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å ciąg dalszy na str. 3

Lekkoatleci 
z medalami

O rozwój sekcji lekkoatletycznej LKS 
Omega Kleszczów można być spokojnym, 
kiedy widzi się jak dużo medali zdobywa-
ją uczniowie szkół gminy Kleszczów w lek-
koatletycznych zawodach Zrzeszenia LZS. 

W czerwcu rywalizo-
wali zarówno ucznio-
wie szkół podstawo-
wych, gimnazjów, jak 
i szkół ponadgimna-
zjalnych. Widoczne 
na zdjęciu uczennice 
ZSP (K. Iznerowicz, 
A. Kuśmierek, K. Fryś, 
A. Klewin) wywalczy-
ły złoto w sztafecie 
4x400 m.
Więcej na str. 10 i 11.

Oldboye 
Kleszczów najlepsi

Coroczny turniej z udziałem drużyn pił-
karskich reprezentujących lokalne ogni-
wa LZS odbył się na gminnym stadionie 
w Kleszczowie. Pięć zgłoszonych do turnie-
ju drużyn zagrało systemem każdy z każ-
dym. Główną stawką turnieju był puchar 
wójta gminy Kleszczów. Najlepszą druży-
ną turnieju okazali się Oldboye Kleszczów.

Więcej na str. 10.

Imprezowy zawrót głowy
Tegoroczny Dzień Dziecka trwał w gminie Kleszczów przez 3 

dni. Do tradycyjnych imprez, za-
baw i konkursów organizowanych 
z tej okazji w szkołach podstawo-
wych dodać należy festyn, któ-
ry staraniem Gminnego Ośrodka 
Kultury odbył się 31 maja w klesz-
czowskim parku, a także społecz-
ną inicjatywę, dzięki której impre-
za dla dzieci i ich rodziców odbyła 
się 30 maja w sąsiedztwie osiedla 
„Zacisze” w pobliżu bloków BSM.

Więcej na str. 12.

Dyktando napisało 
ponad 100 osób
Rekordową popularnością cieszyło się 

tegoroczne VI Dyktando Kleszczowskie. Do 
udziału zgłosiło się ponad 120 osób, a tekst 
oddało 102 uczestników. Po trudach pisa-
nia niełatwego tekstu porcję zasłużonego 
relaksu dostarczyły podróżnicze opowieści 
Dariusza Bieńka.

Więcej na str. 6.

Święto naszej gminy po raz pierwszy w historii odbywać się 
będzie w ostatni weekend czerwca. I po raz pierwszy w historii 
mieszkańcy i przybyli na sobotni i niedzielny festyn goście będą 
mogli obejrzeć w akcji aż pięć młodzieżowych orkiestr dętych. Tak 
liczny udział orkiestr związany jest z obchodzonym w tym roku 
jubileuszem XX-lecia działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Kleszczów.

Szczegółowy program festynu organizowanego 27 i 28 czerwca 
z okazji Dni Kleszczowa znajdą Państwo na str. 12.

Konferencja  
o przyszłości gminy

9 czerwca w auli kompleksu SOLPARK Kleszczów odbyła się 
konferencja inaugurująca prace nad Strategią Rozwoju Gminy 
Kleszczów na lata 2016-2030. W spotkaniu 
uczestniczyli radni, przedstawiciele PGE GiEK 
S.A., wójtowie gmin sąsiednich, przedsiębior-
cy, sołtysi, przedstawiciele jednostek gmin-
nych oraz mieszkańcy gminy.

Konferencję otworzył wójt gminy Klesz-
czów Sławomir Chojnowski (na zdjęciu), któ-
ry po przywitaniu gości przedstawił firmę Lider 
Projekt z Poznania, odpowiedzialną za przy-
gotowanie nowej strategii rozwoju.

Udany występ orkiestry 
Od 5 do 7 czerwca Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Klesz-

czów uczestniczyła w 12 Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dę-
tych Złota Trąbka 2015 w Kozach, Bielsku-Białej i Jasienicy. Or-

kiestry rywalizowały w  
konkursie estradowym i 
konkursie musztry parad-
nej. Kleszczowska orkie-
stra zaprezentowała swoje 
umiejętności w musztrze 
zdobywając drugie miej-
sce.

Więcej na str. 7
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Pora starań o stypendia
Do dnia 30 czerwca w Urzędzie Gminy przyjmowane będą wnioski uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych o przyznanie 
stypendium motywacyjnego za II semestr roku szkolnego 2014/2015.
Do otrzymywania stypendium motywacyjnego uprawnieni są uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gmi-
nę Kleszczów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących poza 
Gminą Kleszczów. Do otrzymania stypendium motywacyjnego uprawnieni są 
uczniowie posiadający stałe zameldowanie co najmniej 1 rok na terenie Gminy 
Kleszczów i na stałe związani z gminą.
Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniom:
•	 szkół podstawowych od klasy IV - VI, którzy w ostatnim semestrze osiągnęli co 

najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,75,
•	 szkół gimnazjalnych, którzy osiągnęli co najmniej dobrą ocenę z zachowania 

i średnią ocen za wyniki w nauce od 4,5,
•	 szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli co najmniej dobrą ocenę z zacho-

wania i średnią ocen za wyniki w nauce od 4.0.
Szkoły prowadzone przez Gminę Kleszczów dostarczają do Urzędu Gminy infor-
macje o uczniach  kwalifikujących się do otrzymania stypendiów motywacyjnych. 
Dyrektorzy szkół niezwłocznie po klasyfikacji śródrocznej i na koniec roku szkol-
nego, nie później jednak niż na 3 dni przed zakończeniem semestru i roku szkol-
nego, składają propozycję listy uczniów, zasługujących na przyznanie stypendiów 
motywacyjnych.
Uprawniony do otrzymania stypendium uczeń szkoły ponadgimnazjalnej znajdu-
jącej się poza Gminą Kleszczów powinien do wniosku o przyznanie stypendium 
motywacyjnego załączyć zaświadczenie o średniej ocen wypisane komputerowo 
lub maszynowo przez właściwy sekretariat szkoły.

Stypendium motywacyjne może być przyznane również:
a) uczniom mieszkającym na terenie Gminy Kleszczów i promującym gminę 

Kleszczów poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, kon-
kursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na 
szczeblu: ● wojewódzkim, ● krajowym, ● międzynarodowym,

b) uczniom zespołowo promującym gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie 
szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach 
sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu krajowym. 
Szkoła potwierdza osiągnięcia uczniów pieczątką szkoły i podpisem dyrekto-

ra szkoły. Jeżeli sukcesy sportowe uzyskane zostały podczas zawodów organizo-
wanych przez kluby, wymagane jest potwierdzenie z właściwego klubu. Potwier-
dzenie takie nie jest wymagane w przypadku, gdy uczeń posiada imienny dyplom.

Do przyznania stypendium motywacyjnego nie kwalifikują się osiągnięcia 
ucznia na szczeblu: szkolnym, gminnym i powiatowym.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47. Wymagane dokumenty: ● wnio-
sek o przyznanie stypendium motywacyjnego, ● oświadczenie o nieosiąganiu 
dochodów, ● informacje osobowe, ● zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej śred-
niej ocen (przedstawiają uczniowie szkół znajdujących się poza terenem Gminy 
Kleszczów).

Formularze - do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy.
***

Do 30 czerwca w Urzędzie Gminy przyjmowane będą wnioski uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych o przyznanie stypendium socjalnego za II semestr roku 
Szkolnego 2014/2015. Stypendium przysługuje wnioskodawcy, jeśli dochód 
na członka rodziny nie przekracza kwoty 574 zł, a w przypadku orzeczenia 
o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym – kwoty 664 zł 
na osobę. 

WÓJT GMINY KLESZCZÓW
na podstawie  art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2014 r.  poz. 518 ze 
zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie 
przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położo-
nych w miejscowości Kleszczów i Łuszczanowice, gmina Klesz-
czów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, a informacja o wywie-
szeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w pra-
sie lokalnej oraz została opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bipkleszczow.pl oraz na stronie internetowej 
Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

Wójt Gminy w Kleszczowie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie 
przy ul. Głównej 47, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.
kleszczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.
kleszczow.pl zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym 
ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żłobnica. 
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczów – pokój 25, tel. 44/ 
731 31 10 w. 132.

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Ś.P. Otylii Kruszyńskiej  
składa Rodzina 

Wyrazy wdzięczności dla Rady Gminy w Kleszczowie 
oraz pracowników Urzędu Gminy za uczestnictwo 

w ceremonii pogrzebowej matki 
składa

Ryszard Kruszyński 

Budowa na finiszu
osiedlu „Łuszczanowice” trwa największa obecnie inwe-
stycja mieszkaniowa gminy Kleszczów. W dwóch wie-

lorodzinnych budynkach ko-
munalnych wykonano już 
elewacje zewnętrzne. Po za-
kończeniu tych prac można 
było zdemontować ruszto-
wania otaczające bliźniacze 
budynki. Teraz roboty ze-
wnętrzne koncentrują się na 
wykonaniu opasek elewacyj-
nych przy fundamencie. Za-
raz po ich zakończeniu roz-
pocznie s ię n iwelowanie 
terenu i przygotowywanie 
podłoża pod nasadzenia zieleni.

Patrząc z zewnątrz można odnieść wrażenie, że roboty pro-
wadzone przez konsorcjum firm PBU Wiktor z Radomska oraz 
Cz.P.B.P. „Przemysłówka” z Częstochowy zbliżają się do końca. 
Zdaniem Andrzeja Wierzgacza - kierownika budowy, inwestycja 
dzięki której powstanie 28 mieszkań komunalnych o wysokim stan-
dardzie zostanie zakończona do 30 lipca.

Wewnątrz budynków na najwyższych kondygnacjach, gdzie 
zakończono już układanie płytek w łazienkach oraz pomieszcze-
niach kuchennych, do pracy przystąpiła ekipa malująca ściany. Na 
klatkach schodowych wykonawca montuje barierki. W części po-
mieszczeń, położonych na parterze 
trwa dosuszanie tynków przy pomo-
cy dmuchaw elektrycznych i pochła-
niaczy wilgoci. Po kilkudniowej ak-
cji osuszania ścian zaczną się roboty 
glazurnicze.

Postęp prac widoczny jest rów-
nież przy budowie segmentów gara-
żowych powstających w sąsiedztwie 
budowanych bloków. Wewnątrz ga-
raży wykonano instalacje elektryczne 
oraz posadzki. Trwają prace przygo-
towawcze do montażu bram wjazdo-
wych. Teren wokół 20 garaży został utwardzony kostką brukową.

Na
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Wójt przypomniał również o znaczeniu tego dokumentu dla 
przyszłości gminy.

– Opracowanie strategii rozwoju jest jednym z priorytetów 
obecnej kadencji władz samorządowych gminy Kleszczów. Stra-
tegia rozwoju gminy jest szansą na kontynuowanie długofalowej 
wizji rozwoju gminy, zwiększa wiarygodność gminy wobec part-
nerów zewnętrznych, przygotowuje lokalną społeczność do nad-

chodzących zmian – mówił gospodarz 
spotkania.

Zastępca wójta gminy Kleszczów 
Joanna Guc przedstawiła skład oso-
bowy zespołu złożonego z pracowni-
ków urzędu gminy, który odpowiedzial-
ny jest za koordynację prac nad nowym 
programem strategicznym, zachęca-
ła również uczestników konferencji do 
przedstawiania swoich pomysłów. Jako 
następny głos zabrał Marcin Ługawiak 
- wiceprezes zarządu Lider Projekt (fot. 
1), który zapoznał zebranych gości 
z harmonogramem prac oraz ogólny-
mi założeniami projektu. Jak zaznaczył 

opracowana zostanie długookresowa strategia rozwoju gminy do 
roku 2030 plus, przygotowany też będzie program rozwoju gminy 
Kleszczów do 2020 roku. Trzeci dokument to studium wykonalności 
głównych inwestycji i analiza tych inwestycji. Ma ona uwzględniać 
m. in. uwarunkowania prawne, zgodność z planami rozwojowy-
mi, koszty i korzyści dla mieszkańców, zapotrzebowanie na dane 
przedsięwzięcie. Omawiając metodologię prac M. Ługawiak pod-
kreślił konieczność współpracy z kluczowymi podmiotami gospo-
darczymi, jednostkami organizacyjnymi, grupami społecznymi oraz 
mieszkańcami gminy i powiatu.

W dalszej części konferencji głos zabrał dyrektor KWB Bełcha-
tów Kazimierz Kozioł (fot. 2), który przypomniał początki funkcjono-
wania odkrywki „Bełchatów”, wprowadził uczestników konferencji 
w szczegóły przyszłych planów rozwojowych kopalni węgla brunat-
nego na terenie gminy Kleszczów oraz przedstawił wizję dalszego 
rozwoju regionu oraz plany podwyższenia jego atrakcyjności. Zwró-

cił również uwagę na konieczność 
podjęcia efektywnej współpracy 
gminy Kleszczów i spółki PGE GiEK 
w zakresie wypracowania polityki 
rozwoju służącej przede wszystkim 
jej mieszkańcom. Omówił również 
kluczowe działania związane z pla-
nowaną w latach 2025-2038 eksplo-
atacją 110 mln ton węgla zalegają-
cego przy wysadzie solnym Dębina. 
Wydobycie tego złoża będzie się 
wiązało z likwidacją drogi nad wysa-
dem solnym Dębina oraz przebudo-
wą sieci elektroenergetycznych te-

letechnicznych, gazowych i sieci odwodnienia. Te prace planowane 
są do wykonania w latach 2018-2023.

Kluczowe działania związane z rekultywacją wyrobiska Pola 
Bełchatów, to: ● zakończenie wydobycia węgla i rozpoczęcie for-
mowania wyrobiska końcowego (2020 rok), ● rozpoczęcie zalewa-
nia wyrobiska wodą (2026 rok), ● zakończenie formowania wyro-
biska końcowego (2033 rok), ● zakończenie zalewania wyrobiska 
wodą (2058 rok). Docelowe zagospodarowanie wyrobisk pogórni-
czych Pola Bełchatów i Szczerców w latach 2020-2048 będzie wy-
magało przemieszczenia 635,5 mln m3 nadkładu do wypłycenia 
wyrobiska i podzwałowania wszystkich zboczy. Po usypaniu zwa-
łowarkami docelowych kształtów wyrobiska będzie konieczne prze-
profilowanie sprzętem pomocniczym (spycharkami) skarpy oraz 

ukształtowanie plaży w strefie linii brzegowej. Prace te planowa-
ne są w latach 2021-2043. Dyrektor Kozioł przedstawił przyszło-
ściową wizję zagospodarowania wyrobisk Pola Bełchatów i Pola 
Szczerców. Wśród za-
prezentowanych pomy-
słów znalazły się: ● pla-
że i kąpieliska, ● przystań 
jachtowa, ● tor wodny, ● 
ogród wspinaczkowy, ● 
żywe muzeum górnictwa 
węgla brunatnego.

Plany strategiczne 
koncernu odnośnie roz-
woju elektrowni Bełcha-
tów zaprezentował dyrek-
tor Elektrowni Bełchatów 
Marek Ciapała (fot. 3). 
Przedstawiając terminy wyłączeń bloków energetycznych podkre-
ślił znaczenie czynników zewnętrznych, które będą miały wpływ na 
dalsze funkcjonowanie elektrowni na terenie naszej gminy, w tym 
przede wszystkim znaczenie polityki dekarbonizacji. Wyłączenie 
ostatniego bloku nr 14 zaplanowane jest na rok 2040 - mimo, że 
całkowite zakończenie eksploatacji węgla przewidywane jest na rok 
2038. Jeśli zostanie uruchomiona kopalnia w Złoczewie to w pierw-
szych latach jej funkcjonowania zakłada się przywóz pewnych ilo-
ści węgla do Rogowca.

- Elektrownia jest teraz w bardzo ważnym momencie. W roku 
2016 w całej Europie wchodzą w życie nowe przepisy związa-
ne z ochroną środowiska, szczególnie dotykające bardzo moc-
no duże obiekty energetyczne. My jesteśmy na ukończeniu kli-
matycznego programu rozwojowego, który ma doprowadzić 
w swoim efekcie, że elektrownia będzie miała przygotowanych 
11 bloków do pracy długotrwałej w tych nowych warunkach. Los 
elektrowni z punktu widzenia pracodawcy, miejsc pracy, które 
Państwa najbardziej interesują, wpływów do kasy gminnej jest 
naprawdę bardzo dobry, ponieważ te wszystkie bloki przygoto-
wane są do pracy długotrwałej i my w tej chwili już sobie nie wy-
obrażamy takiej sytuacji, żebyśmy mieli zakończyć wcześniej 
eksploatację tych bloków zanim skończą się zasoby odkrytego 
już węgla w dwóch odkrywkach - podkreślił w swojej prezentacji 
dyrektor M. Ciapała.

Kolejnym punktem w programie konferencji było wystąpienie 
prof. Zbigniewa Kasztelewicza (fot. 4), który omówił polskie i zagra-
niczne przykłady rewitalizacji terenów 
pogórniczych do wykorzystania w za-
gospodarowaniu terenów przemy-
słowych KWB Bełchatów. W swojej 
prezentacji poruszył kwestie partner-
stwa publiczno-prywatnego, a tak-
że turystyki jako ważnego elementu 
w rozwoju regionów, w których po-
szukiwano alternatywy wobec sekto-
ra paliwowo-energetycznego. Prof. Z. 
Kasztelewicz jest przekonany, że na 
terenie pogórniczym powstanie duży 
ośrodek wypoczynkowy. Nasz region 
posiada wszelkie atuty do „stworze-
nia” tego typu obiektu.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny z udzia-
łem przybyłych gości. Dyskusja koncentrowała się wokół tematów 
dotyczących m. in. zagadnień związanych z rozwojem infrastruk-
tury intelektualnej, tworzeniem nowych miejsc pracy, możliwościa-
mi zapewnienia lepszych warunków i jakości funkcjonowania osób 
starszych. Wnioski wypracowane podczas konferencji będą wyko-
rzystywane w dalszych etapach prac badawczych oraz podczas 
warsztatów strategicznych. Do udziału w nich zaproszeni zostaną 
wszyscy przedstawiciele społeczności lokalnej.

Konferencja o przyszłości gminy

1

2

3
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W związku z obchodzonym w tym roku 25-leciem odrodzonego 
samorządu terytorialnego w Polsce w szkołach naszej gmi-

ny odbyło się wiele zajęć, spotkań i konkursów, które miały przybli-
żyć uczniom nie tylko zadania, które wykonuje lokalny samorząd, 
ale także historię przemian, jakie w minionym 25-leciu nastąpiły 
w gminie Kleszczów.

Projekt „Tydzień Samorządności” realizowany w Szkole Pod-
stawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie poprzedziła „lekcja sa-
morządności”, prowadzona przez dr Ewelinę Żelasko-Makowską 
z Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca dosto-
sował formę zajęć do wiedzy i doświadczenia, jakim dysponują 

uczniowie IV, V i VI klas. Pracując 
z mapą podziału administracyjne-
go Polski zaznaczali położenie na-
szego województwa oraz powia-
tu. Dowiedzieli się, ile województw, 
powiatów oraz gmin znajduje się 
w Polsce, poznawali także zada-
nia i obowiązki wójta oraz radnych 
gminy.

25 maja podczas apelu inaugu-
rującego obchody „Tygodnia Sa-
morządności” w SP Kleszczów dy-
rektor Mariola Świderska-Kulka 
krótko przybliżyła historię samo-
rządności w Polsce, przedstawi-
ła harmonogram obchodów „Ty-
godnia Samorządności” w szkole 
i zachęciła uczniów do udziału 

w konkursach organizowanych z tej okazji. 
Umiejętnie połączono kwestię samorządności z działalnością 

patrona szkoły – Janusza Korczaka. Specjalna gazetka informo-
wała o Sejmie Dziecięcym, Sądzie Koleżeńskim, Radzie Samorzą-
dowej i codziennych obowiązkach dzieci, przebywających w Domu 
Sierot prowadzonym przez Starego Doktora. Gazetka „Gmina 
Kleszczów w obiektywie dawniej i dziś” pokazywała aktualne zdję-
cia wybranych miejsc naszej gminy oraz fotografie dawnego Klesz-
czowa i nieistniejącej już wsi Kuców.

Zorganizowana w bibliotece szkolnej wystawa kronik szkol-
nych pozwoliła uczniom sprawdzić, jak wyglądało życie szkolne kil-
ka czy kilkanaście lat temu, kiedy uczniami placówki byli ich rodzice 
albo starsze rodzeństwo. Uczniowie klas szóstych uczęszczający 
na zajęcia koła historycznego wykonywali w grupach foldery „Gmi-
na Kleszczów dla lokalnej społeczności”, pokazujące różnorodne 
działania kleszczowskiego samorządu na rzecz poszczególnych 
grup społecznych: dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Piątoklasiści 
podczas zajęć komputerowych wykonywali multimedialne prezen-
tacje na temat „Gmina Kleszczów - moja mała Ojczyzna”.

26 maja przedstawiciele samorządów klasowych klas IV-VI wy-
brali się do Urzędu Gminy w Kleszczowie, gdzie spotkali się z Jo-
anną Guc - zastępcą wójta, dowiedzieli się także o pracy Urzędu 
Stanu Cywilnego i referatu SOG, zajmującego się m.in. sprawa-
mi oświaty.

W tym samym dniu Joanna Guc odwiedziła klasę II c w SP 
Kleszczów, gdzie poprowadziła zajęcia poświęcone naszej gminie 
i samorządności „Gmina Kleszczów - nasza mała Ojczyzna”.

Tematyka samorządności była poruszana również podczas 
lekcji języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. Kwe-
stię sprawowania władzy, decydowania o sobie i innych omawia-
no w oparciu o powieść J. Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”. W 
klasach IV-VI uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „Sa-
morząd lokalny i jego zadania”. Utrwalała ona m.in. wiadomości 
o podziale administracyjnym Polski, wybieraniu przez mieszkań-
ców władz samorządowych województwa, powiatu i gminy, a także 
o symbolach gminy Kleszczów.

28 maja odbyło się uroczyste spotkanie uczniów klas V-VI 
z radnymi Rady Gminy Kleszczów: Agnieszką Szczęsną, Kami-
l em  Ja r ząbk i em 
i Michałem Michał-
kiem. Goście opo-
wiadali na czym po-
lega praca radnego. 
Potem bazując na 
fragmentach książ-
ki J. Korczaka „Król 
Maciuś Pierwszy” 
dyskutowali na te-
mat władzy i odpo-
wiedzialności.

W ramach „Tygodnia Samorządności” uczniowie SP Klesz-
czów mogli wziąć udział w kilku konkursach, organizowanych pod 
patronatem honorowym wójta gminy Sławomira Chojnowskiego. W 
konkursie wiedzowym „Gmina Kleszczów - moja mała Ojczyzna” 
rozwiązywali test. Wśród uczniów klas VI zwyciężyła Julia Płomiń-
ska (kl. VI c), II m. - Kinga Wysocka (VI c), III m. - Daria Gajda (VI 
a). W klasach piątych najlepszą wiedzą wykazał się Marcin Nowac-
ki (V a), II m. - Milena Cybulska (V b), III m. - Klaudia Zybura (V b). 

W ramach konkursu literackiego uczniowie tworzyli wiersze na 
temat gminy Kleszczów. W najmłodszych klasach laureatami zo-
stali: I m. - Karina Frach (I d); II m. - Jan Gwoździk (I d); III m. - Bar-
tłomiej Kołba (II c). W starszych klasach czołówka nagrodzonych 
to: I m. - Hubert Urbański (V a); II m. - Magdalena Pękala (V a); III 
m. - Katarzyna Nowacka (VI b).

Konkurs „Urokliwe miejsce w gminie Kleszczów” polegał na 
wykonaniu makiety dowolnego obiektu (miejsca) w gminie Klesz-
czów. Nagrodzeni zostali: I m. - Weronika Zięba (VI b); II m. - Adam 
Chomen (VI b); III m. - Maria Widera i Klaudia Gałwiaczek (VI a). 
W konkursie plastycznym „Urokliwe miejsce w gminie Kleszczów” 
wzięło udział 77 uczniów klas I-III. Nagrody zdobyli: I m. - Dawid 
Kuśmierek (II d); II m. - Łukasz Płomiński (II a); III m. - Michał Ko-
szur (III a). Spośród 34 uczestników konkursu ze starszych klas na-
grody zdobyli: I m. - Anna Szafrańska (IV c); II m. - Julia Bujacz (IV 
c); III m. - Jakub Mazur (V b) i Jonasz Rudzki (IV a).

Podsumowanie konkursów, wręczenie dyplomów i nagród od-
było się 9 czerwca.

***
W Szkole Podstawowej im. M. Kopernika „Tydzień Samorząd-

ności” był obchodzony od 25 do 29 maja i miał przybliżyć uczniom 
zasady funkcjonowania władz samorządowych, miał też upamięt-
nić wydarzenia sprzed 25 lat - pierwsze wybory rad gminnych 
i miejskich, przeprowadzone 27 maja 1990 roku. 25 maja ucznio-
wie klas IV-VI wzięli udział w lekcji samorządności „Samorząd 
w Polsce”, poprowadzonej przez wykładowcę akademickiego dr 
Ewelinę Żelasko-Makowską. Uczniowie zostali zapoznani z pod-
stawowymi pojęciami dotyczącymi samorządu terytorialnego, do-
wiedzieli się też o roli organów samorządu.

26 maja szkoła gościła trzy przedstawicielki Urzędu Gminy 
w Kleszczowie: Magdalenę Muskałę, Aleksandrę Rejek i Annę 
Urbaniak. W młodszych klasach wzięły one udział w akcji „Samo-
rządowcy czytają dzieciom”, a potem na spotkaniach w szkolnej 
bibliotece opowiedziały uczniom o organizowaniu wyborów (m.in. 
prezydenckich i samorządowych), o pracach komisji wyborczych.

29 maja uczniowie klas V i VI SP Łękińsko odbyli rajd rowe-
rowy po gminie Kleszczów. Odwiedzili instytucje związane z sa-
morządem gminnym oraz służące mieszkańcom naszej gminy: 
Urząd Gminy, Zakład Komunalny „Kleszczów”, Posterunek Policji, 
Gminny Ośrodek Kultury, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Bank Spółdzielczy, Gmin-

å ciąg dalszy na str. 8

Dr Ewelina Żelasko-Makow-
ska spotkała się z uczniami 
wszystkich szkół gminy

Solidna porcja samorządowej wiedzy

Dyrektor SP Kleszczów w towarzystwie radnych



16 - 30 VI `2015 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  5

Krwiodawcy podsumowują
pierwszym półroczu Gminny Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK w Kleszczowie, zorganizował cztery akcje krwio-

dawstwa. Krew oddało 145 osób, zasilając regionalny bank ilo-
ścią 65,25 litra tego cennego leku. Zarejestrowano także 32 poten-
cjalnych dawców szpiku kostnego. Wspólnie z RCKiK Łódż klub 
przeprowadził prelekcje na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa 
w szkołach podstawowych w Kleszczowie i Łękińsku.

– We współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Dawców Szpiku oraz 
Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFM-
SA-Poland Oddział Łódź, zorganizowaliśmy tzw. „Maraton prelek-
cyjny” na temat dawstwa szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych 
- mówi przedstawiciel klubu, Marek Kaczmarczyk. – Prelekcji tych 

16

Nadanie sztandaru  
dla OSP w Czyżowie

maja w Czyżowie miała miejsce uroczystość poświęcenia 
i nadania sztandaru dla najmłodszej w gminie Kleszczów 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości uczestniczy-

ły poczty sztandarowe 
ze wszystkich pozosta-
łych jednostek OSP z te-
renu gminy. Obecny był 
Stanisław Krasoń - wi-
ceprezes Zarządu Po-
wiatowego Związku OSP 
RP, wójt gminy Sławo-
mir Chojnowski, Zarząd 
Gminny Związku OSP RP 
w Kleszczowie z Kazimie-
rą Tarkowską na czele. 
Polową mszę świętą w in-
tencji strażaków odprawił 
proboszcz parafii pw. sw. 
Jana Chrzciciela w Łę-
kińsku - ks. Aleksy Ko-
walski. Muzyczną oprawę 
uroczystości zapewni-
ła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Kleszczów. 
Sztandar ufundowany 
przez społeczność gminy 
Kleszczów poczet sztan-
darowy OSP w Czyżo-
wie odebrał z rąk Adama 
Nowaka - przedstawi-
ciela Zarządu Głównego 
Związku OSP RP.

wysłuchali uczniowie ZSP Kleszczów, ZS Centrum Kształcenia Rol-
niczego Dobryszyce, a także piętnastu szkół (podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych) w Bełchatowie. W sumie tych 
prelekcji wysłuchały 1494 osoby.

W kwietniu wspólnie ze Szkołą Podstawową w Kleszczowie klub 
zorganizował wyjazd edukacyjny 52 uczniów do łódzkiego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a 14 czerwca na zaprosze-
nie dyrektora RCKiK Łódź - wycieczkę kleszczowskich harcerzy na 
obchody Światowego Dnia Krwiodawcy, podczas którego wzięli oni 
udział w happeningu tworzenia „Wielkiej Kropli Krwi”.

Te działania edukacyjne powinny sprawić, że w przyszłości 
część ich uczestników zdecyduje się na niesienie pomocy innym lu-
dziom w postaci krwi lub szpiku kostnego, potrzebnych do leczenia.

(s)

Przebudowa dróg  
w Łękińsku

Łękińsku na największej prowadzonej obecnie inwesty-
cji drogowej w gminie przebudowywane są fragmenty 

ulic Północnej (500 m), Długiej (929 m), Modrzewiowej (123 m),  
Topolowej (131 m), a tak-
że dojazd do oczyszczal-
ni ścieków (422 m) oraz 
łącznik z gminną obwod-
nica (375 m). Prace obej-
mują również przebudo-
wę dwóch skrzyżowań. U 
zbiegu ulic Północnej, Dłu-
giej i Topolowej powstało 
rondo, natomiast w miej-
scu gdzie krzyżują się ulice 
Północna i Modrzewiowa 
będzie tzw. skrzyżowanie 
skanalizowane (z osobnymi pasami włączeń do ruchu i zjazdu 
ze skrzyżowania).

W rejonie ronda przy ulicach Północnej i Długiej w Łękiń-
sku prowadzone są intensywne roboty drogowe. Trwa układanie 
kostki granitowej pod parking dla samochodów ciężarowych. Na 
dalszym odcinku ul. Dłu-
giej wykonywane są roboty 
instalacyjne, podbudowy, 
ścieżki rowerowe i chodni-
ki. Na ulicy Modrzewiowej 
trwają roboty instalacyjne, 
wodno-kanalizacyjne, elek-
tryczne i telekomunika-
cyjne. Łącznik z obwodni-
cą jest wyłączony z ruchu, 
wkrótce zacznie się tam 
układanie warstwy ścieralnej asfaltu. Z uwagi na skalę prac pro-
wadzonych przez  firmę drogową DROG-BUD Sp. z o.o. z Lu-
bojenki koło Częstochowy mogą występować utrudnienia w ru-
chu drogowym. 

W

W
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Szkolne wieści
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Pisali dyktando

maja w auli kompleksu SOLPARK w Kleszczowie odbyło 
się VI Dyktando Kleszczowskie. Jego organizatorem był Ze-

spół Szkół Ponadgimnazjalnych. Do rywalizacji przystąpiła rekordo-
wa liczba uczestników. Zgłosiły się 123 osoby, z czego 102 oddało 
swoje karty z napisanym tekstem do sprawdzenia. Tekst dyktanda, 

który prezentujemy obok, zo-
stał przygotowany przez Ewę 
Sieradzką.

Tegoroczna edycja dyk-
tanda miała po raz pierw-
szy w 6-letniej historii ponad 
100 uczestników. Dopisały re-
prezentacje zgłaszane przez 
szkoły. Najliczniejszą gru-
pę (23 uczniów) zgłosiło II Li-
ceum Ogólnokształcące im. J. 
Kochanowskiego w Bełchato-

wie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii open najlicz-
niejsza grupę zgłosił radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
a wśród gimnazjów - Publiczne Gimnazjum w Gomunicach. Nagro-
dy w tej rywalizacji (karnety do groty solnej, na basen i do kręgielni), 
a także drobne upominki ufundował kompleks SOLPARK.

Tradycją Dyktand Kleszczowskich są spotkania autorskie. W 
tym roku gościem był obieżyświat i autor książek podróżniczych 
- Mieczysław Bieniek. Zaprezentował niesamowite historie z wy-

jazdów do Indii, Afryki, Rosji, 
Ameryki Południowej i innych 
miejsc. Słuchacze przenieśli 
się w niezwykły świat przygód. 
Po spotkaniu wśród uczest-
ników zostały rozlosowane 
książki z dedykacjami autora, 
ufundowane przez Wydawnic-
two Annapurna.

Przerwę pomiędzy pisa-
niem dyktanda i spotkaniem 

z podróżnikiem uczestnicy mogli spędzić w kawiarence, częstu-
jąc się ciastami przygotowanymi przez uczniów ZSP, ich rodziców, 
a także nauczycieli. Można też było oglądać wystawę fotografii M. 
Bieńka „Z podziemi w kolorowy świat”, przygotowanej przez studio 
fotograficzne Wiktoria z Kleszczowa.

Warto dodać, że z myślą o osobach niedosłyszących, które już 
od ubiegłego roku są zapraszane do udziału w kleszczowskiej ry-
walizacji, dyktando, a także całe spotkanie autorskie było tłumaczo-
ne na język migowy przez Martę Krynicką z Polskiego Związku Głu-
chych w Łodzi.

Wyniki tegorocznego dyktanda zostaną podane na stronie Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, natomiast nagro-
dy zostaną wręczone podczas Dni Kleszczowa.

(s)

VI DYKTANDO KLESZCZOWSKIE

Megathriller po krakowsku
Nie wierzcież, że to bajka czy plotka. Rzecz działa się nie 

w kraju samurajów, lecz u podnóża Wawelu. UJ otrzymał grant 
z Funduszy Europejskich na wyhodowanie klona jakiegoś super-
przodka z jego szczątków. Rozważano ożywienie truchła królowej 
Bony  w hołdzie dla włoskiej kuchni z jej lazaniami i cappuccino. 
Niepodobna było przeoczyć Wandę, od zamierzchłych czasów leża-
kującą w wiślanym mule. 

Na Facebooku jakiś Wielkopolanin lobbował za wskrzesze-
niem megagryzoni z Mysiej Wieży w Kruszwicy. Na próżno, straż 
rektorska dała odpór tym haniebnym mrzonkom. Wybór padł na 
Smoka Wawelskiego w nadziei na wzmożenie ekoturystyki. Któż 
by nie chciał strzelić sobie selfie z takim gadem? Biotechnolodzy 
wyposażeni w górniczy strug zheblowali powierzchnię skał Smo-
czej Jamy w poszukiwaniu  resztek bestii. 

Ze skalnych zrzynek i strużek uzyskali DNA. Niestety, do labo-
ratorium wkradł się znienacka świeżo upieczony, hoży, acz podsta-
rzały stażysta. Tenże to niewydarzony i z lekka zaburzony osobnik 
w zszarzałym chałacie i ze zwarzoną miną chytrze przemieszał za-
wartość wpółotwartych probówek. Poniewczasie okazało się, co ten 
huncwot sprokurował. Ni stąd, ni zowąd, wpośród feerii wystrzałów 
wykluła się z menzurki półzwierzęca chimera. Tęższa od humbaka, 
z głową drobno nakrapianej helodermy, grzbietem guźca, a ogonem 
warana z Komodo. Shrek by się nie powstydził. 

Z powodu nadwyżki energii ochrzczono hybryda Tauronem. 
Przerażający dźwięk wydobył się z jego trzewi, aż wawelskie rzyga-
cze pospadały na krużganki, zadrżał dzwon Zygmunt, a w hotelach 
drzeć się zaczęły draperie. Po tej głośno brzmiącej  zapowiedzi ru-
szył potwór pędem na łów. Miał jednak pecha. Wnet zbrakło w mie-
ście choćby półdziewic, które by nie klęły jak szewc. Tychże psia-
jucha nie trawił. Od krakowian otrzymał wegański furaż: rzeżuchę, 
zeprzałą pszenicę i inne chabazie przyprószone ostryżem. Juhasi 
z Podhala w trzcinowych króbkach przywozili mu oscypki i żęty-
cę. Do menu dorzucono nawet dary mórz: kryla, krewetki a nawet 
homary. Lecz potwora nadal głód morzył, więc hejnalistę z wieży 
Mariackiej spożył. I tak nie doczekał dożynek, jako że w niespełna 
rok zabił go krakowski, wysokosiarkowy smog. 

oprac.: Ewa Szczepaniak- Sieradzka 
(wg: dr hab. Mirosława Mycawka: GMO z UJ-otu, czyli 

megathriller po krakowsku)

Dużo wiedzą o bezpieczeństwie
W VI Międzyszkolnym Konkursie Profilaktycznym „W szkole czuję 
się bezpiecznie”, zorganizowanym 28 maja w Zespole Szkół w Klu-
kach wzięły udział 3-osobowe drużyny szkół podstawowych powia-
tu bełchatowskiego: SP Domiechowice, SP Kaszewice, SP Łękiń-
sko, SP Kleszczów, SP Chabielice, SP Parzno i SP Kluki. Szkołę 
z Kleszczowa reprezentowali: Filip Anszperger, Oliwia Ciesielska 
i Julia Płomińska.
Konkurs sprawdzał wiedzę uczniów m.in. na temat: agresji, przemo-
cy (w tym cyberprzemocy), przepisów ruchu drogowego, środków 
uzależniających,  odpowie-
dzialności nieletnich, prze-
pisów prawa karnego w od-
niesieniu do młodocianych, 
bezpieczeństwa w domu, 
szkole, na podwórku i na 
ulicy. Po zaciętej rywalizacji 
drużyna SP Kleszczów wy-
walczyła I miejsce, zdoby-
wając dyplom i cenne nagro-
dy książkowe.

å ciąg dalszy na str. 8
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ala podsumowująca III edycję ogólnopolskiego konkursu „Od 
ignoranta do eleganta” odbyła się 12 czerwca. Na mini-festiwal 

filmowy, zorganizowany w auli SOLPARKU przybyli (wraz z opiekuna-
mi) twórcy filmów zakwalifikowanych do finału. Obecni byli też sponso-
rzy nagród i przedstawiciele instytucji, które objęły konkurs honorowym 
patronatem. Wśród gości specjalnych pojawili się trenerzy etykiety, 
byli też dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Kleszczów. 
Czymś oczywistym była obecność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie - organizatora konkursu filmowe-

go. Od trzech lat finał tego 
konkursu jest czymś w ro-
dzaju szkolnego święta.

Finałowa gala nie 
ograniczyła się wyłącznie 
do pokazu filmów i ogło-
szenia wyników. Szko-
ła zadbała o artystycz-
ne przerywniki, w których 

zaprezentowali się utalentowa-
ni uczniowie (fot. 1). Drugą część 
gali wypełniła uroczystość wręcze-
nia nagród oraz poświęcony tema-
tyce savoir vivre’u wykład prof. Mał-
gorzaty Kity.

Jury oceniające filmy zdecy-
dowało uhonorować pierwszy-
mi nagrodami młodych filmow-
ców z Gimnazjum Społecznego 
w Pruszkowie (w kategorii gimna-
zjum - fot. 2) oraz uczniów z Międzyszkolnej Sekcji Filmowej GIM TV 
TEENS w Głogowie (w kategorii szkół ponadgimnazjalnych). Podział 
pozostałych nagród:
l kategoria „Gimnazjum”: II. Zespół Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego Gimnazjum nr 2, Wieruszów; III. Gimnazjum nr 2 im. 
Ireny Sendler, Głogów. Wyróżnienia: Gimnazjum Samorządowe nr 
2 im. Polaków Zesłanych na Sybir, Bo-
lesławiec; Gimnazjum nr 5 im. Księcia 
Jerzego Wilhelma, Legnica.

l kategoria „Szkoły ponadgimnazjalne”: 
II. Liceum Ogólnokształcące Zakonu 
Pijarów im. ks. Stanisława Konarskie-
go, Kraków (fot. 3). Wyróżnienie: Tech-
nikum Nowoczesnych Technologii im. 
Jana Pawła II, Kleszczów. Nagroda 
publiczności przypadła filmowi firmo-
wanemu przez TNT w Kleszczowie.

W organizacji filmowej imprezy, przy-
jęciu zaproszonych do Kleszczowa gości 
oraz w zakupie nagród pomogli organiza-
torom sponsorzy. (s)

Zwycięskie filmy z Pruszkowa i Głogowa

Udany występ orkiestry
Przygotowaniem orkiestry do występu zajmował się instruk-

tor Sylwester Czank. Pierwsze miejsce w kategorii musztry parad-
nej zajęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia. O wysokim 
poziomie zaprezentowanych pokazów świadczy ocena wystawiona 
przez jury. Na szczególną uwagę tegorocznej edycji konkursu za-
sługuje wysoki poziom i widowiskowość pokazów musztry paradnej. 
Jury docenia duży wkład – kapelmistrzów, instruktorów muzyków 
orkiestr w przygotowanie programów estradowych. Gratuluje zaan-
gażowania i determinacji w procesie edukacji muzycznej – czytamy 
w opinii członków zespołu oceniającego. 

G

1

2

3
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J. Koryciński z TNT w gronie najlepszych
Jak informowaliśmy wcześniej Technikum Nowoczesnych Techno-
logii w Kleszczowie było jednym z 12 techników regionu łódzkiego, 
które od 2014 roku brały udział w nowatorskim projekcie „Integracja 
przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych”. 
Celem projektu było dostarczenie uczniom tych szkół dodatkowej 
wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania produk-
cją. W gronie 288 uczestników znalazło się aż 38 uczniów TNT 
w Kleszczowie. Przeszli oni przez 56 godzin dodatkowego szkole-
nia teoretycznego, 64 godz. zajęć praktycznych i 2 godz. doradztwa 
zawodowego (dzięki temu projektowi absolwenci techników będą 
mogli przedstawić potencjalnemu pracodawcy certyfikat z zakresu 
zarządzania produkcją). Na koniec 30 najlepszych uczestników 
wzięło udział w płatnych stażach zawodowych. Jednym z nich był 
Janusz Koryciński (kl. IV t), tegoroczny absolwent kleszczowskiego 
technikum. Projekt unijny był realizowany we współpracy z Łódz-
kim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
oraz firmą Festo. 8 czerwca dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz 
wraz z uczniami klasy III i IV technikum uczestniczyła w konferencji 
podsumowującej projekt.

Nasi innowatorzy i wynalazcy
W finale Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wy-
nalazczości brało udział dwóch uczniów klasy IV Technikum No-
woczesnych Technologii w Kleszczowie. Olimpiada ma charakter 
naukowo-techniczny i służy zainteresowaniu młodzieży ze szkół 
ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem prak-
tycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem 
projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz 
edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyj-
nym bądź technologicznym. Krzysztof Ślusarek i Tobiasz Stolarski 
z klasy IV t wykonali prototyp urządzenia o nazwie laboratoryjny 

rejestrator poklatkowy. Ich 
praca została oceniona 
bardzo wysoko - zajęli trze-
cie miejsce w kraju. Opie-
kunem naszych laureatów 
był  Wojciech Rosiak.
Uroczyste podsumowanie 
eliminacji ogólnopolskich 
oraz wręczenie nagród 
i wyróżnień odbyło się 8 
czerwca w Warszawskim 

Domu Technika NOT. Istotną nagrodą dla obu uczniów TNT jest 
zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje zawodowe w 2015 roku.

Zwyciężyły w „You can sing”
W Szkole Podstawowej w Szczercowie 25 maja uczniowie rywali-
zowali w konkursie angielskiej piosenki dziecięcej „You can sing”. 
Celem konkursu było kształcenie wymowy, wzbudzenie zaintereso-
wania nauką języka angielskiego, propagowanie śpiewu jako formy 
wyrażania siebie oraz rozwijanie słownictwa. Szkołę Podstawową 
w Kleszczowie reprezentowały uczennice klasy II a - Ana i Aleksan-
dra Bento Maia de Carvalho oraz uczeń klasy II c - Krzysztof Sza-
frański. Jury oceniało walory głosowe, interpretację, ciekawy dobór 
repertuaru, muzykalność, poczucie rytmu, dykcję i poprawność ję-
zykową, dobór stroju do charakteru utworu i ogólny wyraz artystycz-
ny. Piosenka „What’s the weather like?” wykonana przez uczennice 
z Kleszczowa została oceniona bardzo wysoko. Ana i Aleksandra 
uplasowały się na pierwszym miejscu w kategorii klas I-III.

Szkolne obchody „Światowego dnia bez pa-
pierosa” 
31 maja to „Światowy dzień bez papierosa”. Z tej okazji obie szkoły 
podstawowe w naszej gminie podjęły szereg różnych działań o cha-
rakterze informacyjno-profilaktycznym. W SP Kleszczów pedagog 
szkolny wraz z wychowawcami kl. I-III przeprowadziła zajęcia z za-
kresu zdrowego stylu życia wśród uczniów najmłodszych klas. W 
klasach IV-VI rozmawiano o zjawisku uzależnienia ze szczególnym 
uwzględnieniem nikotyny. 33 uczniów kl. I-III w ramach programu 
„Nie pal przy mnie, proszę” przygotowało prace plastyczne ilustru-
jące główne hasło. Najwyżej zostały ocenione prace Bartosza Cie-
ślaka (kl. I d), Amelii Stefaniak (kl. II c) i Martyny Kaźmierczak (kl. II 
d).Zostały też przygotowane i rozprowadzone ulotki o charakterze 
profilaktycznym.
W SP Łękińsko obchody „Światowego dnia bez papierosa” przy-
brały formę antynikotynowego happeningu ulicznego. Specjalnie 
na tę okazję przygotowano transparenty, hasła i piosenki profilak-
tyczne. Uczniowie pod opieką pedagoga szkolnego przemaszero-
wali przez centrum wsi. Z napotkanymi mieszkańcami rozmawiali 
na temat skutków palenia. Pozostawiali w skrzynkach pocztowych 
ulotki profilaktyczne, które wcześniej wykonali na zajęciach pod 
okiem nauczyciela. W tym dniu przygotowano również odpowiednią 
dekorację i ekspozycję zachęcającą dotychczasowych palaczy do 
zerwania ze szkodliwym nałogiem.

Opracowano z wykorzystaniem informacji i zdjęć
przekazanych przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6

ne Centrum Informa-
cji, SOLPARK Klesz-
czów i firmę MAKANI, 
znajdującą się w jed-
nej ze stref przemysło-
wych. Podczas wizyt 
uczniowie dowiadywa-
li się o specyfice pra-
cy i wykonywanych za-
daniach.

W a r t o  j e s z c z e 
wspomnieć o przygo-
towanej w szkole eks-
pozycj i  „Swego nie 
znacie… poznajemy 
ciekawe miejsca przy-
rodniczo-historyczne 

Solidna porcja samorządowej wiedzy
å ciąg dalszy ze str. 4

powiatu bełchatowskiego”. Wystawa jest pokłosiem działań po-
dejmowanych na kółku przyrodniczym, języku angielskim i kół-
ku historycznym.

Z „Tygodniem Samorządności” związane były szkolne kon-
kursy, organizowane pod patronatem wójta gminy Kleszczów. 
Oto ich wyniki:

l Konkurs wiedzy „Samorząd bez tajemnic” dla uczniów klas 
IV-VI: I m. - Paweł Oleszczyk (kl. VI); II m. - Martyna Muskała (kl. 
V); III m. - Alicja Kaczmarek (kl. III).

l Konkurs fotograficzny „Moje ulubione miejsce w Gminie 
Kleszczów”: I m. - Michał Moreń; II m. - Eryk Krzympiec; III m. - 
Milena Dziadosz (kl. I a).

l Konkurs plastyczny „Gmina Kleszczów - moja mała Ojczy-
zna”: w klasach pierwszych zwyciężyła Małgorzata Podlejska;  II 
m. - Krzysztof Kacperek, Bartosz Kowalski; III m. - Paulina Ku-
siak, Julian Piecyk.

(opr. s)
Uczestnicy rajdu w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia
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OKRĘGOWA STACJA  
KONTROLI POJAZDÓW

EBE/023 Przeglądy rejestracyjne  
– wszystkie kategorie

Kleszczów, ul. Milenijna 17  
(naprzeciwko składu GS-u)

Czynne od pn. do pt. w godz.:8.00 - 18.00

Sprzedam działkę budowlaną 
0,5 ha w Kolonii Łuszczanowice, 

ogrodzoną z domem, 
starodrzew, oczko wodne, altana. 

Kontakt 797-777-777.

Sprzedam dom w Wolicy 
Stan surowy otwarty. 

Duża działka. 
Tel. 503-148-593.

Sprzedam dom w Wolicy

Sprzedam 
działkę budowlaną 

w Kleszczowie. 
Tel. 661-260-990. Tel. 697-966-918

Zamiast kupować – 
zaadoptuj psa!

W niedzielę 28 czerwca w godz. 9-19 schronisko dla bezdom-
nych zwierząt, działające w Bełchatowie, organizuje dzień otwarty. 
Odwiedzający tę placówkę, która mieści się przy ul. Zdzieszulickiej 
(w pobliżu miejskiej oczyszczalni ścieków) będą mogli poznać wa-
runki, w jakich żyje tu ponad 200 bezpańskich psów i kilkadziesiąt 
kotów. Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikom sp. z o.o., któremu 
schronisko podlega, zachęca osoby kochające czworonogi do ad-
optowania bezpańskich zwierząt.

Dlaczego warto? Psy i koty wydawane do adopcji są zaszcze-
pione, zaczipowane, odrobaczone, odpchlone i po zabiegu steryli-
zacji. Posiadają też ważną książeczkę zdrowia.

Żadne, nawet najlepsze schronisko dla bezdomnych zwie-
rząt, nie zastąpi zwierzakom prawdziwego domu. Adoptując 
jednego psa ze schroniska nie zmienisz całego świata, ale na 
pewno zmienisz świat tego psa!

Adres internetowej strony schroniska w Bełchatowie - www.
schronisko.sanikom.pl. Tel. 44/ 633 38 77.

Wójt Gminy Kleszczów ogłasza:
l III przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna sosnowego, po-

zyskanego w ramach trzebieży drzewostanu z działki nr 1585/1 
położonej w obrębie Kleszczów. Całkowita ilość drewna - 23,63 
m3, sortyment drewno opałowe 100%.

 Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno 
w wysokości 96,23 zł za 1 m3.

 Termin składania ofert upływa z dniem 1.07.2015 r. o godz. 1400. 
Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczo-
wie. Termin otwarcia ofert: 1.07.2015 r. o godz. 1415. Otwarcie 
nastąpi w sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.

 Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą 
cenę brutto za drewno.

l przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego w ra-
mach zadania „Rozbudowa dróg powiatowych i gminnych w Łękiń-
sku”. Całkowita ilość drewna - 21 m3,  sortyment drewno opałowe 
100%. Skład gatunkowy: topola.

 Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno 
w wysokości 90,72 zł za 1 m3.
Termin składania ofert upływa z dniem 1.07.2015 r. o godz. 1500. 
Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczo-
wie. Termin otwarcia ofert: 1.07.2015 r. o godz. 1515. Otwarcie 
nastąpi w sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą 
cenę brutto za drewno.

Szczegółowe informacje dotyczące obydwu przetargów oraz wzór 
ofert cenowych, które zainteresowani będą składać, znajdują się na 
stronie gminnego BIP.

GOK informuje i zaprasza
Od 5 do 7 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie uczest-

niczył w XVIII Wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego 
Pogranicza Polsko-Czeskiego w Prudniku. 
Podczas trzydniowej prezentacji rękodzieła, 
instruktorzy zaaranżowali stoisko wystawo-
we z wyeksponowanymi pracami z cerami-
ki artystycznej, koronki szydełkowej, ręcznie 
malowanych chust na jedwabiu, ozdób z fil-
cu i drewna osikowego, decoupage’u  oraz 
kwiatów z bibuły. GOK reprezentowały in-
struktorki do spraw kultury: Beata Komór, 
Karolina Pacak, Agnieszka Ciesielska i Mar-
lena Kil.

***
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza młodzież gimna-

zjalną i ponadgimnazjalną na warsztaty graffiti 3D prowadzone przez 
grupę WYPISZ WYMALUJ z Olsztyna. Zajęcia odbędą się od 4 do 6 
sierpnia. Zapisy chętnych w świetlicy GOK w Kleszczowie do 30 czerw-
ca od wtorku do niedzieli w godz. 15:00-21:00.

Kleszczowski etap 
 wyścigu kolarskiego 

W sobotę 4 lipca około godz. 10.00 na drogach gminy Klesz-
czów gościć będziemy kolarzy – uczestników 26. Międzynarodo-
wego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Klesz-
czów znalazł się na trasie piątego etapu kolarskiej rywalizacji, która 
rozpocznie się tego dnia w Radomsku a zakończy w Łodzi. Kola-
rze wjadą do gminy Kleszczów od strony Brudzic, kierując się do 
ul. Sportowej. Premia specjalna zaplanowana jest przed komplek-
sem SOLPARK. Dalszy przebieg trasy wiedzie ulicą Główną w kie-
runku Antoniówki do Sulmierzyc. Uwaga na utrudnienia w ruchu! 
W związku wyścigiem spodziewane są utrudnienia w ruchu na dro-
gach, które wymienione zostały w  opisie trasy. Potrwają one około 
godziny. Zabezpieczeniem trasy zajmować się będą strażacy z jed-
nostek OSP gminy Kleszczów. W najważniejszych punktach trasy 
staną także funkcjonariusze policji, którzy będą wskazywać najbliż-
sze objazdy. Prosimy mieszkańców gminy o to, aby w dniu 4 lipca 
nie parkowali swoich samochodów na drogach, którymi pojadą ko-
larze. Apelujemy o zachowanie ostrożności w czasie wyścigu i pod-
porządkowanie się poleceniom policjantów i służbom organizato-
ra wyścigu.
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Żacy i młodzicy rywalizowali 
o puchar wójta

radycyjny, coroczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wój-
ta Gminy Kleszczów zgromadził 70 uczestników – uczniów 

szkół podstawowych. Zostali podzieleni na dwie kategorie – żaków 
(klasy I-IV) i młodzików (klasy V-VI). Młodzi tenisiści reprezentowali 
zarówno kluby sportowe jak i szkoły podstawowe. 

Oto czołówka poszczególnych kategorii:
Kat. Żak - dziewczęta: I. Wiktoria Wrzosek (Biała Rawska); II. 

Wiktoria Wróbel (Buczek); III. Zuzanna Niciak (Buczek).
Kat. Żak - chłopcy: I. Michał Przybył (Łódź); II. Marcel Błasz-

czyk (Rawa Maz.); III. Seweryn Pisarski (Buczek).
Kat. Młodzik - dziewczęta: I. Wiktoria Wrzosek (Biała Raw-

ska); II. Oliwia Kowalska (Radomsko); III. Zuzanna Niciak (Buczek).
Kat. Młodzik - chłopcy: I. Jakub Kwapiś (Rawa Maz.); II. Kamil 

Czapla (Łódź); III. Maciej Jaśkiewicz (Łódź). 
W każdej kategorii sześciu najlepszych zawodników otrzyma-

ło nagrody i dyplomy, a najlepsze trójki również puchary. Najlepsze 
wyniki uzyskane przez tenisistów z naszej gminy to siódme miejsca 
Katarzyny Olczak (kat. młodzik) i Jakuba Miarki (kat. młodzik). Tur-
niej zorganizowany został wspólnie przez Szkołę Podstawową im. 
J. Korczaka w Kleszczowie i Urząd Gminy w Kleszczowie. Zawody 
przeprowadził sędzia PZTS.

Pływackie mistrzostwa
pływackich Mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców 
zorganizowanych w Szczecinie uczestniczyła trójka zawod-

ników LKS Omega Kleszczów: Barbara Wasilewska, Monika Szy-
mańska i Przemysław Gawrysiak. Byli oni jednymi z ponad 600 za-
wodników reprezentujących 125 klubów.
Najlepsze wyniki:
•	 Barbara Wasilewska: VII m. na 1500 m (17:27.11); VII m. na 

400 m (4:21.12); VII m na 800 m (8:58.97).
•	 Przemysław Gawrysiak: X m. na 50 m (0:23.06); XIV m. na 100 

m (0:51.86).
Trenerem pływaków LKS Omega jest Robert Pawlicki.

W

Ligowe zmagania szkół
Rzut Ligi Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego dla szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w lekkiej atletyce odbył się 

na stadionie w Kleszczowie. Najlepsze, medalowe miejsca wywal-
czyli następujący uczniowie ze szkół naszej gminy:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie: Weronika Frankowska 
- II m. w skoku w dal; sztafeta szwedzka dziewcząt (Natalia Kupc, 
Paulina Kupc, Łucja Tkacz, Weronika Frankowska) - III m.; Adam 
Chomen - II m w skoku w dal; sztafeta szwedzka chłopców (Miko-
łaj Grzybek, Oskar Ołubek, 
Damian Szymczak, Adam 
Chomen) - II m.

Szkoła  Podstawo -
wa w Łękińsku: Sergiusz 
Urbaniak - II m. w biegu na 
200 m; Kamil Kałużny - III 
m. w biegu na 200 m.

Gimnazjum w Klesz-
czowie: Milena Gierach 
- I m. w biegu na 300 m; 
Weronika Piątczak - III m. 
w biegu na 300 m; Natalia 
Kierasińska - I m. w biegu 
na 600 m; sztafeta 4x100 
metrów (Weronika Piąt-
czak, Natalia Pikus, Oliwia 
Widera, Milena Gierach) - 
III m.; Maciej Kaniewski - III 
m w skoku wzwyż; Maciej 
Jarząbkowski - III m. w sko-
ku w dal.

Sukcesy biegowe
awodniczka Omegi Kleszczów Ewa Chreścionko uczest-
niczyła w 2. Międzynarodowym Mityngu Lekkoatletycznym 

w Łomży. Z wynikiem 16 minut i 26 sekund wygrała główny bieg na 
dystansie 5 kilometrów. To jej najlepszy rezultat na tym dystansie. 
Startująca w barwach Omegi biegaczka wcześniej wygrała X bieg 
o Puchar Bielan na dystansie 5 kilometrów oraz Bieg Uliczny „Wią-
zowska Piątka” (także 5 km).

Sukcesy dziewczęcych 
sztafet z ZSP

wa miejsca na podium wywalczyły dziewczęce sztafety, któ-
re 9 czerwca reprezentowały Zespół Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Kleszczowie podczas wojewódzkich zawodów VENA CUP 
2015. Na obiektach AZS w Łodzi przy ulicy Lumumby rywalizowa-
li sportowcy ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Sztafetowy bieg na dystansie 4x100m wygrały Aleksandra Traj-
dos, Patrycja Hajduk, Klaudia Ołubek i Klaudia Polak-Grudzińska 
z czasem 56,46 sek. Uczestniczki sztafety szwedzkiej Klaudia Ko-
walska, Karolina Iznerowicz, Agnieszka Kuśmierek i Aleksandra 
Klewin wywalczyły II miejsce z czasem 2,33,55 min. Do zawodów 
dziewczęta przygotowywał Marcin Szymak.

Milena Gierach i Weronika Piąt-
czak (w niebieskich strojach) bie-
gły na dystansie 300 m

Oldboye Kleszczów najlepsi
oroczny turniej z udziałem drużyn piłkarskich reprezentują-
cych ogniwa LZS odbył się na gminnym stadionie w Klesz-

czowie. Grano systemem każdy z każdym, a główną stawką turnie-
ju był puchar wójta gminy Kleszczów. 

W kolejnych meczach padły następujące wyniki: Żłobnica - Old-
boy Kleszczów 0:1; Łękińsko - Wolica 0:0; Oldboy Kleszczów - Old-
boy Łuszczanowice 1:0; Łękińsko - Żłobnica 0:1; Oldboy Łusz-
czanowice - Wolica 1:0; Oldboy Kleszczów - Łękińsko 0:0; Wolica 
- Żłobnica 0:1; Łękińsko - Oldboy Łuszczanowice 0:4; Wolica - Old-
boy Kleszczów 0:1; Żłobnica - Oldboy Łuszczanowice 0:1.
Końcowa tabela:
1. Oldboy Kleszczów 10 pkt. 3-0
2. Oldboy Łuszczanowice 9 pkt. 6-1
3. Żłobnica 6 pkt. 2-2
4. Łękińsko 2 pkt. 0-5
5. Wolica 1 pkt. 0-3
Po zakończeniu turnieju nagrody i dyplomy wszystkim drużynom 
wręczyli: zastępca wójta gminy Kleszczów Joanna Guc oraz pre-
zes LKS Omega Kleszczów Jan Gurazda.
Skład drużyny Oldboy Kleszczów: Krzysztof Bujacz, Grzegorz 
Dłużak, Zbigniew Dydoń, Aleksander Kaczmarek, Piotr Komor, 
Krzysztof Korpysa, Stanisław Kowalski, Robert Maciaszek, Sławo-
mir Rabenda, Grzegorz Raszewski, Piotr Stopka, Andrzej Świę-
ciak, Sławomir Święciak, Tadeusz Trajdos, Witold Widera, Mariusz 
Włodarczyk, Tomasz Wojewoda.

II

D

C

T

Z



16 - 30 VI `2015 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  11

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

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

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

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

S p o r t

S p o r t

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

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

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

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

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

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

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

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

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?

Wrócili z workiem medali
awody lekkoatletyczne szkół po-
nadgimnazjalnych w ramach 

Zrzeszenia LZS odbyły się 11 czerwca 
na stadionie Concordii w Piotrkowie Try-
bunalskim. Uczniowie walczyli o mistrzo-
stwo województwa łódzkiego w poszcze-
gólnych konkurencjach. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie był 
reprezentowany przez 27 zawodników 
i zawodniczek. Nasi sportowcy spisali się 
znakomicie, przywożąc z zawodów aż 24 
medale. Zdobywcami medali zostali:

Dziewczęta: Aleksandra Trajdos 
- I m. w biegu na 200 m i II m. w sko-
ku wzwyż; Agnieszka Kuśmierek - I m. 
w biegu na 800 m; Patrycja Hajduk - I m. 
w biegu na 1500 m; Karolina Iznerowicz 
- I m. w biegu na 3000 m; Klaudia Polak-
-Grudzińska - I m. w biegu na 100 m i II 
m. w skoku w dal; Elżbieta Zawisza - I 
m. w skoku wzwyż i III m. w skoku w dal; 
Aleksandra Klewin - I m. w biegu na 400 

m; Kinga Fryś - II m. w biegu na 400 m; 
Sylwia Dryja - II m. w rzucie oszczepem; 
Angelika Gałkowska - III m. w biegu na 
1500 m; Sylwia Dryja - III m. w pchnię-
ciu kulą; sztafeta 4x100 m (A. Trajdos, P. 
Hajduk, K. Ołubek, K. Polak-Grudzińska) 
- I miejsce; sztafeta 4x400 m (K. Iznero-
wicz, A. Kuśmierek, K. Fryś, A. Klewin) - 
I miejsce.

Chłopcy: Jędrzej Sidoruk - I m. 
w biegu na 100 m; Radosław Klewin - II 
m. w biegu na 400 m; Aleksander Wol-
nowski - II m. w biegu na 5000 m; Prze-
mysław Dawid - II m. w biegu na 200 m; 
Kamil Graczyk - III m. w biegu na 5000 m; 
Jerzy Stefaniak - III m. w trójskoku; Jakub 
Kuśmierski - III m. w rzucie oszczepem; 
sztafeta 4x100 m (M. Gajda, P. Dawid, 
M. Dąbrowski, J. Sidoruk) - I miejsce. 
Opiekunami naszych zawodników byli: 
Marcin Szymak i Katarzyna Woźniak.

(oprac. JS)

Z

Piłkarze zakończyli sezon
III liga
3.06. - Pogoń II Siedlce - Omega 5:2
6.06. - Omega - Broń Radom 1:1
Sezon rozgrywkowy 2014/2015 nasi trze-
cioligowcy zakończyli na 15 miejscu w ta-
beli. Ich dorobek to 35 pkt., 42 bramki zdo-
byte i 54 stracone.
Klasa okręgowa
4.06. - MGKS Gerlach Drzewica - Omega 
II 0:0
7.06. - Omega II - LKS Mierzyn 6:0

Drużyna Omegi zakończyła sezon na 
szóstym miejscu. Dorobek to 45 pkt., 
74 zdobyte bramki i 53 bramki stracone.
Klasa B
7.06. - LZS Piast Krzywanice - KS Alfa 
3:0
Zespół Alfy zaliczył wyjątkowo udany 
sezon. Został wicemistrzem i powalczy 
w barażach o awans do wyższej klasy. 
Alfa w 22 rozegranych meczach zdoby-
ła 58 goli, a straciła 28. Dorobek punk-
towy Alfy wyniósł 47 pkt.
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Nie tylko dziecięce święto
Wydarzenia związane z obchodami Dnia Dziecka rozpoczęły 

się na terenie gminy Kleszczów już w sobotnie popołudnie 30 maja. 
Na terenach zielonych przy spółdzielczym osiedlu w Łuszczano-
wicach zostały zorganizowa-
ne gry i zabawy dla dzieci, po-
kaz samochodów policyjnych 
i wozu strażackiego. Chęt-
ni mogli wziąć udział w poka-
zie zajęć fitness (fot. 1), był 
też pokaz z udzielania pierw-
szej pomocy. Miłym uzupeł-
nieniem tego plenerowego 
festynu, zorganizowanego sta-
raniem radnych gminy Klesz-
czów i wspartego przez niemałe grono sponsorów, był poczęstu-
nek dla uczestników i możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia. 

Niedzielne popołudnie 31 maja stało pod znakiem pikniku, zor-
ganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. 
Tego dnia głośno, barwnie i kolorowo było w kleszczowskim par-
ku. Wśród zaproponowanych uczestnikom atrakcji znalazły się 
m.in. występy grupy Bim Bam 
Bom, która bawiła publiczność 
i angażowała do zabawy naj-
młodszych. Dzieci chętnie ko-
rzystały z gigantycznych „dmu-
chańców”, mogły też pływać na 
łódkach w basenie (fot. 2). Jak 
zawsze przy okazji imprez GOK 
zorganizowane stoiska tema-
tyczne, przygotowane przez in-
struktorów (fot. 3). Wieczorem 
w kinie plenerowym leżąc na leżakach można było obejrzeć film 
„Wkręceni 2”.

1 czerwca przypadał w tym roku na dzień roboczy – poniedzia-
łek. Uczniowie musieli więc iść 
do szkoły, ale spędzali swo-
je święto w nietypowy sposób. 
W obydwu szkołach podsta-
wowych był to „Dzień Dziecka, 
Sportu i Rodziny”. Uczniowie 
SP Kleszczów obejrzeli przed-
stawienie w którym główne 
role zagrali ich nauczyciele, 
przebrani za bajkowe posta-
cie. Na boisku szkolnym odbył 
się „Bieg ku słońcu…” z udzia-
łem uczniów i ich rodziców. Była też rywalizacja w konkurencjach 
sportowych przygotowanych przez nauczycieli WF (m.in. strzał 
na bramkę, skoki we workach, rzuty do kosza, układanie hasła na 
czas, rzucanie woreczkiem do celu). W meczach piłki nożnej pra-
cownicy szkoły zmierzyli się m.in. z ojcami uczniów. Rywalizowano 
także w przeciąganiu liny. Słodki poczęstunek dla uczestników im-
prezy przygotowała Rada Ro-
dziców. 

W szkole w Łękińsku 
dzień 1 czerwca przebiegał 
w sportowej atmosferze, po-
łączonej z działaniami profi-
laktycznymi, organizowanymi 
przy współpracy z Teatrem 
„Kurtyna” z Krakowa. Ta-
neczna  zumba  ( f o t .  4 ) , 
mecz piłki siatkowej pomię-
dzy uczniami i nauczyciela-
mi, warsztaty i spektakle profilaktyczne, a także foto-budka, w któ-
rej można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie to tylko niektóre 
z atrakcji. (s)

XVIII DNI KLESZCZOWA
27 i 28 czerwca 2015 r.

27 czerwca (sobota) 
18.00 - oficjalne otwarcie XVIII DNI KLESZCZOWA na 

stadionie przy ul. Sportowej 3
18.05 - jubileusz XX-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 

Kleszczów - koncert oraz pokazy musztry paradnej 
w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Kleszczów oraz zaproszonych orkiestr dętych

20.00 - koncert gwiazdy wieczoru - Honorata Skarbek 
z zespołem

21.20 - dyskoteka prowadzona przez DJ ADAMUSA
23.10 - koncert zespołu BASTA
Atrakcje pozasceniczne: urządzenia rekreacyjne na placu zabaw,  
żyroskop, gry komputerowe, basen z wodą i pływającymi kulami, 
„Królestwo siedmiu tęczy” - zabawy plastyczne i rekreacyjne 
prowadzone przez instruktorów GOK.
28 czerwca (niedziela)
15.00 - dziękczynna Msza święta odprawiana z okazji 

jubileuszu XX-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Kleszczów w kościele pw. NMP Anielskiej 
w Kleszczowie

Po zakończeniu mszy - barwny przemarsz orkiestr i uczestników 
jubileuszu z kościoła na stadion przy ul. Sportowej 3 
w Kleszczowie

16.00 - pokazy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży 
z gminy Kleszczów (uczestnicy kół zainteresowań 
z GOK Kleszczów: z zajęć break dance, koła gitarowego, 
wokalnego, nauki gry na keyboardzie)

16.30 - występy w wykonaniu młodzieżowych orkiestr dętych
 - poczęstunek jubileuszowym tortem,
19.00 - wręczanie nagród laureatom konkursów gminnych: na 

prezentację multimedialną z okazji XXV-lecia samorządu 
terytorialnego oraz VI Dyktanda Kleszczowskiego

19.15 - koncert zespołu „Romuald Lipko Band” z programem 
artystycznym „Greatest Hits”, z wokalistami: Izabela 
Trojanowska, Felicjan Andrzejczak i Grzegorz Wilk

21.00 - koncert gwiazdy wieczoru - KAYAH
Atrakcje pozasceniczne: urządzenia rekreacyjne na placu zabaw, 
urządzenie do gier laserowych Laser tramp, gry komputerowe, 
gigantyczny dmuchaniec „Tor Spartan”, basen z wodą i pływającymi 
łódkami-łabędziami na przemian z pływającymi kulami, plac zabaw 
„Królestwo siedmiu tęczy” - zabawy plastyczne i rekreacyjne 
prowadzone przez instruktorów GOK, zabawy z clownem Feliksem 
w programie artystycznym „Kraina szczęścia”.

Orkiestrowe parady
Na jubileusz swoich rówieśników z MOD Gminy Kleszczów za-

proszone zostały: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów, Or-
kiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Ciasna oraz Wrzesińska Orkiestra Dęta.

W sobotę można będzie podziwiać barwny przemarsz orkiestr 
na dwóch trasach. Z parkingu przy PoloMarkecie wyruszą na gmin-
ny stadion dwie orkiestry, zaś z parkingu przed Urzędem Gminy 
pomaszerują na stadion trzy pozostałe orkiestry. 

Każda z zaproszonych na jubileusz orkiestr będzie miała 
20-minutowy koncert na scenie i zagra marsza przed sceną. So-
botnie prezentacje zakończy wspólne wykonanie dwóch utworów.

W niedzielne popołudnie pokazy artystyczne orkiestr dętych 
wypełnią prawie 2,5 godziny. Na scenie z 20-minutowym koncer-
tem wystąpi tylko jubilatka – MOD Gminy Kleszczów, natomiast 
przed sceną każda z pięciu orkiestr zaprezentuje 15-minutowy po-
kaz musztry paradnej. Będzie to okazja do podziwiania precyzji 
marszowych układów.
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