nr 8/364 • 16-30 IV 2013 • Rok XXI • bezpłatny biuletyn samorządowy • ISSN 1505-1692

Remont dziurawej drogi
W połowie kwietnia drogowcy rozpoczęli prace na leśnym odcinku drogi powiatowej, którą z Łękińska można dojechać do Kamieńska. Ułożenie nowej, wytrzymalszej nawierzchni będzie ostatnim etapem robót, zaplanowanych do końca maja. Na początek
pracownicy firmy PBDiM „ERBEDIM” z Piotrkowa Trybunalskiego
wzięli się za oczyszczanie i pogłębianie przydrożnych rowów oraz
profilowanie skarp.
Więcej na str. 2.

Znaczący sukces
W Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy
Mechatronicznej uczniowie Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie
pokonali rywali z szesnastu innych szkół.
Dodajmy - szkół ze znacznie dłuższym stażem i bogatszą tradycją. Zostali zauważeni przez potencjalnych pracodawców. Przywieźli też nagrody, które przydadzą się
w technikum.
Więcej na str. 7.

Kleszczów w czołówce
Dzięki głosom samorządowców regionu łódzkiego Elektrownia
Bełchatów została uznana za jeden z „Filarów Polskiej Gospodarki”. W rankingu „Pulsu Biznesu” po raz drugi wskazano też samorządy, które uznawane są za liderów regionu. Na podium znalazły
się: I m. – Uniejów, II m. – Kleszczów, III m. – Kutno. Dyplom dla
gminy Kleszczów odebrał pełniący funkcję wójta, Jacek Rożnowski.
Więcej na str. 3.

Mistrzowie
powiatu
7 kwietnia na terenie naszej gminy zostały rozegrane mistrzostwa LZS powiatu
bełchatowskiego w piłce siatkowej. O tytuł
mistrzowski walczyły cztery drużyny kobiece i tyleż drużyn męskich. Panie reprezentujące LKS Omega Kleszczów zajęły
II miejsce, natomiast mistrzowski tytuł po
wygraniu trzech meczów wywalczyli siatkarze z Kleszczowa (na zdjęciu).
Więcej na str. 10.

Majówka
w rezerwacie
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na Majówkę 2013 „Dla
zdrowia i urody”, która odbędzie się w
sobotę 4 maja w Rezerwacie Przyrody
„Łuszczanowice” (altana biwakowa). Początek – godz. 16.00.
W programie:
• maraton nordic walking, połączony
z prelekcją, instruktażem i ćwiczeniami,
• pokaz i degustacja zdrowych soków,
• porady kosmetyczne,
• pokazy oraz nauka tańców zumba
i capoeira.
ZAPRASZAMY!

Która posesja
najschludniejsza?
Uczniowie kleszczowskiego technikum
w pracowni mechatroniki

Rusza kolejna edycja konkursu na najschludniejsza posesję w gminie Kleszczów.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (str. 2
i 9) oraz wypełnienia karty zgłoszeniowej.

2

Informator

KLESZCZOWSKI

Wspólnie po pieniądze z MRR

G

mina Kleszczów złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie „Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru
funkcjonalnego Miasta Bełchatów i Powiatu Bełchatowskiego”. 3 kwietnia pełniący funkcję wójta gminy Kleszczów Jacek Rożnowski podpisał list intencyjny w sprawie wyrażenia woli współpracy przy zawiązaniu partnerstwa przy realizacji wspomnianego projektu.
Liderem projektu jest Miasto Bełchatów, a partnerami: Gmina Bełchatów,
Gmina Kleszczów, Gmina Kluki i Gmina Szczerców. Wymienieni uczestnicy
projektu będą starali się pozyskać pieniądze z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego”.

Moment podpisania listu intencyjnego
W strategii rozwoju regionu łódzkiego do roku 2020 zostały wskazane obszary strategiczne dla naszego województwa. Jednym z najważniejszych jest
Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów – Szczerców. Ten właśnie obszar może pozyskać pieniądze z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w pierwszej kolejności na opracowanie
strategii rozwoju, w której zostaną wyeksponowane najważniejsze problemy
partnerów projektu związane ze sferami: gospodarki, drogownictwa i transportu publicznego, ochrony środowiska, rozwoju turystyki, e-usług oraz profilaktyki zdrowia.
Po to, by skutecznie walczyć o środki z EOG samorządy muszą do końca
kwietnia złożyć wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz nawiązać partnerstwo, które zajmie się realizacją projektu.
(s)

Remont dziurawej drogi

å ciąg dalszy ze str. 1
Kompleksowy remont obejmie odcinek drogi powiatowej nr 3915E o
długości 2430 metrów, od ostatnich zabudowań Łękińska do granic gminy
Kleszczów. Drogowcy mają m.in. sfrezować istniejącą nawierzchnię, uzupełnić ubytki w warstwie ścieralnej, wykonać nową 5-centymetrową warstwę
wiążącą oraz nową, 4-centymetrową warstwę ścieralną na całym odcinku remontowanej drogi. Przeprowadzone zostanie także wspomniane już pogłębianie rowów, naprawa i wyrównanie poboczy, remont sześciu przyczółków
przepustów betonowych pod istniejącymi zjazdami oraz podwyższenie ośmiu
zjazdów z drogi powiatowej.
Do przetargu na wykonanie kompleksowego remontu nawierzchni tej
drogi przystąpiło dziesięć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło piotrkowskie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.
Naprawa prawie 2,5-kilometrowego odcinka drogi zaplanowana została
do 31 maja. Prowadzone przez drogowców prace utrudniać będą przejazd.
Na kilka dni, kiedy na całej szerokości jezdni będzie układana nowa warstwa
ścieralna, droga w ciągu dnia będzie całkowicie zamykana. Informacja o rozpoczęciu tego etapu prac i zmienionej organizacji ruchu zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy Kleszczów.
(s)
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Regulamin konkursu
Konkurs będzie rozpatrzony w dwóch kategoriach:
1. Posesja w gospodarstwie rolnym.
2. Posesja siedliskowa.
• Cel konkursu:
Podniesienie walorów estetycznych, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i warunków ekologicznych posesji.
• Czas trwania konkursu:
15 czerwca do 18 sierpnia każdego roku
• Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy indywidualni
właściciele posesji na terenie Gminy Kleszczów, w tym
także właściciele posesji, będących częścią prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego, którzy spełniają następujące warunki: ● posiadają prawo własności do zgłaszanej posesji, ● nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni
w konkursach organizowanych w ostatnich ośmiu latach,
● posiadają rozwiązany sposób odprowadzania ścieków
komunalnych i selektywnego gromadzenia odpadów stałych (przedstawienie stosownych umów), ● złożyli pisemne zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie do dnia 11 czerwca każdego
roku włącznie.
UWAGA: przez gospodarstwo rolne rozumie się prowadzenie działalności rolniczej na powierzchni użytków rolnych (rola, łąki, pastwiska) powyżej 1 hektara. Na terenie
posesji zgłoszonej jako gospodarstwo rolne muszą znajdować się budynki związane z prowadzeniem działalności
rolniczej.
•

Kryteria oceny:

a. Wygląd posesji (ogólne wrażenie estetyczne, stan budynków, elewacji, ogrodzenia) – pkt. 0 – 5
b. Infrastruktura posesji (stan tech. urządzeń wod. kan.,
gazowych, zabezpieczenia przeciwpożarowego) - 		
					
pkt. 0 – 5
c. Infrastruktura sprzyjająca środowisku (oczka wodne,
karmniki, domki dla ptaków) – 			
		
			
pkt. 0 – 5
d. Stan czystości i utrzymania pasa zieleni, rowu, chodnika przed posesją –
pkt. 0 – 5
e. Sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych –
pkt. 0 – 5
f. Gromadzenie odpadów stałych (pojemniki, segregacja
odpadów) pkt. 0 – 5
g. Stan urządzenia działki w zakresie zieleni, różnorodność roślin ogrodowych, balkonowych, krzewów,
drzew, małej architektury ogrodowej – 		
					
pkt. 0 – 5
h. Miejsce i sposób gromadzenia obornika i gnojowicy,
miejsce przebywania zwierząt
pkt. 0 – 5
i. Sposób przechowywania sprzętu rolniczego		
			
		
pkt. 0 – 5
UWAGA: kryterium „h”, „i” dotyczy tylko posesji w gospodarstwie rolnym.
• Wybór zwycięzców
Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna największą ilość punktów spośród możliwych do zdobycia 35 pkt. dla posesji siedliskowych i 45 pkt. dla posesji w gospodarstwie rolnym.
• Komisja konkursowa
Komisja konkursowa powołana zostanie przez Wójta Gminy Kleszczów w późniejszym terminie. Skład komisji będzie przynajmniej pięcioosobowy.
å ciąg dalszy na str. 9
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Inwestycja w Czyżowie
rozpoczęta

F

irma Skanska S.A. poinformowała o rozpoczęciu
z dniem 22 kwietnia robót związanych z realizacją zadania „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową pełnej infrastruktury technicznej w miejscowości Czyżów”. Kierownikiem robót jest p. Wojciech Wójcik, tel.
502 737 284.
Komunikaty o wprowadzanych w trakcie tej inwestycji
zmianach w organizacji ruchu drogowego będą zamieszczane na internetowej stronie Gminy Kleszczów (www.
kleszczow.pl).
(s)
Dla poszerzenia pasa drogowego konieczne było wycięcie drzew

U

Krok w stronę kleszczowskich term

rząd Gminy w Kleszczowie ogłosił
przetarg nieograniczony na opracowanie wielowariantowego studium wykonalności dla inwestycji „Termy Kleszczów - park
sportu, rekreacji, relaksu i rozrywki”. Do 10
maja przyjmowane będą oferty firm, gotowych
podjąć się zadania, podzielonego na dwa etapy. W pierwszym z tych etapów, planowanym na dwa miesiące, ma powstać strategia
rozwoju terenu inwestycyjnego o powierzch-

ni 40 ha przylegającego do funkcjonującego
już kompleksu SOLPARK. Teren ten w całości przeznaczony jest pod usługi rekreacyjno-sportowe.
Drugim etapem opracowania będzie przygotowanie w ciągu trzech miesięcy studium
wykonalności inwestycji „Termy Kleszczów”,
zawierającego trzy warianty koncepcji architektonicznej, analizy ekonomiczno-finansowej
i prawnej dla każdego z wariantów.
(s)

Przygotowania do nowej
gospodarki odpadami

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Od tego czasu polskie samorządy będą odpowiedzialna za stworzenie, utrzymanie
i rozwój lokalnej gospodarki odpadami, ukierunkowanej na wzrost poziomów odzysku i recyklingu surowców. Dotychczas funkcjonujące rozwiązania w gospodarce odpadami okazały się nieefektywne. Nie spełniają wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie.
Obecnie trwają intensywne prace nad organizacją systemu i określeniem zasad postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczów.
Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy?
Za odbiór odpadów wnosić będziemy opłaty według stawek uchwalonych przez Radę
Gminy. Wcześniej w drodze przetargu wyłoniona zostanie firma wywozowa, która będzie realizowała to zadanie na terenie naszej gminy.

Za zagospodarowanie odpadów komunalnych wszyscy mieszkańcy gminy będą
uiszczać opłatę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, zagospodarowania i zarządzania gospodarką odpadami w gminie.
Mieszkańcy prawidłowo segregujący odpady – z korzyścią dla środowiska i dla
siebie – zapłacą niższą stawkę opłaty. Na terenie gminy Kleszczów będzie to opłata
3 zł za każdą osobę. Wyższą opłatę będą uiszczać te osoby, które odpadów nie zamierzają segregować lub będą to robić nieprawidłowo. Firma odbierająca odpady ma
ustawowy obowiązek kontrolować prawidłowość segregacji odpadów. Opłata w takich przypadkach wynosić będzie 9 zł za każdą osobę. Powyższe stawki opłat zostały przyjęte w drodze uchwały przez Radę Gminy.
W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony wzór deklaracji, którą będzie musiał złożyć każdy właściciel nieruchomości zamieszkiwanej przez mieszkańców. W deklaracji będzie należało określić ponoszoną przez siebie opłatę, mnożąc stawkę opłaty i ilość osób
zamieszkujących daną nieruchomość. Właściciel nieruchomości składając deklarację zobowiązuje się jednocześnie do wnoszenia opłat.
Złożenie deklaracji jest obowiązkiem, a opłatą musi być objęty każdy mieszkaniec Polski, zatem jeśli za kogoś nie jest wnoszona opłata na terenie gminy Kleszczów, bo rzeczywiście tu nie zamieszkuje, musi ją wnosić właściciel nieruchomości w tym mieście lub gminie, na terenie której osoba ta zamieszkuje.
Jeśli właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji lub złożona deklaracja będzie budzić
wątpliwości, opłata zostanie naliczona w drodze decyzji na podstawie ustaleń w toku postępowania administracyjnego przy użyciu stawki podstawowej (wyższej).
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Bezpłatne porady psychologa
i prawnika

Mieszkańcy gminy Kleszczów mogą korzystać
z bezpłatnych porad psychologa. Dyżury odbywają
się w każdy piątek w godz. 15.00-18.00 w siedzibie
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (pokój nr 15
na parterze). To specjalistyczne poradnictwo organizowane jest z inicjatywy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje też o bezpłatnych poradach prawnika, z których korzystać mogą mieszkańcy gminy
Kleszczów. Do prawnika można zwracać się w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. od
16.00 do 20.00. Miejsce udzielania porad - siedziba
GOPS w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2).

Gdzie oddać przeterminowane leki?

Przypominamy, że w wyniku porozumienia Urzędu Gminy z właścicielami kleszczowskich aptek
w trzech punktach zostały ustawione specjalne
pojemniki, do których można wrzucać opakowania
z przeterminowanymi lekami. Są to: apteka i punkt
apteczny przy ulicy Głównej oraz apteka funkcjonująca w POLOmarkecie przy ul. Sportowej.
Prosimy, by przed wrzuceniem do specjalnych
pojemników leki w płynie (syropy, krople) zostały
zabezpieczone przed rozlaniem. Buteleczki należy
dokręcić i owinąć w folię.

W ARMiR - robocza sobota
w zamian za 2 maja

W tym roku 2 maja (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy m.in. w biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ten wolny dzień
pracownicy ARiMR „odrobią” w sobotę 11 maja.
Dla wielu rolników, którzy na ostatnią chwilę zwlekają ze złożeniem wniosku o przyznanie dopł.at
bezpośrednich będzie to dobry moment na odwiedzenie Biura Powiatowego ARiMR w Bełchatowie
i na złożenie wniosku.

Do właścicieli psów

Apelujemy, by psy wyprowadzane były na spacer
na uwięzi, a jeśli są agresywne – także w kagańcu.
Na terenie posesji należy sprawdzać zamknięcie
bram i furtek, aby czworonogi bez naszej wiedzy
nie mogły wydostawać się na zewnątrz. Nie wolno
wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności
publicznej, ani na tereny przeznaczone do zabaw
dla dzieci i do uprawiania sportu.
Właściciele zwierząt są zobowiązani usuwać odchody pozostawiane przez psy. Te nieczystości
należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, a następnie wyrzucić do specjalnego pojemnika lub
do kosza na odpady komunalne. Pojemniki wraz
z opakowaniami na psie odchody zostały zamontowane w centrum Kleszczowa (w pobliżu targowiska) oraz na osiedlu Zacisze przy zbiegu ulic: ●
Źródlanej z Kwiatową, ● Sportowej z Brzozową,
● Słonecznikowej z Różaną, ● Wschodniej z Poziomkową.
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Rekordowy wynik
krwiodawców

ruga w tym roku akcja honorowego krwiodawstwa, zorganizowana 12 kwietnia w kompleksie SOLPARK przez Gminny
Klub HDK PCK w Kleszczowie okazała się rekordowa, jeśli chodzi
o liczbę osób chętnych do oddania krwi i efekty zbiórki.
W ciągu trzech godzin, które przeznaczone zostały na prowadzenie akcji, zgłosiło się 63 honorowych krwiodawców. Badania
lekarskie wykluczyły z udziału dziesięć osób. Pozostałe 53 osoby
oddały łącznie 23,85 litra bezcennego leku.
– Cieszy tak wysoka frekwencja i to, że ludzie w coraz większym stopniu starają się pomagać chorym – mówi przedstawiciel
zarządu Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie, Marek Kaczmarczyk. – Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom za
ten dar serca, a członkom zespołu pobierającego z Radomska
i Łodzi - za wysiłek włożony w obsługę naszej akcji.
Warto dodać, że wśród tych, którzy oddali krew było piętnastu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie.
Zebrana w kwietniowej akcji krew przeznaczona została na leczenie chorującego na białaczkę Piotrusia Popiołka z Sulmierzyc
oraz na potrzeby małych pacjentów z VII Oddziału Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Marii Konopnickiej w Łodzi.
Następna z tegorocznych akcji honorowego krwiodawstwa odbędzie się w Kleszczowie 15 czerwca.
(s)

Komunikaty medyczne
Akcje profilaktyczne w Kleszczowie

• 25 maja – ortopeda /chirurg dziecięcy - USG tarczycy, jamy brzusznej oraz
badania ortopedyczne dzieci – godz. 9.00-14.00
• 11 maja – radiolog – badania USG piersi – godz. 9.00-12.30
• 11 maja – internista – badania USG jamy brzusznej, tarczycy dorosłych pacjentów – godz. 13.00-17.00.
Osoby zainteresowane mogą zapisywać się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu
Gminy - tel. 44 / 731 31 10.

Przyjęcia lekarzy pediatrów

● 9 maja (czwartek) - od godz. 13.00 ● 18 maja (sobota) - od godz. 9.00 ● 23 maja
(czwartek) - od godz. 13.00 ● 25 maja (sobota) - od godz. 9.00.
W czwartki należy rejestrować pacjentów w tzw. „rejestracji WAM”. W soboty
pediatrzy przyjmują bez wcześniejszych zapisów.
Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
z siedzibą w Kleszczowie,
ul. Główna 122,

zaprasza do udziału w szkoleniach:

• „Podstawowe wymagania higieniczno- sanitarne
w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu
środki spożywcze” (dawne Minimum Sanitarne)
Cena netto 90 zł od osoby (brutto 110,70 zł).
• „Obsługa kas fiskalnych” (szkolenie jednodniowe w godz.
dopołudniowych)
Cena netto 70 zł od osoby (brutto 86,10 zł).
Szkolenia przeprowadzone będą na terenie Kleszczowa. Ich
uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia. Przeprowadzenie
szkoleń uzależnione jest od liczby zgłoszeń.
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie
Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 10 oraz na stronie internetowej
www.arreks.com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu
wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub do
pobrania go ze strony internetowej i przesłania na adres Agencji
szkolenia@arreks.com.pl lub faksem na nr 44/ 731 37 32.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

NR 8/364

Elektrownia wśród filarów

U

roczyste podsumowanie rankingu „Filary Polskiej Gospodarki” dla województw łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego odbyło się w Warszawie 23 kwietnia.
O wyborze przedsiębiorstw uznawanych
za „Filary Polskiej Gospodarki” (po pięć
firm w każdym województwie) decydowały
głosy i opinie przedstawicieli samorządów
terytorialnych. Ogólnopolski ranking ma
na celu wyróżnienie firm stabilnych i znacząco wpływających na rozwój regionów,
w których prowadzą one działalność.
W województwie łódzkim za lidera
rankingu uznana została Elektrownia Bełchatów. Patricia Deyna – prezes Bonnier
Business Polska (wydawca „Pulsu Biznesu”) wręczyła dyplom Maciejowi Kwapiszowi – dyrektorowi ekonomiczno-finansowemu elektrowni (na
zdjęciu – pierwszy z prawej).
(s)

Dodatek do świadczeń
pielęgnacyjnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje,
że w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. osobom uprawnionym
do świadczenia pielęgnacyjnego będzie wypłacany dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa
do tej pomocy finansowej jest wszczynane z urzędu, co oznacza, że
nie ma konieczności składania wniosku o przyznanie dodatku.

Fundacja dofinansuje kurs
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje zapisy rolników
na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (kurs chemizacyjny). Orientacyjny koszt szkolenia
100 złotych. Fundacja pokryje koszty szkoleń w wysokości 50%.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zameldowania na terenie gminy Kleszczów przynajmniej od 1 roku. Zapisy przyjmowane są w biurze Fundacji do 7 maja włącznie.
Serdecznie zapraszamy!
Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
z siedzibą w Kleszczowie,
ul. Główna 122

zaprasza do udziału w szkoleniach:

• „Tworzenie stron internetowych (HTML,CSS,
JavaScript)”
Cena netto 480 zł od osoby (brutto 590,40 zł).
• „Podstawy programowania PHP”
Cena netto 550 zł od osoby (brutto 701,10 zł).
Każde z tych szkoleń obejmuje 20 godzin zajęć; po 8 spotkań;
zajęcia w godz. popołudniowych. Ilość miejsc ograniczona.
WYMAGANE POSIADANIE WŁASNEGO LAPTOPA.
Szkolenia przeprowadzone będą na terenie Kleszczowa. Ich
uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia.
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie
Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 10 oraz na stronie internetowej
www.arreks.com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu
wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego lub
do pobrania go ze strony internetowej i przesłania na adres
Agencji szkolenia@arreks.com.pl lub faksem na nr 44/ 731
37 32.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Kleszczów wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Łuszczanowice wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XXXVII/364/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 września
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 maja do 22 maja 2013 r. w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów
w godz. od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 14 maja
2013 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie o godz. 1700.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego,
może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca
2013 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1
oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi
i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do
Wójta Gminy Kleszczów na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do protokołu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na
adres mailowy: kancelaria@kleszczow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz
uchwały Nr XXXVII/365/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24
września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Łuszczanowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 maja 2013 r. do 22 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów w godz. od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 14 maja
2013 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczowie o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego,
może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca
2013 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1
oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego
wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany planu na
środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta
Gminy Kleszczów na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul.
Główna 47, 97-410 Kleszczów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres mailowy: kancelaria@kleszczow.pl w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 5 czerwca 2013 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Kleszczów.

Uwagi do projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Kleszczów.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Pełniący funkcję Wójta
JACEK ROŻNOWSKI

Pełniący funkcję Wójta
JACEK ROŻNOWSKI
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Szkolne wieści
Pierwszy dzień wiosny pod znakiem poezji
Wracamy jeszcze do obchodów pierwszego dnia wiosny. 21 marca obchodzony jest jako Światowy Dzień Poezji i z tej okazji w Szkole Podstawowej w Łękińsku odbył się „Tuwimowski” konkurs recytatorski. Wśród uczniów klas I-III najlepiej z recytacją wierszy Juliana
Tuwima poradzili sobie: Bartłomiej Bednarz (I m.), Maja Augustyńczyk (II m.) i Zosia Wiernicka (III m.). W gronie uczniów starszych
klas nagrodzeni zostali: Dominika Wojewoda (I m.), Marcel Kozłowski (II m.) i Marta Stępień (III m.). Rozstrzygnięto też konkurs plastyczny „Ilustrujemy poezję – Julian
Tuwim”, skierowany do uczniów
klas I-III. Nagrody zdobyli: Karolina Olczyk i Mateusz Miarka (I m.),
Amelia Wachnik
(II m.) i Filip Gaik
(III m.).
W pierwszym
dniu wiosny do
akcji szybszego
przepędzenia zimy
włączyli się członkowie kółka recytatorsko-teatralnego. Szkolna społeczność obejrzała przygotowane
przez nich przedstawienie „Wiosna idzie”. Spalono także przygotowaną przez Samorząd Uczniowski Marzannę - symbol zimy.

Zamiast do szkoły poszli do fabryk
15 kwietnia był w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych dniem
wolnym od zajęć dydaktycznych. Wszyscy uczniowie odbywali jednodniowe praktyki w wybranych zakładach pracy w ramach ogólnopolskiego „Dnia przedsiębiorczości”. Ta akcja organizowana jest
przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy
Kancelarii Prezydenta RP. Przypomnijmy, że w poprzednich latach
ZSP w Kleszczowie był dwukrotnie nagradzany za wzorową realizację tej inicjatywy. Główne cele „Dnia przedsiębiorczości” to m.in.
budowanie dobrych relacji między szkołą a miejscami pracy, uświadomienie uczniom potrzeby dostosowywania się do zmieniających
się warunków na rynku pracy, pomoc uczniom w zweryfikowaniu ich
wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, a także w pozyskaniu informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danej profesji.

Sukces w historycznych konkursach
Uczeń gimnazjum w Kleszczowie - Wojciech Skalski odniósł
podwójny sukces w dwóch konkursach na szczeblu wojewódz-

www.wojto.com

DOSTAWA – MONTAŻ – SERWIS
v centralne ogrzewanie v kolektory słoneczne
v pompy ciepła v panele fotowoltaiczne

509 422 738
97-410 Kleszczów, Żłobnica 13 B

NR 8/364

kim, uzyskując tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii i taki sam tytuł w Ogólnopolskim Konkursie
Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach
1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczpospolitej”.

Najlepsi w OLIMPUSACH
W Szkole Podstawowej w Kleszczowie na udział w OLIMPUSIE z języka niemieckiego zdecydowało się 19 uczniów. Najwięcej punktów zdobyły: Marta Nowacka (VI a), Karolina Cieślak
(VI a), Maja Stawska (IV a) oraz Maria Widera (IV a).
Do konkursu OLIMPUS z języka angielskiego przystąpiło 36 uczniów. Najlepszy wynik uzyskała Karolina Cieślak. Zdobywając 56 pkt. na 60 możliwych, znalazła się w grupie uczestników sklasyfikowanych na 5. miejscu w Polsce. Uzyskała tytuł
laureata. Obok niej w klasach VI dobrze wypadli też: Zofia Rutkowska, Mikołaj Lasota i Jakub Mielczarek; w klasach V - Kamil
Bujacz, a w klasach IV - Oliwia Ciesielska, Anna Brząkała i Kinga Karasińska.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Polonistycznej OLIMPUS
uczestniczyło łącznie 34 uczniów. W klasach IV najlepiej wypadli: Anna Brząkała (IV a), Daria Gajda (IV a), Przemysław Starostecki (IV b). W klasach V najlepsze wyniki uzyskali: Maria Bindas, Nikola Worpus i Nikodem Podsiadły (wszyscy V a). W gronie
szóstoklasistów najlepiej wypadli: Karolina Cieślak (VI a), Patrycja Szczepanik (VI b) i Marta Nowacka (VI a).

Wcześnie dostrzec talent
W Warszawie odbyła się konferencja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Talentów. Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie otrzymała z rąk wiceminister edukacji narodowej Joanny
Berdzik nominację do wyróżnienia za podjęcie działań na rzecz
rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i talentów najmłodszych uczniów. Dokument odebrała reprezentująca kleszczowską podstawówkę Krystyna Bujacz – autorka programu „Edukacja wczesnoszkolna ze szczególnym uwzględnieniem edukacji
matematycznej, realizowanego w najmłodszych klasach”.
Szkoła w Kleszczowie znalazła się w grupie 140 szkół w kraju, które uzyskały taką nominację.

W częstochowskim teatrze
15 kwietnia uczniowie klas I-III SP w Łękińsku wyjechali do
Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Obejrzeli tu szalony spektakl, w którym pojawili się tacy bohaterowie dziecięcych
lektur jak: Słoń Trąbalski, Małpa w kąpieli, Paweł i Gaweł, Pchła
Szachrajka i Kaczka Dziwaczka. Przedstawienie „Lokomotywa II”
oparte zostało na utworach J. Tuwima, M. Konopnickiej, J. Brzechwy i A. Fredry. Uczniowie zachwycili się nie tylko sceniczną akcją, ale także scenografią i kostiumami aktorów.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
przekazanych przez szkoły samorządowe
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Sukces kleszczowian

kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu odbył się finał II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Mechatronicznej. Ideą tego konkursu jest rozwijanie wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania mechatroniką, współzawodnictwo pomiędzy uczniami szkół, a na poziomie międzyszkolnym
- upowszechnienie kultury technicznej oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy technicznej.
Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród szkół z całego
kraju. Zgłosiło się 26 trzyosobowych drużyn z siedemnastu szkół
(m.in. z Łodzi, Włocławka, Siedlec, Radomia, Poznania i Białego-

stoku). Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, w którym funkcjonuje Technikum Nowoczesnych Technologii, reprezentowały dwa zespoły uczniów. Warto dodać, że o tym, kto pojedzie
na konkurs zdecydowały przeprowadzone wcześniej eliminacje
szkolne.

6

Śnieżna „Wiosna
w Czarnocinie”

kwietnia ośmioro członków Szkolnego Koła PTSM z klas
IV a i IV c Szkoły Podstawowej w Kleszczowie wraz opiekunką Agnieszką Szczęsną wzięło udział w rajdzie „Wiosna w Czarnocinie”. Jak widać na zdjęciu rajd – wbrew swojej nazwie – odbywał się w scenerii iście zimowej.

Rozpoczął się przy tablicy pamiątkowej, postawionej dla
uczczenia akcji sabotażowej oddziału Szarych Szeregów, dowodzonego przez ppor. T. Zawadzkiego. Minutą ciszy, złożeniem wiązanki kwiatów i zapaleniem zniczy młodzi turyści uczcili pamięć bohaterów wydarzeń z 1943 roku. Uczniowie z Kleszczowa wzięli
udział w konkursach: plastycznym, ekologicznym, wiedzy o gminie
Czarnocin i PTSM, a także w turnieju minikoszykówki.
(s)

7

W Łowiczu w trakcie eliminacji indywidualnych uczestnicy mieli do rozwiązania test złożony z 35 pytań wielokrotnego wyboru. Po
sprawdzeniu testu do drugiego etapu awansowano cztery najlepsze zespoły. W tej części konkursu o nagrody dla rodzimych szkół
walczyły dwie drużyny z ZSP w Kleszczowie, drużyna z ZSP nr 1
w Łowiczu oraz ZSM CKP z Białegostoku.
Jak mówi dr Piotr Błaszczyk - nauczyciel kleszczowskiego ZSP,
a zarazem wykładowca Politechniki Łódzkiej, finałowe zadania odbywały się na stanowiskach montażowych (na zdjęciu). Uczniowie
wykorzystując laptop z oprogramowaniem, okablowanie, sterowniki, czujniki oraz siłowniki mieli rozwiązać postawione zadanie. Trzyosobowe zespoły miały na to po 60 minut. Najwyżej punktowane
były rozwiązania najbardziej racjonalne i najszybsze.
Dwa pierwsze miejsca wywalczyły zespoły reprezentujące ZSP
w Kleszczowie. Zwyciężył team w składzie Krzysztof Botór (kl. IV),
Tomasz Gryl (kl. IV) i Tobiasz Stolarski (kl. II). Drużyna w nagrodę otrzymała oscyloskop cyfrowy oraz książki. Drugą lokatę zdobyli Jakub Ślusarek (kl. IV), Michał Wójcik (kl. IV) i Michał Szustakiewicz (kl. II). Zostali nagrodzeni stacją lutowniczą i książkami.
W klasyfikacji indywidualnej Tomasz Gryl zajął II miejsce, otrzymując w nagrodę nawigację GPS, dysk zewnętrzny oraz nagrodę rzeczową od redakcji „Młodego Technika”. Dodatkowo redakcja
magazynu „Młody Technik” ufundowała półroczne prenumeraty pięciu egzemplarzy pisma dla ZSP w Kleszczowie.
W czym tkwi tajemnica tak znaczącego sukcesu uczniów kleszczowskiej szkoły?
– Mechatronika to wiedza z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki – mówi Piotr Błaszczyk. – Powiązanie i zrozumienie wiedzy z tych zakresów daje efekt końcowy. Dodam jeszcze, że w naszym technikum sposób pracy z uczniami jest podobny jak praca ze
studentami na uczelni.
(s)
Foto ze strony internetowej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu

Michał wskoczył na podium

Z

dwojga uczniów szkół naszej gminy, którzy po powiatowym
etapie XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” awansowali do rundy wojewódzkiej
(Dorota Przygoda z ZSP i Michał Muskała z gimnazjum), najlepiej
wypadł Michał.
W pierwszej części turnieju, który 12 kwietnia odbył się w Pajęcznie, uczestnicy rozwiązywali testy. Po ich sprawdzeniu komisja
konkursowa wyłoniła po pięciu finalistów w każdej z trzech grup wiekowych (do finału wśród pięciorga gimnazjalistów awansował także
M. Muskała). Przystąpili oni do etapu ustnego, w którym mieli odpowiedzieć na pięć wylosowanych pytań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, kwalifikowanej pierwszej pomocy i działań operacyjnych
oraz funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej.
Ostatecznie Marcin zajął III miejsce. Do krajowego finału turnieju kwalifikowali się tylko laureaci wojewódzcy z dwóch pierwszych
miejsc.
(s)
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Nowości
w gminnej bibliotece

Biblioteka Publiczna zachęca wszystkich swoich czyG minna
telników, aby znaleźli czas na odpoczynek przy ulubionej

lekturze. Wśród nowości jakie pojawią się na półkach, naszym
czytelnikom polecamy m.in. nowe powieści Katarzyny Michalak:
„Nadzieja” oraz trzecią część „Sklepiku z niespodzianką - Lidka”.
Miłośnikom języka ojczystego i dobrego humoru polecamy książkę
Jerzego Bralczyka i Michała Ogórka „Kiełbasa i sznurek”. Książka
została podzielona na dziewięć rozdziałów, poruszających codzienne i zupełnie poważne tematy. Natomiast fani mocniejszych wrażeń
nie mogą przejść obojętnie obok nowej powieści Jamesa Pattersona „Terror na Manhattanie”. Młodzież na pewno ucieszy kolejna,
siódma część serii stworzonej przez L.J. Smith „Pamiętniki Wampirów” - „Moc przeznaczenia”. Jest to już kultowa powieść, która została zekranizowana jako serial telewizyjny.
Do biblioteki zapraszamy również wszystkich miłośników kina.
W ostatnim czasie katalog filmów powiększył się m. in. o następujące tytuły: „Mój rower”, „Pokłosie”, „Obława”, „Skyfall”, „Atlas chmur”,
„Żółwik Sammy 2”.
Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom ciągle powiększamy także zbiory audiobooków. Nasze książki na CD można poznać
dzięki głosom najlepszych polskich aktorów. Katalog audiobooków
w Gminnej Bibliotece Publicznej powiększył się o lektury: „Przedwiośnie”, „Kordian”, „Zemsta”, „Cudzoziemka”, „Anielka” i „Śluby
panieńskie”. Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych. Dla nich
zakupiliśmy m.in. płyty: „Merida waleczna”, „Moja babcia gra na
trąbie”, „Piegowate opowiadania”, „Opowiadania z piaskownicy”
i „Opowiadania z doliny Muminków”. Zachęcamy wszystkich naszych czytelników do korzystania z naszych zbiorów multimedialnych. Jeszcze nigdy obcowanie z literaturą nie było takie wygodne!
Ilona Szczepocka

Prosto z SOLPARKU
Wystawa malarstwa
W SOLPARKU po dłuższej przerwie znowu można oglądać ekspozycję prac malarskich. Autorem prezentowanych obrazów jest
Marek Langowski z Bełchatowa, pasjonujący się nie tylko malarstwem, ale także fotografiką i komputerami.
Wystawa w foyer SOLPARKU będzie czynna do 9 czerwca.
Wstęp – bezpłatny.

Sezon łyżwiarski zakończony
Niedziela 7 kwietnia była ostatnim dniem
funkcjonowania lodowiska w SOLPARKU. W tym roku obiekt cieszył się jeszcze
większym zainteresowaniem niż w roku
ubiegłym. Trudno się dziwić - zima była
wyjątkowo łaskawa nie tylko dla miłośników białego szaleństwa, ale także szaleństw na lodzie.

Reprezentacja na zgrupowaniu
Na zgrupowaniu w SOLPARKU przebywała niedawno po raz kolejny reprezentacja Polski w koszykówce na wózkach. Siedemnastoosobowy zespół od 8 do 14 kwietnia przygotowywał się do
mistrzostw Europy, które na przełomie czerwca i lipca odbędą się
we Frankfurcie. Po raz kolejny koszykarze na wózkach zawitają
do SOLPARKU w maju.

Majowy weekend pod znakiem pływania
Od 1 do 5 maja SOLPARK stanie się miejscem treningów pływackich dla grupy ok. 20 młodych zawodników z Białołęki. Po
nich zgrupowanie treningowe rozpoczną tu pływacy z Warszawy.
(s)
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Zaproszenie do DYKTANDA

Jak już informowaliśmy w niedzielę 5 maja odbędzie się IV Dyktando Kleszczowskie. Rozpocznie się o godzinie 17 w auli kompleksu SOLPARK. Impreza jest adresowana do wszystkich, którzy chcą
sprawdzić swoje ortograficzne umiejętności. Organizatorami dyktanda są Zespół Szkół Ponadgimazjalnych w Kleszczowie i Gminna
Biblioteka Publiczna w Kleszczowie.
Termin przyjmowania zgłoszeń uczestników tegorocznej imprezy został przedłużony do 5 maja. Chętni mogą się zgłaszać telefonując na nr 44/ 731-36-54 lub wysyłając maila na adres biblioteka@
zspkleszczow.pl. Szczegółowy regulamin znaleźć można na stronie
www.biblioteka.kleszczow.pl. Wyniki IV Kleszczowskiego Dyktanda zostaną ogłoszone 19 maja na stronach internetowych organizatorów. Wręczenie nagród laureatom planowane jest podczas
Dni Kleszczowa, a dokładniej po południu 26 maja.
Przypominamy, że po zakończeniu dyktanda i po małym poczęstunku, na który organizatorzy zaproszą uczestników, na scenie
w auli SOLPARKU wystąpi z recitalem aktor, autor tekstów, artysta
znany z programów satyrycznych - Tadeusz Ross. Wstęp bezpłatny.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie prowadzi przedsprzedaż książki T. Rossa „Życie przerosło kabaret”. Jest to odważna i szczera, pełna anegdot opowieść o sprawach trudnych, delikatnych i ważnych. Tadeusz Ross opowiada o swoim życiu i pracy,
o ludziach, których poznał, doświadczeniach przyjemnych i przykrych. „To zwykła książka. O życiu, zagubieniu, karierze, choć tę karierę powinienem chyba wziąć w cudzysłów. A także o wszystkim,
co małemu, a potem dorosłemu człowiekowi może się (choć nie powinno) przydarzyć w życiu”. Książkę można nabyć w atrakcyjnej cenie 28 zł, a po recitalu – poprosić autora o autograf.

Zapraszają
na poetyckie wieczory

Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w BełP rzy
chatowie działa Grupa Ars Poetica - grupa osób, które raz

w miesiącu czytają utwory wybranego poety, poznają bliżej jego
biografię, dzielą się wrażeniami na temat przeczytanych wierszy.
Pierwsze takie spotkanie odbyło się we wrześniu 2011 roku.
„(…) podczas spotkań nie analizujemy szczegółowo każdego utworu. Nie narzucamy także nikomu, jakie wiersze ma odczytać. Wcześniej wspólnie wybieramy tylko postać, z poezją której
zapoznamy się następnym razem. Niektórzy z nas przygotowują dodatkowo informacje dotyczące tego autora i opowiadają o nim
na początku wieczoru. Resztę czasu zaś poświęcamy na czytanie i słuchanie wielu wyjątkowych utworów poetyckich” – czytamy
w prezentacji Grupy Ars Poetica, zamieszczonej na internetowej
stronie MiPBP.
Bohaterami zorganizowanych do tej pory spotkań byli: Stanisław Grochowiak, Czesław Miłosz, Sylvia Plath, Tadeusz Różewicz,
Julian Tuwim, Aleksander Puszkin, Halina Poświatowska i Konstanty Ildefons Gałczyński. 12 kwietnia bohaterem spotkanie z poezją
był Bolesław Leśmian. 11 maja ma się odbyć popołudnie z poezją
japońską. Zwykle dwugodzinne poetyckie sesje urozmaicane są np.
słuchaniem poezji śpiewanej (do tekstów J. Tuwima i H. Poświatowskiej), albo pokazem filmu o wybranym poecie (tak było z T. Różewiczem).
„Na początku Grupę Ars Poetica tworzyło sześć osób. Jednak
z miesiąca na miesiąc przybywa miłośników poezji, zarówno kobiet,
jak i mężczyzn. Na ostatnim spotkaniu poświęconym Halinie Poświatowskiej było nas już ponad dwadzieścioro. Nadal jednak serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć
oraz wspólnie z nami spędzać miłe chwile z poezją” – czytamy na
wspomnianej stronie www.
Dokumentację odbytych już spotkań znaleźć można w galerii.
Ustalona godzina spotkań – 18.00, a miejsce - siedziba Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki w Bełchatowie. Wstęp wolny.
(s)
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Niepokojące doniesienia o wynikach kontroli w kolejnych ubojniach i zakładach mięsnych mogą zachęcić rolników do samodzielnego przygotowywania mięsa i wędlin, które będą smaczne i zdrowe. Prowadzenie uboju na własny użytek jest jednak obwarowane szczegółowymi przepisami.

Ubój zwierząt gospodarskich na własny użytek

Co to jest ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny?
Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny może mieć miejsce na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane lub w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane i dotyczy zwierząt z gatunków: bydło (cielęta
w wieku do szóstego miesiąca życia), owce, kozy i świnie.
Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może
podlegać sprzedaży.
Obowiązki rolnika związane z ubojem
Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny
przed dokonaniem uboju zwierząt w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (gdy ubój jest
prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym
zwierzę jest utrzymywane) obowiązany jest poinformować powiatowego lekarza weterynarii (właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju) o zamiarze przeprowadzenia uboju.
Ponadto, posiadacz zwierzęcia ma obowiązek złożenia, w biurze
powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
właściwym formularzu lub za pośrednictwem sieci Internet, zgłoszenia uboju zwierzęcia w gospodarstwie. Zgłoszenia należy dokonać
w terminie 30 dni w przypadku świń oraz w terminie 7 dni w przypad-

Regulamin konkursu
å ciąg dalszy ze str. 2
• Nagrody
Posesje w gospodarstwie rolnym: ● I miejsce - 3.500 zł; ●
II miejsce - 3.300 zł ● III miejsce 3.000 zł
Posesje siedliskowe: ● I miejsce - 3.000 zł; ● II miejsce - 2.700
zł; ● III miejsce - 2.500 zł
Od przyznanej nagrody zwycięzcy potrącony zostanie należny podatek dochodowy.
Komisja ma prawo innego podziału nagród i udzielenia wyróżnień.

Sprzedam
działkę budowlaną
w Łękińsku
o powierzchni 0,1 ha.
Tel. 604-962-510.
Restauracja „IMPERIAL” w Kleszczowie

zatrudni kelnera / kelnerkę

(mile widziane osoby do przyuczenia).
Więcej informacji pod numerem telefonu
44/ 731-31-37.

Wydzierżawię pole
o powierzchni 6 000 m2
w Łękińsku.
Tel. 697 456 275

ku bydła, owiec i kóz, od dnia, w którym ubój miał miejsce. W przypadku zgłoszeń ubojów dotyczących bydła do zgłoszenia należy dołączyć paszporty bydła. Dokonując zgłoszenia posiadacz potwierdza
zgodność danych zamieszczonych na zgłoszeniu ze stanem faktycznym. Prawidłowe oraz terminowe dokonywanie zgłoszeń umożliwia ustalenie, skąd pochodzi zwierzę i gdzie było przemieszczane.
W przypadku, gdy ubój na użytek własny ma miejsce w innym
gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane, przemieszczenie zwierzęcia do miejsca uboju powinno być odnotowane w Centralnej Bazie Danych Sytemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz w paszporcie zwierzęcia.
Dlaczego zgłaszanie uboju jest ważne?
Informacja ta stanowi ważny element unijnego systemu, który
gwarantuje skuteczne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów. Umożliwia swobodny dostęp zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw członkowskich Unii Europejskiej i na rynki krajów trzecich.
Produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny, tj. pozyskiwanie mięsa z utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt, wiąże
się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. z koniecznością przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy, w przypadku świń oraz zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka,
w przypadku cieląt (do szóstego miesiąca życia), owiec i kóz.
Oprac. na podstawie informacji Głównego Lekarza Weterynarii
•

Ogólne

Komisja może zrezygnować z rozstrzygnięcia konkursu w przypadku małego zainteresowania lub miernego poziomu estetyki zgłoszonych posesji.
Po zatwierdzeniu protokołu komisji przez Wójta Gminy Kleszczów
decyzja komisji staje się ostateczna i nie podlega zaskarżeniu lub
reklamacji, a komisja konkursowa zostaje rozwiązana.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
Zwycięzcom wręczone zostaną nagrody pieniężne i dyplomy.

ZGŁOSZENIE

do konkursu
„Najschludniejsza posesja w Gminie Kleszczów”
__________________________________________________
Imię i nazwisko zgłaszającego

______________________________________________
Adres

______________________________________________
_____________________________
Telefon

Zgłaszam mój udział w konkursie w kategorii:
POSESJA SIEDLISKOWA
POSESJA W GOSPODARSTWIE ROLNYM
________________________________
podpis zgłaszającego

Zgłoszenia konkursowe na tym druku przyjmowane są w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.
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Sport
Indywidualne i drużynowe
mistrzostwa LZS w warcabach

w Szkole Podstawowej w Drużbicach odbyły się in13 kwietnia
dywidualne i drużynowe mistrzostwa LZS powiatu bełcha-

towskiego w warcabach 64-polowych. W mistrzostwach wystartowała też reprezentacja LKS Omega Kleszczów. Wyniki naszych
reprezentantów:
• Jolanta Muszyńska - III m. w rozgrywkach kobiet - kat. open,
• Lesław Jańczyk - III m. w rozgrywkach mężczyzn - kat. open.
W rywalizacji drużynowej kobiet zespół reprezentujący LKS
Omega Kleszczów (Katarzyna Jędrzejczyk, Katarzyna Kowalczyk,
Jolanta Muszyńska, Malwina Piechura) wywalczył II miejsce, natomiast drużyna męska (Lesław Jańczyk, Arkadiusz Kowalczyk i Borys Piechura) – III miejsce.
W rywalizacji indywidualnej zawodnicy z miejsc od I do III otrzymali nagrody rzeczowe, a drużyny z podium – dyplomy oraz medale. Rolę opiekuna drużyny Omegi pełnił L. Jańczyk.

FIRMA „REMBUD”

oferuje usługi remontowo-budowlane
 docieplenia budynków
 kompleksowe wykończenia wnętrz
 czyszczenie, impregnacja kostki brukowej itp.

Tel. 604 333 322

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
w Lgocie Wielkiej (ul. Rolnicza 5)
zaprasza
Tel. 604 428 271
www.klimczyk.com.pl
Wystawiamy rachunki

Dom na terenie
gminy Kleszczów
wynajmę dla
pracowników firm.
Telefon 602-179-664.

Sprzedaż i transport
v ziemi ogrodowej v
v piasku budowlanego v
Tel. 509 449 312
Tel. 691 971 585
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Sport
Mocne pierwsze miejsce

B czyzn tenisiści stołowi LKS Omega Kleszczów. W dwóch rozegranych w marcu kolejkach podopieczni Longina Wróbla dwukrotnie

ardzo dobrze spisali się grający w II lidze tenisa stołowego męż-

wygrali 10:0. W 14. kolejce ich rywalem była drużyna LZS Macovia-Fungis Maków, a w 15. kolejce - KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź.
W ostatniej ligowej kolejce, która odbyła się 7 kwietnia zmierzyli się
z zajmującą drugie miejsce drużyną KTS Sandomierz, pokonując ją
bardzo wysoko 9:1. W składzie Omegi wystąpili: Jarosław Nitek, Witold Uzarczyk, Przemysław Gierak i Kamil Trzcinka. Jedyny punkt stracił ten ostatni zawodnik w pojedynku z najmocniejszym tenisistą z Sandomierza – D. Cioskiem.
Na koniec ligowego sezonu drużyna LKS Omega Kleszczów
umocniła swoją pozycję na czele tabeli. Z dorobkiem 32 punktów
wyprzedziła KTS Sandomierz (24 pkt.), KS Legion Skierniewice (19
pkt.), SKTS Skarżysko Kamienna (18 pkt.), LKS Biała Rawska (18 pkt.)
i KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź (15 pkt.).
Teraz naszą drużynę czekają mecze barażowe o wejście do I ligi.
Pierwsze mecze tenisiści rozegrają prawdopodobnie 2 i 3 maja.
(s)

Sport
Siatkarskie mistrzostwa
LZS powiatu
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kwietnia na terenie gminy Kleszczów zorganizowane zostały
mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w piłce siatkowej.
Drużyny kobiece rywalizowały o mistrzowski tytuł w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. W mistrzostwach udział wzięły następujące zespoły: LKS Czarni Szczerców, LKS Omega Kleszczów, OSP Niedyszyna (Gmina Bełchatów)
i GLKS Siatkarz Drużbice. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym” i zakończyły się następującymi wynikami: ● Szczerców - Kleszczów 1:2, ● Bełchatów - Drużbice 0:2, ● Szczerców
- Bełchatów 2:0, ● Drużbice - Kleszczów 2:0, ● Drużbice - Szczerców 2:0, ● Kleszczów - Bełchatów 2:0.
Końcowa kolejność drużyn:
I. GLKS Siatkarz Drużbice - 6 pkt.
II. LKS Omega Kleszczów - 4 pkt.
III. LKS Czarni Szczerców - 3 pkt.
IV. OSP Niedyszyna - 0 pkt.
Rywalizacja męskich drużyn
siatkarskich odbywała się w hali
sportowej SOLPARKU z udziałem następujących zespołów:
LKS Czarni Szczerców, LZS Bełchatów, MG LKS Zelów, LKS
Omega Kleszczów.
Mistrzostwa rozgrywane były
systemem „każdy z każdym”,
a kolejne mecze kończyły się wynikami: ● Zelów - Bełchatów 2:1,
● Szczerców - Kleszczów 1:2, ●
Bełchatów - Szczerców 0:2, ● Zelów - Kleszczów 0:2, ● Bełchatów
- Kleszczów 0:2, ● Zelów - Szczerców 2:1.
Końcowa kolejność drużyn:
I. LKS Omega Kleszczów - 6 pkt.
II. MG LKS Zelów - 4 pkt.
III. LKS Czarni Szczerców - 3 pkt.
IV. LZS Bełchatów - 0 pkt.
Skład zwycięskiego zespołu LKS Omega Kleszczów: Roman
Żak, Patryk Kamyk, Marcin Kuliberda, Arkadiusz Mazurczyk, Mateusz Gurazda, Tomasz Grzybek, Jarosław Grzybek i Bartłomiej
Marszalik. Trener - Marcin Szymak.
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc drużyny otrzymały puchary. Organizatorami mistrzostw były: Rada Powiatowa LZS w Bełchatowie i LKS Omega Kleszczów.
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Opóźniona liga

przerwie spowodoPo rekordowej
wanej przeciągającą się zimą

ruszyły piłkarskie rozgrywki rundy wiosennej. Swój pierwszy mecz drużyna
Omegi występująca w okręgowej klasie A rozegrała 7 kwietnia na boisku ze
sztuczną nawierzchnią w SOLPARKU
Kleszczów. Przeciwnikiem naszej młodej drużyny był Hetman Rusiec. Lepsi
okazali się zawodnicy Omegi pokonując
Hetmana 5:2. Bramki dla Omegi zdobyli: Karol Belica, Maciej Gasik (2), Przemysław Ciemniewski i Piotr Michalczyk.
12 kwietnia pierwszy mecz rundy
wiosennej rozegrała (także na boisku
SOLPARKU) trzecioligowa drużyna
Omegi. Nasz zespół zmierzył się z wy-

żej notowaną w ligowej tabeli drużyną Ursusa Warszawa. Mecz okazał się
bardzo wyrównany. Drużyny podzieliły
się punktami.
Dzień później drugi mecz rozegrała drużyna Omegi z okręgowej klasy
A. Tym razem gospodarze okazali się
niegościnni dla drużyny Alma Grocholice, odprawiając ją z bagażem sześciu bramek (tracąc tylko jedną). Bramki dla Omegi zdobyli: Piotr Janeczek,
Damian Dwornik, Piotr Gasik, Dawid Barański (2) i Dawid Sobociński.
W tym meczu zadebiutowało aż trzech
młodych zawodników z drużyny juniorów młodszych: Adrian Michalczyk, Patryk Trajdos i Dawid Sobociński.
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Dla boiska SOLPARKU
zima niegroźna

kwietnia Okręgowy Związek Piłki Nożnej dokonał weryfikacji podgrzewanego
boiska SOLPARKU, dopuszczając je tym samym do rozgrywania zawodów
mistrzowskich na szczeblu okręgu piotrkowskiego. Weryfikacja będzie ważna przez
okres dwóch najbliższych lat. Dzięki tej decyzji kluby sportowe, które ze względu na
niekorzystne warunki pogodowe (np. zimę tak długą jak tegoroczna) nie będą mogły
korzystać z własnych boisk, będą miały możliwość rozegrania meczu na wyposażonym w sztuczną nawierzchnię boisku SOLPARKU.
W pierwszej połowie kwietnia na tym boisku odbyły się m.in. mecze drużyn
Omega Kleszczów – LUKS Gomunice (sparing), Zjednoczeni Bełchatów – Świt Kamieńsk (mecz ligowy), FC Bereza 2010 – Alfa Kleszczów (sparing).

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w
Kurnosie (tel. 991).
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 73540-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
354 226.
• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks”
pod numer telefonu (44) 731-37-13.
• Awarie w sieci gazowej w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Radomsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
Poza tymi godzinami zgłoszenia awarii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE tel. 992.
• Awarie oświetlenia ulicznego należy
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695122-863 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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GOK informuje i zaprasza
Plastyczna edukacja
9 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury gościli pierwszoklasiści ze
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. 38 uczniów skorzystało z warsztatów przygotowanych dla nich przez instruktorów pracujących w Gminnym Ośrodku Kultury. Dzieci uczyły się samodzielnego wykonywania
filcowych zakładek do książki, w pracowni ceramicznej lepiły gliniane mi-

takie materiały jak: drewno, plastik, szkło, metal czy ceramikę. Technika nadaje się do zdobień małych, jak i dużych
powierzchni.

Ceramika toczona na kole

seczki z wałeczków (na zdjęciu), natomiast w pracowni plastycznej malowały tuszem wiosenne drzewa. Wykonane podczas zajęć rzeczy każde
dziecko mogło wziąć ze sobą.

Powitali wiosnę decoupagem
W dniach 6, 9, 10, 11, 13 i 16 kwietnia w Rogowcu, Kamieniu, Łękińsku, Wolicy, Dębinie, Czyżowie, Żłobnicy i Łuszczanowicach odbyły się
warsztaty „Wiosna z decoupage”. Uczestniczki zajęć z wielkim zaangażowaniem i ciekawością poznawały niełatwą sztukę zdobienia przedmiotów
metodą serwetkową. Zajęcia, w których uczestniczyło 81 osób, poprowadziły instruktorki: Kinga Pasak i Agnieszka Ciesielska.
Decoupage to technika znana od bardzo dawna, kojarzona z Dalekim
Wschodem. Polega przede wszystkim na zdobieniu przedmiotów kawałkami papieru, serwetkami i lakierowaniu. Do zdobienia można wykorzystać

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza osoby dorosłe na
warsztaty toczenia na kole, które odbywać się będą w pracowni ceramiki w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku. Oto
harmonogram zajęć:
• 7 maja (wtorek) godz. 12.00-14.00 i godz. 16.00-18.00
• 8 maja (środa)
godz. 11.00-13.00 i godz. 14.00-16.00
• 14 maja (wtorek) godz. 14.00-16.00 i godz. 17.00-19.00
• 15 maja (środa) godz. 11.00-13.00 i godz. 14.00-16.00
• 21 maja (wtorek) godz. 14.00-16.00 i godz. 17.00-19.00
• 22 maja (środa) godz. 12.00-14.00 i godz. 16.00-18.00
Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

2 maja na warsztatach z papieroplastyki
2 maja Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych do Wiejskich Ośrodków Kultury w Żłobnicy,
Kamieniu, Łękińsku, Wolicy i Rogowcu. Od godz. 16.00 rozpoczną się tu warsztaty z papieroplastyki „Wiosenne kwiaty
z bibuły i krepiny”.

Różne propozycje
na majówkę

• Noc filmowa „Waiting for the summer” w MDK w Radomsku – 1 maja od godz. 20.00 (filmy: „Nieletni/pełnoletni”, „Nieulotne”, „Spring breakers”) – bilety od 13 zł
na pojedynczy film do 36 zł za karnet na wszystkie pokazy.
• Pokaz filmu „Pan Tadeusz” z 1928 r. w reż. Ryszarda
Ordyńskiego z muzyką T. Woźniaka w kinie „Kultura”
w Bełchatowie – 4 maja godz. 17.00 (wstęp wolny).
• Koncert „Na słowiańską nutę” w Pałacu Męcińskich
w Działoszynie – 5 maja godz. 18.00 – arie operowe
i pieśni skomponowane przez twórców polskich i rosyjskich, w wykonaniu Pawła Brożka (tenor) i Makarija
Pihura (bas).

