów 
strategii rozwoju fundacji. Obszerniej o tym punkcie 
poinformujemy naszych czytelników w następnym 
numerze „Informatora”. Drugi punkt wiązał się z 
wprowadzeniem zmian do lokalnego programu po-
mocy społecznej dla rolników zamieszkałych i pro-
wadzących gospodarstwo rolne na terenie gminy 
Kleszczów.
Podjęte w trakcie posiedzenia uchwały dotyczyły 
następujących spraw: 
•	 udzielono Wójtowi Gminy Kleszczów absoluto-

rium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 
oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe 
za 2014 rok. Wykonanie budżetu w 2014 roku 
wyniosło po stronie dochodów 255.714.064 
złotych, a po stronie wydatków 193.863.241 zł. 
Nadwyżka finansowa wyniosła 61.850.823 zł. 
Planowane dochody zostały wykonane 
w 97,5% a wydatki 83,5%,

•	 wyrażono zgodę na zbycie przez Fundację 
Rozwoju Gminy Kleszczów nieruchomości 
gruntowej położonej w Żłobnicy o łącznej po-
wierzchni 2,47 ha pod inwestycję firmy O.F.A.S. 
Polska Sp. z o.o. Firma planuje produkcję czę-
ści zamiennych do maszyn rolniczych,

•	 podjęto decyzję o udzieleniu pomocy finanso-
wej dla Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 
20 tys. zł z przeznaczeniem na cele statutowe 
Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz 
25 tys. zł z przeznaczeniem na uregulowanie 
stanu prawnego dróg powiatowych na terenie 
gminy Kleszczów. Gminie Strzelce Wielkie 
przyznano kwotę 30 tys. zł na zagospodarowa-
nie terenu miejsc rekreacji, wypoczynku i spor-
tu w miejscowości Strzelce Wielkie,

•	 dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Kleszczów na lata 2015-2018 
oraz zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. 
Tegoroczne planowane dochody wynieść mają 
271.252.699 zł, a kwota zapisana po stronie 
wydatków to 346.829.122 zł. Planowany deficyt 
budżetowy wyniesie 75.576.422 zł,

•	 wyrażono zgodę na przystąpienie gminy Klesz-
czów do Lokalnej Grupy Działania „Kraina 
Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie. 
Gmina będzie mogła partycypować w projek-
tach i konkursach organizowanych przez gru-
pę,  

•	 powołano zespół do przedstawienia opinii 
o zgłaszanych kandydatach na ławników są-
dowych. W skład zespołu weszli radni: Mariusz 
Rożniatowski, Agnieszka Szczęsna, Krzysztof 
Piątczak, Ewa Tarkowska, Kamil Jarząbek. 
Rada Gminy wybierze dwóch ławników do 
Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, 
dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Beł-
chatowie oraz jednego ławnika do Sądu Pracy, 

•	 przyjęto programy polityki zdrowotnej: profi-
laktyka stomatologiczna i profilaktyka chorób 
układu mięśniowo-szkieletowego,

•	 określono kryteria dla drugiego etapu postę-
powania rekrutacyjnego do przedszkoli prowa-
dzonych przez gminę Kleszczów,

•	 uchwalono Lokalny Program Wspierania Edu-
kacji Dzieci i Młodzieży w gminie Kleszczów. 
Stypendia dla studentów za drugie półrocze 
roku akademickiego 2014/2015 przyznawane 
będą według zasad dotychczas obowiązują-
cych. Nowe zasady udzielania pomocy mate-
rialnej dla studentów mających stałe miejsce 
zameldowania na terenie gminy Kleszczów 
będą obowiązywały od nowego roku akade-
mickiego,  

•	 zmieniono uchwałę Rady Gminy Kleszczów 
Nr XLV/437/2014 w sprawie przyjęcia progra-
mu lokalnego pomocy społecznej dla rolników 
zamieszkałych na terenie gminy Kleszczów, 
w których gospodarstwach rolnych wystąpiły 
upadki zwierząt w wyniku zdarzeń losowych. 
Pomoc pieniężną w postaci zasiłku celowego 
na zdarzenie losowe ustalono w wysokości – 
80 % poniesionej straty,

•	 podwyższono pomoc pieniężną w ramach 
lokalnego programu pomocy społecznej dla 
rolników zamieszkałych i prowadzących go-
spodarstwo rolne na terenie gminy  Kleszczów. 
Za każdy hektar użytków rolnych dotknięty 
zdarzeniem losowym rolnik może się ubiegać 
o pomoc pieniężną w wysokości 800 zł/ha, lecz 
nie więcej niż 8000 zł w każdym roku. Dotych-
czas obowiązująca pomoc wynosiła 400 zł/ha, 
lecz nie mogła przekroczyć 5000 zł w roku,

•	 określono formę, wysokość i tryb przyznawa-
nia pomocy dla zaproszonego przez gminę 
Kleszczów repatrianta z rodziną,

•	 ustalono wysokość opłat za zajęcie pasa 
drogowego na cele niezwiązane z budową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Za 
zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowe-
go w ww. celu ustalono opłatę w wysokości 2 
zł za każdy dzień zajęcia. Za zajęcie pozosta-
łych elementów pasa drogowego obowiązy-
wać będzie opłata 1 zł za 1m2  za każdy dzień 
zajęcia,

•	 nadano nazwę ulicy w Kleszczowskiej Strefie 
Przemysłowej nr III w Żłobnicy.  Odcinek drogi 
gminnej w Żłobnicy biegnący na południe od 
ul. Milenijnej do drogi powiatowej Sulmierzy-
ce-Kalisko nazwano ulica Żwirową,

•	 uchylono uchwałę w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nieodpłatne nabycie do zasobów gminy 
Kleszczów nieruchomości gruntowych po-
łożonych przy blokach mieszkalnych wybu-
dowanych przez Bełchatowską Spółdzielnię 
Mieszkaniową, 

•	 umożliwiono wspólnotom mieszkaniowym 
w Łuszczanowicach skorzystanie z dofinanso-
wania ze środków budżetu gminy Kleszczów 
do zakupu i montażu urządzeń ograniczają-
cych emisje zanieczyszczeń,

•	 odrzucono wniosek Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie przez fundację nieruchomości grunto-
wej położonej w Bogumiłowie pod inwestycję 
firmy Plastic Worx Van Werben Sp. z o.o.

Komisja rewizyjna Rady Gminy Kleszczów nega-
tywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności 
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za rok 2014 
i wnioskowała o nieprzyjęcie sprawozdania przez 
Radę Gminy. 

X sesja Rady Gminy Kleszczów
Żniwa 2015 – informacja dla rolników
Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o. infor-
muje, że koszenie zbóż będzie przebiegało tak 
jak w latach ubiegłych  - według poniższej kolej-
ności: 1) Czyżów, Wolica; 2) Żłobnica, Antoniówka;  
3) Łękińsko, Kamień; 4) Łuszczanowice, Rogo-
wiec; 5)  Kleszczów, Dębina.
Praca kombajnu prowadzona będzie według zasa-
dy kolejności pól (zgodnie z lokalizacją pole obok 
pola) zaczynając w danym dniu od skrajnych pól 
ku środkowi.
Obowiązujące ceny usług w tym sezonie:
•	 Kombajn zbożowy - 293 zł/ godz.
•	 Kombajn zbożowy z rozdrabniaczem - 328 zł/ 
godz.
•	 Prasa do słomy ze sznurkiem - 195 zł/godz.
•	 Kombajn zbożowy New Holland - 328 zł/godz.
•	 Kombajn zbożowy New Holland z rozdrabnia-
czem - 373 zł/godz.
Podane ceny są cenami brutto.

Termin zapłaty za odbiór odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszyst-
kim właścicielom nieruchomości oraz zobowią-
zanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 lipca 2015 
r. upływa termin zapłaty II raty opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można 
uiścić:
•	 w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie,
•	 u inkasenta,
•	 przelewem na rachunek bankowy wskazany 

w książeczce opłat.

Punkt Zbiórki Odpadów
Eko-Region Sp. z o. o. w Bełchatowie informuje, 
że w drugiej połowie lipca Gminny Punkt Zbiórki 
Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych 
w Kolonii Łuszczanowice będzie czynny w nastę-
pujących godzinach:
•	 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28 lipca w godz. 

10.00-18.00
•	 22, 25, 30, 31 lipca w godz. 8.00-18.00
•	 23, 29 lipca w godz. 9.00-19.00
•	 24 lipca w godz. 10.00-20.00

Przegląd trwałych użytków zielonych
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Kujawsko 
Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy 
informuje rolników z gminy Kleszczów, że w dniach 
3 - 7 sierpnia będą wykonywane przeglądy stanu 
trwałych użytków zielonych w celu określenia ak-
tualnego zasięgu leja depresji, powodowanego 
działalnością KWB Bełchatów oraz jego ujemnego 
wpływu na plonowanie łąk w II pokosie.

Szkodliwy barszcz Sosnowskiego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Beł-
chatowie rozesłał do urzędów gmin informacje 
o występowaniu na terenie woj. łódzkiego nie-
bezpiecznej, toksycznej rośliny barszcz Sosnow-
skiego. Więcej szczegółowych ostrzeżeń, a także 
zdjęcie prezentujące tę groźną dla człowieka ro-
ślinę zamieszczono w Aktualnościach na gminnej 
stronie internetowej pod datą 7 lipca.
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W
Gimnazjalna Rada Gminy

poprzednim wydaniu „IK” informowaliśmy obszernie o tym, 
w jaki sposób gminne szkoły podstawowe organizowały róż-

ne rodzaje aktywności, związanych z tegorocznymi obchodami 25-lecia 
Samorządu Terytorialnego. „Tydzień Samorządności” odbył się także 
w kleszczowskim gimnazjum. Jego uczniowie mieli okazję wysłuchać 
poświęconego sprawom samorządu wykładu dr Eweliny Żelasko-Ma-
kowskiej z Akademii Jana Długosza w Częstochowie. 

Inne realizowane przez uczniów i nauczycieli przedsięwzięcia te-
matyczne to m.in. przeprowadzenie wywiadu z wójtem gminy, Sławomi-
rem Chojnowskim oraz z przewodniczącym Rady Gminy,  Sławomirem 
Ślugą; wystawa biuletynów samorządowych i innych publikacji zawie-
rających informacje na temat naszej gminy i powiatu; udział w konkur-
sie wiedzy „Co wiem o samorządzie terytorialnym?” oraz w konkursie 
na prezentację multimedialną, związaną z 25-leciem samorządnej Gmi-

ny Kleszczów. 
Uczn iowie k las  dru -

gich odwiedzili Urząd Gmi-
ny w Kleszczowie, pozna-
jąc z bliska funkcjonowanie 
gminnej administracji i zada-
nia poszczególnych refera-
tów. Zwieńczeniem działań 
podejmowanych w związku 
z Tygodniem Samorządno-
ści były obrady Gimnazjal-
nej Rady Gminy. Uczniowie  
gimnazjum wcielili się w rolę 
radnych, zasiedli na ich miej-
scach i podejmowali dys-

kusję nad tematami dotyczącymi ich szkoły (sprawa korzystania z te-
lefonów komórkowych w szkole, możliwość zmniejszenia liczby zajęć 
w ciągu jednego dnia, utworzenie prowadzonego przez gimnazjalistów 
radiowęzła). Podsumowanie wszystkich działań i nagrodzenie zaanga-
żowanych uczniów odbyło się 23 czerwca podczas specjalnego apelu.

(s)

Nagrodzeni  
Mistrzowie Ortografii

iemało pracy mieli jurorzy oceniający 102 prace napisane przez 
uczestników VI Dyktanda Kleszczowskiego. Przypomnijmy, że 

treść tego dyktanda opublikowaliśmy w poprzednim wydaniu „IK”. Wrę-
czenie nagród dla osób uhonorowanych tytułami Mistrzów i Wicemi-
strzów Ortografii odbyło się – zgodnie z zapowiedzią - 28 czerwca, pod-
czas Dni Kleszczowa.

Tytuł Mistrza Ortogra-
fii otrzymali: ● Jagoda Sta-
niszewska (kat. gimnazjum), 
● Paulina Zaręba (kat. szko-
ły ponadgimnazjalne), ● Mar-
ta Molińska (kat. PJM), ● Ma-
ciej Kajzer (kat. open).

Tytuł Wicemistrza Orto-
grafii otrzymali: ● Kamil Pie-
niążek (kat. gimnazjum), ● 
Sylwia Hańczka (kat. szkoły 
ponadgimnazjalne), ● Sylwia 
Madalińska (kat. open).

Zwycięzcom Dyktan -
da Kleszczowskiego nagro-
dy wręczali Agnieszka Na-
goda-Gębicz - dyrektor ZSP 

w Kleszczowie oraz wójt gminy Sławomir Chojnowski. Mistrzowie Or-
tografii otrzymali tablety oraz czytniki ebook wraz z akcesoriami, ufun-
dowane przez Urząd Gminy w Kleszczowie, zaś wicemistrzowie - kar-
nety uprawniające do korzystania z usług SOLPARKU oraz upominki.

(s)

N
U

Zakończyli rok szkolny
roczystość zakończenia kolejnego roku nauki w szkołach ma swój 
stały, powtarzalny kanon. Jest szkolny poczet sztandarowy, przemó-

wienia dyrektora i zaproszonych go-
ści, wielka satysfakcja dla nagradza-
nych na szkolnym forum prymusów, 
artystyczne występy, kwiaty i radość 
z nadchodzących wolnych, letnich 
miesięcy.

W tej powtarzalności rytuału 
i emocji są jednak liczne elementy 
nowości. Do głosu dochodzą nowi 
zdolni uczniowie, pojawiają się nowi 
pedagodzy, co roku opuszcza szkol-
ne mury kolejna grupa absolwentów. 
Programy artystyczne nie zawsze 
muszą zawierać nieśmiertelny hit do słów Ludwika Jerzego Kerna „Lato, lato, 
lato czeka”. Mogą za to być urozmaicone tak, jak to miało miejsce w klesz-
czowskim gimnazjum, gdzie akademię zakończył występ uczennic ze Szkoły 
Muzycznej nr 1 w Równem, które oprócz ukraińskich pieśni ludowych, zaśpie-
wały również polskie utwory: „Szła dzieweczka do laseczka”, „Hej sokoły!” oraz 
„Jak długo na Wawelu”. Wcześniej zgromadzoną w auli gimnazjalną społecz-
ność bawili humorystycznymi scenkami na temat nauki, wakacji i relacji dziec-
ko – rodzic uczniowie klas trzecich, którzy wspólnie z kolegami z młodszych 
klas przygotowali program artystyczny.

Nieodłączną część ceremo-
nii zakończenia roku stanowi pod-
sumowanie sukcesów szkoły i osią-
gnięć uczniów oraz podziękowania 
za wsparcie, kierowane do part-
nerów szkoły. W życzeniach, któ-
rych adresatami są uczniowie pada-
ją zwykle słowa o udanym, pełnym 
wrażeń i bezpiecznym wakacyjnym 
wypoczynku. W dzisiejszych realiach 
coraz większej wagi nabiera ostatni 
z wymienionych przymiotników. Nie dotyczy on wyłącznie kwestii szczęśliwych 
wyjazdów i powrotów. Odnosi się także do takich spraw jak: nie eksperymento-
wanie z substancjami uzależniającymi, bezpieczne zachowania nad wodą i w 
wodzie oraz uchronienie się przed działalnością różnych sekt. To ze względu 
na te i inne zagrożenia organizowane są przed wakacjami profilaktyczne spo-
tkania z udziałem policjantów i pedagogów, a na szkolnych stronach interneto-
wych pojawiają się podpowiedzi, gdzie szukać porad i zaleceń, które uczynią 
czas wakacji bezpieczniejszym.

W uroczystym zakończeniu roku szkolnego uczestniczą księża, reprezen-
tujący miejscowe parafie. Oni także kierują do uczniów życzenia słonecznych 
i bezpiecznych wakacji, przypominając przy tym o obowiązkach, które również 
w okresie kanikuły ciążą na każdym chrześcijaninie.

W każdej z gminnych szkół uroczyste zakończenie roku szkolnego 
z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego miało miejsce w piątek 26 
czerwca. Szczególny charakter miała natomiast uroczystość z udziałem za-
proszonych gości zorganizowana podczas przedpołudniowego nabożeństwa 
w niedzielę 21 czerwca w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie. 
Jej oprawę muzyczną zapewnił zespół parafialny „Spirit Folk”. Kazanie księ-
dza Krzysztofa Górala poświęcone było głównie znaczeniu edukacji w dziele 
kształtowania człowieka.

– W tym dniu parafia otrzymała 
niezwykłe dary - mówi ks. K. Góral. – 
Jeden z nich to wykonana z zapałek 
w 1983 roku przez Tadeusza Jakub-
czyka makieta nieistniejącego kościo-
ła w Kucowie. Dar wywołał entuzjazm 
zgromadzonych, zwłaszcza tych, któ-
rzy pamiętali lata świetności Parafii Ku-
cowskiej. Już po nabożeństwie para-
fianin Jakub Mazur przekazał (nic nie 
wiedząc o darze pana Jakubczyka) makietę obecnego kościoła w Kleszczo-
wie. Mimowolnie, w ten sposób, została zapięta pewna klamra czasowa.

(s)

Występ uczennic ze szkoły w Równem

Grupa nagrodzonych uczniów ZSP

Prezentacja makiety z zapałek
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Knauf szkoli budowlańców
ak jak co roku w swoim ośrodku szkoleniowym w Kleszczo-
wie przy ulicy Sportowej 3 spółka Knauf organizuje 2-dniowe 

szkolenia. Ich uczestnicy uczą się m.in. w jaki sposób można samo-
dzielnie wykonywać ściany czy też sufity podwieszane z płyt gipso-
wo-kartonowych, a także jak samodzielnie docieplić ściany budynku 
z wykorzystaniem styropianu lub wełny mineralnej. Większość kur-
sów jest przeznaczona dla wykonawców. 

W tym roku najwięcej miejsc przewidziano na zajęciach z „wy-
konawstwa konstrukcji suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartono-
wych Knauf oraz wełny mineralnej ECOSE Technology z Knauf In-
sulation”. W trzech wiosennych terminach (marzec, kwiecień, maj) 
udział w tym szkoleniu wzięło 38 osób. Do dyspozycji zainteresowa-
nych są jeszcze szkolenia planowane po wakacjach: 21-22 wrze-
śnia, 8-9 października, 22-23 października oraz 5-6 listopada. Na 
każdy z tych terminów firma może przyjąć zgłoszenia 20 osób.

Szkolenie dotyczące technologii wykonywania tynków gipso-
wych odbywało się w trzech marcowych terminach. Skorzystało 
z niego łącznie 30 osób. Z kolei szkolenie dla pracowników firm wy-
konawczych – wykonawców wylewek anhydrytowych oraz monte-
rów suchych podłóg odbyło w marcowym terminie 18 osób. Są jesz-
cze wolne miejsca (obecnie 7) na szkolenie zaplanowane na 24-25 
września.

Foto ze strony www.knaufblog.pl
Wyłącznie na jesień zaplanowany został kurs z zakresu wyko-

nawstwa systemów ociepleń Knauf z zastosowaniem wełny mine-
ralnej i styropianu. W dwóch terminach (21-22 października i 18-
19 listopada) sztukę docieplania ścian budynków może opanować 
łącznie 40 osób. Obecnie wszystkie miejsca są wolne. 

W tym roku dwa rodzaje szkoleń firma Knauf postanowiła prze-
znaczyć tylko dla nauczycieli zawodu w szkołach budowlanych, 
oddelegowanych przez dyrekcję szkoły (jedna szkoła może od-
delegować jednego nauczyciela). W bezpłatnych zajęciach przygo-
towujących nauczycieli do prowadzenia lekcji teoretycznych i prak-
tycznych z zakresu systemów suchej zabudowy w marcu i maju 
uczestniczyło łącznie 37 nauczycieli. Kolejna grupa (20 osób) przy-
jedzie do Kleszczowa na zajęcia we wrześniu. Wszystkie dostępne 
miejsca zostały już zajęte.

Drugie ze szkoleń dedykowanych nauczycielom obejmuje przy-
gotowanie do zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu tech-
nologii wykonania tynków wewnętrznych. Ta oferta nie spotkała się 
z wielkim odzewem - firma zaproponowała 20 darmowych miejsc 
w kwietniowym terminie. Z propozycji skorzystało 9 pedagogów.

Więcej szczegółów (dotyczących szczegółowej tematyki zajęć 
oraz ceny szkoleń) znaleźć można na stronie www.knauf.pl. (s)

T

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
   zatrudni osoby do pracy 

NA STANOWISKA
I. INSTRUKTOR DS. ORGANIZACJI IMPREZ 

I POZYSKIWANIA FUNDUSZY 
- NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W WYMIARZE 
CZASU PRACY 1 ETATU

 II. INSTRUKTOR DS. KULTURY 
          - 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.

Oferty należy składać w siedzibie GOK
ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów w terminie  

do 24 LIPCA 2015 roku

Przerobią nawet  
75 tys. ton odpadów

11 miesiącach od dnia wmurowania kamienia węgielnego 
w miejscowości Ruszczyn w gminie Kamieńsk otwarto uro-

czyście zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpa-
dów o rocznej wydajności 75 tys. ton. Inwestorem jest firma za-
rządzająca składowiskiem - Amest Kamieńsk Sp. z o.o. Inwestycja 
kosztowała prawie 41 mln zł, przy czym 31 mln zł to pożyczka z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakład położony w odległości kilku kilometrów od granic gmi-
ny Kleszczów będzie przetwarzał odpady komunalne zmieszane 
i odpady po mechanicznej obróbce. Będą tu odzyskiwane surow-
ce wtórne, a część odpadów trafi do kompostowania. Powstała tak-
że linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego. Odpady 
z tworzyw sztucznych (PET, PE, PP, folie), a także papier i karton, 
które mają wysoką wartość opałową, będą rozdrabniane, a potem 
przetwarzane na granulat. Jak czytamy w informacji z uroczysto-

ści otwarcia zakładu (strona 
www.kamiensk.pl) tego typu 
paliwo stosowane jest np. 
w polskich cementowniach, 
może być też wykorzystywa-
ne w elektrociepłowniach i cie-
płowniach.

O tym, jak przebiega-
ła inwestycja można dowie-
dzieć się, oglądając dwa fil-
my zamieszczone w Youtube.
pl przez Korporację Budowla-
ną Doraco Sp. z o. o. z Gdań-

ska, która zaprojektowała i wybudowała hale oraz zamontowała li-
nie technologiczne.

Nadal nie ma natomiast zielonego światła dla drugiej inwestycji 
planowanej przez spółkę Amest Kamieńsk, a mianowicie dla zna-
czącej rozbudowy składowiska odpadów Kąsie. Wniosek o wyda-
nie decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia został złożony 
przez inwestora w maju 2014 roku, ale jak dotąd burmistrz Kamień-
ska nie wydał decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a po-
stępowanie w tej sprawie było już kilkakrotnie przedłużane „z uwagi 
na skomplikowany charakter sprawy”. Od 29 czerwca trwają po-
nowne konsultacje ze społeczeństwem w sprawie tej inwestycji, po-
legające na udostępnieniu dokumentacji oraz przyjmowaniu uwag 
i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku. Ten etap potrwa do 
19 lipca.

(s)

PUP dofinansuje
owiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie poinformował 2 lipca o pozyska-
niu dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na re-

alizację promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat. Pieniądze te zostaną prze-
znaczone na zorganizowanie prac interwencyjnych i staży. Urząd zaprosił pra-
codawców do składania wniosków na wymienione formy wsparcia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej urzędu 
www.pupbelchatow.pl w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców/ For-
my wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców oraz w siedzibie urzędu pra-
cy (staże, pokój nr 21, tel. 44 631-40-57, prace interwencyjne, pokój nr 22, tel. 
44 631-40-47).

(s)

Foto ze strony www.kamiensk.pl

Po
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Tegoroczne święto gminy zdominowały występy estradowe 
oraz pokazy musztry paradnej w wykonaniu orkiestr dętych, któ-
re przybyły do Kleszczowa, aby wspólnie świętować jubileusz 
XX-lecia działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Klesz-
czów. Przez dwa weekendowe dni 27 i 28 czerwca na stadionie 
gminnym w Kleszczowie swój repertuar prezentowały: Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP Mykanów, Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej i Wrzesińska Orkiestra Dęta. 
Na koniec obchodów organizatorzy przygotowali jubileuszowy 
tort, którym delektowali się muzycy i zebrana na stadionie pu-
bliczność.  

Podsumowanie XVIII Dni Kleszczowa
W sobotnie popołudnie dla uczestników imprezy wystąpiła Honora-

ta Skarbek oraz zespół BASTA. Dwugodzinną dyskotekę poprowadził 
DJ ADAMUS. W niedzielę program artystyczny „Greatest Hits” zapre-
zentowali: Izabela Trojanowska, Felicjan Andrzejczak i Grzegorz Wilk.  
Gwiazdą wieczoru była KAYAH. Najmłodsi mieszkańcy próbowali swo-
ich sił na scenie prezentując swoje umiejętności taneczne oraz korzysta-
jąc z przygotowanego placu zabaw z gigantycznym dmuchańcem „Tor 
Spartan”, karuzelami, basenem z wodą i pływającymi łódkami. W pro-
gramie artystycznym „Kraina szczęścia” zabawy z dziećmi prowadził 
clown Feliks. Plac zabaw „Królestwo siedmiu tęczy” wypełnili atrakcjami 
instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Na nieco star-
szych czekał żyroskop, urządzenia do gier laserowych i komputerowych.

Wójt Sławomir Chojnowski podziękował orkiestrze 
za 20 lat działalności artystycznej.

Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów Wrzesińska Orkiestra Dęta

Wręczenie okolicznościowej statuetki Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów Jubileuszowy tort
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Latanie w żyroskopie, pływanie w łódkach, namiot z grami komputerowymi, malowanie zamku i tańce na parkiecie 
– tak spędzali czas najmłodsi uczestnicy XVIII Dni Kleszczowa.

Na scenie wstąpili: Eva Basta z formacją BASTA, Honorata Skarbek z zespołem. Dyskotekę prowadził DJ ADAMUS.

Program artystyczny „Greatest Hits” wykonywali: Izabela 
Trojanowska, Felicjan Andrzejczak i Grzegorz Wilk.

Gwiazda wieczoru - Kayah
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å	ciąg dalszy na str.12

Centrum Ogrodnicze  
„Dąbrówka” – Radomsko
20-letnie doświadczenie

Największe centrum  
ogrodnicze  w regionie

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

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

Filmowe nowości  
w bibliotece

palne letnie dni nie sprzyjają siedzeniu w domach. Wychodzi-
my na basen, nad wodę, realizujemy wakacyjne plany urlo-

powe. Jeśli się jednak zdarzą chłodniejsze i deszczowe dni warto 
będzie zajrzeć do gminnej biblioteki, bo w jej zbiorach pojawiły się 
nowe pozycje.

Nowe filmy, które kupiła niedawno Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kleszczowie to m.in. „Wkręceni 2” P. Wereśniaka, „Dzień dobry, 
kocham Cię” R. Zatorskiego, „Uprowadzona 3” O. Megatona, „Hob-
bit: Bitwa pięciu armii” P. Jacksona, „Interstellar” Ch. Nolana, „Niebo 
istnieje... naprawdę” R. Wallace’a, „Pani z przedszkola” M. Krzysz-
tałowicza oraz „Niezłomny” A. Jolie.

Sposobem na wakacyjną nudę dzieci może być pokazanie de-
dykowanych właśnie im filmowych nowości. W zbiorach biblioteki 
znalazły się np. „Rio 2”, „Dzwoneczek i bestia z Nibylandii”, „Wielka 
Szóstka”, „Księga życia”, „Pingwiny z Madagaskaru” oraz Scooby 
Doo: pora księżycowego potwora”.

Szkolne wieści zują swoje plastyczne wizje uczniowie kleszczowskiego gimnazjum 
można było przekonać się 22 czerwca podczas wystawy „Obszary 
sztuk wizualnych gimnazjalisty”, prezentującej prace plastyczne. W 
jej uroczystym otwarciu wzięli udział goście: przedstawiciele gmin-
nego samorządu, autorzy prac 
wraz z towarzyszącymi im najbliż-
szymi osobami oraz nauczyciele 
gimnazjum. Wydarzenie to miało 
też wymiar edukacyjny.

Na przykładach prac uczniów 
nauczycielka plastyki Bogusława 
Gajzler przybliżyła cechy twórczo-
ści o charakterze realistycznym 
i twórczości abstrakcyjnej.

Sukces w zbiórce makulatury
W ramach akcji ekologicznej „Zbierając i segregując odpady 

chronisz środowisko naturalne”, prowadzonej w ciągu minionego 
roku szkolnego w świetlicy SP Kleszczów prowadzona była zbiórka 
makulatury. Uczniowie rywalizowali na szczeblu szkolnym, a także 
w powiecie bełchatowskim. Jak wynika z informacji przekazanych 
przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Staro-

Ósme miejsce w finale centralnym
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-

wie (Martyna Szmigielska, Łukasz Danielski, Julia Derek, Domi-
nik Stępień, Aleksandra Dworzyńska i Krzysztof Miller) pod opieką 
Piotra Szczepaniaka uczestniczyli 10 czerwca w finale central-
nym XXXVIII Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnie-
rze 2015”. Zawody odbyły się w Centrum Szkolenia Sił Powietrz-
nych w Koszalinie, a rywalizowało w nich po 13 drużyn chłopięcych 

i dziewczęcych, reprezentujących 13 
województw.

W trakcie zawodów przeprowadzo-
no następujące konkurencje: 1. Test 
sprawnościowy; 2. Podtrzymywanie ży-
cia – pierwsza pomoc przedmedyczna; 
3. Rzut granatem; 4. Strzelanie; 5. Bieg 
na orientację. Uczniowie ZSP w Klesz-
czowie reprezentowali województwo 
łódzkie i zarówno w kategorii dziew-
cząt, jak i chłopców zajęli ostatecznie 
ósme miejsce.

Gminna gra
Z okazji 25-lecia samorządnej Gminy Kleszczów 24 czerwca 

gimnazjum zorganizowało grę gminną. Polegała ona na odszuka-
niu 11 miejsc na podstawie zaszyfrowanych wskazówek oraz na 
wykonaniu w nich ustalonych zadań. Zadania dotyczyły przedmio-
tów szkolnych, wiedzy o gminie Kleszczów oraz o kleszczowskim 
gimnazjum. Uczniowie musieli się również wykazać pomysłowo-
ścią w wykonywaniu zadania wokalnego i tanecznego. W zaba-
wie wzięły udział 44 osoby (w czteroosobowych grupach) pod opie-
ką nauczycieli. Najwięcej punktów zdobyła i zwyciężyła klasa III b 
(opiekun - Danuta Urbaniak), II miejsce - kl. II c (opiekun - Monika 
Staryga), III miejsce - kl. I a (opiekun - Marek Jarząbkowski). Do gry 
gminnej przyłączyli się: Urząd Gminy w Kleszczowie, Gminny Ośro-
dek Kultury w Kleszczowie, Stacja Paliw „Orlen”, sklep „U Marzeny”, 
Kwiaciarnia „Bławatek”, Salon Fryzjerski Aneta Kacperek, Kiosk 
„Yaro”, Centrum Ogrodnicze w Kleszczowie, budka Kebab, kom-
pleks SOLPARK oraz apteka Przyjazna.

Plastyczna twórczość uczniów
Edukacja plastyczna prowadzona w gimnazjum obejmuje za-

równo dzieje sztuki, jak też poznawanie środków wyrazu artystycz-
nego oraz właściwą aktywność twórczą. O tym, w jaki sposób reali-

U
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Kupię mieszkanie 
w bloku na osiedlu 
w Łuszczanowicach. 
Tel. 799-600-381.

Tłumaczenia 
z języka niemieckiego na polski 

oraz polskiego na niemiecki
v przysięgłe
v specjalistyczne
v zwykłe
v ustne

Tel. 600-653-103.

Zlecę sprzątanie 
małego mieszkania 

jeden raz w miesiącu. 
Tel. 792-762-902.

Zlecę sprzątanie 
małego mieszkania 

jeden raz w miesiącu. 
Tel. 792-762-902.

Spółka ALIAND S.A. 
zatrudni pracownika na 1/2 etatu 

na stanowisko: sprzątaczka. 
CV prosimy przesyłać pocztą na adres 

e-mail: sekretariat@aliand.pl . 
Więcej informacji pod numerem 

telefonu 797-777-777.

Jaka składka na KRUS  
w III kwartale?

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie w III kwartale 2015 r. została ustalona w wysokości 42 zł za 
każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym 
ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej 
składki, tj. 14 zł.

W gospodarstwach o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych 
użytków rolnych wysokość składki osób ubezpieczonych stanowi procentową 
część emerytury podstawowej z marca br. (880,45 zł) i wynosi:
•	 12% emerytury podstawowej, tj. 106 zł dla gospodarstw do 100 ha 

przeliczeniowych
•	 24% emerytury podstawowej, tj. 211 zł dla gospodarstw do 150 ha 

przeliczeniowych
•	 36% emerytury podstawowej, tj. 317 zł dla gospodarstw powyżej 150 ha do 

300 ha przeliczeniowych
•	 48% emerytury podstawowej, tj. 423 zł dla gospodarstw powyżej 300 ha 

przeliczeniowych.
Ustawowy termin uregulowania należnych składek za III kwartał upływa 31 
lipca.

GOK informuje i zaprasza
Wrześniowa wycieczka dla emerytów i rencistów
Z okazji Dnia Ludzi Starszych GOK organizuje 3-dniową wyciecz-
kę dla emerytów i rencistów z terenu gminy Kleszczów do Krynicy 
Zdroju i w Pieniny. Zgłoszenia przyjmowane są na 2 terminy: 2-4 
września oraz 7-9 września. Zapisy - do 24 lipca włącznie w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Kultury. Opłata za wycieczkę od osoby: 
przy odpłatności 50 %. - 325 zł, przy odpłatności 30 %. - 195 zł; 
płatna w dniu zapisu.
Przy dokonywaniu zapisu należy: podać dane osobowe uczestnika; 
przedłożyć legitymację emeryta lub rencisty; złożyć oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; złożyć 
oświadczenie o ustaleniu wysokości dochodów na członka rodziny.
Opłata:
•	 30% odpłatności - przy dochodach do 1300 zł netto na osobę 

w rodzinie,
•	 50% odpłatności - przy dochodach powyżej 1300 zł netto na 

osobę w rodzinie.

Piknik „W krainie wakacyjnych zabaw”
2 sierpnia w godzinach 14.00-19.00 na placu SOLPARKU 
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje wakacyj-
ny piknik rodzinny. W programie imprezy: ● spektakl teatralny 
„Beczka Śmiechu” w wykonaniu aktorów wrocławskiego „Teatru na 
walizkach” (godz. 15.30-16.30); ● urządzenia rekreacyjne (dostęp-
ne bezpłatnie); ● zabawy plastyczne i rozgrywki sprawnościowe; 
● 10% upustu na dania serwowane z Piekielnego Grilla (w godz. 
15.00-19.00); ● inne atrakcje towarzyszące imprezie.
Bardziej szczegółowe informacje - na plakatach i stronach interne-
towych: Urzędu Gminy, GOK, SOLPARKU i Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów. (s)

Wójt Gminy Kleszczów 
ogłasza II przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna 

pozyskanego w ramach zadania „Rozbudowa dróg 
powiatowych i gminnych w Łękińsku”. 

Całkowita ilość drewna - 21 m3  sortyment drewno opałowe 100%. Skład 
gatunkowy: topola.

Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno w wy-
sokości 81,65 zł za 1 m3.

Termin składania ofert upływa z dniem 30.07.2015 r. o godz. 1400. Miej-
scem składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie. Termin otwar-
cia ofert: 30.07.2015 r. o godz. 1415. Otwarcie nastąpi w sali nr 16 w siedzibie 
UG w Kleszczowie. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje naj-
wyższą cenę brutto za drewno.

Szczegółowe informacje dotyczące tego przetargu oraz wzór ofert cenowych, 
które zainteresowani będą składać, znaleźć można na stronie gminnego BIP.

Konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy

W ramach przygotowań do tegorocznego gminnego Święta Plo-
nów, które odbędzie się 30 sierpnia w Łuszczanowicach,  informu-
jemy o ogłoszonym przez Gminę Kleszczów i GOK w Kleszczowie 
konkursie na wieniec dożynkowy. Podobnie jak w latach ubiegłych 
w konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, organi-
zacje zrzeszone zarejestrowane i niezejestrowane (np. 
kluby seniora, rady soleckie, rady kościelne) z terenu 
gminy Kleszczów. Wieńce mogą być wykonywane in-
dywidualnie lub w zespołach czteroosobowych. Zgło-
szenia do konkursu będą przyjmowane do 10 sierp-
nia w siedzibie GOK w Kleszczowie. Rozstrzygnięcie 
konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczy-
stości dożynkowych. Szczegółowy regulaminu konkur-
su zostanie podany w kolejnym wydaniu Informatora 
Kleszczowskiego oraz  na stronie internetowej Gminy 
Kleszczów i GOK-u w Kleszczowie.
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Prosto z SOLPARKU S p o r t

Do sprzedania 
gospodarstwo rolne 

z budynkami, 
Czyżów 9. 

Tel. 668-900-763.

Pogotowie kanalizacyjne
Zakres usług: 

l udrażnianie kanalizacji, 
l czyszczenie kanalizacji, 
l monitoring kanalizacji,
l transport do 3 ton. 

FUH WUKOJAR Jarosław Walasiak, 
Tel. 889-007-732. 

www.wukojar.pl 

Posesja zwycięża w SOLPARK Volley Cup
20 czerwca odbył się turniej SOLPARK Volley Cup. W siatkarskich 
rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn, które zjechały do Kleszczowa z różnych 
stron województwa łódzkiego i nie tylko. Zawody prowadzone były przez 
licencjonowaną obsługę sędziowską, a mecze fazy finałowej stały na świetnym 
siatkarskim poziomie. Po kilkugodzinnych zmaganiach na dwóch parkietach 
wyłonione zostały pary półfinałowe, które walczyły o udział w finale. Przegranym 
pozostał mecz o III miejsce, w którym drużyna Volley Pajęczno pokonała 
Klub Kibica PGE Skra Bełchatów i tym samym wywalczyła brązowe medale. 
W finale obrońcom tytułu sprzed roku - drużynie Multimetal Częstochowa 
przyszło zmierzyć się z zespołem Posesja. O końcowym triumfie zadecydował 
fantastyczny tie break grany na przewagi, w którym obie ekipy miały swoje piłki 
meczowe. Ostatecznie zwycięstwo 17:15 odniosła drużyna Posesja.

Pora zagrać w plażówkę
Piłka plażowa to świetny sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu na 
powietrzu. To dyscyplina, która zwiększa ogólną wydolność organizmu, 
koordynację ruchową oraz kondycję. Z początkiem lata SOLPARK udostępnia 
zainteresowanym boisko plażowe. Jest możliwość dokonania wcześniejszej 
rezerwacji w Punkcie Obsługi Klienta lub pod nr tel. 44/ 731-65-01.

Wakacyjny harmonogram zajęć
Aerobik, zumba, zajęcia kick-boxingu czy joga to okazja do relaksu, poprawy 
samopoczucia i utrzymania dobrej kondycji. SOLPARK informuje, że w okresie 
wakacji zajęcia ruchowe organizowane dla mieszkańców gminy Kleszczów 
odbywają się w następujących terminach:
•	  KICK-BOXING - wtorek 17:00-18:00
•	  ZUMBA - wtorek 19:00-20:00, czwartek 18:00-19:00
•	  JOGA - środa 18:00-19:00
•	  AEROBIK - środa 19:00-20:00

W wakacje dłużej można korzystać z SOLPARKU
Od 1 lipca SOLPARK wydłużył godziny otwarcia poszczególnych obiektów. 
Są one czynne:
•	 BASEN, SIŁOWNIA – poniedziałek-piątek 9:00-22:00; weekendy i święta 

8:00-22:00
•	 BASEN ZEWNĘTRZNY – codziennie 10:00-20:00
•	 STREFA SPA – poniedziałek-piątek 14:00-22:00; weekendy i święta 10:00-

22:00
•	 KRĘGIELNIA, BILARD – wtorek-piątek 16:00-22:00; weekendy i święta 

14:00-22:00

Lekkoatletyczny sezon w pełni
odczas odbywających się w Słubicach Mistrzostw Polski LZS juniorów 
i juniorek w lekkiej atletyce wielki sukces odniosła Weronika Chojka. 

Znakomita biegaczka LKS Omega Kleszczów zwyciężyła w finałowym biegu na 
100 metrów z czasem 12.40. W drugim dniu zawodów Weronika wystartowała 
na dystansie 200 metrów z czasem 24.78.

***
Od 28 do 30 czerwca w Białej Podlaskiej odbywały 

się Mistrzostwa Polski Juniorów. Reprezentantkami klu-
bu Omega były Marta Olczyk oraz Weronika Chojka (na 
zdjęciu). Weronika w finale biegu na 100 m wywalczy-
ła VI miejsce z czasem 12,18 (to rekord życiowy), nato-
miast w finale biegu na 200 m znalazła się o krok od po-
dium, zajmując po kolejnej „życiówce” czwarte miejsce.

Zdjęcie ze strony www.facebook.com/LksOmega-
Kleszczow 

***
Zawodniczka LKS Omega Kleszczów Ewa Chre-

ścionko uczestniczyła w czerwcu w kilku biegach na 
dłuższym dystansie. Zajmowała w nich miejsca na podium. Trzecią lokatę wy-
walczyła w Samsung Irena Womens Run w Warszawie. Trasa biegu, na które-
go starcie stanęło ponad 2500 pań, liczyła 5 kilometrów. Bieg ten odbywa się 
pod honorowym patronatem znakomitej polskiej lekkoatletki Ireny Szewińskiej.

W kolejnym biegu na 5-kilometrowym dystansie (IX Bieg Ursynowa) E. 
Chreścionko zdobyła drugie miejsce z czasem 16 minut 49 sekund. Bieg miał 
bardzo silną obsadę. Ukończyło go ponad 1400 biegaczy i ponad 580 biega-
czek. 

W trzecim PKO Nocnym Półmaratonie Wrocław brało udział 7,5 tys. za-
wodników z całej Polski, a także biegacze z Białorusi, Kenii i Ukrainy. Ewa 
Chreścionko z czasem 1:16.12 wywalczyła II miejsce wśród najlepszych Polek 
i III miejsce w kategorii open kobiet.

***
28 czerwca odbyła się trzecia edycja Radomszczańskiego Biegu Uliczne-

go - Memoriał Mariana Szymańskiego. Wśród biegaczy znalazł się także za-
wodnik LKS Omega Kleszczów Radosław Berencz, który pobiegł najlepiej na 
10-kilometrowej trasie wygrywając z czasem 34:17.

P
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto 
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

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

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

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

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

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

• Awarie oświetlenia ulicznego – 
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub 
692-130-780.

GdzIe zGŁASzAć AWARIe?

Medalowy sukces sztafety ZSP
czerwca w Łodzi został rozegrany finał zawodów VENA Sport Festival. Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie był reprezentowany przez dwie sztafety dziewcząt, które kilka 

dni wcześniej awansowały po bardzo dobrych występach w eliminacjach wojewódzkich.
Znakomicie pobiegła sztafeta 4x100 m (Aleksandra Trajdos, Julia Derek, Klaudia Ołubek i Klau-

dia Polak-Grudzińska), która w finale zajęła III miejsce z wynikiem 55,21 sek. Jest to najlepszy wynik 
sztafet kleszczowskich w dotychczasowych sześciu edycjach zawodów VENA Cup. Nieco gorzej po-
szło dziewczętom w sztafecie szwedzkiej (Klaudia Kowalska, Karolina Iznerowicz, Agnieszka Kuśmie-
rek, Aleksandra Klewin), które w finale zajęły VIII miejsce.

Mistrzostwo Polski Ewy Więckowskiej
aratecy LKS Omega Kleszczów rywalizowali w XVII Mistrzostwach Polski Shorin-Ryu Karate 
Młodzików i Juniorów, które odbyły się w Garwolinie. Znakomity występ w tej imprezie odnoto-

wała Ewa Więckowska, która występując w kategorii kata juniorek do lat 16. wywalczyła złoty medal. 
Czwarte miejsce w kata juniorek zajęła Oliwia Widera, a piąte miejsce w kata juniorów młodszych zdo-
był Filip Anszperger. Trenerem sekcji karate jest Zbigniew Berłowski.

Siatkówka plażowa w Żłobnicy
turnieju plażowej piłki siatkowej o puchar prezesa LKS Omega Kleszczów, który rozegra-
ny został na boisku w Żłobnicy, uczestniczyło 14 par. Najlepszy wynik spośród dziewięciu 

par męskich osiągnęli Jarosław i Tomasz Grzybkowie. Drugie miejsce zajęli Dawid Milczarek i Mariusz 
Grzegorczyk, a trzecie - Radosław Klewin i Jacek Stobiecki.

W gronie pięciu par kobiecych najlepiej zagrały Marlena i Angelika Wojtania. Drugie miejsce wy-
walczyły Patrycja Sokołowska i Aleksandra Dworzyńska, zaś trzecie - Adrianna Frączyk i Natalia Ko-
walczyk.

W nowym sezonie Omega w IV lidze
esienną rundę piłkarskich rozgrywek seniorzy LKS Omega Kleszczów powitają w gronie czwar-
toligowych drużyn. Trenerem drużyny został Marcin Zimoch. Jak czytamy na stronie www.ome-

gakleszczow.pl „Marcin Zimoch jako piłkarz reprezentował barwy GKS Bełchatów, Heko Czermno, KS 
Paradyż i Omegę Kleszczów, w której grał do 2011 roku. Później poświęcił się pracy trenerskiej - prowa-
dził drugi zespół seniorów, a od sezonu 2015/2016 odpowiedzialny będzie za wyniki pierwszej drużyny”.

W ramach przygotowań do nowego sezonu zespół m.in. rozegra kilka meczów kontrolnych. Kibi-
ce będą mogli obejrzeć sparingi, które piłkarze Omegi rozegrają na boisku w Kleszczowie w następują-
cych terminach: 18 lipca - Omega Kleszczów - Mechanik Radomsko; 25 lipca - Omega Kleszczów - Ju-
trzenka Warta; 1 sierpnia - Omega Kleszczów -- Warta Działoszyn.

W
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Kolejna edycja fotokonkursu

elem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania czytelnic-
twem. Zachęcenie mieszkańców Kleszczowa i okolic do po-

kazania za pomocą obrazu fotograficznego tego, co wydaje się 
w książkach ciekawe, magiczne, niesamowite, wyjątkowe i warte po-
kazania - czytamy w regulaminie konkursu „Przyłapani na czytaniu”.

Fotografie będą przyjmowane w postaci odbitek lub wydru-
ków o minimalnym formacie 15x20cm oraz w wersji elektronicznej, 
w formacie jpg. Zgłaszane mogą być jedynie te prace, które dotąd 
nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Należy je dostarczyć 
do 28 sierpnia br. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczo-
wie (ul. Sportowa 8) z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Przyła-
pani na czytaniu”.

Jury konkursowe powołane przez organizatora oceni prace 
dzieląc je na trzy kategorie wiekowe: do lat 13; 14-17 lat; 18 i wię-
cej. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie 
www.biblioteka.kleszczow.pl po dniu 7 września, natomiast wrę-
czenie nagród i pokonkursowa wystawa są planowane na dzień 5 
września.

Szczegółowy regulamin oraz kartę zgłoszeniową znaleźć moż-
na na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl. (s)

stwa Powiatowego w Bełchatowie uczniowie podstawówki z Klesz-
czowa zebrali łącznie ok. 9940 kg makulatury (w przeliczeniu na 
ucznia - 31,26 kg). Dzięki temu w grupie szkół podstawowych  szko-
ła zajęła III miejsce w powiecie. Nagrodą za to osiągnięcie był ra-
dioodtwarzacz SONY. Dla trzech uczniów, którzy w danej placówce 
zebrali największą ilość makulatury, starostwo ufundowało nagro-
dy indywidualne. Najlepsi zbieracze makulatury w SP Kleszczów to 
Ewa Śluga (kl. IV b) - 720 kg, Weronika Różańska (III a) - 580 kg, 
Oliwia Rybarczyk (II a) - 500 kg.

Trzecioklasiści w „zielonej szkole”
36 uczniów z klas III a i III b SP Kleszczów pod opieką sied-

miu nauczycieli wyjechało w czerwcu na Żywiecczyznę. W ramach 
zorganizowanej tu „zielonej szkoły” uczniowie podczas pieszych 

wędrówek z przewodnikiem górskim mogli po-
znawać szlaki Beskidu Żywieckiego, odwiedzi-
li Studio Bajek „Bolka i Lolka” w Bielsku Białej, 
zwiedzali też Muzeum Koronki w Koniakowie.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyło dzie-
ciom spotkanie z GOPR-owcami oraz wjazd 
wagonikami na Górę Żar. Oprócz codziennych 
zajęć dydaktycznych uczniowie uczestniczy-
li w licznych konkursach i turniejach sportowych. 

Dla większości dzieci ten pierwszy w życiu, kilkudniowy wyjazd bez 
rodziców był ważną lekcją samodzielności.

Filmem zachęcają do oszczędzania prądu
Uczniowie ZSP w Kleszczowie Magdalena Kochanowska (kl. I 

a) i Przemysław Jaguścik (kl. I t) w ramach ogólnopolskiego kon-
kursu „Wyróżnij się energią. Oszczędzaj prąd” zrealizowali film po-
kazujący sposoby oszczędzania prądu. Organizatorami konkursu 
były: Międzynarodowe Łódzkie Targi Energetyczne i PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Film kleszczowskich 
uczniów został pokazany podczas II Łódzkich Targów Energetycz-
nych, które odbywały się 10 i 11 czerwca. Zdobył tam nagrodę pu-
bliczności.

Film znaleźć można na stronie www.facebook.com/lodzkietar-
gienergetyczne/videos. 

Przedszkolaki pobiegły po zdrowie
Uczniowie gimnazjum zorganizowali III Bieg po zdrowie dla 

wszystkich przedszkolaków z gminy. Zawody odbyły się 10 czerw-
ca na stadionie LKS Omega Kleszczów. Przy okazji udziału w spor-
towej rywalizacji 280 dzieci z przedszkoli w Kleszczowie, Łękińsku 
i Łuszczanowicach uczyło się samodzielności, umiejętności pracy 

Szkolne wieści
å	ciąg dalszy ze str. 8

w grupie oraz rozwijało obowiąz-
kowość i odpowiedzialność.

Dla najlepszych małych bie-
gaczy przeznaczone były meda-
le i upominki, które wręczał dyrek-
tor gimnazjum Ryszard Ciągło. 
Fundatorami nagród byli sponso-
rzy: Firma Arix Polska, Solpark 
Kleszczów, Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Gminny Zespół ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Firma Budowlana Maxbud.

Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii
przekazanych przez szkoły samorządowe

Wakacje z GOK-iem
W lipcowym programie zajęć, przygotowanych przez dom kul-
tury w Kleszczowie kilka ciekawych propozycji znaleźli i jeszcze 
znajdą uczniowie z plastyczną „żyłką”. Program zatytułowany 
„Wakacje plastykolubka” obejmuje np. warsztaty ceramiczne 
dla uczniów szkół podstawowych - 15 i 29 lipca, godz. 16-17; 
wykonywanie ramek na zdjęcia, kartek i pudełek metodą scrap-
bookingu (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum) - 22 
lipca, godz. 16-18.


