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Budowa drogi 
„przez wkop” - bliżej

20�li�sto�pa�da�w sie�dzi�-
bie�Urzę�du�Gmi�ny�zo�sta�-
ło�pod�pi�sa�ne�po�ro�zu�mie�-
nie� oraz� dwie� umo�wy
o współ�pra�cy� po�mię�dzy
Gmi�ną�Klesz�czów�a PGE
Gór�nic�two� i Ener�ge�ty�ka
Kon�wen�cjo�nal�na S.A.�Do�-
ku�men�ty�te�pod�pi�sa�li:�wójt
Sła�wo�mir� Choj�now�ski
oraz� dy�rek�to�rzy� Ma�rek

Cia�pa�ła�(PGE�GiEK S.A.�Od�dział�Elek�trow�nia�Beł�cha�tów)�i Ma�rian
Ra�in�czuk�(PGE�GiEK S.A.�Od�dział�Ko�pal�nia�Wę�gla�Bru�nat�ne�go�Beł�-
cha�tów).

Więcej�na�str.�3

Z oka zji Bar bór ki – świę ta wszyst kich 
gór ni ków skła da my ser decz ne ży cze nia 

Kie row nic twu i Pra cow ni kom 
Ko pal ni Wę gla Bru nat ne go 

Beł cha tów. Ży czy my roz wo ju fir my 
w ko lej nych la tach, sa tys fak cji 

z wy ko ny wa nia tak 
od po wie dzial nej pra cy, licz nych suk ce sów 

i wszel kiej po myśl no ści.
Prze�wod�ni�czą�cy Wójt

Ra�dy�Gmi�ny�Klesz�czów Gmi�ny�Klesz�czów
MI�CHAŁ�MI�CHA�ŁEK� SŁA�WO�MIR�CHOJ�NOW�SKI

Mi ko łaj ki gmin ne
3� grud�nia�Gmin�ny�Ośro�dek�Kul�tu�ry�w Klesz�czo�wie� za�pra�sza

dzie�ci�na „MI�KO�ŁAJ�KI�GMIN�NE”�w SOL�PAR�KU.�W pro�gra�mie:
•�14.00 – wrę�cze�nie�na�gród�lau�re�atom�kon�kur�su�pla�stycz�ne�go�„Fa�-
bry�ka�św.�Mi�ko�ła�ja”�(sce�na�w au�li�SOL�PAR�KU),

•�14.15 oraz 16.00 – spek�takl�te�atral�ny�„Ali�cja�w Kra�inie�Cza�rów”,
•�15.30 oraz 17.15 – po�kaz�ilu�zjo�ni�stycz�ny�„Pan�Ma�gicz�ny”.

Po�nad�to�w�godz. 15.00-19.00:� ●�wy�sta�wa�prac�pla�stycz�nych
„Fa�bry�ka�św.�Mi�ko�ła�ja”,�●�wrę�cza�nie�na�gród�za udział�w kon�kur�sie,
●�ką�cik�ku�li�nar�ny�„Cia�stecz�ka�Ali�cji”,�●�za�ję�cia�pla�stycz�ne�i za�ba�wy
dla�dzie�ci�(ba�lo�no�we�opa�ski�na gło�wę,�me�ga�kar�ty�do gry,�ma�lo�wa�-
nie�bu�ziek),�●�ma�lo�wa�nie�ko�szu�lek,�●�gry�i za�ba�wy�„Wir�tu�al�na�rze�-
czy�wi�stość”.

Od godz. 11.00 do 19.00 – kier�masz�cha�ry�ta�tyw�ny�na rzecz
pod�opiecz�nych�„Fun�da�cji�Ga�jusz”,�zor�ga�ni�zo�wa�ny�przez�Ra�dę�Ro�-
dzi�ców�oraz�pra�cow�ni�ków�Przed�szko�la�Sa�mo�rzą�do�we�go�w Łusz�cza�-
no�wi�cach�i Fun�da�cję�Ga�jusz.

ZA PRAS ZA MY!

Hołd złożony twórcom
niepodległości

Co�ro�ku�w li�sto�pa�dzie�po�stu�ment�ka�mien�ne�go�po�mni�ka,�sto�ją�ce�-
go�w klesz�czow�skim�par�ku,�zdo�bią�bia�ło�-czer�wo�ne�wień�ce�i wią�zan�-
ki�kwia�tów.�To�wi�do�my�znak�pa�mię�ci,�ja�ką�sta�ra�my�się�za�cho�wy�wać
wo�bec�tych�na�szych�przod�ków,�któ�rym�za�wdzię�cza�my�wy�wal�cze�nie
w 1918�ro�ku�nie�pod�le�gło�ści.

Wię�cej�na str. 7

Ja kie wy bra li uczel nie?
Co�ro�ku�w paź�dzier�ni�ku�Ze�-

spół� Szkół� Po�nad�gim�na�zjal�-
nych�kon�tak�tu�je�się�ze�swo�imi
ab�sol�wen�ta�mi,� by� do�wie�dzieć
się,� ja�ką�dro�gę�wy�bra�li�po za�-
koń�cze�niu� na�uki� w LO� oraz
TNT.�Dzię�ki� te�mu,�że�dy�rek�tor
Agniesz�ka� Na�go�da�-Gę�bicz
udo�stęp�ni�ła�ze�bra�ne�in�for�ma�cje
mo�że�my� się� ni�mi� po�dzie�lić
z na�szy�mi� czy�tel�ni�ka�mi.� Dla

obec�nych�uczniów�LO�i TNT,�a ta�kże�dla�ich�ro�dzi�ców�być�mo�że�bę�-
dzie�to�po�moc�ne�w pre�cy�zo�wa�niu�edu�ka�cyj�nych�pla�nów.

Wię�cej�na str. 5

Klesz czow ski Dzień Gór ni ka
So�bo�ta 2�grud�nia�bę�dzie�dniem�świę�to�wa�nia�Bar�bór�ki�w Klesz�-

czo�wie.�O godz. 14�w sa�li�wi�do�wi�sko�wej�Gmin�ne�go�Ośrod�ka�Kul�tu�-
ry�roz�pocz�nie�się�ka�ba�re�to�wy�pro�gram�w wy�ko�na�niu�Grze�go�rza�Po�-
locz�ka� z ze�spo�łem.� Na�stęp�nie� uczest�ni�cy� ob�cho�dów� przej�dą
na dzie�dzi�niec�ko�ścio�ła�Pa�ra�fii�pw.�NMP�w Klesz�czo�wie.�Tu,�przy fi�-
gu�rze�św.�Bar�ba�ry,�roz�pocz�nie�się�re�li�gij�na�część�Dnia�Gór�ni�ka.�Bę�-
dzie�w niej�uczest�ni�czył�ks.�ar�cy�bi�skup�Wa�cław�De�po.�O godz. 16
me�tro�po�li�ta�czę�sto�chow�ski�od�pra�wi�Mszę�św.�w in�ten�cji�gór�ni�ków
i ich�ro�dzin.

Wię�cej�na str. 12

Sie�dem�mie�się�cy�te�mu�że�gna�li�się

z li�ceum,�dziś�są�stu�den�ta�mi



skrzy�żo�wa�niu�w miej�sco�wo�ści�Ka�-
mień� na zle�ce�nie� Po�wia�to�we�go

Za�rzą�du�Dróg�roz�po�czę�ły�się�pra�ce,�zwią�za�-
ne�z prze�bu�do�wą�te�go�frag�men�tu�dro�gi�po�-
wia�to�wej�nr 1917E.�Ozna�cza�to,�iż�użyt�kow�-
ni�ków� tej�dro�gi�cze�ka�ją�utrud�nie�nia.�Pra�ce
pro�wa�dzi�PEUK S.A.�Przed�się�bior�stwo�Ro�-
bót�Dro�go�wych�z Piotr�ko�wa�Try�bu�nal�skie�go.

In�we�sty�cja� „Prze�bu�do�wa�skrzy�żo�wa�nia
w cią�gu�dro�gi�po�wia�to�wej�nr 1917E�w miej�-
sco�wo�ści�Ka�mień”�uzy�ska�ła�do�fi�nan�so�wa�nie
z bu�dże�tu� Gmi�ny� Klesz�czów� w wy�so�ko�-
ści 150�tys.�zł.�In�we�sty�cja,�któ�rej�koszt�wy�-
nie�sie�w su�mie�pra�wie 299� tys.�zł�ma�być
ukoń�czo�na�do 30�li�sto�pa�da.
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po�łu�dnio�wej�stro�nie�sie�dzi�by�Urzę�-
du�Gmi�ny� trwa�bu�do�wa�za�kła�do�-

we�go�ar�chi�wum.�W po�ło�wie�li�sto�pa�da�w bok�-
sach�ga�ra�żo�wych,�ulo�ko�wa�nych�na par�te�rze
bu�dyn�ku,�pro�wa�dzo�ne�by�ło�be�to�no�wa�nie�po�-
sa�dzek.�Koń�czył�się�mon�taż�po�kry�cia�ele�wa�-
cji�(fot. 1).�Pre�cy�zyj�nie�gię�te�pa�sy�ty�ta�no�wo�-
-alu�mi�nio�wej�bla�chy,�po�la�kie�ro�wa�nej�na sza�-
ry�ko�lor,�mo�co�wa�ne�by�ły�do płyt�OSB�spe�-
cjal�ny�mi�uchwy�ta�mi.�Ta�ką�sa�mą�bla�chą�po�-
kry�ty�zo�stał�dach�bu�dyn�ku.

Dol�na�część�ele�wa�cji�(głów�nie�od fron�tu)
jest�po�krywana�pły�ta�mi�włók�no�wo�-ce�men�to�-
wy�mi�w ja�snym�ko�lo�rze.�Przy�po�mnij�my,�że
ga�ra�że�słu�żyć�bę�dą�Urzę�do�wi�Gmi�ny�oraz

Po�ste�run�ko�wi�Po�li�cji�w Klesz�czo�wie.�W miej�-
scu,�gdzie�bu�do�wa�ne�jest�ar�chi�wum�za�kła�-
do�we�ist�niał�wcze�śniej�ze�spół�ga�ra�ży.

Po za�mon�to�wa�niu�drzwi�i okien�w bu�dyn�-
ku�ar�chi�wum�mo�żna�by�ło�pod�łą�czyć�ogrze�-
wa�nie� i roz�po�cząć�pra�ce�mon�ta�żo�we� i wy�-
koń�cze�nio�we�(za�bu�do�wa�su�fi�tów,�po�sadz�ki,
ma�lo�wa�nie�ścian).�Naj�więk�szą�część�na pię�-
trze�bu�dyn�ku�zaj�mo�wać�bę�dzie�ar�chi�wum,
wy�po�sa�żo�ne�w spe�cjal�ny�sys�tem�prze�suw�-
no�-jezd�nych�re�ga�łów�(fot. 2).�Od�dziel�ne�po�-
miesz�cze�nia�zaj�mie:�ar�chi�wum�Urzę�du�Sta�-
nu�Cy�wil�ne�go,�kan�ce�la�ria�do�ku�men�tów�nie�-
jaw�nych� i miej�sce�do udo�stęp�nia�nia�do�ku�-
men�tów�z ar�chi�wum.

JS

Na bu do wie ar chi wum
Po

Prze bu do wa skrzy żo wa nia w Ka mie niu
Na

Do rbud
nie do koń czy
ie�lec�ka�spół�ka�Do�rbud�nie�by�ła�w sta�nie�– mi�-
mo� zgo�dy� gmi�ny� na przed�łu�że�nie� ter�mi�nu

– do�koń�czyć�bu�do�wy�przed�szko�la�i żłob�ka�w Klesz�-
czo�wie.�Roz�po�czę�ła�się�pro�ce�du�ra�roz�li�cza�nia�zre�ali�-
zo�wa�nych�do�tąd�prac�– za�rów�no�z ge�ne�ral�nym�wy�ko�-
naw�cą,�jak�i z pod�wy�ko�naw�ca�mi.�Przy�go�to�wa�ne�pro�-
to�ko�ły�od�bio�ro�we�po�zwo�lą�usta�lić,�ja�kie�jesz�cze�pra�ce
trze�ba�wy�ko�nać�i ja�kie�wy�po�sa�że�nie�za�ku�pić,�by�wa�-
żna� dla� gmi�ny� Klesz�czów� pla�ców�ka�mo�gła� za�cząć
dzia�łal�ność.�Ko�niecz�ne�bę�dzie�ogło�sze�nie�prze�tar�gu,
by�wy�brać�fir�mę,�któ�ra�ukoń�czy�bu�do�wę,�za�ku�pi�wy�po�-
sa�że�nie�i za�go�spo�da�ru�je�te�ren.
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Zi mo we 
utrzy ma nie

ki�lo�me�trów�dróg�i ulic,�po�nad�33 km
chod�ni�ków� i ście�żek� ro�we�ro�wych,

a po�nad�to 27,7� tys.�m�kw.�pla�ców� i par�kin�gów
– to� naj�krót�szy� licz�bo�wy� opis� miejsc,� któ�ry�mi
przez�okres�zi�mo�wy�zaj�mo�wać�się�bę�dzie�Za�kład
Ko�mu�nal�ny� „Klesz�czów”.�Spół�ka�ma�za�bez�pie�-
czyć�prze�jezd�ność�wska�za�nych�cią�gów�ko�mu�ni�-
ka�cyj�nych�i pla�ców�oraz�utrzy�my�wać�od�po�wied�nią
ja�kość�na�wierzch�ni.�Ma�przy tym�za�pew�nić�pra�-
cow�ni�ków,� na�rzę�dzia,� urzą�dze�nia� i środ�ki� che�-
micz�ne�oraz�środ�ki�mi�ne�ral�ne�po�trzeb�ne�do pro�-
wa�dze�nia�ak�cji�zi�mo�wej.

W zle�ce�niu�pod�pi�sa�nym�pod ko�niec�paź�dzier�-
ni�ka�Urząd�Gmi�ny�za�strzegł,�że�od�śnie�ża�nie�ście�-
żek� i chod�ni�ków� ma� się� od�by�wać� wy�łącz�nie
za po�mo�cą�sprzę�tu�lek�kie�go�– płu�gów�do�cze�pia�-
nych�do mi�ni�cią�gni�ków.

Po�dob�nie�jak�w po�przed�nich�la�tach�usta�lo�no,
któ�re�dro�gi�ma�ją�być�od�śnie�ża�ne�pierw�szej�ko�lej�-
no�ści.�Obo�wią�zy�wać�bę�dzie�ta�ka�ko�lej�ność�zi�mo�-
we�go� utrzy�ma�nia� dróg: I.� dro�ga� An�to�niów�ka
– Pia�ski; II.�gmin�na�ob�wod�ni�ca; III.�głów�ne,�tran�-
zy�to�we�dro�gi�as�fal�to�we�na te�re�nie�gmi�ny; IV.�po�-
zo�sta�łe�dro�gi�as�fal�to�we,�w tym�na te�re�nie�osie�dli
miesz�ka�nio�wych; V.�in�ne�(np.�grun�to�we�do�jaz�do�-
we�do po�se�sji,�od�da�lo�nych�od dróg�as�fal�to�wych).
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Wójt Gmi ny Klesz czów

na pod�sta�wie�art. 35�ust 1�usta�wy�z dnia 21�sierp�nia 1997�ro�ku�o go�spo�dar�ce�nie�ru�-
cho�mo�ścia�mi�(t.� j.�Dz.�U. 2016.2147.�ze�zm.)�in�for�mu�je,�że�w sie�dzi�bie�Urzę�du�Gmi�ny
w Klesz�czo�wie�przy uli�cy�Głów�nej 47�zo�stał�wy�wie�szo�ny�na ta�bli�cy�ogło�szeń�oraz�opu�bli�-
ko�wa�ny�na stro�nie�Biu�le�ty�nu�In�for�ma�cji�Pu�blicz�nej�Urzę�du�Gmi�ny�Klesz�czów�i stro�nie�in�-
ter�ne�to�wej�www.klesz�czow.pl�wy�kaz�nie�ru�cho�mo�ści�prze�zna�czo�nych�do dzie�rża�wy,�po�ło�-
żo�nych�w miej�sco�wo�ściach�Żłob�ni�ca,�Dę�bi�na,�Ka�mień,�gmi�na�Klesz�czów,�pow.�beł�cha�tow�-
ski,�woj.�łódz�kie.

Wię cej in for ma cji mo żna uzy skać w sie dzi bie Urzę du Gmi ny w Klesz czo wie, 
ul. Głów na 47, II p. pok. 26 lub te le fo nicz nie 44 731 66 31 lub 44 731 66 55.

Wójt Gmi ny Klesz czów

na pod�sta�wie�art. 35�ust 1�usta�wy�z dnia 21�sierp�nia 1997�ro�ku�o go�spo�dar�ce�nie�ru�-
cho�mo�ścia�mi�(t.� j.�Dz.�U. 2016.2147.�ze�zm.)�in�for�mu�je,�że�w sie�dzi�bie�Urzę�du�Gmi�ny
w Klesz�czo�wie�przy uli�cy�Głów�nej 47�zo�stał�wy�wie�szo�ny�na ta�bli�cy�ogło�szeń�oraz�opu�bli�-
ko�wa�ny�na stro�nie�Biu�le�ty�nu�In�for�ma�cji�Pu�blicz�nej�Urzę�du�Gmi�ny�Klesz�czów�i stro�nie�in�-
ter�ne�to�wej�www.klesz�czow.pl�wy�kaz�nie�ru�cho�mo�ści�prze�zna�czo�nej�do sprze�da�ży,�po�ło�żo�-
nej�w miej�sco�wo�ści�Żłob�ni�ca,�gmi�na�Klesz�czów,�pow.�beł�cha�tow�ski,�woj.�łódz�kie.

Wię cej in for ma cji mo żna uzy skać w sie dzi bie Urzę du Gmi ny w Klesz czo wie, 
ul. Głów na 47, II p. pok. 26 lub te le fo nicz nie 44 731 66 31 lub 44 731 66 55.
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Światłowód
w Wo li cy

wie�umo�wy,�ja�kie�zo�sta�ły�za�war�te
z łódz�ką�spół�ką�Fu�rel�In�we�sty�cje,

po�zwo�lą�na roz�bu�do�wę�sie�ci�świa�tło�wo�dów
w ko�lej�nej�czę�ści�gmi�ny�Klesz�czów.�Do 31
ma�ja�przy�szłe�go�ro�ku�wy�bra�na�w prze�tar�gu
fir�ma�wy�ko�na�sieć�ma�gi�stral�ną�i roz�dziel�czą,
a do 20�sierp�nia�– sieć�abo�nenc�ką.�Wy�na�-
gro�dze�nie� za pierw�szą� część� prac�wy�nie�-
sie 712.170 zł� brut�to,� a za dru�gą
– 453.983,16 zł�brut�to.

Przy�po�mnij�my,�że�w tym�ro�ku�sieć�FTTH
po�wsta�ła�w An�to�niów�ce,�w Ka�mie�niu,�Ro�-
gow�cu,�a ta�kże�w stre�fach�prze�my�sło�wych
w Żłob�ni�cy�oraz�Bo�gu�mi�ło�wie.
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Do dat ko we ter mi ny 
w przy chod ni Sa lus

Ze�wzglę�du�na du�że�za�po�trze�bo�wa�nie
na ba�da�nia�USG�Klesz�czow�ska�Przy�chod�-
nia�Sa�lus�usta�li�ła�na gru�dzień�dwa�do�dat�ko�-
we�ter�mi�ny�(po�za�już�po�da�ny�mi).�Le�karz�ra�-
dio�log� bę�dzie� przyj�mo�wał� do�dat�ko�wo� pa�-
cjen�tów�ta�kże�w dniach:

– 14�grud�nia�w godz. 9.00-12.20,
– 19�grud�nia�w godz. 15.20-18.30.
Kon�takt� z re�je�stra�cją� Przy�chod�ni� Sa�-

lus: 44/ 731 30 80, 44/ 731 30 15�w godz.
8.00-18.00.

Kie dy przyj mu je 
or to don ta?

W ka�żdą�ko�lej�ną�śro�dę�w ga�bi�ne�cie�sto�-
ma�to�lo�gicz�nym,�któ�ry�funk�cjo�nu�je�w Szko�le
Pod�sta�wo�wej�w Łę�kiń�sku,�przyj�mu�je�pa�cjen�-
tów�spe�cja�list�ka�or�to�don�cji.�Usta�lo�ne�go�dzi�-
ny�przy�jęć�– 14.00-19.00.�Wi�zy�ty�są�od�płat�-
ne.�Tel.�kon�tak�to�wy 44/ 731-44-82.

In for ma cja w spra wie 
do stęp no ści sal

Aby�na te�re�nie�gmi�ny�za�re�zer�wo�wać�sa�-
le�na przy�ję�cia,�po�ka�zy,�kon�fe�ren�cje�itp.�na�-
le�ży� kon�tak�to�wać�się� z go�spo�da�rza�mi�po�-
szcze�gól�nych�obiek�tów�tj.:
•�z dy�rek�to�ra�mi�szkół�(sa�le�w szko�łach),
•�z dy�rek�to�rem�GOK�(sa�le�w do�mach�kul�tu�-
ry),

•�z pre�ze�sa�mi�OSP�(sa�le�w re�mi�zach),
•�z pre�ze�sem�Stow.�Miesz�kań�ców�Wsi�Żłob�-
ni�ca�(sa�la�w Żłob�ni�cy).

Wy�mie�nio�ne�oso�by�udzie�lą�rów�nież�in�-
for�ma�cji�o kosz�tach�wy�naj�mu�tych�sal,�zgod�-
nych�z pod�ję�ty�mi�w tej�spra�wie�uchwa�ła�mi
Ra�dy�Gmi�ny.

Ko rzy staj my z pacz ko ma tu 
w Klesz czo wie

Pacz�ko�ma�ty�to�no�wo�cze�sne�urzą�dze�nia
czyn�ne� przez 24� go�dzi�ny� na do�bę, 7� dni
w ty�go�dniu.�Dzię�ki�nim�sa�mo�dziel�nie�mo�że�-
my�np.�od�bie�rać�za�ku�py�ze�skle�pów�in�ter�ne�-
to�wych,�al�bo�nada�wać�prze�sył�ki.�Od kwiet�-
nia�dla�miesz�kań�ców�gmi�ny�Klesz�czów�jest
do�stęp�ny� pacz�ko�mat� In�Post,� usta�wio�ny
na te�re�nie� par�kin�gu� przy SOL�PAR�KU,� na
wprost�wyj�ścia�z in�ter�na�tu.�O tym,�jak�opła�-
cić�i nadać�prze�sył�kę,�a ta�kże�jak�ją�ode�brać
do�wie�my�się�z in�struk�cji�po�da�nej�na stro�nie
https://twoj.�in�post.�pl/pl.

Mun du ro wy na bór
Woj�sko�wa�Ko�men�da�Uzu�peł�nień�w Sie�-

ra�dzu�ogło�si�ła�na�bór�do słu�żby�woj�sko�wej,
a w szcze�gól�no�ści� po�wo�ła�nia� do Słu�żby
Przy�go�to�waw�czej�na pierw�szy�tur�nus 2018
r.�Ter�min�roz�po�czę�cia�słu�żby�– 08.01.2018�r.
Wię�cej�in�for�ma�cji�za�in�te�re�so�wa�ni�mo�gą�uzy�-
skać�w Woj�sko�wej�Ko�men�dzie�Uzu�peł�nień
w Sie�ra�dzu�pod nr.� tel. 261-611-233�wew.
731.

(opr.�JS)

KOMUNIKATY
– Pod�pi�sa�ne 20� li�sto�pa�da� do�ku�men�ty

do�ty�czą�sze�ro�ko�ro�zu�mia�nej�współ�pra�cy�na�-
szej�gmi�ny�ze�spół�ką�PGE�GiEK S.A.�na eta�-
pie�przy�go�to�wa�nia,�pro�jek�to�wa�nia�oraz�wy�-
ko�na�nia�tej�du�żej�in�we�sty�cji�– in�for�mu�je�wójt
Sła�wo�mir�Choj�now�ski.

Pierw�sza� część� in�we�sty�cji� no�si� na�zwę
„Bu�do�wa� i roz�bu�do�wa� dro�gi� Klesz�czów
– Ro�go�wiec�przez�zwa�ło�wi�sko�we�wnętrz�ne
Po�la�Beł�cha�tów�na od�cin�ku�od ob�wod�ni�cy
Klesz�czo�wa�do pierw�sze�go�zjaz�du�na te�ren
Elek�trow�ni� Beł�cha�tów� z ul.� Ener�ge�tycz�nej
w Ro�gow�cu”.�Dru�gie�za�da�nie�in�we�sty�cyj�ne
co� do któ�re�go� gmi�na� po�ro�zu�mia�ła� się� ze

spół�ką�PGE�GiEK�to�„Roz�bu�do�wa�dro�gi�– ul.
Ener�ge�tycz�nej� w Ro�gow�cu,� na od�cin�ku
od pierw�szej� bra�my� wjaz�do�wej� na te�ren
Elek�trow�ni�Beł�cha�tów�od stro�ny�po�łu�dnio�wej
do skrzy�żo�wa�nia�z dro�gą�po�wia�to�wą 1917E
w miej�sco�wo�ści�Słok�-Młyn”.

Dro�ga�„przez�wkop”�do wjaz�du�do elek�-
trow�ni�li�czyć�ma�ok. 5,1 km�dłu�go�ści,�na�to�-
miast� dru�gi� ze� wspo�mnia�nych� od�cin�ków
ok. 3 km.�Na�le�ży� przy�pusz�czać,� że� pra�ce
pro�jek�to�we�po�trwa�ją�co�naj�mniej 2�la�ta,�bę�dą
bo�wiem�do�ty�czyć�te�re�nu,�przez�któ�ry�prze�-
bie�ga�wie�le�sie�ci�i in�sta�la�cji�prze�my�sło�wych.

JS

Jest po ro zu mie nie!

a�kład� Ko�mu�nal�ny� „Klesz�czów”� sp.
z o.o.�w prze�sła�nej�do Urzę�du�Gmi�ny

in�for�ma�cji�po�da�je,�że�od paź�dzier�ni�ka�roz�po�-
czę�ła�się�za�pla�no�wa�na�na dłu�ższy�czas�ak�-
cja� spraw�dza�nia,� czy� są�na te�re�nie�gmi�ny
bu�dyn�ki�i po�se�sje,�któ�rych�wła�ści�cie�le�od�pro�-
wa�dza�ją�desz�czów�kę�oraz�wo�dy�dre�na�żo�we
do gmin�nej�ka�na�li�za�cji�sa�ni�tar�nej.�Obo�wią�zu�-
ją�ce�prze�pi�sy�za�bra�nia�ją�wpro�wa�dza�nia�ście�-
ków�opa�do�wych�i wód�dre�na�żo�wych�do sie�-
ci�ka�na�li�za�cji�sa�ni�tar�nej.�W myśl�art. 9�ust. 1
usta�wy�z 07.06.2001�r.�o zbio�ro�wym�za�opa�-
trze�niu�w wo�dę�i zbio�ro�wym�od�pro�wa�dza�niu
ście�ków�(Dz.�U. 123/6�poz. 858�z póź�niej�-
szy�mi�zmia�na�mi)�ta�kie�pod�łą�cze�nie�skut�ku�je
na�ło�że�niem�ka�ry�grzyw�ny�na wła�ści�cie�la�nie�-
ru�cho�mo�ści.

W ja�ki� spo�sób� Za�kład� Ko�mu�nal�ny
„Klesz�czów”�prze�pro�wa�dza�te�kon�tro�le?�Od�-
by�wa� się� to� po�przez�wpro�wa�dze�nie� dy�mu
do ka�na�łu�od�pro�wa�dza�ją�ce�go�ście�ki�sa�ni�tar�-
ne.� Dym� „wy�do�by�wa�jąc� się� na ze�wnątrz

wska�zu�je�dro�gi�i miej�sca�po�łą�czeń.�Uka�za�nie
się�dy�mu�np.�w ryn�nach�bu�dyn�ku�lub�wpu�-
stach� przed ga�ra�żem� jest� jed�no�znacz�nym
do�wo�dem�na po�łą�cze�nie�sys�te�mu�od�pro�wa�-
dza�nia� wód� opa�do�wych� lub� roz�to�po�wych
z ka�na�li�za�cją�sa�ni�tar�ną,�któ�ra�po�win�na�przyj�-
mo�wać�wy�łącz�nie�ście�ki�by�to�we�z po�szcze�-
gól�nych�go�spo�darstw�do�mo�wych”�– czy�ta�my
w pi�śmie�Za�kła�du�Ko�mu�nal�ne�go.

Jak�za�pew�nia�gmin�na�spół�ka�„wy�two�rzo�-
ny�dym�jest�zu�peł�nie�bez�piecz�ny�dla�zdro�-
wia,�ży�cia� lu�dzi� i zwie�rząt,�a ta�kże�nie�ma
ne�ga�tyw�ne�go�od�dzia�ły�wa�nia�na ro�ślin�ność”.
Kon�tro�le�w ró�żnych�czę�ściach�gmi�ny�Klesz�-
czów�pro�wa�dzo�ne�by�ły�w paź�dzier�ni�ku�i li�-
sto�pa�dzie,�bę�dą�też�po�dej�mo�wa�ne�w ko�lej�-
nych�mie�sią�cach.�„Prze�pro�wa�dze�nie�przed�-
mio�to�wej�kon�tro�li�od�by�wa�się�bez�ko�niecz�no�-
ści�wstę�pu�na te�ren�kon�tro�lo�wa�nej�nie�ru�cho�-
mo�ści”� – in�for�mu�je� Za�kład� Ko�mu�nal�ny
„Klesz�czów”.

JS

Spraw dza ją czy nie ma nie le gal nych
pod łą czeń do ka na li za cji

sobotnie�południe�18� listopada�sie�-
dem� pocz�tów� sztan�da�ro�wych� OSP

oraz�kil�ku�dzie�się�ciu�umun�du�ro�wa�nych�dru�-
hów�prze�szło�z pla�cu� tar�go�we�go�w Klesz�-
czo�wie�do po�bli�skie�go�ko�ścio�ła,�gdzie�zo�sta�-
ła�od�pra�wio�na�Msza�św.�w in�ten�cji�stra�ża�-
ków�-ochot�ni�ków�z OSP�w Klesz�czo�wie�oraz

ich�ro�dzin.�Za�mó�wio�na�spe�cjal�nie�msza�by�ła
czę�ścią� dłu�ższej� uro�czy�sto�ści,� zwią�za�nej
z po�świę�ce�niem�i ofi�cjal�nym�prze�ka�za�niem
do użyt�ko�wa�nia�za�ku�pio�ne�go�nie�daw�no�cię�-
żkie�go�sa�mo�cho�du�ga�śni�cze�go�na pod�wo�ziu
Vo�lvo.

Stra żac kie Vo lvo po świę co ne

Składamy�serdeczne�podziękowanie�wszystkim�
uczestnikom�uroczystości�pogrzebowej

Ś.P. Moniki Krężoch
W sposób szczególny dziękujemy delegacjom z zakładów

pracy i instytucji, rodzinie, znajomym i sąsiadom.
„Bóg zapłać” za modlitwę, pamięć i towarzyszenie

w ostatniej drodze.
Mąż�z�córeczkami

Z

W

ciąg dalszy na str. 9
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Od mie nio ny
cmen tarz ewan ge lic ki

i�sto�pad�to�wy�jąt�ko�wy�mie�siąc,�skła�nia�ją�cy�do roz�pa�mię�ty�wa�-
nia�hi�sto�rycz�nych�wy�da�rzeń�oraz�pa�mię�ci�o lu�dziach,�któ�rych

już�nie�ma.�W dzień�Wszyst�kich�Świę�tych�oraz�w Dniu�Za�dusz�nym
czę�ściej�niż�kie�dy�kol�wiek�od�wie�dza�my�cmen�ta�rze.�Wcze�śniej�sta�ra�-
my� się� o upo�rząd�ko�wa�nie� miejsc� po�chów�ku� na�szych� bli�skich,
po czym�zdo�bi�my�gro�by�de�ko�ra�cyj�ny�mi�wią�zan�ka�mi�i za�pal�my�zni�cze
– pło�my�ki�pa�mię�ci.

W te� dni� szcze�gól�ną� uwa�gę� zwra�ca�ją� gro�by� za�po�mnia�ne
i opusz�czo�ne,�z reszt�ka�mi�wień�ców,�omsza�ły�mi�ta�bli�ca�mi�i po�rdze�-
wia�ły�mi�krzy�ża�mi.�Oso�by,�któ�re�na po�cząt�ku�li�sto�pa�da�od�wie�dzi�ły
ewan�ge�lic�ką�część�cmen�ta�rza�w Klesz�czo�wie�mu�sia�ły�ze�zdu�mie�nia
prze�cie�rać�oczy�oglą�da�jąc�za�kąt�ki�z naj�daw�niej�szy�mi�gro�ba�mi,�prze�-
nie�sio�ny�mi�tu�w ra�mach�li�kwi�da�cji�cmen�ta�rzy�w Ku�co�wie�i Alek�san�-
dro�wie.�Po gę�stych�za�ro�ślach,�któ�re�kie�dyś�za�cie�nia�ły�tę�część�ne�-
kro�po�lii,�sprzy�ja�jąc�szyb�kie�mu�za�ra�sta�niu�mchem�nie�licz�nych�ta�blic
i na�grob�ków,�nie�by�ło�już�śla�du.�Oczysz�czo�ne�ta�bli�ce�prze�sta�ły�być
ano�ni�mo�wy�mi�ka�wał�ka�mi�be�to�nu.�

Po�rząd�ko�wa�nie�te�go�frag�men�tu�klesz�czow�skie�go�cmen�ta�rza�od�-
by�wa�ło�się�eta�pa�mi.�Pierw�sze�pra�ce�pod�ję�to�póź�ną�wio�sną.�„W po�-
rząd�ko�wa�niu�tej�czę�ści�cmen�ta�rza�bra�ło�udział�wie�le�ró�żnych�osób.
Na po�cząt�ku�by�ła�to�mło�dzież�z pa�ra�fii�ewan�ge�lic�ko�-re�for�mo�wa�nej
pro�wa�dzo�nej�przez�pro�bosz�cza�Krzysz�to�fa�Gó�ra�la�z Klesz�czo�wa.
W dniu 29�czerw�ca�swój�udział�za�zna�czy�ły�oso�by�z po�wsta�ją�cej�fun�-
da�cji�„Prze�kra�czać�Gra�ni�ce”�– tak�pa�sjo�nat�lo�kal�nej�hi�sto�rii,�Sta�ni�-
sław�He�jak�re�la�cjo�nu�je�po�cząt�ki�ak�cji�na stro�nie�www.prze kra czac -
gra ni ce.pl.

Pod tym�sa�mym�ad�re�sem�znaj�dzie�my�ta�kże�ilu�stro�wa�ne�zdję�cia�-
mi� opi�sy� z ko�lej�nej� ak�cji� z 29� sierp�nia.� „Pra�ce� po�le�ga�ły� głów�nie
na wy�ci�na�niu�sa�mo�sie�jek�aka�cji,�któ�re�w znacz�nym�stop�niu�uła�twia�-
ły�roz�wój�mchu�na znaj�du�ją�cych�się�tam�kwa�te�rach.�Ulo�ko�wa�ły�się

L

Sa lus bę dzie miał
no wy apa rat RTG

o�sta�wa�cy�fro�we�go�apa�ra�tu�do ba�dań�rent�ge�now�skich�wraz
z do�sto�so�wa�niem�po�miesz�cze�nia�w przy�chod�ni�do wy�mo�gów

pra�cow�ni�RTG�by�ła�przed�mio�tem�prze�tar�gu,�roz�strzy�gnię�te�go�nie�-
daw�no�przez�spół�kę�Klesz�czow�ska�Przy�chod�nia�Sa�lus.

Ofer�ty�zło�ży�ły�dwie�fir�my�war�szaw�skie:�FU�JI�FILM�Eu�ro�pe�GmbH
oraz�MDS�Car�dio Sp.�z o.o.�Spół�ka�Sa�lus�zde�cy�do�wa�ła�się�wy�brać
ofer�tę�tej�dru�giej�fir�my.�Kry�te�ria�punk�to�wa�ne�w prze�tar�gu�to�oprócz
ce�ny�(wa�ga 60�proc.)�ta�kże�okres�gwa�ran�cji�(20�proc.)�i pa�ra�me�try
tech�nicz�ne�(20�proc.).�Do�sta�wa�no�we�go�apa�ra�tu�RTG�wraz�ze�sta�-
cją�tech�ni�ka�oraz�ada�pta�cja�po�miesz�cze�nia�w klesz�czow�skiej�przy�-
chod�ni�do użyt�ko�wa�nia� te�go�sprzę�tu�ma�być�zre�ali�zo�wa�na�do 20
grud�nia�br.�i bę�dzie�kosz�to�wać 495.786,00 zł�brut�to.

Do�sto�so�wa�nie�po�miesz�cze�nia�ma�po�le�gać�m.in.�na wy�ko�na�niu
sta�łych�osłon�ra�dio�lo�gicz�nych�(je�że�li�oka�żą�się�ko�niecz�ne�po uzgod�-
nie�niu�pro�jek�tu�z wo�je�wódz�kim�in�spek�to�rem�sa�ni�tar�nym)�oraz�drzwi
z ochro�ną�ra�dio�lo�gicz�ną.�Ko�niecz�ne�bę�dzie�też�przy�sto�so�wa�nie�po�-
miesz�czeń�ste�row�ni,�a po�tem�prze�pro�wa�dze�nie�te�stów�ada�pta�cyj�-
nych�oraz�uzy�ska�nie�nie�zbęd�nych�ze�zwo�leń�i od�bio�rów�do uru�cho�-
mie�nia�pra�cow�ni�RTG.

JS

Salus informuje
Jak� już� informowaliśmy� Kleszczowska� Przychodnia� SALUS

wzbogaciła�swoją�ofertę�o�działalność�poradni�rehabilitacyjnej�oraz
gabinetu�fizjoterapii.�Podajemy�ich�harmonogram�pracy�na�grudzień.

Fizjoterapia dziecięca - mgr fizjoterapii Michał Kaczmarek
4.12.�-�godz.�8-16.00 7.12.�-�godz.�11-18.00 8.12.�-�godz.�8-15.30

11.12.�-�godz.�8.15-14.30 12.12.�-�godz.�8-16.00 15.12.�-�godz.�11-18.00
20.12.�-�godz.�8-15.30 21.12.�-�godz.�8.15-15.00 27.12.�-�godz.�8.15-14.30
28.12.�-�godz.�8-16.00

Fizjoterapia dorosłych - mgr specjalista fizjoterapii 
Marcin Szczepanik

8.12.�-�godz.�15-18.30�������������20.12.�-�godz.�15-18.30
Poradnia Rehabilitacyjna - dr n.med Agnieszka Dobrowolska

8.12.�-�od�godz.�14.30

D

Frag�ment�cmen�ta�rza�przed ak�cją�po�rząd�ko�wa�nia

To�sa�mo�miej�sce�w po�ło�wie�li�sto�pa�da

ciąg dalszy na str. 9

OGŁOS ZE NIE
Na po�sta�wie�art. 43�usta�wy�z dnia 3�paź�dzier�ni�ka 2008�r.�o udo�stęp�nia�niu

in�for�ma�cji�o śro�do�wi�sku�i je�go�ochro�nie,�udzia�le�spo�łe�czeń�stwa�w ochro�nie�śro�-
do�wi�ska� oraz� o oce�nach� od�dzia�ły�wa�nia� na śro�do�wi�sko� (Dz.� U.� z 2017� r.
poz. 1405)�oraz�Uchwa�ły�Nr�XXXVII/347/2017�Ra�dy�Gmi�ny�Klesz�czów�z dnia 11
paź�dzier�ni�ka 2017�r.�po�da�ję�do pu�blicz�nej�wia�do�mo�ści�in�for�ma�cję�o przy�ję�ciu
miej�sco�we�go�pla�nu�za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go�frag�men�tu�miej�sco�wo�-
ści�Żłob�ni�ca�w za�kre�sie�lo�ka�li�za�cji�od�na�wial�nych�źró�deł�ener�gii.

Z tre�ścią�pla�nu�oraz�uza�sad�nie�niem�i pod�su�mo�wa�niem�mo�żna�się�za�po�-
znać�w Urzę�dzie�Gmi�ny�w Klesz�czo�wie�oraz�na stro�nie�in�ter�ne�to�wej�Urzę�du
Gmi�ny�w Klesz�czo�wie.

Wójt�Gmi�ny�Klesz�czów
SŁA�WO�MIR�CHOJ�NOW�SKI

OGŁOS ZE NIE
Na po�sta�wie�art. 43�usta�wy�z dnia 3�paź�dzier�ni�ka 2008�r.�o udo�stęp�nia�niu

in�for�ma�cji�o śro�do�wi�sku�i je�go�ochro�nie,�udzia�le�spo�łe�czeń�stwa�w ochro�nie�śro�-
do�wi�ska� oraz� o oce�nach� od�dzia�ły�wa�nia� na śro�do�wi�sko� (Dz.� U.� z 2017� r.
poz. 1405)�oraz�Uchwa�ły�nr�XXXVII/348/2017�Ra�dy�Gmi�ny�Klesz�czów�z dnia 11
paź�dzier�ni�ka 2017�r.�po�da�ję�do pu�blicz�nej�wia�do�mo�ści�in�for�ma�cję�o przy�ję�ciu
miej�sco�we�go�pla�nu�za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go�miej�sco�wo�ści�Bo�gu�mi�-
łów�i Ka�ro�lów.

Z tre�ścią�pla�nu�oraz�uza�sad�nie�niem�i pod�su�mo�wa�niem�mo�żna�się�za�po�-
znać�w Urzę�dzie�Gmi�ny�w Klesz�czo�wie�oraz�na stro�nie�in�ter�ne�to�wej�Urzę�du
Gmi�ny�w Klesz�czo�wie.

Wójt�Gmi�ny�Klesz�czów
SŁA�WO�MIR�CHOJ�NOW�SKI



Gmin�ne�go� Punk�tu� Zbiór�ki� Od�pa�dów� Se�gre�go�wa�nych
i Wiel�ko�ga�ba�ry�to�wych,�znaj�du�ją�ce�go�się�w miej�sco�wo�ści

Łusz�cza�no�wi�ce�Ko�lo�nia� (przy dro�dze�w kie�run�ku� do An�to�niów�ki)
miesz�kań�cy�gmi�ny�Klesz�czów�mo�gą�przy�wo�zić�od�pa�dy�ko�mu�nal�ne,
po�wsta�ją�ce�na te�re�nie�nie�ru�cho�mo�ści�za�miesz�ki�wa�nych.

Szcze�gó�ło�wa�li�sta�od�pa�dów�zo�sta�ła�do�kład�nie�okre�ślo�na�w umo�-
wie�za�war�tej�przez�gmi�nę�ze�spół�ką
Eko�-Re�gion�i obej�mu�je:�●�zu�ży�te�ba�-
te�rie�i aku�mu�la�to�ry,�●�che�mi�ka�lia�po�-
wsta�ją�ce� w go�spo�dar�stwach� do�mo�-
wych�(reszt�ki�farb,�tu�sze,�kle�je,�le�pisz�-
cze,� ole�je,� ży�wi�ce� i opa�ko�wa�nia
po nich),� ●� środ�ki� ochro�ny� ro�ślin
i opa�ko�wa�nia�po nich,�●�zu�ży�ty�sprzęt
elek�trycz�ny� i elek�tro�nicz�ny,� w tym
urzą�dze�nia�za�wie�ra�ją�ce�fre�ony,�●�lam�-

py�flu�ore�scen�cyj�ne,�w tym�świe�tlów�ki,�●�me�ble�i in�ne�od�pa�dy�wiel�ko�-
ga�ba�ry�to�we,�●�po�piół�z ko�tłów�grzew�czych�do�mo�wych,�●�zu�ży�te�opo�-
ny,�●�od�pa�dy�bu�dow�la�no�-re�mon�to�we�i roz�biór�ko�we,�w szcze�gól�no�-
ści:�be�ton�i gruz�be�to�no�wy,�gruz�ce�gla�ny,�ma�te�ria�ły�ce�ra�micz�ne�i ele�-
men�ty�wy�po�sa�że�nia,�usu�nię�te�tyn�ki,�ta�pe�ty,�okle�iny,�szkło�okien�ne,
drew�no,�pa�pa,�sty�ro�pian�i in�ne�ma�te�ria�ły�izo�la�cyj�ne,�●�od�pa�dy�zie�lo�-
ne,�●�odzież,�●�two�rzy�wa�sztucz�ne,�●�me�ta�le.

PSZOK�dzia�ła�od po�nie�dział�ku�do so�bo�ty�(z wy�jąt�kiem�dni�świą�-
tecz�nych).�W se�zo�nie�je�sien�no�-zi�mo�wym�(1�paź�dzier�ni�ka�– 31�mar�-
ca)�jest�otwar�ty�od godz. 8.00�do godz. 18.00.

Telefon�kon�tak�to�wy�do PSZOK –�697-969-104.
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17�z 28�(czy�li 61�proc.)�ab�sol�wen�tów�Tech�ni�kum�No�wo�cze�-
snych�Tech�no�lo�gii�im.�Ja�na�Paw�ła II w Klesz�czo�wie�wy�bra�ło

na miej�sce�stu�diów�Po�li�tech�ni�kę�Łódz�ką.�Jesz�cze�ni�gdy�prze�wa�ga
jed�nej�uczel�ni�nie�by�ła�tak�zna�czą�ca.

Ja�kie�kie�run�ki�na PŁ�wy�bie�ra�li�tech�ni�cy�me�cha�tro�ni�cy�z Klesz�czo�-
wa?�Ró�żne.�Na li�ście�znaj�du�je�my:�au�to�ma�ty�kę�i ro�bo�ty�kę,�me�cha�ni�-
kę�i bu�do�wę�ma�szyn,�ener�ge�ty�kę,�in�for�ma�ty�kę,�elek�tro�ni�kę,�elek�tro�-
tech�ni�kę,�sys�te�my�ste�ro�wa�nia�in�te�li�gent�ny�mi�bu�dyn�ka�mi�oraz�me�cha�-
tro�ni�kę.�Do�daj�my,�że�w dwóch�przy�pad�kach�stu�den�ci�po�łą�czy�li�stu�dia
z pra�cą�za�wo�do�wą.

Po�dob�ne� pro�fi�le� kształ�ce�nia� wy�bie�ra�li� ab�sol�wen�ci� na in�nych
uczel�niach�po�li�tech�nicz�nych.�Na Po�li�tech�ni�ce�Wro�cław�skiej�trzy�oso�-
by�z Klesz�czo�wa�stu�diu�ją�ener�ge�ty�kę,�me�cha�tro�ni�kę�oraz�in�for�ma�ty�-
kę.�Naj�po�pu�lar�niej�szym�kie�run�kiem�wśród�te�go�rocz�nych�ab�sol�wen�-
tów�oka�za�ła�się�in�for�ma�ty�ka.�Wy�bra�ło�ją�w su�mie 8�osób.�Po�za�już
wy�mie�nio�ny�mi� uczel�nia�mi� stu�diu�ją� ją� na Uni�wer�sy�te�cie� Łódz�kim
i Uni�wer�sy�te�cie�Wro�cław�skim.�Je�den�z tech�ni�ków�wy�brał�stu�dia�elek�-
tro�tech�nicz�ne�na Po�li�tech�ni�ce�Czę�sto�chow�skiej,�in�ny�– me�cha�ni�kę
i bu�do�wę�ma�szyn�na Po�li�tech�ni�ce�War�szaw�skiej.�Ko�lej�ny�stu�diu�je�po�-
żar�nic�two�w war�szaw�skiej�Szko�le�Głów�nej�Słu�żby�Po�żar�ni�czej.�Do�-
daj�my�jesz�cze,�że�dwaj�ab�sol�wen�ci�za�raz�po szko�le�po�szli�„do ro�bo�-
ty”.

Z li ceum na po li tech ni kę
Ko�lej�na�gru�pa�ab�sol�wen�tów,�któ�rych�lo�sy�są�zna�ne�to 22�uczniów

kla�sy�o pro�fi�lu�ma�te�ma�tycz�no�-ję�zy�ko�wym�Li�ceum�Ogól�no�kształ�cą�ce�-
go�im.�Ja�na�Paw�ła II w Klesz�czo�wie.�O ile�ab�sol�wen�ci�TNT�wy�bie�ra�li
je�den�z 9�kie�run�ków�stu�diów,�to�wśród�ab�sol�wen�tów�LO�zró�żni�co�wa�-
nie�pro�fi�li�oka�za�ło�się�znacz�nie�więk�sze. 22�oso�by�i 17�ró�żnych�kie�-
run�ków�edu�ka�cji�– tak�to�wy�glą�da�w by�łej�kla�sie III a.�Kil�ka�osób�wy�-
bra�ło�kie�run�ki�wy�ma�ga�ją�ce�du�żej�wie�dzy�z przed�mio�tów�ści�słych,
przy czym�sześć�tra�fi�ło�na po�li�tech�ni�ki�(we�Wro�cła�wiu,�Kiel�cach,�Czę�-
sto�cho�wie,�Ło�dzi�i War�sza�wie).�Wy�bra�ne�przez�nich�kie�run�ki�to�np.
bu�dow�nic�two,�in�ży�nie�ria�śro�do�wi�sko�wa,�ma�te�ma�ty�ka�i sta�ty�sty�ka,�ra�-
chun�ko�wość,�sys�te�my�ste�ro�wa�nia�in�te�li�gent�ny�mi�bu�dyn�ka�mi.

Wśród� li�ce�al�nych�ab�sol�wen�tów�po�wo�dze�niem�cie�szy�ły�się� też
uni�wer�sy�te�ty.�Wro�cław�wy�bra�ło 5�osób,�Po�znań�– 3,�Opo�le�– 2,�Łódź
– 2.�Pa�le�ta�kie�run�ków�jest�dość�bo�ga�ta:�po�czy�na�jąc�od tu�ry�sty�ki,�psy�-
cho�lo�gii�i an�gli�sty�ki�po�przez�lin�gwi�sty�kę�sto�so�wa�ną,�ko�gni�ty�wi�sty�kę,
eko�no�mię�i geo�gra�fię,�aż�po ma�te�ma�ty�kę,�pra�wo�i in�for�ma�ty�kę.�Dwie
spo�śród�ab�sol�wen�tek� tej�kla�sy�LO�zde�cy�do�wa�ły�się�pod�jąć�pra�cę
– jed�na�w Niem�czech,�dru�ga�w Pol�sce.

Naj więk sza gru pa – na łódz kim Uni wer sy te cie Me dycz nym
Kla�sa III b�klesz�czow�skie�go�li�ceum�kształ�ci�ła�się�w kie�run�ku�me�-

dycz�no�-ra�tow�ni�czo-spor�to�wym.�Jak�wy�ni�ka�z in�for�ma�cji�ze�bra�nych
przez�Ze�spół�Szkół�Po�nad�gim�na�zjal�nych�wia�do�mo,�ja�kie�są�lo�sy 27
ab�sol�wen�tów� te�jże� kla�sy.� Naj�więk�szym� po�wo�dze�niem� cie�szył� się
wśród�nich�Uni�wer�sy�tet�Me�dycz�ny�w Ło�dzi.�Na tę�uczel�nię�padł�wy�-
bór�sze�ścior�ga�li�ce�ali�stów.�Dwie�oso�by�wy�bra�ły�ra�tow�nic�two�me�dycz�-
ne,�ko�lej�ne�dwie�– pie�lę�gniar�stwo,�jeszcze�inne�po�ło�żnic�two�i die�te�-
ty�kę.

Czwór�ka�ab�sol�wen�tów�wy�bra�ła�uczel�nie�wro�cław�skie�(me�ne�dżer
spor�tu�oraz�sport�ze�spe�cja�li�za�cją�tre�ner�te�ni�sa�na AWF,�mi�kro�bio�lo�-
gia�na uni�wer�sy�te�cie,�far�ma�cja�na uni�wer�sy�te�cie�me�dycz�nym).�Kie�-
run�ki�zwią�za�ne�z bez�pie�czeń�stwem�stu�diu�je�tro�je�ab�sol�wen�tów�(bez�-
pie�czeń�stwo�na�ro�do�we�na piotr�kow�skim�Uni�wer�sy�te�cie�im.�J.�Ko�cha�-
now�skie�go,�bez�pie�czeń�stwo�we�wnętrz�ne�na Uni�wer�sy�te�cie�Opol�skim
oraz�bez�pie�czeń�stwo�na�ro�do�we�na UMK�w To�ru�niu).�In�ni�ab�sol�wen�-
ci� klesz�czow�skie�go� LO� za�czę�li� w tym� ro�ku� stu�dia�m.in.� na UAM
w Po�zna�niu�(che�mia),�SWPS�w War�sza�wie�(psy�cho�lo�gia�kli�nicz�na),
AWF�w Ka�to�wi�cach�(tu�ry�sty�ka�i re�kre�acja),�w Wy�ższej�Szko�le�Kul�tu�-
ry�Spo�łecz�nej�i Me�dial�nej�w To�ru�niu�(dzien�ni�kar�stwo�i ko�mu�ni�ka�cja
spo�łecz�na).

Szcze�gó�ło�we�ze�sta�wie�nie�nazw�kie�run�ków�i uczel�ni,�wy�bra�nych
przez�ab�sol�wen�tów�ZSP�w Klesz�czo�wie�przed�sta�wio�ne�jest�na stro�-
nie�in�ter�ne�to�wej�szko�ły.�Z ze�bra�nych�in�for�ma�cji�wy�ni�ka,�że 5�uczniów
nie�przed�sta�wi�ło�da�nych,�a dwie�oso�by�w cza�sie,�kie�dy�by�ły�gro�ma�-
dzo�ne�in�for�ma�cje�ni�gdzie�nie�pra�co�wa�ły�i nie�uczy�ły�się.

J.�Stra�choc�ki

Szturm na Po li tech ni kę Łódz ką
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Jakie odpady 
przyjmuje PSZOK?

Zrób zakupy w sklepach
internetowych oferujących

usługę Stacja z Paczką 
i odbieraj produkty wygodnie na stacji paliw ORLEN

w Kleszczowie, ul. Główna 37.
Zapraszamy codziennie przez całą dobę !

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łuszczanowicach 

wynajmie lokal – pomieszczenie 
po dawnej zlewni mleka. Powierzchnia

75 m kw. (WC, licznik prądu).
Tel. do kontaktu: 513-225-046



Od wie dzi li go spo dar stwo
M. Na tu ral ne go

W ostat�nich�la�tach�re�alia�gmi�ny�wiej�skiej,
ja�ką� cią�gle� po�zo�sta�je� Klesz�czów,� zmie�ni�ły
się�tak�bar�dzo,�że�te�ma�tem�in�te�re�su�ją�cej�wy�-
ciecz�ki�mo�że�być...�wi�zy�ta�w jed�nym�z naj�-
więk�szych� go�spo�darstw� rol�nych� w gmi�-
nie. 18� paź�dzier�ni�ka� ucznio�wie� klas I
i II Szko�ły�Pod�sta�wo�wej�w Łę�kiń�sku�od�wie�-
dzi�li� go�spo�dar�stwo� Ma�riu�sza� Na�tu�ral�ne�go
w Klesz�czo�wie.�Dzie�ci�oglą�da�ły�ma�szy�ny�rol�-
ni�cze,�wy�po�sa�że�nie�oraz�za�bu�do�wa�nia�go�-
spo�dar�cze.�Nie�zwy�kłym�prze�ży�ciem�oka�za�ła
się�mo�żli�wość�kar�mie�nia�kur,�gła�ska�nia�cie�-
la�ka�oraz�de�gu�sta�cja�mle�ka�do�pie�ro�co�wy�-
do�jo�ne�go�przez�go�spo�da�rza.�Wy�ciecz�ka�do�-
star�czy�ła�uczniom�in�for�ma�cji�o zwie�rzę�tach
ho�dow�la�nych,�ga�tun�kach�zbóż�oraz�wa�rzy�-
wach�upra�wia�nych�na wła�snym�po�lu.

„Ma zu rek Dą brow skie go 
na szym hym nem”

220�lat�od na�pi�sa�nia�przez�Jó�ze�fa�Wy�-
bic�kie�go�słów�„Pie�śni�Le�gio�nów�Pol�skich�we
Wło�szech”�i 90�lat�od cza�su�usta�no�wie�nia�tej
pie�śni� pol�skim� hym�nem� na�ro�do�wym� – to
świet�na� oka�zja,� by� spraw�dzić� wie�dzę
uczniów�o „Ma�zur�ku�Dą�brow�skie�go”. 12�paź�-
dzier�ni�ka�dzie�się�cio�ro�uczniów�klas�pią�tych
i szó�stych�Szko�ły�Pod�sta�wo�wej�w Klesz�czo�-
wie�wzię�ło�udział�w szkol�nym�kon�kur�sie�„Ma�-
zu�rek� Dą�brow�skie�go� na�szym� hym�nem”.
Uczest�ni�cy�od�po�wia�da�li�na 20�za�dań�otwar�-
tych�i za�mknię�tych.�Za po�praw�ne�wy�ko�na�nie
wszyst�kich�za�dań�uczeń�mógł�zdobyć�mak�-
sy�mal�nie 39�punk�tów.�Naj�lep�szy�wy�nik�uzy�-
ska�ła�Da�ria�Go�ła�sa�(31,5�pkt.).�Tuż�za nią
upla�so�wa�ły� się:�Wik�to�ria� Mo�skot� (31� pkt.)
oraz� An�na� Rut�kow�ska� i Mar�ty�na� Bu�jacz
(po 30�pkt.).�Dziew�czy�ny�zo�sta�ły�na�gro�dzo�-
ne�oce�na�mi�ce�lu�ją�cy�mi�z hi�sto�rii.

Ry wa li zo wa li w po wia to wych 
eli mi na cjach

Na�ta�sza�Ku�łak�i Bar�tosz�Grzy�bek�z kla�-
sy II b,�któ�rzy�wy�szli�zwy�cię�sko�ze�szkol�nych
eli�mi�na�cji,� re�pre�zen�to�wa�li� SP� Klesz�czów
w eli�mi�na�cjach� po�wia�to�wych� Kon�kur�su
Spraw�no�ści� Fi�zycz�nej� i Wie�dzy� o Bez�pie�-
czeń�stwie.�Kon�kurs�jest�or�ga�ni�zo�wa�ny�przez
Ko�men�dę� Wo�je�wódz�ką� Po�li�cji� w Ło�dzi
przy współ�pra�cy�z ko�men�da�mi�po�wia�to�wy�mi,
a eli�mi�na�cje� w Beł�cha�to�wie� od�by�ły� się 25
paź�dzier�ni�ka.�W ry�wa�li�za�cji�z 14�dru�ży�na�mi
z po�wia�tu�ucznio�wie�z Klesz�czo�wa�wy�wal�-
czy�li�pią�te�miej�sce.

Na gro dze ni za życz li wość
Pro�mo�wa�nie� życz�li�wo�ści� oraz� za�chę�ta

do czy�nie�nia�do�brych�uczyn�ków�– to�głów�ny

cel� or�ga�ni�zo�wa�ne�go�w SP�w Klesz�czo�wie
Dnia�Życz�li�wo�ści�i Po�zdro�wień.�„Roz�po�czę�li�-
śmy�od teo�rii�– ucznio�wie�za�po�zna�ni�zo�sta�li
z cha�rak�te�ry�sty�ką�oso�by�życz�li�wej�(źró�dłem
in�for�ma�cji� by�ła� m.in.� przy�go�to�wa�na� na tę
oka�zję�ga�zet�ka�ścien�na),�a na�stęp�nie�prze�-
szli�śmy�do prak�ty�ki”�– in�for�mu�je�Agniesz�ka
Pa�bich.

Do „Skrzy�nek� życz�li�wo�ści”� uru�cho�mio�-
nych�na prze�ło�mie�paź�dzier�ni�ka�i li�sto�pa�da
mo�żna�by�ło�wrzu�cać�ko�re�spon�den�cję�z po�-
zdro�wie�nia�mi�do przy�ja�ciół�lub�szcze�gól�nie
lu�bia�nych�pra�cow�ni�ków�szko�ły.�W su�mie�ze�-
bra�no�pra�wie 590�li�ści�ków.�W ka�żdej�kla�sie
zo�stał� też� prze�pro�wa�dzo�ny� „Ple�bi�scyt
na Kró�la�Życz�li�wo�ści�lub�Kró�lo�wą�Życz�li�wo�-
ści”.�Oprócz�za�szczyt�ne�go�ty�tu�łu�ucznio�wie
otrzy�ma�li�dy�plo�my�oraz�drob�ne�upo�min�ki.

8�li�sto�pa�da�od�był�się�in�te�rak�tyw�ny�spek�-
takl�„Skrza�cie�opo�wie�ści”�w wy�ko�na�niu�ak�to�-
rów�Te�atru�Urwis.�Fa�bu�ła�ba�śni�za�chę�ca�ła
do te�go�by�być�do�brym,�uczyn�nym�i nieść�in�-
nym� po�moc.� Or�ga�ni�za�cją� szkol�ne�go� Dnia
Życz�li�wo�ści�i Po�zdro�wień�by�ło�sześć�na�uczy�-
cie�lek,� wspie�ra�nych� przez� sa�mo�rząd
uczniow�ski.

Bo żo na ro dze nio we kli ma ty
„Chri�st�mas�Cards�Exchan�ge”�to�pro�jekt,

któ�ry�po�le�ga�na wy�mia�nie�kart�z ży�cze�nia�mi
świą�tecz�ny�mi.� Kart�ki� na�pi�sa�ne� przez
uczniów�Szko�ły�Pod�sta�wo�wej�w Klesz�czo�wie
oraz� ich� ró�wie�śni�ków�ze�szko�ły�w Ja�smos
(nie�speł�na 3-ty�sięcz�nej� gmi�ny,� po�ło�żo�nej
w grec�kim�re�gio�nie�Ma�ce�do�nia�Po�łu�dnio�wa)
bę�dą�wy�sy�ła�ne�do szkół�w Hisz�pa�nii,�Wło�-
szech,�Por�tu�ga�lii�i na Ukra�inie.�Sa�mo�dziel�nie
opra�co�wa�ne�kart�ki�świą�tecz�ne�z ży�cze�nia�mi
w ję�zy�ku�an�giel�skim�ma�ją�być�przy�go�to�wa�ne
do 1�grud�nia.�Pro�gram�edu�ka�cyj�ny�eTwin�-
ning,�któ�re�go�czę�ścią�jest�„kart�ko�wa”�ini�cja�-
ty�wa� ma� na ce�lu� wspie�ra�nie� współ�pra�cy
i part�ner�stwa�po�mię�dzy�szko�ła�mi�w kra�jach
eu�ro�pej�skich.

***
SP�Klesz�czów�or�ga�ni�zu�je�też�tra�dy�cyj�ny

kon�kurs�na kart�kę�bo�żo�na�ro�dze�nio�wą,�wy�ko�-
na�ną�za po�mo�cą�gra�fi�ki�kom�pu�te�ro�wej.�Ory�-
gi�nal�ne� pra�ce,� stworzone� sa�mo�dziel�nie
przez�au�to�rów�(bez�po�bie�ra�nia�go�to�wych�cli�-
par�tów�z sie�ci�www)�ma�ją�być�do�star�czo�ne
naj�póź�niej 8�grud�nia.

Ślu bo wa nie pierw szo kla si stów
25�paź�dzier�ni�ka�pierw�szo�kla�si�ści�sta�li�się

peł�no�praw�ny�mi� człon�ka�mi� spo�łecz�no�ści
Szko�ły�Pod�sta�wo�wej�im. M.�Ko�per�ni�ka�w Łę�-
kiń�sku.�Uczest�ni�cy�uro�czy�sto�ści�obej�rze�li�wy�-
stęp,�w któ�rym�ucznio�wie�kla�sy I a i I b�mo�gli
się�po�chwa�lić�na�by�ty�mi�umie�jęt�no�ścia�mi�wo�-
kal�ny�mi,�ta�necz�ny�mi,�re�cy�ta�tor�ski�mi.

Póź�niej� przed pocz�tem� sztan�da�ro�wym
ucznio�wie�zło�ży�li�ślu�bo�wa�nie,�w któ�rym�zo�-

bo�wią�za�li�się�być�do�bry�mi�ucznia�mi�i Po�la�ka�-
mi.�Ko�lej�ny�mi�ele�men�ta�mi�uro�czy�sto�ści�by�ły:
pa�so�wa�nie� na peł�no�praw�ne�go� ucznia� SP
w Łę�kiń�sku,�do�ko�na�ne�przez�dy�rek�tor�Ka�ta�-
rzy�nę�Bęb�now�ską;�ode�bra�nie�pa�miąt�ko�we�go
ak�tu�pa�so�wa�nia,�tecz�ki�z po�mo�ca�mi�dy�dak�-
tycz�ny�mi� oraz� słod�kie�go� ro�żka� ob�fi�to�ści
od Ra�dy�Ro�dzi�ców.

Otrzę si ny w in ter na cie
Dla�pierw�szo�kla�si�stów�wa�żnym�prze�ży�-

ciem� jest� ślu�bo�wa�nie,� a dla� osób,� któ�re
po raz� pierw�szy� sta�ły� się� miesz�kań�ca�mi
szkol�ne�go� in�ter�na�tu� obo�wiąz�kiem� stał� się
udział�w otrzę�si�nach.�W in�ter�na�cie�Ze�spo�łu
Szkół� Po�nad�gim�na�zjal�nych� wy�da�rze�nie� to
mia�ło�miej�sce 12�paź�dzier�ni�ka.�Przed ofi�cjal�-
nym�przy�ję�ciem�w po�czet�spo�łecz�no�ści�in�ter�-
na�tu�no�wi�miesz�kań�cy�pre�zen�to�wa�li� swo�je
umie�jęt�no�ści�mu�zycz�no�-wo�kal�ne�i pla�stycz�-
ne,� mo�gli� po�chwa�lić� się� in�wen�cją� twór�czą
i zna�jo�mo�ścią�re�gu�la�mi�nu�in�ter�na�tu.�Po uro�-
czy�stym�ślu�bo�wa�niu�kie�row�nik�in�ter�na�tu�Be�-
ata�Wy�smu�łek�wrę�czy�ła�no�wym�miesz�kań�-
com�le�gi�ty�ma�cje.

Otrzę�si�ny� sprzy�ja�ją� szyb�szej� in�te�gra�cji
pierw�szo�kla�si�stów�z po�zo�sta�ły�mi�miesz�kań�-
ca�mi�in�ter�na�tu.

Zimowa pomoc dla zwierząt
Ak�cja� „Zi�mo�wa�po�moc�dla�zwie�rząt”� to

ini�cja�ty�wa� Szkol�ne�go� Ko�ła� Wo�lon�ta�ria�tu,
dzia�ła�ją�ce�go�w Gim�na�zjum�im.�Wł.�St.�Rey�-
mon�ta.�Tak�jak�w po�przed�nich�la�tach�ce�lem
ak�cji� jest� po�moc� zwie�rzę�tom� ze� schro�nisk
w Ra�dom�sku,�Beł�cha�to�wie�i Piotr�ko�wie�Try�-
bu�nal�skim. 24�i 25�li�sto�pa�da�to�dni�prze�pro�-
wa�dze�nia�na te�re�nie�gmi�ny�Klesz�czów�zbiór�-
ki�pie�nię�dzy�oraz�kar�my�dla�psów� i ko�tów.
Gim�na�zjal�na� ak�cja� po�mo�że� schro�ni�skom
w do�kar�mia�niu�zwie�rząt�w trud�nym�zi�mo�wym
okre�sie.

F. Si do ruk lau re atem kon kur su
Spe�cjal�nie�dla�wy�cho�wan�ków�burs�i in�-

ter�na�tów� są� or�ga�ni�zo�wa�ne� kon�kur�sy.� Jed�-

nym�z nich�był�kon�kurs�na opra�co�wa�nie�pre�-
zen�ta�cji�mul�ti�me�dial�nej�„Mo�ja�wol�ność�– Mo�-
ja� Oj�czy�zna”.� Or�ga�ni�za�to�rem� ry�wa�li�za�cji
o za�się�gu�wo�je�wódz�kim�był�Ze�spół�Pla�có�-
wek� Oświa�to�wo�-Wy�cho�waw�czych,� Bur�sa
Szkol�na� Nr 1� w Ra�dom�sku.� Fi�lip� Si�do�ruk
– miesz�ka�niec�in�ter�na�tu�ZSP�w Klesz�czo�wie
za przy�go�to�wa�ną� przez� sie�bie� pra�cę� zdo�-
był III na�gro�dę.

Awans w „an giel skiej” olim pia dzie
42� Ogól�no�pol�ską� Olim�pia�dę� z Ję�zy�ka
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Szkolne�wieści

ciąg dalszy na str. 8



b�cho�dze�nie�ta�kich�świąt�jak�rocz�ni�ca�od�zy�ska�nia�nie�pod�le�gło�-
ści�przez�Pol�skę�to�istot�ny�ele�ment�szkol�nej�edu�ka�cji.�Nic�za�-

tem� dziw�ne�go,� że� w ka�żdej� ze� szkół� – choć� nie� w jed�nym� dniu
– przy�po�mnia�no�da�tę 11�li�sto�pa�da 1918�r.

9� li�sto�pa�da�w klesz�czow�skiej
szko�le� pod�sta�wo�wej� ucznio�wie
szó�stych�klas�wpro�wa�dzi�li�wi�dzów
w at�mos�fe�rę� wy�da�rzeń� po�prze�-
dza�ją�cych�tam�ten�li�sto�pad.�Przy�-
po�mnie�li� la�ta� za�bo�rów� i ko�lej�ne
zry�wy�po�wstań�cze.�Treść�re�cy�to�-
wa�nych�wier�szy,�tek�sty�pa�trio�tycz�-
nych�i żoł�nier�skich�pie�śni�po�zwo�li�-
ły�od�dać�roz�ter�ki� i uczu�cia,� ja�kie
to�wa�rzy�szy�ły� wie�lo�let�niej� wal�ce
o od�zy�ska�nie�nie�pod�le�gło�ści.

10� li�sto�pa�da� dla� upa�mięt�nie�-
nia 99.�rocz�ni�cy�od�zy�ska�nia�przez

Pol�skę�nie�pod�le�gło�ści,�w Ze�spo�le�Szkół�Po�nad�gim�na�zjal�nych�od�był
się�m.in.�szkol�ny�kon�kurs�pio�sen�ki�i pie�śni�pa�trio�tycz�nej.�Dzie�się�cio�-
ro�je�go�uczest�ni�ków�za�pre�zen�to�wa�ło�pio�sen�ki�i pie�śni�z ró�żnych�epok
hi�sto�rycz�nych:� „My� pierw�sza� bry�ga�da”,� „Pie�cho�ta”,� „Dziew�czy�na
z gra�na�tem”,�„Wal�czyk”,�„Ja�skół�ka”,�„Wol�ność”,�„Ta�ki�kraj”,�„Mia�sto”,
„Bia�ły�krzyż”,�„Mu�ry”.�Kon�kur�so�wa�ko�mi�sja�zde�cy�do�wa�ła�przy�znać
pierw�sze�miej�sce�Kin�dze�Ku�bik.�Kin�ga�zdo�by�ła�też�na�gro�dę�pu�blicz�-
no�ści.�Dru�gie�miej�sce�za�ję�ła�Klau�dia�Mar�szał,�trze�cie�– Syl�wia�Or�na�-
tow�ska.�Wy�ró�żnie�nia�zdo�by�li�Fi�lip�Si�do�ruk�oraz�An�na�Szwaj�kow�ska.

13� li�sto�pa�da�ucznio�wie�szko�ły�w Łę�kiń�sku�za�pre�zen�to�wa�li�się
szkol�nej� spo�łecz�no�ści� w pro�gra�mie,� któ�ry� przy�go�to�wa�ny� zo�stał
na ob�cho�dy�gmin�ne�Świę�ta�Nie�pod�le�gło�ści.�Mon�taż�słow�no�-mu�zycz�-
ny�„Sło�wa�oj�czy�ste”�sta�no�wił�przy�po�mnie�nie�burz�li�wych,�czę�sto�tra�-
gicz�nych�dzie�jów�Pol�ski.�Był
rów�nież�hoł�dem�dla�tych�po�-
ko�leń�Po�la�ków,�dzię�ki�któ�rym
po�mi�mo� nie�wo�li� prze�trwał
nasz�ję�zyk,�kul�tu�ra�oraz�pol�-
ska�tra�dy�cja.

Ta�kże 13� li�sto�pa�da� ob�-
cho�dy 99.�rocz�ni�cy�od�zy�ska�-
nia�nie�pod�le�gło�ści�zor�ga�ni�zo�-
wa�ne� zo�sta�ły� w klesz�czow�-
skim�gim�na�zjum.�Na uro�czy�-
stość� zło�ży�ła� się� oko�licz�no�-
ścio�wa�aka�de�mia�oraz�pro�jek�cja�fil�mu�„Nie�zwy�cię�że�ni”.�Pro�gram�sta�-
no�wił�przy�po�mnie�nie�naj�wa�żniej�szych�eta�pów,�któ�re�zna�czy�ły�trwa�ją�-
cą 123�la�ta�dro�gę�do nie�pod�le�gło�ści.�„Pol�sko,�nie�je�steś�już�nie�wol�ni�-
cą!�Lecz�czymś�naj�więk�szym,�czym�być�mo�żna:�So�bą!”�– te�sło�wa
wznio�słe�go�wier�sza�Le�opol�da�Staf�fa�naj�le�piej�pod�su�mo�wu�ją�efekt
dłu�giej�ba�ta�lii�o nie�pod�le�głość.

Kil�ku�mi�nu�to�wy�film�„Nie�zwy�cię�że�ni”,�wy�pro�du�ko�wa�ny�przez�In�sty�-
tut�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej� był� przy�po�mnie�niem�ko�lej�nych� (po II RP)
pięć�dzie�się�ciu�lat�– cza�su II woj�ny�i póź�niej�szych�zry�wów,�któ�re�do�-
pro�wa�dzi�ły�do ro�ku 1989,�kie�dy�Pol�ska�od�zy�ska�ła�peł�ną�wol�ność.
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nie�dzie�lę, 12� li�sto�pa�da� od�by�ły� się
gmin�ne�ob�cho�dy 99.�rocz�ni�cy�od�zy�-

ska�nia� przez� Pol�skę� nie�pod�le�gło�ści.
O godz. 12.00�w Ko�ście�le�pw.�NMP�Aniel�-
skiej�w Klesz�czo�wie�Mszę�św.�w in�ten�cji�Oj�-
czy�zny�od�pra�wił�ks.�Be�ne�dykt�Sta�nek.�W wy�-
gło�szo�nym�ka�za�niu�ksiądz�pro�boszcz�dzię�-
ko�wał�bo�ha�te�rom,�któ�rzy�na prze�strze�ni�lat
wal�czy�li�o wol�ną�Pol�skę.�

Jak�pod�kre�ślał�do od�zy�ska�nia�nie�pod�le�-
gło�ści�ko�niecz�na�by�ła�wal�ka�ca�łe�go�na�ro�du,
wszyst�kich�sta�nów�i za�wo�dów.�Dzię�ki�wy�sił�-
ko�wi� po�li�ty�ków,� woj�sko�wych,� ma�la�rzy,� po�-

etów,� chło�pów�dzi�siaj�mo�że�my�żyć�w wol�-
nym�kra�ju.�

Po za�koń�cze�niu� Mszy� św.� ucznio�wie
Szko�ły�Pod�sta�wo�wej�im. M.�Ko�per�ni�ka�w Łę�-
kiń�sku�ubra�ni�w mun�du�ry�woj�sko�we�oraz�tra�-
dy�cyj�ne�stro�je�lu�do�we�za�pre�zen�to�wa�li�mon�-
taż�słow�no�-mu�zycz�ny�„Sło�wa�oj�czy�ste”�na tle
sce�no�gra�fii�na�wią�zu�ją�cej�do ob�cho�dzo�ne�go
świę�ta.�

Ko�lej�nym�punk�tem�uro�czy�sto�ści�był�prze�-
marsz�miesz�kań�ców� z ko�ścio�ła� przed Po�-
mnik�Nie�pod�le�gło�ści�znaj�du�ją�cy�się�w klesz�-
czow�skim�par�ku.�Pa�trio�tycz�ne�go�cha�rak�te�ru

do�da�ła�opra�wa�mu�zycz�na�za�pew�nio�na�przez
Mło�dzie�żo�wą�Or�kie�strę�Dę�tą�Gmi�ny�Klesz�-
czów�oraz�udział�pocz�tów�sztan�da�ro�wych.
Bia�ło�-czer�wo�ne� wień�ce� i wią�zan�ki� zo�sta�ły
zło�żo�ne�na po�stu�men�cie�po�mni�ka�przez�de�-
le�ga�cje�sa�mo�rzą�du�gmi�ny,�szkół,�jed�no�stek
OSP,�po�li�cji�oraz�firm�i in�sty�tu�cji.�Na ko�niec
uro�czy�sto�ści�wójt�Sła�wo�mir�Choj�now�ski�po�-
dzię�ko�wał�oso�bom�za przy�go�to�wa�nie�ob�cho�-
dów�oraz�za udział�w gmin�nych�uro�czy�sto�-
ściach.

MSz

Gmin ne ob cho dy 99-le cia nie pod le gło ści

Pa mięć o od zy ska nej nie pod le gło ści

Sprzedam choinki cięte 

- srebrny świerk, 
bardzo trwałe. 
Cena od 50 zł. 
Lgota Wielka, 

ul. Radomszczańska 42.
Tel. 798-773-103

W
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An�giel�skie�go�roz�po�czął�etap�eli�mi�na�cji�szkol�-
nych. 13� li�sto�pa�da� ośmiu� uczniów� ZSP
w Klesz�czo�wie� zde�cy�do�wa�ło� się� zmie�rzyć
z te�go�rocz�ny�mi�py�ta�nia�mi�te�go�bar�dzo�trud�-
ne�go� kon�kur�su� ję�zy�ko�we�go.� Je�den
z uczniów�– Jan�Ste�fań�ski�z kl. III a prze�kro�-
czył�próg 50�proc.,�wy�ma�ga�ny�na tym�po�zio�-
mie�i uzy�skał�awans�do eta�pu�re�jo�no�we�go.

Edu ka cyj nie w sto li cy
Jed�nym� z prio�ry�te�tów� edu�ka�cyj�nych,

okre�ślo�nych�przez�MEN,�są�dzia�ła�nia�wpi�sa�-
ne�w pro�jekt�„Rok�dla�Nie�pod�le�głej”.�To�wła�-
śnie� w ra�mach� te�go� pro�jek�tu 7� li�sto�pa�da
ucznio�wie�klas�trze�ciej�kla�sy�LO�oraz�czwar�-
tej� TNT� wraz� z opie�ku�na�mi� wy�bra�li� się
na wy�ciecz�kę�do War�sza�wy.�Pod�czas�wi�zy�ty
w Sej�mie�RP� zwie�dzi�li� gmach� i wy�słu�cha�li
wy�kła�du�na te�mat�hi�sto�rii�i współ�cze�sno�ści
pol�skie�go�par�la�men�ta�ry�zmu.�Ko�lej�nym�punk�-
tem� wy�ciecz�ki� by�ło� Mu�zeum� Na�ro�do�we,
w któ�rym�ucznio�wie�po�dzie�le�ni�na dwie�gru�-

py�uczest�ni�czy�li�w lek�cji�„Wiek XIX i je�go�ide�-
ały� szczę�ścia”.� Zwie�dzi�li� rów�nież�wy�sta�wę
Bie�der�me�ier�i Ga�le�rię�Sztu�ki XIX wie�ku.

Moc na pro mo cja szkol nej bi blio te ki
Te�go�rocz�ny�Mię�dzy�na�ro�do�wy�Mie�siąc�Bi�-

blio�tek� od�by�wał� się� pod ha�słem� „Ksią�żka
nas�łą�czy”.�Z tej�oka�zji�bi�blio�te�ka�w Szko�le
Pod�sta�wo�wej�w Klesz�czo�wie�zor�ga�ni�zo�wa�ła
sze�reg�ak�cji�pro�mu�ją�cych�czy�tel�nic�two�i dzia�-
łal�ność�bi�blio�te�ki,�w tym�te�ma�tycz�ne�wy�sta�-
wy�ksią�żek.�Od�by�ły�się�m.in.�kon�kur�sy�(pla�-
stycz�ny�i li�te�rac�ki)�z mo�ty�wem�prze�wod�nim
„Mo�ja�ulu�bio�na�pa�ni�z bi�blio�te�ki”.�W pierw�-
szym�bra�li�udział�ucznio�wie�klas I�-III.�Na�gro�-
dy� zdo�by�ły: I m.� – Ame�lia� Wi�ta�sik; II m.
– Wik�to�ria�Mar�cin�kow�ska; III m.�– Ad�rian�na
Wi�ta�sik.�W kon�kur�sie�li�te�rac�kim�dla�klas IV�-
-VII na�gro�dze�ni�zo�sta�li: I m.�– Ka�ri�na�Za�jącz�-
kow�ska; II m.�– Alek�san�dra�Ret�kie�wicz; III m.
– Mar�cel�Go�ła�sa.

Z du�żym� za�in�te�re�so�wa�niem� uczniów
spo�tkał� się� też� kier�masz� ta�niej� ksią�żki,
na któ�rym�na�byw�ców�zna�la�zło�ok. 150�ksią�-
żek.� An�kie�ta� „Czy� czy�ta�nie� jest� tren�dy?”,

prze�pro�wa�dzo�na� w star�szych� kla�sach� ma
uła�twić� do�sto�so�wa�nie� dzia�łań� bi�blio�te�ki
do po�trzeb�uczniów.

Opra�co�wał�JS�z wy�ko�rzy�sta�niem�

in�for�ma�cji�i zdjęć,�za�miesz�cza�nych�

na in�ter�ne�to�wych�stro�nach�szkół

Szkolne�wieści
ciąg dalszy ze str. 6

wła�śnie�za�ty�tu�ło�wa�na�in�for�ma�cja�z po�-
przed�nie�go� wy�da�nia� „IK”� (ru�bry�ka

„Szkol�ne�wie�ści”)�by�ła�praw�dzi�wa�od po�cząt�ku�do koń�-
ca�z jed�nym�wy�jąt�kiem.�Dru�kar�ski�cho�chlik�– bo�któ�żby
in�ny�– spra�wił,�że�pod�czas�ko�rek�ty�prze�oczo�ny�zo�stał
je�den,�ale�istot�ny�błąd.�Otóż�opi�sa�ne�wów�czas�wy�da�-
rze�nie�mia�ło�miej�sce�w szko�le�pod�sta�wo�wej�w Łę�kiń�-
sku.�Pro�stu�ję�za�tem�błąd�z po�przed�nie�go�wy�da�nia,�do�-
da�jąc� jesz�cze,� że� przy�go�to�wy�wa�nie� chle�ba� przez
uczniów�od�by�wa�ło�się�pod�okiem�na�uczy�cie�lek:�Ewe�-
li�ny�Su�ja�ty,�Iza�be�li�Mar�cin�kow�skiej,�Ma�rze�ny�Sta�ro�stec�-

kiej� i Agniesz�ki
Ko�wal�czyk.

Jak� wy�ni�ka
z no�tat�ki�za�miesz�-
czo�nej 7�li�sto�pa�da
w „Ak�tu�al�no�-
ściach”�na stro�nie
in�ter�ne�to�wej� SP
Klesz�czów� Świa�-
to�wy�Dzień�Chle�-
ba� ob�cho�dzo�ny
był�rów�nież�przez

uczniów� tej� szko�ły. 18� paź�dzier�ni�ka� ucznio�wie� kla�-
sy III d�wy�bra�li�się�do klesz�czow�skie�go�gim�na�zjum,
gdzie�na za�pro�sze�nie�Szkol�ne�go�Ko�ła�Wo�lon�ta�ria�tu
uczest�ni�czy�li�we�wspól�nym�przy�go�to�wy�wa�niu�do pie�-
cze�nia�chle�ba�i bu�łek.�Do wy�ro�bu�pie�czy�wa�uży�wa�li�ró�-
żnych�ro�dza�jów�mą�ki,�a ta�kże�ró�żnych�zia�ren�do po�sy�-

py�wa�nia.�Póź�niej�– cze�ka�jąc�na upie�cze�nie�– słu�cha�li
wy�kła�du� na te�mat� tra�dy�cji� zwią�za�nych� z chle�bem,
oglą�da�li�też�film�„Od zia�ren�ka�do bo�chen�ka”.

Ze�stro�ny�www.gim�klesz�czow.pl�do�wia�du�je�my�się,
że� dla� gim�na�-
zjal�nych�wo�lon�-
ta�riu�szy�by�ła�to
już� trze�cia� ak�-
cja�pro�pa�go�wa�-
nia� żyt�nie�go
chle�ba� na za�-
kwa�sie.�O je�go
wa�lo�rach� sma�-
ko�wych� mo�gła
się�pod�czas�de�-
gu�sta�cji�prze�ko�-
nać�ca�ła�spo�łecz�ność�tej�szko�ły.

Kil�ka�dni�póź�niej, 23�paź�dzier�ni�ka,�in�ten�syw�ny�za�-
pach�świe�że�go�pie�czy�wa�roz�no�sił�się�w Ze�spo�le�Szkół
Po�nad�gim�na�zjal�nych.� Tu� rów�nież� od�by�ła� się� ak�cja
zwią�za�na�ze�„Świa�to�wym�Dniem�Chle�ba”.�W przy�go�-
to�wy�wa�niu�cia�sta�uczest�ni�czy�ły�uczen�ni�ce�i ucznio�wie
kla�sy I b.�W pie�cze�niu� po�mo�gła� szko�le� re�stau�ra�cja
SOL�PAR�KU.�„Upie�czo�no�chleb�pszen�ny�z do�dat�kiem

m.in.� sie�mie�nia� lnia�ne�go,� pe�stek� dy�ni,� sło�necz�ni�ka

i se�za�mu.�Wszy�scy�ucznio�wie�mo�gli�spró�bo�wać�wy�pie�-

ków� pod�czas� dłu�giej� prze�rwy”� – czy�ta�my� w re�la�cji
na stro�nie�www.zsp�klesz�czow.pl.

JS

Wójt Gmi ny Klesz czów
ogła sza II prze targ pi sem ny ofer to wy

na sprze daż drew na po�cho�dzą�ce�go
z za�bie�gów�pie�lę�gna�cyj�nych�na dział�kach
nu�mer 1485, 1339/4, 1340/4�ob�ręb�Klesz�-
czów.
Skład�ga�tun�ko�wy:�brzo�za�bro�daw�ko�wa�ta.
Cał�ko�wi�ta�ilość�drew�na: 10,76�m3.
Sprze�da�ją�cy�usta�la�mi�ni�mal�ną�ce�nę�wy�-
wo�ław�czą�brut�to�za drew�no�w wy�so�ko�ści
142,56�zł/m3.

Ter�min� skła�da�nia� ofert� w Kan�ce�la�rii
Ogól�nej� Urzę�du� Gmi�ny� w Klesz�czo�wie
upły�wa 08.12.2017�r.�o godz. 14.00.�

Szcze�gó�ło�we�in�for�ma�cje�o prze�tar�gu
wraz� z wzo�rem� ofer�ty� za�in�te�re�so�wa�ni
znaj�dą�w Biu�le�ty�nie�In�for�ma�cji�Pu�blicz�nej.

Pra�ca�Ame�lii�Wi�ta�sik

„Świa to wy Dzień Chle ba”
Tak

Ucznio�wie�SP�Klesz�czów�

na Dniu�Chle�ba�w gim�na�zjum

Li�ce�ali�ści�pra�co�wi�cie�

świę�to�wa�li�Dzień�Chle�ba

Stos�nr
Ga�tu�-
nek

Ilość
w m3

Ce�na
wyw.

1 brzo�za� 1,93 275,14 zł

3 brzo�za� 1,62 230,95 zł

5 brzo�za� 1,83 260,88 zł

6 brzo�za� 1,63 232,37 zł

8 brzo�za� 2,56 364,95 zł

11 brzo�za� 1,19 169,65 zł
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ciąg dalszy ze str. 4

rów�nież�na sa�mych� kwa�te�rach�nisz�cząc�po�mni�ki.�W ak�cji�wzię�ło
w su�mie�udział 11�osób.�Go�rą�ce�po�dzię�ko�wa�nia�kie�ru�je�my�do pa�ra�-
fian� z pa�ra�fii� Ewan�ge�lic�ko�-Re�for�mo�wa�nej� w Klesz�czo�wie,� któ�rzy
na proś�bę� pro�bosz�cza� Krzysz�to�fa� Gó�ra�la,� licz�nie� po�ja�wi�li� się
na cmen�ta�rzu”�– to�frag�ment�ko�lej�ne�go�wpi�su.

An�drzej�Nie�wie�cze�rzał�– pre�zes�za�rzą�du�Fun�da�cji�„Prze�kra�czać
gra�ni�ce”,�za�re�je�stro�wa�nej 14�wrze�śnia,�pod�kre�śla�szcze�gól�nie�ro�lę
St.�He�ja�ka�w za�ini�cjo�wa�niu�ak�cji�po�rząd�ko�wa�nia� te�go�cmen�ta�rza
oraz�du�ży�od�zew�spo�łecz�no�ści�ewan�ge�lic�kiej.�Ochot�ni�cy�kon�ty�nu�-
owa�li�pra�ce 8�i 20�wrze�śnia.�Z ko�lei 27�wrze�śnia�do po�rząd�ko�wa�nia
ewan�ge�lic�kiej�czę�ści�cmen�ta�rza�za�bra�ła�się�gru�pa�uczniów�z ka�-
sy II b�klesz�czow�skie�go�Li�ceum�Ogól�no�kształ�cą�ce�go�(jak�pa�mię�ta�-
my�w czerw�cu�li�ce�ali�ści�sprzą�ta�li�sta�ry�cmen�tarz�w Ro�gow�cu).�

An�drzej�Braun,�twór�ca�blo�ga�„hi�sto�ria�-nie�zna�na.�blog�spot.�com”,
od�wie�dził� klesz�czow�ski� cmen�tarz�w po�ło�wie�sierp�nia.� „Od go�dzi�-
ny 5,30�ra�no,�do 8,30�oczy�ści�łem�pra�wie 30�na�grob�ków.�Za�ją�łem�się
sta�rą�czę�ścią�cmen�ta�rza�w Klesz�czo�wie,�do�kład�nie�gro�ba�mi�znaj�du�-
ją�cy�mi�się�z le�wej�stro�ny”�– re�la�cjo�nu�je. I skru�pu�lat�nie�po�da�je�na�pi�-
sy,�od�czy�ty�wa�ne�z nie�ma�łym�tru�dem�na be�to�no�wych�ta�bli�cach:�da�ty
uro�dzin�i zgo�nów,�a ta�kże�sze�reg�od�czy�ta�nych�na�zwisk.�Oto�od�czy�-
ta�ne�przez�nie�go�na�zwi�ska:�Sta�ni�sław�Wal�czak,�Amal�ja�Wal�czak,
Wła�dy�sław�Wal�czak,�Hu�go�Al�bert�Kel�ler,�Edwin�Ku�piec,�He�le�na�Mi�-
ro�sła�wa�Mun�dziel,�Le�opold�Bąk,�Eu�gen�ja�He�le�na�Wal�czak,�Ka�rol
Go�la,�Ali�cja�Go�la�-Niem�czek,�Zu�zan�na�z Żur�ków�Ju�kiel,�Emi�lie�Bak,
J.�W.�Hof�mann,�W.�E.�Hof�mann,�Ju�lian�na�Szyl�berg,�Jó�zef�Mil�ler,�Fry�-
drych�Cech,�Ame�lia�Kel�ler,� Jo�hann�He�nisch,�An�na�Go�la� z do�mu
Gron�wald,�Ot�to�Co�chan,�Mi�chał�Se�idel,�Jó�zef�Ku�la�wiń�ski,�Wan�da
Krüger,�Sal�wi�na�Ju�kiel�z d.�Fre�drich.

To�wiel�ka�spra�wa,�kie�dy�w efek�cie�spo�łecz�nej,�wo�lon�ta�riac�kiej
ak�cji�na no�wo�mo�gą�wy�brzmieć�imio�na�i na�zwi�ska�osób�zwią�za�nych
nie�gdyś� z klesz�czow�ską� zie�mią,� któ�rych� po�chó�wek� od�był� się
w pierw�szych�trzech�de�ka�dach XX wie�ku.�Tym,�któ�rzy�za�an�ga�żo�wa�li
się�w od�sła�nia�nie�na�szej�hi�sto�rii,�na�le�żą�się�po�dzię�ko�wa�nia.

JS

an�Sta�ni�sław�Ja�kób�czyk, 103-let�ni�(!)�uro�dzo�ny�w Łę�kiń�sku
miesz�ka�niec�Ko�sza�li�na,�wy�słał�list�do Urzę�du�Gmi�ny�w Klesz�-

czo�wie.�Prze�sył�ka�za�adre�so�wa�na�„Urząd�gmi�ny�Klesz�czów,�Po�wiat
Beł�cha�tów,� Woj.� Łódź”� do�tar�ła� do nas 9� li�sto�pa�da� – w trzy� dni
po nada�niu.

Pan�S.�Ja�kób�czyk�jest�praw�do�po�dob�nie�naj�star�szym�z ży�ją�cych
Po�la�ków,�któ�rzy�w me�try�ce�uro�dze�nia�ma�ją�wpi�sa�ną�miej�sco�wość
z ob�rę�bu�gmi�ny�Klesz�czów.�„Uro�dzi�łem�się 19.�li�sto�pa�da 1914�r.�we
wsi�Łę�kiń�sko�z oj�ca�An�to�ni�mat�ki�Agniesz�ki�z do�mu�Mi�siak”�– czy�ta�-
my�już�na wstę�pie�na�pi�sa�nej�wła�sno�ręcz�nie�ko�re�spon�den�cji.�Co�skło�-
ni�ło�sę�dzi�we�go,�dziś 103-let�nie�go�miesz�kań�ca�Ko�sza�li�na�do wy�sła�-
nia�li�stu,�za�czy�na�ją�ce�go�się�sło�wa�mi�„Dro�dzy�Ro�da�cy�Klesz�czo�wia�-
nie”?�Tym�bodź�cem�by�ła�te�le�wi�zyj�na�au�dy�cja,�w któ�rej�ogło�szo�no�iż
Klesz�czów�jest�naj�bo�gat�szą�gmi�ną�w Pol�sce.�„Je�stem�dum�ny,�że�je�-
stem�z Klesz�czo�wa”�– czy�ta�my�w za�koń�cze�niu�ob�szer�ne�go 3-stro�ni�-
co�we�go�li�stu.�Więk�szość�je�go�tre�ści�to�przy�po�mnie�nie�ży�cio�wej�dro�-
gi�łę�kińsz�cza�ni�na,�uro�dzo�ne�go�podczas�pierw�szej�woj�ny�świa�to�wej.

Do�wia�du�je�my�się,�że�mat�ka�pa�na�Sta�ni�sła�wa�zmar�ła,�kie�dy�miał
za�le�d�wie�pięć�lat�(„na�wet�nie�wiem,�jak�ona�wy�glą�da�ła”).�Kie�dy�do�rósł
pra�co�wał�w go�spo�dar�stwie�Niem�ca�Wil�hel�ma�Szul�ca�w trud�nych�dziś
do wy�obra�że�nia�wa�run�kach�(„spa�łem�w obo�rze�ra�zem�ze�zwie�rzę�ta�-
mi”).�Wy�mie�nia�w li�ście�swo�ich�ko�le�gów�z dzie�ciń�stwa:�Lu�dwi�ka�Ku�-
śmier�ka,�Mir�ka�Ró�życ�kie�go,�Niem�ca�Wo�lem�ber�ga�(praw�do�po�dob�nie
po�praw�ne�na�zwi�sko�to�Wol�len�berg).

W 1925�ro�ku�pan�Sta�ni�sław�prze�pro�wa�dził�się�do Ło�dzi.�Wspo�-
mnie�nia�z okre�su�woj�ny�to�m.in. 9-dnio�wy�po�byt�w wię�zie�niu�na ul.
Ster�lin�ga,�a na�stęp�nie�wy�wóz�ka�do obo�zu�kon�cen�tra�cyj�ne�go�w Mau�-

thau�sen�w Au�strii.�Sta�ni�sław�Ja�kób�czyk�wspo�mi�na� też�o po�by�cie
w trzech�po�do�bo�zach�– w Wie�ner�Neu�dorf,�Gu�zen 1�oraz�Gu�zen 2
(„by�łem�Nr 30242”).�Przez�po�nad 25�mie�się�cy�pra�co�wał�w ka�mie�nio�-
ło�mach.�Oswo�bo�dze�nia�przez�żoł�nie�rzy�ame�ry�kań�skich�do�cze�kał 5
ma�ja 1945� r.,� a w sierp�niu� te�goż� ro�ku� po�wró�cił� do Ło�dzi.� Stąd
w stycz�niu 1946�r.�wy�je�chał�na zie�mię�szcze�ciń�ską.�Był�jed�ną�z wie�-
lu�osób,�po�szu�ku�ją�cych�szczę�ścia�na Zie�miach�Od�zy�ska�nych.�Wy�-
spe�cja�li�zo�wał�się�w wier�ce�niu�stud�ni�na wsiach,�a ta�kże�w wier�ce�-
niach�geo�lo�gicz�no�-ba�daw�czych.�Zaj�mo�wał�się�tym�przez 33�la�ta.

W li�ście�pan�Sta�ni�sław�wspo�mi�na�też�o swo�jej�ro�dzi�nie�– żo�nie
Sa�lo�mei,�sy�nu�Bog�da�nie,�cór�kach�An�nie�i Gra�ży�nie.

Nie�szczę�dzi� też�słów�uzna�nia:� „Po�dzi�wiam�Was,�Wa�szą�mą�-
drość�i pra�co�wi�tość�(…)�Umie�cie�wy�da�wać,�dzie�li�cie�się�swo�im�ma�-
jąt�kiem.�(…)�To�wszyst�ko�co�zo�ba�czy�łem�bar�dzo�mnie�ucie�szy�ło”.

Wójt�Sła�wo�mir�Choj�now�ski�w li�ście�wy�sła�nym�do by�łe�go�miesz�-
kań�ca�gmi�ny�Klesz�czów�prze�ka�zał�mu�po�dzię�ko�wa�nia�za ko�re�spon�-
den�cję,�zło�żył�ser�decz�ne�ży�cze�nia�uro�dzi�no�we�i do�łą�czył�ko�lo�ro�wy�al�-
bum�„Gmi�na�Klesz�czów”.

JS

Od mie nio ny
cmen tarz ewan ge lic ki

ofi�cjal�na� część� mia�ła� miej�sce 18� li�sto�pa�da� na pla�cu
przed stra�żni�cą� OSP� w Klesz�czo�wie.� Po�świę�ce�nia� wo�zu

stra�żac�kie�go�do�ko�nał�ks.�pro�boszcz�Be�ne�dykt�Sta�nek.�Akt�prze�ka�-
za�nia�po�jaz�du�wrę�czył�przed�sta�wi�cie�lom�za�rzą�du�jed�nost�ki�OSP�wójt
gmi�ny�Sła�wo�mir�Choj�now�ski.�Jak�czy�ta�my�w tym�do�ku�men�cie�no�wy
po�jazd�to�„do�wód�uzna�nia�za do�tych�cza�so�wą 117-let�nią�dzia�łal�ność
na rzecz�ochro�ny�prze�ciw�po�ża�ro�wej,�jak�rów�nież�w ce�lu�pod�nie�sie�-
nia�zdol�no�ści�ope�ra�cyj�no�-bo�jo�wej�jed�nost�ki,�a tym�sa�mym�po�pra�wy
sta�nu�bez�pie�czeń�stwa�miesz�kań�ców�Gmi�ny�Klesz�czów”.

Uczest�ni�czą�cy�w uro�czy�sto�ści�za�stęp�ca�ko�men�dan�ta�po�wia�to�we�-
go�beł�cha�tow�skiej�PSP�st.�kpt.�Krzysz�tof�Ko�wal�czyk�przy�po�mniał,�że
jed�nost�ka�OSP�w Klesz�czo�wie�wcho�dzi�w skład�Kra�jo�we�go�Sys�te�mu
Ra�tow�ni�czo�-Ga�śni�cze�go,� ale� nie� jest� wy�klu�czo�ne� jej� włą�cze�nie
do Cen�tral�ne�go�Od�wo�du�Ope�ra�cyj�ne�go.

JS

Stra żac kie Vo lvo po świę co ne

Ta

P

List by łe go miesz kań ca Łę kiń ska

Fragment�listu�Stanisława�Jakóbczyka

ciąg dalszy ze str. 3
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W. Bla da wy gry wa
ko lej ne za wo dy

Wik�tor�Bla�da�– miesz�ka�ją�cy�w Wo�li�cy�za�wod�nik�Klu�bu�Strze�lec�-
kie�go�„10-ka”�Ra�dom�sko�po�twier�dza�swo�ją�wy�so�ką�for�mę�w ko�lej�-
nych�za�wo�dach.�Od 3�do 5�li�sto�pa�da�brał�udział�w Mię�dzy�na�ro�do�-
wych�Za�wo�dach�w Strze�la�niach�Pneu�ma�tycz�nych�w Łe�bie.�Zdo�był�tu
dwa� zło�te� me�da�le� w ka�te�go�rii� mło�dzi�ków� w kon�ku�ren�cji� pi�sto�let
pneu�ma�tycz�ny�mło�dzi�ków.�W pierw�szym�star�cie�wy�strze�lał 278�pkt.,
a w dru�gim�wy�ni�kiem 281�pkt.�usta�no�wił�re�kord�ży�cio�wy.

Ko�lej�ną�oka�zją�do spraw�dze�nia�strze�lec�kich�umie�jęt�no�ści�Wik�to�-
ra�był�Tur�niej�Nie�pod�le�gło�ści,�któ�ry�od�był�się 11�li�sto�pa�da�w KS�So�-
kół�Zduń�ska�Wo�la.�W.�Bla�da�za�jął�w nim�pierw�sze�miej�sce.

Syl wia wi ce mi strzy nią
Pol ski se nio rek

W 24.�Mi�strzo�stwach� Pol�ski� ko�biet� w pod�no�sze�niu� cię�ża�rów
w Za�mo�ściu�uczest�ni�czy�li� re�pre�zen�tan�ci�LKS�Ome�ga�Klesz�czów.

Zna�ko�mi�ty� start� za�no�to�wa�ła
Syl�wia�Oleś�kie�wicz,�któ�ra�wy�-
wal�czy�ła� srebr�ny�me�dal.� Jej
wy�nik�w dwu�bo�ju� to 144 kg
(63 kg�w rwa�niu�oraz 81 kg
w pod�rzu�cie).

Alek�san�dra�Kop�ka�w kat.
wa�go�wej�do 69 kg�wy�wal�czy�-

ła�dzie�wią�te�miej�sce�z re�zul�ta�tem 138 kg�w dwu�bo�ju.

Patryk triumfuje w Mielcu
Wśród 178�ka�ra�te�ków,�któ�rzy 18�li�sto�pa�da

wzię�li� udział� w VIII Ogól�no�pol�skim� Tur�nie�ju
Zie�mi�Mie�lec�kiej�Sho�rin�-Ryu�Ka�ra�te,�by�ło�też 6
za�wod�ni�ków�LKS�Ome�ga�Klesz�czów.�Pa�tryk
Ku�siak�w�swo�jej�ka�te�go�rii�„Ka�ta�se�nio�rzy”�za�-
jął I miej�sce.�Ewa�Więc�kow�ska�w tej�sa�mej�ka�-
te�go�rii�ko�biet�za�ję�ła VI miej�sce.�Star�to�wa�li�rów�-
nież:�Na�ta�sza�Kar�czew�ska,�Ma�te�usz�Ka�ra�siń�-
ski,�Da�ria�Go�ła�sa�oraz�An�na�Rut�kow�ska.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

Syl�wia�z tre�ne�rem�

Se�ba�stia�nem�Ołub�kiem

Jak unik nąć
za gro że nia cza dem?

le�nek�wę�gla�czy�li�po�pu�lar�ny�czad�na�zy�wa�ny�jest�ci�chym�za�-
bój�cą.�Jest�nie�wi�docz�ny,�nie�ma�sma�ku�ani�za�pa�chu.�Ry�zy�ko

śmier�tel�ne�go�za�tru�cia�cza�dem�gro�zi�miesz�kań�com�do�mów,�w któ�-
rych�urzą�dze�nia�grzew�cze�oraz�prze�wo�dy�ko�mi�no�we�i wen�ty�la�cyj�ne
są�wa�dli�we�lub�źle�użyt�ko�wa�ne.�Z da�nych�Pań�stwo�wej�Stra�ży�Po�żar�-
nej�wy�ni�ka,� że� ka�żde�go� ro�ku� z po�wo�du� za�tru�cia� tlen�kiem�wę�gla
umie�ra�kil�ka�dzie�siąt�osób.

Do naj�wa�żniej�szych�ob�ja�wów�za�tru�cia�tlen�kiem�wę�gla,�któ�re�mo�-
gą�mieć�ró�żne�na�tę�że�nie,�na�le�żą:�•�ból�gło�wy;�•�za�bu�rze�nia�kon�cen�-
tra�cji;�•�za�wro�ty�gło�wy;�•�osła�bie�nie;�•�wy�mio�ty;�•�kon�wul�sje,�drgaw�ki;
•�utra�ta�przy�tom�no�ści;�•�śpiącz�ka;�•�za�bu�rze�nia�tęt�na;�•�zwol�nio�ny�od�-
dech.

Przy�czy�ną�za�tru�cia�cza�dem�w więk�szo�ści�przy�pad�ków�są:�•�wa�-
dli�we�lub�nie�spraw�ne�urzą�dze�nia�grzew�cze;�•�nie�wła�ści�wa�eks�plo�-
ata�cja� urzą�dzeń� grzew�czych;� •� nie�spraw�ne� prze�wo�dy� ko�mi�no�we

w bu�dyn�-
ków;� •� nie�-
dro�żna�wen�-
ty�la�cja� po�-
miesz�czeń;�•
po�ża�ry.

Co� zro�-
bić,� aby� nie
ry�zy�ko�wać
za�tru�cia�cza�-
dem?� Na�le�-
ży:�•�za�pew�-
niać� pra�wi�-
dło�wa� wen�-
ty�la�cję� po�-
miesz�czeń,�•

sto�so�wać�mi�kro�wen�ty�la�cję�okien�i drzwi,�•�ni�gdy�nie�za�sła�niać�kra�tek
wen�ty�la�cyj�nych,� •� do�ko�ny�wać� z po�mo�cą� fa�chow�ców�okre�so�wych
prze�glą�dów�ko�mi�na,�urzą�dzeń�grzew�czych�i in�sta�la�cji�wen�ty�la�cyj�nej,
•�nie�spa�lać�ni�cze�go�w za�mknię�tych�po�miesz�cze�niach,�je�śli�nie�są
wen�ty�lo�wa�ne.�

Dla�za�pew�nie�nia�bez�pie�czeń�stwa�so�bie�i swo�im�bli�skim�naj�le�piej
by�ło�by�za�in�sta�lo�wać�czuj�ki�tlen�ku�wę�gla�w tej�czę�ści�do�mu,�w któ�rej
są�sy�pial�nie.

(opr.�JS)

T

P.�Kusiak�z�trenerem�karate�Zbigniewem�Berłowskim
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Wy daw ca: Urząd�Gmi�ny�Klesz�czów, 97-410�Klesz�czów,�ul.�Głów�na 47.
Re da gu je: Je�rzy�Stra�choc�ki�(tel. 44 731 31 22),�e�-ma�il:�je�rzys@klesz�czow.pl

Przy go to wa nie do dru ku: SIG�MA�Ja�cek�Ja�ku�bow�ski,�Łódź,�ul.�Sre�brzyń�ska 91/24�
Druk: TOP�DRUK�sp.�z o.�o.,�s.�k.,�Ło�mża,�ul.�No�wo�grodz�ka 151a

Cen nik net to re klam i ogło szeń w „IK”: •�czar�no�-bia�łe 1�cm2�– 0,12�zł/net�to�
•�z do�dat�ko�wym�ko�lo�rem 1�cm2�– 0,24�zł/net�to�•�ko�lo�ro�we 1�cm2�– 0,36�zł/net�to

Re�dak�cja�za�strze�ga�so�bie�pra�wo�do prze�su�nię�cia�pu�bli�ka�cji�zle�co�nych�re�klam�do ko�lej�ne�go�wy�da�-
nia�„IK”.�Za treść�za�miesz�czo�nych�ogło�szeń�i re�klam�re�dak�cja�nie�po�no�si�od�po�wie�dzial�no�ści.

•����Awa�rie�w sie�ci�ener�ge�tycz�nej�PGE�– w PGE
Dys�try�bu�cja S.A.�Od�dział�Łódź�-Te�ren�– Re�jon
Ener�ge�tycz�ny�Beł�cha�tów�– tel. 991�lub�(44)
634 95 00.

•����Awa�rie�w gmin�nej�sie�ci�ener�ge�tycz�nej�(osie�-
dle�„Za�ci�sze”�i fir�my�w Klesz�czow�skich�Stre�-
fach�Prze�my�sło�wych)�– w spół�ce�„Ener�go�ser�-
wis�Klesz�czów”�– tel.�(44) 735-17-67�lub�607
354 226�lub�(44) 735-40-34�(wew. 29).

•����Awa�rie�w sie�ci�ga�zo�wej�– na nu�mer�PO�GO�-
TO�WIA�GA�ZO�WE�GO�– tel. 992.

•����Awa�rie�w sie�ci�wo�do�cią�go�wej,�ka�na�li�za�cyj�nej
i cie�płow�ni�czej�– w Za�kła�dzie�Ko�mu�nal�nym
„Klesz�czów”�– tel.�(44) 731-32-22�(dy�żur�ca�-
ło�do�bo�wy).

•����Awa�rie� sie�ci� te�le�fo�nicz�nej� i in�ter�ne�to�wej
– w spół�ce�ARR�„Ar�reks”�– tel.�(44) 731-37-
13.

•����Awa�rie� oświe�tle�nia� ulicz�ne�go� – w F.�H.�U.
„APIS”,�tel. 887-791-821�lub 692-130-780.

Gdzie zgłaszać awarie?

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

POLICJA 997

STRAŻ POŻARNA 998

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

Pogotowie�Energetyczne�(Kurnos)� 991
Pogotowie�Weterynaryjne�(Bełchatów)� 983
Informacja�telefoniczna�TP�SA� 118�913
Awarie�telefonów�„Arreks”� 731-37-13
ARiMR�-�Biuro�Powiatowe� 635-02-81
ARR�„ARREKS”� 731-37-31
Apteka�w�Kleszczowie� 731-30-65
Apteka�całodobowa�-�Bełchatów 633-35-23
Apteka�w�POLOmarkecie� 731-46-27
Bank�Spółdzielczy� 731-31-50
Biblioteka�Pedagogiczna�w�Bełchatowie�633-03-42
Eko-Region�Sp.�z�o.o.� 632-39-00

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� 731-36-34
GOPS�-�Świadczenia�rodzinne� 731-36-32
Hotel�SOLPARK 731-31-37
Kino�„Kultura”�w�Bełchatowie� 635-00-48
Kleszczowska�Przychodnia�Salus� 731-30-80
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
Państwowa�Straż�Pożarna�
w�Bełchatowie� 632-83-12

PGE�Elektrownia�Bełchatów�SA� 632-51-32
PGE�KWB�Bełchatów�SA� 737-30-00

Posterunek�Policji�w�Kleszczowie� 731-31-16
731-31-17

Powiatowy�Rzecznik�Konsumentów� 635-86-24

Powiatowy�Urząd�Pracy 632-17-43
632-94-04

Stacja�paliw�ORLEN� 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�
Izba�Przyjęć�główna� 635�85�34

Urząd�Gminy Centrala�731-31-10,�731-66-10
w�Kleszczowie Sekretariat�731-31-20,�731-66-20
Urząd�Pocztowy� 632-30-83

Urząd�Skarbowy�w�Bełchatowie 632-49-02
632-47-76

Zakład�Komunalny�„Kleszczów”� 731-32-22
Zespół�Szkół�Ponadgimnazjalnych 731-65-60

Dziew czę ta zdo by ły wi ce mi strzo stwo
W Mi�strzo�stwach�Po�wia�tu�w Pił�ce�Ręcz�nej�Dziew�cząt,�któ�re 13�li�sto�pa�da�zo�sta�ły�ro�-

ze�gra�ne�w ha�li�spor�to�wej�SOL�PAR�KU�o ty�tuł�ry�wa�li�zo�wa�ło�sześć�ze�spo�łów.�Re�pre�zen�ta�-
cja�Ze�spo�łu�Szkół�Po�nad�gim�na�zjal�nych�w Klesz�czo�wie�wy�wal�czy�ła II miej�sce.�W fi�na�ło�-
wym�me�czu�ule�gła�dru�ży�nie II LO�z Beł�cha�to�wa.�

W ze�spo�le�ZSP�wy�stą�pi�ły:�Ka�ro�li�na�Ba�dow�ska,�Jo�an�na�Beś�ka,�Na�ta�lia�Ci�chow�las,
Wik�to�ria�Ga�la,�Syl�wia�Klu�ba,�Wik�to�ria�Krzak,�Ni�ko�la�La�lek,�Sven�ja�Mi�kła�szew�ska,�Ka�ro�li�-
na�No�wak,�Aman�da�Ostoj�ska,�Ad�rian�na�Pie�chu�ra,�An�na�Ro�gut,�An�na�Sznaj�der,�Mag�da�le�-
na�Za�lew�ska.

Zwy cię stwo Oli wie ra w pły wa niu
Za�wod�nik�sek�cji�pły�wac�kiej�LKS�Ome�ga�Klesz�czów�Oli�-

wier�Krzysz�kow�ski�wziął�udział�w I Ogól�no�pol�skim�Mi�tin�gu
Pły�wac�kim�Osób�Nie�peł�no�spraw�nych,�któ�ry�w dniach 10-12
li�sto�pa�da�od�był�się�w Ło�dzi.�Oli�wier�zwy�cię�żył�w kon�ku�ren�-
cji 50 m�sty�lem�do�wol�nym�z cza�sem 0’34 26.�W za�wo�dach
bra�ło�udział 138�za�wod�ni�ków�z 25�klu�bów.

Wa lecz ni pił ka rze rocz ni ka 2007
Pił�ka�rze� z rocz�ni�ka 2007,� tre�no�wa�ni� przez�Woj�cie�cha�Wę�glar�skie�go�wzię�li� udział

w dwóch�tur�nie�jach.�W eli�mi�na�cjach�tur�nie�ju�o Pu�char�Mar�szał�ka�Wo�je�wódz�twa�Łódz�kie�-
go,�ro�ze�gra�nych�w Beł�cha�to�wie�wy�gra�li�z GKS II Beł�cha�tów 2: 0�i Asto�rią�Szczer�ców 5: 0.
Re�mi�sem 2: 2� za�koń�czy�li�mecz� z Aka�de�mią�Pił�kar�ską�Soc�cer�Beł�cha�tów,�a w wal�ce
o awans�do ko�lej�nej�run�dy�prze�gra�li�z GKS I Beł�cha�tów 1: 3.�Mło�dy�ze�spół�Ome�gi�za�jął
dru�gie�miej�sce�w tur�nie�ju.

Ta�ką�sa�mą�lo�ka�tę�chłop�cy�wy�wal�czy�li�w po�wia�to�wych�eli�mi�na�cjach�tur�nie�ju�„Z po�dwór�-
ka�na sta�dion�o Pu�char�Tym�bar�ku”.�W me�czu�z Wo�lą�Wią�zo�wą�wy�gra�li 6: 0,�a ze�spół
Wspa�nia�li�Pił�ka�rze�SP 5�Beł�cha�tów�po�ko�na�li 2: 1.�Ule�gli 1: 4�ze�spo�ło�wi�Pu�styn�ne�Ja�strzę�-
bie�SP�Parz�no.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

Oli�wier�z tre�ne�rem�

Ro�ber�tem�Paw�lic�kim

Wię cej in for ma cji spor to wych ki bi ce (zwłasz cza pił ki no żnej) znaj dą na stro -
nie www.ome ga klesz czow.pl. Są tam do stęp ne m.in. ta be le, ter mi na rze i sta ty -
sty ki z kil ku ostat nich se zo nów roz gry wek.
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JUŻ PO RAZ VIII ZAPRASZAMY NA MIKOŁAJKOWY KIERMASZ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI GAJUSZ
DRODZY MIESZKAŃCY !!! „Bez Państwa wsparcia, nie uda nam się!!!”

Czekamy na Waszą pomoc rzeczową (wyroby rękodzielnicze, ciasta, ozdoby świąteczne i inne) 
lub środki pieniężne do 30.11.2017 r., tel. 44/731-47-33.

Wpłaty można również przekazać na konto Rady Rodziców przedszkola: 
86 8978 0008 0001 7893 3000 0010 (w tytule przelewu proszę wpisać „Fundacja Gajusz”).

W PROGRAMIE WIELE ATRAKCJI:
• Stoisko świąteczne (ozdoby bożonarodzeniowe, wyroby rękodzielnicze, kartki okolicznościowe)
• Świąteczna kawiarenka (domowe wypieki, chleb ze smalcem i ogórkiem, kawa herbata)
• Wata cukrowa, popcorn
• Atrakcje i niespodzianki dla dzieci (malowanie twarzy, dziecięcy fryzjer, manicure)
• Fotobudka

Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na zajęcia arteterapeutyczne i pomoc psychologiczną 
na oddziale onkologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Dyrektor,�Rada�Rodziców,�Pracownicy�PPS�w�Łuszczanowicach,�Fundacja�Gajusz
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Dzień Gór ni ka
r�ga�ni�za�to�ra�mi�klesz�czow�skich�uro�czy�sto�ści�Dnia�Gór�ni�ka�są:
Sto�wa�rzy�sze�nie�Gór�ni�ków�Gmi�ny�Klesz�czów�„Gwa�rek�Bru�-

nat�ny”� oraz�Pa�ra�fia� p.�w.�NMP�Aniel�skiej
w Klesz�czo�wie� przy współ�pra�cy� Urzę�du
Gmi�ny�w Klesz�czo�wie,�Gmin�ne�go�Ośrod�ka
Kul�tu�ry,� Fun�da�cji� Roz�wo�ju� Gmi�ny� Klesz�-
czów,�Za�kła�du�Ko�mu�nal�ne�go�„Klesz�czów”
oraz�Pu�blicz�ne�go�Przed�szko�la�Sa�mo�rzą�do�-
we�go�w Łusz�cza�no�wi�cach.

Uczest�ni�cy�bę�dą�mie�li�oka�zję�obej�rzeć
krót�ki� wy�stęp� dzie�ci� z te�go� przed�szko�la,
któ�ry�po�prze�dzi�Mszę�św.

Kon kurs „Nie pod le głość
w oczach dziec ka”

związ�ku�z ob�cho�dzo�ną�w tym�ro�ku 99.�rocz�ni�cą�od�zy�ska�nia
nie�pod�le�gło�ści�Gmin�na�Bi�blio�te�ka�Pu�blicz�na�w Klesz�czo�wie

zor�ga�ni�zo�wa�ła�kon�kurs�pla�stycz�ny.�Do udzia�łu�w nim�za�pro�szo�ne�zo�-
sta�ły�sze�ścio�lat�ki,�uczęsz�cza�ją�ce�do gmin�nych�przed�szko�li.�Ich�za�-
da�niem�by�ło�zi�lu�stro�wa�nie�sło�wa�„nie�pod�le�głość”. 13�li�sto�pa�da�na�stą�-
pi�ło�ogło�sze�nie�wy�ni�ków�kon�kur�su.�Lau�re�ata�mi�zo�sta�li�na�stę�pu�ją�cy
au�to�rzy�prac�pla�stycz�nych:

PPS Łę kiń sko: I m.� – Jo�an�na�Wło�dar�czyk; II m.� – Zu�zan�na
Kacz�ma�rek; III m.�– Piotr�Przy�wa�ra;�wy�ró�żnie�nia:�Wik�to�ria�Bie�liń�ska,
Prze�my�sław�Ćwik,�Fi�lip�Bla�da,�Szy�mon�Ku�be�ra,�Lau�ra�Ma�słow�ska,
Szy�mon�Bu�jacz,�He�le�na�Wi�śniew�ska.

PPS Klesz czów: I m.�– Han�na�Ka�miń�ska; II m.�– Le�na�Pie�nią�-
żek; III m.�– Ma�ria�Sta�cher�ska;�wy�ró�żnie�nia:�Do�mi�ni�ka�Man�tyk,�Ju�lia
Tom�czew�ska�-Ma�che�ta,�Ja�kub�Gaw�ryś.

PPS Łusz cza no wi ce: I m.�– We�ro�ni�ka�Gu�ryl; II m.�– Na�ta�lia�Krę�-
żoch; III m.�– Zu�zan�na�Kie�ra�siń�ska;�wy�ró�żnie�nia:�Bła�żej�Szczę�sny,
Wik�tor�Za�tor�ski,�Igor�Mi�rec�ki,�Alek�san�dra�Gę�bicz,�Ksa�we�ry�Osiń�ski,
Ali�cja�Mar�szał.

– By�li�śmy�pod wra�że�niem�ró�żno�rod�no�ści�tech�nik�i wy�sił�ku�wło�żo�-
ne�go�w wy�ko�na�ne�pra�ce.�Gra�tu�lu�je�my�nie�zwy�kłych�zdol�no�ści�pla�-
stycz�nych�– mó�wi�dy�rek�tor�GBP�Vio�let�ta�Kac�pe�rek.�– Dzię�ku�je�my
wy�cho�waw�com�za po�moc�w re�ali�za�cji�kon�kur�su.

Wrę�cze�nie�na�gród,�a ta�kże�upo�min�ków�za udział�w pla�stycz�nej
ry�wa�li�za�cji�mia�ło�miej�sce�w au�li�SOL�PAR�KU.�Przed�szko�la�ki�cze�ka�ła
jesz�cze�jed�na�przy�jem�ność:�obej�rze�nie�przed�sta�wie�nia�„Nie�do wia�-
ry!�W bi�blio�te�ce�kry�ją�się�cza�ry”�przed�sta�wio�ne�go�przez�ak�to�rów
z Te�atru�„Ma�ska”.�Spek�takl�prze�ko�ny�wał�wi�dzów,�że�bi�blio�te�ka�to
dom�dla�wie�lu�cie�ka�wych�opo�wie�ści.�Aby�do�ce�nić�tę�skarb�ni�cę�wie�-
dzy�war�to�ją�od�wie�dzać,�od�kry�wać�jej�ta�jem�ni�ce,�a przede�wszyst�-
kich�wy�po�ży�czać�ksią�żki.
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Cie ka wa wy sta wa 
et no gra ficz na

li�sto�pa�da�w Mu�zeum�Re�gio�nal�nym�w Beł�-
cha�to�wie�otwar�to�wy�sta�wę�et�no�gra�ficz�ną

„Rok�pol�ski�– ko�niec�i po�czą�tek”.�Ta�no�wa�eks�po�-
zy�cja�uka�zu�je�pol�ską�ob�rzę�do�wość�od wcze�snej
je�sie�ni�– czas�ad�wen�tu,�okres�świąt�Bo�że�go�Na�-
ro�dze�nia,�aż�do ostat�nich�dni�kar�na�wa�łu.

Eks�po�na�ty� pre�zen�to�wa�ne� na wy�sta�wie� po�-
cho�dzą� ze� zbio�rów�Mu�zeum�Ar�che�olo�gicz�ne�go
i Et�no�gra�ficz�ne�go�w Ło�dzi,� a ta�kże�ze�zbio�rów
wła�snych�Mu�zeum�Re�gio�nal�ne�go�w Beł�cha�to�wie.

Wy�sta�wę�bę�dzie�mo�żna�oglą�dać�do 11�lu�te�-
go 2018�ro�ku.
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