nr 21-22/305-306 • 1 - 30 XI 2010 • Rok XIX • bezpłatny biuletyn samorządowy • ISSN 1505-1692

Sesja z udziałem wojewody

W

ojewoda łódzki Jolanta Chełmińska przyjęła zaproszenie wystosowane przez wójt Kazimierę Tarkowską oraz przewodniczącego Rady Gminy, Pawła Bujacza i 26 października uczestniczyła w uroczystej części posiedzenia rady. W obecności pocztu
sztandarowego wręczyła sześciu osobom odznaczenia państwowe.
Wnioski o przyznanie tych odznaczeń zostały złożone w Kancelarii Prezydenta na początku tego roku. Krzyże Zasługi miały być
wręczane podczas uroczystości zorganizowanych w Kleszczowie
31 maja z okazji XX-lecia Samorządu Terytorialnego. Katastrofa
smoleńska, w której zginął prezydent Lech Kaczyński sprawiła, że
rozpatrzenie wniosków w Kancelarii Prezydenta możliwe było dopiero po przedterminowych wyborach głowy państwa.
Postanowieniem prezydenta Bronisława Komorowskiego
z 7 września odznaczenia otrzymały następujące osoby: ● Złote
Krzyże Zasługi: Zofia Wojewoda i Lesław Bęczkowski; ● Srebrne

Krzyże Zasługi: Renata Skalska i Wojciech Pikus; ● Brązowe Krzyże Zasługi: Beata Komór i Krystyna Tatara.
W imieniu odznaczonych podziękowania złożyła Renata Skalska. W swoim wystąpieniu po wręczeniu odznaczeń wojewoda
J. Chełmińska gratulowała odznaczonym.
å ciąg dalszy na str. 3

Oswajanie z kamerą

J

ak myślicie, gdzie jesteśmy? Czy jest to siedziba jakiegoś
banku? Może stacji telewizyjnej? A może jesteśmy w Dolinie Krzemowej? – pyta młody człowiek patrząc wprost w oko kamery. Odpowiedzi udziela stojąca obok dziewczyna: Nie – to miejsce
to najnowocześniejsza szkoła w Polsce. Co więcej to nasza szkoła
– szkoła w Kleszczowie.
To jeden z pierwszych fragmentów 9-minutowego filmu, którego premiera miała miejsce 2 listopada. Nagrania pokazanego w nim
materiału odbyły się kilka dni wcześniej - 26 i 27 października.
Dynamicznie zmontowany film powstał w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w ramach projektu „Moja szkoła jest
medialna”. Projekt jest realizowany przez Forum Dziennikarzy na
Rzecz Edukacji wspólnie z TV Rain.
å ciąg dalszy na str. 12

Kadencja
pod znakiem sukcesu
Rozmowa z wójtem Gminy
Kleszczów,
Kazimierą Tarkowską
- Kończy się kadencja władz samorządowych wybranych jesienią 2006
roku. Jakie w Pani ocenie były cztery
minione lata?
- Na pewno bardzo pracowite – dla
mnie osobiście i dla radnych gminy
Kleszczów, ale nade wszystko dla pracowników Urzędu Gminy oraz podległych jednostek. W tym okresie wydaliśmy na komunalne inwestycje służące
dziś naszym mieszkańcom oraz inwestorom prawie 459 mln zł. Jest to kwota rekordowa. Wcześniej nawet
przez dwie kadencje nie realizowaliśmy zadań o takiej wartości.
Aby móc to wszystko zaplanować, wykonać i rozliczyć trzeba było
naprawdę dużego wysiłku, wielu spotkań i uzgodnień, wielu przeprowadzonych przetargów.
- Czy jest Pani zadowolona z efektów tych absorbujących
prac?
- Raczej tak, choć ucierpiały na tym inne tematy. Zajęta sprawami tak wielu inwestycji nie zawsze miałam np. czas na przyjmowanie naszych mieszkańców, którzy ze swoimi problemami
próbowali się umawiać na wtorkowe dyżury. Korzystając z okazji przepraszam ich za to. Zdaję też sobie sprawę, że niektóre rzeczy można było zrobić lepiej albo szybciej. Tyle że w procedurach
przetargowych, gdzie głównym kryterium jest cena, nie zawsze
udaje się odrzucić wykonawcę, który ma problemy z jakością robót, albo z dotrzymaniem umownego terminu.
å ciąg dalszy na str. 4
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Wybory Samorządowe ‘2010
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Żłobnicy

działa w składzie: Agnieszka Stępień – przewodniczący, Edyta Wilczek - zastępca przewodniczącego, Anita Cuper - zastępca przewodniczącego oraz członkowie: Małgorzata Grzybek, Renata Kątna,
Aneta Malicka, Teresa Olczak, Sylwia Sosnowicz.
Głosowanie w wyborach samorządowych zostanie przeprowadzone w dniu 21 listopada 2010 r.
w godz. 8.00 – 22.00 w Domu Kultury w Żłobnicy.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kleszczowie

działa w składzie: Wiesława Dudzińska – przewodniczący, Jacek Skurkiewicz - zastępca przewodniczącego, Joanna Guc - zastępca przewodniczącego oraz członkowie: Ewelina Kałka, Magda Łętos,
Joanna Pabich, Grażyna Pękala i Magdalena Zbies.
Głosowanie w wyborach samorządowych zostanie przeprowadzone w dniu 21 listopada 2010 r.
w godz. 8.00 – 22.00 w Szkole Podstawowej w Kleszczowie, ul. Szkolna 4.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łękińsku

działa w składzie: Mieczysława Jeziak – przewodniczący, Kamil Jarząbek - zastępca przewodniczącego oraz członkowie: Katarzyna Błasińska, Dorota Klimczyk, Aleksandra Rejek, Violetta Smolarek
i Janina Sobocińska.
Głosowanie w wyborach samorządowych zostanie przeprowadzone w dniu 21 listopada 2010 r.
w godz. 8.00 – 22.00 w Szkole Podstawowej w Łękińsku, ul. Szkolna 20.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczowie z dnia 3 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kleszczów
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Kleszczowie podaje
informację o zarejestrowanych kandydatach:
1. CIĄGŁO Ryszard Zbigniew, lat 49, wykształcenie wyższe, zam. Kleszczów
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE”
członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
2. MIŁEK Zbigniew Marek, lat 48, wykształcenie średnie, zam. Kleszczów
zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA MIŁKA
nie należy do partii politycznej
3. TARKOWSKA Kazimiera, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Kleszczów
zgłoszona przez KW ROZWÓJ
członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Elżbieta Frankowska

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczowie z dnia 3 listopada 2010 r.
o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
w wyborach do Rady Gminy Kleszczów
Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Kleszczowie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kleszczów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
W wyniku przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i województw, przyznano następujące numery:
Numer 17 – KWW „POROZUMIENIE”
Numer 18 – KWW W SŁUŻBIE KAŻDEMU
Numer 19 – KWW „WYBIERASZ-DECYDUJESZ”
Numer 20 – KWW ZBIGNIEWA MIŁKA
Numer 21 – KW STOWARZYSZENIA NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
GMINY KLESZCZÓW
Numer 22 – KWW „WYSOCKI”
Numer 23 – KWW „KRUSZYŃSKI”
Numer 24 – KWW MOJA WIEŚ MÓJ DOM

Numer 25 – KWW „JAŃCZYK LESŁAW”
Numer 26 – KWW HALINY ZAGÓRSKIEJ
Numer 27 – KWW MAREK KRÓLIK
Numer 28 – KWW AGNIESZKA SZCZĘSNA
Numer 29 – KWW „ALEKSANDER”
Numer 30 – KWW „LEPSZE JUTRO, LEPSZA
PRZYSZŁOŚĆ”
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
ELŻBIETA FRANKOWSKA

W urzędowym
AUDYT NADZORU W URZĘDZIE. 3 listopada w Urzędzie Gminy w Kleszczowie został przeprowadzony audyt nadzoru II. Przeprowadził go audytor
zewnętrznej jednostki certyfikującej – ZETOM-CERT
Sp. z o.o. z Warszawy – Ewa Działdowska. Urząd
otrzymał pozytywną rekomendację do utrzymania
certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.
Ostateczna decyzja o utrzymaniu ważności certyfikatu zostanie wydana - w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu – na najbliższym posiedzeniu
Komitetu Technicznego, które zaplanowane jest na
16-17 listopada.
ZWYCIĘSTWO W RANKINGU. 8 listopada

skarbnik gminy Maria Cłapka reprezentowała Gminę
Kleszczów na konferencji „Samorząd zrównoważonego rozwoju”, zorganizowanej przez Fundację
Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA,
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Nauk Ekonomicznych
PAN. W trakcie konferencji odbyło się wręczenie
statuetek laureatom rankingu samorządów wyróżniających się najbardziej zrównoważonym rozwojem.
Grupa badawcza, której przewodzi prof. Eugeniusz
Sobczak z Politechniki Warszawskiej układa ranking
na podstawie analizy 16 wskaźników uzyskanych
w Banku Danych Regionalnych
GUS. Oceniane są trzy obszary
rozwoju: gospodarczy, społeczny
oraz ochrony środowiska.
– Zrównoważony rozwój to taki,
w którym poszczególne rodzaje
zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) są wykorzystywane racjonalnie, przez co
rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych
pokoleń – tak definiuje rozwój
zrównoważony prof. E. Sobczak.
Gmina Kleszczów – podobnie jak
w roku 2009 – zajęła I miejsce
wśród wszystkich gmin wiejskich
w Polsce uzyskując łącznie ok.
8,5 tys. pkt. Druga lokata przypadła nadmorskiej gminie Rewal, która uzyskała 3 razy mniej
punktów niż Kleszczów.

GMINA POMAGA SZPITALOM. Placówki
medyczne, w których najczęściej hospitalizowani są
mieszkańcy naszej gminy, podobnie jak w poprzednich latach otrzymały pomoc samorządu w zakupie
nowoczesnego wyposażenia. Szpital Kliniczny im.
WAM w Łodzi wydzierżawił zakupione przez gminę Kleszczów nowoczesne urządzenia medyczne:
echokardiograf kliniczny z głowicą kardiologiczną za
499,5 tys. zł, a także pompy infuzyjne strzykawkowe
i objętościowe oraz 2 pulsometry stacjonarne i jeden
przenośny.
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
z pomocą gminy Kleszczów wyposażył Oddział Okulistyczny w aparat do spektralnej tomografii optycznej, aparat okulistyczny USG i mikroskop lustrzany.
Łączna wartość tej aparatury wyniosła ok. 300 tys. zł.
To nie koniec zakupów dla tej placówki medycznej.
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kalejdoskopie
Ogłoszony został przetarg na dostawę sprzętu
o szacunkowej wartości ok. 250 tys. zł. Zamówienie dotyczy m.in. aparatu do znieczulania
z monitorowaniem, kardiowertera – defibrylatora, respiratora kliniczno-transportowego, pompy
infuzyjnej, lampy bakteriobójczej oraz wózka
reanimacyjnego.
INWESTYCJE W ŁĘKIŃSKU. W wyniku
przetargu została wybrana firma, która ma wykonać budowę kanalizacji teletechnicznej w Łękińsku wzdłuż ulicy Modrzewiowej i Szkolnej. Nowa
infrastruktura umożliwi zastosowanie w łączności
światłowodów i pozwoli zlikwidować istniejące
jeszcze fragmenty napowietrznej sieci telekomunikacyjnej. Przewidziany do wykonania odcinek
kanalizacji liczy około 3,2 km. Wykonawcą tego
zadania będzie spółka Tele-Drog z Sandomierza.
Inwestycja ma kosztować 450,5 tys. zł i zostanie
ukończona do 15 sierpnia 2011 roku.
„ZŁOTE GODY” SIEDMIU PAR. 10 listopada w sali Urzędu Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia zawarcia
związku małżeńskiego, którą wspólnie świętowało sześć małżeństw, mieszkających obecnie
na terenie gminy Kleszczów. Jubileusz świętowali: ● Teresa i Jan Frysiowie z Wolicy, ● Irena
i Stanisław Misiakowie z Łękińska, ● Stanisława
i Czesław Siedlarkowie ze Żłobnicy, ● Józefa
i Stanisław Sionkowscy z Łuszczanowic, ● Krystyna i Stefan Skórkowie z Łękińska, ● Janina
i Henryk Wysoccy ze Żłobnicy.
Siódme zaproszone małżeństwo: Honorata
i Józef Sulikowscy z Kleszczowa nie przybyli na
uroczystość ze względu na stan zdrowia.

Wójt gminy Kazimiera Tarkowska wręczyła jubilatom medale „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta RP.
Większą relację z tego wydarzenia przekażemy
w następnym wydaniu „IK”.

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Z inicjatywy Urzędu Gminy 29 paździer-

nika odbyło się spotkanie, w trakcie którego właściciele małych firm mogli dowiedzieć się o zasadach ubiegania się o unijne dofinansowanie
w ramach ogłoszonego konkursu dla Działania
III.6 RPO WŁ 2007-2013. Pracownik łódzkiej firmy PHIN Consulting w ciągu 5-godzinnego bezpłatnego szkolenia objaśniał zasady wypełniania
wniosków i odpowiadał na pytania uczestników.
Wnioski o pieniądze na realizację inwestycji oraz
usługi doradcze mali przedsiębiorcy mogą składać do 24 listopada.
(s)
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Sesja z udziałem wojewody
å ciąg dalszy ze str. 1
- Chciałabym, by takich ludzi, jak ci, którym wręczałam dzisiaj medale było więcej. By
Państwo zasługiwali na uznanie nie tylko w oczach Pana Prezydenta, ale przede wszystkim
na uznanie mieszkańców, żeby mieszkańcy wiedzieli że ci, którzy decydują o ich losie myślą naprawdę o ich losie.
Zwróciła uwagę na ważną pozycję, jaką Kleszczów zajmuje na mapie Regionu Łódzkiego, podkreśliła też wagę inwestowania w rozwój młodego pokolenia.
- Jeżeli mamy mówić o przyszłości to musimy postawić na dobrą samorządność i dobry wybór, postawić na właściwych
ludzi, a także na edukację i wychowanie naszych dzieci – powiedziała
wojewoda. I dodała: – Akurat w gminie Kleszczów nie muszę o tym przypominać, bo warunki jakie tutaj stworzono do wychowywania i edukacji,
a także do aktywizacji fizycznej są
wyjątkowe.
Pani wojewoda została obdarowana bukietem kwiatów, otrzymała
także pamiątkowy „medal grunwaldzki”, wydany wspólnie przez gminy
Dobryszyce i Kleszczów z okazji premierowego pokazu kopii obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”.
Wójt K. Tarkowska, kontynuując podjęty przez gościa samorządowy temat, porównała pracę w samorządzie do wspólnej pracy hafciarek, które zaangażowały się w stworzenie niezwykłej repliki.
- Każda z nich wykonywała niewielki fragment całości. Każdy fragment był ważny dla
jego twórczyni, ale dopiero w całości po skompletowaniu wszystkich kawałków dzieło nabrało znaczenia i dużej wartości – mówiła. – Tak właśnie jest z pracą w samorządzie – zgodna współpraca wielu osób składa się na dzieło, które potem służy mieszkańcom.
Podczas tego posiedzenia Rada Gminy zajmowała się m.in. sprawą stawek podatków
i opłat lokalnych na rok 2011. Radni przychylili się do wniosku zgłoszonego przez wójt Kazimierę Tarkowską, pozostawiając je na obecnym poziomie. Dotyczy to zarówno podatków
od nieruchomości, jak też podatku rolnego i leśnego.
W odpowiedzi na złożony we wrześniu wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
Rada Gminy zgodziła się nadać szkołom wchodzącym w skład ZSP - Liceum Ogólnokształcącemu oraz Technikum Nowoczesnych Technologii imienia Jana Pawła II. We wniosku
złożonym w imieniu szkolnej społeczności czytamy: „(…) warto wspominać wielkich tego
świata i próbować ich naśladować z korzyścią dla siebie i innych. W trudnych czasach
częstego zatracania podstawowych norm moralnych jest to istotny aspekt w wychowywaniu współczesnego młodego pokolenia. Niezbędne jest więc przybliżanie osobowości, które własnym przykładem dostarczają najlepszych wzorców do naśladowania i stanowią życiowy drogowskaz”. Zgodnie z przedstawioną przez
wnioskodawców propozycją uroczystości nadania
imienia odbyłyby się 18 maja 2011 r. – w rocznicę
urodzin Karola Wojtyły.
***
Ostatnie w kadencji posiedzenie Rady Gminy
Kleszczów odbyło się 9 listopada. Na wstępie 52.
sesji odbyła się uroczystość wręczenia nagród pieniężnych, przyznanych przez wójta gminy w oparciu o uchwalony w tym roku regulamin nagradzania
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody otrzymały dwie, znane mieszkańcom gminy (choćby z
występów podczas Dni Kleszczowa) utalentowane
zawodniczki Klubu Tańca Towarzyskiego „Cantinero”: Wiktoria Janson i Anna Zientarska.
Radni podjęli kilka uchwał (m.in. w sprawie
nadania nazw ulicom w Strefie Przemysłowej w Bogumiłowie oraz w sprawie programu
współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011).
Na zakończenie były wzajemne podziękowania za współpracę w tej kadencji oraz okolicznościowe statuetki. Otrzymał je na pamiątkę każdy z radnych, a także wójt gminy Kazimiera Tarkowska oraz skarbnik Maria Cłapka.
(s)
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Kadencja
pod znakiem sukcesu
å ciąg dalszy ze str. 1
- Który ze zrealizowanych projektów sprawił Pani największą satysfakcję?
- Oczywiście Kompleks Dydaktyczno-Sportowy SOLPARK
Kleszczów. Przyznam, że nie jest mi szkoda czasu spędzanego w związku z tą inwestycją na spotkaniach z projektantem, wykonawcą, grupą inspektorów nadzoru, dostawcami wyposażenia
i pracownikami referatu inwestycji. Był to na pewno projekt najbardziej absorbujący i najdroższa – jak dotąd - z gminnych inwestycji. Mam nadzieję, że dziś mieszkańcy gminy nie mają wątpliwości
czy taki obiekt był gminie Kleszczów potrzebny. Jest potrzebny,
bo przecież nasz teren nie może się kojarzyć wyłącznie z kominami elektrowni i coraz większą dziurą po kopalni.
- Kompleks SOLPARK stał się bez wątpienia wizytówką
Kleszczowa. Czy jest Pani zadowolona z obecnego funkcjonowania tego obiektu?
- Na pewno pierwszy rok działalności to okres trudny dla takich nowych obiektów. Trzeba ciągle nie tylko reklamować jego
działalność i świadczone usługi, ale przede wszystkim skompletować odpowiednią kadrę. Chcieliśmy, by możliwie dużo nowych miejsc pracy znalazły tu osoby z terenu gminy. Myślę, że
jest za wcześnie na pełną ocenę działalności SOLPARKU. Trzeba go ciągle promować, bo dzięki temu SOLPARK będzie promował naszą gminę, właśnie jako jej nowoczesna, nie związana
z przemysłem górniczym czy energetycznym wizytówka. Zachęcam też mieszkańców do jeszcze częstszego korzystania z atrakcji, jakie oferuje kompleks – bo to przede wszystkim z myślą o
naszych mieszkańcach i ich potrzebach ten obiekt był budowany i wyposażany.
- Jakie – poza budową SOLPARKU – inne zadania zrealizowane w tej kadencji uważa Pani za najważniejsze.
- Chcę podkreślić, że mijająca kadencja była bardzo pracowita i znacząca dla nas wszystkich – mieszkańców gminy. Od
strony organizacyjnej bardzo ważną sprawą było zorganizowanie od podstaw i uruchomienie dwóch szkół ponadgimnazjalnych.
Wszystkie związane z tym procedury, takie jak przejęcie przez
gminę od powiatu obowiązku prowadzenia szkół tego szczebla,
tworzenie statutu i cały proces powstawania nowych szkół prowadzili pracownicy Urzędu Gminy, a nabór kadry i uczniów - pierwsi pracownicy tworzącego się Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
z obecną dyrektor, Agnieszką Nagodą-Gębicz. W tym miejscu
serdecznie dziękuję im za pracę i włożony wysiłek.
Jeśli chodzi o inne zrealizowane zadania to odsyłam Czytelników „Informatora” do broszury podsumowującej kadencję 20062010. W niej zostały omówione najważniejsze zadania z poszczególnych dziedzin życia naszej gminnej wspólnoty i naszej małej
Ojczyzyny.
- Jakich spraw nie udało się w mijającej kadencji zrealizować?
- Bardzo długo toczył się proces pozyskiwania gruntów pod
czwarty odcinek obwodnicy. Miałam nadzieję, że w 2010 roku będzie już gotowy, tymczasem mamy tylko gotowe rondo w Kleszczowie i bliski finału przetarg na budowę tego odcinka, który będzie kończył się w Piaskach.
Liczyłam na to, że szybciej ruszą projekty związane z rozbudową kompleksu SOLPARK o obiekty rekreacyjne, hotelowe
i lecznicze, wykorzystujące nasze źródła geotermalne. Zaproszeå ciąg dalszy na str. 7
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Skorzystaj z kursu, póki tanio
Od stycznia 2011 roku koszty kursów na prawo jazdy zostaną
obciążone 23 % podatkiem VAT. To oznacza znaczny wzrost ceny
tych kursów. Szkolenia rozpoczęte w tym roku będą miały dotychczasową cenę.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów ogłasza zapisy na prawo jazdy kat. C i E. Zapisy przyjmowane są w biurze Fundacji
do końca listopada 2010 r.
Fundacja pokryje koszty szkoleń wg obowiązujących kryteriów:
l 70 % osobom bezrobotnym/uczącym się
l 50 % osobom pracującym
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie stałego zameldowania na terenie gminy Kleszczów przynajmniej od 1 roku.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. J. Korczaka w Kleszczowie
zatrudni, na czas zastępstwa,
nauczyciela posiadającego kwalifikacje do nauczania
przedmiotu język polski.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: 44/ 731 33 46.
Dokumenty: ● list motywacyjny, ● życiorys-CV, ●
dokumenty potwierdzające wykształcenie, ● zaświadczenia
o ukończonych kursach i szkoleniach, ● zgodę na
przetwarzanie danych osobowych prosimy składać w
sekretariacie szkoły do dnia 20.11.2010 r., do godziny 10.00.
Adres: Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie,
97-410 Kleszczów, ul. Szkolna 4.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w siedzibie Agencji
Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.
przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie, można
zaopatrzyć się w książki telefoniczne, obejmujące abonentów
ze stref z numerami kierunkowymi 44 i 42.
Książki przeznaczone są dla abonentów telefonicznych
ARREKS S.A.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44/ 731
37 13 oraz w siedzibie Spółki.
ZAPRASZAMY
Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
z siedzibą w Kleszczowie,
ul. Główna 122

zaprasza na szkolenie

KURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO STOPIEŃ
A1 (poziom dla początkujących)
Zajęcia obejmują 60 godz. lekcyjnych. Odbywać się będą
w godzinach popołudniowych, w siedzibie ARR „ARREKS”.
Planowany termin rozpoczęcia - koniec listopada br.

Cena promocyjna - 400 zł od osoby.

Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne zaświadczenie
o jego ukończeniu. Przeprowadzenie szkolenia uzależnione
jest od ilości zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona,
o zakwalifikowaniu decyduje data wpływu formularza
zgłoszeniowego.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki,
pod nr tel. 44/ 731 37 31 lub 44/ 731 37 14 oraz na stronie
internetowej www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Zdobywają nowy fach
inicjatywie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KleszDz ięki
czowie siedem bezrobotnych kobiet zdobywa nowe umiejętności.

Wcześniej uczyły się m.in. obsługi kas fiskalnych oraz pracy na stanowisku
sprzedawcy, teraz szkolą się z obsługi wózków jezdnych. Wszystko to w ramach projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Pieniądze na dofinansowanie tej inicjatywy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie pozyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego.
To już trzecia edycja szkoleń adresowanych do kobiet, które wcześniej
korzystały ze wsparcia GOPS w Kleszczowie i nie posiadały stałego źródła dochodów. Poprzednie szkolenia GOPS zrealizował w roku 2008 i 2009.
Uczestniczki tegorocznego projektu są w wieku od 20 do 40 lat. Swój udział
w szkoleniu rozpoczęły wiosną od 30-godzinnego cyklu zajęć, które poprowadził dla nich psycholog i doradca zawodowy.
W czerwcu zostały zapoczątkowane kursy zawodowe. Ich pierwszą 120godzinną część wypełniły zajęcia przygotowujące do pracy w zawodzie sprzedawcy. Panie uczyły się m.in. obsługi komputerowego pakietu Office, obsługi
kas fiskalnych, odbywały zajęcia z podstaw BHP oraz tzw. minimum sanitarnego, uczyły się fakturowania i podstaw gospodarki magazynowej. Tę część
szkolenia zwieńczył egzamin testowy, po którym rozpoczęły się szkolenia
praktyczne.
- Pięć uczestniczek szkoli się z obsługi wózków jezdnych - mówi Aneta
Cieślak-Moskot z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie. –
Zakończyły już zajęcia teoretyczne i za kilka dni przystąpią do zajęć praktycznych w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Wieluniu. Dwie pozostałe panie
zdecydowały się na kurs prawa jazdy kategorii „B”.
Podstawowym celem projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób
na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” jest ułatwienie bezrobotnym kobietom powrotu na rynek pracy. Czy ich starania w zdobyciu zatrudnienia zakończą się powodzeniem? To w dużym stopniu zależy
od determinacji każdej z nich. Z pewnością w grudniu, kiedy projekt szkoleniowy zakończy się, ich szanse na znalezienie pracy będą znacznie większe
niż przed rokiem.
(s)

Ćwiczebny pożar

onad 100 strażaków z jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratownictwa oraz Państwowej Straży Pożarnej ćwiczyło współdziałanie w czasie symulowanej akcji ratowniczo gaśniczej. Zorganizowano ją
7 października na terenie zakładu produkcyjnego spółki Sempertrans Bełchatów w Rogowcu. Firma ta to następczyni Bełchatowskich Zakładów Przemysłu
Gumowego „Stomil”, produkująca wyroby z gumy oraz taśmy przenośnikowe,
wykorzystywane m.in. przez kopalnie.
Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń strażacy zostali wezwani do akcji po
wybuchu i zapaleniu się zbiornika z olejem. W wyniku tego zdarzenia ogień
zaczął się rozprzestrzeniać, byli też ranni pracownicy. Ćwiczenia w zakładzie
Sempertrans pozwoliły przećwiczyć sztukę gaszenia pożarów w zakładach
przemysłowych, a także przypomnieć zasady udzielania pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym.
Oprócz zawodowych
i ochotniczych jednostek strażackich w akcji uczestniczyli lekarze i ratownicy z bełchatowskiego szpitala,
policjanci z komendy w Bełchatowie oraz przedstawiciele
Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Rejonowego Sztabu Ratownictwa
w Bełchatowie.
Ćwiczenia umożliwiły wychwycenie słabych elementów współdziałania poszczególnych formacji, a także konieczność uzupełnienia sprzętu.
(s)
Fotografia ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
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Szkoła Podstawowa w Łękińsku
We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomsku
został w szkole zorganizowany po raz trzeci konkurs „Pocztówka
z wakacji”. W czasie zajęć świetlicowych uczniowie wykonywali różnymi technikami kolorowe prace, pokazujące miejsca wakacyjnego
wypoczynku. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych:
od 6 do 8 lat, od 9 do 11, od 12 do 13 lat. Konkursowe jury nagrodziło sześcioro uczniów: Bartłomieja Bednarza (kl. I), Emilię Jegier
(kl. III), Dominikę Wojewodę (kl. IV), Mateusza Knysiaka (kl. IV), Aldonę Knysiak (kl. VI) i Natalię Jasek (kl. VI).
***
22 października uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w wycieczce,
w trakcie której zwiedzali Dom - Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Muzeum Ludowe w Sromowie oraz klasztor, kościół
i podziemia klasztorne w Niepokalanowie.
Uczniowie zwiedzili również warsztat garncarski rodziny Konopczyńskich. W zorganizowanych tam zajęciach można było
podpatrzeć pracę garncarza, zobaczyć etapy powstawania naczyń glinianych oraz wysłuchać
legend i opowiadań związanych
z Bolimowem. Każdy z uczniów
miał możliwość spróbowania
swoich sił pracując na kole garncarskim. Wykonane przez siebie naczynie można było zabrać
do domu.
***
29 października odbyło się
szkolenie nauczycieli i rodziców zatytułowane „Bezpieczna Szkoła”. Pracownicy Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie zapoznali uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi przemocy i agresji dziecka, sposobami przeciwdziałania przemocy
w szkole i w domu oraz postępowaniem z uczniami, przejawiającymi zachowania agresywne. Jednym z tematów była też ochrona siebie przed współczesnymi środkami uzależniającymi, w tym szczególnie dopalaczami.
Odbyły się także nawiązujące do tematu agresji zajęcia lekcyjne. Warsztaty dla klas I-III „Pokonać stworka –Agresorka” oraz kl.
IV-VI: „Wybieram spokój” i „Decydujesz – zyskujesz” pozwoliły m.in.
przedstawić uczniom, jakie skutki wywołują zachowania agresywne. Zajęcia uczyły też wyrażania swoich emocji i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Wszystkie z wymienionych działań wynikają z założeń programu „Szkoły promującej zdrowie”, realizowanego
przez placówkę w Łękińsku.

Gimnazjum w Kleszczowie
6 listopada uczniowie klas I i II wyjechali na wycieczkę do Uniejowa. W programie wyjazdu było m.in. prelekcja na temat wód geoå ciąg dalszy na str. 8
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Aktywni
krwiodawcy

minny Klub Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie organizuje co dwa miesiące akcje honorowego krwiodawstwa. W ostatniej akcji, zorganizowanej
15 października krew oddało osiemnaście osób. Dzięki
ich ofiarności pozyskano 8,1 litra krwi pełnej.
Kolejne akcje krwiodawstwa reklamowane są z pomocą plakatów, wykonanych przez uczniów szkół gminy
Kleszczów. Tę październikową reklamował plakat, w którym wykorzystano pracę 12-letniej Weroniki Kostrzewy.
Następną akcję krwiodawczą
zapowiedziano na
piątek 17 grudnia
- jak zwykle w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie,
w godzinach 11.00
– 14.00.
We współpracy z klubami krwiodawców z Kopalni i Elektrowni Gminny Klub Honorowych
Dawców Krwi w Kleszczowie organizował w sobotę 6 listopada Trzecią Szpikomanię Bełchatowską - akcję rejestracyjną dla potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Została przeprowadzona w godz. 10.00–14.00 w Hali
„ENERGIA” w Bełchatowie. Do bazy potencjalnych dawców wpisano 114 osób.
19 listopada z okazji Światowego Tygodnia Krwiodawcy w kompleksie SOLPARK odbędzie się szkolenie
chętnych członków Klubu Seniora w zakresie ratownictwa przedmedycznego (początek – godz. 15). Seniorzy,
którzy przejdą takie szkolenie otrzymają zaświadczenia
ważne w całej Unii Europejskiej. Potem odbędzie się uroczysta akademia, połączona z wręczeniem odznaczeń
zasłużonym krwiodawcom oraz osobom i instytucjom,
które wspierają kluby HDK w dziele krwiodawstwa, krwiolecznictwa, dawstwa szpiku kostnego oraz transplantacji
tkanek i organów.
(s)
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Akademie, wspomnienia,
kwiaty pod pomnikiem
obchody 92. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły
G minne
się w środowe przedpołudnie 10 listopada w auli kompleksu SOL-

PARK. Do udziału w nich zaprosiły wspólnie dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, a także Urząd Gminy
i Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.
Uczniowie zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny, poświęcony rocznicy. Potem odbyła się uroczystość ślubowania 51 uczniów
pierwszych klas liceum i technikum.
Podobną formę przybrały obchody Narodowego Święta Niepodległości,
przygotowane przez społeczność gimnazjalną. Montaż artystyczny został
wzbogacony multimedialną prezentacją. Po akademii uroczyste ślubowanie
na szkolny sztandar złożyło 66 uczniów pierwszych klas gimnazjalnych.
W szkole w Łękińsku oprócz tradycyjnej akademii odbyło się niezwykłe spotkanie z weteranem – Józefem Głowackim z Piotrkowa Trybunalskiego. Obszerniejszą relację z tych wydarzeń przekażemy w następnym wydaniu „IK”.
Patriotyczny charakter miała akademia rocznicowa, zorganizowana w Szkole Podstawowej
w Kleszczowie. Tu także
rozbrzmiewały dobrze znane dźwięki legionowych pieśni, a prezentowane teksty
pokazywały polską drogę
ku niepodległości i akcentowały jak wielką wartością
jest wolność.
Najważniejszym – jak
co roku - punktem obchodów rocznicy 11 Listopada
była uroczystość składania
wiązanek i zapalonych zniczy przy Pomniku Niepodległości. O wyjątkowym
znaczeniu tego pomnika, powstałego w 1928 roku, mówiła do zgromadzonych (głównie młodzieży szkolnej) wójt Kazimiera Tarkowska.
Uczestniczyły poczty sztandarowe gminnych szkół oraz Urzędu Gminy,
a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Kwiaty składały kolejno delegacje samorządu, szkół, przedszkoli, gminnych instytucji i firm.
(s)
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Kadencja
pod znakiem sukcesu
å ciąg dalszy ze str. 4
nie złożone przez gminę prywatnym inwestorom nie doczekało
się finału w postaci gotowej umowy o współpracy. Pocieszam
się tym, że upływ czasu nie zaszkodzi tym projektom, a wręcz
przeciwnie – pozwoli - tak jak to było w przypadku SOLPARKU,
którego koncepcja dojrzewała przez prawie 7 lat - lepiej przygotować całą inwestycję.
Trzecia sprawa, która powoduje mój niedosyt to nie rozwiązany ciągle problem zmiany operatora sieci energetycznych
dla całej gminy. Chciałabym, by teren naszej gminy był w całości obsługiwany przez jednego operatora – spółkę Energoserwis Kleszczów, co pozwoliłoby ujednolicić ceny za energię płacone przez wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Rzeczy, których z różnych przyczyn nie udało mi się dokończyć w tej kadencji chciałabym zrealizować – jako wójt - w następnych latach. Dlatego postanowiłam kandydować w nadchodzących wyborach.
- Czy Pani zdaniem po minionych czterech latach
Kleszczów stał się w Polsce bardziej znany niż to było
w roku 2006?
- Jestem przekonana, że tak. Kiedy w wyszukiwarce internetowej wpisze się hasło „Kleszczów” w odpowiedzi pokazuje się prawie 290 tys. haseł. Są w tym zbiorze informacje o naszej ofercie inwestycyjnej, o kompleksie SOLPARK, o firmach
(chociażby takich jak m.in. Energoserwis Kleszczów czy Zakład Komunalny Kleszczów), a także liczne publikacje prasowe, powstające przy okazji naszego udziału i sukcesów
odnoszonych w ogólnopolskich konkursach, rankingach i plebiscytach. Ta kadencja była wyjątkowo bogata w takie sukcesy. O nich także informujemy naszych mieszkańców w broszurze na podsumowanie kadencji. Podkreślam ten fakt, bo
uważam, że sukcesy gminy powinny być powodem nie tylko
naszej dumy, ale też dumy każdego z jej mieszkańców.
- Dziękuję za rozmowę.
(s)
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Statuetka dla zasłużonych

P

odczas październikowej sesji Rady Gminy radni zaakceptowali projekt statuetki, która przyznawana będzie osobom
„Zasłużonym dla Gminy Kleszczów”. Wzór statuetki to efekt ogłoszonego w lipcu otwartego konkursu. Autorem wybranej przez komisję konkursową i zatwierdzonej przez radnych statuetki jest Arkadiusz Latos z Kielc. Statuetka wykonana z mosiądzu przedstawia
postać ludzką. Wzniesione do góry ramiona mają kształt gałązek
z liśćmi laurowymi.
Do lewego ramienia i popiersia postaci przytwierdzona jest tarcza herbowa, przedstawiająca herb gminy Kleszczów. Figura osadzona jest na kamiennym cokole. Na nim umieszczona zostanie tabliczka z napisem: „Zasłużony dla Gminy Kleszczów” oraz imieniem
i nazwiskiem osoby uhonorowanej statuetką. Rada Gminy uchwaliła też regulamin dotyczący zasad przyznawania tytułu.
(s)

ul. Strzelecka 16, 98-338 Sulmierzyce
www.trafart.com.pl, biuro@trafart.com.pl

l geometria kół
l diagnostyka
komputerowa
l obsługa klimatyzacji

l ustawianie świateł
l opony zimowe Promocja!!!
l komputerowe
wyważanie kół

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405
andrzej-auto@o2.pl

Przyjmę ucznia na praktykę

Profesjonalne pranie:
-dywanów
- wykładzin
- tapicerki meblowej
- tapicerki samochodowej
czyszczenie i impregnacja
- tapicerki skórzanej
- kostki brukowej

WEŹ NAS NA DYWANIK 501-499-968
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 5
termalnych i ich zastosowania, zwiedzanie baszty zamkowej, Kolegiaty oraz spacer po XIX-wiecznym parku, podczas którego
młodzież miała sposobność porozmawiania z napotkanymi kuracjuszami i mieszkańcami Uniejowa. Uczniowie zainteresowani byli
zmianami w życiu mieszkańców po odkryciu wód geotermalnych
i powstałych inwestycji związanych z ich wykorzystaniem. Organizacją wyjazdu zajmowały się: p. M. Chobot i B. Gniewosz.
***
29.października gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Dopalacze – wypalacze”. Podczas blisko godzinnego spotkania młodzież miała okazję dowiedzieć się, czym są dopalacze i jakie skutki wiążą się z ich zażywaniem. Oprócz prelekcji
młodzież zgromadzona w auli SOLPARKU miała sposobność obejrzenia reportaży dotyczących zgubnych skutków zażywania niebezpiecznych środków. Zajęcia warsztatowe przygotowali terapeuci z Małopolskiego Centrum Profilaktyki.
***
W październiku odbyły się próbne egzaminy gimnazjalne
z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych
oraz z języka angielskiego. Dla trzecioklasistów była to namiastka
tego, co czeka ich już w kwietniu. Najstarsi uczniowie mogli sprawdzić poziom swojej wiedzy i umiejętności, a to z kolei pozwoli im
sprecyzować potrzeby i podjąć działania w celu odpowiedniego
przygotowania się do egzaminu kończącego gimnazjum.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
25 października szkołę odwiedzili Günther i Jutta Schmidt - małżeństwo mieszkające w Północnej Westfalii. Günther Schmidt jest
wieloletnim wykładowcą języka niemieckiego na wydziale germanistyki w Wyższej Szkole Języków Obcych w Częstochowie.
Niemieccy goście przeprowadzili prawie trzygodzinne zajęcia z grupą 10 uczniów znających bardzo dobrze język niemiecki.
W trakcie zajęć poruszane były następujące tematy: moja rodzina,
mój czas wolny, zainteresowania, plany na przyszłość, opisywanie
obrazków i przedmiotów, które mają wielkie znaczenie dla uczniów.
W ostatniej części
spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania
pytań niemieckim gościom. Pytania dotyczyły życia codziennego
Niemców oraz relacji polsko- niemieckich. Spotkanie odbyło się
w języku niemieckim. Swoją kolejną wizytę Państwo
Schmidt zapowiedzieli w kwietniu
przyszłego roku.
***
5 listopada 8 uczniów z klas pierwszych oraz 8 uczniów z klas
drugich uczestniczyło w międzynarodowym konkursie matematycznym „Matematyka Plus”. W ciągu 45 minut mieli rozwiązać 25 zadań zamkniętych. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły do
15 stycznia 2011 r.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe
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Pomoc w wyborze zawodu

kiedy stopa bezrobocia w Polsce przekracza 10
W sytuacji,
proc., a bez zatrudnienia pozostaje ciągle duża liczba ab-

solwentów różnych kierunków studiów, kluczem do sukcesu w
poszukiwaniu pracy staje się wybranie zawodu, na który jest u
pracodawców największe zapotrzebowanie. Dziś wiadomo, że
bez większego trudu znajdują pracę osoby z fachem technika
gazownictwa, informatyka czy logistyka.
Sytuacja na rynku pracy zmienia się. Kiedyś o logistyce marzyło niewielu młodych ludzi, bo też w regionie łódzkim nie było
zbyt wielu miejsc pracy dla osób z tej branży. Teraz, kiedy jak
grzyby po deszczu wyrastają w rejonie Piotrkowa czy Strykowa wielkie obiekty magazynowe potrzebni są też fachowcy do
ich sprawnej obsługi. Zapotrzebowanie na ludzi nowych profesji
musi być przez placówki edukacyjne, zwłaszcza te o profilu zawodowym, dostrzegane z wyprzedzeniem.

„Dobry zawód - pewna przyszłość”

O tym jak ważna jest edukacja zawodowa i jej elastyczne
dostosowywanie do potrzeb lokalnego rynku pracy dyskutowano konferencji „Dobry zawód - pewna przyszłość”, która 25 października odbyła się na Politechnice Łódzkiej. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy wiceprezydenta Łodzi Wiesławy
Zewald przy współpracy m.in. z Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Z danych dotyczących naboru do szkół wynika, że absolwenci gimnazjów chętnie wybierają technikum, a coraz rzadziej
szkoły zawodowe. Podawano przykłady współpracy szkół z pracodawcami, polegające m.in. na tym, że firmy ze swej strony
oferują praktyki oraz staże, na których uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności.
Łódzka konferencja była jedną z całego cyklu. Oznacza to,
że władzom oświatowym w regionie zależy na tym, by kierunki
kształcenia zawodowego odpowiadały na zapotrzebowanie rynku pracy.

Szkolny Ośrodek Kariery w Kleszczowie

O tym, że w wyborze dalszej drogi rozwoju mogą uczniom
pomagać przede wszystkim ich macierzyste szkoły, świadczy
inicjatywa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
W tym roku szkolnym rozpoczął tu działanie SZOK czyli Szkolny
Ośrodek Kariery.
Katarzyna Wojtania – doradca zawodowy podczas pełnionych dyżurów oczekuje na uczniów liceum i technikum, którzy
mają dylematy co do dalszej drogi swego kształcenia. Przybliża
im oferty szkół policealnych i wyższych, próbuje podpowiedzieć,
jakimi kryteriami kierować się przy planowaniu kariery zawodowej.
W ofercie SZOK-u znajdujemy też takie propozycje jak:
opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej; warsztaty komunikacji interpersonalnej, informacje na
temat aktualnej sytuacji na rynku pracy i oczekiwań pracodawców; warsztaty przygotowujące do poszukiwania pracy; imprezy
pobudzające własną aktywność, jak: Dzień Przedsiębiorczości,
Targi Edukacyjne, Wolontariat.
Doradca zawodowy jest gotów służyć swoimi radami nie tylko uczniom, ale także ich rodzicom oraz nauczycielom. 28 października zorganizował całodzienne konsultacje na temat „Jak
poprawnie napisać podanie”. 25 listopada podobne konsultacje
poświęcone będą tematowi: „CV twoją wizytówką”.
Terminy stałych dyżurów doradcy:
• wtorek – 11.30 – 14.00,
• czwartek – 8.00 – 11.30.
Zapytania do doradcy, a także sugestie i oczekiwania na temat działań podejmowanych w SZOK można przesyłać za pośrednictwem Internetu na adres: szok@zspkleszczow.pl.
(s)
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31 października zakończył się trwający od
1 września Powszechny Spis Rolny.

Wielka akcja zakończona

czegółowym opisywaniem gospodarstw, działających w gminie

Sz Kleszczów zajmowały się trzy rachmistrzynie spisowe: Ewelina Grochulska, Marta Skóra i Edyta Wilczek. Dla nich ta praca zaczęła się już w lipcu.

Najpierw były szkolenia m.in. z obsługi przenośnych urządzeń elektronicznych
(hand-held), potem zaś „rozpoznanie terenu” – obchód przedspisowy, trwający od 9 sierpnia. Celem obchodu miało być głównie sprawdzenie czy wpisane
w urzędowych rejestrach gospodarstwa nadal funkcjonują, a także czy adres
głównego użytkownika jest jednocześnie adresem gospodarstwa.
Okazało się, że pierwsze dni spisu stały się najpoważniejszym sprawdzianem dla elektronicznego sprzętu, za pomocą którego rachmistrzowie mieli
przesyłać dane do spisowych serwerów. Wielu urządzeń nie dawało się zsynchronizować, konsultanci nie odbierali telefonów, a aplikacje spisowe były
w pośpiechu poprawiane przez firmę, która wygrała przetarg na obsługę tej
wielkiej ogólnopolskiej akcji. O tym, jaką gehennę przechodzili w pierwszych
dniach swojej działalności rachmistrzowie można przeczytać jeszcze dziś na
„Forum rachmistrzów”, uruchomionym przez samorządowy serwis Polskiej
Agencji Prasowej.
Kłopoty ze sprzętem potwierdzają także rachmistrzynie z naszej gminy.
- Na początku, w szczególności w obchodzie przedspisowym pojawiało
się sporo problemów z jego działaniem – mówi Ewelina Grochulska, która zajmowała się spisywaniem gospodarstw z terenu Łękińska, Czyżowa, Żłobnicy, Dębiny i Piasków. - Najgorzej było z zasięgiem sieci Orange. Jeśli chodzi
o samo działanie sprzętu to z tygodnia na tydzień było coraz lepiej, ponieważ
korzystaliśmy z coraz to nowszych aplikacji.
Każdej z rachmistrzyń powierzony został do przeprowadzenia spisu konkretny rejon, obejmujący ok. 140 do 150 gospodarstw. Aby zmieścić się w czasie przeznaczonym na prowadzenie właściwego spisu (1 września – 31 października) należało narzucić sobie odpowiednią dyscyplinę.
- Starałam się dostosować do każdego respondenta – mówi Marta Skóra. - Zdarzało się, że ostatnią ankietę przeprowadzałam ok. godziny 21, czasami z respondentami spotykałam się w niedzielę, ale i zdarzały się dni, w które nie przeprowadziłam żadnej ankiety. Zawód rolnika jest specyficzny. Jeśli
np. pogoda sprzyjała pracom polowym starałam się nie przeszkadzać w ich
wykonywaniu. Ponadto większość rolników pracuje na tzw. etacie, więc niełatwo o wolny czas.
Dla tych najbardziej zajętych ułatwieniem miał być tzw. samospis. Poprzez ulotki i liczne reklamy w mediach (ich twarzą był aktor Cezary Żak) organizatorzy zachęcali rolników do samodzielnego wysyłania wypełnionych ankiet za pośrednictwem Internetu. Z tej formy skorzystało w całej Polsce jedynie
38 tys. rolników. Przedstawiciele GUS uważają, że tak słaby wynik spowodowany był głównie nieznajomością internetowych narzędzi przez rolników oraz
brakiem technicznych możliwości korzystania z Internetu w wielu polskich wioskach (mieszkańcy wielu rejonów mogą tylko marzyć o takich ułatwieniach
w dostępie do Internetu, jakie są w naszej gminie). Ankiety spisowe rolnicy mogli samodzielnie wypełniać tylko do 17 października.
Edyta Wilczek miała za zadanie przeprowadzić spis rolny na terenie
Kleszczowa, Rogowca oraz Wolicy. Uporała się z tym już w pierwszych dniach
października.
- W moim rejonie na początku 11 osób zadeklarowało spis przez Internet
– mówi. - Jednak pod koniec października okazało się, że tylko 4 osoby skorzystały z możliwości samospisu.
Jak przyznają rachmistrzynie żadna z nich nie spotkała się z przypadkiem
odmowy udzielenia przez rolnika odpowiedzi na ankietowe pytania. Podobne
opinie można przeczytać w artykułach dotyczących przebiegu spisu w innych
rejonach Polski. Może to oznaczać, że kosztowna akcja informacyjna GUS
przyniosła efekt - rolnicy zrozumieli konieczność przekazania danych o swoich gospodarstwach.
4 listopada nasze rachmistrzynie rozliczyły się z Wojewódzkim Urzędem
Statystycznym w Łodzi, zdając służbowe identyfikatory, upoważnienia oraz
sprzęt, którego obsługa jeszcze w pierwszych dniach sierpnia przyprawiała
je o ból głowy. Do 15 listopada z przeprowadzonych prac rozliczyło się także
Gminne Biuro Spisowe. Na potrzeby GUS został przygotowany szczegółowy
raport, oceniający sposób organizacji i przebieg spisowej akcji.
(s)
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Chyba nie kochasz dzieci,
jeśli w kotłowni spalasz
śmieci?
Zdrowie nasze i naszych dzieci w dużym stopniu zależy od stanu czystości wody, powietrza i
gleby. Możemy wpływać na stan naszego środowiska, chronić przyrodę lub przyczyniać się do jej
degradacji. Rozpoczął się właśnie sezon grzewczy,
a wraz z nim znów pojawiają się dymy ze spalanych
śmieci.
Obserwuję większy przejaw troski o czystość naszych posesji to dobry znak. Jednakże często zebrane śmieci, o zgrozo, wywożone są wprost do lasu, bądź nocą spalane są w kotłowniach domowych. Z przykrością należy stwierdzić, że często robią to ci, których
stać na zapłacenie rachunku za ich wywóz. Zagadnięci w tej sprawie twierdzą… że sąsiedzi robią podobnie. To ich usprawiedliwia.
A moralna odpowiedzialność za środowisko? Porzucone śmieci
w lesie niszczą, degradują przyrodę, zaś spalane plastiki, ścinki tkanin, stare buty wydzielają trujący dym. Tak więc poranek, zamiast
błękitem nieba, wita nas zadymionym, ciężkim powietrzem. Zaoszczędziliśmy trochę węgla, ale w jaki sposób? Jestem za oszczędzaniem, ale nie kosztem niszczenia czyjegoś zdrowia. Dym ze
spalonych tworzyw sztucznych, czy innych śmieci, zatruwa powietrze, wody i glebę, niszczy nasze zdrowie i delikatne organizmy naszych dzieci.
Zwróćmy uwagę, jakie skutki powoduje beztroskie spalanie
tak zwanych plastików. Spalając 1 kilogram polichlorku winylu
(PCW) wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy niszczący kwas solny. Ze spalania opakowań plastikowych pochodzą również dioksyny i furany, które należą do najbardziej trujących i rakotwórczych substancji
na świecie.
W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura. Gdy jest ona
zbyt niska, wówczas w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest
bardzo szkodliwe. Temperatura spalania różnego rodzaju materiałów
w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach
(200°C – 500°C). Procesowi spalania śmieci towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek
siarki, nieorganiczne związki chloru i fluoru oraz metale ciężkie.
å ciąg dalszy na str. 10

Artykuły i żywe przynęty wędkarskie.
Karmy, akcesoria i chemia dla zwierząt.
Sklep WH „KARPIK”
Magdalena Głowacka
ul. Główna 100
97-410 Kleszczów

Sklep czynny:
pon. - pt. od 9.00 do 18.00
sobota od 9.00 do 16.00

poza godzinami otwarcia proszę dzwonić:

665-740-224 lub 697-644-549
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Chyba nie kochasz dzieci,
jeśli w kotłowni spalasz śmieci?
å ciąg dalszy ze str. 9

Naprawa
sprzętu AGD
Kleszczów,
ul. Główna 127 a
Tel. 606-728-953

Sport
Piłkarska IV liga

S

eniorzy LKS Omega Kleszczów występujący w piłkarskiej
czwartej lidze po piętnastu meczach sezonu 2010/2011 zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Podajemy wyniki kilku ostatnio rozegranych meczów:
26.09. - ZLKS Woy Bukowiec Opoczyński – Omega Kleszczów 1:0
27.09. - Omega Kleszczów – WKS Wieluń 2:0
2.10. - Zawisza Pajęczno – Omega
Kleszczów 3:3
9.10. - Omega
Kleszczów – UKS
SMS II Łódź 3:0
16.10. - KS Paradyż – Omega Kleszczów 3:0
23.10. - Pogoń Zduńska Wola – Omega
Kleszczów 2:2
30.10. - Omega
Rozgrzewka piłkarzy Unii Skierniewice
Kleszczów – SAS
przed pojedynkiem z Omegą
Unia Skierniewice 3:1.
W klasyfikacji
najskuteczniejszych strzelców na pierwszym miejscu znajduje się
piłkarz Omegi – Hubert Górski.

Kominy gospodarstw domowych znajdują się na niewielkich wysokościach, dlatego dymy łatwo trafiają do naszych dróg oddechowych. Im bliżej źródła spalania, tym trucizn w powietrzu i na gruncie jest więcej. Dlatego pamiętajmy, że spalanie śmieci, szczególnie
tworzyw sztucznych, nie prowadzi do ich zniknięcia lecz do zmiany
ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które przez pewien
czas krążą w powietrzu. Wdychając te zanieczyszczenia narażamy się na choroby dróg oddechowych, uszkodzenie płuc. Zniszczone zdrowie ratujemy sięgając po antybiotyki i inne leki, podczas
gdy przyczyna naszej choroby nie jest rozpoznana i usunięta. Podtruty organizm jest bardzo podatny na choroby wirusowe i bakteryjne. Jak wynika z niektórych źródeł w Polsce na choroby wywołane
złym stanem powietrza umiera około 28 tysięcy osób rocznie. To
smutna prawda.
Zachęcamy więc Państwa do zastanowienia się: czy warto skazywać siebie i dzieci na wdychanie zabójczych dymów, a także nad
tym, ile warte jest zdrowie i życie człowieka?
Pamiętajmy, iż zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, za spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych
grożą wysokie sankcje karne. Każdy z nas chciałby zapewne żyć
w czystym, nieskażonym środowisku, odpoczywać w zielonym,
pachnącym lesie, oddychać czystym powietrzem. Czy tak będzie
- to zależy od właściwego postępowania każdego z nas, od naszej
wrażliwości, od tego, czy zaszczepimy w naszych dzieciach troskę
o naszą planetę? Pomyślmy o przyszłych pokoleniach, a poniższe
słowa Ojca Świętego Jana Pawła II niech poruszą nasze serca do
działania na rzecz środowiska, w którym żyjemy.
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania
o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,
niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi.
Anna Szafran
Specjalista edukacji ekologicznej
EKO-REGION Bełchatów

Sport
Turniej warcabistów

24 października w Drużbicach odbyły się indywidualW dniu
ne i drużynowe mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego

w warcabach 100-polowych kobiet i mężczyzn. Uczestniczyli w nich
także zawodnicy LKS Omega Kleszczów.
W klasyfikacji indywidualnej najlepiej wśród kobiet wypadła Jolanta Muszyńska (kategoria: rocznik 1994 i starsze), która wywalczyła II miejsce. Także II miejsce zajął w klasyfikacji drużynowej
kobiecy team Omegi, w składzie: Jolanta Muszyńska, Katarzyna
Kowalczyk, Dorota Piechura i Malwina Piechura.
W klasyfikacji drużynowej mężczyzn kleszczowska ekipa
w składzie: Arkadiusz Kowalczyk, Bartłomiej Kowalczyk, Lesław
Jańczyk i Błażej Kątny zdobyła IV miejsce.

Sport
Klasa okręgowa

D wej gra ze zmiennym szczęściem. Podajemy wyniki meczów,
rużyna LKS Omega Kleszczów występująca w klasie okręgo-

rozegranych w sześciu ostatnich kolejkach:
26.09. - KS Gerlach Drzewica
- LKS Omega Kleszczów
2.10. - UKS ZSP Mechanik Radomsko - LKS Omega Kleszczów
10.10. - LKS Omega Kleszczów
- MGKS Skalnik Sulejów
16.10. - KS Poświętne
- LKS Omega Kleszczów
24.10. - LKS Omega Kleszczów
- GUKS Gorzkowice
30.10. - LKS Relax Czerniewice
- LKS Omega Kleszczów
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Sport

Karatecy na kongresie

odbył się Centralny KonW Pińczowie
gres Karate. LKS Omega Kleszczów

reprezentowali: Zbigniew Berłowski - instruktor sekcji karate oraz jego podopieczni:
Łukasz Kociniak, Adrian Frankowski i Kamil

Frankowski. Wzięli udział w konferencji
naukowej dotyczącej prawidłowego rozwoju dzieci, form treningu oraz przygotowania zawodników do udziału w zawodach karate.

Sport

Tenisiści liderami tabeli

D grywkach II ligi. Do tej pory nasi pingpongiści rozegrali 5 kolejek. Oto ich wyniki:

rużyna tenisistów LKS Omega Kleszczów występuje w sezonie 2010/2011 w roz-

9.10. – LKS Omega – LKS Biała Rawska 10:0
10.10 – LKS Omega – LZS Macovia Fungis Maków 7:3
13.10. – UKS Włókniarz Pabianice – LKS Omega 1:9
24.10. – LKS Omega – KS Energetyk Dzianiny Łódź 8:2
29.10. – MZKS Alit Ożarów – LKS Omega 1:9
Po pięciu kolejkach tenisiści Omegi znajdują się na czele tabeli.
Przypomnijmy, że w skład ligowej drużyny wchodzą: Wiktor Dzwonkowski, Waldemar Dzwonkowski, Przemysław Gierak, Kamil Trzcinka, Piotr Chrostowski i Karol Chojnowski.
Trenerem zespołu jest – tak jak w poprzednich latach – Longin Wróbel.

Sport

towych biegach przełajowych w kategorii
chłopców. W zawodach udział brało dwanaście szkół. Biegacze z ZSP w Kleszczowie
rywalizowali na dystansie 10 x 1200m i zajęli siódme miejsce

PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury

ZSP na przełajach

odbyły się w Łodzi mi22 października
strzostwa województwa w sztafe-
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W drużynie wystąpili: D. Kotynia,
P. Tarkowski, M. Klimczak, P. Trawczyński, S. Rudzki, K. Możdżeń, K. Hasikowski, A. Górski, D. Idzikowski, K. Szmit.
W przełajowej rywalizacji najlepiej
wypadła drużyna chłopców z Zespołu
Szkół Prywatnych z Opoczna.

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym nale- • Awarie sieci telefonicznej i internetowej
ży zgłaszać w PGE Dystrybucja Łódź-Teren
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” pod
S.A. - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kurnonumer telefonu (44) 731-37-13.
sie (tel. 991).
• Awarie w sieci gazowej w dni robocze w
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać w Roz(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
dzielni Gazu w Bełchatowie - tel. (44) 632Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
24-02). Poza tymi godzinami zgłoszenia
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735awarii przyjmuje Pogotowie Gazowe Roz40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
dzielni Gazu w Radomsku: (44) 682-33-33,
354 226.
(044) 682-30-00, (44) 682-30-01, a także
• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizaPOGOTOWIE GAZOWE tel. 992.
cyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać w • Awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaZakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel.
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk
(44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Rejonowy Urząd Poczty
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-34
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-31-83
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Oswajanie z kamerą
å ciąg dalszy ze str. 1
Pomysłodawcy – Agnieszka Borowska i Robert Kazimierski
przeprowadzili w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych warsztaty telewizyjne, w czasie których uczniowie mogli poznawać tajniki pracy
reportera. Uczyli m.in. zasad wypowiadania się przed kamerą, sztuki przeprowadzania wywiadu, emocjonalnego przygotowania się do
dziennikarskiej pracy, a także obsługi sprzętu. Zmontowany po tych
zajęciach film „To tutaj się uczę” jest dostępny za pośrednictwem internetowej strony szkoły: www.zspkleszczow.pl.
O swojej szkole opowiadają uczniowie: Magdalena Rogaczewska, Monika Krasoń, Kamil Mozdrzeń, Jakub Smuga oraz Paulina
Niedbała. Zarejestrowane zostały także wypowiedzi nauczycieli: dr
Wojciecha Rosiaka z łódzkiej Politechniki, Marcina Szymaka i Kamila Jarząbka – nauczycieli wuefu. O możliwościach rozwoju, jakie
ZSP w Kleszczowie stwarza sportowcom opowiadają lekkoatletka
Ewelina Dryja oraz pływak – Walter Foltyński. Jest także wypowiedź wójt Kazimiery Tarkowskiej, która opowiada jak dojrzewał pomysł budowy kompleksu dydaktyczno-sportowego, w którym ZSP
ma swoją siedzibę. I jest dużo migawek pokazujących sale lekcyjne i pracownie, a także
obiekty sportowe oraz
internat.
Być może dwudniowe warsztaty telewizyjne staną się dla niektórych uczniów ZSP
podpowiedzią w wyborze przyszłej profesji.
Na dziś najważniejsze
jest to, że oglądając filmową etiudę mogą cieszyć się efektami swojej pracy, opowiadać
znajomym i rodzinie
jak wyglądało przygotowanie do realizacji
poszczególnych scen. Mogą też pochwalić się nowoczesną szkołą,
z której są najwyraźniej dumni.
(s)

FHU DASJO – Jan Olczak
Kleszczów, ul. Główna 115

NOWOŚĆ!!!

• OGRODOWY KAMIEŃ DEKORACYJNY
• ELEKTRYCZNY SPRZĘT
OŚWIETLENIOWY (super cena)
• KRZEWY OZDOBNE
o Ozdoby i dekoracje świąteczne
o Świerki w donicach
o Kompozycje i dekoracje z kwiatów
sztucznych
Ponadto oferujemy:
•
Artykuły ogrodnicze
•
Pasze i karmę dla zwierząt

PUNKT WYMIANY BUTLI GAZOWYCH
Oferujemy przewóz towarów do 2 ton.
Tel./fax
Tel./fax 044/731
044/731 37
37 43,
43, kom.
kom. 0513
0513
135
135 734,
734, 0516
0516 170
170 634.
634.

NR 21-22/305-306

GOK zaprasza
Haftowane kartki świąteczne
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza
na zajęcia artystyczne, w trakcie których można będzie nauczyć się wykonywania wyjątkowo oryginalnych kartek bożonarodzeniowych, zdobionych haftem matematycznym.
TERMINY ZAJĘĆ:

Lp. PLACÓWKA

1. GOK Kleszczów

TERMIN

23.11. (wtorek), 30.11. (wtorek)
07.12. (wtorek)
2. WOK Antoniówka 20.11. (sobota), 27.11. (sobota)
11.12. (sobota)
3. WOK Żłobnica
20.11. (sobota), 27.11. (sobota)
11.12. (sobota)
4. WOK Dębina
18.11. (czwartek), 25.11.
(czwartek) ,02.12. (czwartek)
5. WOK Kamień
23.11. (wtorek), 30.11. (wtorek)
07.12. (wtorek)
6. WOK Czyżów
20.11. (sobota), 27.11. (sobota)
11.12. (sobota)
7. WOK Rogowiec 19.11. (piątek), 26.11. (piątek)
10.12. (piątek)
8. WOK
27.11. (sobota), 30.11. (wtorek)
Łuszczanowice
07.12. (wtorek)
9. WOK Łękińsko
20.11. (sobota), 27.11. (sobota)
11.12. (sobota)
10. WOK Wolica
19.11. (piątek), 26.11. (piątek)
07.12. (wtorek)

GODZINY

17.00-19.00

17.00-19.00
16.00-18.00
17.00-19.00
16.00-18.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
16.00-18.00
15.00-17.00

HIP-HOPOWE warsztaty
GOK organizuje warsztaty HIP-HOPu, które poprowadzi instruktorka Anna Lewińska - laureatka wielu turniejów tańca towarzyskiego rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
posiadająca mistrzowską klasę A w stylu standardowym i latynoamerykańskim.
Warsztaty obejmują:
• ćwiczenia rozgrzewające, rozciągające i ogólnorozwojowe
• naukę choreografii
• naukę wyrażania emocji poprzez taniec
• zwiększenie świadomości ciała
• kształcenie umiejętności improwizacji
Warsztaty będą się odbywały w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kleszczowie w dniach: ● 18 listopada, ● 25 listopada, ● 2 grudnia w godz. 18.00 – 19.30. Wiek uczestników - dowolny.
Podsumowaniem warsztatów będzie Mikołajkowy Pokaz, zorganizowany 5 grudnia. Więcej informacji: tel. 44/ 731 35 63.

