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Opłatkowe
spotkania
W każdym z sołectw odbyły się spotkania opłatkowe z mieszkańcami, organizowane przez samorząd gminy Kleszczów w salach i świetlicach Wiejskich
Ośrodków Kultury, udekorowanych świątecznie przez pracowników GOK w Kleszczowie. Każde ze spotkań rozpoczynało się wspólną modlitwą i poświęceniem
opłatka przez księdza z miejscowej parafii. Uczestnikom opłatkowych spotkań życzenia świąteczne i noworoczne składał
wójt Sławomir Chojnowski.

Dostawa dławika do GPZ
Jednym z kluczowych momentów dużej inwestycji, prowadzonej na zlecenie gminy przez spółkę PKP
Energetyka, była dostawa do stacji elektroenergetycznej w Kleszczowie 50-tonowego dławika i zamontowanie go w przygotowanym miejscu. 19 grudnia urządzenie zostało dostarczone 22-metrowym pojazdem i
ustawione na betonowych fundamentach przez specjalistyczną firmę Owczarek - Transport, specjalizującą się w przewozach ładunków ponadgabarytowych i
ciężkich.

Dokąd na zimowe ferie?
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przekazał informacje o miejscach i terminach
wyjazdu uczniów i studentów podczas zbliżających się zimowych ferii. Rabka Zdrój, Biały
Dunajec, Poronin oraz Maniowy to miejsca aktywnego, bo połączonego z jazdą na nartach
i snowboardzie, relaksu. Ferie zaczynają się już w połowie stycznia!
Więcej na str. 10

Malowanie wełnianą nitką
W dawnej pracowni ceramiki artystycznej GOK w
Kleszczowie od pewnego czasu zamiast gliny dominuje inny rodzaj tworzywa - wełniana przędza. Na stołach
kłębią się wielobarwne zwoje. Osiem pań w ciszy i skupieniu przeplata kolorową wełnę pomiędzy rozpiętymi
na drewnianej ramie nićmi osnowy. Od czasu do czasu
zerkają na kolorowe wydruki projektów. Każda z nich
tworzy inną pracę. Kiedy pojawi się problem o pomoc
proszą instruktora, Józefa Jakubczyka.
Więcej na str. 7 i 9

Więcej na str. 6

Powitamy
Nowy Rok
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
organizuje SPOTKANIE SYLWESTROWO-NOWOROCZNE z atrakcjami. 31 grudnia na placu przed siedzibą Urzędu Gminy
(ul. Główna 47) od godz. 23.45 rozpocznie
się niezwykle widowiskowy VIDEO MAPPING na tle bryły budynku. Wraz z nadejściem Nowego Roku zacznie się POKAZ
SZTUCZNYCH OGNI. Po jego zakończeniu oglądać będziemy niecodzienny „KONCERT NA ŚCIANIE” - muzyczny pokaz wg
scenariusza Ryszarda Bazarnika.
GOK apeluje do uczestników sylwestrowo-noworocznego plenerowego spotkania,
by ze względu na bezpieczeństwo nie przynosili z sobą i nie odpalali petard i sztucznych ogni. Prosi też, by na czas 10-minutowego pokazu sztucznych ogni zostały
pozostawione w bezpiecznym zamknięciu
zwierzęta domowe.
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Przebudowa ulicy Łącznej
eszcze w listopadzie możliwy był tu przejazd, a prowadzone w kilku punktach prace nie sprawiały zbyt wielkich problemów użytkownikom drogi. Teraz ze względu na większe zaawansowanie prac czasowo zamknięto całą ulicę Łączną - od
skrzyżowania z ul. Sportową w Kleszczowie do skrzyżowania z drogą powiatową 1921E w sąsiedztwie Strefy Przemysłowej.

J

Ograniczenia w ruchu drogowym nie dotyczą jedynie dojazdów do posesji przy ul. Łącznej. Prosimy kierowców o zachowanie
szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonej inwestycji i o wybieranie alternatywnych tras przejazdu. Utrudnienia w ruchu na ul.
Łącznej mogą potrwać do sierpnia przyszłego roku.
JS

Kto będzie mógł opiekować
się małymi dziećmi?

Na

ogłoszony przez Urząd Gminy w Kleszczowie konkurs,
dotyczący wyboru dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w roku 2017, wpłynęło 15 ofert.
Wszystkie złożone oferty spełniały wymagane kryteria, zarówno
pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Cztery kandydatki złożyły dokumenty na konkurs po raz drugi, dziesięć pozostałych ofert wpłynęło od pań, które już kilka lat pracują w naszej gminie jako opiekunki dzieci w wieku żłobkowym i cieszą się sympatią
swoich podopiecznych i uznaniem ich rodziców. Tylko jedna oferta wpłynęła od osoby, która do konkursu przystąpiła pierwszy raz.
Na dziennych opiekunów, którzy w 2017 r. będą mogli sprawować opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Kleszczów, zostały wybrane następujące panie: ● Kamila Bujacz, ● Karolina Dąbrowska, ● Ilona Górazda, ● Aldona Guryl, ● Katarzyna
Jabłońska, ● Alina Komar, ● Justyna Krężoch, ● Joanna Kurdek,
● Katarzyna Kusiak, ● Barbara Matuszczak, ● Joanna Muskała,
● Gabriela Napieraj, ● Marta Susmęd, ● Agata Urbańska, ● Aneta Zakrzewska.
- Umowy z dziennymi opiekunami są zawierane do końca sierpnia 2017 roku, bo od września będzie funkcjonował gminny żłobek
– informuje Joanna Guc, zastępca wójta gminy.
JS
Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2015.1774. ze zm.), informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Kleszczów i stronie internetowej www.kleszczow.pl wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości
Żłobnica, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, II p. pok. 26 lub telefonicznie 44 7313110 w. 132, 155.

ziennik ekonomiczny „Puls Biznesu” ogłosił nazwiska
osób, które w rankingu „Samorządowy menedżer regionu
2016” zajęły czołowe miejsca w poszczególnych województwach.
Ten ranking opracowany został po raz piąty na podstawie badania przeprowadzanego dla „Pulsu Biznesu” przez firmę ARC Rynek
i Opinia. „O wskazanie najlepiej zarządzających gminami w ich województwie prosi ona samorządowców (nie mogą, oczywiście, głosować na siebie). Respondenci biorą pod uwagę cztery kryteria:
dobre zarządzanie finansami gminy (w tym pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych), sprawne zarządzanie oświatą, inwestowanie w infrastrukturę i efektywne budowanie aktywności społecznej” - czytamy w „Pulsie Biznesu”.
W województwie łódzkim trzy czołowe miejsca w rankingu zajęli: 1. Józef Kaczmarek - burmistrz Uniejowa; 2. Zbigniew Burzyński - prezydent Kutna; 3. Sławomir Chojnowski - wójt gminy Kleszczów. Opublikowana wraz z rankingiem prezentacja naszej gminy
nosi tytuł „Najbogatsza polska gmina swój dostatek zawdzięcza
kopalni i elektrowni Bełchatów”. Stanowi krótką prezentację gminy i jej budżetu w liczbach. Wójt mówi o najważniejszych inwestycjach, które realizowane są w 2016 roku i planach dalszego rozwoju Kleszczowskich Stref Przemysłowych.
JS

D

Sprawdzanie Systemu
Zarządzania Jakością
grudnia Katarzyna Białecka, reprezentująca spółkę Zetom-Cert, przeprowadziła audyt nadzoru, który służył sprawdzeniu czy Urząd Gminy stosuje procedury związane z przyjętym
Systemem Zarządzania Jakością (SZJ).
- Zadaniem audytora było zbadanie czy w procesie realizacji
zadań publicznych wymaganych przepisami prawa oraz w świadczeniu usług administracyjnych są stosowane procedury wynikające z normy ISO 9001:2009 - mówi Marcin Matuszczak, pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie.
Podczas tegorocznego audytu sprawdzane były w szczególności procesy związane z obsługą klienta, procedury odnoszące się
do zasobów ludzkich i środowiska pracy, a także do infrastruktury
(w tym informatycznej).
Po przeprowadzeniu audytu wydana została pozytywna rekomendacja do utrzymania certyfikatu na SZJ wg PN-EN ISO
9001:2009. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Komisja
Techniczna Zetom-Cert.
JS
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pozyskanego z zadania
„Rozbudowa drogi gminnej – droga do Stefanowizny”
Całkowita ilość drewna - 33,06 m3. Skład gatunkowy: brzoza brodawkowata (minimalna cena wywoławcza brutto za 1 m3 178,20 zł), sosna zwyczajna (cena 124,20 zł), topola osika (cena
96,12 zł).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty. Termin składania ofert upływa z dniem 09.01.2017 r. o godz. 14.00.
Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 09.01.2017 r. o godz. 14.30. Jedynym
kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto.
Szczegółowe informacje o przetargu wraz z wzorem oferty zainteresowani znajdą w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Czy będą ograniczenia
do dwóch kadencji?
racamy jeszcze do listopadowej konferencji naukowej „Zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy JST 2016”,
podczas której ogłoszono wyniki rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego (JST). Konferencja
była zorganizowana wspólnie przez Sejm
RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (WAiNS)
oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, a prezentacja wyników rankingu była tylko jednym z punktów
programu.
W dalszej części wykładowcy WAiNS
przedstawili efekty swoich badań. Prof. Leszek Jasiński wygłosił wykład „Zróżnicowanie rozwoju regionów w Polsce oraz w wybranych regionach świata”, natomiast dr
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska podzieliła się wynikami swoich badań przeprowadzonych w 24 gminach, których włodarze
kierują danym samorządem od co najmniej
4 kadencji. Wykład zatytułowany „Ciągłość i
zmiana władzy a rozwój JST” był wstępem
do interesującego panelu dyskusyjnego,
którego uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie „Wielokadencyjność władzy wykonawczej w JST czynnikiem stymulującym czy ograniczającym rozwój?”.
Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,
która funkcjonowanie samorządów oceniała
krytycznym okiem, zwróciła uwagę na różne strategie działania wielokadencyjnych
prezydentów miast i wielokadencyjnych
wójtów gmin. Analizowała takie zjawiska,
jak budowanie stabilnych zespołów urzędniczych do realizacji zadań, sposoby nawiązywania dobrych relacji włodarzy z radnymi, a także nepotyzm czy klientelizm. Jej
końcowy wniosek sprowadził się do tego,
że samorządy kierowane od kilku kadencji
przez tego samego prezydenta, burmistrza
czy wójta notują wyraźnie wyższe tempo
rozwoju niż JST, w których często dochodzi
do zmian liderów.
W pełnej emocji dyskusji, którą wywołał wykład, głos zabierali m.in. Marek Miros - burmistrz Gołdapi w latach 1990-2014,
a także przedstawiciele władz samorządowych kilku miast i gmin. Na koniec głos
zabrał poseł Andrzej Maciejewski - przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu

W

Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Opowiedział o głównych założeniach przygotowywanej dwukadencyjności w samorządach.
- Czy to będzie wprowadzone? Coraz
bardziej wierzę, że tak, bo nawet Nowoczesna o tym już mówi, Prawo i Sprawiedliwość też, Kukiz (którego sam reprezentuję),
także o tym mówi - informował poseł.
Mówił też, że kadencje byłyby „odliczane” z chwilą od najbliższych wyborów samorządowych. Uzasadnieniem dla takiego rozwiązania byłoby stworzenie jednolitej
koncepcji na wszystkich szczeblach.
- Często wspomina o niej pan minister
Andrzej Dera. Chodzi o uporządkowanie
struktury państwa poprzez przyjęcie jako
obowiązującego wzoru dwóch 5-letnich kadencji prezydenta RP - mówił. I dodawał,
budząc zrozumiałe zainteresowanie:
- W kuluarach mówi się jeszcze o bezpośrednich wyborach starostów i marszałków. Chodzi o to, aby ci państwo mieli
wzmocnioną funkcję wykonawczą i przestali zazdrościć wam (tj. wybieranym bezpośrednio prezydentom, burmistrzom i wójtom
- przyp. red.) stabilności w pracy. Bo niejeden starosta wchodzi na sesję i nie wie, czy
wyjdzie z niej jako bezrobotny czy ciągle
jeszcze jako starosta.
Szef Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej poinformował też, że
parlamentarzyści rozważają przy tym, w jaki
sposób można byłoby najlepiej „zagospodarować” potencjał i wiedzę tracących władzę
samorządowców.
- Nie szanujemy w Polsce osób z wiedzą i doświadczeniem - podkreślił. - Jeśli
te zmiany, o których mówię, wejdą w życie,
to będę się starał przeforsować koncepcję
stworzenia „zasobów kadrowych do wykorzystania”. Mówiąc inaczej, każda osoba
publiczna, która pełniła funkcję jedną czy
dwie kadencje, trafiałaby do zasobów kadrowych państwa i była do dyspozycji na
różnych szczeblach.
Trudno ocenić czy to zapewnienie uspokoiło uczestników dyskusji. Prawdziwe debatowanie nad zapowiadanymi zmianami
zacznie się wtedy, kiedy zostaną pokazane
projekty konkretnych ustaw.
JS

Zdobądź nowy zawód i nie bój się zmian
Gminne Centrum Informacji w Kleszczowie będzie prowadzić nabór
Do 15osóbstycznia
do nowego projektu szkoleniowego. Projekt jest adresowany do osób, które

- mówiąc najogólniej - zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, bądź
są zagrożone zwolnieniem.
Tematyka szkoleń, które będą realizowane w ramach projektu „Nie bój się zmian”, pozwoli przygotować osoby chętne do pracy w takich zawodach, jak: magazynier, magazynier /logistyk, sprzedawca OZE, rejestrator lub rejestratorka medyczna, opiekun osób starszych.
Zainteresowani mogą telefonować do GCI w Kleszczowie (tel.44 731 36 46), gdzie uzyskają też więcej szczegółowych informacji o przebiegu szkoleń oraz późniejszych stażach.
JS
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KOMUNIKATY
Ważne dla klientów poczty
Urząd Pocztowy w Kleszczowie od
pewnego czasu ma zmieniony numer telefonu. Aktualny to 44/ 632-30-83. Mieszkańców gminy informujemy też, że w piątki
poczta w Kleszczowie jest czynna w godz.
11.00-20.00. W pozostałe dni powszednie sprawy na poczcie można załatwiać
w godz. 7.30-14.30.
Termin zapłaty za odbiór odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości
oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem 31 grudnia upływa termin zapłaty IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ●
przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.
Przypominamy krwiodawcom
Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, organizowana przez Gminny Klub
Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie, odbędzie się w piątek 23 grudnia. Osoby chcące uczestniczyć w ostatniej z tegorocznych akcji powinny zgłosić
się w kompleksie SOLPARK w godzinach
9.00-12.00.
GUS zaprasza do wypełnienia ankiety
W 2021 roku zostanie przeprowadzony kolejny Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań. W ramach przygotowań do spisu Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne.
Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego
na stronie internetowej GUS http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl oraz na stronach
poszczególnych urzędów statystycznych.
Ankietę można wypełniać do dnia 30 grudnia 2016 r.
Stawki abonamentu RTV w 2017 roku
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
zdecydowała, iż od 1 stycznia 2017 roku
opłaty abonamentowe pozostaną na poziomie obowiązującym w 2016 roku. Za
używanie radia trzeba będzie zapłacić 7 zł
miesięcznie, a za używanie odbiornika telewizyjnego (lub radia i telewizora) - 22,70 zł
na miesiąc. Płacąc abonament za cały rok
z góry uzyskuje się 10 proc. rabatu, przy
czym opłatę należy wnieść do 25 stycznia
2017 r.
Abonament RTV to obowiązkowa danina publiczna pobierana przez Pocztę Polską i w całości dzielona przez KRRiTv na
potrzeby mediów publicznych.
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35 lat temu mieliśmy stan wojenny
tan wojenny - jeden z największych dramatów w XX-wiecznej historii Polski, zaczął się w mroźną noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Komunistyczne władze wraz z aparatem bezpieczeństwa przygotowywały się do niego już od kilkunastu miesięcy. Zaraz
po północy umundurowane grupy milicjantów i zomowców rozpoczęły akcję aresztowań opozycyjnych działaczy w całej Polsce. Na ulice
większych miast oprócz milicyjnych suk wyjechały wojskowe wozy bojowe i czołgi. Wszyscy mundurowi nosili broń.
Dziś ocenia się, że w dniu wprowadzenia stanu wojennego do
działań represyjnych i porządkowych zostało w naszym kraju zaangażowanych ok. 70 tys. żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, 30 tys.
funkcjonariuszy milicji i bezpieki. Na ulice miast wyjechało 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 bojowych wozów piechoty,
9000 samochodów. W użyciu były też śmigłowce i samoloty transportowe. Aż ¼ tych sił skoncentrowano w Warszawie i okolicach. Wojciech Jaruzelski ogłaszając powstanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzenie stanu wojennego przekonywał, że wybiera
„mniejsze zło”.

S

Foto ze strony polskieradio.pl

Wojskowa junta przejmując władzę i kończąc tym samym trwający od porozumień sierpniowych 1980 roku czas trudnego dialogu z
wolnymi związkami zawodowymi, nie miała świadomości, jakie szkody wyrządza Polsce i Polakom oraz jak długotrwałe będą skutki podjętych wtedy decyzji.
Brak jakichkolwiek kar dla twórców stanu wojennego wprowadził
bez wątpienia mętlik w świadomości Polaków. Czyn nie ukarany nie
może być przecież zły! - przekonują zwolennicy zastosowanego przed
35 laty radykalnego zamknięcia ust opozycji. Nie brakuje też osób,
które dolegliwości stanu wojennego są skłonne sprowadzać do … braku „Teleranka” - popularnego programu dla dzieci, nadawanego w TV
w każdą niedzielę o godz. 9.00. A pułkownik Mazguła cały traumatyczny okres stanu wojennego (trwającego przecież do 22 lipca 1983 r.)
widzi głównie przez pryzmat prowadzonych przy koksownikach sympatycznych i kulturalnych dialogów obywateli z żołnierzami LWP.
Rzetelnej pamięci o historycznym dramacie sprzed 35 lat nie
sprzyjała dotąd aktywność naszych twórców kultury. Do wyjątków należą dzieła takie jak film „Śmierć jak kromka chleba”. Znacznie większą popularnością cieszyły się „Rozmowy kontrolowane” - komedia
pokazująca karykaturalny obraz sytuacji i postaci z pierwszych miesięcy „wojny polsko-jaruzelskiej”.

Gorliwi uczestnicy akcji „Azalia” i „Jodła”
„Wybór terminu rozpoczęcia operacji wprowadzania stanu wojennego był uzasadniony kilkoma ważnymi powodami. Pierwszym było
logiczne wyznaczenie nocy z soboty na niedzielę, gdyż takie rozwiązanie ograniczało natychmiastową reakcję „Solidarności”. Dla Jaruzelskiego oczywiste również było iż musiało to nastąpić przed 15

grudnia” - pisze Marek Jasiński w opracowaniu „Przygotowanie, wprowadzenie oraz pierwsze dni stanu wojennego w Bełchatowie”. Powołując się na informacje z książki historyka Andrzeja Paczkowskiego
„Wojna polsko-jaruzelska” autor wyjaśnia, że „w tym dniu mijał dwumiesięczny okres, na jaki przedłużono służbę wojskową 46 tysiącom
żołnierzy <starego rocznika>. Dalsze przedłużenie było możliwe pod
warunkiem, że kraj znajdzie się w stanie wojny”. M. Jasiński pisze dalej: „Nie mniej ważny był termin posiedzenia Komisji Krajowej (NSZZ
Solidarność - przyp. red.) w Gdańsku (11-12 grudnia), co dawało
szansę na zatrzymanie nie tylko członków władz krajowych związku,
ale też regionalnych”.
W mroźną noc 13 grudnia ’81 funkcjonariusze aparatu bezpieki mieli pełne ręce roboty nie tylko w Gdańsku. W każdym większym
mieście Polski trwała od północy akcja „Jodła”. Jej celem było zatrzymanie i przetransportowanie do przygotowanych wcześniej aresztów i
zakładów karnych wytypowanych osób, które władza uznała za groźne dla bezpieczeństwa państwa. W aresztowaniach i transporcie brało
udział ok. 10 tysięcy funkcjonariuszy MSW.
Kilkadziesiąt minut przed północą z 12 na 13 grudnia zaczęła się
też akcja „Azalia”. Jej uczestnicy (ok. 700 funkcjonariuszy SB i MO,
ok. 3000 żołnierzy podległych ministrowi spraw wewnętrznych Cz.
Kiszczakowi, a także 1200 żołnierzy oddelegowanych przez wojsko)
miało za zadanie opanować ponad 450 obiektów służących łączności
(stacji teletransmisyjnych oraz central telefonicznych) i przerwać połączenia telefoniczne. Jednym z celów tych działań było uniemożliwienie
działaczom „Solidarności” przekazywania informacji o wydarzeniach
związanych z wprowadzeniem stanu wojennego. Zamilkły telefony.
W bełchatowskiej centrali telefonicznej przy ul. Kościuszki pracę trzech pracowników Urzędu Telekomunikacji nadzorowało przez
pierwszą noc stanu wojennego dziewięciu esbeków i milicjantów. Marek Jasiński w przytoczonej już pracy informuje, że kiedy pracownicy
kończyli zmianę musieli podpisywać oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy wydarzeń, które miały miejsce w UT.
Łączność w mieście (podobnie jak w innych miastach woj. piotrkowskiego) włączono jeszcze przed południem w niedzielę 13 grudnia. W tym czasie osoby, na których zatrzymaniu i internowaniu najbardziej zależało wojskowym władzom, były już w „internacie” (jak
powszechnie nazywano później miejsca pobytu internowanych). Łączność międzymiastową uruchomiono znacznie później.

Na Dolnośląskim wywrócili milicyjną nysę
Czy w rejonie bełchatowskim nocą 13 grudnia doszło do zatrzymania najbardziej aktywnych działaczy „Solidarności”? Jak podaje M.
Jasiński w Bełchatowie o godz. 0.45 doszło do zatrzymania działacza
NSZZ „Solidarność” w KWB Bełchatów, a zarazem członka Zarządu
Regionu Ziemi Piotrkowskiej - Stefana Borysewicza. „Tej nocy internowano również dwóch rolników reprezentujących NSZZ RI „Solidarność”: przewodniczącego Zarządu Gminnego w Bełchatowie Bogdana Zakrzewskiego oraz aktywnego działacza tych struktur, Sławomira
Sadurskiego”. Jak wynika z dokumentów źródłowych przechowywanych w łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej S. Borysewicz
był internowany w Łowiczu do 24 sierpnia 1982 r., B. Zakrzewski - w
Sieradzu i Łowiczu do 2 kwietnia 1982 r., zaś S. Sadurski w tych samych ośrodkach internowania do 30 kwietnia 1982 r.
Niepowodzeniem esbeków zakończyła się podjęta na Osiedlu Dolnośląskim akcja zatrzymania Stanisława Knasia z KWB Bełchatów.
„Na podstawie posiadanych informacji można stwierdzić, że do internowania nie doszło na skutek zdecydowanej postawy mieszkańców
Osiedla Dolnośląskiego. Przed blokiem, w którym mieszkał Knaś zebrała się znaczna liczba osób, które uniemożliwiły skuteczne przeprowadzenie akcji. W tym czasie przewrócona została jedna z przybyłych
na miejsce milicyjnych „nysek” - czytamy w tekście M. Jasińskiego.
S. Knaś ukrywał się przez kolejne trzy dni, zmieniając kilka razy
miejsce pobytu. SB zatrzymała go 16 grudnia, kiedy przyjechał do pracy w kopalni. Najpóźniej, bo dopiero 22 grudnia bezpieka zatrzymała
ciąg dalszy na str. 9
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KWB Bełchatów w liczbach

Akademia Caparol

grudnia, kiedy w Bełchatowie odbywały się oficjalne obchody górniczej Barbórki, Marian Rainczuk, dyrektor Oddziału
KWB Bełchatów PGE GiEK S.A. przedstawił aktualne informacje o
planach stawianych przed kopalnią, a także o danych, ilustrujących
jej działalność w 2016 roku. W tym roku jest planowane wydobycie 39,9 mln ton węgla brunatnego. Do 5 grudnia KWB wydobyła 36
mln ton węgla. Górnicy zdjęli ponadto 110 mln m sześć. nadkładu,
wypompowali z odkrywek 201 mln m sześć. wody.

grup szkoleniowych zamierza w przyszłym roku
31 różnych
przyjąć Centrum Szkoleniowe firmy Caparol w Żłobnicy. To

5

Załoga Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów liczyła na dzień
10 listopada 4903 pracowników. Jeśli chodzi o ruch kadrowy to w
mijającym roku 233 osoby rozwiązały stosunek pracy, w tym 209 w
ramach Programu Dobrowolnych Odejść.
Dyrektor M. Rainczuk ocenił też stan bezpieczeństwa pracy
górników. Od 2004 r. nie było w KWB Bełchatów wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Od 2011 roku liczba wypadków przy pracy systematycznie zmniejszała się z 23 do 9 w roku 2015. W 2016 roku
zdarzyło się 10 wypadków przy pracy.
Najważniejsze zadania, jakie stoją przed kopalnią w 2017 roku
to m.in. uzyskanie koncesji na wydobycie węgla znajdującego się
na tzw. zboczu transportowym w Polu Bełchatów i uruchomienie
kamieniołomu na południowym zboczu w odkrywce Szczerców.
JS

Załóż firmę za dotację, odbieraj
wynagrodzenie przez rok

Do 10 stycznia 2017 r. trwa nabór uczestników do projektu
„Sukces we własnej firmie". Projekt jest kierowany do osób, które mieszkają w województwie łódzkim, nie pracują i ukończyły 30
lat. Projekt przewiduje udzielenie 65 dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypłacanie wsparcia pomostowego
do wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy.
Więcej szczegółów o projekcie i zasadach rekrutacji znaleźć można na stronie internetowej www.swwf.pl. Zainteresowani projektem mieszkańcy gminy Kleszczów mogą się kontaktować
z Gminnym Centrum Informacji w Kleszczowie, tel. 44/ 731 36 46.

ponad 540 osób, które podczas zajęć zaplanowanych na 7 do 14
godzin (większość to szkolenia 12-godzinne), będą zdobywać wiedzę o produktach firmy Caparol i ich właściwym wykorzystaniu, zarówno do odnawiania, jak i dekoracyjnego wykańczania ścian i elewacji.

„Nie ograniczamy się tylko do szkoleń produktowych, przygotowaliśmy również ofertę kursów z zakresu kolorystyki oraz biznesu.
Szkolenia z koloru będą skierowane przede wszystkim do naszych
partnerów handlowych oraz wykonawców chcących poszerzyć
swoją wiedzę o psychologii koloru, doradztwie kolorystycznym dla
klientów końcowych oraz o możliwościach naszego systemu kolorowania” - informuje firma na swojej stronie internetowej.
Na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy Caparol otwiera
się na szkoły budowlane, oferując specjalne szkolenia dla 14-osobowych grup uczniów takich właśnie placówek. Większość szkoleń
będzie połączona z zajęciami praktycznymi. Pierwszą grupę Centrum Szkoleniowe firmy Caparol przyjmie już 7 lutego. „Aby skorzystać z naszej oferty szkoleniowej wystarczy wydrukować formularz
zgłoszeniowy znajdujący się na stronie caparol.pl w sekcji szkolenia, wypełnić dane i przesłać je na adres: szkolenia@caparol.pl” informuje firma.
JS

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.
Zarząd i Pracownicy
ARR „ARREKS” S.A.

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2017
życzą
Zarząd i Pracownicy
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
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Trzymajmy za nich kciuki
W roku szkolnym 2016/2017 w 74
uczniów Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta sprawdzało swoją wiedzę w eliminacjach
wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:
● Svenja Mikłaszewska - język niemiecki,
chemia, geografia, ● Brunon Kukieła - wiedza o społeczeństwie, ● Julia Sołtys - wiedza o społeczeństwie, geografia, ● Ewelina
Gierakowska - wiedza o społeczeństwie, ●
Jakub Pustelnik - wiedza o społeczeństwie.

Dziecięce kolędowanie
14 uczestników ze szkół i przedszkoli naszej gminy przystąpiło do Przedszkolno-Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Kolędować Małemu”. W tym roku jego
organizatorem było Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie, a przesłuchania małych wykonawców odbywały się
w sali widowiskowej GOK w Kleszczowie.

NR 24/449

Galerię zdjęć z występu uczniów
i przedszkolaków znaleźć można m.in. na
stronie http://www.wikom.pl/ppskleszczow.

Przedświąteczne zajęcia
Uczniowie klasy językowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie wybrali się 8 grudnia do przedszkoli
w Łuszczanowicach oraz Łękińsku. Poprowadzili z dziećmi zajęcia z języka angielskiego poświęcone tematyce świątecznej. Było śpiewanie związanych z Bożym
Narodzeniem utworów, było też malowania bombek i gwiazdek świątecznych. Dla
pierwszoklasistów z ZSP było to cenne doświadczenie pedagogiczne.

ciąg dalszy ze str. 1

Opłatkowe
spotkania

Po wspólnym złożeniu sobie życzeń i podzieleniu się opłatkiem członkowie wspólnot
zasiadali przy przystrojonych stołach, na których znajdowały się wigilijne potrawy. W części artystycznej w repertuarze kolędowym
prezentowała się młodzież szkolna, uczęsz-

Świetne wyniki w konkursie
biblijnym
Uczniowie kl. V SP w Łękińsku: Maja
Augustyńczyk, Katarzyna Dwornik i Eryk
Krzympiec znakomicie spisali się w II etapie XXII Konkursu Wiedzy Biblijnej z Ewangelii według św. Mateusza. W rywalizacji
brało w sumie udział 56 uczniów ze szkół
powiatu radomszczańskiego i bełchatowskiego. Maja Augustyńczyk i Eryk Krzympiec zajęli pierwsze miejsca ex aequo,
a Katarzyna Dwornik - miejsce III. Maja
i Eryk zakwalifikowali się do finałowej rozgrywki, która w lutym odbędzie się w Częstochowie.

czająca na zajęcia wokalne i zajęcia gry na
gitarze, organizowane przez GOK w Kleszczowie. W Łękińsku uczestnicy spotkania

Poznały prawa pacjenta

Celem konkursu było: kultywowanie tradycji bożonarodzeniowego kolędowania,
promocja młodych wykonawców, integrowanie dzieci z terenu naszej gminy oraz
kształtowanie w nich umiejętności współzawodnictwa. Zadaniem uczestników było
zaprezentowanie w języku polskim dowolnie wybranej kolędy lub pastorałki. Laureaci
konkursu wystąpili 16 grudnia podczas charytatywnej imprezy w Szkole Podstawowej
w Kleszczowie.

W ramach projektu „Ciekawe zawody”
realizowanego na świetlicy szkolnej uczniowie kl. IV-VI szkoły w Łękińsku spotkali się
8 grudnia z pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, dzięki czemu dowiedzieli się jakie prawa przysługują
im i ich rodzicom podczas pobytu w szpitalu lub w sanatorium. Podsumowaniem lekcji był konkurs wiedzy z atrakcyjnymi nagrodami.

opłatkowego mogli słuchać kolęd w wykonaniu Kleszczowskiego Chóru Mieszanego „So-

Awansował do centralnego
finału olimpiady
Do udziału w zorganizowanej po raz
pierwszy Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności zgłosiło się dwoje
uczniów ZSP w Kleszczowie - Aleksandra

USŁUGI MINIKOPARKĄ 3,5 t
USŁUGI TRANSPORTOWE do 10 t
Wykonujemy usługi w zakresie:
● korytowanie i równanie terenu,
● przyłącza wodno-kanalizacyjne,
● wykopy pod fundamenty, prąd, gaz
● oczyszczalnie przydomowe itp.
● transport i sprzedaż (piasek, kamień, tłuczeń, czarnoziem)
Wolica 170, 97-410 Kleszczów, tel. 516-596-167

ciąg dalszy na str. 8

nore”, a w Żłobnicy - w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów
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Tkanina jak obraz

nstruktor zajęć z tkactwa artystycznego Józef Jakubczyk
to znany nie tylko w naszym regionie artysta. Przez wiele
lat specjalizował się głównie w tkaninie artystycznej. Swoją przygodę ze sztuką J. Jakubczyk rozpoczynał ponad 35 lat temu od malowania obrazów. Tematyka jego prac tkanych z przędzy wełnianej to
głównie natura - kwiaty, górskie pejzaże, ukwiecone łąki. Swe dzieła prezentował na wielu wystawach w Polsce i za granicą (m.in. w
Tuluzie, Paryżu, Bordeaux, Grenoble).

I

Między wątkiem a osnową

- Początek pracy nad tkaniną artystyczną to jest idea czyli jakiś projekt malarski albo zdjęcie - mówi Józef Jakubczyk. - Następnie dobieramy odpowiednie kolory nici. Na bazie tego co widzimy w
projekcie tworzymy poprzez swoją wrażliwość i kreatywność zupełnie nową rzecz.
Istotne są przygotowania techniczne, które trzeba poczynić
przed przystąpieniem do pracy. Na drewnianej ramie z wbitymi już
gwoździkami trzeba naciągnąć osnowę z nici lnianej, popularnej
dratwy. Potem tworzy się krajkę, czyli pasek o szerokości około 2
cm, wykonany z samych nici lnianych. To początkowy element, który służy do usztywnienia pracy.
Właściwa praca twórcza, czyli „wątkowanie” polega na przeplataniu nici wełnianych pomiędzy nićmi osnowy. Często równocześnie twórca przeplata dwie - trzy nici, bo obok siebie występują różne kolory. Szczególnie trudno robi się obraz, na którym mają
być widoczne pionowe konstrukcje czy elementy (np. pnie drzew,
ludzkie postacie). Taką kompozycję łatwiej jest tworzyć w układzie
poziomym. Na koniec związuje się nici osnowy i podszywa je pod
spód. Każda praca jest wykańczana górną krajką.

ce, które tu tworzymy mają niewielkie formaty, oprawimy je jeszcze
w ramkę z passe-partout, a potem w drewnianą ramę.
Takie gotowe, tkane obrazki oglądać można w głównym holu

kleszczowskiego domu kultury. Eksponowane prace są efektem
wcześniejszych warsztatów, prowadzonych także pod okiem Józefa
Jakubczyka. Ich autorki to: Zofia Kopeć, Lucyna Jakubczyk, Halina
Skoczyńska, Krystyna Stokłosa. Janina Gawor, Alicja Bujacz, Teresa Domagała, Jadwiga Jańczyk, Urszula Gieroń, Urszula Michałek
i Jadwiga Cieślak. Niektóre z pań tkactwo pochłonęło na dobre. W
tym roku zgłosiły się do kolejnej edycji warsztatów. Spotykają się na
trzygodzinnych zajęciach co dwa tygodnie. Teraz pracują nad kompozycjami większymi. W ostatecznej formie będą miały ok. 30 cm
szerokości i do 40 cm długości.
- Jeśli ktoś opanuje od strony technicznej sztukę tkania małych
formatów, to i z dużymi poradzi sobie bez trudu - przekonuje J. Jakubczyk.

Trzecie warsztaty tkackie

Zajęcia z tkactwa artystycznego są w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone po raz trzeci. Uczestnicy pierwszych warsztatów zaczynali swoją przygodę od niewielkich formatów. Na początek poznawali sztukę przeplotu. Dopiero w drugiej edycji sięgnęli po
trudniejsze wyzwania.
- Panie są bardzo zdolne - podkreśla instruktor. Nie ma w tych
słowach ani cienia przesady. Wystarczy spojrzeć na ich prace, pokazane na wystawie.
Materiały potrzebne do tkania (drewniane ramy z nabitymi
gwoździami, dratwę oraz wełnę tkacką) zamawia Gminny Ośrodek
Kultury. Podstawowy materiał na wątek czyli kolorową wełnę tkacką zamówiono w firmie Koronka-Bobowa Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego.
- To jedna z niewielu spółdzielni tego typu, które jeszcze przetrwały, produkując gobeliny i koronki - mówi Józef Jakubczyk. - Kiedyś takie spółdzielnie działały w Łódzkiem: w samej Łodzi, ale też
w Wolborzu, Tomaszowie Mazowieckim, Łowiczu. Nic już po nich
nie pozostało.
Na szczęście wraz z nimi nie zaginęła pasja tworzenia tkaniny artystycznej. Działają prywatne pracownie twórcze, a uzdolnieni
amatorzy spotykają się na takich warsztatach, jak ten, prowadzony
w kleszczowskim GOK.

Nie wolno się nudzić

- W taki sposób powstaje tkanina przedstawiająca, jednostronna, „udająca” obraz - podsumowuje J. Jakubczyk. - Powstaje z włókna naturalnego, a więc materiału, który chłonie światło, jest
przyjemny dla oka, fajnie się go dotyka… Ze względu na to, że pra-

Jedną z takich zdolnych amatorek tkactwa jest Urszula Michałek. Właśnie pracuje nad swoją czwartą kompozycją.
- Na początku oczywiście nie miałam pojęcia, jak to się robi wspomina. - Teraz już wiem. Wiem też, że to zajęcie daje mnóstwo
przyjemności. Ciągnie mnie do tego.
Więc na tkanie poświęca też czas domowy. Trzy godziny zajęć w GOK-u co dwa tygodnie to trochę za mało. Projekt wybrała na
podstawie fotografii. Nie odwzorowuje wiernie całego zdjęcia. Wybrała fragment, na którym widoczne są pnie połamanych drzew.
Artystyczne tkanie stało się również pasją Teresy Domagały.
Zbocze góry odcinające się ciemną barwą od jasnego nieba - to obraz, który z pomocą wełny „maluje” pani Teresa. To jej czwarta praca.
ciąg dalszy na str. 9
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Kowalska i Dominik Kaźmierski. W gronie
22 uczniów wzięli udział w etapie okręgowym. Wśród 10 osób, które po napisaniu
testu awansowały do centralnych zawodów
w Warszawie znalazł się D. Kaźmierski.
Główną nagrodą w olimpiadzie jest możliwość studiowania na wybranym kierunku w
renomowanych uczelniach w Polsce.

Multimedialni gimnazjaliści
5 grudnia w Radomsku odbył się finał drugiej edycji Multimedialnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przedstawiali prezentacje

multimedialne w języku angielskim o wybranych krajach. Wśród laureatów (na zdjęciu) znaleźli się również uczniowie gimnazjum w Kleszczowie. Jan Pawelec (Ic) za
prezentację poświęconą Australii zdobył III
nagrodę. Prezentacja Marty Gąciarek (Ic)
została uhonorowana wyróżnieniem. Prezentację przygotowaną przez J. Pawelca
można znaleźć na stronie www.gimkleszczow.pl.

We współpracy z Goethe
Institut
25 uczniów klas III SP Łękińsko brało udział w spotkaniu ze św. Mikołajem w
warszawskim Teatrze Kamienica. Odbył się
tu spektakl i animacje przygotowane przez
Ambasadę RFN w Warszawie i Goethe Institut w ramach obchodów 25-lecia dobre-

go sąsiedztwa między Polską a Niemcami.
Ponad godzinne przedstawienie związane było z tematyką świąteczną, a niemieckie słówka, wierszyki i piosenki wplecione
w treść spektaklu pozwalały uczniom aktywnie uczestniczyć w zabawie. Później
brali też udział w konkursie rysunkowym
oraz zajęciach muzycznych.

tycznych poznawali współczesne systemy
elektroniczne i informatyczne.

Komputerowe kartki
świąteczne
Na konkurs związany z przygotowaniem grafiki komputerowej na kartkę bożonarodzeniową, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie zgłosili 38 prac.
Wśród uczniów klas I-III kolejne miejsca zajęli: I - Martyna Kołodziejczyk (II b), II - Filip Dylak (II d), III - Samuel Skurkiewicz (III
b) oraz Kacper Śmiertka (II b). W klasach
starszych (IV-VI) nagrody zdobyli: I - Miłosz
Dylak (V a), II - Jakub Kokosiński (VI c), III
- Zuzanna Kamińska (VI c) oraz Weronika Różańska (V a). Zwycięskie i wyróżnione prace zostały wykorzystane do przygotowania kartek świątecznych, które szkoła
wysłała do innych szkół i instytucji.

Na festiwalu piosenki
bożonarodzeniowej
Uczennice Szkoły Podstawowej w
Kleszczowie zgłosiły się na międzyszkolny festiwal piosenki bożonarodzeniowej w
Stobiecku Szlacheckim. Wykonywały popularne utwory w języku angielskim i niemieckim. Uczennica kl. IV a - Ana Bento
Maia de Carvalho za swoje wykonanie „Let
it Snow” otrzymała wyróżnienie.

Uczą się na politechnice
i w fabrykach
Kolejne zajęcia poza szkołą odbyli w
grudniu uczniowie III klasy Technikum Nowoczesnych Technologii. Wyjechali m.in.
na Politechnikę Łódzką, gdzie w Laboratorium Pomiarów Ochrony Przeciwporażeniowej wykonywali pomiary, a w laboratoriach
Katedry Mikroelektroniki i Technik Informa-

Wakacyjna praca
w Niemczech
tudenci, którzy wakacyjne miesiące są gotowi poświęcić
na zarobkową pracę w Niemczech, mogą kontaktować
się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Do 16 stycznia przyjmowane są tu dokumenty potrzebne do starania się o wyjazd.
Będzie to praca w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, być może też w przemyśle. Mogą się o nią
ubiegać tylko i wyłącznie studenci szkół wyższych, zamieszkujący
lub studiujący na terenie województwa łódzkiego. W tym roku WUP
w Łodzi nie ustalił limitu przyjmowanych podań, więc szanse na zatrudnienie są większe.
Dokumenty można uzyskać w siedzibie WUP w Łodzi, albo pobrać ze strony internetowej http://wuplodz.praca.gov.pl/-/3864471praca-wakacyjna-dla-studentow-w-niemczech-lato-2017-. Na tej
stronie zainteresowani uzyskają też szczegółowe informacje o projekcie wakacyjnej pracy w Niemczech. W razie dodatkowych pytań
można kontaktować się telefonicznie 42/ 663 02 70.
JS
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Na zajęcia z montażu urządzeń i systemów mechatronicznych przyszli technicy-mechatronicy wyjechali do spółki Famot Pleszew, należącej do największego
producenta obrabiarek sterowanych numerycznie na świecie -DMG MORI. Poznawali proces produkcji i montażu maszyn sterowanych numerycznie, zwiedzając główne
obiekty. Zapoznali się też z organizacją
produkcji w nowoczesnym zakładzie pracy.

Tworzyli pachnące świece
i mydełka
9 grudnia uczniowie klas trzecich SP
Kleszczów z niewielką pomocą nauczycieli oraz osoby prowadzącej warsztaty wykonywali pachnące świece i mydełka. Pięknie zapakowane zostały przeznaczone na
szkolny, przedświąteczny kiermasz charytatywny.

Wsparli schronisko
dla zwierząt
Uczniowie VI c w SP Kleszczów przeprowadzili zbiórkę karmy dla psów i kotów,
a następnie zawieźli ją do bełchatowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Przy okazji dowiedziały się, jak funkcjonuje schronisko, obejrzały w jakich warunkach
przebywają tu bezdomne czworonogi.
Opracował JS z wykorzystaniem
informacji i zdjęć udostępnionych
przez szkoły samorządowe

Sprzedam działkę rolną (ok. 1 ha).
Tel. 669-325-317
Do wynajęcia w Łękińsku
umeblowany dom z garażem.
Tel. 506-846-829
OPIEKUN DZIENNY

Gorąco zachęcam rodziców z pociechami do zapoznania się z miejscem, gdzie
maluchy będą się wszechstronnie rozwijały i świetnie bawiły pod czujnym
okiem doświadczonej opiekunki dziennej.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z miejscem opieki i ze mną osobiście.

Łuszczanowice, tel. 692-013-317.
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ciąg dalszy ze str. 7

Tkanina jak obraz
- Lubię tego typu zajęcia - przyznaje. - Wcześniej dużo haftowałam.
Wyjątkowo barwną pracę tworzy Zofia Kochel. Już na początkowym etapie naliczyła jedenaście różnych kolorów wykorzystanej
wełny. A dojdą jeszcze kolejne. Autorka wybrała tematykę abstrak-
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ciąg dalszy ze str. 4

35 lat temu...
Stanisława Piskorskiego - przewodniczącego Komisji Zakładowej „Solidarność” w Bełchatowsko-Pomorskim Kombinacie Budowy Elektrowni. Jak pisze M. Jasiński jego internowanie w Sieradzu i Łowiczu trwało do 14 stycznia 1982 r. Został zwolniony „po podpisaniu 14 I 1982 r.
zobowiązania do zaniechania wszelkiej działalności niezgodnej z dekretami stanu wojennego”.
W całej Polsce w pierwszych dniach stanu wojennego internowano 9736 osób. Stanowi to ponad 90 proc. osób z list tworzonych od
wielu miesięcy (jak wynika z dokumentów Wydziału Śledczego KW
MO w Piotrkowie Tryb. Stanisława Knasia wytypowano do zatrzymania „w okresie poważnego zagrożenia” już w listopadzie 1980 r., podaje M. Jasiński).
„Do 31 grudnia 1981 r. internowano na terenie województwa piotrkowskiego 41 osób, w tym jednego członka Komisji Krajowej, 13
członków zarządów regionalnych, 15 członków komisji zakładowych
oraz dwóch przewodniczących delegatur NSZZ „Solidarność” - podsumowuje autor, który przez kilka lat pracował w łódzkim oddziale IPN.

Ciągle trzeba stawiać te pytania

cyjną. Nie korzystała wcześniej z zajęć warsztatowych w domu kultury. Pochłaniała ją praca zawodowa.
- Teraz jestem na emeryturze. Trzeba coś robić z czasem, nie
wolno się nudzić - tłumaczy swoją decyzję o zapisaniu się do grupy tkackiej.
W gronie uczestniczek zajęć jest także Janina Gawor. Popołudniowe spotkania na warsztatach w GOK-u to w jakimś stopniu jej
powrót do zawodu tkaczki, choć w zupełnie innym wymiarze i technice. Pani Janina przez kilka lat pracowała w Bełchatowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego - popularnej „Bawełniance”.

Jak w każdym klasycznym zamachu stanu miejscami szczególnej
troski dla przejmujących władze stały się ośrodki przekazu informacji,
a więc w pierwszym rzędzie radio i telewizja oraz redakcje gazet. „350
funkcjonariuszy milicji i SB, 550 żołnierzy MSW oraz około 3000 żołnierzy obsadziło wszystkie obiekty radia i telewizji” - informuje Wikipedia, opisując działania podjęte nocą 13 grudnia ‘81.
Od chwili wprowadzenia stanu wojennego przez parę tygodni
„Dziennik Telewizyjny” był nadawany ze studia przygotowanego na terenie jednostki wojskowej przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Komunikaty WRON oraz informacje o sytuacji w kraju odczytywali prezenterzy w wojskowych mundurach. W poniedziałek 14 grudnia do kiosków
trafiły wydania tylko dwóch gazet. Jedną z nich był dziennik PZPR
„Trybuna Ludu”, drugą - „Żołnierz Wolności” - gazeta adresowana do
wojskowych. Pozostałe tytuły gazet i czasopism zniknęły z rynku na
parę tygodni, kilka z nich nie odrodziło się już nigdy.

Tkactwo jako terapia

Józef Jakubczyk podkreśla znaczenie zajęć warsztatowych
dla zachowania dobrej kondycji. Przywołuje znane sobie przykłady
z Francji, którą wielokrotnie odwiedzał.
- We Francji w ośrodkach kultury powstają całe stowarzyszenia,
skupiające ludzi dorosłych, którzy zajmują się tkactwem artystycznym - zarówno dla przyjemności, jak i dla własnego zdrowia.
Przywołuje przeczytane opracowania amerykańskich autorów,
którzy na podstawie przeprowadzonych badań dowodzą, iż zajęcia polegające na manipulowaniu palcami, dotykaniu, przeplataniu
uaktywniają pracę mózgu. To nie tylko aktywność twórcza, ale rodzaj terapii, która skutecznie przeciwdziała np. rozwojowi choroby
Alzheimera. Poza tym powszechnie wiadomo, że każda twórczość
pozwala uzewnętrzniać się naszym emocjom. Kiedy już znajdą one
ujście czujemy się o wiele lepiej.
J. Strachocki

Foto ze strony polskieradio.pl

Jak wyglądało Boże Narodzenie 1981 r. w rodzinach osób internowanych? Jak przyjmowano informacje, płynące ze zmilitaryzowanych
mediów stanu wojennego? W jakich nastrojach Polacy witali rok 1982,
mając w pamięci przeprowadzoną 16 grudnia pacyfikację kopalni „Wujek”? Co przeżywały rodziny blisko 2 tys. górników z kopalni „Piast”,
którzy domagając się zniesienia stanu wojennego strajkowali pod ziemią do 28 grudnia? Te pytania trzeba sobie ciągle stawić, zwłaszcza, że nadal powtarzane są twierdzenia, iż stan wojenny uchronił nas
nie tylko przed bratobójczymi walkami, ale i przed wkroczeniem zawsze skorych do pomocy bratnich oddziałów Armii Czerwonej. Prawda jest taka, że przywódcy ZSRR nie mieli w ogóle zamiaru interweniować w Polsce w 1981 roku, zaś stabilizacja nastrojów społecznych
po przejęciu władzy przez WRON była jedynie pozorna.
Jerzy Strachocki
(dokończenie w nast. numerze)
W tekście korzystałem z informacji z książki pod red. S. Pilarskiego
i D. Roguta „Czas nadziei 1980-1981” (Łódź 2011) oraz z Wikipedii.
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Miejsca i terminy
wyjazdów na ferie
I.	Uczniowie klas I-III podstawówek (55 osób) - Rabka Zdrój, „Willa Promienna”
- od 16 do 22.01.2017 r.
II.	Uczniowie klas IV-VI podstawówek (57 osób) - Biały Dunajec, Ośrodek Wypoczynkowy „Danuta” - od 23 do 29.01.2017 r.
III.	Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów - Poronin, Pensjonat „Orle Gniazdo” - od 14 do 20.01.2017 r.
IV.	Uczniowie gimnazjum (37 osób) – Maniowy, w Ośrodek „Zajazd Czorsztyński” - od 21.01 do 27.01.2017 r.
V.	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci (42 osoby) - Poronin, Ośrodek Wypoczynkowy „Helena” - od 21 do 27.01.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące godzin wyjazdów poszczególnych grup
zostaną umieszczone wraz z listami uczestników na stronie Gminnego Ośrodka
Kultury w Kleszczowie.

GOK przyjmuje zapisy
uczniów na wycieczki
czasie nadchodzących ferii zimowych oprócz czterech zaplanowanych wyjazdów na Górę Kamieńsk (18, 20, 24 i 26
stycznia w godz. 8-15) Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
proponuje - jak co roku - inne warte uwagi wycieczki.
● 16 stycznia (poniedziałek) - wyjazd do Bielska-Białej i Sosnowca dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI). W programie: tor kartingowy, Teatr Banialuka w Bielsku-Białej, warsztaty aktorskie. Wyjazd z Kleszczowa o 6.20, powrót - 20.30.
● 19 stycznia (czwartek) - wyjazd do Wrocławia dla uczniów
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W programie: rozrywka edukacyjna w „Ogrodach Doświadczeń”, warsztaty w Humanitarium, wizyta w centrum wiedzy o wodzie „Hydropolis”. Wyjazd o
godz. 7, powrót o godz. 20.
● 27 stycznia (poniedziałek) - wyjazd do Łodzi dla najmłodszych uczniów podstawówek (kl. I-III). W programie: seans w Planetarium, zwiedzanie Centralnego Muzeum Włókiennictwa, warsztaty plastyczne „Aplikacja”. Wyjazd z Kleszczowa o godz.6.50,
powrót - 18.00.
● Opłaty za wyjazdy (10 zł od osoby za jeden wyjazd) - płatne w
dniu zapisu. Zapisy do 9 stycznia w kasie GOK od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00-15:00, wtorek w godz. 8:00-18:00. Wyjazdy na
Górę Kamieńsk odbędą się tylko przy sprzyjającej aurze, więc po
dokonaniu wpłaty w kasie GOK należy zachować paragon.
JS
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Sport
W szkolnym sporcie
Strzelali w Łodzi. W zorganizowanych 5 grudnia na strzelnicy KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi zawodach „Ustrzel Gwiazdkę
2016” mogli wziąć udział uczniowie szkół wszystkich szczebli z województwa łódzkiego, a także nauczyciele i opiekunowie drużyn.
Uczniowie ZSP w Kleszczowie strzelali z karabinu pneumatycznego (przyrządy zamknięte) na odległość 10 metrów. Zespołowo zajęli 6. miejsce. Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa kleszczowskiego zespołu szkół zajął 3. miejsce.
Rosną mali mistrzowie. W ramach ogólnopolskiego programu „Mały Mistrz” uczniowie kl. I SP w Łękińsku zdobywają kolejne
odznaki. Tym razem była to odznaka piłkarza, której uzyskanie poprzedziły różnorodne zajęcia. Pierwszoklasiści ćwiczyli z piłkami do
mini koszykówki, mini piłki nożnej, mini piłki ręcznej. Uczyli się m.in.
kozłowania, rzucania piłką i chwytania piłek podawanych przez kolegów.

W

PROSTO Z SOLPARKU
Godziny otwarcia w święta

SOLPARK informuje, iż w okresie świąteczno-noworocznym
będzie pracować wg następującego harmonogramu: ● Wigilia cały obiekt nieczynny; ● I Dzień Świąt - cały obiekt nieczynny; ●
II Dzień Świąt - basen 9:00-22:00, strefa SPA 12:00-22:00, Strefa
Gier 14:00-22:00, pizzeria 10:00-21:00; ● Sylwester - basen i strefa SPA 9:00-16:00, pizzeria 10:00-16:00; ● Nowy Rok - basen,
strefa SPA, Strefa Gier 14:00-22:00, pizzeria 14:00-21:00, bistro
14:00-20:00; ● Trzech Króli - basen 9:00-22:00, strefa SPA 12:0022:00; Strefa Gier 14:00-22:00, pizzeria 10:00-21:00; bistro 13:0020:00, „Jedynka” 13:00-22:00.

Sezon łyżwiarski

Dzięki niskim temperaturom powietrza 6 grudnia rozpoczął
się kolejny sezon łyżwiarski na lodowisku SOLPARKU. Lodowisko czynne jest codziennie: ● poniedziałek - piątek 16:00 - 21:00,
● weekendy i święta 10:00 - 21:00. Dla dzieci nie lada atrakcją jest
sprzęt do nauki jazdy na łyżwach, tzw. pingwinki. Wszystkich amatorów jazdy na łyżwach SOLPARK serdecznie zaprasza do zimowego szaleństwa.

Na zawodach w Spale. Dwudziestu uczniów SP Łękińsko brało udział w Indywidualnych Halowych Zawodach LZS Województwa
Łódzkiego w lekkiej atletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
Oto najlepsze wyniki uzyskane w hali Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale: ● Maja Augustyńczyk - 11 m. w biegu na 60 m, ●
Karolina Olczyk - 12 m. w biegu na 200 m, ● Mikołaj Sokołowski - 7
m. w biegu na 1000 m, ● Michał Garbaciak - 8 m. w biegu na 1000
m, ● Mateusz Miarka - 11 m. w skoku w dal.
Awans do półfinałów. Pingpongiści z ZSP w Kleszczowie bardzo dobrze wypadli w powiatowych zawodach. Dziewczęta zajęły I
miejsce, a chłopcy II miejsce. Oba zespoły uzyskały awans do półfinałów wojewódzkich. Kleszczowską szkołę reprezentowali: Sandra Jabłońska, Karolina Marszał, Katarzyna Mroczkowska, Mateusz Gałczyński, Jakub Kuśmierski, Łukasz Łyszkowicz.

Sport
Podium Wiktora
3 grudnia w zawodach mikołajkowych w Łodzi brali udział zawodnicy klubu „10-ka” z Radomska. W konkurencji pistolet pneumatyczny startował mieszkający w Wolicy Wiktor Blada. W kwalifikacjach wywalczył II m. w kategorii młodzików, a w finale
rozgrywanym w formule open (razem dziewczęta i chłopcy w swoich kategoriach) zajął trzecie miejsce.

Sport
Trenuj tenisa
LKS Omega Kleszczów zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia z tenisa stołowego. Odbywają się one we wtorki i czwartki w godzinach od 15:15 do 16:45.w Szkole Podstawowej w Kleszczowie.
Zajęcia prowadzi doświadczony instruktor Hubert Zawiślak
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 501-314582.
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Sport
Powiatowe podsumowanie roku
Zelowie działacze LZS zorganizowali powiatowe podsumowanie 2016 roku. Zawodnicy Omegi Kleszczów zajęli cztery pierwsze miejsca w dziesiątce najlepszych sportowców. Sylwia Oleśkiewicz (podnoszenie ciężarów) została sklasyfikowana
na I miejscu, lekkoatletka Weronika Chojka - na II, zawodnik sekcji pływackiej Przemysław Gawrysiak - na III, Klaudia Ołubek (podnoszenie ciężarów) - na IV. Wyróżnieni trenerzy Omegi to Sebastian Ołubek, Tomasz Bednarski i Robert Pawlicki. W klasyfikacji
gmin Kleszczów zajął II miejsce za Zelowem.

W

Sport
Karateków występ na medal
aratecy LKS
Omega Kleszczów wystąpili w turnieju
o Puchar Prezydenta Grudziądza. Wszyscy startowali w kategorii kata. W
grupie wiekowej 13-14
lat wygrał Filip Anszperger. Zwycięstwo odniosła
też Natasza Karczewska
w grupie wiekowej 7-8 lat.
Wśród zawodników z grupy 9-10 lat Mateusz Karasiński był trzeci, a Daria
Gołasa - piąta.
Na zdjęciu - karatecy
z Kleszczowa z trenerem
Zbigniewem Berłowskim.

K

PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury

Sport
Rywalizowali w kręgielni
lub Omega zorganizował w kręgielni SOLPARKU I Mikołajkowy Turniej Gminy Kleszczów. O zwycięstwo walczyło 11 zawodników. W finale Jan Gurazda
(prezes LKS Omega Kleszczów) spotkał się z Michałem Ostafijczukiem i zajął II miejsce, natomiast w bowlingowym pojedynku o III miejsce Adam Niedbała pokonał Piotra
Zientarskiego.

K

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44)
634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).
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• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. (44)
731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
– w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 73137-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego – w F.H.U.
„APIS”, tel. 887-791-821 lub 692-130780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA,
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-36-34
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12

632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
632-30-83
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Charytatywne kiermasze przyciągnęły mieszkańców
piątek 16 grudnia społeczność Szkoły Podstawowej im. Janurzedszkole w Łuszczanowicach do kiermaszu na rzecz FunW
sza Korczaka w Kleszczowie zorganizowała przedświąteczny
dacji Gajusz przygotowywało się od dłuższego czasu.
P
kiermasz charytatywny. Tak, jak w poprzednich edycjach jego hasło
- Dzieci zostały zapoznane z tym czym zajmuje się Fundacja Gaprzewodnie brzmiało „Otwarci na Innych”. Przedświąteczną imprezę,
zorganizowaną po południu w sali sportowej, rozpoczęło przedstawienie „Odkryjmy w sobie Betlejem”.
- Spektakl był opowieścią o tym, jak
wiele może zmienić się w życiu człowieka, gdy zaufa on Bogu, gdy go odnajdzie w swoim życiu - mówi polonistka Renata Frach, która wraz z
Agnieszką Kuśmierek przygotowała
przedstawienie. W role aktorów wcielili się uczniowie klas IV-VI. Sceniczne role powierzono także kilku dorosłym (w roli jednego z pastuszków wystąpił m.in. przewodniczący Rady Gminy Michał Michałek). Zapełniona niemal do ostatniego miejsca widownia nagrodziła
aktorskie występy gromkimi brawami.
Później rozpoczęła się kiermaszowa część przedświątecznej uroczystości. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość kupienia przygotowanych wcześniej w dużej ilości różnorodnych ozdób świątecznych,
przetworów, słodkich wypieków. Kiermasz zmobilizował nie tylko uczniów
i nauczycieli, ale też wielu rodziców.
Miłą niespodziankę sprawiło gimnazjum, dostarczając na kiermasz różne ozdoby.
- Liczyła się nie tylko materialna
pomoc, ale również znalezienie czasu
i pomoc np. przy pakowaniu przyniesionych darów oraz ich sprzedaży - mówi dyrektor szkoły w Kleszczowie, Mariola Świderska-Kulka.
Jak zawsze z wielkim wzruszeniem
widzowie słuchali, a potem oklaskiwali wykonawców kolędowo-pastorałkowego repertuaru. Zaprezentowali się w
nim laureaci zorganizowanego niedawno w Kleszczowie (po raz kolejny) Konkursu Kolęd i Pastorałek „Kolędować
Małemu”. Później kolędy wykonywali
też uczniowie klas I-VI.
Dochód z kiermaszu przeznaczony został (podobnie jak w poprzednich edycjach) na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Zgromadzona w tym roku kwota wyniosła dokładnie 12.587,46 zł.
Organizatorzy kiermaszu za naszym pośrednictwem dziękują
wszystkim mieszkańcom, którzy mimo licznych przedświątecznych
zajęć i spraw znaleźli czas, by uczestniczyć w tym wydarzeniu. Ma
ono także edukacyjną rolę. Przekonuje uczniów, że trzeba i warto pomagać innym, zwłaszcza tym, którzy mają w życiu „pod górkę”.
JS

jusz. Obejrzały m.in. filmy poświęcone działalności dziecięcego hospicjum – mówi dyrektor Ewa Bindas. – Przygotowywały też bombki, które potem trafiły na kiermasz. Każda przedszkolna grupa miała
związane z tym zajęcia warsztatowe.
W przezroczystym wnętrzu bombek dzieci umieszczały na podstawce z masy solnej różne naturalne materiały (szyszki, gałązki iglaków, plasterki cytrusa) oraz świecące ozdoby. Podczas kiermaszu to
bombkowe rękodzieło sprzedawano po 5 zł.
Oprócz tych bombek na kiermaszowych stołach znalazło się mnóstwo innych świątecznych elementów - oryginalne kartki, miniaturowe
choinki z przeróżnych materiałów, a także przedmioty niekoniecznie
związane ze świętami, ale np. przydatne w domowej kuchni.
Podobnie jak w zeszłym roku z wielkim zainteresowaniem kupujących spotkały się pierniki. Anna Blada z Wolicy wykonała tytaniczną pracę, piekąc, dekorując i odpowiednio eksponując ok. tysiąca sztuk
pierników. W tym roku wykorzystała je np. do przygotowania kalendarzy adwentowych, takich jak ten prezentowany przez Macieja i Wiktorię
Cebulę.
Wpływy z kiermaszu i zbiórki (choć jeszcze nie ostateczne, bo na
rachunek Rady Rodziców PPS w Łuszczanowicach można wpłacać
datki do końca grudnia) wyniosły ponad 25,1 tys. zł. Poza sprzedażą
kiermaszową na tę kwotę złożyły się pieniądze ze zbiórki do puszek,
prowadzonej przed kościołami, wpływy ze sprzedaży soków, napojów, ciast, popcornu, waty cukrowej. Powodzeniem cieszyła się wykorzystana po raz pierwszy fotobudka, dochodowe było też malowanie
buziek i paznokci oraz wyplatanie warkoczyków. Organizatorom trzeba pogratulować kreatywności i pomysłowości w poszukiwaniu nowych atrakcji. W przygotowaniach do
kiermaszu (transport artykułów, dekoracja pomieszczeń) udział wzięło kilku rodziców. Pomocni byli też po zakończeniu kiermaszu.
„Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji kiermaszu charytatywnego dla Fundacji Gajusz. Dziękujemy darczyńcom oraz tym,
którzy byli z nami 4.12.2016 w SOLPARKU - kupowali, pomagali, dobrym słowem wspierali nasze działania :-)” - to słowa ze strony internetowej przedszkola w Łuszczanowicach.
JS

Dziękując za zaufanie i współpracę,
życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych miłości
Świąt Bożego Narodzenia.
Wszelkiej pomyślności,
cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów
oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych
w nadchodzącym 2017 roku.
Zarząd i pracownicy
Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o.

