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„Wyprawka 
szkolna”…

…to rządowy program dofinansowa-
nia zakupu podręczników w roku szkolnym 
2012/2013 dla uczniów klas I-IV szkoły pod-
stawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej 
oraz uczniów niepełnosprawnych. Osoby 
uprawnione do tej pomocy mogą jednora-
zowo otrzymać od 180 do 352 zł.

Więcej na str. 3.

mina Kleszczów przystąpiła do tegorocznej edycji konkursu „Grunt na me-
dal”. 1 sierpnia przedstawiciele Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora 

i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (Marek Kudła i Joanna Niedźwiecka) 
oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (Marzena Pochodyła-Siudym) 
przeprowadzili audyt terenów inwestycyjnych naszej gminy, które zostały zakwalifikowane 
do drugiego etapu rywalizacji.

Więcej na str. 3.

To już schyłek 
wakacji

Grono uczniów i studentów, którzy sko-
rzystali z wyjazdów wakacyjnych (niemal 
w całości sfinansowanych z gminnej kasy) 
liczyło prawie 470 osób. Miejsca, w których 
wypoczywali to: polskie Sianożęty, Poddą-
bie, Waplewo i Ustka oraz austriacki Fusch.

Więcej na str. 7.

Rolkowisko 
na finiszu

Elementy o zagadkowo brzmiących na-
zwach bank, table, coping ramp, jump ramp, 
back rail to wykonane z betonu konstrukcje, 
które posłużą do wyczynowej jazdy na rolkach 
i deskorolkach. Prace na terenie budowane-
go w Łuszczanowicach skateparku zbliżają się 
ku końcowi.

Więcej na str. 2.

Zbrojenie dróg
W Wolicy (na zdjęciu), a także 

na pograniczu Kleszczowa i Żłobnicy 
trwają dwie duże inwestycje drogowe. 
Obie realizowane są na zlecenie Urzę-
du Gminy przez Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych i Mostowych S.A. z Beł-
chatowa.

Więcej na str. 2.

26 sierpnia - Gminne 
DOŻYNKI w Kamieniu

Tegoroczne Dożynki Gminne organizowane są 
na placu przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Ka-
mieniu. Korowód dożynkowy zbierze się o godz. 
14.45 przy głównym skrzyżowaniu w Kamieniu 
i stąd przejdzie na miejsce uroczystości.

PROGRAM:
● 15.00 – Dziękczynna Msza św. ● 16.00 – Ce-
remonia dożynkowa - wręczenie chleba i wieńców 
dożynkowych ● Występ Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Gminy Kleszczów ● 17.00 – Występ Ze-
społu Pieśni i Tańca Bańdurka ● 17.40 – „Szalony 
Dziki Zachód” (zabawy dla dzieci i dorosłych) ● 
18.50 – Koncert Rafała Brzozowskiego ● 19.50 
– Konkursy dożynkowe ● 20.20 – Gwiazda wie-
czoru - Formacja Nieżywych Schabuff ● 21.35 
– Program „Biesiada Polska”.

å ciąg dalszy na str. 2
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å ciąg dalszy ze str. 1

Budują skatepark
udowa skateparku to inwestycja realizowana przez gminę 
i w całości finansowana z budżetu gminy. Projekt tego obiek-

tu rekreacyjnego opracowali w październiku 2010 roku projektanci 
gliwickiej firmy AnArchi Group. Wykonawcą, którego wyłonił prze-
targ przeprowadzony przez gminę, jest spółka cywilna M.P.G. Pa-
weł Głyda, Monika Fogel-Głyda z Łagiewnik Nowych k. Łodzi.

Betonowa płyta skateparku, na której zostanie umieszczone rol-
kowisko ma powierzchnię 680 m kw. W pierwszych dniach sierp-
nia na odpowiednio przygotowanej, utwardzonej warstwie tłucznia 
ustawiono przewidziane w projekcie betonowe elementy. To wła-
śnie one decydują o atrakcyjności takich obiektów jak skatepark. 
Uzupełnione odpowiednimi poręczami i rurami do ślizgów pozwala-
ją młodym ludziom wykonywać ekstremalne popisy.

Kolejne etapy budowy polegały na wykonaniu odpowiednio gru-
bej, betonowej nawierzchni rolkowiska, zamontowaniu barierek 
i poręczy do ślizgów oraz ułożeniu wykonanych z betonowej kostki 
chodników. Będą one otaczać cały teren skateparku. Widoczne na 
zdjęciu szare nawierzchnie ożywią się wkrótce kolorami, poszcze-
gólne urządzenia zostaną bowiem pomalowane. Na chodnikach zo-
staną ustawione betonowe ławki i kosze na śmieci. Planowany ter-
min zakończenia inwestycji to połowa września, a koszt – prawie 
465 tys. zł. (s)

Drogi w przebudowie
ierwsze z tych zadań dotyczy roz-
budowy drogi gminnej, położonej po 

północnej stronie boiska sportowego w Wo-
licy. Jej przebudowa wiąże się z uzupełnie-
niem infrastruktury technicznej. Powsta-
je więc kanalizacja deszczowa, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja telekomunikacyjna, 
odcinek sieci wodociągowej i sieci gazowej. 
W ramach tej inwestycji przebudowany zo-
stanie też fragment napowietrznej linii ener-
getycznej niskiego napięcia. Długość prze-
budowywanej drogi w Wolicy to ponad 400 
metrów.

Trzy razy większą długość mają prze-
budowywane ulice Słoneczna i Sosnowa na 
pograniczu Kleszczowa i Żłobnicy. Zakres 
prowadzonych tu inwestycji jest podobny, 
jak w przypadku drogi w Wolicy. Przebudo-
wa obejmie infrastrukturę techniczną (kana-

lizacja deszczowa i sanitarna, kanalizacja 
telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć 
gazowa, kablowa sieć elektroenergetycz-
na oraz sieć oświetlenia ulicznego). Wyko-
nawca będzie też miał za zadanie zbudo-
wać nową przepompownię ścieków. Ma to 
związek z wydłużeniem sieci kanalizacji sa-
nitarnej. Zagłębiona w ziemi przepompow-
nia ścieków powstanie w pobliżu istniejące-
go placu zabaw, przy zbiegu ulicy Sosnowej 
z drogą prowadzącą od ronda do Żłobnicy.

Tak szeroki zakres prac oznacza dla 
mieszkańców tej części Kleszczowa okre-
sowe utrudnienia w korzystaniu z podda-
nych przebudowie dróg. Inwestycja zapla-
nowana została na 14 miesięcy. Do tej pory 
– poza wycinką drzew (konieczną dla po-
szerzenia ulicy Sosnowej i budowy chodni-
ka) został ułożony nowy odcinek gazociągu.

P
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W pierwszych dniach sierpnia trwały na-
tomiast prace związane z przygotowaniem 
do wymiany na większą średnicę odcinka 
kanalizacji deszczowej w ulicy Słonecznej. 
Łączny koszt robót na drogach w Kleszczo-
wie i Wolicy wynieść ma 5,78 mln zł.

(s)

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy wyrażali swoje współczucie 

i uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

Ś.P.  JANINY BANASZKIEWICZ

składa Rodzina

Łatanie nierówności
poro pracy mają drogowcy z firmy Drog-Bud, wybranej przez 
gminę do bieżącego utrzymania dróg powiatowych i gmin-

nych, z których korzystają mieszkańcy oraz inni użytkownicy, prze-
mieszczający się po terenie gminy Kleszczów. W wielu miejscach 
widać pracowników, którzy wycinają zniszczone nawierzchnie as-
faltowe i po oczyszczeniu uzupełniają ubytki nową masą mineral-
no-asfaltową.

W ciągu lipca naprawy zostały wy-
konane na powierzchni 570 m kw. dróg 
powiatowych oraz na 80 m kw. dróg 
gminnych. Jak widać z tego zestawie-
nia bardzo wiele do życzenia pozo-
stawiał stan nawierzchni dróg powia-
towych. Przejęcie tych dróg w zarząd 
przez gminę pozwoli na szybsze usu-
wanie uszkodzeń.

Wykonane naprawy dróg zosta-
ły sfinansowane z budżetu gminy. Ich 
koszt wyniósł łącznie ponad 53 tys. zł.

(s)

Zamknięta droga 
między torami

powodu prac remontowych przez około 2 miesiące będzie 
nieprzejezdny odcinek drogi w sąsiedztwie firmy CAT Pol-

ska w Rogowcu. Przebudowa obejmie fragment drogi o długości 
230 metrów, położony pomiędzy głównym przejazdem kolejowym 
i torami przecinającymi drogę dojazdową do Rogowca.

– W ramach zadania zostanie całkowicie rozebrana stara, wyko-
nana z betonowych płyt, podbudowa jezdni – informuje Tomasz Ro-
galiński z referatu inwestycji Urzędu Gminy w Kleszczowie. – Nowa 
podbudowa będzie miała większą grubość, podobnie jak wykonana 
z mieszanek mineralno-asfaltowych nawierzchnia.

Wykonawcą remontu jest spółka PRDiM z Bełchatowa, a koszt 
inwestycji wyniesie ponad 438 tys. zł.

(s)

Naprawa nawierzchni 
ul. Osiedlowej w Kleszczowie

S

26 sierpnia - Gminne 
DOŻYNKI w Kamieniu

W trakcie dożynkowego festynu dostępny będzie plac zabaw dla dzieci, 
można będzie oglądać przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury wystawy 
(m.in. ceramiki artystycznej i rękodzieła artystycznego), poznamy także wyniki 
konkursu „Najschludniejsza posesja w gminie Kleszczów”.

I jeszcze parę słów o wykonawcach. „Klub wesołego szampana”, „Lato”, 
„Da da da” – to bodaj najbardziej rozpoznawalne utwory w repertuarze „Forma-
cji Nieżywych Schabuff”, która w trakcie tegorocznych dożynek wystąpi w roli 
gwiazdy wieczoru. „Formacja” ma na swoim koncie nagranych 12 albumów, 
a Rafał Brzozowski – jeden. Jest popularny wśród słuchaczy głównie dzięki 
utworowi „Tak blisko”, który walczy o miano przeboju lata ’2012.

Zespół Pieśni i Tańca Bańdurka z Łowicza swój debiut sceniczny zaliczył 
w tym roku. Grupa złożona głównie z młodzieży ma w swoim repertuarze m.in. 
tańce rzeszowskie i łowickie. W pełnym składzie (z kapelą) liczy ok. 25 osób.
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Siedziba GOK - do przebudowy
rwa przetarg, który ma wyłonić wykonawcę rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Kleszczowie. Będzie to jedna z największych inwestycji modernizacyjnych, realizowa-

nych przez gminę w ciągu ostatnich lat. Obecna siedziba GOK ma być dzięki niej bardziej funk-
cjonalna, a także energooszczędna.

W dokumentacji przetargowej jest mowa o nadbudowie, przebudowie i rozbudowie istnie-
jącej siedziby GOK. Nadbudowa będzie polegała na rozbiórce części istniejącego dachu i jego 
odtworzeniu w nowym kształcie. Rozbudowa obejmować ma wykonanie nowych schodów ze-
wnętrznych wraz z pomieszczeniem szatni oraz obudową istniejącej windy na potrzeby osób nie-
pełnosprawnych. Przebudowie zostaną poddane wewnętrzne ściany działowe wraz z wystrojem 
wnętrz w budynku GOK. Przebudowane zostanie też zejście do funkcjonującego w piwnicach lo-
kalu gastronomicznego. 

Inwestycja obejmować będzie ponadto modernizację wewnętrznych instalacji oraz zagospo-
darowanie przyległego do GOK terenu. Czas przewidziany na realizację inwestycji to 14 miesię-
cy. Na okres remontu tymczasową siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury stanie się dom kultury w 
Łękińsku.

(s)

KOMUNIKATY
Wyjazd na Święto Kwiatów
Urząd Gminy w Kleszczowie zorgani-
zuje 15 września (sobota) wyjazd do 
Skierniewic na Święto Kwiatów, Owo-
ców i Warzyw. Zapisy prowadzone będą 
w Urzędzie Gminy (pok. 26 i 24, tel. 44/ 
731-31-10 wew. 131 lub 146) do wyczer-
pania limitu miejsc na 2 autobusy. O za-
pisie decydować będzie kolejność zgło-
szeń. Zapisywane są wyłącznie osoby 
pełnoletnie, nie więcej niż dwie z jed-
nej rodziny. Odpłatność 10 zł od osoby - 
płatne przy zapisie. W ramach ustalonej 
odpłatności mieści się ubezpieczenie 
i częściowy udział w kosztach przejazdu.
Wyjazd o godz.7.30 z Kleszczowa (par-
king przy Urzędzie Gminy), planowany 
powrót ok 21.00.

Kiedy na rehabilitację?
Urząd Gminy informuje, że gabinet re-
habilitacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
do 31 grudnia 2012 roku będzie czynny 
w następujących godzinach:
• poniedziałek 11.00-17.00
• wtorek          11.00-17.00
• środa             11.00-17.00
• czwartek       11.00-17.00
• piątek               9.00-15.00

Dofinansowanie 
dla niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Bełchatowie realizuje program „Aktyw-
ny Samorząd”, który ma służyć wsparciu 
(w różnej formie) osób z umiarkowanym 
i znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści oraz dzieci do 16 roku życia.
Wnioski o dofinansowanie przyjmo-
wane będą do 30 września 2012 r. 
Szczegółowych informacji o warunkach, 
jakie muszą spełniać osoby ubiegają-
ce się o wsparcie, udzielają pracownicy 
PCPR w Bełchatowie (ul. Czaplinec-
ka 66, pok. nr 6, tel. 44/ 633-03-10). In-
formacje na temat programu „Aktywny 
Samorząd” można uzyskać również na 
stronie www.pfron.org.pl.

Zadzwoń na pogotowie 
drogowe
Prosimy mieszkańców gminy, aby za-
uważone usterki na gminnych drogach 
oraz informacje o uszkodzonym ozna-
kowaniu zgłaszali na numer telefonu 
600 476 047 (od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8-15). Państwa pomoc 
pozwoli przyspieszyć naprawę usterek.

Bilety PKS
Informujemy, że najbliższy termin sprze-
daży biletów miesięcznych PKS w Urzę-
dzie Gminy w Kleszczowie to wtorek 28 
sierpnia, godz. 10-13.

Grunty po ocenie

„Wyprawkowa” pomoc
Pomoc zostanie udzielona na wniosek 

rodziców ucznia lub jego prawnych opieku-
nów. Podstawą do udzielenia dofinansowa-
nia będzie wniosek skierowany do dyrekto-
ra szkoły, do której uprawniony uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2012/13 oraz do-
kument potwierdzający fakt zakupu podręczni-
ków. Wnioski należy składać w szkołach do 
5 września br. do godz. 12.00.

W przypadku uczniów niepełnospraw-
nych dofinansowanie z programu „Wyprawka 
szkolna” przysługuje osobom słabo widzącym, 
niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, posiadającymi 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego, pobierającymi naukę w roku szkolnym 
2012/13 w szkołach podstawowych, gimna-
zjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Osobom ubiegającym się o dofinansowanie 
wyznaczono kryteria dochodowe. W przypadku 
uczniów I klas szkół podstawowych dochód w ro-
dzinie nie może przekroczyć 504 zł netto na jed-
nego członka. W przypadku uczniów klas II-IV SP 
i klas I szkół ponadgimnazjalnych, dochód liczony 
na głowę nie może być wyższy niż 351 zł netto.

Dofinansowanie może być przyznane także 
tym rodzinom, które nie spełniają kryterium do-
chodowego (dochód przekracza 351 zł netto na 
jedną osobę w rodzinie), ale tylko w przypad-
ku sytuacji opisanych w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej (np. w przypadku występowania w ro-
dzinie sieroctwa, bezdomności, długotrwałej lub 
ciężkiej choroby, przemocy, bezradności w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu 
lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kry-
zysowej, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych).

całej Polsce do rywalizacji w konkur-
sie „Grunt na medal” włączyło się 200 

gmin, które w sumie przesłały do organiza-
torów zgłoszenie 304 ofert. W wyniku selek-
cji dokonanej przez Polską Agencję Informa-
cji i Inwestycji Zagranicznych oraz regionalne 
Centra Obsługi Inwestora do II etapu konkur-
su zakwalifikowano 99 terenów inwestycyj-
nych. W województwie łódzkim o wyróżnienie 
ubiegają się grunty położone w siedmiu loka-
lizacjach.

Symboliczny medal, przyznany dla zgło-
szonych terenów inwestycyjnych, oznacza 
dla laureatów prestiżowego konkursu ułatwie-
nia w poszukiwaniu inwestorów, a wyróżnione 
działki mają być rekomendowane w pierwszej 
kolejności inwestorom zagranicznym. Logo 
„Grunt na medal” może być wykorzystywa-
ne w promocji terenów inwestycyjnych. Oce-
na uczestniczących w konkursie terenów ma 
się zakończyć w październiku. W każdym wo-
jewództwie wybrany zostanie jeden najlepszy 
„grunt na medal”. Patronami konkursu są mini-
ster gospodarki i dziennik ekonomiczny „Puls 
Biznesu”.

Gmina Kleszczów stara się o uznanie za 
„Grunt na medal” terenów w Kleszczowskiej Stre-
fie Przemysłowej nr 4 (Bogumiłów) o łącznej po-
wierzchni 82 hektarów. 1 sierpnia w spotkaniu 
z organizatorami konkursu z ramienia Urzędu 
Gminy uczestniczyli: Jacek Rożnowski – pełniący 
funkcję wójta gminy, Kazimierz Hudzik – sekre-
tarz gminy i Robert Olewiński – kierownik Refera-
tu Inwestycji i Zamówień Publicznych. Zapoznali 
oni audytorów ze specyfiką naszej gminy, przed-
stawili główne kierunki rozwoju i najbliższe pla-
ny inwestycyjne. Szczególną uwagę poświęco-
no strefie w Bogumiłowie, jej atutom, parametrom 
zbudowanej tu przez gminę infrastruktury tech-
nicznej, a także miejscowemu planowi zagospo-
darowania przestrzennego.

W trakcie objazdu po gminie goście przepro-
wadzający audyt odwiedzili m.in. kompleks SOL-
PARK, który zrobił na nich spore wrażenie. Obej-
rzeli też zagospodarowane już tereny strefy nr 3, 
skąd gminną obwodnicą pojechali do Bogumiło-
wa, by ocenić czy przekazane w konkursowej an-
kiecie dane są zgodne z rzeczywistym stanem 
urządzenia tych terenów inwestycyjnych.

(s)

W
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Punkt Zbiórki 
Odpadów

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów 
Segregowanych i Wielkogabaryto-
wych w Kolonii Łuszczanowice, pro-
wadzony przez spółkę EKO-REGION 
Bełchatów, przyjmuje odpady przy-
wożone przez mieszkańców gminy 
Kleszczów, którzy posiadają aktualną 
umowę ze spółką Eko-Region Bełcha-
tów na odbiór odpadów komunalnych. 
Tę umowę należy okazać przy odbio-
rze odpadów. 
Najbliższe terminy otwarcia punktu:
•	 22 sierpnia – 13.00–21.00
•	 23 sierpnia – 13.00–21.00
•	 24 sierpnia – 13.00–21.00
•	 25 sierpnia – 13.00–21.00
•	 27 sierpnia – 11.00–21.00
•	 28 sierpnia – 13.00–21.00
•	 29 sierpnia – 9.00–21.00
•	 30 sierpnia – 9.00–21.00
•	 31 sierpnia – 9.00–21.00

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Łękińsku

zatrudni od dnia 03 września 2012 r.
na czas określony 

pracownika biurowego 
w sekretariacie szkoły w wymiarze 

1 etatu.
Wymagane dokumenty:

1. Podanie o pracę.
2. CV.
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-

wskazań do pracy na stanowisku.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Kwestionariusz.

Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa 
im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku, ul. Szkolna 20 
- sekretariat w godz. 8.00-14.00.
Informacje dotyczące wymagań i kwalifikacji moż-
na uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 44/731 42 
25.
Termin składania ofert upływa 27.08.2012 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka 

w Kleszczowie
zatrudni na czas zastępstwa

osobę na stanowisku 

pedagoga szkolnego.
Wymagania niezbędne:
•	 wykształcenie wyższe 

kierunkowe z przygotowa-
niem pedagogicznym,

•	 mile widziane osoby z do-
świadczeniem na stanowi-
sku pedagoga szkolnego.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu (44) 731-33-46.
Dokumentację należy składać 
w sekretariacie szkoły do dnia 
30.08.2012 r.

Wójt Gminy Kleszczów ogłasza przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wycinki przy ul. Słonecznej i Sosnowej w Kleszczowie.

1. Ilość drewna.
Drewno znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Łękińsku, ułożone w stos.
Ilość drewna – 39 m 3 , sortyment drewno opałowe 100%, skład 
gatunkowy: sosna - 60 %, brzoza – 40 %.
2. Informacje ogólne.
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty.
3. Cena sprzedaży.
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w wysokości: 
5 321,16 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 
16/100)
4. Termin realizacji.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Elementy składowe oferty.
Oferta składa się z oferty cenowej (sporządzonej wg. załączonego wzoru).
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
•	 Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie 

zapewniającej pełną czytelność jej treści.
•	 Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
•	 Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
•	 Wymaga się, by każda strona oferty była podpisana przez osobę lub 

osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań.
•	 Oczekuje się, by wszystkie strony oferty były ponumerowane.

•	 Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny 
i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być 
opatrzone datą dokonania poprawki.

•	 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Oferta będzie umieszczona w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją:

Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki przy 
ul. Słonecznej i Sosnowej w Kleszczowie.

7. Terminy.
Termin składania ofert upływa z dniem 18.09.2012 r. o godz. 1200. 
Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie (pokój 
nr 8). Termin otwarcia ofert: 18.09.2012 r. o godz. 1215. Otwarcie nastąpi 
na sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. 
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę 
brutto za drewno.
9. Postanowienia końcowe.
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-
sprzedaży, której termin podpisania ustali Urząd Gminy w Kleszczowie.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest wzór oferty cenowej.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyn.

……………………………........……………………
pełna nazwa oferenta oraz adres

                       Wójt Gminy Kleszczów

                                                                           ……..............………………..
                                                                             miejscowość, data 

OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym pn. Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki przy ul. Słonecznej 
i Sosnowej w Kleszczowie oferujemy cenę na zakup całości drewna wchodzącego w skład przetargu:

Cena brutto
…………………………………. zł.                

słownie:. …………………………..
 … ……………………………….zł.

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką terenu, z którego będziemy odbierać drewno i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje do przygotowania oferty. Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania przetargu, do zawarcia stosownej umowy po otrzymaniu 
zawiadomienia o wyborze naszej oferty.

 
…………………………………

pieczęć i podpis
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ARR „ARREKS” S.A. wraz 
ze współorganizatorami: Kan-
celarią Adwokacką KML LE-
GAL z Warszawy i Kancelarią 

KKG Kubas Kos Gaertner z Krakowa
organizuje w dniach 25-26 września 2012 r. 

Konferencję nt. 
„Ustawa Deweloperska 
– wyzwania i ryzyka”.

Wejście w życie w dn. 29 kwietnia 2012 roku 
Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawy 
deweloperskiej, wprowadziło szereg zmian na 
rynku deweloperskim.

Jakie są konsekwencje tych regulacji, w ja-
kim stopniu dotkną deweloperów, ich obowiązki 
w świetle ustawy, czego mogą obawiać się klienci 
- co nowe regulacje oznaczają dla nich, jak wyglą-
da dochodzenie roszczeń powstałych w związku 
ze stosowaniem ustawy deweloperskiej? Na te 
i inne pytania odpowiedzą znakomici prelegen-
ci, między innymi przedstawiciele reprezentujący 
współorganizatorów konferencji oraz zaproszeni 
przedstawiciele: UOKiK, Związku Banków Pol-
skich, Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Konferencja odbędzie się w „SOLPARK Klesz-
czów”.

Więcej informacji o Konferencji, warunkach 
uczestnictwa można uzyskać w siedzibie Spółki, 
pod nr tel. 44/ 731 37 10 oraz na stronie interne-
towej www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
zatrudni osobę do pracy

na stanowisko 
REFERENT ds. UTRZYMANIA OBIEKTÓW

na podstawie umowy o pracę
w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu

Szczegółowe informacje dotyczące:
•	 wymagań stawianych kandydatom,
•	 zakresu wykonywanych zadań,
•	 wymaganych dokumentów

zostały umieszczone na stronie internetowej Biule-
tynu 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 30 sierpnia 2012 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
ogłasza sprzedaż składników majątku 

ruchomego.
Sprzedaż odbędzie się dnia 

30.08.2012 r. o godz. 11.00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie. 

Wykaz składników majątkowych znajduje się 
na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji 

publicznej GOK (www.gok.bip.kleszczow.pl).
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod 

numerem telefonu 44/ 731-32-30.

Kleszczów w statystyce 
sprzed 190 lat

latach 1824–1826 na terenie Królestwa Polskiego został przeprowa-
dzony spis ludności i domów. Wyniki tego spisu zamieszczono w pu-

blikacji o niezwykle długim tytule: „Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskie-
go, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze 
Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi”. Podawała ona dla 
każdej, nawet najmniejszej, miejscowości liczbę ludności i ilość domów, cha-
rakteryzując jednocześnie jej położenie geograficzne, przynależność admini-
stracyjną i kościelną. Mówiąc dzisiejszym językiem „Tabella” stanowiła wyniki 
spisu powszechnego, zebrane w dwóch tomach. Spisowe księgi wydrukowa-
no w 1827 roku w Drukarni Łątkiewicza przy ul. Senatorskiej w Warszawie.

Tereny, zajmowane obecnie przez gminę Kleszczów należały wówczas 
do województwa kaliskiego. Obok podziału na województwa istniał wtedy po-
dział na mniejsze jednostki: obwody i powiaty. Ziemie kleszczowskie wcho-
dziły w skład obwodu piotrkowskiego i powiatu radomskiego (taką nazwę nosił 
wtedy powiat od nazwy miasta Radomsko). Dodatkowy, pomocniczy podział, 
jaki pojawia się w dokumentach spisowych to podział na parafie.

W czasach, kiedy przeprowadzany był spis na terenie Królestwa Polskie-
go nie funkcjonował administracyjny podział na gminy. Samorząd terytorialny 
na najniższym szczeblu drabiny administracyjnej wprowadzono na terenach 
wiejskich po 1863 roku. Było to związane z uwłaszczeniem chłopów. W gmi-
nach i gromadach władze carskie przekazały wtedy zarząd sprawami publicz-
nymi w ręce mieszkańców, zapewniając z jednej strony nadzór nad ich posu-
nięciami, ale też uzyskując wymierne oszczędności - nie trzeba było bowiem 
tworzyć specjalnych organów administracji rządowej w odległych gminach na 
prowincji Królestwa Polskiego.

Oto tabelaryczne zestawienie miejscowości odnalezionych w „Tabel-
li miast, wsi, osad Królestwa Polskiego”, które istniały ok. roku 1825 na tere-
nach obecnej gminy Kleszczów. Warto zwrócić uwagę na to, jak wiele osób 
mieszkało w ówczesnych domach. W samym Kleszczowie na jeden dom 
mieszkalny przypadało ponad 21 mieszkańców (!), zaś w Kucowie (tę miej-
scowość zapisano wtedy w rejestrze jako Kuczów) – blisko 14.

L.p. Miejscowość Parafia Liczba 
domów

Liczba 
mieszkań-

ców
1. Antoniowizna Sulmierzyce 10 76
2. Czyżów Wola Grzymalina 16 120
3. Filipowszczyzna Sulmierzyce 1 2
4. Kamieńsko Sulmierzyce 2 11
5. Kleszczów Sulmierzyce 19 403
6. Łękińsko Wola Grzymalina 33 344
7. Łuszczanowice Sulmierzyce 68 427
8. Piaski Wola Grzymalina 17 137
9. Wola Grzymalina Wola Grzymalina 21 184
10. Wolica Wola Grzymalina 8 56
11. Żłobnica Sulmierzyce 18 124
12. Kuczów Sulmierzyce 29 398
13. Kościelizna Sulmierzyce 1 7
14. Kocienale Wola Grzymalina 3 26
15. Dąbrowa Wola Grzymalina 1 4
16. Grabek Wola Grzymalina 1 4
17. Modrzewice Sulmierzyce 2 11
18. Gałki Sulmierzyce 8 98
Nie ma w tabeli takich wsi jak Dębina, Kamień, Rogowiec. Być może te 

współczesne miejscowości nosiły wtedy trochę inne nazwy? Na przykład 
Rogowice (była taka wioska w parafii Sulmierzyce, licząca 13 domów i 126 
mieszkańców). Czy Kamień nosił dawniej nazwę Kamieńsko? Licząca 11 
mieszkańców w dwóch domostwach osada o takiej właśnie nazwie istniała 
w tym czasie na terenie parafii Sulmierzyce.

Nieco inne od znanych dziś nazwy miejscowości mogły wynikać m.in. 
z błędów pisarskich, albo z pomyłek w druku. Na mapie z 1839 r. znajdziemy 
miejscowości, których nazwy są nieco inne niż te, zanotowane we wcześniej-
szym o 12 lat spisie (np. Gatki, Kociniak, Antonowizna). 

Niemal wszystkie znalezione w „Tabelli…” miejscowości na terenach two-
rzących dzisiejszą gminę Kleszczów stanowiły własność prywatną czyli nale-
żały do dziedziców. Jedyną wsią o statusie rządowym były w tym czasie Łusz-
czanowice.

(s)

W
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Od

Tygodnie ewangelizacyjne to inicjatywa Centrum Misji 
i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol-
sce, adresowana – jak mówią ich organizatorzy – do wszystkich 
osób – niezależnie od wieku i wyznania. Na program kolejnych 
dni zajęć składają się wykłady biblijne, warsztaty, seminaria, 
spotkania ewangelizacyjne i koncerty z przesłaniem. Wśród 
osób prowadzących poszczególne części programu są przed-
stawiciele różnych specjalności: duchowni, pedagodzy, biz-
nesmeni, lekarze, nauczyciele, artyści z Polski i zagranicy. W 
organizacji i prowadzeniu całego przedsięwzięcia pomagają 
dziesiątki wolontariuszy. Sprzyja temu wakacyjna pora, kiedy 
młodzież chętnie sprawdza się w różnych, także społecznych, 
działaniach.

Najliczniejsze grono uczestników ma od lat Tydzień Ewan-
gelizacyjny organizowany w Dzięgielowie w powiecie cieszyń-
skim. Jak piszą organizatorzy we wszystkich przedsięwzięciach, 
które wypełniły program tegorocznego tygodnia, uczestniczyło 
łącznie ok. 11 tysięcy osób. Pod wielkim namiotem gromadzili 
się uczestnicy zajęć z wielu śląskich miejscowości.

Zelowski Tydzień Ewangelizacyjny organizowany jest co 
roku od 2006 r. Jego organizatorami są: Centrum Misji i Ewan-
gelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diecezja War-
szawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Kościół 
Ewangelicko-Reformowany i Parafia Ewangelicko-Reformo-
wana w Zelowie. Organizatorzy tegorocznego tygodnia (22-29 

Zaproszenie na wystawę
8 do 24 sierpnia w foyer kompleksu SOLPARK trwa wy-
stawa prac malarsko-rysunkowych i ceramicznych, przy-

gotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Warto 
odwiedzić SOLPARK i obejrzeć prace, wykonane przez dorosłych 
uczestników zajęć, które organizowane były w pracowniach GOK 
w sezonie 2011/2012.

Eksponowane są prace ceramiczne wykonane różnymi techni-
kami (m.in. z glinianych wałków bądź plastrów, wykonywane ręcz-

nie i lepione w formie 
gipsowej), a także pra-
ce różnej wielkości – 
od glinianych miniatur 
po duże formy, prze-
znaczone do wystawia-
nia w plenerze. Ogląda-
jąc tę ekspozycję można 
poznać różne techniki 
zdobienia, które w trak-
cie zajęć opanowali ich 
uczestnicy.

Na wystawie znaj-
dują się również prace 
malarskie i rysunkowe 
z pracowni plastycznej 

GOK, która zaczęła funkcjonować w tym roku. Prezentowane są 
prace malarskie, wykonane techniką akrylową i olejną oraz rysunki, 
wykonane ołówkiem, tuszem lub węglem.

Organizując tę wystawę Gminny Ośrodek Kultury postanowił 
podsumować efekty swoich działań, a także zachęcić kolejnych 
mieszkańców do uczestniczenia w podobnych zajęciach, które or-
ganizowane będą od września.

Wystawa prac plastycznych i ceramiki jest organizowana w ra-
mach współpracy GOK w Kleszczowie z „SOLPARK Kleszczów” 
Sp. z o. o. (s)

lipca) połączyli działania ewangelizacyjne realizowane po po-
łudniu z przedpołudniowymi półkoloniami dla dzieci oraz wie-
czornymi koncertami. Hasło Tygodnia 2012 brzmiało Tu cho-
dzi o miłość.

Aby zobrazować, jak różnych tematów dotykały rozważa-
nia seminaryjne przytoczmy tytuły każdego z nich: Inwestowa-
nie w duchowy rozwój dziecka; Dzieci i nastolatki w obliczu pre-
sji seksualnej środowiska; Daj się dziecku, ale nie daj się zjeść!; 
Ewangelicka droga do jedności; Młodzież w Kościele - Kościół 
dla młodych?; Islam w Europie, czy Europa Islamu?

Seminaria dotyczące wychowania prowadzili Nela i Zbi-
gniew Kłapowie. Kolejnym wykładowcą zaproszonym do Zelo-
wa był ks. Tomasz Pieczko - pastor Zjednoczonego Kościoła 
Protestanckiego Belgii. Mówcą prowadzącym wieczorne kon-
certy z newsem był natomiast ks. Marek Londzin - proboszcz 
parafii ewangelicko-augsburskiej w Dzięgielowie.

Wykonawca -
mi, zaproszony-
mi do wypełnienia 
muzyką wieczor-
nych koncer tów 
w Zelowie, byli: To-
mek Żółtko, Mło-
dzieżowa Orkie-
stra Dęta Gminy 
K leszczów,  An -
drzej Tranda, Jar-
muła Band, Schola 
Laudate Dominum 
oraz Worship - młodzieżowy zespół ze Zgierza.

Obszerną dokumentację z wszystkich tych wydarzeń zna-
leźć można na stronie internetowej www.zelandia.pl. Z niej wła-
śnie pochodzi publikowane tu zdjęcie.

Trzeci z zaplanowanych na te wakacje tygodni ewangeliza-
cyjnych odbędzie się w II połowie sierpnia w Mrągowie. Jak pi-
szą organizatorzy ma mieć formę wypoczynku połączonego 
z konferencjami o charakterze ewangelizacyjnym. (s)

Zorganizowany w II połowie lipca Tydzień Ewangelizacyjny z Zelowie był ważny nie tylko dla ewangelic-
kiej wspólnoty gminy Kleszczów. Wzięła też w nim udział Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów.

Wakacyjna ewangelizacja
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Różne barwy wakacji
ieuchronnie zbliża się finał wakacyjnej laby. Pora zatem na 
parę zdań podsumowania tych wyjazdów i zajęć, w których 

mogli uczestniczyć uczniowie z gminy Kleszczów.

Nad Bałtykiem i na Mazurach
Poddąbie to urokliwa, otoczona lasami miejscowość w pobli-

żu Darłowa i Ustki. W Ośrodku Wczasowym „Lazur” przebywali tu 
w lipcu uczniowie szkół podstawowych, podzieleni na grupy wieko-
we. Aura nie zawsze sprzyjała plażowaniu i kąpielom morskim, ale 
kolonijne dni upływały m.in. na wycieczkach. Dzieci odwiedziły Ust-

kę, Darłowo i Darłówek. 
W Ustce – poza wizy-
tą w wesołym miastecz-
ku – czekało ich zwie-
dzanie takich atrakcji jak 
rybacki port i licząca po-
nad 140 lat latarnia mor-
ska. W Darłowie miejsc 
wartych obejrzenia było 
więcej, bo i rynek miej-
ski z barokową i renesan-
sową zabudową, dzie-
dziniec Zamku Książąt 
Pomorskich, mury obron-
ne pamiętające czasy 
średniowiecza, a także 
katedra i kościół p.w. św. 
Gertrudy.

Program wycieczki do Darłówka wypełniło oglądanie m.in. la-
tarni morskiej, zwodzonego mostu, mola, a także portu i kościoła. 
Wycieczkę kończył 2-godzinny pobyt w aquaparku „Jan”. W ośrod-
ku „Lazur” uczniowie spędzali czas na zajęciach sportowych, 
grach, zabawach, konkursach oraz quizach, przystosowanych do 
wieku i zainteresowań uczestników. W trakcie tego pobytu zorgani-
zowany też został rejs morski.

Nad mazurskie Jezioro Maróz, do miejscowości Waplewo wyje-
chała w drugiej połowie lipca grupa 43 uczniów starszych klas pod-
stawówek. Pobyt w Wojskowym Domu Wypoczynkowym „Warmia” 
urozmaiciła im m.in. całodniowa wycieczka do Olsztyna, w trakcie 
której obejrzały film w olsztyńskim obserwatorium astronomicznym, 

N

l wynajem maszyn budowlanych i urządzeń wraz 
z obsługą operatorską

l usługi transportowe
l burzenie obiektów
l kopanie stawów
l roboty ziemne
l niwelacja terenu
l wykonanie podbudowy
l sprzedaż materiałów sypkich (piasek, torf, ziemia, 

kamień) żwir, żużel, mieszanki kruszywa

Brudzice ul. Wieluńska 25
97-565 Lgota Wielka
tel./fax (44) 680-13-43
kom: 501-360-124, 
501-360-226, 606-809-559       

e-mail: ekko11@op.pl, www.ekko11.eu

zwiedzały z przewodnikiem miejską starówkę i spędzały czas na za-
bawach w miejscowym aquaparku. Program obozu wypełniony był 
kąpielami, spacerami po okolicy, wycieczkami rowerowymi, poka-
zami filmowymi. Odbył się także turniej strzelecki i kręglarski.

W nadmorskich Sianożętach dwa wakacyjne tygodnie spędzili 
gimnazjaliści. Poznawali w tym czasie Kołobrzeg (a w nim m.in. Sta-
rówkę, XVII-wieczną bazylikę i równie wiekowy Fort Ujście), odby-
wali piesze wycieczki do Ustronia Morskiego, oglądając pokazy ra-
townictwa morskiego i turnieje piłki plażowej. Bez wątpienia atrakcją 
obozu był rejs statkiem po Bałtyku i pobyt w aquaparku „Millenium”.

Dom wypoczynkowy „Mewa” w Ustce był w I połowie lipca miej-
scem pobytu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów. Tu-
rystyczno-rekreacyjną część obozu wypełniły naszym muzykom 
i mażoretkom: całodniowa wycieczka autokarowa do Słowińskiego 
Parku Narodowego, pobyt w aquaparku w Darłowie, rejs statkiem 
po morzu, wyjście do kina oraz plażowanie i kąpiele w morzu. Wa-
kacyjna Ustka tętni koncertowym życiem. Kleszczowianie zaliczy-
li więc występy Macieja Maleńczuka, grupy Golden Life oraz zespo-
łu Dżem. Sami także koncertowali, ćwicząc po 3 godziny dziennie 
pod okiem swoich instruktorów. W trakcie tych zajęć muzyczno-ta-
necznych opracowywany był nowy repertuar koncertowy orkiestry.

Piknik rodzinny
2 sierpnia – podobnie jak w poprzednich latach – na placu przed 

GOK w Kleszczowie odbył się coroczny Piknik Rodzinny. Dzie-
ci bawiły się w „suchym basenie”, na dmuchanych zjeżdżalniach 
i karuzelach. Pod okiem specjalistki – Doroty Brzozowskiej moż-
na było posiąść 
umiejętność two-
rzenia z poskręca-
nych balonów róż-
nych zwierzaków. 
Główną atrakcją 
pikniku był pokaz 
w wykonaniu wro-
cławskiego „Te-
atru na walizkach”. 
Było to połącze-
nie elementów te-
atru, cyrku i es-
trady, do którego 
angażowani byli 
też widzowie.

Urozmaiceniem piknikowych zajęć było malowanie dziecięcych 
buź i nauka robienia kwiatów z bibuły i papieru.

å ciąg dalszy na str. 12
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„Zgnieć butelkę”
początku stycznia tego roku gmina Kleszczów wspiera-
ła działania edukacyjno-informacyjne, prowadzone w ra-

mach kampanii „Zgnieć butelkę”. Kampania przekonywała, że kie-
dy pozbywamy się pustych opakowań po napojach (głównie butelek 
PET) warto je zgnieść, aby o kilkadziesiąt procent zmniejszyć ich 
objętość. 

Mieszkańcy regionu łódzkiego usłyszeli sto pięćdziesiąt spo-
tów radiowych poświęconych 
zgniataniu butelek. W prasie lo-
kalnej ukazało się sześć ogło-
szeń z przekazem promującym 
akcję. Przez miesiąc w dwu-
dziestu lokalizacjach w Łodzi, 
Piotrkowie Tryb., Pabianicach, 
Bełchatowie i Zgierzu prowa-
dzono kampanię outdorową, która pokazywała różnice w objęto-
ści butelek, puszek i kartonów po napojach przed i po zgnieceniu. 
Kampanię reklamowały bilboardy na piętnastu przystankach auto-
busowych w Łodzi, a także barwne reklamy na autobusach komuni-
kacji miejskiej w Piotrkowie Tryb., Bełchatowie, Zgierzu i Opocznie.

Informacje o przebiegu zakończonej kampanii znaleźć można 
ciągle na internetowej stronie www.zgniecbutelke.pl. „Zgnieć bu-
telkę” to projekt firmy Open5, zrealizowany głównie przy wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi. Partnerzy wspierający to: Gmina Kleszczów, producent 
wody Primavera oraz portal BioCity.

(s)

Od

SPRZEDAM DZIAŁKĘ w Żłobnicy, 
gm. Kleszczów, pow. bełchatowski.

Działka znajduje się na terenie 
zatwierdzonym planem zagospodarowania 
przestrzennego – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usługowa.

Powierzchnia 0,7678 ha, 
z tego budowlana ok. 1800 m kw.

KONTAKT: 601 982 153.

Sprzedam działkę budowlaną 
na terenie gm. Sulmierzyce 
o powierzchni 6000 m kw. 

(kształt kwadratowy) 
przy drodze Sulmierzyce – Kleszczów. 

Malowniczo położona. 
Droga asfalt, na działce jest wodociąg, 
prąd, w planach – kanalizacja ściekowa. 

Tel. 600-244-161.

Eko-wieści
Dofinansowana zieleń

Do połowy sierpnia z możliwości otrzymania dofinansowania 
do zakupu zielonych sadzonek skorzystało 
49 mieszkańców gminy. Wartość dofinanso-
wania z budżetu gminy do podpisanych już 
umów osiągnęła poziom 79 tys. zł. Przypo-
mnijmy, że maksymalna kwota wsparcia na 
zakup sadzonek krzewów i drzew ozdob-
nych, jaką może otrzymać jeden wniosko-
dawca wynosi 5 tys. zł. Termin składania 
wniosków w danym roku budżetowym upły-
wa 31 sierpnia.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie 
zostały szczegółowo opisane na stronie in-
ternetowej gminy Kleszczów, pod adresem 
http://www.kleszczow.pl/sadzonki/.

Drzewko za makulaturę
Sadzonki tui Smaragd, świerka Conica, borówki amerykańskiej, 

agrestu, porzeczki oraz sadzonki drzew można będzie otrzymać 
w zamian za makulaturę. Jeśli oddamy makulaturę o wadze do 5 kg 
otrzymamy jedną sadzonkę. Jeśli przywieziona makulatura będzie 
ważyć ponad 5 kg mamy szansę na otrzymanie czterech sadzonek.

Akcja prowadzona będzie w sobotę 22 września w Bełchato-
wie na parkingu przy Starostwie Powiatowym (ul. Pabianicka 17) 
w godz. 9.00 – 17.00. Może jednak zakończyć się wcześniej z powo-
du wyczerpania zapasów przygotowanych sadzonek. Akcję „Drzew-
ko za makulaturę” organizuje Starostwo Powiatowe we współpracy 
z Nadleśnictwem Bełchatów i spółką Eko-Region Bełchatów.

ROL-SZANSA w Piotrkowie
Przydomową zieleń można też będzie wzbogacić o sadzonki 

kupowane podczas XXI Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej 
ROL-SZANSA 2012, organizowanej przez Łódzki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Bratoszewicach. 

Impreza, w trakcie której można będzie oglądać maszyny i urzą-
dzenia rolnicze oraz wyposażenie budynków inwentarskich, a tak-
że kupować nawozy, pasze, środki ochrony roślin, kwiaty i krzewy 
ozdobne odbędzie się 25 i 26 sierpnia w sąsiedztwie zamku w By-
kach przy ul. Kasztelańskiej 9 w Piotrkowie Trybunalskim. Rozpo-
częcie wystawy – godz. 9.00.

„Moje ekologiczne wakacje marzeń”…
… to konkurs plastyczny organizowany przez Wydział Ochro-

ny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym 
w Bełchatowie (ul. Pabianicka 34, 97-400 Bełchatów). Jest on adre-
sowany do dzieci niepełnosprawnych, które poruszają się na wóz-
kach inwalidzkich. Prace plastyczne o tematyce ekologicznej przed-
stawiające ich wakacje marzeń należy zgłaszać do 28 września 
2012 r. Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie interne-
towej Urzędu Gminy w Kleszczowie.

COOL ENGLISH SCHOOL
Szkoła językowa w Kleszczowie

Oferuje kursy j. angielskiego dla:
v DZIECI od 4 lat metodą COOL KIDS – 

nauka poprzez zabawę
v MŁODZIEŻY metodą DIRECT 

KIDS&TEENS
v DOROSŁYCH metodą DIRECT 

ENGLISH
+ PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW 

GIMNAZJALNYCH, 
MATURALNYCH, FCE.

ZAPISY OD 27 SIERPNIA
ul. Główna 44, Kleszczów 

tel. 505 890 354
START ok. 20 września.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert na najem lokalu usługowego

 w budynku komunalnym w Kleszczowie, 
ul. Główna 45/1

Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności  usługowej w ustalonym przez 

Wynajmującego standardzie.
2. Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłużenia.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli pra-

widłowego wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim 
urządzeń i wyposażenia.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany 
do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.000 zł.

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzyst-
niejsza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego po-
datku od nieruchomości.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenia 
usługowego, WC i korytarza, o łącznej powierzchni 17,01 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje wodociągowe, 
wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewa-
nie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani najmem mogą oglądać przedmiot najmu w dni 
powszednie w godz. 11.00–14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem 
Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wszelkich dodatkowych informacji można zaczerpnąć w pokoju 
nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 
44/ 731-31-10 w. 140.
Oferty winny zawierać:

• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu 
(z uwzględnieniem podatku VAT) oraz propozycję waloryza-
cji czynszu,

• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwę 
firmy,

• koncepcję funkcjonowania lokalu usługowego w Kleszczo-
wie,

• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL UL. 
GŁÓWNA 45/1 W KLESZCZOWIE” należy składać w terminie 
do dnia 04 września  2012 r. do godziny 12°° włącznie w Kan-
celarii Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia 
z oferentami dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zosta-
ną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu 
lub unieważnienia konkursu.

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg ograniczony ustny

oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych 

użytkowanych w domach kultury Gminy 
Kleszczów.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2012 r. (wtorek) 
o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie.
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie 
bezpośrednio po przetargu ograniczonym. Wszelkich dodat-
kowych informacji udzielają pracownicy Referatu Majątku 
Gminy - pokój nr 5, tel. 44/ 731-31-10 wew. 140, ul. Główna 
45 w Kleszczowie.

Lp. Nazwa Ilość
szt./kpl

Cena 
wywoławcza

zł/szt./kpl

Wysokość 
postąpienia 

(zł)
1. Krzesło drewniane 80 szt. 5,00 1,00
2. Stolik 3 szt. 10,00 2,00
3. Lampy oświetleniowe 1 szt. 4,00 1,00
4. Kontener z zamkiem 1szt. 10,00 2,00
5. Mikser dyskotekowy, 

kolumny, końcówki 
mocy do kolumn, kabel 

kolumnowy, wtyki

1 kpl. 60,00 5,00

6. Magnetowid Philips 1 szt. 20,00 5,00
7. Komputery DELL OPTI 

PLEX GX620 (7 szt.)
Komputer TOYA (1 szt.)

8 szt. 45,00 5,00

Kupię działkę budowlaną 
w Kleszczowie 
lub okolicach.

Tel. +48 510 437 875.

Sprzedam dom 165 m kw. 
w Kleszczowie, 

w pobliżu kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego.
Kontakt – 509 219 895, 

728 809 945.

Kupię działkę budowlaną, 
rolno-budowlaną 

na terenie gminy.
Tel. 609-556-290.

KOREPETYCJE
Język hiszpański, 
włoski i niemiecki
Tel. 696-934-075.

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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Wójt Gminy Kleszczów
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Klesz-
czowie przy ul. Głównej 47 oraz na stronie internetowej Gminy 
Kleszczów www.kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.kleszczow zostało podane do publicznej wiadomości ogło-
szenie o organizowanych ustnych przetargach nieograniczonych na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, będących własnością 
Gminy Kleszczów, przeznaczonych w obowiązującym  Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Łusz-
czanowice Kolonia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:
L.p. Ob-

ręb
Nr 

działki
Ozna-
czenie w 
księdze 
wieczy-
stej

Po-
wierzch-

nia 
[ha]

Cena wy-
woławcza 
netto [zł]

Wadium
zł

Mini-
malne 
postą-
pienie

1.

Łu
sz

cz
an

ow
ice

 K
olo

nia

680

PT
1B

/00
05

32
34

/7

0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
2. 681 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
3. 682 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
4. 683 0,1970 78.800,00 7 900,00 790,00
5. 685 0,1324 52.960,00 5 300,00 530,00
6. 686 0,1386 60.984,00 6 100,00 610,00
7. 687 0,1277 56.188,00 5 700,00 570,00
8. 688 0,1280 56.320,00 5 700,00 570,00
9. 689 0,1286 56.584,00 5 700,00 570,00

10. 690 0,1286 56.584,00 5 700,00 570,00
Przetarg odbędzie się dnia 12 września 2012 r. o godz. 11.00  w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie, 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.

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.
kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow 
zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych 
ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanych, będących własnością Gminy Kleszczów, przeznaczonych 
w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
dla miejscowości Łuszczanowice Kolonia pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne:
L.p. Ob-

ręb
Nr 

działki
Ozna-
czenie w 
księdze 
wieczy-
stej

Po-
wierzch-

nia 
[ha]

Cena wy-
woławcza 
netto [zł]

Wadium
zł

Mini-
malne 
postą-
pienie

1.

Łu
sz

cz
an

ow
ice

 K
olo

nia

693

PT
1B

/00
05

32
34

/7

0,1282 56.408,00 5 700,00 570,00
2. 694 0,1275 56.100,00 5 700,00 570,00
3. 695 0,1273 56.012,00 5 700,00 570,00
4. 696 0,1381 60.764,00 6 100,00 610,00
5. 697 0,1883 75.320,00 7 600,00 760,00
6. 754 0,1524 67.056,00 6 800,00 680,00
7. 755 0,1201 52.844,00 5 300,00 530,00
8. 756 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
9. 757 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00

10. 758 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
11. 759 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
12. 760 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00
13. 761 0,1200 52.800,00 5 300,00 530,00

Przetarg odbędzie się dnia 17 września 2012 r. o godz. 11.00  w Urzę-
dzie Gminy w Kleszczowie, ul Główna 47 w sali nr 16.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Ochro-
ny 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.

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.
kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczow 
zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych 
ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanych, będących własnością Gminy Kleszczów, przeznaczonych 
w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
dla miejscowości Łuszczanowice Kolonia pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne:
L.p. Ob-

ręb
Nr 

działki
Ozna-
czenie w 
księdze 
wieczy-
stej

Po-
wierzch-

nia 
[ha]

Cena wy-
woławcza 
netto [zł]

Wadium
zł

Minimal-
ne postą-

pienie

1.

Łu
sz

cz
an

ow
ice

  K
olo

nia

763

PT
1B

/00
05

32
34

/7

0,2096 83.840,00 8 400,00 840,00
2. 764 0,1301 57.244,00 5 800,00 580,00
3. 765 0,1302 57.288,00 5 800,00 580,00
4. 766 0,1303 57.332,00 5 800,00 580,00
5. 767 0,1259 55.396,00 5 600,00 560,00
6. 768 0,1306 57.464,00 5 800,00 580,00
7. 769 0,1495 59.800,00 6 000,00 600,00
8. 770 0,1200 48.000,00 4 900,00 490,00
9. 771 0,1259 55.396,00 5 600,00 560,00

10. 772 0,1303 57.332,00 5 800,00 580,00
11. 773 0,1302 57.288,00 5 800,00 580,00
12. 774 0,1301 57.244,00 5 800,00 580,00
13. 775 0,1303 57.332,00 5 800,00 580,00
14. 776 0,1395 61.380,00 6 200,00 620,00

Przetarg odbędzie się dnia 24 września 2012 r. o godz. 11.00  w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie, 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.

OPIEKUN DZIENNY W KLESZCZOWIE
•	wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
•	ukończony kurs opiekuna dziennego
•	 referencje
•	profesjonalizm i gwarancja bezpieczeństwa 

dziecka

Tel. 697-716-196.

Poszukuję mieszkania/domu 
do wynajęcia w Kleszczowie 

lub w okolicy. 
Możliwa również zamiana na 

mieszkanie na os. Dolnośląskim 
w Bełchatowie: 63 m2, 
punktowiec, II piętro. 
Nr tel. 501-311-041.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE 
KIEROWCÓW I OPERATORÓW

TEL. 600 875 402
SEBASTIAN MARSZAŁEK

Bełchatów, ul. Czapliniecka 60
www.psychotesty.org
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Omega wicemistrzem
boiskach w Wolicy i Łękińsku odbyły się mistrzostwa województwa LZS 
w piłce nożnej drużyn niezwiązkowych. Do mistrzostw przystąpiło sześć ze-

społów: Bełchatów, Kleszczów, Działoszyn, Zelów, Rozprza i Radomsko.
Końcowa kolejność miejsc: ● I. MG LKS Zelów; ● II. LKS Omega Kleszczów; ● 

III. LKS Drukarz Radomsko; ● IV. ULKS Działoszyn; ● V-VI. Bełchatów; ● V-VI Roz-
prza. 

Wszystkie drużyny otrzymały puchary i piłki nożne, które wręczył przewodniczą-
cy Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi - Marek Mazur.

W składzie zespołu Omegi Kleszczów wystąpili: Kamil Łukasiński, Bogdan Osie-
wicz, Marcin Osiewicz, Grzegorz Trajdos, Łukasz Błasiński, Paweł Trędkiewicz, 
Bartek Kuśmierek, Klaudiusz Rutkowski, Piotr Muszyński, Marcin Piesiak, Grzegorz 
Sobociński, Szymon Sobociński, Piotr Michałek, Mateusz Olbrych, Tomasz Olbrych 
i Paweł Kociniak. Kierownik drużyny – Adam Niedbała.

Organizatorami mistrzostw były: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi, Rada 
Powiatowa Zrzeszenia LZS w Bełchatowie oraz LKS Omega Kleszczów.

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

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

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

S p o r t

S p o r t

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

W

Na

GDZIE ZGłASZAć AWARIE?
• Awarie w zasilaniu energetycznym na-

leży zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział 
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w 
Kurnosie (tel. 991).

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach 
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce 
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607 
354 226.

• Awarie w sieci wodociągowej, kanali-
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać 
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - 
tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej 
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” 
pod numer telefonu (44) 731-37-13.

• Awarie w sieci gazowej w dni robo-
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać 
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel. 
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra-
domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00. 
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa-
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE - 
tel. 992.

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

dniach 20-26 lipca w Słubicach 
odbył się finał 28 Ogólnopolskie-

go Turnieju „Piłkarska kadra czeka” im. 
Stanisława Tymowicza. W finale udział 
wzięli mistrzowie z każdego wojewódz-
twa (16 drużyn chłopców). Drużyna LKS 
Omega Kleszczów, aby uczestniczyć 
w turnieju musiała zdobyć mistrzostwo 
województwa łódzkiego. Zakwalifikowa-
nie się naszych młodych piłkarzy do fi-
nału w Słubicach było dużym sukcesem.

Zagrali w Słubicach
Skład zespołu Omegi: Kamil Bęb-

nowski, Błażej Kątny, Radosław Kle-
win, Tobiasz Kubiak, Kacper Liper-
towicz, Bartosz Łazuch, Krzysztof 
Miller, Piotr Mularczyk, Adrian Ocie-
pa, Radosław Osiewicz, Mateusz Ro-
czek, Mateusz Rypiewicz, Bartłomiej 
Saternus, Jakub Sobociński, Konrad 
Sobociński, Patryk Sosnowicz, Jakub 
Urbański i Piotr Śluga. Trener – Mar-
cin Zimoch.

Do wynajęcia 
dom w Czyżowie 
(gmina Kleszczów) 
dla pracowników 
firm (8-10 osób).

Tel. 663-567-670.

Sprzedaż 
i transport

•	 ziemi ogrodowej

•	 piasku 
budowlanego

Tel.  509 449 312

Dom 
na terenie 

gminy Kleszczów 
wynajmę 

dla pracowników 
firm.

Telefon 602-179-664

v tynki

v wylewki

v docieplenia itp.

Tel. 44/ 680 11 83, 
509 581 650

USŁUGI 
REMONTOWO-
BUDOWLANE
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Regionalny Mixer
akie dodatkowe miano otrzymał Jarmark Wojewódzki - naj-
większa regionalna impreza promocyjna organizowana co 

roku we wrześniu w Łodzi. W tym roku jarmark odbędzie się 8 i 9 
września. Będzie to jego dziewiąta edycja. Ideą Jarmarku jest two-
rzenie pozytywnego wizerunku województwa łódzkiego oraz umoc-
nienie identyfikacji mieszkańców z regionem. Impreza pokazuje 
różnorodność i bogactwo województwa łódzkiego, jego kulturę, tra-
dycję i prowadzone przez samorządy działania promocyjne.

Ze względu na planowany remont ulicy Piotrkowskiej, na której 
Jarmark Wojewódzki organizowany był w poprzednich latach, im-
preza została przeniesiona na teren kompleksu wystawiennicze-
go Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Skorupki 21 
w Łodzi.

W części wystawienniczej Jarmarku w ciągu dwóch dni zapre-
zentuje się 140 wystawców z Polski i zagranicy. Uzupełnieniem wy-
staw będą prezentacje estradowe zespołów reprezentujących mia-
sta, gminy oraz ośrodki kultury. Udział w Jarmarku Wojewódzkim 

T

Stoisko gminy Kleszczów na jarmarku 
w 2011 roku

weźmie m.in. gmina 
Kleszczów, a na es-
tradzie w niedzielne 
popołudnie zaprezen-
tuje się Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy 
Kleszczów.

Tak jak co roku 
swoich fanów przycią-
gać będą do Łodzi wy-
konawcy zaproszeni 
przez Urząd Marszał-
kowski. W tym roku 
na sobotni wieczór za-
powiedziane zostały 
m.in. występy zespo-
łów: Illusion, Strachy na Lachy i Jelonek, a na niedzielny wieczór -  
Raz Dwa Trzy, Indios Bravos i Power of Tinity.

(s)

Wycieczkowy sierpień
W sierpniu GOK w Kleszczowie organizował jednodniowe wy-

cieczki dla przedszkolaków i uczniów. Najmłodsi pod opieką rodzi-
ców pojechali w dwóch grupach do ZOO-
-safari w Borysewie. Ten pobyt wypełniło 
oglądanie zwierząt, zajęcia edukacyjne, jaz-
da na kucyku, zabawy w figlarni.

Uczniowie szkół podstawowych odwie-
dzili Dinopark w Kołacinku. Oglądali tam wy-
stawę paleontologiczną i geologiczną, ba-
wili się w archeologów odkrywając szkielet 
dinozaura, brali udział w zajęciach eduka-
cyjnych.

Wycieczka w Beskid Żywiecki przezna-
czona była dla uczniów gimnazjum, szkół 
ponadgimnazjalnych i studentów. Uczestni-
cy odbyli rejs po Jeziorze Żywieckim, zwie-
dzali też schrony z okresu II wojny świato-
wej.

Jeszcze jedną atrakcją, adresowaną do uczniów szkół podsta-
wowych były krótkie, kilkugodzinne wypady na Górę Kamieńsk. Od-
były się w dwóch różnych sierpniowych terminach, a uczestnicy 
mogli korzystać m.in. ze ściany wspinaczkowej, toru saneczkowe-
go i zjeżdżalni.

Wakacyjne warsztaty
Warto wspomnieć jeszcze o zajęciach warsztatowych, organi-

zowanych kilka razy w lipcu, a adresowanych do dzieci i młodzie-
ży. Warsztaty z ceramiki artystycznej uczyły nowych umiejętności 
manualnych, ale także służyły rozwijaniu wyobraźni. Dzieci słu-
chając opowieści i bajek o skrzatach tworzyły swoich ogrodowych 
pomocników i lepiły dzbanki na mleko dla skrzatów. Figurki wyko-
nane z gliny szamotowej, wypalającej się na jasny, kremowy ko-
lor, dekorowane były czerwonymi czapkami i butami z gliny garn-
carskiej.

Kolejne zajęcia poświęcone zostały m.in. folioplastyce (wyko-
nywanie z foliowych kolorowych worków kwiatów i motyli), a także 
malowaniu na jedwabiu. To bardziej skomplikowane zajęcie, które 
przed samym malowaniem wymagało nakładania gutty (specjalnej 
masy zapobiegającej wypływaniu farby), a potem umiejętnego na-
kładania farby przy pomocy pędzli i rozpryskiwacza oraz tworze-
nia barwnych plam z wykorzystaniem specjalnej soli do jedwabiu.

Dwukrotnie odbyły się też zajęcia, których uczestnicy uczy-
li się techniki linorytu. Matryce przeznaczone do drukowania wy-
konywali (przy pomocy dłut i noży) z linoleum, które jest materia-
łem łatwym do obróbki. Z matryc powstały potem pierwsze odbitki.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez GOK

Różne barwy wakacji
å ciąg dalszy ze str. 7


