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Wakacyjne bilanse
onad 480 uczniów i studentów skorzysta-
ło w tym roku z letniego wypoczynku, sfi-

nansowanego przez gminę, a organizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Większość 
uczestników wypoczywała na polskim wybrzeżu: 
w Jarosławcu, Łebie i Ustce. Dla studentów i uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany został wy-
jazd nad Morze Adriatyckie, do Chorwacji.

Poza plażowaniem czas dwutygodniowych wy-
jazdów wakacyjnych wypełniony był innymi atrakcja-
mi – wycieczkami, dyskotekami, ogniskami…

P

å ciąg dalszy na str. 6

25 września w Dobryszycach, a 26 września 
w Kleszczowie – w Kompleksie SOLPARK 
odbędzie się pierwsza prezentacja kopii obrazu 
Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” (więcej 
szczegółów o programie – na str. 16). Dzieło 
stworzone techniką haftu krzyżykowego ma 
rozmiary oryginału: 426 x 987 cm. 

Haftowana bitwa
Za inicjatora prac nad kopią należy uznać Adama Pan-

ka, syna doświadczonej hafciarki Janiny Panek – miesz-
kanki Działoszyna. Pani Janina ma w swoim dorobku wiele 
haftowanych obrazków. Uczestniczyła m.in. w ogólnopol-
skich konkursach „Igłą malowane”, ogłaszanych przez fir-
mę DMC - producenta muliny. W 2004 roku za pracę „Pa-
norama Sydney o zachodzie słońca” otrzymała nagrodę 
specjalną firmy DMC – wyjazd na wycieczkę do Paryża.

A d a m  P a -
nek zwykle jako 
pierwszy oglą-
dał haftowane 
matczyną ręką 
prace. Było ich 
tak wiele, a mat-
ka spędziła przy 
ich tworzeniu 
tak  w ie le  go -
dzin, że kiedyś 
stwierdził: Tyle 
już mamo haftu-
jesz, że nawet 
z haftowaniem 
kopii „Bitwy pod 
Grunwa ldem” 
byś sobie pora-
dziła.

W lutym do haftowania jednej z 40 części 
obrazu przystąpiła Anna Kuśmierek, miesz-
kanka gminy Kleszczów. Jak widać na wy-
konanym w lipcu zdjęciu do wykonania po-
została już tylko część z ponad 200 tysięcy 
krzyżyków, jakimi należało zapełnić kanwę 
o powierzchni ponad 1 metra kw. 

å ciąg dalszy na str. 7

14.40•	  – Zbiórka korowodu dożynkowego na placu przy Wiejskim Ośrod-
ku Kultury w Łękińsku,
przemarsz korowodu do Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łękińsku.o 

15.00•	  – Dziękczynna Msza św. 
16.00•	  – Przemarsz korowodu dożynkowego na miejsce uroczystości 
(kompleks boisk sportowych przy ul. Północnej w Łękińsku.
16.15•	  – Oficjalne otwarcie uroczystości dożynkowych,
Ceremonia wręczenia chleba i wieńców.o 

16.55•	  – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów.
17.15•	  – Koncert zespołu GOLEC UORKIESTRA.
18.55•	  – Zabawy i konkursy sprawnościowe.
19.30•	  – Występ Zespółu Śpiewaczego „NADWARCIANKI” i Kapeli 
„KONOPNICZANIE”.
20.00•	  – Występ Zespołu Pieśni i Tańca ANILANA.
20.15•	  – Wręczenie nagród w konkursach: „Chleb z mojego pieca”, 
„Ozdoby ze słomy” oraz w konkursie na najschludniejszą posesję Gmi-
ny Kleszczów.
20.25•	  – Występ Zespołu Pieśni i Tańca ANILANA.
21.20•	  – Występ zespołu ŁUKASH.

Atrakcje pozasceniczne
v  Programy dla dzieci, przygotowane przez pracowników GOK v Wystawa 
prezentująca działalność klubów seniora z Gminy Kleszczów v Wystawa „Hi-
storia polskiego żniwiarza”, przygotowana przez kluby seniora v Wystawa rę-
kodzieła artystycznego GOK w Kleszczowie v Plac zabaw dla dzieci.

SPOTKAJMY SIĘ NA DOŻYNKACH GMINNYCH!

Wójt i Rada Gminy 
zapraszają wszystkich Mieszkańców 

Gminy Kleszczów
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W urzędowym kalejdoskopie
SIEDZIBA GOK – DO MODERNIZACJI. Rozpoczęło się 
opracowywanie dokumentacji, niezbędnej do przeprowadzenia mo-
dernizacji i remontu siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Klesz-
czowie. Tym razem prace mają objąć salę widowiskową, scenę 
i garderobę na piętrze budynku, a także klatkę schodową, pomiesz-
czenia biurowe, świetlicę, hall, toalety i szatnie. Przypomnijmy, że 
poprzednio prace remontowe przeprowadzone w GOK jesienią 

2009 roku objęły remont 
ścian i posadzek, a także 
wymianę instalacji i sprzętu 
zaplecza kuchennego. 
10 sierpnia wójt Kazimie-
ra Tarkowska podpisa-
ła umowę z poznańskim 
Biurem Projektów Inży-
nieryjnych na wykona-
nie projektu technicznego. 
W pierwszym etapie firma 
ma przygotować wstępną 
koncepcję kierunków mo-
dernizacji. Drugi etap to już 
przygotowanie ostatecz-

nych projektów. Po ich przyjęciu Urząd Gminy będzie mógł ogłosić 
przetarg na przeprowadzenie modernizacji i remontu siedziby GOK 
w Kleszczowie.

NAUCZYCIELSKIE AWANSE. Wakacje – wbrew obiego-
wym opiniom – nie dla wszystkich nauczycieli są czasem błogiego 
wypoczynku. Wolny od zawodowych zajęć czas część pedagogów 
wykorzystuje do przygotowania się i zdania egzaminu na wyższy 
stopień. Jest to element zawodowej kariery nauczycieli, warunkują-
cy także zwiększenie zarobków.
Podczas tegorocznych wakacji 12 pracowników pedagogicznych 
gminnych przedszkoli i szkół pomyślnie przeszło egzaminy i zdoby-
ło zawodowy awans.
Awans na stopień nauczyciela kontraktowego: Joanna Łyczkowska 
(Przedszkole w Łękińsku), Ewelina Kuncer (Przedszkole w Łusz-
czanowicach), Lena Wojewoda–Pokora (Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie), Renata Zarzycka–Masłowska, Emilia 
Hejak, Agnieszka Kuśmierek, Agnieszka Szewczyk (wszystkie na-
uczycielki ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie).
Awans na stopień nauczyciela mianowanego: Renata Cieślak 
(Szkoła Podstawowa w Kleszczowie), Anna Kuśmierek (Szkoła 
Podstawowa w Kleszczowie), Katarzyna Bębnowska (Gimnazjum 
w Kleszczowie).
Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego: Katarzyna Niem-
czak (Przedszkole w Kleszczowie), Konrad Koc (Gimnazjum 
w Kleszczowie). 

REMONTOWE WAKACJE. Do września 2009 roku Szkoła 
Podstawowa w Kleszczowie dzieliła wspólną siedzibę z gimnazjum. 

Od czasu przepro-
wadzki gimnazjum 
do kompleksu „SOL-
PARK Kleszczów” 
podstawówka jest 
samodzielnym go-
spodarzem szkol-
nych budynków. Po 
dokonaniu oceny ich 
stanu technicznego 
zapadła decyzja do-
tycząca przeprowa-
dzenia niezbędnych 
prac remontowych, 
a także adaptacyj-

nych, związanych z potrzebą przygotowania szkoły na przyjęcie 
sześciolatków.
Do wykonania remontu została zaangażowana wybrana w prze-
targu firma MAG-TOM z Barkowic koło Sulejowa. Prace moderni-
zacyjne i adaptacyjne zostały przeprowadzone m.in. w sali gimna-
stycznej. Objęły wymianę okien (fot. 1) wraz z montażem żaluzji 
wewnętrznych, wymianę oświetlenia, renowację parkietu i malowa-
nie ścian.
Na potrzeby sześciolatków zostały przystosowane dwie sale lekcyj-
ne na parterze oraz jedna z toalet. W toalecie wymieniono część in-
stalacji, ułożono nowe płytki ścienne i podłogowe, wstawiono nową 
zabudowę kabin. Dodatkowo jedno z pomieszczeń zostało prze-
znaczone na urządzenie sali zabaw dla sześciolatków. W szatni dla 
sześciolatków zo-
stały zamontowane 
nowe meble.
Pracownicy f i rmy 
budowlanej napra-
wil i  także uszko -
dzenia w pokryciu 
dachu, przykrywa-
jącego łącznik po-
między starą i nową 
c z ę ś c i ą  s z k o ł y . 
W rynnach zainsta-
lowano system prze-
ciwoblodzeniowy. 
Koszt prac wykona-
nych w ramach przetargu wyniósł 352,77 tys. zł.
Wakacyjna przerwa została wykorzystana także do przeprowadze-
nia prac w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łękińsku. 
Przebudową i remontem zajmowała się bełchatowska firma Kros-
bud. Przeszkloną ścianę salki gimnastycznej zastąpiono tradycyj-
ną murowaną ścianą z oknami (fot. 2). Fragment dachu, który do-

świetlał wnętrze, ale 
też powodował znacz-
ne nagrzewanie przed-
szkolnych pomieszczeń 
zastąpiono pokryciem 
z płyt trójwarstwowych 
z rdzeniem styropiano-
wym.
W środku przedszkol-
nego budynku wyko-
nane zosta ły  prace 
malarskie, wymienio-
no oświetlenie w sa-
lach oraz wewnętrz-
ne drzwi (fot. 3). Prace 
związane z przebudo-
wą przedszkola w Łę-
kińsku kosztowały 105 
tys. zł.

(s)

Wyremontowane zaplecze kuchenne

Serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy 

wyrażali swoje współczucie 
i uczestniczyli w ceremonii 

pogrzebowej 
Ś.P. MARIANA PODAWCY 

składa rodzina.1

2

3
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KOMUNIKATY
Odbierz akcyzę za paliwo
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że miesiąc wrzesień jest drugim ter-
minem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2010 r. Przypo-
minamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08.12.2009 r. 
(Dz. U. z 2009r. Nr 217 poz. 1687) stawka zwrotu podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
w 2010 roku wynosi 0,85zł na 1 litr oleju.
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem 
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przy-
padku współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczo-
wi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgo-
dę (nie dotyczy współmałżonków). Kwotę 
zwrotu ustala się jako iloczyn ilości ole-
ju napędowego, wynikającej z faktur VAT 
i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju w ra-
mach rocznego limitu.
Przypominamy, iż wniosek o zwrot po-
datku należy złożyć w terminie od 1 do 
30 września 2010 r., wraz z faktura-
mi VAT (lub ich kopiami potwierdzony-
mi za zgodność z oryginałem) – wysta-
wionymi od dnia 01.03.2010 r. do dnia 
31.08.2010 r.
Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pokój 
nr 6 oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Złoże-
nie wniosku i załączników nie podlega opłacie skarbowej.

Zapisy na sadzonki
Jak co roku w Urzędzie Gminy prowadzone są zapisy na dostawę sadzonek 
drzew leśnych i krzewów ozdobnych dla mieszkańców gminy Kleszczów. 
Zapisy przyjmowane są w pokoju nr 25 do 17 września włącznie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (44) 731-31-10 wew. 
132. 

Na święto do Skierniewic
W sobotę 18 września Urząd Gminy organizuje wyjazd na Targi Ogrodniczo-
Rolne i Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. W programie: wy-
stawy kwiatów, roślin i drzew ozdobnych, prezentacja maszyn i urządzeń do 
produkcji ogrodniczej. 
Zapisy na wyjazd będą prowadzone w Urzędzie Gminy (pok. 26), tel. 44/ 731-
31-10 wew. 131, do wyczerpania limitu miejsc na 2 autobusy. O zapisie de-
cyduje kolejność zgłoszeń. Na wyjazd do Skierniewic mogą zapisywać się 
wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia, z jednej rodziny – maks. 2 osoby. Od-
płatność – 10 zł od osoby, płatne przy zapisie. W ramach tej kwoty mieści się 
ubezpieczenie i częściowy udział środków w kosztach przejazdu. 
Wyjazd z Kleszczowa o godz. 730 (parking przy Urzędzie Gminy), planowany 
powrót - ok. godz. 2100.

Dyżury OION
Przedstawiciel Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Bełchato-
wie pełni dyżury w Urzędzie Gminy w Kleszczowie w pierwszy czwartek mie-
siąca, w godz. 8.30 – 13.15. Zainteresowane osoby dowiedzą się o ulgach, 
uprawnieniach, rehabilitacji oraz różnych formach wsparcia, dostępnych aktu-
alnie dla osób niepełnosprawnych. Termin najbliższego dyżuru to 2 wrze-
śnia.

Szczepionki dla lisów
Jak informuje Wojewódzki Lekarz Weterynarii od 5 do 15 września na tere-
nie województwa łódzkiego odbędzie się akcja szczepienia lisów przeciwko 
wściekliźnie. Szczepienie zostanie wykonane za pomocą szczepionek, zrzu-
canych z samolotów nad terenami leśnymi i łąkami. Szczepionki zatopione 
będą w przynęcie – specjalnej mieszance pokarmowej.
W związku z akcją prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności 
i ograniczenie przebywania w kompleksach leśnych. W tym czasie zwierzęta 
gospodarskie, psy i koty powinny być trzymane pod kontrolą. W żadnym wy-
padku przynęta ze szczepionką nie może być dotykana ani tym bardziej kon-
sumowana przez ludzi.

Zwrot podatku akcyzowego po-
zwala choć w części obniżyć kosz-
ty uprawiania ziemi.

Spotkanie w sprawie 
centrum Kleszczowa

Wójt Gminy Kleszczów informuje, że 9 września o godz. 
17.00 w Domu Kultury w Kleszczowie rozpocznie się spo-
tkanie dotyczące zagospodarowania centrum Kleszczo-
wa. Zmiany dotyczyć mają przebudowy ulicy Głównej na odcin-
ku o długości ok. 3,2 km (od ronda w Żłobnicy do nowego ronda 
przy ul. Milenijnej, wraz z terenami użyteczności publicznej, przy-
ległymi do tego odcinka ul. Głównej).

M i e s z k a ń -
ców gminy za-
interesowanych 
planowaną prze-
budową zapra-
szam do udzia-
łu w spotkaniu. 
Wezmą w n im 
udział m.in. pro-
jektanci, którzy 
przedstawią kon-
cepcję zagospo-
darowania cen-
trum Kleszczowa 
i odpowiedzą na 
wszelkie pytania 

z tym związane. Będzie można również przedstawić własne po-
mysły oraz zasugerować rozwiązania techniczne mające na celu 
poprawienie atrakcyjności Kleszczowa.

Serdecznie zapraszam!

Nowe rondo przy skrzyżowaniu ulic 
Milenijnej, Głównej i Sportowej – 
malowanie oznakowania poziomego.

Nowe rondo przy skrzyżowaniu ulic 
Milenijnej, Głównej i Sportowej – 
malowanie oznakowania poziomego.

Dużo wniosków do studium
W związku ze składanymi przez mieszkańców gminy oraz firmy 

wnioskami dotyczącymi zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczów informuje-
my, że Rada Gminy Kleszczów zajmowała się rozpatrywaniem tych 
wniosków podczas dwóch posiedzeń Komisji Budżetu, Rozwoju, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 7 czerwca i 24 sierpnia. 

Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków Rada Gminy 
Kleszczów ponownie spotka się w tej sprawie 7 września.

n

Zbożowa pomoc Fundacji
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że ze wzglę-

du na tegoroczne anomalia pogodowe i w konsekwencji wyjątkowo 
trudną sytuację na rynku zbóż w trybie pilnym została podjęta de-
cyzja o wymianie zbóż ozimych dla rolników gminy Kleszczów. We-
dług wcześniejszych ustaleń wymiana materiału siewnego miała na-
stąpić dopiero w przyszłym roku. 

Zapisy na zboża przyjmowali sołtysi poszczególnych sołectw. 
Dofinansowanie do wymiany zbóż będzie analogiczne do wcześniej 
przyjętych zasad, tzn.:

maksymalny limit na gospodarstwo – 500 kg,• 
wymagany dokument – nakaz płatniczy lub umowa dzierżawy,• 
Fundacja dofinansuje 50% kwoty wynikającej z różnicy pomię-• 
dzy ceną rynkową a ceną zboża kwalifikowanego.
Z wymiany zboża za pośrednictwem Fundacji zamierza skorzy-

stać nieporównywalnie mniejsza ilość rolników niż w latach ubie-
głych. Swoją decyzję tłumaczą oni wysokimi stawkami.

Wielkość zamówionych obecnie dostaw wygląda następująco: 
jęczmień – zamówienie na 56 q, pszenica – zamówienie na 105 q, 
pszenżyto – zamówienie na 266 q, żyto – zamówienie na 202 q.

Planowany termin dostawy: 15 – 20 września 2010 r.
n
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Wnioski o świadczenie rodzinne

Warto się pospieszyć
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie zapra-

sza mieszkańców Gminy Kleszczów ubiegających się o świad-
czenia rodzinne do składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 
2010/2011.

Szczegółowe informacje nt. dokumentów, które należy złożyć 
wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, jak 
również druki wniosków znajdują się na stronie GOPS w Kleszczo-
wie pod adresem: www.gops.bip.kleszczow.pl. Można je też po-
brać bezpośrednio w siedzibie ośrodka  w dniach od poniedziałku 
do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, pok. nr 36.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie od 
1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 30 listopada. Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegają-
ca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustale-
nie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A.
z siedzibą w Kleszczowie 
ul. Główna 122

zamierza uruchomić w najbliższym czasie następujące 
szkolenia:

Kurs język angielski dla dorosłych - II stopień.1. 
Zajęcia obejmują 60 godz. lekcyjnych, odbywać się będą 
w godzinach popołudniowych, raz w tygodniu. Cena - 700 zł 
od osoby. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - 
październik br. Możliwość opłaty w 2 ratach.

Kurs języka niemieckiego dla dorosłych - I stopień.2. 
Zajęcia obejmują 60 godz. lekcyjnych, odbywać się będą 
w godzinach popołudniowych, raz w tygodniu. Cena - 700 zł 
od osoby. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - 
październik br. Możliwość opłaty w 2 ratach.

Kurs języka rosyjskiego dla dorosłych - I stopień.3. 
Zajęcia obejmują 60 godz. lekcyjnych, odbywać się będą 
w godzinach popołudniowych, raz w tygodniu. Cena - 700 zł 
od osoby. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - 
październik br. Możliwość opłaty w 2 ratach.

Sprzedaż w ujęciu elementów japońskiego systemu 4. 
zarządzania.

Szkolenie 3-dniowe (25 godz.), cena – 590 zł od osoby.
Komunikacja interpersonalna a profesjonalna 5. 
obsługa klienta.

Szkolenie 2-dniowe (16 godz.), cena - 460 zł od osoby.
Wszyscy uczestnicy powyższych szkoleń otrzymają 

stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (kursu). 
Przeprowadzenie szkoleń uzależnione jest od liczby zgłoszeń. 
Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje data 
wpływu formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie 
Spółki, pod nr tel. 44/ 731 37 31 lub 44/ 731 37 14 oraz na 
stronie internetowej www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ARR „ARREKS” S.A.
Zapraszamy do skorzystania z promocji:
„MEGA INTERNET”,
w ramach której oferujemy:

Internet 2 Mbps /256 kbps w cenie 45,00 zł,•	
Internet 4 Mbps /512 kbps w cenie 55,00 zł,•	
Internet 6 Mbps /512 kbps w cenie 65,00 zł,•	
Internet 10 Mbps /1 kbps w cenie 75,00 zł.•	

„MEGA PAKIET”,
w ramach której oferujemy:

Usługę połączeń głosowych – cena abonamentu 17,69 •	
zł,
Internet 2 Mbps /256 kbps w cenie 30,00 zł,•	
Internet 4 Mbps /512 kbps w cenie 40,00 zł,•	
Internet 6 Mbps /512 kbps w cenie 50,00 zł,•	
Internet 10 Mbps /1 kbps w cenie 60,00 zł.•	

Promocje trwają od 12.07.2010 do 31.12.2010 r.
Promocje są przeznaczone dla:

nowych abonentów ARR „ARREKS” S.A.1. 
abonentów internetowych w sieci „ARREKS” S.A. 2. 
przy umowie na czas nieokreślony.

Bliższe informacje w siedzibie ARR „ARREKS” S.A. lub 
pod numerem telefonu 44/ 731 37 13.

ZAPRASZAMY!

Dawcy w akcji
sierpnia odbyła się w Kleszczowie kolejna akcja krwiodaw-
cza. Krew (łącznie ponad 13 litrów) oddało 29 osób.

- Jak na okres wakacyjny i na nasze warunki jest to ilość zado-
walająca – przyznaje przedstawiciel Gminnego Klubu HDK w Klesz-
czowie. - Podczas akcji zgłosiła się mieszkanka Kleszczowa, która 
poprosiła nas o przekazanie pewnej ilości krwi dla swojej chorej sio-
stry. Przekazaliśmy osiem tzw. donacji, co stanowi 3600 ml krwi.

Zarząd klubu apeluje do mieszkańców gminy, by bez skrępowa-
nia zgłaszali się w sytuacji, kiedy potrzebna będzie krew dla kogoś 
z rodziny lub znajomych. Pomoc w uzyskaniu krwi nie ogranicza się 
tylko do ustalonych terminów akcji krwiodawczych.

- W każdym momencie będziemy się starali ją pozyskać w za-
przyjaźnionych klubach w różnych rejonach Polski. Jednocześnie 
dziękujemy naszym krwiodawcom za liczne przybycie na sierpnio-
wą akcję. Dziękujemy także ekipie z Radomska, która mimo upa-
łu przedłużyła czas pobierania krwi o ponad godzinę, umożliwia-
jąc wzięcie udziału w akcji jak największej liczbie krwiodawców. 
Już dziś zapraszamy na następną akcję w dniu 15 października 
w godz.11.00 – 14.00. (s)

Kurs dla seniorów
Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie organizuje ele-

mentarny kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
dla seniorów naszej gminy. Szkolenie trwa 5 godz., a uczest-
nictwo w nim jest bezpłatne. Zostanie przeprowadzone pod 
hasłem „Potrafię Pomóc”. 

Zapisy seniorów zainteresowanych kursem prowadzone 
będą w GOK w Kleszczowie. Termin zapisów - do 15 wrze-
śnia br.

Serdecznie zapraszamy!
Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie

13

Dyrektor Gimnazjum
im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie

zatrudni operatora sieci komputerowej 
w wymiarze 1/2 etatu.

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

można uzyskać w siedzibie placówki oraz pod numerem telefonu 
(44) 731 33 45.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 10.09.2010 r.
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W firmach gminy KleszczówSzkolne wieści
Na dobry początek

Zaczyna się nowy rok szkolny, a z nim - nowe obowiązki i rytm życia 
tak różny od tego z wakacji. Aby uczniowie mogli łagodniej przeżyć stres 
związany z nowym rokiem nauki postanowiliśmy pomóc w obliczeniu, ile 
dni dzieli ich od kolejnej dłuższej przerwy w edukacyjnych obowiązkach. 
Na początek – bardzo dobra wiadomość: znane są już terminy ferii zimo-
wych w nowym roku szkolnym 2010/2011. Zgodnie z kalendarzem roku 
szkolnego - opublikowanym na stronie internetowej MEN - jako pierw-
si ferie zimowe w 2011 r. będą mieli m.in. uczniowie z województwa 
łódzkiego. Dwutygodniowa przerwa w nauce czeka ich od 15 do 30 stycz-
nia. W tej grupie znalazły się także województwa: lubelskie, podkarpackie, 
pomorskie i śląskie.

Od 22 stycznia do 6 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: 
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a od 29 stycznia do 13 lutego z wo-
jewództw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzy-
skiego i wielkopolskiego. Jako ostatni - od 12 do 27 lutego - odpoczywać 
będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskie-
go i zachodniopomorskiego.

Kalendarz roku szkolnego 2010/2011 przewiduje także m.in. dwie dłuż-
sze świąteczne przerwy w nauce: zimową na Boże Narodzenie - od 23 
grudnia do 2 stycznia oraz wiosenną na Wielkanoc - od 21 do 26 kwietnia.

Póki co – wypada się uzbroić w cierpliwość. I dobrze uczyć, by zimowe 
ferie były nagrodą za rzetelnie przepracowany czas, a nie okresem nad-
rabiania zaległości. 

Lawina podań do ZSP
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie przeprowadził 

w ciągu wakacji nabór nauczycieli. Uzupełnili oni skład dotychczasowego 
zespołu pedagogicznego, bo – jak 
wiadomo – ZSP rozpoczyna drugi 
rok działalności. W liceum i techni-
kum przybyły nowe klasy. Potrzeb-
ni są zatem nowi nauczyciele.

W nowym roku szkolnym na-
uczycielskie grono powiększy się 
o dziesięć osób. To nieco ponad 
6 procent z całej rzeszy nauczy-
cieli, którzy chcieli podjąć pracę 
w kleszczowskim ZSP.

- Łącznie nauczyciele złożyli 
u nas 169 podań o przyjęcie do pracy – przyznaje dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych, Agnieszka Nagoda-Gębicz. – Były wśród nich poda-
nia nauczycieli m.in. z Pabianic, Łodzi i Częstochowy. Najczęściej o pra-
cę starali się absolwenci kierunków pedagogicznych, albo osoby chcące 
u nas odbyć staż pedagogiczny. Nie miały szansy na zatrudnienie, bo – 
podobnie jak to było przy pierwszym naborze – wymagaliśmy od kandy-
datów co najmniej stopnia nauczyciela mianowanego oraz odpowiedniego 
stażu w szkołach ponadgimnazjalnych.

Nabór został zakończony przed 1 września. Nowi nauczyciele przyję-
ci do grona pedagogów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych uczyć będą 
m.in. języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, tech-
nologii informacyjnej oraz przysposobienia obronnego, historii i wychowa-
nia fizycznego.

Opr. (s)

Jedna z pracowni w Technikum 
Nowoczesnych Technologii 
w Kleszczowie

Jedna z pracowni w Technikum 
Nowoczesnych Technologii 
w Kleszczowie

Knauf BP uhonorowany „Budowlaną Marką”
W Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród VI edycji 

konkursu Budowlana Marka Roku 2009. Wśród 54 nagrodzonych 
i wyróżnionych firm znalazła się też spółka Knauf Bauprodukte. 
Producent wielu materiałów budow-
lanych otrzymał tym razem wyróż-
nienie w kategorii tynki dekoracyjne 
oraz produkty gipsowe do wyrówny-
wania i wygładzania ścian.

Budowlana Marka Roku to jed-
no z najistotniejszych badań popu-
larności marek budowlanych w Pol-
sce. Te zaszczytne wyróżnienia 
przyznawane są na podstawie wyni-
ków ogólnopolskiego badania opinii 
i preferencji firm wykonawczych.

Nagroda dla kopalni
PGE KWB Bełchatów S.A. zwyciężyła w VII edycji konkursu Na-

groda Gospodarcza Województwa Łódzkiego. Nagrodę przyzna-
wano w tym roku w 6 kategoriach. Łącznie o nagrodę ubiegało się 
blisko 60 firm z województwa łódzkiego. Kopalnia zwyciężyła w ka-
tegorii „Duże przedsiębiorstwo”.

Uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek odbyło się w Pała-
cu Poznańskiego w Łodzi, a odznaczenia dla PGE KWB Bełcha-
tów odebrał Kazimierz Kozioł, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. pro-
dukcji.

Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli Jolanta Cheł-
mińska, wojewoda łódzki i Włodzimierz Fisiak, marszałek woje-
wództwa łódzkiego.

Dzień Energetyka ‘2010
13 sierpnia w siedzibie PGE Elektrowni Bełchatów w Rogow-

cu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Energetyka ‘2010. 
W uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządo-
wych, instytucji oraz firm współpracujących z elektrownią. Obecny 
był m.in. prezes zarządu PGE GiE S.A. Antoni Pietkiewicz, a samo-
rząd gminy Kleszczów reprezentowali wójt Kazimiera Tarkowska 
i przewodniczący Rady Gminy Paweł Bujacz. Wójt, w imieniu sa-
morządu i mieszkańców gminy Kleszczów, złożyła energetykom ży-
czenia wszelkiej pomyślności z okazji ich branżowego święta.

Jak co roku w czasie obchodów Dnia Energetyka podsumowa-
no miniony rok, a niektórzy pracownicy elektrowni otrzymali odzna-
czenia państwowe i zakładowe. Oprócz uroczystości zakładowych 
zorganizowany został plenerowy festyn w Bełchatowie. Gwiazdami 
tegorocznych obchodów święta energetyków byli m.in. tacy wyko-
nawcy jak: Papa D., Kabaret Nowaki, Sasha, Stachurski.

Opr. L.G.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie

zatrudni pracownika na stanowisko
pomoc administracyjno - techniczna - informatyk

w wymiarze ¼ etatu.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianych 
kandydatom oraz zakresu wykonywanych zadań można 
uzyskać w siedzibie ZSP w Kleszczowie (tel. 44/731 65 60) 
lub na zsp.bip.kleszczow.pl. 
Dokumentację należy składać do dnia 17.09.2010 r.

Z okazji Dnia Energetyka 
składamy serdeczne życzenia

wszystkim aktywnym zawodowo 
i emerytowanym 

pracownikom PGE Elektrowni 
Bełchatów.

Życzymy wielu sukcesów, zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. 

Przewodniczący
Rady Gminy

PAWEŁ BUJACZ

Wójt
Gminy Kleszczów

KAZIMIERA 
TARKOWSKA
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Uczniowie z klas I-III wypoczywali w Łebie, w Ośrodku Wczasowym 
„Magnat”. Kolonistom oprócz pobytu w Łebie, plażowania i zwiedzania 
okolicy zapewniono autokarową wycieczkę do Trójmiasta. Ich starsi ko-
ledzy, uczniowie klas IV-VI w dwóch turnusach spędzili po dwa tygodnie 
w Jarosławcu. Młodzież zakwaterowana była w Ośrodku Wypoczynko-
wym „Młynarz”. Uczniowie większość wypoczynku spędzili na plaży, ale 
oprócz tego zwiedzili okolicę i nadmorskie ośrodki - Darłowo i Darłówek. 

Także w Jarosławcu wakacje spędzała młodzież gimnazjalna. Atrakcji 
i tu nie zabrakło. W programie wyjazdu było m.in. 10 godzin szkolenia że-
glarskiego na Jeziorze Wicko, wycieczki (do wioski indiańskiej w Runowie 
i Słowińskiego Parku Narodowego). Dziewięćdziesięciu dziewięciu gim-
nazjalistów zakwaterowanych było w Ośrodku Kolonijnym „Marysieńka”. 

Wakacyjny obóz szkoleniowo-rekreacyjny ma za sobą także Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów. Dla jej członków zorganizowano 
14-dniowy wypoczynek w Ośrodku Wczasowym „Niezapominajka” w Ust-
ce. Młodzież oprócz ćwiczenia nowego repertuaru wypoczywała. Wzię-
ła m.in. udział w festynie góralskim „Bielsko-Biała i Beskidy”. Członkowie 
MODGK odwiedzili też Darłowo i Darłówek. W czasie nadmorskiego po-
bytu 47-osobowa grupa miała możliwość wzięcia udziału w warsztatach 
z kowalstwa artystycznego.

Na statku z przeszklonym dnem
Na zagraniczny wypoczynek do Chorwacji w trzech grupach wyjecha-

ło 126 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Dwunastodnio-
wy wypoczynek w jednym z chorwackich kurortów – Vodice urozmaicały 
m.in. wycieczki do Parku Narodowego Krka, widniejącego na Liście Świa-
towego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, zwiedza-
nie XV-wiecznej katedry św. Jakuba oraz wizyta w twierdzy św. Michała 
w malowniczo położonym miasteczku Šibenik. W programie turystycznym 
znalazł się też rejs specjalnym statkiem z przeszklonym dnem, dzięki cze-
mu można było oglądać podwodny świat Adriatyku.

Wakacyjny czas w Chorwacji wypełniało młodzieży głównie wielogo-
dzinne plażowanie i kąpiele w morzu lub w basenie hotelowym.

Dla uczniów, którzy wakacje spędzali w domach na terenie gminy 
GOK wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Kleszczowie starał się za-
pewnić dużo atrakcji. Zaproponowano zróżnicowany program zajęć świe-
tlicowych i rekreacyjnych. W GOK można było nauczyć się ozdabiać 
przedmioty techniką decoupage, wyczarowywać domek z wafli i próbo-
wać swoich talentów muzycznych w karaoke. Najwięcej dzieci odwiedziło 
Gminny Ośrodek Kultury 2 sierpnia, kiedy to zorganizowano Wakacyjne 
Zajęcia Plenerowe. Na placu ośrodka czekały na dzieci nadmuchiwane 
zjeżdżalnie, suchy basen z piłeczkami, trampoliny. Każdy milusiński mógł 
też skorzystać ze studia szalonych fryzur, a także poddać się malowaniu 
twarzy. GOK zapraszał też na wizytę w kinie. W ciągu całych wakacji z ra-
cji dużego zainteresowania zorganizowano łącznie cztery takie wyjazdy. 

Oko w oko z dinozaurem
Oprócz tego można było skorzystać z jednodniowych wycieczek au-

tokarowych. I tak 8 lipca 45 przedszkolaków odwiedziło „Dinozatorland” 
– Park Rozrywki. Dzieci obejrzały tu z bliska mechanicznie uruchamiane 
makiety dinozaurów. Oprócz tego na terenie parku odbyła się lekcja mu-
zealna.

Kolejny zaplanowany wyjazd odbył się 18 sierpnia do Chorzowa i Tar-
nowskich Gór. Tu 98 osób zwiedziło Sztolnię Czarnego Pstrąga i prze-
płynęło jej kanałami. W Chorzowie młodzież skorzystała z uroków Parku 
Rozrywki. Wycieczka do Chorzowa cieszyła się tak dużym zainteresowa-
niem, że 24 sierpnia zorganizowano jeszcze jeden taki wyjazd. Uczest-
nicy wyjazdu zwiedzili w Tarnowskich Górach Kopalnię Rud Srebrnono-
śnych, a w Chorzowie spędzili czas w Parku Rozrywki, gdzie do woli mogli 
korzystać z wielu atrakcji. 

31 sierpnia na wycieczkę do Tarnowskich Gór i Chorzowa pojecha-
ła trzecia grupa dzieci i młodzieży, w której większość stanowili ucznio-
wie gimnazjum. W ciągu wakacji GOK zorganizował też jeden wyjazd na 
Górę Kamieńsk.

To były wakacje pełne atrakcji. Szkoda, że na kolejne trzeba czekać 
10 miesięcy… L.G.

ZIMOWISKA ‘2011
Oferta dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych
i młodzieży studiującej (niepracującej)

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przedstawia ofertę 
wypoczynku zimowego, planowanego dla uczniów i studen-
tów podczas zimowych ferii 2011 roku:

7 – dniowe zimowiska w górach dla uczniów szkół pod-I. 
stawowych z klas I-III. W programie m.in. nauka i doskona-
lenie umiejętności jazdy na nartach.
7 – dniowe zimowiska w górach dla uczniów szkół pod-II. 
stawowych z klas IV-VI. W programie m.in. nauka i dosko-
nalenie umiejętności jazdy na nartach
7-dniowe zimowiska w górach dla uczniów gimnazjum. III. 
W programie m.in. nauka i doskonalenie umiejętności jazdy 
na nartach i snowboardzie.
7-dniowy obóz dydaktyczno-rekreacyjny w górach dla IV. 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów (nie-
pracujących). W programie m.in. obóz narciarsko–snow-
boardowy (nauka i doskonalenie jazdy na nartach i snow-
boardzie).
7-dniowy  wyjazd szkoleniowo - rekreacyjny w górach V. 
dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej. W programie 
m.in. zajęcia muzyczne i taneczne uczestników połączone 
z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach i  snowboardzie.

UWAGA! 
Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy wy-1. 
poczynku.
W wypoczynku mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się, 2. 
niepracująca, która nie ukończyła 25 roku życia, posiadająca 
stałe zameldowanie oraz stale zamieszkująca wraz z rodzicem 
lub prawnym opiekunem na terenie gminy Kleszczów – co naj-
mniej 1 rok do dnia zapisu.
Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy wypo-3. 
czynku są przyjmowane w siedzibie GOK pokój nr 1 w nastę-
pujących dniach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. •	
15.00,
wtorek od godz. 7.30 do godz. 19.00.•	
Osoby dokonujące zapisu w godzinach popołudniowych (15.00-
19.00), zobowiązane są do wcześniejszego uiszczenia wpłaty 
na wskazany przez GOK rachunek bankowy i przedłożenia do-
wodu wpłaty podczas zapisu.
Przy dokonaniu zapisu prosimy o:4. 

podanie danych osobowych uczestnika,- 
przedłożenie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej,- 
złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna,- 
uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpła-- 
ty,
złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej.- 

Karty kwalifikacyjne i oświadczenia do odebrania w sekretaria-5. 
tach szkół i siedzibie GOK w Kleszczowie.
Odpłatność za wypoczynek - w kwocie 120 zł.6. 
Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej – wyjazd bezpłatny.7. 
Zapisy wyłącznie do dnia 24.09.2010 roku8.  - zapisy po termi-
nie ustalonym przez GOK nie będą brane pod uwagę.
Warunkiem zorganizowania wymienionych zimowisk i obozów 9. 
jest chęć uczestnictwa przynajmniej 20 osób w poszczególnych 
formach wypoczynku.
Konkretny termin oraz miejsce wypoczynku podane zostaną po 10. 
rozstrzygnięciu przetargu.
Bliższe informacje dotyczące wypoczynku udzielane są w sie-11. 
dzibie GOK lub pod numerem telefonu: 0-44 731-32-30.

Wakacyjne bilanse
å ciąg dalszy ze str. 1
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å ciąg dalszy ze str. 1

å ciąg dalszy na str. 11

Nim słowa zamieniły się w konkret, czyli wierną kopię obrazu mi-
strza Jana Matejki wykonaną techniką haftu krzyżykowego, zaczęły 
się przygotowania. Był rok 2008 i wiadomo było, że za dwa lata bę-
dziemy świętować 600-lecie wielkiego zwycięstwa nad Krzyżakami, 
odniesionego na grunwaldzkich polach.

Po to, by podjąć się tytanicznej pracy należało przede wszyst-
kim znaleźć osoby, które dadzą się zapalić do udziału w tak nie-
zwykłym przedsięwzięciu. Po drugie konieczne było „przerobienie” 
oryginalnego dzieła Matejki na komputerowy zapis graficzny, który 
precyzyjnie odwzoruje wszystkie barwy obrazu i umożliwi podziele-
nie ponad 40 m kw. oryginału na spójne z sobą fragmenty. To po-
zwoliłoby rozdzielić pracę nad kopią pomiędzy kilkadziesiąt osób.

***
Precyzyjne dane liczbowe, kolejne etapy przygotowań, postęp 

prac i trudności, na jakie napotyka dzieło znaleźć można na stronie 
internetowej: www.haftix.pl. To witryna utworzona przez Grzegorza 
Żochowskiego, autora specjalnego programu komputerowego, któ-
ry pozwala na przekształcenie dowolnej grafiki, obrazu, zdjęcia na 
wzór haftu krzyżykowego. 

Czerwiec 2008 roku - Pan Adam Panek zwraca się do Grzego-
rza Żochowskiego, autora programu HaftiX, z prośbą o przygoto-
wanie wzoru do „Bitwy”. W najbliższych dniach ma miejsce pierw-
sza próba przetworzenia znalezionego w Internecie zdjęcia obrazu 
na wzór haftu. Ma ona na celu sprawdzenie możliwości programu 
HaftiX a nie przygotowanie wzoru. Wiadomym jest od początku, że 
nie ma ogólnie dostępnych zdjęć wystarczającej jakości by użyć ich 
do tego celu, a nie warto angażować się wyszywanie giganta wie-
dząc, że nie można go zrobić zadowalająco. Rozpoczyna się po-
szukiwanie innych możliwości zdobycia lub samodzielnego wyko-
nania zdjęcia.

To pierwszy zapis w kalendarium, prowadzonym na wspomnia-
nej stronie. Kolejne opowiadają perypetie ze zdobyciem nici po-

trzebnych do wykona-
nia gigantycznego haftu 
(potrzeba było ponad 
90 kilometrów muliny 
marki Anchor), a także 
kolejne etapy pozyski-
wania sponsorów i wy-
konawczyń haftu.

Po to, by znaleźć 
osoby znające się na 
solidnym wykonywa-
niu haftu krzyżykowe-
go Klub Hafciarski „Pe-
nelopa”, działający przy 
Powiatowym Ośrodku 
Kultury w Działoszynie 
ogłosił konkurs na haft 
krzyżykowy. To spo-
śród uczestniczek kon-
kursu wybrano grupę, 
gotową do wykonania 
pierwszych fragmen-
tów obrazu „Bitwa pod 
Grunwaldem”.

Logistyką, organizo-
waniem prac przy hafto-
wanym obrazie, a także 
wytrwałym poszukiwa-
niem sponsorów zajmo-

wał się od początku Adam Panek – na co dzień pracownik Powiato-
wego Zarządu Dróg w Pajęcznie.

***
Do wsparcia niezwykłego dzieła włączyła się też gmina Klesz-

czów. Wystąpienie o dofinansowanie prac nad obrazem wystoso-
wała do samorządu gminnego starosta pajęczański, Beata Mateu-
siak-Pielucha.

„Członkinie Klubu podjęły się wyhaftowania obrazu Jana Matejki 
pt. „Bitwa pod Grunwaldem” w jego naturalnej wielkości tj. 426x987 
cm – czytamy w piśmie skierowanym do wójt, Kazimiery Tarkow-
skiej. -W chwili obecnej projekt jest wykonany w 80% i do zakończe-
nia potrzebna jest kwota 10 tys. zł.

Pragnę nadmienić, że obraz po jego zakończeniu będzie naj-
większym wykonanym techniką haftu krzyżykowego obrazem na 
świecie i będziemy się ubiegać o wpisanie go do Księgi Rekordów 
Guinnessa. Ponadto chcemy upamiętnić w ten sposób przypadają-
cą w tym roku 600-letnią rocznicę największej bitwy średniowiecz-
nej Europy i tryumf polskiego oręża”.

W odpowiedzi na ten apel Rada Gminy Kleszczów podjęła 
uchwałę o przeznaczeniu na dokończenie dzieła 10 tys. zł. 

Za sprawą mieszkanki naszej gminy - Anny Kuśmierek, Klesz-
czów będzie miał też inny udział w powstaniu historycznego dzieła 
– w lutym pani Anna, znająca się na tajnikach krzyżykowego haftu 
jak mało kto, przystąpiła do zespołu hafciarek i zajęła się wyszywa-
niem jednego z 40 fragmentów kopii obrazu.

Anna Kuśmierek po raz pierwszy spotkała się z hafciarkami 
z Działoszyna 18 lutego. Tego dnia niewielkie ich grono wraz z Ada-
mem Pankiem przyjechało do Kleszczowa, by w sali Urzędu Sta-
nu Cywilnego zaprezentować część wykonanych dotąd przez sie-
bie fragmentów kopii „Bitwy”. To właśnie w sali USC ekipa Telewizji 
Polskiej nakręciła jeden z pierwszych materiałów, poświęconych 
niezwykłemu projektowi hafciarek. Obok Janiny Panek na spotkanie 
do Kleszczowa przyjechały też Teresa Pegza, Elżbieta Kowalska 
i Zenobia Kulka. Adam Panek przywiózł z sobą prowadzoną kronikę 
prac. Były w niej m.in. wycinki prasowe dotyczące pracy hafciarek 
nad kopią „Bitwy”. Były też wpisy informujące o tym, skąd rekrutu-
ją się hafciarki pracujące nad obrazem. W lutym figurowało na liście 
co najmniej 10 miejscowości, w tym: Działoszyn, Pajęczno, Biały-
stok, Łódź, Kiełczygłów, Wola Wydrzyna, Biała, Dylów, Dobryszy-
ce, Strzelce Wielkie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem twórczynie kopii matej-
kowskiego dzieła (z czasem dołączyły do nich członkinie kół hafciar-
skich z Pabianic i Łodzi) spotykały się regularnie w każdy pierwszy 

Haftowana bitwa

Żmudna praca hafciarki staje się ciekaw-
sza, kiedy na kanwie pojawia się rozpo-
znawalny fragment oryginalnego obrazu.

To jeden z ukończonych już fragmentów „Bitwy”. Pierwsza od pra-
wej – Janina Panek, obok niej – syn Adam. Pierwsza z lewej – Mał-
gorzata Dzwonek z Dobryszyc, „dobry duch” przedsięwzięcia, an-
gażujący się m.in. w sprawy organizacji premiery haftowanego 
obrazu. 
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Ceramika bez tajemnic

Żegnaj lato       na rok...Finisz letnich spotkań

Zakład Stolarski
WSZYSTKO  W  DREWNIE

okna - wzór Euro Soft
schody
drzwi wejściowe
parapety, podłogi
inne wg. indywidualnego 
zamówienia

Kleszczów, ul. Ogrodowa 26 
(stara piekarnia)

Tel. 044 731 36 75, 0602 628 163

l

l

l

l

l

sierpnia w WOK w Antoniówce odbyły się ostatnie z cyklu 
zajęć plastycznych „Letnie spotkania ze sztuką”, organizo-

wanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Jak podsu-
mowują organizatorzy wszystkie zajęcia z tego cyklu cieszyły się 
zainteresowaniem uczestników, zwłaszcza dzieci, które chętnie po-
znawały nowe techniki malowania.

Na ostatnich warsztatach dzieci m.in. malowały portrety swoich 
kolegów. Zadanie polegało na namalowaniu partnera na przezro-
czystej folii. Po drugiej jej stronie stał malowany właśnie model - ko-
lega lub koleżanka. 

Część dzieci będących 24 sierpnia na zajęciach w domu kultury 
w Antoniówce malowała inny typ portretu – portret psychologiczny. 
Ćwiczenie to polegało na odrysowaniu dłoni kolegi i wypisaniu pię-
ciu pozytywnych cech – kolejno na zarysie poszczególnych palców. 
Dzięki temu zadaniu dzieci mogły dowiedzieć się, jak są postrze-
gane przez innych. Na wcześniejszych warsztatach z cyklu „Letnie 
spotkania ze sztuką” uczestnicy malowali też ptaki egzotyczne.

Kilka prac wykonanych przez dzieci podczas wakacyjnych za-
jęć plastycznych jak i ceramicznych, organizowanych przez gmin-
ne placówki kultury będzie można oglądać podczas Gminnych Do-
żynek – 5 września.

L.G.

Jazda konna
- Nauka jazdy konnej 

dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych     

- Dla dobrze jeżdżących 
jazda konna w terenie

- Bryczką do ślubu i nie   
tylko !!!

- Zimą jazda saniami  

Anna Soboń -  
502178051
Monika Jurczyk 
-791588456
97-565 Lgota Wielka
Wiewiórów 81

24

okresie od 30 lipca do 28 sierpnia w pracowni ceramiki 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie 12-osobowa 

grupa z dzieci i młodzieży z różnych sołectw naszej gminy korzy-
stała z zajęć ceramiki artystycznej. Zajęcia prowadziły pracownice 
GOK: Ewa Woch, Anna Urbańska i Beata Komór. Uczestnicy po-
znawali różnorodne techniki wykonywania prac z gliny. Podczas 
pierwszych zajęć wykonywali płytki techniką wzornictwa odciskane-
go wklęsłego. Kolejnym etapem było tworzenie mis i waz techniką 
wałeczków zacieranych.

Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyła się swojsko 
brzmiąca technika placka z ażurem. W tej technice zostały wykona-
ne patery i podstawki. Prace dzieci z zajęć ceramicznych będziemy 
mogli oglądać podczas Dożynek Gminnych.

L.G.

W

Wodospady na rzece Krka – przy skwarnej pogodzie chorwac-
kiego lata ta zielona oaza oferuje odrobinę chłodu i cudowne 
widoki.

Programy kolonii stają się z roku na rok coraz atrakcyjniejsze. 
Na szczęście ciągle są w nich obecne kolonijne rytuały jak 
choćby chrzest.
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Żegnaj lato       na rok...

Fontanny, pomniki i inne charakterystyczne dla danych miejscowości 
miejsca to wymarzone tło dla wakacyjnych, grupowych fotografii.

Zajęcia w Domu Kultury w Łuszczanowicach – dzieci 
chętnie przygotowywały kompozycje z polnych kwiatów i 
liści paproci.

Sierpniowy festyn przed siedzibą GOK w Kleszczowie 
spotkał się z niemałym zainteresowaniem uczestników. 

Nigdzie tak dobrze nie puszcza się latawców jak na plaży w Łebie. 
Mogą to potwierdzić uczniowie klas I-III, którzy przebywali tam tego 
lata.

Twój serwis komputerowy!
kompleksowa obsługa �irm oraz klientów 
           indywidualnych
kon�iguracja internetu u klienta
doradztwo w zakresie wyboru
           sprzętu oraz oprogramowania
materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek
akcesoria komputerowe
sprzęt multimedialny
projektowanie stron www
sklep komputerowy czynny:

poniedziałek 12:00-19:00        wtorek     9:00-17:00
środa               9:00-17:00          czwartek 9:00-17:00
piątek              9:00-17:00          sobota zlecenia na telefon

ATI Artur Stanisławski, ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów
kom. 607 307 500, tel. 44 731-37-94, biuro@atiserwis.pl. www.atiserwis.pl



10  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 16-17/300-301

Przyłapani na czytaniu
namy już wyniki konkursu fotograficznego, ogłoszonego w te 
wakacje przez bibliotekę. 23 sierpnia komisja pod przewod-

nictwem Violetty Kacperek przy współpracy Jakuba Stankiewicza 
z zakładu fotograficznego Leks-Foto w Kleszczowie dokonała oce-
ny prac złożonych w ramach konkursu fotograficznego „Przyłapa-
ni na czytaniu”.

Uczestnicy złożyli 10 zestawów prac, spośród których nagro-
dzono nastę-
pujące oso-
by: Wojciech 
Kuc (I nagro-
da), Roman 
B ę b n o w -
ski (II nagro-
da)  i  Kasia 
M o r a w i e c 
( I I I  n a g r o -
da). Pozosta-
li uczestnicy 
otrzymali wy-
różnienia.

N a g r o -
dy ufundowa-
ła Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Kleszczowie. 

-Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do kolejnej tury konkur-
su w przyszłym roku – mówi V. Kacperek. (s)

Z

R

Biblioteka w liczbach
Dane statystyczne za I półrocze 2010 r.

Liczba czytelników 1 191

Liczba odwiedzin w bibliotece 9 876

Liczba wypożyczonych książek 6 677

Stan księgozbioru 34 951 egz.

Liczba tytułów prenumerowanej prasy 61

Liczba wypożyczonych płyt DVD i CD 4 829

Stan zbiorów multimedialnych 1 028 egz.

Około 50% czytelników stanowią dzieci i młodzież. Jest ich łącz-
nie 521 osób.

***
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie pragnie przypo-

mnieć Czytelnikom korzystającym z jej zbiorów, że:
książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca (maks. • 
5 egz.),
płyty DVD i CD wypożyczane są na  4 doby bezpłatnie (2 sztuki); • 
po tym okresie naliczana jest przez system komputerowy kara 
w wysokości 1 zł za każdą kolejną dobę,
czasopisma bieżące udostępniane są wyłącznie w czytelni; po-• 
zostałe egzemplarze można wypożyczyć na okres do 7 dni.
Więcej informacji, a także katalogi zbiorów GBP można znaleźć 

na stronie biblioteki: www.biblioteka.kleszczow.pl.

Konkurs fotograficzny
egionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ogłasza 
konkurs fotograficzny „Zatrzymaj NATURĘ 2000 – na dłu-

żej!”. Konkurs przeznaczony jest dla osób amatorsko zajmujących 
się fotografią. Organizatorzy stworzyli dwie kategorie tematyczne: 
„Siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt stanowiące 
cele ochrony na obszarach Natura 2000” i drugą „Człowiek na ob-
szarach Natura 2000”. Konkurs ma popularyzować obszary Natura 
2000, leżące na terenie województwa łódzkiego. 

Prace należy dostarczyć do 30 października 2010 do Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Wyniki zostaną ogłoszo-
ne 15 grudnia na stronie internetowej www.lodz.rdos.gov.pl. Na tej 
stronie znaleźć można także regulamin konkursu.

L.G.

Poszukuję pracy 
jako opiekunka 

do dziecka.

Tel. 665-768-421.

Biuro Rachunkowe 
mgr inż. Jadwiga Józefiak

Łuszczanowice 53
tel. 44/ 731-47-57, tel. kom. 501 462 611

Świadczymy usługi w zakresie:
prowadzenie ksiąg handlowych,•	
prowadzenie ksiąg przychodów i •	
rozchodów,
prowadzenie ewidencji VAT,•	
obsługa kadrowo-płacowa,•	
sporządzanie wniosków – zwrot VAT na •	
materiały budowlane.

Fotografia, która zdobyła I nagrodęFotografia, która zdobyła I nagrodę

Z wizytą w bibliotece
O kres wakacyjny kojarzy nam się raczej z odpoczynkiem i wy-

jazdami, ale niektórzy z nas lubią też wtedy zajrzeć do ksią-
żek. Są tacy, co robią to z nudów, inni - by nadrobić zaległości czy-
telnicze. Jeszcze inni wypożyczają książkę, bo jest ona akurat 
modna.

Staraliśmy dowiedzieć się, jak to jest w Gminnej Bibliotece 
w Kleszczowie. Łączna wielkość zbiorów to prawie 35 tys. egzem-
plarzy. Od zawsze biblioteka cieszy się nie słabnącą popularnością 
wśród czytelników. Nawet w wakacje frekwencja nie maleje. Wśród 
wiernych fanów książek znajdziemy zarówno młodzież szkolną, jak 
i osoby dorosłe.

Młodsi czytelnicy wolą nowe powieści, które często doczekały 
się już ekranizacji. Dyrektor Violetta Kacperek mówi, że np. powieść 
„Zmierzch” Stephenie Meyer kupiła dużo wcześniej niż powstał film. 
Początkowo książka częściej stała na półce niż była w rękach czy-
telników. Teraz – po premierze filmu - to jeden z najczęściej wy-
pożyczanych egzemplarzy. Do grona najpopularniejszych tytułów 
wśród młodzieży należą też kolejne tomy tej opowieści o miłości 
wampira i zwykłej dziewczyny, napisane przez Stephenie Meyer.

Dorośli wolą zdecydowanie powieści problematyczne, tzw. „hi-
storie z życia”. Wśród takich książek prym wiedzie utwór Paulli-
ny Simons „Ogród letni”. Mieszkanki gminy chętnie sięgają po po-
wieści Jodit Picoult. Nie słabnącym zainteresowaniem cieszy się 
zwłaszcza jej książka „Jak z obrazka”. To powieść psychologiczna 
o groźnej pułapce, jaką może stać się idealne z pozoru małżeństwo. 
„Świadectwo prawdy”, „Dziesiąty krąg” to inne utwory Picoult, które 
można znaleźć w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej.

Kleszczowska biblioteka stara się też systematycznie powięk-
szać zasoby i dokonuje comiesięcznych zakupów. Ostatnio do 

å ciąg dalszy na str.11



16 VIII - 15 IX `2010 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  11

å ciąg dalszy ze str. 10
zbiorów dołączyła książka Martyny Woj-
ciechowskiej „Kobieta na krańcu świata”. 
Opowiada ona o losach kobiet, a każda z 
bohaterek jest inna. Jedna z bohaterek to 
14-latka, która wyszła za mąż nie z wła-
snej woli. Inna walczy na ringu z mężczy-
znami.

Kolejną z nowych publikacji, dostęp-
nych w naszej bibliotece, jest książka Be-
aty Pawlikowskiej „Blondynka, jaguar, ta-
jemnica Majów”. Dziennikarka opowiada 
w niej o swojej miesięcznej podróży po 
Gwatemali. Obydwu publikacjom patronu-
je wydawnictwo National Geographic. Do 
zbiorów Gminnej Biblioteki w Kleszczo-
wie dołączyła też niedawno inna książka 
podróżnicza, autorstwa Jarosława Kreta 
– „Moje Indie. Przygoda nie pyta o adres”. 
Dyrektor Violetta Kacperek nie wyklucza zorganizowania spotkania 
autorskiego z panem Jarosławem.

Zasoby biblioteki zostały też poszerzone o publikacje przydatne 
w nauce. Na prośbę uczniów zostały zakupione pomoce do egza-
minów gimnazjalnych wydawnictwa Operon. Dodatkowo zakupiono 
kilka wademeków maturalnych z różnych przedmiotów m.in. języka 
polskiego, matematyki, geografii.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie nie ogranicza swo-
jej działalności wyłącznie do gromadzenia i udostępniania zbiorów. 
Jest organizatorem imprez i konkursów. W tym roku zorganizowała 
na przykład „Kleszczowskie Dyktando”, adresowane do mieszkań-
ców gminy, a także konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”. 
Konkursy, wystawy i akcje mają na celu upowszechnienie czytelnic-
twa na terenie gminy Kleszczów.

L.G. 

Z wizytą w bibliotece

Wójt Gminy Kleszczów 
ogłasza konkurs ofert 

na najem lokalu (o pow. około 9 m 2) 
z przeznaczeniem na sklepik szkolny 
w Szkole Podstawowej w Kleszczowie

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 10 wrze-
śnia 2010 r. do godz. 1200 włącznie w Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47 z dopiskiem 
„Sklepik szkolny w Szkole Podstawowej w Kleszczowie”.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia 
z oferentami dodatkowych negocjacji.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od konkursu lub unieważnienia konkursu.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci zostaną poinformo-
wani indywidualnie.
Oferta sprzedaży sklepiku, godziny otwarcia i inne szczegóły 
funkcjonowania do uzgodnienia z Dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej w Kleszczowie.
Oferta powinna zawierać:

proponowaną stawkę miesięcznego czynszu najmu (z •	
uwzględnieniem podatku VAT) i propozycję jego walory-
zacji,
dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedziba, nazwa •	
firmy,
koncepcję funkcjonowania sklepiku.•	

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy w 
Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, pokój nr 5 
(tel. 44/ 731-31-10, w. 140, 138) lub pracownicy Szkoły Pod-
stawowej w Kleszczowie (nr tel. 44/ 731-33-46).

wtorek miesiąca w Działoszynie, by ocenić postęp prac i omówić 
sprawy organizacyjne. To był też czas poświęcony na udzielanie 
mediom informacji o aktualnym stanie projektu. Rozgłos medial-
ny pomagał bez wątpienia w poszukiwaniu sponsorów, choć nie 
wszystkie przekazy rzetelnie informowały o twórcach dzieła i wkła-
dzie poszczególnych osób w finalny efekt.

Anna Kuśmierek od razu zdecydowała się przystąpić do grupy 
twórczyń kopii. Choć Adam Panek proponował, by ostateczną de-
cyzję podjęła do czasu kolejnego grupowego spotkania, wzięła od 
razu książkę z zapisem niezbędnym do wykonania przydzielonego 
jej fragmentu obrazu. W tej książce na 77 stronach „zakodowany” 
został specjalnymi symbolami układ krzyżyków z podziałem na po-
szczególne kolory.

***
Dziś wiadomo, że nie wszystkie osoby, które przystąpiły do 

dzieła dokończyły „swoje” fragmenty. Żmudność i czasochłonność 
prac zmusiła niektóre panie do przekazania pracy następczyniom. 
Wśród nich znalazły się właśnie m.in. mieszkanki Pabianic, a nawet 
jeden hafciarz – amator, na co dzień – pensjonariusz Domu Pomo-
cy Społecznej w Bełchatowie. 

Warto dodać, że w cyfrowym obrazie „Bitwy” występuje 220 róż-
nych kolorów. Tyle też odcieni muliny musiał dostarczyć producent 
nici używanych przez hafciarki. Kopia matejkowskiego dzieła była 
więc wyzwaniem także dla niego.

Dziś, kiedy gigantyczne dzieło jest bliskie finiszu, media na 
nowo zaczną opowiadać o kulisach jego powstania i podawać licz-
by, związane z rozmiarami pracy. Spośród tych liczb największe 
wrażenie robi jedna: liczba krzyżyków, wykonanych łącznie na 40 
częściach kopii „Bitwy pod Grunwaldem”. Jest ich w sumie prawie 
7,9 mln. Na ich wykonanie kilkadziesiąt osób wspaniałomyślnie, bez 
żadnej zapłaty poświęciło po kilka miesięcy żmudnej pracy. Pracy, 
której wartości nie sposób wycenić. Zapłatą będzie dla nich umiesz-
czenie nazwiska na tablicy informacyjnej, która towarzyszyć bę-
dzie kopii „Bitwy pod Grunwaldem” podczas wystaw. Zrolowany w 
specjalnym futerale haftowany obraz będzie mógł trafić do miejsc, 
w których zobaczą go osoby nie będące bynajmniej bywalcami mu-
zeów. To będzie bodaj najważniejsza wartość edukacyjna dzie-
ła, sprowokowanego niewinnym z pozoru komentarzem: Tyle już 
mamo haftujesz, że nawet z haftowaniem kopii „Bitwy pod Grunwal-
dem” byś sobie poradziła.

Jerzy Strachocki 

„Bitwa pod Grunwaldem” należy do największych obrazów, ja-
kie namalował Jan Matejko. Prace nad tym dziełem trwały 6 lat. Olej-
ny szkic do monumentalnego obrazu Matejko wykonał w 1872 roku. 
Malowanie dzieła rozpoczęło się trzy lata później. Po to, by wiernie 
odwzorować tło wielkiej bitwy malarz odwiedził w 1877 r. pola grun-
waldzkie i wprowadził w obrazie odpowiednie poprawki topogra-
ficzne. W 1878 roku obraz znalazł swoje miejsce w sali krakowskie-
go ratusza. Tu Jan Matejko mógł po raz pierwszy zobaczyć „Bitwę” 
w całości i ocenić szczegóły. Naniósł też końcowe poprawki.

W czasie I wojny światowej z obawy przed Niemcami „Bitwa pod 
Grunwaldem” została wywieziona do Moskwy. Wróciła do Polski po 
podpisaniu traktatu ryskiego. Podczas II wojny światowej hitlerow-
cy intensywnie poszukiwali dzieła, przypominającego niechlubny 
epizod w dziejach Zakonu Krzyżackiego. Obraz Matejki był poszu-
kiwany listem gończym. Za wskazanie miejsca jego ukrycia można 
było otrzymać wysoką nagrodę – 2 mln marek niemieckich. Nikt nie 
zdradził miejsca ukrycia „Bitwy pod Grunwaldem”. Aż do zakończe-
nia wojny była nim jedna z podlubelskich wsi.

Po wojnie dzieło Jana Matejki trafiło do Muzeum Narodowego w 
Warszawie i jest w nim elementem stałej ekspozycji.

å ciąg dalszy ze str. 7
Haftowana bitwa

Jesienią 2009 r. biblioteka 
zorganizowała m.in. 
spotkanie autorskie ze 
Zbigniewem Branachem

Jesienią 2009 r. biblioteka 
zorganizowała m.in. 
spotkanie autorskie ze 
Zbigniewem Branachem
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Inwentaryzacja lasów
W związku z rozpoczęciem wykonywania – w cyklu 

5–letnim (lata 2010–2014) – opracowania pod nazwą „Wy-
konanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kra-
ju w latach 2010–2014”, Urząd Gminy w Kleszczowie uprzej-
mie informuje właścicieli lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową 
inwentaryzacją stanu lasu. Prosimy o umożliwienie pracowni-
kom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na te-
ren tych lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych, 
a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych po-
wierzchniach.

Prace terenowe, w każdym roku 5–letniego cyklu, będą 
wykonywane w lipcu, sierpniu i wrześniu.

Wójt Gminy Kleszczów 
ogłasza konkurs ofert 

na najem lokalu „Drink-Bar” 
w budynku Domu Kultury 

w Łuszczanowicach

Ustala się następujące warunki najmu:

Prowadzenie działalności gastronomicznej w ustalonym 1. 
przez Wynajmującego standardzie.
Okres trwania umowy – 1 rok z możliwością jej przedłużenia.2. 
Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawi-3. 
dłowego wykorzystania obiektu.
Wpłacenie kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.500 zł.4. 
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniej-5. 
sza, zobowiązany będzie do uiszczenia należnego podatku 
od nieruchomości.

Od Najemcy oczekujemy:

stworzenia w lokalu miłej atmosfery poprzez nienaganny, cie-• 
kawy wystrój,
interesującego menu (w tym różnego rodzaju sałatki, ciasta, • 
desery lodowe),
umieszczenia w ofercie napojów alkoholowych, drinków itp.),• 
wprowadzenia w lokalu zakazu palenia.• 

Lokal o łącznej powierzchni 142,66m² po bieżącym remoncie 
składa się z następujących pomieszczeń: sala główna z barem, 
pomieszczenie socjalne, trzy pomieszczenia gospodarcze, WC 
dla personelu, WC męski, WC damski, korytarz.

Lokal ten wyposażony jest w sprawne instalacje gazowe wodo-
ciągowe, wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne 
ogrzewanie, elektryczne oświetlenie podstawowe i gniazdkowe.
Do dyspozycji Najemcy: stoły, krzesła, lodówka, zamrażarka, 
zmywarka, kuchnia gazowa.

Od Najemcy oczekujemy zaangażowania w sprawne funkcjono-
wanie baru.

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju 
nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 
44/ 731-31-10- w. 140.

Oferty winny zawierać :

proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględ-• 
nieniem podatku VAT) i propozycję w zakresie jego walory-
zacji,
dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedziba, nazwa fir-• 
my,
koncepcję funkcjonowania Drink–Baru w Łuszczanowicach• 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DRINK – 
BAR„ w Łuszczanowicach należy składać w terminie do 
dnia 21 września  2010 r. do godziny 1200 włącznie w Kance-
larii Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadze-
nia z oferentami dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zo-
staną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkur-
su lub unieważnienia konkursu.

OBWIESZCZENIE
o zmianie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 
ze zm.) Wójt Gminy Kleszczów podaje do publicznej wiado-
mości informację o zmianie decyzji nr OŚG-7625/03/08 z dnia 
29.01.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed-
sięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali pro-
dukcyjnej i magazynu fabryki napełniania kosmetyków Co-
lepCCL Sp. z o.o. oraz budowy budynku socjalno-biurowego 
przy ul. Przemysłowej 10 w Kleszczowie, realizowanego na 
wniosek firmy ColepCCL Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 
10, 97-410 Kleszczów w zakresie:
- instalacji dwóch linii produkcyjnych w rozbudowanej hali 

produkcyjnej,
- montażu czterech zbiorników na alkohol o pojemności – 

maksymalnie 7 000 litrów każdy.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się 

zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 27 od ponie-
działku do piątku w terminie 14 dni od daty podania do wia-
domości.

Wójt Gminy Kleszczów
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klesz-
czowie przy ul. Głównej 47 został wywieszony wykaz 
nieruchomości gminnych, przeznaczonych do wydzier-
żawienia, położonych na terenie Gminy Kleszczów, 
w miejscowościach Łuszczanowice i Kamień.

Wójt Gminy Kleszczów
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klesz-
czowie przy ul. Głównej 47 zostało wywieszone ogłosze-
nie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowo-
ści Łuszczanowice, gm. Kleszczów.
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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia polegającego pn. „Zakład Górniczy 
Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów”.

Wójt Gminy Kleszczów, działając na podstawie art. 33 ust. 
1 pkt. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 Nr 199 poz. 
1227 ze zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek PGE Kopalni 
Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. z/s w Rogowcu o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzię-
cia pn. „Zakład Górniczy Kopalni Węgla Brunatnego Bełcha-
tów”. Podstawowym zadaniem Kopalni jest wydobycie węgla 
brunatnego ze złoża węgla brunatnego Bełchatów Pole Beł-
chatów i Pole Szczerców. Równolegle do działalności wydo-
bywczej Kopalnia zajmuje się zagospodarowaniem kopalin, 
które towarzyszą złożu węgla brunatnego. Złoże węgla bru-
natnego Bełchatów eksploatowane jest metodą odkrywkową. 
Metoda ta pociąga za sobą konieczność odwodnienia warstw 
zalegających ponad złożem oraz obniżenia ciśnienia wód 
w skałach występujących pod pokładem węgla. Skutkiem pro-
wadzonego odwodnienia jest lej depresji obserwowany w ob-
szarze otaczającym wyrobiska.

Przedsięwzięcie położone jest w granicach województwa 
łódzkiego. Pole Bełchatów zlokalizowane jest na terenie po-
wiatu bełchatowskiego w gminie Kleszczów. Pole Szczerców 
znajduje się w powiecie bełchatowskim w gminach Szczerców 
i Kleszczów oraz w powiecie pajęczańskim.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do 
kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziały-
wać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wyda-
nia decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Kleszczów, zaś orga-
nami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 
właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Po-
wiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie i Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składa-
nia uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej ust-
nej, w terminie od 01.09. do 21.09.2010 r. w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie (pok. 27). Złożone uwagi i wnioski zostaną roz-
patrzone przez Wójta Gminy Kleszczów przed wydaniem decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach.

SOLPARK ma roczek
sierpnia kompleks „SOLPARK Kleszczów” świętował pierw-
sze urodziny. Z tej okazji zorganizowano Dzień Otwarty. Był 

wolny wstęp na basen, saunę i zajęcia w hali. Na pływalni odbył się 
turniej pływacki o Puchar Wójta Gminy Kleszczów i otwarty turniej 

piłki wodnej. Dodatkowo w części basenowej odbyły się też pokazy 
nauki pływania dla dzieci i niemowląt.

W innej części kompleksu – w hali sportowej rozegrano halowy 
turniej piłki nożnej, a dla rodzin zorganizowano rodzinny tor prze-
szkód. Wokół budynku zorganizo-
wano bieg wytrzymałościowy o Pu-
char Prezesa SOLPARKU (z braku 
miejsca wyniki wszystkich zmagań 
sportowych podamy w następnym 
wydaniu „Informatora”).

Dla pań SOLPARK zorganizo-
wał kącik pielęgnacyjno–kosme-
tyczny, promujący usługi, które do-
stępne będą od połowy września 
w strefie SPA. Dla dorosłych przy-
gotowany został grill a dla dzieci – 
darmowe lody.

Jedną z wielu atrakcji przygoto-
wanych w tym dniu dla dzieci były 
małe samochodziki akumulatoro-
we, które na stałe poszerzyły bogaty wachlarz oferowanych przez 
SOLPARK usług. Dzieci mogły też korzystać z „dmuchańców” na 
placu zabaw i wesołych zajęć organizowanych przez animatorów.

Uroczystości urodzinowe nie mogły obejść się bez tortu – po-
częstunek dla klientów kompleksu rozpoczął się o godzinie 18.

Z okazji pierwszych urodzin – najlepsze życzenia!
L.G. 

29

Sprawdź skąd wziąć dotacje
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie informuje osoby zainte-

resowane otrzymaniem dotacji na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dokonał wyboru 
kolejnych instytucji, które będą realizowały projekty w ramach 
Działania 6.2 PO KL.

Skontaktuj się z wybraną instytucją i dowiedz się:
czy możesz zostać uczestnikiem projektu,•	
kiedy rozpoczyna się rekrutacja,•	
jakie dokumenty są wymagane podczas rekrutacji,•	
kiedy rozpoczyna się i jak długo będzie trwało obowiązkowe •	
szkolenie.
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi nie prowadzi rekrutacji. 

Należy kontaktować się wyłącznie z wyłonionymi instytucjami.

Link do strony: www.pokl.wup.lodz.pl/index.php/component/
content/article/1-latest-news/1885-1008102. 

W i P
oferuje usługi:

   l malowanie pomieszczeń
      l poddasza – kompleksowo
         l gładzie gipsowe
            l suche zabudowy G – K
               l meble na wymiar

SZYBKO I PROFESJONALNIE
Tel. 791 862 923
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Szlak i magistrala 
dla rowerzystów

mina Kleszczów jest jedną z niewielu gmin w Polsce, która 
posiada tak wiele kilometrów ścieżek rowerowych. W połą-

czeniu z lokalnymi atrakcjami zachęca to 
do organizowania wycieczek rowerowych. 
Nie wszyscy wiedzą, że przez Kleszczów 
i okolice przebiegają dwa szlaki rowero-
we województwa łódzkiego. Ich dokładny 
opis znaleźć można w firmowanym przez 
Urząd Marszałkowski nowym przewodni-
ku „Szlaki rowerowe województwa łódz-
kiego”.

Pierwszy z nich to Łódzka Magistrala 
Rowerowa Północ-Południe, licząca łącz-
nie ponad 200 km długości. Na tej trasie 
i w jej pobliżu znajdują się liczne atrakcje 
turystyczne naszego województwa. Przez 
gminę Kleszczów prowadzi kilkunastokilo-
metrowy odcinek tego szlaku. Biegnie on 
od Biłgoraja przez Słok w kierunku Łęka-
wy, a potem przez Kalisko i Piaski do Łę-
kińska.Tu turyści mogą zobaczyć zabyt-
kowy rzymskokatolicki kościół pw. Św. 
Jana Chrzciciela. Dalsza trasa magistra-
li prowadzi z Łękińska do Brudzic i Lgo-
ty Wielkiej, a potem do kolejnych miejsco-
wości w powiecie radomszczańskim.

Drugi ważny dla rowerzystów szlak 
po województwie łódzkim nazywa się 
Szlakiem Osady Braci Czeskich. Łącz-
nie liczy on ok. 90 km. Trasa ta pozwa-
la odkryć ciekawy rozdział historii regionu 

łódzkiego, związany z obecnością 
na tych terenach mniejszości cze-
skiej. Długość szlaku w granicach 
gminy wynosi ok. 10 km, a Klesz-
czów jest ostatnim punktem na 
trasie. Jadący na jednośladach tu-
ryści mogą zatrzymać się, by na 
cmentarzu w Kleszczowie zoba-
czyć kwaterę grobów Czechów, 
którzy kiedyś byli mieszkańcami 
nie istniejącego już Kucowa. Mogą 
odwiedzić taras widokowy w Żłob-
nicy, bądź w Kleszczowie. A od 
roku mogą zatrzymać się na relak-
sujący pobyt w kompleksie SOL-
PARK.

L.G.

G

OGŁOSZENIE
LKS Omega Kleszczów 

- sekcja SHORIN-RYU KARATE
zaprasza

młodzież z roczników 2001, 2002, 2003 i starszą 
do uczestnictwa w treningach. 

Zajęcia prowadzone są w Szkole Podstawowej 
w Łękińsku w każdy poniedziałek i środę 

od godz. 1600. 
Zapisy - przed treningiem u instruktora.

Bądź sprawny fizycznie – uprawiaj KARATE!

To publikacja, która przy-
da się każdemu turyście

Tak oznakowana jest magi-
strala Północ-Południe

Pokoje do wynajęcia 
dla firm w Kleszczowie.

Tel. 607-298-445 
lub 607-045-543.

Kupię działkę 
na terenie gminy Kleszczów 

pod działalność 
handlowo-usługową.

Tel. kontaktowy: 502 063 080

Sprzedam 
działkę budowlaną 

o pow. 0,25 ha 
na terenie Kleszczowa.

Kontakt: 
661-964-006.

Naprawa 
sprzętu AGD

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

Tomasz Krupski
Wiewiórów 67, 97-505 Dobryszyce,

Tel. 512 394 550 

instalacje CO (stal, miedź, plastik),
ogrzewanie gazowe,
ogrzewanie podłogowe,
instalacje wod-kan,
kolektory słoneczne,
odkurzacze centralne,
wymiana pieców CO,
przydomowe oczyszczalnie ścieków.

l

l

l

l

l

l

l

l

„INST-KRUP” 
USŁUGI HYDRAULICZNE
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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

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
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
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
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  731-36-34
Hotel „Imperial”  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
Rejonowy Urząd Poczty  731-31-83
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 Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Więcej informacji sportowych: www.omega.kl.net.pl 
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Kadra juniorów starszych
uniorzy starsi LKS Omega Kleszczów występują w tym sezonie w lidze woje-
wódzkiej. Drużynę tworzą następujący zawodnicy: Mateusz Barszcz, Karol Beli-

ca, Maciej Gasik, Adam Górski, Michał Gonera – bramkarz, Damian Idzikowski, Paweł 
Juszczak, Artur Kazimierczak, Bartosz Kuśmierek, Jakub Ledwoń, Sebastian Machnik, 
Sebastian Michalczyk, Damian Przybyło, Adam Roczek, Łukasz Roczek, Bartłomiej Stę-
pień, Patryk Tarkowski, Patryk Trawczyński, Artur Woźniak, Patryk Woźniak.

Trener: Wojciech Węglarski. 

Piłkarska kadra Omegi

Dobrze zaczęli nowy sezon
sierpnia w Tomaszowie Mazowieckim rozegrano inauguracyjny mecz IV ligi 
sezonu 2010/2011 pomiędzy drużynami Lechii Tomaszów Mazowiecki i LKS 

Omega Kleszczów. Mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla naszej drużyny. Zdobywcami 
bramek dla Omegi byli Hubert Górski i Michał Czaplarski.

***
21 sierpnia na stadionie w Kleszczowie obył się kolejny mecz ligowy z udziałem LKS 

Omega Kleszczów. Rywalami naszej drużyny byli piłkarze MKP Boruta Zgierz. Mecz za-
kończył się wynikiem 5:1 dla drużyny z Kleszczowa. Bramki dla Omegi zdobywali: P. Po-
tęga, M. Czaplarski, M. Zimoch i H. Górski, który strzelił dwie bramki.

nowym sezonie rozgrywek drużyna 
piłkarska LKS Omega Kleszczów, 

występująca w IV lidze składa się z nastę-
pujących zawodników: Michał Gonera, Ma-
ciej Rybak, Piotr Wołczyński, Michał Zien-
tarski (wszyscy bramkarze) oraz Krzysztof 
Baryła, Marcin Baryła, Łukasz Błasiński, 
Przemysław Ciemniewski, Michał Cza-
plarski, Sebastian Dębicki, Hubert Górski, 

Andrzej Kaczmarek, Paweł Kowalski, 
Krzysztof Kowalski, Tomasz Kurstak, 
Marcin Kurzawa, Łukasz Marciniak, Da-
niel Nowaczyk, Jakub Owczarek, Da-
wid Peroński, Piotr Potęga, Piotr Słod-
kiewicz, Dawid Stopka, Robert Tomesz, 
Paweł Trędkiewicz, Grzegorz Walenty-
nowicz, Marcin Zimoch.

Trener: Piotr Czaplarski. 

W

J

Kiedy grają piłkarze?
odajemy terminy wrześniowych meczów drużyn piłkarskich LKS „Omega” 
Kleszczów, które rozgrywane będą na stadionie i boiskach gminnych. 

KL. JUNIOR MŁODSZY1.  (boisko w Łuszczanowicach):
5 września, godz. 11.00, LKS „Omega” – ZKS „Włókniarz” Zelów	
25 września, godz. 11.00, LKS „Omega” – LKS Radzice	

KL. MICHAŁOWICZ2.  (boisko w Łuszczanowicach):
4 września, godz. 11.00, LKS „Omega” – UKS „Mechanik” Radomsko	
18 września, godz. 11.00, LKS „Omega” – ZKS „Włókniarz” Zelów	

KL. OKRĘGOWA3.  (boisko w Wolicy)
5 września, godz. 15.00, LKS „Omega” – GLKS Zjednoczeni Bełchatów	
19 września, godz.17.00, LKS „Omega” – TS „Szczerbiec” Wolbórz	

KL. JUNIOR STARSZY4.  (stadion w Kleszczowie)
5 września, godz. 11.00, LKS „Omega” – WKS Wieluń	
15 września, godz. 17.00, LKS „Omega” – MKS Łodzianka	
25 września, godz. 11.00, LKS „Omega” – Włókniarz Konstantynów.	

Kibiców serdecznie zapraszamy do dopingowania naszych drużyn. 

P
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dniach od 15 do 20 sierpnia Kleszczów odwiedziła grupa 
sportowców z Kłomnic. Grupa przebywająca w Kleszczowie 

to 12-14-latkowie, należący do Ludowego Klubu Sportowego „Po-
goń” Kłomnice. Organizator sportowego zgrupowania, wójt gminy, 
Adam Zając tak uzasadnił wybór: 

– Kleszczów posiada wiele atrakcji i obiektów, które zapewnia-
ją młodzieży możliwość spędzenia czasu w aktywny sposób. Dodat-
kowo jest stąd niedaleko do naszej gminy.

Grupa licząca łącznie z dwójką opiekunów 20 osób, zatrzyma-
ła się w ośrodku agroturystycznym „KIKA” w Kleszczowie. Piłkarzy 
często można było spotkać w kompleksie SOLPARK lub na boisku 
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, gdzie trenowali swoje umie-
jętności.

Wystąpią na dożynkach
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kleszczowa
Orkiestra istniejąca od 15 lat oprócz stałego repertuaru zapre-
zentuje kilka nowych utworów m.in. „I want you back”.  Tra-
dycyjnie MODGK poprowadzi barwny korowód dożynkowy. 
Przypomnijmy, że w tym roku nasza orkiestra wystąpiła na  
55. Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Restede 
(Niemcy), gdzie zdobyła trzy medale.

Golec UOrkiestra
Grupę utworzonej przez braci Pawła i Łukasza Golców z Mi-
lówki szczegółowo przedstawiać nie trzeba. Do gminy Klesz-
czów ten lubiany zespół zawita po raz drugi. Twórcy takich 
hitów jak: „Słodycze”, „Pędzą konie” czy „Ściernisko” wydali 
niedawno nowy krążek: Golec UOrkiestra 5. Na płycie znaj-
dziemy wiele wpadających w ucho kawałków, w tym promują-
ce album „Góralskie Tango”. 

Zespół Pieśni i Tańca „Anilana”
Zespół założony w 1970 r. w Łodzi, kierowany przez chore-
ografa Leszka Woszczyńskiego. W zespole tańczy 80 osób, 
głównie studenci i uczniowie łódzkich szkół. Towarzyszy im 
siedmioosobowa kapela ludowa i grupa wokalna. Repertuar 
„Anilany” to prezentowane w oryginalnych strojach ludowych 
tańce ze wszystkich regionów Polski, tańce narodowe i wido-
wiska obrzędowe. Zespół jest laureatem ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych festiwali folklorystycznych.

Zespół ludowy z Konopnicy 
Kapela „Konopnicznie” powstała w 2008 r. Zespół występo-
wał już w Łodzi, Wieluniu, Kościerzynie. Repertuar kapeli to 
przede wszystkim muzyka ludowa, biesiadna i podwórkowa. 
Zespół Śpiewaczy „Nadwarcianki”, kultywujący zwyczaje i tra-
dycje ludowe, powstał w 1987 r. Bierze czynny udział w impre-
zach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Łukash
Młody piosenkarz disco polo Łukasz Harasymowicz pocho-
dzi z Jeleniej Góry, gdzie zaczynał swoją muzyczną karierę. 
Jego zespół zdobył popularność już w 2001 r. debiutanckim 
utworem „Takie są kobiety”. Repertuar Łukasza to w więk-
szości muzyka rozrywkowa. Przebój „Odjazdowa muza” tra-
fił do wielu stacji radiowych i klubów dyskotekowych w całej 
Polsce.

Opr. L.G.

Młodzi sportowcy odwiedzają Kleszczów
19 sierpnia spor-

towcy rozegrali towa-
rzyski mecz z inną 
grupą rówieśników, 
przebywającą na te-
renie gminy Klesz-
czów. Mecz z Widze-
wem Łódź zakończył 
się wynikiem 5:2 dla 
klubu łódzkiego.

L.G.

W

Program uroczystego 
premierowego odsłonięcia 

haftowanej kopii 
obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”

- Kleszczów 25 i 26 września 2010 r.

25 września (sobota):
Godz. 19.00	  - Projekcja I cz. filmu „Krzyżacy” (aula komplek-
su „SOLPARK” w Kleszczowie, ul. Sportowa 8).
Po filmie - spotkanie z aktorem Mieczysławem Kalenikiem, 
odtwórcą roli Zbyszka z Bogdańca.

26 września (niedziela):
Godz.	  14.00 – oficjalne otwarcie uroczystości premierowego 
odsłonięcia kopii obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” (kompleks 
„SOLPARK” w Kleszczowie, ul. Sportowa 8).

powitanie gości przez współorganizatorów uroczystości - - 

Kazimierę Tarkowską, wójta Gminy Kleszczów oraz Jana 
Pawlikowskiego - wójta Gminy Dobryszyce.
wystąpienie Janiny Panek – jednej ze współtwórczyń ob-- 

razu.
odsłonięcie i prezentacja kopii obrazu „Bitwa pod Grunwal-- 

dem”, wykonanego techniką haftu krzyżykowego.
Godz. 16.00	  – PIKNIK RYCERSKI:

interaktywne scenki historyczne,- 

pokazy musztry paradnej i bojowej oddziału średniowiecz-- 

nej piechoty,
warsztaty tańców dworskich,- 

rycerskie konne show (najazdy na saracena, zbieranie kó-- 

łek kopią, cięcie mieczem z konia),
konkurencje i zabawy dla publiczności.- 

Godz. 20.00	  - Projekcja II cz. filmu „Krzyżacy” (aula komplek-
su „SOLPARK” w Kleszczowie, ul. Sportowa 8).

ORGANIZATORZY serdecznie zapraszają!

„Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki


