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Będzie
ściślejsza współpraca
29 stycznia w auli Kompleksu SOLPARK odbyło się
spotkanie z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy Kleszczów.
Właścicieli firm
i przedstawicieli
władz większych
przedsiębiorstw
przywitał wójt
gminy Sławomir
Chojnowski. Podkreślił wpływ lokalnego biznesu
na utrzymujące
się ciągle niskie
wskaźniki bezrobocia w gminie
Kleszczów. Zwrócił też uwagę na ścisły związek rozwoju gospodarczego gminy
ze stale powiększającą się liczbą mieszkańców. Poinformował
zebranych o najważniejszych przedsięwzięciach, które realizuje lub wkrótce będzie realizować gmina Kleszczów. Zapowiedział też organizowanie częstszych spotkań z przedstawicielami lokalnego biznesu.
Jednym z istotnych celów zorganizowanego przez gminę
spotkania było poznanie oczekiwań lokalnych przedsiębiorå ciąg dalszy na str. 3

Wysoko w rankingu
15 stycznia zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
2014. Technikum Nowoczesnych Technologii im.
Jana Pawła II w Kleszczowie znalazło się na
IX miejscu prestiżowej listy, złożonej z 300 najlepszych techników w Polsce. W uroczystej gali,
na której ogłoszono wyniki rankingu, uczestniczyła
6-osobowa reprezentacja
TNT w Kleszczowie.
Więcej na str. 8.

Zapraszamy na zebrania

W połowie lutego w każdym z dziesięciu sołectw odbędzie się zebranie wiejskie, z udziałem wójta gminy, radnych oraz pracowników
Urzędu Gminy Kleszczów. W zaproponowanym przez wójta porządku
znalazły się takie tematy, jak: ● omówienie realizacji wniosków mieszkańców i rad sołeckich, zgłoszonych w roku 2013; ● omówienie głównych kierunków działań gminy z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych
dotyczących danego sołectwa w roku 2014; ● dyskusja; ● przyjęcie
wniosków.
Szczegółowy harmonogram zebrań Czytelnicy znajdą na str. 4.

Karnawałowe święto seniorów

Jak co roku obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka w naszej gminie miały szczególny wymiar. W uroczystym spotkaniu, zorganizowanym 18 stycznia
w sali widowiskowej
Wiejskiego Ośrodka
Kultury w Łękińsku
uczestniczyło ponad
200 babć i dziadków.
Więcej na str. 12.

To nie jest gminna strona

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane na stronie internetowej www.gminakleszczow.info. Strona oznaczona herbem gminy
Kleszczów i nazwą „Portal informacyjny gminy Kleszczów” została utworzona na zlecenie Fundacji
Rozwoju Gminy Kleszczów. Odpowiedzialność za publikowane na niej materiały ponosi zleceniodawca (czyli fundacja) oraz wykonawca - firma o nazwie Easy-Media Robert Kornacki.
Z tego co nam wiadomo żaden z organów gminy (ani Rada Gminy, ani też wójt) nie został poproszony o wyrażenie zgody na posługiwanie się na wspomnianej stronie herbem gminy Kleszczów. Zabrakło nawet zwykłej, grzecznościowej informacji o zamiarze takiego jej oznaczenia.
Informujemy, że oficjalna strona internetowa Gminy Kleszczów to www.kleszczow.pl.

Weronika
wicemistrzynią Polski
Weronika Chojka – uczennica Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
wywalczyła tytuł wicemistrzyni Polski w biegu na 200 metrów podczas odbywających
się w Spale halowych mistrzostw Polski juniorów w lekkoatletyce. Startowała w kategorii juniorów młodszych. Czas, jaki uzyskała na mecie to 25,85.
Więcej na str. 10.
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Powstaje
spółka wodna
Podczas zebrań wiejskich w 2013 r.
zgłaszane były wnioski mieszkańców
o odtworzenie rowów melioracyjnych.
Urząd Gminy informuje, że realizacja
tych wniosków przez gminę jest niemożliwa, bo wykonywanie i utrzymywanie rowów melioracyjnych nie należy do zadań
własnych gminy. Zgodnie z obowiązującym teraz stanem prawnym „wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów”
(art. 74.1 ustawy Prawo wodne), a „utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki
wodnej - do tej spółki” (art. 77.1 ustawy Prawo wodne). Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się
m.in. rowy wraz z budowlami związanymi
z nimi funkcjonalnie.
Obecnie jedynym rozwiązaniem problemu odtworzenia i utrzymywania rowów melioracyjnych na terenie gminy
Kleszczów jest utworzenie spółek wodnych. Rada Gminy w maju 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej
w formie dotacji na zadania z zakresu
Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją. Ta uchwała umożliwia przyznanie dofinansowania
dla spółek wodnych działających na terenie gminy.
Informujemy, że zawiązała się grupa inicjatywna planująca założyć spółkę wodną. Wójt gminy Kleszczów chcąc
pomóc w jej powstaniu informuje wszystkich zainteresowanych, że w dniu 7 lutego br. (piątek) o godz. 16.30 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie założycielskie. Projekt statutu spółki jest umieszczony na
stronie internetowej gminy (www.kleszczow.pl).
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Kleszczów w projekcie
„Łódzkie Energetyczne”

stycznia w siedzibie Międzynarodowych Targów Łódzkich w Łodzi
odbyło się posiedzenie Rady Programowej
projektu „Łódzkie Energetyczne”. Uczestniczył w nim wójt gminy Kleszczów, Sławomir
Chojnowski. W czasie spotkania uzgadniano szczegóły organizacyjne międzynarodowego kongresu „Łódzkie Energetyczne
2014”, w trakcie którego prezentowany będzie energetyczny potencjał województwa
łódzkiego.
Kongres umożliwi mieszkańcom regionu
spotkania z ekspertami ochrony środowiska
i energetyki, reprezentującymi Unię Europejską, USA, Indie i Chiny. Został zaplanowany w dniach 25-27 czerwca. W drugim dniu
kongresu uczestnicy odwiedzą gminę Kleszczów. Zwiedzą m.in. kopalnię i elektrownię,
obejrzą odkrywkę z tarasów widokowych
oraz spotkają się z władzami gminy w kompleksie SOLPARK. Ta część wizyty będzie
okazją do zaprezentowania potencjału inwestycyjnego naszej gminy.

Trzeci dzień kongresu zarezerwowano
na imprezę targową na terenie Międzynarodowych Targów Łódzkich w Łodzi. Będzie
ona służyć pokazaniu potencjału energetycznego regionu łódzkiego oraz budowaniu
energetycznej marki regionu łódzkiego.
Projekt „Łódzkie Energetyczne” ma służyć opracowaniu dokumentów strategicznych dla budowy marki regionalnej opartej
na produkcji energii z węgla brunatnego oraz
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Rada Programowa, której członkiem jest wójt
gminy Kleszczów to ciało doradcze dla realizacji projektu. Przewodniczy jej marszałek
województwa, Witold Stępień.
– Moja praca w ramach Rady Programowej „Łódzkie Energetyczne” ma znaczenie
nie tylko dla podkreślenia znaczenia gminy
Kleszczów w potencjale energetycznym naszego regionu - mówi wójt S. Chojnowski. Będzie pomocna także w opracowywaniu nowej „Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów”.
MSz

Zapisy na kompostowniki
Informujemy, że także w roku 2014 w budżecie gminy Kleszczów zostały zabezpieczone środki na zakup przydomowych kompostowników. Posiadanie kompostowników ułatwi
mieszkańcom zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji.
Pozwoli to jednocześnie w znacznym stopniu zmniejszyć ilość odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie gminy Kleszczów. Tak jak w ubiegłym roku kompostowniki te zostaną
udostępnione mieszkańcom nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia.
Wszystkie zainteresowane osoby, które nie zamówiły kompostowników w roku 2013,
mogą zgłaszać się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 24 i 26, tel. 44/ 731-31-10 wew. 146 lub 131. Zapisy na kompostowniki
przyjmowane będą do końca lutego br.

W

Przebudowa jeszcze potrwa

wyniku podpisania aneksu z wykonawcą przedłużony został do 30
maja tego roku termin zakończenia przebudowy kleszczowskiej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury. Inwestycja rozpoczęła
się jesienią 2012 roku i była planowana na
14 miesięcy. Generalnym wykonawcą jest
częstochowska spółka Cz.P.B.P. „Przemysłówka” S.A.

OGŁOSZENIE
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)
oraz uchwały XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20
listopada 2013 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Łuszczanowice.
Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem
można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie oraz
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Dłuższy termin prac okazał się konieczny m.in. ze względów technologicznych. Elewacyjne płyty włóknowo-cementowe, które zaproponował projektant okazały się zbyt mało
wytrzymałe na wycinanie w nich ozdobnych
łukowatych szczelin. Trzeba było zmienić technologię i wyprodukować płyty wzmocnione
warstwą aluminium.
å ciąg dalszy na str. 6

Rozbudowa drogi

firm, specjalizujących się w budowie dróg, walczyło o uzyskaDz iesięć
nie gminnego zamówienia na rozbudowę 750-metrowego odcinka

drogi, która z centrum wsi Żłobnica prowadzi na teren Kleszczowskiej Strefy
Przemysłowej nr 3.
Wśród oferentów, którzy wzięli udział w przetargu były nie tylko okoliczne
przedsiębiorstwa (Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko,
Lubojenka k/Częstochowy), ale także tak znane firmy jak Strabag i Skanska.
Najkorzystniejszą cenowo ofertę (2.318.304 zł brutto) przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” SA z Piotrkowa Trybunalskiego.
W ramach rozbudowy drogi, która łączy „powiatówkę” o numerze 1901E
z kleszczowską obwodnicą, powstanie podziemna infrastruktura (kanalizacja
deszczowa, kanalizacja teletechniczna, oświetlenie) oraz nowa podbudowa
i nawierzchnia poszerzonej jezdni.
(s)
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Jest sposób na drogę „przez wkop”

K

iedy powstanie droga biegnąca z Kleszczowa w kierunku północnym przez
teren zasypanej już dziury po węglu? To ciągle wielka niewiadoma. Pytanie
jeszcze ważniejsze dotyczy tego, kto tę drogę wybuduje. Początkowo wydawało się,
że zrobi to Kopalnia Bełchatów, w zamian za wykupienie fragmentu gminnej obwodnicy w pobliżu Kamienia oraz drogi przez Dębinę (będą potrzebne kopalni, bo pod
nimi zalega sporo nadającego się do eksploatacji węgla). Były spotkania, negocjacje, powstał już nawet projekt porozumienia.
Z różnych powodów (na ich szczegółowe omówienie nie ma tu miejsca) ten wariant okazał się jednak niemożliwy do zastosowania. Zaczęto więc wskazywać Elektrownię Bełchatów, jako potencjalnego inwestora drogi „przez wkop”. Elektrownia
będzie musiała przecież zapewnić dojazd dla ciężarówek wywożących gips do zbiornika, który ma być usytuowany na terenie zwałowiska wewnętrznego, w pobliżu drogi „przez wkop”. Zgodę na umieszczenie tego zbiornika w „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów” na wniosek spółki PGE GiEK S.A. wydała Rada Gminy Kleszczów.
Wójt gminy, Sławomir Chojnowski spotykał się zarówno z dyrektorami kopalni
i elektrowni, jak też z prezesem zarządu PGE GiEK S.A., by ustalić możliwie najszybszy wariant rozpoczęcia przygotowań do budowy drogi.
– Te rozmowy przekonały mnie, że nie ma szansy na to, by skłonić spółkę do
prowadzenia tej inwestycji - mówi wójt. – Nawet jeśli uznamy, że racja w tej sprawie leży po naszej stronie, a droga „nam się należy”, bo wcześniej kopalnia zlikwidowała trzy inne drogi, wiem że PGE będzie się bronić przed wydaniem pieniędzy
na drogową inwestycję, a mieszkańcy będą czekać kolejne lata na skrócenie dojazdu do Bełchatowa.
Na grudniowym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Kleszczów, na którym miano omawiać m.in. temat zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym
także nowych dróg gminnych, nie zjawił się - pomimo zaproszenia przez przewodniczącego Rady Gminy - dyrektor Elektrowni Bełchatów. Komisje przyjęły co prawda
kolejny wniosek o wybudowanie drogi „przez wkop” przez PGE GiEK S.A. (to stanowisko miało być potem wysłane do władz energetycznej spółki), jednak wójt Sławomir Chojnowski nie wierzy w to, że dalsza wymiana korespondencji przyspieszy rozpoczęcie przygotowań do budowy drogi.
– Gmina powinna jak najszybciej porozumieć się z kopalnią w sprawie gruntów
pod tę inwestycję, zacząć prace przygotowawcze i projektowe, i zbudować tę drogę
na zasadzie specustawy - mówi wójt. – Zaplanowałem w projekcie budżetu na 2014
rok pieniądze na ten cel. W ten sposób najszybciej uda się rozwiązać ważną dla
mieszkańców sprawę. Uważam też, że są sposoby na skuteczne odzyskanie pieniędzy, które wydamy na budowę drogi „przez wkop”.
(s)

Będzie ściślejsza współpraca
å ciąg dalszy ze str. 1
ców - zarówno co do form współpracy z gminną administracją, jak i oczekiwań m.in.
w zakresie szkoleń i tematycznych spotkań informacyjnych. Do tego celu służyła
opracowana przez Urząd Gminy szczegółowa, anonimowa ankieta.
Krótkie prezentacje multimedialne pokazane w trakcie spotkania pozwoliły przekazać uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące: podatków i opłat lokalnych
obowiązujących w gminie Kleszczów; programu gminnych dotacji na zakup i montaż
urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń; oferty ARR „Arreks”, adresowanej do małych, średnich i dużych
przedsiębiorców; roli Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bełchatowie w udostępnianiu informacji potrzebnych do skutecznego starania się
o unijne dotacje.
Przed wejściem do auli działały stoiska informacyjne: Urzędu Gminy, kompleksu SOLPARK, a także Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w Bełchatowie. Uzupełnieniem spotkania i okazją do chwili relaksu był występ
Kabaretu Skeczów Męczących. Po jego zakończeniu lokalni przedsiębiorcy zostali zaproszeni na poczęstunek.
(s)
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Ważne dla Złotych Jubilatów
Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy w 2014 roku będą obchodzić Złote
Gody, by do 28 lutego br. powiadomili o swoim 50-leciu
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kleszczowie. Dotyczy to w szczególności tych osób, które pół wieku temu
brały ślub cywilny na terenie innej gminy, a dopiero w następnych latach stały się mieszkańcami gminy Kleszczów.
USC nie zawsze posiada dokumenty potwierdzające fakt
zawarcia małżeństwa przez te osoby.
Złote Gody mieszkających na terenie gminy małżeństw,
obchodzących 50-lecie swojego związku, są świętowane
na wspólnej uroczystości, organizowanej przez wójta gminy. W jej trakcie jubilatom są wręczane medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta
RP. Procedura przyznawania tych odznaczeń trwa kilka
miesięcy.

Bezpłatne porady psychologa i prawnika
W tym roku dla mieszkańców gminy Kleszczów dostępne
jest specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne,
organizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Tak jak w poprzednich latach
można korzystać z bezpłatnych porad psychologa. Jego
dyżury odbywają się w każdy piątek w godz. 15.00-18.00
w siedzibie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (pokój nr
15 na parterze).
Dyżury prawnika, który udziela porad odwiedzającym
go mieszkańcom gminy, organizowane są w każdy drugi
i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. od 16.00 do 20.00.
Miejsce udzielania porad - siedziba Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2).

Terminy ważne dla stypendystów
Przypominamy terminy składania wniosków o przyznanie
stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce oraz za
szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach:
• uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - do 28 lutego br.,
• studenci - do 30 marca br.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pok. nr 7) lub pod numerem telefonu 44/
731-31-10 wew.141.

Zbliża się czas rozliczania rocznych PIT-ów
W Urzędzie Gminy w Kleszczowie (Punkt Obsługi Klienta)
zainteresowani mieszkańcy mogą otrzymać formularze
PIT-ów, potrzebne do indywidualnego rozliczenia podatku
dochodowego za rok 2013. Dostępne są druki PIT-ów składanych najczęściej: PIT-36, PIT-37, PIT/O. Wydane przez
Ministerstwo Finansów broszury informacyjne, pomocne
w poprawnym wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego, są także dostępne, choć ze względu na niewielki
nakład może ich nie wystarczyć dla wszystkich.
Służby skarbowe zachęcają - tak jak co roku - do wysyłania deklaracji podatkowych za pośrednictwem Internetu,
poprzez system e-deklaracje, nie wymagający kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Korzyścią z takiego
sposobu rozliczania podatku jest nie tylko oszczędność
czasu i niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej, ale
też przyspieszenie terminu zwrotu nadpłaconego podatku.
Osoby zainteresowane odsyłamy po szczegóły na stronę
www.e-deklaracje.gov.pl.
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Harmonogram
zebrań wiejskich
10 lutego (poniedziałek) - DĘBINA - godz. 1600 - Dom kultury - Uczestnicy
z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński, Halina
Zagórska
11 lutego (wtorek) - ROGOWIEC - godz. 1600 - Świetlica w Rogowcu
- Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert
Olewiński, Halina Zagórska
11 lutego (wtorek) - KAMIEŃ - godz. 1730 - Remiza OSP - Uczestnicy
z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński, Halina
Zagórska
12 lutego (środa) - ANTONIÓWKA - godz. 1630 - Dom kultury - Uczestnicy
z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński,
Mariusz Sobociński
12 lutego (środa) - ŻŁOBNICA - godz. 1800 - Dom kultury (budynek starej
szkoły) - Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski,
Robert Olewiński, Lesław Jańczyk
13 lutego (czwartek) - CZYŻÓW - godz. 1600 - Świetlica wiejska Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert
Olewiński, Henryk Michałek, Krystyna Ciesielczyk
13 lutego (czwartek) - WOLICA - godz. 1800 - Dom kultury - Uczestnicy
z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński,
Henryk Michałek, Krystyna Ciesielczyk
17 lutego (poniedziałek) - KLESZCZÓW - godz. 1700 - Aula SOLPARKU
- Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert
Olewiński, Halina Gurazda, Tadeusz Kuśmierek, Mirosław Misiak, Jan
Olczak, Jarosław Rzeźnik
18 lutego (wtorek) - ŁUSZCZANOWICE - godz. 1700 - Dom kultury
- Uczestnicy z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert
Olewiński, Paweł Bujacz, Dariusz Bujacz
19 lutego (środa) - ŁĘKIŃSKO - godz. 1700 - Dom kultury - Uczestnicy
z ramienia samorządu: Sławomir Chojnowski, Robert Olewiński,
Jacenty Kociniak, Jacek Pacholik

Jacy specjaliści przyjmują
w GOZ w Kleszczowie?
Mieszkańcom gminy Kleszczów przypominamy, że w Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie dwa razy w miesiącu mogą korzystać z porad lekarzy specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
nr 2 im. WAM w Łodzi.

W drugi czwartek
każdego miesiąca przyjmują następujący lekarze:
● kardiolog - internista, ●
okulista, ● laryngolog, ●
neurolog, ● dermatolog, ●
radiolog (USG), ● pediatra
- lekarz z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ●
ginekolog (USG) - lekarz
z Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi.
 W czwarty czwartek każdego miesiąca przyjmują lekarze
specjaliści: ● kardiolog - internista, ● dermatolog, ● okulista, ●
ortopeda, ● urolog, ● radiolog (USG), ● endokrynolog, ● pulmonolog, ● pediatra - lekarz z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ● ginekolog (USG) - lekarz z Centrum Zdrowia Matki Polski
w Łodzi.
Zapisy odbywają się w dniu przyjazdu lekarzy, osobiście w rejestracji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie w godz. 7.008.00, telefonicznie w godz. 8.00-9.00.
Telefon do rejestracji: 44/ 731 30 15.

NR 3/382

Szkolenia w FRGK
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów ogłasza zapisy na szkolenia i kursy dla mieszkańców gminy Kleszczów. Jak wynika z dokonanych już zgłoszeń jest zainteresowanie następującymi szkoleniami:
• obsługa wózków widłowych
• obsługa maszyn ciężkich – ładowarki, koparki, spycharki,
walce
• prawo jazdy kat. C i E
• przewóz rzeczy
• instruktor nauki jazdy
• uprawnienia SEP
Ponadto Fundacja informuje, że przyjmuje zapisy na każdego rodzaju szkolenia podnoszące kwalifikacje mieszkańców gminy.
Zostaną one zorganizowane pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej 15-osobowej grupy.
Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu kosztów
udziału w szkoleniach wszystkim mieszkańcom gminy Kleszczów
w wysokości 50 proc., a bezrobotnym mieszkańcom - 70 proc. Warunkiem uczestnictwa w kursie, oprócz stałego zameldowania na terenie gminy Kleszczów, jest wpłata zaliczki w wysokości 200 zł. Zapisy przyjmuje sekretariat Fundacji do dnia 28 lutego 2014 r.

Podsumowania w OSP

zebrania sprawozdawcze odbędą się w lutym i marW alne
cu w każdej z dziewięciu jednostek Ochotniczej Straży

Pożarnej, działających na terenie gminy Kleszczów. Zarząd
Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Kleszczowie ustalił kalendarz tych
zebrań:
• Łękińsko - 1 lutego, godz. 17.00
• Czyżów - 7 lutego, godz. 17.00
• Łuszczanowice - 14 lutego, godz.
18.00
• Wolica - 15 lutego, godz. 17.00
• Kleszczów - 21 lutego, godz. 17.00
• Antoniówka - 22 lutego, godz. 18.00
• Kamień - 28 lutego, godz. 17.00
• Dębina - 1 marca, godz. 17.00
• Żłobnica - 15 marca, godz. 18.00
Na koniec odbędzie się podsumowujące zebranie Zarządu
Oddziału Gminnego. Zaplanowane zostało na 12 kwietnia.
(s)

Zapisy do wakacyjnych
szkół językowych
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że przyjmuje zapisy chętnych mieszkańców gminy Kleszczów na wyjazdową naukę
języków do Anglii i Niemiec.
Warunki, jakie powinien spełniać uczestnik wyjazdu:
o być mieszkańcem gminy Kleszczów, zameldowanym na terenie
gminy przynajmniej od 1 roku,
o wiek uczestnika od 16 do 25 roku życia,
o udokumentowana znajomość języka (angielskiego, niemieckiego) w stopniu przynajmniej podstawowym.
Przewidywany koszt wyjazdu jednej osoby wynosi ok. 8.500 zł.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zobowiązuje się do zrefundowania części kosztów w wysokości:
- 70 proc. - osobom bezrobotnym/uczącym się,
- 50 proc. - osobom pracującym.
Z dopłaty Fundacji mogą skorzystać osoby, które dotychczas
korzystały z tego przywileju jeden raz. Zapisy przyjmowane są w
biurze Fundacji do dnia 21.03.2014 r. wraz z wpłatą 50-procentowej
zaliczki.
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PUP ogłosił terminy
naboru wniosków
21 stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił terminy naboru wniosków na dofinansowanie aktywnych form zwalczania bezrobocia w roku 2014. Oto szczegóły:
• staże - od 3 lutego - do wyczerpania limitu środków;
• roboty publiczne - od 3 lutego - do wyczerpania limitu środków;
• prace interwencyjne - od 3 lutego - do wyczerpania limitu środków;
• szkolenia grupowe oraz szkolenia wskazane przez osobę
uprawnioną - od 3 marca - do wyczerpania limitu środków;
• refundacja kosztów egzaminu i licencji - od 3 marca - do wyczerpania limitu środków;
• przygotowanie zawodowe dorosłych - od 3 lutego - do wyczerpania limitu środków;
• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: pierwszy nabór wniosków odbędzie się w terminie
od 3 do 20 lutego. Kolejne wnioski przyjmowane będą od 1 do
20 dnia każdego miesiąca - do wyczerpania limitu środków finansowych;
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:
pierwszy nabór wniosków odbędzie się w terminie od 3 do 20
lutego. Kolejne wnioski przyjmowane będą od 1 do 20 dnia każdego miesiąca - do wyczerpania limitu środków finansowych.
UWAGA:
W związku z realizacją projektu systemowego „Pomyśl o jutrze”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakładającego zorganizowanie
stażu dla osoby bezrobotnej oraz przyznanie osobie bezrobotnej
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej priorytetowo będą traktowane osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby
do 25 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,
pozostające w rejestrze w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania!

Po szkoleniu czas na staże

20

grudnia zakończył się w Kleszczowie etap szkoleń, związanych z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje drogą do
sukcesu”. Spółka P.H.U. Plusk, która prowadzi ten projekt, przeprowadziła dwa cykle zajęć szkoleniowych. Zajęcia odbywały się
w siedzibie ARR „Arreks”. W pierwszym z nich (Indywidualny Plan
Działania) szesnaście osób odbyło po dwa spotkania z doradcą zawodowym. Celem poradnictwa indywidualnego było określenie dalszej ścieżki zawodowej każdego z uczestników, m.in. poprzez analizę jego predyspozycji zawodowych, określenie mocnych i słabych
stron. Wspólnie z doradcą zawodowym zostało opracowane profesjonalne CV oraz list motywacyjny.
Drugi cykl zajęć miał formę poradnictwa zawodowego. Dwie
grupy 10-osobowe po 20 godzin pracowały z doradcą zawodowym. Celem tych zajęć było nabycie umiejętności szukania nowego miejsca pracy poprzez poznanie technik aktywnego poszukiwania pracy.
Następnym etapem projektu „Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu” są płatne trzymiesięczne staże dla uczestników. Mają się one
odbywać w firmach na terenie powiatu bełchatowskiego. Czas trwania stażu to maksymalnie 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie). Celem stażu jest zdobycie doświadczenia zawodowego, a także rozwinięcie umiejętności praktycznych. Staż odbywać się ma
na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą, uczestnikiem i firmą realizującą szkolenia (P.H.U. Plusk Sp. z o.o.). Uczestnik otrzyma wynagrodzenie, którego koszty pokrywać będzie wspomniana firma.
Przedsiębiorcy zainteresowani nawiązaniem współpracy mogą
się kontaktować z Biurem Projektu w Łodzi, ul. Gdańska 91/93.
(s)
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RUBOR zwiększa potencjał

S

topniowo zwiększa zatrudnienie zakład firmy Rubor Sp.
z o.o., zbudowany w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 3 (Żłobnica). Rozłożona na raty budowa głównej hali oraz
pomocniczych budynków rozpoczęła się na 7-hektarowej działce
w 2009 roku. Teraz główna hala ma imponującą powierzchnię 13
tys. m². Została wyposażona w suwnice o udźwigu od 5 do 16 ton
oraz w maszyny: do mechanicznego cięcia materiałów, termicznego cięcia materiałów, przeróbki plastycznej, obróbki skrawaniem
oraz spawania. Zakład jest przygotowany także do zabezpieczania antykorozyjnego wykonywanych konstrukcji stalowych. Ten proces odbywa
się w specjalnej komorze
śrutowniczej i na tzw. linii
czyszczącej. Powłoki malarskie są nakładane z wykorzystaniem agregatów.
Widok hali produkcyjnej
i jej wyposażenia znaleźć
można w galerii na stronie
internetowej firmy (www.
rubor.pl). Z niej pochodzi
prezentowana fotografia. Jak wynika z zamieszczonych tu informacji obecnie firma w Żłobnicy zatrudnia 80 pracowników produkcyjnych i 20 pracowników obsługi techniczno-handlowej.
(s)

Firma Z.P.R. „RUBOR”
poszukuje do pracy w Żłobnicy (ul. Milenijna 5)
pracowników w następujących zawodach:
1. Ślusarz – monter konstrukcji stalowych

Wymagania: ● dobra znajomość rynku technicznego,
● doświadczenie w pracy na stanowisku montera –
trzy lata, ● obsługa palnika ręcznego, ● wykonywanie
spoin szczepnych, ● umiejętność pracy w zespole,
● uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu „0”, ●
sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych
zadań.

2. Spawacz

Wymagania: ● aktualne uprawnienia metodą 135
(spawanie półautomatem), ● doświadczenie w pracy
na stanowisku spawacza – trzy lata, ● znajomość
rynku technicznego, ● umiejętność pracy w zespole, ●
uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu „0”.

3. Malarz (branża - konstrukcje stalowe)

Wymagania: ● doświadczenie w pracy na stanowisku
malarza – dwa lata, ● umiejętność pracy w zespole, ●
malowanie pistoletem pneumatycznym

Szczegółowych informacji w firmie Z.P.R. „RUBOR” udziela
Katarzyna Waloch, tel. 44/ 731 49 23.

Oferujemy pracę dorywczą na zlecenie
w dziale technicznym
Wymagania: miejsce zamieszkania KLESZCZÓW,
prawo jazdy kat. B, własny samochód,
dyspozycyjność, najchętniej emeryt/rencista.
Tel. 68/328 09 62, e-mail: gfbiuro@wp.pl.
Prosimy dzwonić w dni robocze w godz. 8.00-16.00.
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Przebudowa jeszcze potrwa
å ciąg dalszy ze str. 2
Mocowanie barwnych płyt elewacyjnych na wspornikach trwa od
grudnia.
Pogoda bez mrozów i opadów
sprzyjała firmie podwykonawczej,
która jeszcze w grudniu zdążyła zakończyć prace brukarskie na placu
po zachodniej stronie budynku. Nawierzchnia z naturalnego kamienia
w dwóch odcieniach będzie stanowić
pokrycie zaplanowanego w tym miejscu parkingu dla 12 aut.

NR 3/382

Wspólnie z armią
wolontariuszy WOŚP…
… kwestowali też uczniowie szkół gminy Kleszczów. XXII Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywał się pod hasłem „Na
ratunek”. W tym roku zbierane były fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Każdy z wolontariuszy, oprócz identyfikatora - posiadał symbol Fundacji WOŚP - serduszko oraz tekturową skarbonkę.
Ośmioro uczniów Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta zebrało podczas kwesty 3350,65 zł. Sześć wolontariuszek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zebrało 1690 zł, a pięcioro uczniów
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku - 1299,20 zł i 0,10
euro.
Puszki WOŚP wraz z zebranymi datkami zostały odwiezione do
Powiatowego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bełchatowie. Kwestujący uczniowie oraz opiekujący się nimi podczas akcji dorośli (nauczyciele i rodzice) przekazują podziękowania wszystkim ofiarodawcom, którzy wzięli udział w XXII Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
(s)

Nowiny z SOLPARKU
Wewnątrz budynku trwają m.in. prace przy wykończeniu sali widowiskowej. Można już zobaczyć specjalne belki nośne, jeżdżące po zagłębionych w podłodze szynach. Do tych belek będą mocowane fotele na części widowni.
Trzy „testowe” fotele o czerwonych obiciach zostały już zamontowane na skraju pierwszego rzędu.
W razie potrzeby rzędy foteli zostaną schowane pod sceną. Druga
część widowni także będzie mogła być zdemontowana, ale inną
metodą.
Wykonawcę czekają teraz prace związane z wykonaniem parkietowej podłogi i wykończeniem
bocznych ścian sali widowiskowej.
(s)

Chór kolędował w Chełmnie

K

leszczowski Chór Mieszany „Sonore” pod dyrekcją Sławomira
Szafrańskiego rywalizował w IX Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek,
który odbywał się 18 stycznia w Chełmnie. Chór wystąpił w 25-osobowym składzie. Czternaście dziewcząt (8 sopranów
i 6 altów) oraz jedenastu mężczyzn (5 tenorów i 6 basów) zaśpiewało cztery kompozycje: „Lulajże Jezuniu”, „Hola, hola
pasterze z pola” oraz zaczerpnięte z bogatych zasobów staropolskich utworów:
„Pieśń o Narodzeniu Pańskim” Wacława
z Szamotuł oraz „Magnum Nomen Domini” Bartłomieja Pękiela.
Decyzją jury, któremu przewodniczył
prof. Leszek Bajon kleszczowski chór za
swój występ został nagrodzony Brązowym Pasmem.
(s)

l Ponad 2650 osób polubiło profil SOLPARKU na Facebooku.
Pod adresem www.facebook.com/SolparkKleszczow znaleźć można najszybciej aktualizowane informacje o atrakcjach kleszczowskiego kompleksu, o promocjach proponowanych klientom, a także
komentarze osób odwiedzających ten profil. Polecamy zarówno tę
stronę, jak i tradycyjny adres www.solpark-kleszczow.pl.
l 14 lutego (Walentynki) SOLPARK proponuje miłośnikom kina
dwa seanse filmowe. Zostaną pokazane polskie filmy „Jack Strong”
(godz. 11.00 i 17.30) oraz „Facet (nie)potrzebny od zaraz” (godz.
20.00). Bilety można kupić w kasie SOLPARKU.
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O Biblii brzeskiej
w gimnazjum

stycznia uczniowie Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie wzięli udział w dwugodzinnej prelekcji poświęconej
450. rocznicy wydania Biblii brzeskiej. Podczas wykładu uczniowie
dowiedzieli się m.in., że Biblia brzeska to drugi (po katolickiej Biblii Leopolity) przekład całości Pisma Świętego na język polski. Biblia brzeska to dzieło polskich kalwinów, wydrukowane w 1563 roku. Jest to
jednocześnie jeden z pierwszych na świecie nowożytnych przekładów
całej Biblii z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego.
Przekaz informacji, poświęconych temu dziełu uatrakcyjniły
slajdy, pokazujące starodruki oraz oryginalne fragmenty tekstu.
Uczniowie próbowali sami odczytywać fragmenty i próbowali swoich sił
w tłumaczeniu oryginału Biblii.
Spotkanie z gimnazjalistami
prowadzili Ewa Jóźwiak - prezes
Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz kierownik Biblioteki Synodu KER - Krzysztof Bandoła-Skierski. Prelekcji wysłuchali
także zaproszeni goście: wójt gminy
Kleszczów Sławomir Chojnowski,
ksiądz Krzysztof Góral z Parafii
Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie oraz proboszcz Parafii
p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie Andrzej Pękalski.
***
Zgodnie z podstawową zasadą Reformacji Biblia miała być
czytana w językach ojczystych, nie po łacinie. Dlatego w połowie
XVI wieku polscy ewangelicy (zgodnie z informacjami znalezionymi w Wikipedii na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony
Królestwa Polskiego działało wówczas 720 zborów, z tego 251 re-
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formowanych i 64 – braci czeskich) dostrzegli potrzebę posiadania
własnego dokładnego tłumaczenia Biblii. Zespół tłumaczy został
wyznaczony w 1559 roku na synodzie w Pińczowie. To miasto było
głównym ośrodkiem Reformacji polskiej.
Biblia brzeska została wydana w nakładzie około 500 egzemplarzy w Brześciu Litewskim (stąd jej nazwa). To duża i misternie zdobiona księga - ma wymiary 255 na 401 mm. Zawiera starannie wykonane drzeworyty na stronie tytułowej i w części starotestamentowej.
Tekst tworzą duże gotyckie czcionki. Przypisy i objaśnienia (na brzegach i na dole stron) zostały wydrukowane drobniejszą czcionką.
Ewangelicy podkreślają, że
Biblia brzeska nie jest wyłącznie
pomnikiem polskiej myśli teologicznej i językowej wieku XVI.
Jest to także dzieło, które miało
duży wpływ na kształtowanie się
literackiego języka polskiego.
Obchody ważnej dla społeczności ewangelickiej 450. rocznicy
wydania Biblii brzeskiej odbywały
się w roku 2013 w różnych formach, także w powiecie bełchatowskim, gdzie funkcjonują trzy
parafie ewangelicko-reformowane. Na przełomie maja i czerwca
w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie udostępniony został dla
Strona tytułowa „Biblii brzeskiej”
zwiedzających oryginalny egzemplarz Biblii brzeskiej.
W połowie listopada w bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie odbył się natomiast cykl okolicznościowych spotkań
historycznych, poświęconych rocznicy.
(s)

Nie tylko węgiel
i energetyka

w Bełchatowie odbędzie
17 marca
się konferencja „Obszar funkcjo-

Łuszczanowice 101 B

GIEŁDA ZWIERZĄT I PTAKÓW
Każda pierwsza i trzecia niedziela
miesiąca od godz. 6 rano.
Wstęp wolny
Tel. 515 555 200
Kolonia Krępa 28 (koło Radomska)
www.gieldaptakowkrepa.pl

nalny Zagłębia Górniczo - Energetycznego Bełchatów – potencjał, innowacyjność, rozwój. Węgiel, energetyka i co
jeszcze?”. Jej współorganizatorami są:
Urząd Miasta Bełchatowa, Starostwo
Powiatowe w Bełchatowie oraz Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. W czasie konferencji omawiane mają być takie
zagadnienia, jak: ● plany dotyczące rozwoju regionu - obszaru funkcjonalnego
Bełchatów na lata 2014-2020, ● szanse i zagrożenia związane z monokulturą
gospodarczą bełchatowskiego zagłębia,
● możliwości wykorzystania potencjału Kopalni i Elektrowni Bełchatów, ● alternatywy dla bełchatowskiego zagłębia
górniczo-energetycznego.
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa
Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego w
Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz środowisk naukowych.
(s)
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Szkolne wieści
Poszli szlakiem powstańców
Cztery uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie pod opieką Sylwii Łuźniak wzięły udział w XIV Regionalnym
Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych z 1863 r., który odbył
się 19 stycznia. Uczestnicy tego wydarzenia, którego trasa prowadziła od miejscowości Parzno, przez Kluki, Kaszewice i Kurnos,
wzbogacili swoją wiedzę o historii Powstania Styczniowego na naszych ziemiach, mieli też okazję uczcić styczniowych powstańców.
Marsz na 15-kilometrowej trasie rozpoczął się po odprawieniu Mszy
św. w kościele w Parznie. Na zakończenie rozstrzygnięty został konkurs na najciekawszy strój imitujący ubiory powstańców. Uczestnicy
otrzymali książkę Łukasza Politańskiego, poświęconą Powstaniu
Styczniowemu na terenie powiatu bełchatowskiego. Marsze szlakiem powstańców są organizowane z inicjatywy Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Bełchatowie.

Izabela wygrywa „Turniej Jednego Wiersza”
15 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie odbył się konkurs recytatorski w języku angielskim „Turniej Jednego Wiersza”. W pierwszej części uczestnicy recytowali wybrany
wiersz w języku angielskim, a w drugiej części interpretowali go w
języku polskim. Spośród trzech uczennic, które w recytatorskim turnieju reprezentowały ZSP w Kleszczowie najlepiej został oceniony
występ Izabeli Tatara, która wywalczyła pierwsze miejsce. Sylwia
Bujacz otrzymała wyróżnienie.

Jakub Mazur laureatem OLIMPUSA
Zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu matematycznego OLIMPUS. W Szkole Podstawowej w Kleszczowie do konkursowej rywalizacji przystąpiło 46 uczniów. Najliczniej reprezentowane
były klasy piąte (21 uczniów), ale największy sukces odniósł jeden
z dziewięciu uczestniczących w OLIMPUSIE czwartoklasistów - Jakub Mazur (kl. IV b). Zdobywając 226 na 240 punktów znalazł się
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w grupie czwartoklasistów, sklasyfikowanych na ósmym miejscu i
otrzymał tytuł laureata. Zasługujące na uwagę wyniki uzyskali ponadto: Amanda Kulińska (kl. V a) - 190 pkt., Aleksander Antosiewicz
(kl. VI a) i Dominik Zbies (kl. VI b) - po 188 pkt.

Czworo awansowało do okręgu

Uczniowie ZSP w Kleszczowie brali udział w eliminacjach do XVI
Olimpiady Filozoficznej. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:
uczniowie kl. II a LO - Joanna Jędrzejczyk i Piotr Zbies oraz uczniowie kl. III TNT - Mateusz Moszyński i Michał Szustakiewicz. Etap
okręgowy odbędzie się w Częstochowie 8 lutego.

Na styczniowym rajdzie

11 stycznia ośmioro członków Szkolnego Koła PTSM w Szkole Podstawowej w Kleszczowie pod opieką Agnieszki Szczęsnej brało udział
w XV Noworocznym Rajdzie z Mikołajem w Dłutowie. Rajd stał się nie
tylko okazją do zawarcia nowych znajomości, ale przede wszystkim
do poszerzenia wiedzy ekologicznej i zdobycia wiadomości o gminie
Dłutów i powiecie pabianickim.
W programie rajdu znalazła się 6-kilometrowa, piesza wycieczka
po terenach leśnych,
urozmaicona turniejem
drużynowego przeciągania liny. Wcześniej
uczniowie rywalizowali
w konkursach sprawdzających wiedzę, m.in.
z zakresu profilaktyki i
ekologii. W pierwszym
z tych konkursów Maria
Szafrańska z kl. VI a w Kleszczowie wywalczyła I miejsce. Impreza
zakończyła się turystycznym ogniskiem i spotkaniem ze św. Mikołajem, który wręczył upominki wszystkim uczestnikom rajdu.
å ciąg dalszy na str.12

Kleszczowskie TNT w dziesiątce najlepszych

R spośród 2291 wszystkich, poddanych oce-

anking prezentuje 500 najlepszych liceów

nie liceów ogólnokształcących i 300 najlepszych
techników spośród 1867 szkół tego typu. Zestawienie liceów i techników bazuje na wynikach, jakie uczniowie tych szkół uzyskali na maturze (w
zakresie przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych), a także na sukcesach odniesionych przez
nich w olimpiadach przedmiotowych. W przypadku
techników pod uwagę były też brane wyniki egzaminu zawodowego.
Technikum Nowoczesnych Technologii im.
Jana Pawła II w Kleszczowie zajęło IX miejsce
w Polsce, II miejsce w rankingu techników województwa łódzkiego oraz IV miejsce w rankingu maturalnym w Polsce. Druga z kleszczowskich
szkół - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
znalazła się na 43 miejscu w województwie łódzkim.
Gala finałowa, podczas której zostały oficjalnie ogłoszone wyniki rankingu, odbyła się 15 stycznia w Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie. Uczestniczyli w niej dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z kilkudziesięciu najlepszych polskich liceów i techników, rektorzy szkół wyższych, samorządowcy, kuratorzy oświaty i dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz minister edukacji
narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.
Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie reprezentowali: dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz, nauczyciele Rena-

Czołówka rankingu techników
ta Patyk i Krzysztof Smółka oraz uczniowie: Sebastian Sewerynek,
Mariusz Frukacz i Łukasz Nowicki.
– Jesteśmy ogromnie dumni z wyników, które uzyskaliśmy
zaledwie w ciągu 4 lat istnienia naszych szkół - podkreśla dyrektor A. Nagoda-Gębicz. – Naszymi konkurentami były szkoły z największych miast w Polsce, działające już od kilkudziesięciu lat.
(s)
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Biblioteka podsumowała

roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zakupiła
W 2013
do swoich placówek 1319 książek oraz 683 egzemplarzy zbio-

rów specjalnych, do których zaliczamy płyty DVD, audiobooki i nagrania
muzyczne. Biblioteka otrzymała również 37 książek w darze, głównie od
czytelników. Zakupy książek oraz dokumentów elektronicznych realizowane były dzięki dotacji z Urzędu Gminy w Kleszczowie, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z pozyskanych kar za przetrzymanie zbiorów specjalnych. W ubiegłym roku czytelnicy przetrzymujący
filmy czy audiobooki „wsparli” biblioteczne zakupy kwotą 2146,06 zł.
W 2013 roku w rejestrze czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie znajdowało się 1554 czytelników. Biblioteka odnotowała 17 683 odwiedziny w wypożyczalni i 12 895 odwiedzin czytelników
w czytelni.
Wypożyczenia kształtowały się w następujący sposób: l książki:
17 329 woluminów, l płyty CD, DVD, BluRay: 14 717 sztuk, l gazety:
2927 egzemplarzy. Czytelnicy korzystali też z udostępnionych na miejscu
przez pracownice GBP w Kleszczowie książek (3584 woluminów) oraz
gazet (2153 egzemplarzy).
Średnia dzienna odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła 60,35. Z wypożyczalni, czytelni i katalogów online w ciągu jednego dnia korzystało
średnio ponad 127 osób. Średnia dzienna wypożyczeń na zewnątrz wyniosła 109,37.
Najaktywniejszy czytelnik wypożyczył w 2013 roku 228 książek, zaś
rekordzista „kinoman” wypożyczył 135 płyt z nagraniami.
Najchętniej wypożyczane książki dla dorosłych w ubiegłym roku to
bijąca rekordy sprzedaży i popularności trylogia erotyczna Eriki Leonard
James „Pięćdziesiąt twarzy Greya”, „Ciemniejsza strona Greya” i „Nowe
oblicze Greya”. W roku 2013 dużym zainteresowaniem cieszyły się
poza tym książki: „Zalotnice i wiedźmy” Joanny Miszczuk oraz „Alibi na
szczęście” Anny Ficner-Ogonowskiej, dziennik z czasu choroby Jerzego
Stuhra „Tak sobie myślę” i autobiografia Danuty Wałęsowej „Marzenia
i tajemnice”.
Młodzież najchętniej sięgała na biblioteczne półki po cykl książek
Georga RR Martina „Pieśń lodu i ognia” oraz „Hobbit” Tolkiena. Najczęściej wypożyczane filmy w ubiegłym roku to „Nietykalni”, „Ted”, „Igrzyska
śmierci”, „Drogówka” oraz bajki z serii „Barbie” i „Jak ukraść księżyc”.
J. Gawłowska

● FOTOWOLTAIKA ● POMPY
CIEPŁA ● KOLEKTORY SŁONECZNE
● PIECE: gaz, ekogroszek, inne
3 doradztwo
3 montaż
3 serwis
Posiadamy referencje
www.kolektory.lodz.pl
Tel. 601 310 014
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KOMUNIKATY
Odbierz akcyzę za paliwo

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina rolnikom, że jeśli chcą
odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 do 31 stycznia 2014 powinni w lutym złożyć stosowny wniosek.
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, będącemu
posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym. W przypadku współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego
pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (nie dotyczy
współmałżonków).
Wnioski wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem) za paliwo zakupione w tym okresie będą
przyjmowane w Urzędzie Gminy do 28 lutego 2014 r. Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych (pokój
nr 6) oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

Chemizacyjny kurs dla rolników
Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Bełchatowie ogłosiło nabór uczestników na tzw. szkolenie chemizacyjne („Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą
o ochronie roślin i zasadami wzajemnej zgodności osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin za pomocą środków ochrony roślin
musi posiadać specjalistyczną wiedzę potwierdzoną zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 5 lat od dnia ukończenia kursu.
Szkolenie odbędzie się w lutym w Ruścu. Opłata wyniesie: ● 60 zł
dla osób ponownie przystępujących do szkolenia (dla nich kurs
potrwa jeden dzień), ● 80 zł dla osób pierwszy raz uczęszczających na kurs chemizacyjny (dla nich kurs potrwa dwa dni).
Liczba miejsc ograniczona. Chętni mogą zgłaszać się od czwartku do piątku w godz. 7.30-15.30 - Biuro Powiatowe Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, pok. 9
(Urząd Gminy), tel. 44/ 633-00-02, kom. 608-524-729.

System rolnictwa ekologicznego
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie organizuje szkolenie „Najnowsze wymagania w zakresie rolnictwa ekologicznego”, przeznaczone dla rolników mieszkających na terenie powiatu. Omawiane będą m.in.: ● zasady i możliwości przystąpienia do
systemu rolnictwa ekologicznego, ● korzyści wynikające z prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej, ● wymagane dokumenty
i sposób ich przygotowania, ● instytucje odpowiedzialne za rolnictwo ekologiczne w Polsce.
Szkolenie jest bezpłatne. Odbędzie się 11 lutego (wtorek) w godz.
10.00-13.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 96. Zajęcia poprowadzą przedstawiciele Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

Szkoła językowa

Cool English School
zaprasza na

 nowy semestr nauki języka angielskiego
dla dzieci (od 4 lat), młodzieży i dorosłych,
 intensywne kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz matury.
Zapisy pod nr tel. 505 890 354 lub w sekretariacie szkoły
na ul. Głównej 80 w Kleszczowie.
www.coolenglishschool.pl.

Łuszczanowice 51 H
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Leśny spacer
w wirtualnej wersji

anim nadejdzie wiosna i możliwość relaksujących spacerów po leśnych drogach i dróżkach polecamy naszym Czytelnikom wirtualny spacer po lasach powiatu bełchatowskiego. Na
wirtualny spacer można się udać wchodząc na stronę http://www.
lodz.lasy.gov.pl/web/belchatow/156, albo http://www.aerofotofilm.eu/upload/show/nadlesnictwo_belchatow%202.2/nadlesnictwo_belchatow_fb.html. Spis wszystkich panoram znajdziemy w prawym górnym rogu ekranu. Można też posłużyć się mapą.
Po kliknięciu w odpowiedni punkt nawigacji otwiera się ona po lewej stronie ekranu.
Prezentacja, która powstała dzięki dofinansowaniu ze środków
WFOŚiGW w Łodzi, daje okazję do relaksu (choć nie tak intensywnego jak rzeczywisty spacer po lesie), ma też walory edukacyjne
i poznawcze. Dzięki niej dowiemy się m.in. gdzie na terenie powiatu znajdują się cenne przyrodniczo obiekty Nadleśnictwa Bełchatów
i gdzie ulokowane są ścieżki edukacyjne. Każdemu obiektowi towarzyszy krótki opis tekstowy bądź opis czytany przez lektora. Oto
przykładowy tekst, który odnosi się do panoramy „z lotu ptaka”, pokazującej zbiorniki wodne „Święte
Ługi”:
„Panorama
pokazuje wodny użytek ekologiczny, o pow.
ok. 134 ha, który
jest włączony do
europejskiej sieci ochrony „Natura 2000”. Obszar powstał po
Jedna z panoram pokazuje rezerwat
wyrobiskach torprzyrody „Łuszczanowice”
fu. Na „Świętych
Ługach” występuje całe bogactwo gatunków roślin i zwierząt, w tym
wiele gatunków objętych ochroną gatunkową. Wyznaczona została
ścieżka edukacyjna o długości ok. 3,5 km, która ma na celu przybliżenie tego cennego ekosystemu”.
Oprócz wspomnianych 18 panoram, których fragmenty można przybliżać i oddalać, prezentacja zawiera galerię zdjęć. Jest dostępna również edukacyjna gra przyrodnicza, która zainteresuje
najmłodszych. Za pośrednictwem strony można także wysłać znajomym wirtualną widokówkę, ilustrowaną widokiem, który każdy internauta będzie mógł samodzielnie wyciąć z danej panoramy.
(s)

Usługi koparko-ładowarką

Ceny od 80 zł/godz.
Tel. 783 800 685
Lokal po dawnej kwiaciarni
o powierzchni 85 m kw.
do wynajęcia
w centrum Sulmierzyc.
Adres: Sulmierzyce, pl. Kościuszki 14.
Tel. 693-253-201.

Sport
Lekkoatleci
na mistrzostwach

P

odczas halowych mistrzostw Polski, odbywających się
w Spale od 23 do 26 stycznia o tytuły mistrzowskie walczyli juniorzy i juniorzy młodsi. Obok Weroniki Chojki, która w biegu na
200 m zdobyła II miejsce, godne uwagi wyniki uzyskali też inni lekkoatleci LKS Omega Kleszczów - uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Znakomite czwarte miejsce w biegu na 3000 m wywalczyła w kategorii juniorów Marta Olczyk z czasem 10:27,47.
Startujący w tej samej kategorii Maciej Roczek zajął w biegu na 200
metrów 22. miejsce z czasem 23,43.
***
Lekkoatleci - młodzicy rywalizowali 18 stycznia w Halowych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Młodzików, które odbywały
się w Łodzi. Najlepsze wyniki w tych zawodach uzyskali:
• Natalia Kierasińska - IV m. w biegu na 1000 m (3:28,72),
• Weronika Piątczak - V m. w biegu na 600 m (1:48,84),
• Julia Kotynia - XIII m. w biegu na 600 m.
Wszyscy wymienieni zawodnicy są uczniami gimnazjum
w Kleszczowie. Trenerem lekkoatletów LKS Omega Kleszczów jest
Tomasz Bednarski.

Jakie zajęcia ruchowe
dla mieszkańców
organizuje SOLPARK?
Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy kompleks SOLPARK zapewnia mieszkańcom gminy Kleszczów kilka różnych
rodzajów zajęć ruchowych, sprzyjających utrzymaniu zdrowia
i dobrej formy fizycznej.
Podajemy terminy poszczególnych zajęć:
•

zajęcia basenowe - pula 8 godzin w miesiącu do wykorzystania przez mieszkańca w godzinach otwarcia basenów
SOLPARKU

•

aqua aerobik dla seniorów - ● wtorki w godz. 10.00-11.00,
● piątki w godz. 11.30-12.30

•

joga dla seniorów - środy w godz. 17.00-18.00

•

joga - środy w godz. 18.00-19.00

•

zumba - ● wtorki w godz.18.00-19.00 ● czwartki w godz.
19.00-20.00 ● piątki w godz. 19.00-20.00

•

aerobik - ● poniedziałki w godz. 18.00-19.00 ● środy w godz.
19.00-20.00

•

kick-boxing - ● czwartki w godz. 17.30-18.30 ● soboty
w godz. 14.00-15.00

zajęcia na siłowni - pula 8 wejść open w godzinach otwarcia
siłowni SOLPARKU.
UWAGA:
Z wymienionych zajęć mogą korzystać osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Kleszczów. Do wejścia na
zajęcia uprawnia aktywny „Karnet mieszkańca”. Zainteresowani
powinni zgłaszać się pod nr tel. 44/ 731-65-01.
Warunkiem udziału w zajęciach kick-boxingu jest wykupienie
karnetu za symboliczną cenę 39 zł miesięcznie.
● W przypadku zajęć jogi, zumby i aerobiku mieszkaniec
może uzyskać bezpłatny wstęp tylko na jedno z tych zajęć.
Z zajęć dla seniorów mogą korzystać wyłącznie osoby, które
nabyły uprawnienia emerytalne, potwierdzone stosownym dokumentem.
•
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Sport
Constantia Soccer Club
prowadzi na półmetku
odbyła się dziewiąta kolejka meczów, rozgrywanych w ramach
19 stycznia
halowej SOLPARK Football League. W czterech meczach tej kolejki padło

łącznie 16 bramek, z czego aż 10 w pojedynku drużyn reprezentujących Caparol
oraz Aga-Trans. Wynik tego meczu 7:3.
W tabeli na półmetku prowadzi Constantia Soccer Club z dorobkiem 22 pkt. Kolejne miejsca zajmują: II. Eko Centrum - 19 pkt., III. Energoserwis - 14 pkt., IV. Łęksa
City - 11 pkt., V. Colep - 10 pkt., VI. Kersten Europe - 9 pkt., VII. Oldboy Kleszczów
- 9 pkt., VIII. Caparol - 4 pkt., IX. Aga-Trans - 4 pkt.
Najwięcej zdobytych bramek ma na swoim koncie Eko Centrum (27), a najwięcej bramek straconych - Aga-Trans (30). Po dziewięciu kolejkach na czele listy strzelców
znajdujemy trzech piłkarzy. Są
to: Michał Kowalczyk (Energoserwis), Mateusz Sosnowicz
(Caparol) i Jakub Frajtak (Constantia). Wszyscy mają w dorobku po 7 strzelonych goli.
Na stronie internetowej
SOLPARKU publikowane są
szczegółowe wyniki każdej
kolejki, aktualna tabela oraz
terminarz meczów. Runda
rewanżowa SOLPARK Football League 2013/2014 rozpocznie się 2 lutego. Pierwszy
mecz jest zapowiadany na
godz. 18.30.
Drużyna Constantia Soccer Club
Ostatnia, 18 kolejka rozegrana zostanie 30 marca. Ponieważ w trakcie pierwszej rundy z rozgrywek wycofał
się zespół reprezentujący SOLPARK jedna drużyna w każdej kolejce pauzuje.
Przypominamy, że wstęp na niedzielne mecze halowej ligi piłkarskiej jest wolny.
Każdy mecz trwa 2 x 12 minut. Mieszkańców i rodziny zachęcamy do dopingowania
zawodników.
(s)

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
- Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991
lub (44) 634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego – w
F.H.U. „APIS”, tel. 695-122-863 lub
692-130-780.

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

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

W

ójt gminy Sławomir Chojnowski powitał seniorów wspólnie z dyrektorem GOK - Sławomirą Mrozowicz. Złożył im
okolicznościowe życzenia:
– Drogie Babcie, Szanowni
Dziadkowie. Z okazji Waszego Święta pragnę wszystkim Państwu złożyć
serdeczne życzenia długich lat życia
wypełnionych zdrowiem, radością oraz
ogromną miłością
najbliższych. Życzę
także dużo energii

GOK informuje i zaprasza
Pojechali na koncert
W ramach zaplanowanych na ferie atrakcji Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 23 stycznia wyjazd 14-osobowej grupy
kleszczowskiej młodzieży do Warszawy na koncert Dawida Podsiadły. Klub Palladium wypełniony był po brzegi fanami młodego wokalisty.

Zaproszenie do teatru
9 lutego Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje
wyjazd do Teatru Komedia w Warszawie na spektakl „Ostra jazda”. W obsadzie: Julia Kamińska, Katarzyna Żak, Mirosław Baka,
Jan Jankowski, Przemysław Sadowski.
Bilety w cenie 69 zł. Zapisy w WOK w Łękińsku do 5 lutego. Wyjazd o godz. 14.30 z parkingu obok kompleksu SOLPARK.
Ilość miejsc ograniczona.

Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 8

Kolejna wizyta Güntera Schmidta
13 stycznia ZSP w Kleszczowie gościł po raz kolejny Güntera
Schmidta - byłego nauczyciela języka niemieckiego i matematyki
oraz dyrektora szkoły średniej w Bad Salzuflen (Niemcy). Pan
Schmidt przez wiele lat prowadził zajęcia ze studentami germanistyki jednej z częstochowskich uczelni. W kleszczowskich zajęciach
z G. Schmidtem uczestniczyli uczniowie klas I i II (głównie z oddziałów językowych) oraz osoby z klas III, zdające w tym roku maturę
z języka niemieckiego.
– Tematyka i stopień trudności zajęć dopasowane zostały do realizowanego programu w danej klasie - mówi Adam Grodek, nauczyciel
j. niemieckiego w ZSP w Kleszczowie. – Uczniowie przede wszystkim rozmawiali. Ćwiczona była także gramatyka. Pan Schmidt był
pod dużym wrażeniem umiejętności językowych uczniów klas maturalnych, którzy pewnie prezentowali swoje poglądy i opinie w języku
niemieckim.

Gimnazjaliści - mistrzowie dobrej formy
W gimnazjum 15 stycznia odbył się konkurs „Mistrzowie dobrej
formy. Soki owocowe, warzywne”. Osiem dwuosobowych drużyn
rywalizowało w przygotowaniu smacznych soków, promując zdrowe żywienie. W jury konkursu pracowały nauczycielki: Małgorzata
Szych-Kuc i Iwona Binkowska-Antoszczyk oraz uczennice Anna Piwowarczyk i Kamila Frach. Jurorzy skupili się nie tylko na ocenie
smaku soków, ale też stroju uczestników, umiejętności posługiwania się narzędziami i współdziałanie w zespole. Najwyższe miejsca
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i wytrwałości, dzięki którym będziecie
mogli zrealizować
swoje marzenia.
I cierpliwości, by przekazać swoją wiedzę
i doświadczenie
młodemu pokoleniu.
I wreszcie satysfakcji,
przeżytych pięknych
lat. Wszystkiego najlepszego!
Gminna impreza
dla babć i dziadków
rozpoczęła się występem gwiazdy wieczoru - śląskiego artysty
Mariusza Kalagi. Wokalista śpiewający pop i country, obdarzony
wspaniałym głosem, ma na swoim koncie udział w wielu festiwalach folkowych w kraju i za granicą.
Koncert spodobał się uczestnikom
imprezy, a taneczne rytmy zachęciły do wyjścia na parkiet.
Dalszą część wieczoru wypełniła zabawa taneczna przy muzyce zespołu KONTAKT, przerywana
kilkoma konkursami. Przeprowadzono m.in. konkurs na królową
babć i króla dziadków, konkurs
„Myślenie w cenie” oraz konkurs
taneczny, w którym uczestnicy
musieli wykazać się dobrą kondycją i znajomością różnych gatunków tańca.
Zabawa seniorów trwała do
północy.

zajęły zespoły: I. Jagoda
i Kamil - kl. II d, II. Filip i
Hubert - kl. II a, III. Roksana i Beata - kl. III a.
Uczniowie przyglądający
się konkursowej rywalizacji dowiedzieli się, jaki
jest skład witaminowy soków oraz walory zdrowotne. Mieli też możliwość
pochwalenia się swoją
wiedzą na tematy takie
jak: piramida żywieniowa,
zasady prawidłowego żywienia, piramida aktywności fizycznej.
Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii
przekazanych przez szkoły samorządowe

