
nr 16/326 • 16 - 31 VIII 2011 • Rok XIX • bezpłatny biuletyn samorządowy • ISSN 1505-1692

Fenomen polskich dożynek
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å ciąg dalszy na str. 3

spólne spotkania z małżeństwami, świętującymi jubile-
usz „Złotych Godów”, organizowane w sali ślubów Urzędu 

Stanu Cywilnego w Kleszczowie, to coroczna tradycja. 3 sierpnia 
na takie spotkanie przybyło pięć par małżeńskich z terenu gmi-
ny Kleszczów: Zdzisława i Józef Bartoszewscy (mieszkańcy Ka-
mienia), Feliksa i Henryk Mantykowie (mieszkańcy Rogowca), Pe-
lagia i Bronisław Komorowie (mieszkańcy Żłobnicy), Stanisława 
i Henryk Lepkowie (mieszkańcy Kleszczowa) oraz Henryka i Ta-
deusz Witkowscy (mieszkańcy Łękińska). W uroczystości wzięli 

å ciąg dalszy na str. 2

W

W

Rozmowa z Aldoną Plucińską, etnografem 
z Muzeum Archeologicznego i Etnograficzne-
go w Łodzi

- Tak naprawdę współcześnie obrzędowość dożynkowa 
traktowana jest przez wiele osób jak czysta egzotyka, pozosta-
łość po archaicznym święcie, obchodzonym wyłącznie przez 
mieszkańców wsi. W czasach, kiedy kombajny „załatwiają” 
sprawę żniw w ciągu kilku dni trudno jest wytłumaczyć, że do-
żynki były zwieńczeniem żniw, jednym z najważniejszych świąt 
w obrzędowości ludowej.

- O tym, jak wielką wagę przywiązywano do żniw świadczą nie 
tylko obrzędy dożynkowe. Bardzo ważne było odpowiednie przygo-
towanie się do prac żniwnych, a także obrzędowość towarzysząca 
rozpoczęciu tych prac. Najpierw gospodynie musiały zadbać o od-
powiednią ilość pożywienia dla żniwiarzy. Robiły zapasy masła, pie-
kły więcej bochenków chleba, gromadziły zapas jaj i sera. Przygo-
towywały też przewiewną, jasną odzież, odpowiednią do ciężkiej 
pracy wykonywanej w pełnym słońcu.

- Czy jasne ubiory żniwiarze wkładali tylko ze względów 
czysto użytkowych?

- Oczywiście jest w tym także symbolika. Białe koszule żniwia-
rek i żniwiarzy to podkreślenie faktu, że wobec natury wszyscy są 
jednakowo równi. Równi wobec Stwórcy i wobec tego, co ten Stwór-
ca daje. To wyraz radości za dar złotego kruszcu.

- Ważna była także symbolika związana z pierwszym i ostat-
nim snopem zżętego zboża…

- Pierwszy snopek zboża wiązany był przez gospodynię. Przy-
nosiło się go do domu i ustawiało w izbie, w świętym kącie, tym któ-
ry zdobiły obrazy święte i krzyż. Kiedy plony były zwożone z pola 

Chłopska rodzina przy żniwach. Scena z ekspozycji Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 

Fot. J. Strachocki

DOŻYNKI w GMINIE KLESZCZÓW
Wolica, 28 sierpnia 2011 r.

l 14.40 – zbiórka korowodu dożynkowego przed Domem 
Kultury w Wolicy

l 14.50 – przemarsz korowodu na miejsce uroczystości
l 15.00 – dziękczynna Msza Św. na boisku sportowym 

w Wolicy
l 16.00 – oficjalna ceremonia dożynkowa 

- pokaz musztry paradnej w wykonaniu Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów

l 17.00 – ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych 
oraz konkursu na najschludniejszą posesję Gminy 
Kleszczów i wręczenie nagród laureatom

l 17.10 – program rozrywkowy „Za chałupą u Boryny”
l 19.00 – koncert gwiazdy - MARYLA RODOWICZ 

z zespołem
l 20.15-23.00 – zabawa z zespołem MISTER DEX

Atrakcje pozasceniczne 
l wystawa rękodzieła artystycznego GOK w Kleszczowie
l prezentacje Klubów Seniora z gminy Kleszczów
l wystawa starych przedmiotów, ubiorów i wyposażenia 

wiejskich domów
l plac zabaw dla dzieci

Zapraszamy w imieniu organizatorów!

Złoci Jubilaci - w urzędzie

Lekarstwem – spółka wodna
piątkowe popołudnie 5 sierpnia w sali widowiskowej domu kultu-
ry w Łękińsku odbyło się zebranie, którego głównym tematem było 

przedstawienie mieszkańcom gminy celowości powołania do życia spół-
ki wodnej oraz przedstawienie zasad funkcjonowania takiej spółki. Okolicz-
ności pogodowe (zwłaszcza deszczowa nawałnica, która nad Kleszczowem 
i Łękińskiem przeszła 20 lipca) przyspieszyły decyzję o organizacji takiego 
zebrania.

Mogłoby się wydawać, że po takim dramatycznym zdarzeniu tematem 
zainteresuje się duża liczba osób. Do domu kultury przybyło tylko ok. 30 
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KOMUNIKATY

Wnioski o świadczenia 
rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie informuje, że wnioski o ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy – od 01.11.2011 r. do 31.10.2012 r.- 
przyjmowane będą od dnia 1 września.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłko-
wy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 
września, ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 
dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustale-
nie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad na-
stępuje do dnia 31 grudnia.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 44/ 
731 36 32 oraz na stronach internetowych http://
www.gopskleszczow.pl/index i http://www.
gops.bip.kleszczow.pl/.

chwalając budżet na 2011 rok Rada 
Gminy rozpatrywała także wnioski 

o pomoc, które w sporej liczbie trafiają do 
Urzędu Gminy w Kleszczowie. Były wśród nich 
także wnioski złożone przez dyrekcję szpitala 
w Bełchatowie oraz dyrekcje dwóch łódzkich 
placówek medycznych, z którymi współpracu-
jemy od lat. Radni podjęli decyzję o przezna-
czeniu na zakup nowoczesnego sprzętu me-
dycznego i wyposażenia kwoty półtora miliona 
złotych. Niedawno zostały ogłoszone przetargi 
na zakup wraz z dostawą tego wyposażenia. 
Dostawca zostanie też zobowiązany do prze-
szkolenia personelu, który będzie odpowiadał 
w poszczególnych placówkach za eksploata-
cję nowej aparatury oraz sprzętu.

Sprzęt medyczny zakupiony za pienią-
dze z budżetu gminy zostanie wydzierżawio-

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
zatrudni nauczyciela posiadającego kwalifikacje do 

nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (44) 731 33 46 

oraz osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, 
ul. Szkolna 4.

Dokumenty: ● list motywacyjny; ● życiorys – CV; ● dokumenty potwierdzają-
ce wykształcenie; ● zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach oraz zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać w sekretariacie szkoły do dnia 
19.08.2011 r. 

mieszkańców, w tym aż pięciu radnych. Zebranie 
otworzył sekretarz gminy, Kazimierz Hudzik. Przy-
pomniał, że obowiązujące prawo nie pozwala na to, 
by gmina finansowała prace przy utrzymaniu i kon-
serwacji urządzeń melioracyjnych, w tym m.in. ro-
wów na terenie prywatnych łąk i pól uprawnych. 
Muszą to robić sami rolnicy, lub spółka wodna.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów, 
Henryk Michałek wyjaśnił, skąd biorą się proble-
my z prawidłowym odprowadzaniem nadmiaru wód 
z łąk i pól – szczególnie w Łękińsku. Zaznaczył też, 
że z czasem (w miarę wyłączania z eksploatacji ko-
lejnych studni głębinowych w kopalni) problem bę-
dzie dotykał kolejnych miejscowości. Przypomniał, 
że w maju Rada Gminy podjęła uchwałę, umożli-
wiającą znaczne dofinansowanie działalności spół-
ki wodnej, jeśli taka powstanie na terenie gminy. 
Powtórzył za sekretarzem gminy, że nie ma dziś in-
nych możliwości odnawiania rowów i ich systema-
tycznego wykaszania niż poprzez zawiązaną przez 
samych rolników spółkę.

Lekarstwem – spółka wodna
Opieka żłobkowa
Rodziców, którzy mają dzieci w wieku od 20 tygodni 
do trzech lat i byliby zainteresowani oddaniem dziec-
ka pod opiekę opiekuna dziennego prosimy o kon-
takt w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie - Referat Spraw Ogólnych i Gospodarczych (tel. 
44/ 731 31 25).

***
Osoby, które byłyby zainteresowane pracą jako opie-
kun dzienny, mogą uzyskać niezbędne informacje 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie - Referat Spraw 
Ogólnych i Gospodarczych (tel. 44/ 731 31 25).

Wyjazd na ROL-SZANSĘ
Urząd Gminy w Kleszczowie organizuje dla mieszkań-
ców gminy wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego na 
promocyjno-handlową wystawę rolniczą ROL-SZAN-
SA ‘2011. Wyjazd odbędzie się w sobotę, 27 sierpnia. 
Zapisy prowadzone są w Urzędzie Gminy (pok. 26, tel. 
44/ 731 31 10 wew. 131), do wyczerpania limitu miejsc 
na jeden autobus.

Bilety PKS
PKS w Bełchatowie ustalił najbliższy termin sprzedaży 
biletów miesięcznych na wtorek, 30 sierpnia. Sprzedaż 
będzie prowadzona w godz. 10–13 w Urzędzie Gminy.

O zasadach tworzenia spółek wodnych, ich 
funkcjonowaniu, a także proponowanych kwo-
tach składek poinformował zebranych Marcin Bęb-
nowski, kierownik referatu OŚG w Urzędzie Gmi-
ny. Skopiowane dokumenty – przykładowy statut, 
a także uchwalony przez radnych regulamin dofi-
nansowania działalności spółek – przekazane zo-
stały pani sołtys Łękińska, aby rozdysponowała je 
wśród mieszkańców, także tych, którzy w zebraniu 
nie mogli uczestniczyć.

W dyskusji zgłaszane były uwagi co do stanu 
gminnej sieci kanalizacji deszczowej i jej przecią-
żenia w niektórych miejscach. Padło zapewnienie, 
że gmina zweryfikuje stan tych sieci oraz przekro-
je przepustów i wykona niezbędne prace w najbar-
dziej newralgicznych miejscach.

W trakcie zebrania nikt z obecnych nie zade-
klarował chęci udziału w zakładaniu spółki wod-
nej (wystarczą do tego 3 osoby). Miejmy nadzieję, 
że właściciele pól uprawnych i właściciele domów 
zagrożonych zalewaniem po takich – jak lipcowa 
– nawałnicach nie będą przez kolejne miesiące 
zastanawiać się nad sensem powołania do życia 
spółki wodnej. Następny pogodowy sprawdzian, 
jeszcze poważniejszy niż ten ostatni, nie jest prze-
cież wykluczony. (s)

W związku z działaniami organizacyjnymi ma-
jącymi na celu powstanie spółki wodnej na tere-
nie naszej gminy prosimy osoby zainteresowa-
ne członkostwem w spółce o kontakt telefoniczny 
pod numerem 44/ 731 31 10 wew. 155 lub 131 - 
do 19 sierpnia br.

Pomoc dla placówek medycznych
U ny Oddziałowi Intensywnej Opieki Medycznej 

Uniwersyteckiego Szpitala Medycznego im. 
WAM w Łodzi. Otrzyma on aparaturę rentge-
nowską wraz z siedmioma monitorami funkcji 
życiowych oraz stacją centralną.

W przypadku Szpitala Wojewódzkiego im. 
Jana Pawła II w Bełchatowie zakupione przez 
naszą gminę wyposażenie służyć będzie do 
diagnostyki pacjentów Oddziału Wewnętrzne-
go II (aparat USG z trzema głowicami ultradź-
więkowymi do badań echokardiograficznych) 
oraz do operowania pacjentów trafiających 
na blok operacyjny (ultradźwiękowy aspira-
tor chirurgiczny z opcją skalpela harmonicz-
nego).

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki 
w Łodzi otrzyma pomoc w postaci nowocze-
snego aparatu ultrasonograficznego z cztere-
ma głowicami ultradźwiękowymi oraz bezcie-
niową lampę operacyjną LED, wyposażoną 
w kamerę, która umożliwi rejestrację obrazu 
z pola operacyjnego.

W umowach zawieranych przez gminę 
z dyrekcjami szpitali wpisywane jest zastrze-
żenie, iż mieszkańcy gminy Kleszczów mogą 
w pierwszej kolejności korzystać z badań dia-
gnostycznych, wykonywanych przy użyciu 
aparatury, której zakup sfinansowany został 
z samorządowego budżetu. (s)
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do stodoły ten najważniejszy snop układano w sąsieku na samym 
spodzie. Czasem wraz z nim kładziono tam kromkę chleba święco-
nego w dniu św. Agaty. Miało to uchronić stodołę przed piorunami.

- A jaką rolę przypisywano ostatniemu snopkowi?
- W zależności od regionu Polski zakończenie koszenia zboża 

przybierało różne formy. Było na przykład tak, że ostatnią, nie sko-
szoną kępę żyta zostawiano na polu, rozdzielając ją na trzy części 
i plotąc z niej warkocz, ozdobiony u góry polnymi kwiatami, a cza-
sem jarzębiną. Tę kępę zboża nazywano „przepiórką” i dla prze-
piórek zostawiano. W Wielkopolsce ostatnie kłosy zboża ścinano 
i złożony z nich mały snopek, zwany „pępkiem”, zanoszono gospo-
darzowi. To był sygnał, że nadchodzi pora dożynek.

- Z pracami żniwnymi związane są ludowe przysłowia. Moż-
na powiedzieć, że jest w nich zapisane precyzyjnie kalenda-
rium i terminy najważniejszych prac polowych.

- To prawda. Przysłowia przypominały na przykład, że „Od świę-
tej Marty (29 VII) z żniwami nie żarty”; „Na świętego Palikopy (1 VIII) 
baba placek upiecze i pożywi chłopy”; „Święty Idzi (1 IX) w polu już 
nic nie widzi”; „Przed Bogarodzicą (8 IX – Matki Boskiej Siewnej) 
siej żyto przed pszenicą, a po Bogarodzicy weźmij się do pszenicy”.

- Czy specjalne obrzędy zarezerwowane były tylko dla roz-
poczęcia i zakończenia prac żniwnych?

- W trakcie żniw odbywał się np. obrzęd wyzwolenia na kosiarza 
młodego chłopaka, który pierwszy raz brał udział w koszeniu zbo-
ża. Był to rodzaj takiego chrztu żniwnego. Debiutant stawał do ko-
szenia zboża razem z doświadczonymi gospodarzami. Aby go było 
można rozpoznać nie miał kapelusza na głowie i chodził po ścierni-
sku boso. Kiedy ukończył swój pokos jego pracę oceniała starszy-
zna. O tym, jak ważny był to obrzęd świadczy fakt, że starszyzna 
przychodziła na pole w sukmanach. Sprawdzano, czy pokos jest 
równy i czy nie została tzw. przepiórka - pas nieskoszonego zboża. 
Jak mówiłam wcześniej taka przepiórka ma zostać na polu i ma ona 
swoje znaczenie, ale na koniec żniw. Więc jeśli debiutant zostawił 
takie nie skoszone zboże to karany był chłostą za pomocą bicza ze 
splecionych powróseł. Uratować mogła go przed karą dziewczyna, 
jeśli zarzuciła na jego głowę białą chustkę.

- Przejdźmy do dożynkowych wieńców. Dziś mają one naj-
różniejsze formy: wież, kapliczek, tarcz herbowych. Wykonane 
są też z różnych składników, nie tylko z kłosów zboża. Pierwot-
nie forma i „zawartość” wieńców była znacznie prostsza.

Fenomen polskich dożynek

Zboże odgrywało ważną rolę w wigilijnym wystroju chłopskich chat. 
Na zdjęciu - chłopskia izba z Pogórza Rzeszowskiego, odtworzona 
w warszawskim Muzeum Etnograficznym. Fot. J. Strachocki

Złoci Jubilaci w urzędzie
udział m.in. sekretarz gminy Kazimierz Hudzik, skarbnik gminy Ma-
ria Cłapka i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna Norman. 
Oprócz nadanych przez Prezydenta RP „Medali za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie” pary świętujące w tym roku jubileusz „Złotych Go-
dów” otrzymały wiązanki kwiatów, słodycze oraz przyznaną przez 
Radę Gminy gratyfikację finansową – po 1000 zł dla małżeństwa.

Jubileuszowe spotkanie było okazją do okolicznościowego toa-
stu i złożenia jubilatom najlepszych życzeń na kolejne lata wspól-
nego życia. Dodajmy, że już w czerwcu wszystkie pary, świętujące 
„Złote Gody” otrzymały od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej li-
sty gratulacyjne. Bronisław Komorowski napisał w nich m.in.:

„Medal ten jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie ży-
wią władze Rzeczypospolitej dla życia rodzinnego oraz wagi, jaką 
przywiązują do pomyślności każdej rodziny, do siły promieniującej 
z trwałego związku małżeńskiego. Odznaczenie to jest również pu-
blicznym wyrazem wdzięczności za ofiarny, codzienny trud w po-
konywaniu przeciwności losu, za wspieranie się wzajemne w nie-
złomnej realizacji małżeńskiej przysięgi, za odpowiedzialność 
i poświęcenie w budowaniu i umacnianiu rodziny.

Jestem najgłębiej przekonany, że swoim małżeńskim życiem 
w pełni dowiedliście Państwo, że ten Medal trafia w godne ręce. 
Do słów serdecznych gratulacji dołączam najlepsze życzenia wie-
lu jeszcze lat wspólnego pożycia, zdrowia i rodzinnego szczęścia.”

(s)
Więcej o Jubilatach na str. 5

Uchwała 
w sprawie referendum

ada Gminy Kleszczów zebrała się 10 sierpnia, by rozpatrzeć 
złożony przez grupę mieszkańców wniosek o przeprowadze-

nie referendum w sprawie budowy zakładu termicznego przetwarza-
nia odpadów na terenie gminy Kleszczów. Dzień wcześniej opinię 
w tej sprawie przygotowała powołana na poprzedniej sesji komisja. 
Odbyła w tej sprawie dwa posiedzenia, wysłuchując m.in. pełnomoc-
nika inicjatora referendum, a także dokonała analizy dołączonych do 
wniosku list z podpisami osób popierających inicjatywę referendum. 
Komisja oceniła, że złożony przez inicjatorów referendum wniosek 
spełnia wymogi formalno-prawne. Jednocześnie zwróciła uwagę, 
że treść pytania „Czy jesteś przeciwko budowie zakładu termiczne-
go przetwarzania odpadów?” jest bardzo ogólna, bowiem większość 
procesów recyklingu odpadów wymaga termicznej obróbki.

Komisja nie podjęła ostatecznej decyzji o celowości przeprowa-
dzenia referendum, pozostawiając tę kwestię do rozstrzygnięcia Ra-
dzie Gminy Kleszczów. Zanim przewodniczący Rady Gminy poddał 
pod głosowanie projekt uchwały, poinformował, że podjęta w lipcu 
uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum z inicjatywy rady, 
najprawdopodobniej zostanie uchylona. Urząd Wojewódzki wszczął 
postępowania dla sprawdzenia jej zgodności z prawem i zwrócił się 
do Rady Gminy o przesłanie pewnych wyjaśnień oraz kopii doku-
mentów. 

Uchwała podjęta w wyniku złożonego przez mieszkańców wnio-
sku o przeprowadzenie referendum przeszła przy trzech głosach 
poparcia i przy 11 głosach wstrzymujących. Termin przeprowadze-
nia referendum ustalony został na 23 października. Załącznikami 
do uchwały są: wzór karty do głosowania oraz kalendarz czynności 
związanych z organizacją referendum.

Podczas sesji Rada Gminy przyjęła jeszcze jedną uchwa-
łę, w której ustalone zostały opłaty za dodatkowe godziny zajęć 
w przedszkolach, wykraczające ponad podstawę programową. W 
uchwale zostało podtrzymane zwolnienie z tych opłat mieszkańców 
gminy Kleszczów. Opłaty dotyczyć będą rodziców mieszkających 
poza terenem gminy, których dzieci korzystają z opieki przedszkol-
nej w gminie Kleszczów.

(s)

R



4  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 16/325

- W przeszłości konstrukcje wieńców były budowane tak, jak ga-
ik-maik – z wygiętych prętów leszczyny. Miały najczęściej kształt 
korony. Oprócz kłosów zbóż umieszczano w nich – jako dekorację 
– owoce jarzębiny, orzechy oraz kwiaty. Jarzębina jest symbolem 
czystości, zabezpieczającym córki i synów od nieprzyzwoitych my-
śli, wykorzystywana jest też w medycynie ludowej. Jej owoce mają 
doskonałą, kulistą formę i naturalną czerwień. Z kolei leszczyna to 
symbol płodności, rozumu, inteligencji. Zgodnie z przekazem biblij-
nym leszczyna dała schronienie Rodzinie Świętej podczas uciecz-
ki do Egiptu. I nadal ma znaczenie ochronne. Uważa się, że domu, 
przy którym rośnie leszczyna nie imają się pioruny. Leszczyna chro-
ni też przed gradem, bo twarde, okrągłe ziarenka mają zdolność od-
bijania kulek gradowych.

- Dziś zamiast leszczynowej konstrukcji wieńce budowane 
są na stojakach zespawanych z prętów stalowych, a do dekora-
cji używa się różnych kwiatów, barwnych wstążek, owoców…

- Wszystkie te zmiany to wynik naszej historii, pewnej zmiany 
hierarchii i estetyki. Wieńce stają się większe, przybierają inne for-
my, budowane są na podstawie prostokątnej, kwadratowej czy trój-
kątnej. Fakt, że wieniec jest na stojaku czy ma kształt trójkąta nie 
może negować jego wartości, bowiem jego najważniejszym skład-
nikiem  ciągle jest zboże.

Jako etnograf robiłam w zeszłym roku w jednym z kościołów łódz-
kich dokumentację związana ze współczesnymi obchodami Matki Bo-
skiej Zielnej. Widzę, że do przynoszonych do poświęcenia wiązanek 
i wianuszków wykorzystywane są głównie kłosy pszenicy i jęczmie-
nia oraz dekoracyjna jarzębina, ogromne ilości jarzębiny. Kiedyś było 

więcej owoców, płodów z dzia-
łek, a teraz następuje powrót do 
korzeni, do mądrości przodków. 
Myślę, że podobnie będzie z do-
żynkowymi wieńcami.

- Powiedzmy jeszcze, jaka 
ceremonia towarzyszyła daw-
niej święceniu dożynkowego 
wieńca.

- Wieńce nieduże, mające 
formę korony wkładały na gło-
wę przodownice. Przodownicą 
mogła być tylko panna na wyda-
niu. Specjalnie przygotowanym 
wozem, zaprzężonym w cztery 
konie była zawożona do świąty-
ni. Przed wejściem do kościoła 
usuwano z wieńca ozdoby pa-
pierowe. W kościele wieniec był 
ustawiany na ołtarzu, nie na zie-
mi, jak to się robi teraz. Z ko-
ścioła, po poświęceniu wieniec 
wynoszony był na rękach i do-
piero tu ponownie wkładała go 
na głowę przodownica. Bywało 
i tak, że strojny wieniec przewo-
żony był do świątyni na wozie, 

a cały orszak kroczył za tym wozem. Po poświęceniu wieniec zawo-
żony był do dworu i uroczyście przekazywany dziedzicowi.

- Jakie były dalsze losy wieńca?
- Wieniec bardzo pieczołowicie przechowywano. Jeśli nie był 

duży - ustawiano go w tym świętym kącie. Jeśli był duży – stopnio-
wo wykorzystywano kolejne jego części. Wynoszono np. jego część 
dla inwentarza - bydła i drobiu. Zboże wykruszone z wieńca wyko-
rzystywane było do wypiekania tzw. chlebków obrzędowych, który-
mi późną jesienią częstowano dziadów proszalnych.

- Tak działo się w pańskich dworach, ale przecież także wła-
ściciele niewielkich pól i poletek przynosili do domu zebrane 
przez siebie kłosy.

- Robili z nich miniaturowe, dekoracyjne snopki. Umieszczali też 
te kłosy w bukietach, przynoszonych do poświęcenia w dniu Matki 
Boskiej Zielnej. Te bukiety, to trochę inna forma wieńca.

- Z kłosów robiona była też tzw. krutka. Do czego ją wyko-
rzystywano?

- Do magii agrarnej, w medycynie ludowej, do wiązania do kosy 
i grabi, żeby się szczęściło. Z krutką obchodzono też domostwa, 
jak to gospodarze robili z palmą wielkanocną. Jak widać obrzędo-
wość ludowa związana z różnymi świętami ma wiele wspólnych ele-
mentów.

Obrzędowość dożynek ukazuje całe bogactwo kulturowe na-
szego kontynentu, łączy w sobie kulturę basenu Morza Śródziem-
nego – antyczną, kulturę pogańską słowiańszczyzny oraz tysiąc-
letnią kulturę chrześcijańską Europy. Święto złotego kruszcu jest 
fenomenem kultury polskiej, o którym wielokrotnie mówił, zwracając 
się do Polaków, błogosławiony Jan Paweł II. 

Dar plonu łączy w sobie święto rolników z uroczystością ogólno-
narodową, stając się obrazem kultura ludowa – kultura narodowa.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jerzy Strachocki

Dożynki gminne w Wolicy w 1987 r. Starostami byli wówczas soł-
tys Wolicy – Bronisław Zbies oraz mieszkająca w Łękińsku Barba-
ra Blada. Zdjęcie udostępnione przez mieszkankę Wolicy

Współczesne wieńce dożynkowe 
zdobione są także  jarzębiną.                                                 

Fot. A. Plucińska

Fenomen polskich dożynek
å ciąg dalszy ze str. 3

WEŹ NAS NA DYWANIK 501-499-968

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

Profesjonalne pranie:
- dywanów, wykładzin, tapicerki 

meblowej i samochodowej

Czyszczenie i impregnacja:
- tapicerki skórzanej,
- powierzchni twardych, PCV itd.

Pranie i czyszczenie samochodów
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Pelagia i Bronisław Komorowie ze Żłobnicy cywilny ślub 
brali w Kleszczowie 30 września 1961 roku. Pamiętają, że urzęd-

nikiem, który udzielał im ślubu był wów-
czas Feliks Frach. W ciągu 50 wspól-
nie przeżytych lat dochowali się trójki 
dzieci – dwóch córek i syna. Mają teraz 
ośmioro wnuków i jedną prawnuczkę. Jej 
chrzciny odbyły się w niedzielę, kilka dni 
po gminnej uroczystości Złotych Godów.

Na pytanie o to, z czego utrzymywa-
li się w latach małżeńskiego życia od-
powiadają: „Różnie bywało. Było go-
spodarstwo, były roboty państwowe”. 
Większość wspólnych lat przeżyli w tej 
części Żłobnicy, który nazywana jest 
„Winek”. Tu uprawiali 9-hektarowe go-

spodarstwo. Kiedy wysiedliła ich Kopalnia Węgla Brunatnego „Beł-
chatów” kupili działkę w innej części Żłobnicy i tu – po zbudowaniu 
nowego domu – mieszkają od 13 lat. Pan Bronisław przez pewien 
czas był pracownikiem kopalni węgla. To jego nie jedyne doświad-
czenia związane z górnictwem. Wspomina też, że za kawalerskich 
czasów pracował jako górnik na Śląsku, pięć lat pod ziemią.

Feliksa i Henryk Mantykowie to mieszkańcy Rogowca. 
Ślub cywilny brali w Klukach, a kościelny – w Kaszewicach. Wese-

le odbyło się pod koniec października 
1961 r. Całe 50 lat wspólnego życia spę-
dzili w Rogowcu. Wychowali dwie córki 
i dwóch synów. Mają też siedmioro wnu-
ków i dwuletniego prawnuczka. Ósmy 
wnuczek jest „w drodze”. 

Ojciec pana Henryka miał jedno 
z największych gospodarstw w okoli-
cy. Liczyło 40 hektarów. Z tego ponad 
7 hektarów przypadło na syna. Rogo-
wiec wraz ze swymi gospodarstwami zo-
stał w większości zajęty pod budowę ko-
palni i elektrowni. Państwu Mantykom 
zostawiono tylko część ich gospodar-
stwa, w tym łąki, las oraz działkę „w po-

dwórku”. Oboje poszli do pracy w kopalni. Pani Feliksa pracowała fi-
zycznie, w szatni, a pan Henryk otrzymał pracę magazyniera. Przez 
wiele lat był też sołtysem Rogowca.

„Dzięki kopalni i elektrowni jest i nam, i innym wywłaszczonym 
z gospodarstw bez porównania lepiej – przyznaje. – W gospodar-
stwie trzeba się było naprawdę ciężko napracować”.

Henryka i Tadeusz Witkowscy (mieszkańcy Łękińska) 
przysięgę małżeńską składali sobie przed ołtarzem kościoła p.w. 

św. Erazma w Sulmierzycach, bo pani 
Henryka pochodzi z Eligiowa, w tej wła-
śnie gminie. Pan Henryk dobrze pa-
mięta datą ślubu - 4 marca. Zamiesz-
kali razem w Łękińsku. Utrzymywali 
się głównie z uprawy ziemi. Większość 
gruntów położona była daleko, pod Wo-
licą. Pan Tadeusz wspomina, że w po-
rze żniw trzeba było dobrze się uwijać, 
„żeby wozem żelaźniakiem pięć razy ob-
rócić tam i z powrotem”.

Państwo Witkowscy wychowa-
li wspólnie 3 córki i 2 synów. Cieszą się 
dziś z dziesięciorga wnuków i dwóch 

prawnuczków. Cieszą się też z częstych odwiedzin dzieci, bo 
mieszkają one niedaleko, m.in. w Kamieńsku, Gomunicach i Dobry-
szycach. Pani Henryka miała sporo pracy przy domu i wychowaniu 
dzieci. Kiedy kopalnia węgla brunatnego zaczęła przyjmować do 

pracy, pan Tadeusz znalazł zajęcie w straży przemysłowej. Prze-
pracował w niej ponad 15 lat. Od 21 lat jest emerytem. 

Stanisława i Henryk Lepkowie mieszkają teraz w Klesz-
czowie. Pierwsze pięć lat wspólnego życia spędzili jednak w Ro-
gowcu. Ślub cywilny brali w Klukach, a ko-
ścielny w kościele Parafii p.w. Trójcy Świętej 
w Kaszewicach. 

Do Kleszczowa przenieśli się po zakupie 
gospodarstwa rolnego. Pani Stanisława pra-
cowała na gospodarstwie. Wspierał ją tak-
że mąż, choć jemu więcej czasu zajmowa-
ła praca zawodowa. Był kierowcą – najpierw 
przy wierceniach, które w poszukiwaniu, 
a potem badaniu złoża węgla wykonywały 
na tym terenie firmy państwowe. Potem z tą 
samą firmą wiertniczą przeniósł się w okolice 
Częstochowy. Następnie jako kierowca auto-
busu pracował w PKS Radomsko, a po pię-
ciu latach przyjął się do kopalni węgla brunatnego, gdzie znalazł za-
jęcie jako kierowca ciężarówki. Od 2000 roku jest na emeryturze.

Państwo Lepkowie dochowali się dwójki dzieci. Mają syna, który 
dziś mieszka w Bełchatowie i córkę, mieszkającą z nimi we wspól-
nym domu. Cieszą się też z wnuków – trzech chłopców i jednej 
dziewczynki.

Zdzisława i Józef Bartoszewscy wspólne pół wieku prze-
mieszkali w Kamieniu. W czasach, kiedy brali ślub Kamień był sie-
dzibą Gromadzkiej Rady Narodowej i admi-
nistracyjnie należał do Chabielic. Więc ślub 
cywilny brali właśnie w Chabielicach. Całe 50 
lat wspólnego życia mieszkali w Kamieniu. 
Pani Zdzisława zajmowała się domem, pan 
Józef pracował w firmie obsługującej wodo-
ciągi, które dla zaopatrzenia wsi sąsiadują-
cych z odkrywką pobudowała kopalnia. Tak 
więc okazuje się, że – podobnie jak w przy-
padku innych małżeństw, które w tym roku 
wspólnie świętowały 50-lecie - kopalnia wę-
gla brunatnego wpłynęła w jakiś sposób na 
ich życie.

Państwo Bartoszewscy dochowali się 
dwójki dzieci. Córka mieszka w Bełchatowie, 
zaś syn – na terenie gminy Kleszczów, ale 
wybrał pracę zawodową w Łodzi. Oczkiem w głowie dziadków są 
wnukowie – bliźniacy.

J. Strachocki

Pół wieku przeżyte wspólnie

Wspólne zdjęcie uczestników jubileuszowej uroczystości
Foto: Radosław Palutkiewicz
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Zmiana nazwy i logotypu
irma ColepCCL zmieniła dotychczasową nazwę na Colep. W związ-
ku z tym zmieniła się także nazwa spółki działającej w Polsce. Od 

1 lipca jest to Colep Polska Sp. z o.o. „Obecnie po konsolidacji wielu spółek 
działać będzie pod zmienioną nazwą handlową – Colep, z nowym logo” – 

taka informacja dotarła do licznych partne-
rów firmy Colep, w tym także Urzędu Gminy 
w Kleszczowie. 

Firma Colep jest jednym z większych 
w Europie producentów kosmetyków, środków higienicznych, środków 
czystości, a także jednym z największych dostawców opakowań metalo-
wych i plastikowych, służących do konfekcjonowania wspomnianych pro-
duktów. Oferuje także usługę konfekcjonowania kosmetyków na zlecenie 
głównych producentów.

Colep posiada dziś w Europie 11 fabryk. Większość z nich działa 
w Niemczech (Bad Schmiedeberg, Regensburg, Euskirchen, Laupheim, 
Zülpich). W rodzimej Portugalii firma ma dwa oddziały (Vila Nova de Gaia 
i Vale de Combra), podobnie jak w Polsce (Kleszczów i Piotrków Trybunal-
ski). Jedna z fabryk funkcjonuje też w Hiszpanii (San Adrián) oraz w Wiel-
kiej Brytanii (Gainsborough).

Jak dowiadujemy się z firmowej strony internetowej Colep osiąga rocz-
ne obroty na poziomie 478 mln euro i daje zatrudnienie dla ok. 3400 osób. 
Ten potencjał jest nie tylko wynikiem bezpośrednich inwestycji, przeprowa-
dzonych przez właścicieli firmy, ale także fuzji i przejęć. (s)

Na zakup podręczników
czniowie z mniej zasobnych finansowo rodzin mogą starać 
się o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników. 
Dotyczy to zarówno uczniów klas I – III szkół podstawowych, 

jak też uczniów klas III gimnazjum z terenu gminy Kleszczów.
Formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej gim-

nazjum (www.gimkleszczow.pl) i wydrukować go. Wnioski dostęp-
ne są także w szkołach. We wniosku należy podać imię i nazwisko 
ucznia ubiegającego się o dofinansowanie, datę i miejsce urodze-
nia, adres zamieszkania.

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, 
w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł 
netto miesięcznie. Jeśli miesięczny dochód nieznacznie przekracza 
351 zł wówczas warto napisać dodatkowe uzasadnienie.

Załączniki, które należy dołączyć do wniosku to: zaświadcze-
nie o dochodzie netto (tj. dochód brutto pomniejszony o zaliczkę na 
podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz alimenty świadczone na 
rzecz innych osób), uzyskanym przez wszystkich członków rodziny 
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku; oświadczenie o licz-
bie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy skła-
dać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 
2011/2012. (s)

Ubój trzeba zgłosić
do powiatowego lekarza weterynarii

W nawiązaniu do pisma Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
w Bełchatowie z dnia 29 lipca 2011 r. Urząd Gminy w Kleszczowie 
informuje rolników o obowiązku powiadamiania powiatowego leka-
rza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt w celu 
produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Powiadomie-
nie powinno być złożone co najmniej 24 godziny przed dokonaniem 
uboju zwierząt (z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków).

Przekazywana informacja powinna zawierać: ● imię i nazwi-
sko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt podda-
wanych ubojowi; ● imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz ad-
res podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w przypadku gdy ubój 
dokonywany jest w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w któ-
rym zwierzęta były utrzymywane; ● gatunek i liczbę zwierząt pod-
dawanych ubojowi; ● numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt 
poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia; ● 
miejsce i termin uboju; ● imię i nazwisko oraz adres osoby upraw-
nionej do przeprowadzenia uboju; ● inne dane mające na celu uła-
twienie kontaktu z informującym (np. numer telefonu informującego.

W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec 
lub kóz, informacja o zamiarze dokonania uboju, przekazywana 
jest w formie pisemnego powiadomienia, zawierającego dodatko-
wo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału 
szczególnego ryzyka.

Obowiązek, o którym mowa w niniejszym komunikacie wynika 
z § 4.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 
października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy pro-
dukcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2010r. Nr 
207, poz. 1370).

U

Kupię działkę budowlaną 
w Kleszczowie 
lub okolicach.

Tel. 696 421 414, 602 292 102

Domek na terenie 
gminy Kleszczów 

wynajmę 
dla pracowników firm.
Telefon 602 179 664.

Sprzedaż 
v  ziemi ogrodowej

v  piasku
v ziemi pod trawniki

Tel. 509 449 312

F

Sprzedaż 

EKOGROSZEK
 v luzem
       v workowany 25 kg

Tel. 608 179 371

Sprzedaż 

EKOGROSZEK

Inwentaryzacja wyrobów z azbestem
Jak informowaliśmy, Gmina Kleszczów otrzymała dotację z Minister-

stwa Gospodarki na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest oraz opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu gminy Kleszczów”. 

Urząd Gminy informuje, iż w związku z powyższym na terenie naszej 
gminy od 11 do 19 sierpnia prowadzona jest inwentaryzacja wyrobów zawie-
rających azbest. Zajmujące się tym osoby posiadają stosowne upoważnie-
nie. Opracowanie „Programu usuwania azbestu” umożliwi gminie pozyskanie 
środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów za-
wierających azbest. 
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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 wyda-
nia „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

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

S p o r t

S p o r t

30

K

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza konkurs ofert na najem 

lokalu usługowego
w budynku komunalnym 

w Kleszczowie, ul. Główna 112
Ustala się następujące warunki najmu:
1. Prowadzenie działalności usługowej 

w ustalonym przez Wynajmującego 
standardzie.

2. Okres trwania umowy – 1 rok z możli-
wością jej przedłużenia.

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo 
bieżącej kontroli prawidłowego wyko-
rzystania obiektu i znajdujących się 
w nim urządzeń i wyposażenia.

4. Oferent, którego oferta zostanie wy-
brana jest zobowiązany do wpłace-
nia kaucji gwarancyjnej w wysokości 
2.000 zł.

5. Oferent, którego oferta zostanie wy-
brana jako najkorzystniejsza, zobowią-
zany będzie do uiszczenia należnego 
podatku od nieruchomości.

Lokal znajduje się na I piętrze budynku ko-
munalnego przy ul. Głównej 112 w Klesz-
czowie. Składa się z następujących po-
mieszczeń: pomieszczenia socjalnego, 
WC, 4 pomieszczeń i korytarza, o łącznej 
powierzchni 51,13 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne 
instalacje wodociągowe, wody zimnej 
i ciepłej, kanalizację sanitarną, centralne 
ogrzewanie, elektryczne oświetlenie pod-
stawowe i gniazdkowe.
Zainteresowani mogą oglądać przedmiot 
najmu w dni powszednie w godz. 11.00–
14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem 
Urzędu Gminy w Kleszczowie. Wszelkich 
dodatkowych informacji można zasięgnąć 
w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kleszczo-
wie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 44/ 731 
31 10 w. 140.
Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czyn-

szu najmu (z uwzględnieniem podatku 
VAT) oraz propozycję waloryzacji czyn-
szu,

• dane oferenta: imię i nazwisko, adres 
lub siedzibę, nazwę firmy,

• koncepcję funkcjonowania lokalu usłu-
gowego w Kleszczowie,

• charakterystykę działalności gospodar-
czej oferenta.

Oferty w zamkniętych kopertach z do-
piskiem „LOKAL UL. GŁÓWNA 112 
W KLESZCZOWIE” należy składać 
w terminie do dnia 10 września 2011 r. 
do godziny 12°° włącznie w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu GMINY w Kleszczowie, 
ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie 
prawo prowadzenia z oferentami dodat-
kowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci 
powiadomieni zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo od-
stąpienia od konkursu lub unieważnie-
nia konkursu.

Osiem drużyn walczyło w „plażówce”
olejną imprezą rekreacyjno-sportową, zorganizowaną w wakacje przez LKS Ome-
ga Kleszczów wspólnie z kompleksem SOLPARK był gminny turniej w piłce plażowej 

mężczyzn. 30 lipca na boisku do piłki plażowej, urządzonym przy kompleksie SOLPARK 
Kleszczów o zwycięstwo rywalizowało osiem drużyn. 

Trzy teamy, które zajęły czołowe miejsca w turnieju to:
I. Bartosz Woźniak, Damian Mikołajczyk
II. Krzysztof Kozikowski, Krzysztof Czajkowski
III. Piotr Płaza, Kamil Kowalczyk.
Dyplomy i nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech drużyn ufundował LKS Omega 

Kleszczów.

Zakład Komunalny 
wygrywa piłkarski turniej

lipca na boiskach Wolicy i Łusz-
czanowic odbył się rozgrywany 

tradycyjnie w wakacje międzyzakładowy 
turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gmi-
ny Kleszczów. Udział wzięło osiem dru-
żyn podzielonych na dwie grupy. W gru-
pie pierwszej na boisku w Wolicy grali 
piłkarze reprezentujący: Zakład Komunal-
ny „Kleszczów” Sp. z o.o., firmę Piotr Raj-
tarski, SOME KSW w Kleszczowie i OSP 
Kleszczów.

Grupa druga rozegrała mecze na boisku 
w Łuszczanowicach. W eliminacjach zmie-
rzyli się tu piłkarze: Energomontażu Pół-
noc - Bełchatów, Aga-Trans – J. Kierasiń-
ski, KWH Pipe Kleszczów, a także oldboje 
Omegi Kleszczów.

W meczu o I miejsce na boisku w Woli-
cy zagrały najlepsze drużyny eliminacji: Za-
kład Komunalny „Kleszczów” i Aga-Trans. 
Zwyciężyli zawodnicy z „Komunalki” 2:0.

O III miejsce na boisku w Łuszczano-
wicach zagrali natomiast zawodnicy Ener-
gomontażu Północ - Bełchatów oraz OSP 
Kleszczów. W tym pojedynku lepsi okaza-
li się strażacy-ochotnicy, którzy także wy-
grali 2:0.

W zwycięskiej drużynie Zakładu Komu-
nalnego „Kleszczów” wystąpili: Paweł Jusz-
czak, Marcin Piesiak, Karol Belica, Konrad 
Sobociński, Tomasz Sobociński, Mateusz 
Bielski, Maciej Gasik, Patryk Woźniak, Łu-
kasz Roczek, Mateusz Ciesielczyk, Kamil 
Budka i Konrad Krawczykowski.

Wakacje zatrzymane w kadrze
ajęcia plastyczne organizowane  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Klesz-

czowie miały różną tematykę. Jedne z nich 
poświęcone były nauce wykonywania osobi-
stych karykatur. Każda z uczestniczek (były 
same dziewczynki) dowiedziała się, czym 
jest karykatura, jak ważne jest w niej uwy-
puklenie cech charakterystycznych, a także 
postrzeganie siebie i innych z dystansem. 
Różnymi metodami (rysunek, wyklejanki, 
wydzieranki) uczestniczki portretowały sie-
bie nawzajem. Potem, na podstawie wła-
snych zdjęć próbowały sportretować w krzy-
wym zwierciadle siebie.

Ciasto solne to tworzywo bardzo pla-
styczne i rozwijające wyobraźnie. Najpierw 
dokładnie miesza się sól z mąką i wodą, 
a potem można z tej masy lepić straszne 
pająki, piękne motyle, słodkie serduszka 
i kolczastego jeża. Po pobycie w piekarni-
ku – ciasteczkowe figurki trzeba jeszcze po-
malować farbami.

13 lipca odbyła się pierwsza część za-
jęć „Wyszywanki i szmacianki”. Na zajęcia 
w GOK przyszły same panie, za to w róż-
nym wieku. Z barwnego filcu, według wła-
snych pomysłów i gotowych wykrojów, two-

Z

å ciąg dalszy na str. 8
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rzyły różne maskotki - prosiaczki, 
króliki, sowy, rybki, kotki, itp. Druga 
część zajęć – 18 sierpnia.

***
„Z Indianami za pan brat” 

chciało być ponad 30 uczestników 
imprezy. Najpierw młodzi Indianie 
musieli zrobić sobie barwne opa-
ski, ozdobione, co prawda, kogu-
cimi, a nie orlimi piórami, ale efekt 
końcowy był znakomity. Każdy In-
dianin miał na twarzy obowiąz-

kowe barwy wojenne. Wojny nie było, ale rywalizacja w kilku kon-
kurencjach - tak. Trzy 
drużyny biegały z jaj-
kami na łyżkach, pstry-
kały kapslami w oko 
węża, wyławiały z wody 
jabłka bez użycia rąk 
i na wyścigi zjadały dłu-
gie, żelkowe gąsienice. 
Na koniec były jeszcze 
tańce przy dźwiękach 
muzyki indiańskiej.

***
GOK był też organizatorem krótkich, kilkugodzinnych i dłuższe-

go – dwudniowego wyjazdu wycieczkowego. Na krótszy wypad na 
Górę Kamieńsk zaproszono uczniów szkół podstawowych. Dzieci 
korzystały z dostępnych tu latem atrakcji: toru saneczkowego, ścia-
ny wspinaczkowej, eurobungee oraz z dmuchanej zjeżdżalni. Dzie-
ci z klas IV-VI odbyły też wyprawę do Solcy Małej koło Ozorkowa, 

gdzie w indiańskiej wiosce 
„Tatanka” poznawały kulturę 
i obyczaje Indian północno-
amerykańskich.

Dla młodzieży gimnazjal-
nej i ponadgimnazjalnej zo-
stała zorganizowana dwu-
dniowa wycieczka w Pieniny. 
Jej uczestnicy odwiedzili 
m.in. Wąwóz Homole, obej-
rzeli zaporę wodną w Niedzi-
cy i ruiny zamku w Czorsz-
tynie. Największą atrakcją 
wyjazdu był spływ Dunaj-
cem.

Wakacje zatrzymane w kadrze
***

Poszczególne placówki Gminnego Ośrodka Kultury organizują 
w trakcie wakacji wiele innych zajęć. Uczestniczy w nich zwykle od 
kilku do kilkunastu osób, które zamiast telewizora czy domowego 
komputera wybierają znacznie przyjemniejszą i edukującą rozryw-
kę w rówieśniczej grupie. Z braku miejsca wspomnimy tylko o nie-
których zajęciach.

WOK w Antoniówce zorganizował m.in. zajęcia manualno-pla-
styczne „Papierowa wiklina”, w trakcie których z gazetowej plecion-
ki wykonywano np. koszyczki, sandały, bransoletki, malując je po-
tem za pomocą kolorowych sprayów. Wakacyjny piknik popsuła 
deszczowa pogoda. Wypełnione grami i zabawami zajęcia odbyły 
się w świetlicy. Jak przystało na piknik, był też poczęstunek kiełba-
ską z grilla. W inne dni lipca dzieci układały puzzle, tworzyły drzewo 
genealogiczne swojej rodziny, malowały na szkle.

Plenerowe zabawy zorganizował WOK w Czyżowie. Grano 
w dwa ognie, wybierano najlepszego strzelca, uczono się wykony-
wać barwne motyle. WOK w Wolicy zorganizował m.in. warszta-
ty plastyczne. Ich uczestnicy uczyli się oryginalnego zdobienia por-
celanowych kubków, a także wykonywania śmiesznych stworków 
z użyciem kolorowych 
balonów, włóczki i mąki 
ziemniaczanej.

Na różne formy za-
jęć plastycznych zaprosił 
dzieci WOK w Łękińsku. 
Można było tworzyć ko-
lorowe kolaże z ostrużyn 
kredek ołówkowych oraz 
filcu. Dzieci zdobiły też 
porcelanowe kubki koloro-
wymi farbami, utwardzają-
cymi się w wysokiej tem-
peraturze, w piekarniku.

Opracowano z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć przekazanych przez GOK

å ciąg dalszy ze str. 7

zaprasza na BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE 
Z ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Szczegółowe informacje oraz zapisy
 tel.: 44/731 65 01 lub w siedzibie 

SOLPARKU, ul. Sportowa 8

Fotografuj i wygrywaj nagrody
odczas wakacyjnych wyjazdów i sierpniowych urlopów oprócz pa-
miątkowych zdjęć, można robić zdjęcia z myślą o udziale w konkur-

sach fotograficznych. Oto dwa przykładowe:
„Przyroda ojczysta” to konkurs dla dzieci i młodzieży (do 19 roku życia). 

Organizatorem jest portal Ekologia.pl oraz firma Brother Polska. Nagrodami są 
profesjonalne drukarki firmy Brother. Do konkursu należy zgłaszać maksymal-
nie 3 własne fotografie, które w sposób oryginalny i kreatywny pokazują urodę 
polskiej przyrody. Zdjęcia można zgłaszać na stronie: Przyroda Ojczysta 2011 
do 30 października. Szczegóły konkursu – na podanej stronie internetowej.

„Bezpieczny Wypoczynek” to konkurs organizowany przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Łodzi i Łódzki Urząd Wojewódzki. Adresowany jest do 
dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa 
łódzkiego. Uczestnik powinien przesłać jedno zdjęcie, które oprócz promowa-
nia bezpiecznego wypoczynku będzie zawierać elementy związane z pracą 
różnych służb, mających wpływ na nasze bezpieczeństwo. Termin nadsyłania 
zdjęć upływa 30 września. Więcej informacji na stronie internetowej www.kon-
kurs.komisarz-blysk.pl.

(s)

Po raz pierwszy w ofercie:
6 września, godz. 17.00         HIP HOP

house, popping, electric boogie z elementami krumpingu
6 września, godz.18.00          MODERN JAZZ

połączenie wielu technik tanecznych: jazz, afro, klasyka
7 września, godz.18.00        ZUMBA

fuzja tańca i aerobiku. utrata kalorii, rzeźba ciała
7 września, godz.19.00           BODY SHAPE 

optymalne kształtowanie sylwetki, 
wzrost wydolności organizmu

8 września, godz.17.00  
SYLWESTROWO–KARNAWAŁOWY KURS TAŃCA

tańce latynoamerykańskie: 
samba, cha-cha, rumba, jive, salsa, rock & roll


