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Uszkodzenie
w miejscu przepustu
Fragment gminnej obwodnicy, którym można byłoby omijać Łękińsko, wymaga poważnej naprawy. Droga była oddana do
użytku w połowie 2012 roku. Jest ciągle objęta gwarancją powykonawczą. Naprawa obejmie
nie tylko podbudowę i nawierzchnię.
W miejscu, w którym doszło do
uszkodzenia, pod
drogą przebiega fragment kanału odwadniającego złoże węgla
brunatnego, eksploatowane przez
PGE GiEK S.A.
Więcej na str. 5

Wybory do izb rolniczych

Historia izb rolniczych na ziemiach polskich sięga XIX wieku.
Ich działalność została zlikwidowana dekretem w 1946 roku. Ponownie przywrócono je do życia w połowie lat 90. XX wieku. Wybory do
izb rolniczych odbywają się co cztery lata. Tegoroczne będą szóstymi
po odrodzeniu działalności izb rolniczych w III RP.
Więcej na str. 2

Piknik z okazji Dnia Dziecka
Niedzielne popołudnie 2 czerwca było w Kleszczowie czasem
radosnego pikniku z okazji Dnia Dziecka. Impreza, która na tereny przy kompleksie SOLPARK ściągnęła bardzo wielu
uczestników, została zorganizowana wspólnymi
siłami spółki SOLPARK oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie,
przy współpracy
Posterunku Policji
w Kleszczowie.
Fot. www.gok.kleszczow.pl
Więcej na str. 7

Na ulicy Głównej…

… nie ma już
głębokich wykopów. 12 czerwca
można było przejechać przez centrum po niedawno
położonym asfalcie. W kilku miejscach (także na
połączeniu Głównej z Ogrodową)
widać było pracujących brukarzy.
Ustawiali granitowe krawężniki,
układali pas kostki od strony jezdni.

Skwer już gotowy

Z początkiem czerwca do użytku mieszkańców został oddany
rozbudowany skwer w pobliżu nowego ronda w Łuszczanowicach.
Do przebywania w tym miejscu
zachęca nowoczesne wyposażenie: zadaszona, ażurowa
altana, ławeczki,
nieduża fontanna
i urządzenie linowe, po którym bezpiecznie mogą się
wspinać dzieci.
Więcej na str. 3

Nasi na podium
prestiżowego konkursu
250 uczniów sześciu ponadgimnazjalnych szkół z powiatów:
bełchatowskiego, piotrkowskiego i tomaszowskiego wzięło
udział w eliminacjach do konkursu „Bezpieczna elektryczność”. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 27 uczniów,
w tym aż 13 z Technikum Nowoczesnych Technologii im.
Jana Pawła II w Kleszczowie.
Najlepiej poradzili sobie Wojciech Tabor (na zdjęciu) oraz
Piotr Dzbik.
Fot. www.powiat-belchatowski.pl
Więcej na str. 7
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KRÓTKO
Konkurs na dyrektora przedszkola

Do 28 czerwca (godz. 15) przyjmowane będą
w Urzędzie Gminy zgłoszenia kandydatów, ubiegających się o stanowisko dyrektora przedszkola w Łuszczanowicach. Wraz z oświadczeniami
i załącznikami, których wykaz zamieszczony został w ogłoszeniu na stronie www.bip.kleszczow.pl,
kandydat jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję
funkcjonowania i rozwoju przedszkolnej placówki.

SALUS - zmiany w harmonogramie

Już po opublikowaniu w „Informatorze Kleszczowskim” lipcowego harmonogramu przyjęć lekarzy
specjalistów Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała o następujących zmianach: ● endokrynolog dr n. med. Paweł Nogal zamiast 1 lipca będzie przyjmował pacjentów 11 lipca, w godz.
12.30-15.30, ● ginekolog lek. med. Radosław Pigoń nie będzie przyjmował pacjentek 17 i 24 lipca.

Pora składać wnioski

Od 2019 roku stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Gminę Kleszczów są wypłacane bezpośrednio przez szkołę, do której uczęszcza uczeń. Wnioski o stypendia motywacyjne za II semestr roku
szkolnego 2018/2019 należy składać do 1 lipca.
W tym samym terminie w Urzędzie Gminy w Kleszczowie będą przyjmowane wnioski o wypłatę stypendiów motywacyjnych za szczególne osiągnięcia w zawodach sportowych, turniejach,
konkursach lub olimpiadach. Więcej informacji - na
internetowej stronie gminy Kleszczów.

Zapraszamy honorowych
krwiodawców

W piątek 5 lipca zostanie zorganizowana w SOLPARKU kolejna w tym roku akcja honorowego
krwiodawstwa. Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie zaprasza do udziału w niej jak najwięcej
dawców. Wakacje to czas, kiedy zapasy zgromadzone w bankach krwi gwałtownie się zmniejszają.
***
W poprzedniej akcji, zorganizowanej w Kleszczowie w kwietniu, krew oddało 25 osób. Dzięki temu
uzyskano 11,25 litra bezcennego leku. Czy w lipcu
jest możliwa poprawa tego wyniku?
(opr. JS)

Składamy
serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy okazali
nam wiele współczucia
oraz uczestniczyli
w ostatniej drodze

Ś.P. TEODOZJI
KARASIŃSKIEJ
Rodzina Zmarłej
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„Komunalka”
wyceniła usługi

kilometr jazdy 65-osobowym auZa 1tobusem
Volvo trzeba zapłacić 4,63

zł, a 2,41 zł za kilometr jazdy 6-osobowym
Volkswagenem. To przykładowe, aktualne
ceny netto za wynajem pojazdów transportowych w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów”
na trasach liczących ponad 150 km.
Wycenione zostały nie tylko usługi transportowe, ale także związane z utrzymaniem
zieleni (np. koszenie trawy, wertykulacja
i aeracja trawników).
Cennik
ogłoszony
i opublikowany w lutym
br. na stronie internetowej Zakładu
Komunalnego
„Kleszczów”
obejmuje kilkadziesiąt rodzajów usług. Są to m.in. usługi porządkowe
zimowe i letnie, usługi dla rolnictwa, przewóz
osób i transport rzeczy, usługi budowlane
i roboty ziemne, a także inne usługi specjalistyczne (np. korzystanie z 5-metrowej zwyżki, myjki ciśnieniowej, rębarki).
Firmy, instytucje, a także mieszkańcy
gminy mogą je zlecać do wykonania pracownikom gminnej spółki, wyposażonym w odpowiedni sprzęt.
JS

Nowa,

owy skwer w Łuszczanowicach
powstał w miejscu, gdzie niegdyś
znajdował się niewielki, otoczony wysokimi iglakami placyk z ławkami. Po to, by
powiększyć przestrzeń, służącą relaksowi w otoczeniu zieleni, gmina wykupiła
sąsiedni teren, na którym dawniej mieścił
się sklep Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
Koncepcja rozbudowanego skweru
powstała w styczniu 2016 roku w łódzkiej
spółce Miaarchitekci s.c. Małgorzata
Zdzieńkowska, Agnieszka Kierys-Czernicka. Część nawierzchni skweru została
pokryta płytami granitowymi, a część
stanowić będzie trawnik. Miejsce, na którym ustawiono urządzenie do wspinaczki,
pokryte zostało bezpieczną, syntetyczną
nawierzchnią. Zachowano część starych
nasadzeń, pojawiły się także nowe krzewy
oraz fragmenty z dekoracyjnymi trawami.
Ciekawą nowością są konstrukcje z figurami zwierząt. Z czasem, kiedy posadzone
u podstawy krzewy bukszpanu podrosną
i będą przycinane, utworzą zielone figury
jelenia i dwóch łań.
Prace modernizacyjne na skwerze
w Łuszczanowicach rozpoczęły się pod koniec lata ub. roku od rozbiórki parterowego budynku po byłym sklepie. Później prowadzono roboty ziemne oraz instalacyjne.
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Stawki opłat za odpady komunalne

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje wszystkich właścicieli nieruchomości oraz
osoby, które złożyły deklarację, że od 1 lipca
2019 roku na terenie Gminy Kleszczów obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie
z uchwałą Nr IX/81/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 maja 2019 r. stawki wyniosą:
● 4 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeśli odpady komunalne są zbierane
w sposób selektywny,
● 15 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,

jeśli odpady komunalne nie są zbierane
w sposób selektywny.
Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają: ● za I kwartał - 15 kwietnia; ● za II kwartał - 15 lipca; ● za III kwartał - 15 października;
● za IV kwartał - 20 grudnia.
Jednocześnie przypominamy, że opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Wybierz swojego przedstawiciela
w izbie rolniczej
rajowa Rada Izb Rolniczych ustaliła, że w niedzielę 28 lipca w całej
Polsce odbędą się wybory do izb rolniczych
na kolejną kadencję. Prawo oddania głosu
mają wszyscy członkowie danej izby czyli właściciele gospodarstw rolnych o łącznej
powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. W wyborach na członka walnego zgromadzenia izby może wystartować
każda z osób, które mają prawo głosować
w wyborach do izb rolniczych.
Zgłaszanie i rejestracja kandydatów na
członków rad powiatowych Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego w Komisji Okręgowej nr 4 w Gminie Kleszczów odbędzie się

K

w piątek 5 lipca w godz. 12.00-15.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie w pok.
nr 26.
Zawiadamia się wszystkich rolników, że
spisy wyborców do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego zostały wyłożone
w dniach od 17 czerwca (poniedziałek) do
4 lipca (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45, pok. nr 6,
w godzinach pracy urzędu.
Więcej szczegółowych informacji o nadchodzących wyborach znajdziemy na stronie http://izbarolnicza.lodz.pl/content/wybory-do-izb-rolniczych-28-lipca-2019-roku. JS

16 - 30 VI `2019

Informator

KLESZCZOWSKI

rekreacyjna przestrzeń
Konieczne było doprowadzenie przyłącza wod.-kan. do budowanej fontanny, a także rozprowadzenie kabli elektrycznych, które zasilają pompę fontanny oraz niewysokie słupy
oświetleniowe. Tereny zielone mają system automatycznego nawadniania. Wyposażenie
skweru uzupełniają ławki, stojak na rowery oraz kosze na śmieci.
Wykonawcą nowej inwestycji, zrealizowanej w centrum Łuszczanowic, była wrocławska
spółka Akwaplanta.
JS

GOPS informuje
Elektroniczne wnioski na 500+
można składać od 1 lipca
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie, informuje, że od 1 lipca program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie
dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można
składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej,
portal Emp@tia lub portal PUE ZUS). Od 1 sierpnia wnioski można
dostarczać drogą tradycyjną (osobiście lub listownie). Wnioski można składać do 30 września 2019 r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie
będzie przysługiwać dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
● Przy złożeniu wniosku w okresie lipiec - sierpień 2019 r. wypłata
nastąpi najpóźniej do 31 października 2019 r.
● Przy złożeniu wniosku we wrześniu 2019 r. wypłata nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
● Przy złożeniu wniosku w październiku 2019 r. wypłata nastąpi
najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie wychowawcze
na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo
do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), a od 1 października br. na te dzieci, na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci
muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli
chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

3

Wakacyjne
dyżury przedszkoli
wydanym 6 czerwca
W zarządzeniu
przez Wójta Gminy Kleszczów zo-

stały podane terminy wakacyjnych dyżurów
poszczególnych placówek przedszkolnych
oraz zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli, funkcjonujących na terenie Gminy Kleszczów. Prawo zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny
mieli rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, którzy w okresie wakacji będą
pracować zawodowo.
Na wniosek dyrektorów oraz rad rodziców ustalono, że dyżur wakacyjny będą pełnić kolejno:
● od 1 do 12 lipca - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie, ul.
Jagodowa 4,
● od 15 do 26 lipca - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach,
Łuszczanowice 104 B,
● od 29 lipca do 9 sierpnia - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku,
ul. Szkolna 18.
Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny prowadzone były do 19 czerwca. Ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych na
dyżur wakacyjny ogłoszona zostanie 26
czerwca o godz.14.00. Zajęcia w ramach
wakacyjnych dyżurów będą się odbywać
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkoli.
JS

Począwszy od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od
urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+
otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka (dotyczy
dzieci urodzonych od 1 lipca 2019 roku).

Wyprawka czyli „Dobry start”
Od 1 sierpnia do 30 listopada 2019 roku Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kleszczowie będzie przyjmował wnioski
osób uprawnionych do skorzystania z programu „Dobry Start”.
Wcześniej, bo już od 1 lipca takie wnioski można będzie składać
drogą elektroniczną.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie jest niezależne od wielkości dochodu, przeliczonej na członka rodziny. Wypłaty kwoty 300 zł wynikające z wniosków złożonych w lipcu,
sierpniu i wrześniu br. będą wypłacone do końca września.

Wnioski o inne zasiłki
GOPS przypomina, że w związku ze zbliżającym się nowym
okresem zasiłkowym 2019/2020 należy składać wnioski o wypłatę zasiłku rodzinnego, a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od 1 lipca będą przyjmowane wnioski w wersji elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia - także te składane drogą
tradycyjną.
Świadczenia te są zależne od dochodu:
● w przypadku zasiłku rodzinnego kryterium wynosi 674 zł (764
zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne),
● w przypadku funduszu alimentacyjnego kryterium wynosi 800
zł.
GOPS w Kleszczowie zachęca mieszkańców gminy do
składnia wniosków drogą elektroniczną.
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Projekt wsparcia dla ON
oraz ich opiekunów
Kleszczowska Fundacja „Przekraczać Granice” realizuje
projekt „Mieć wybór - konsultacje dla ON i opiekunów z terenu
Gminy Kleszczów”. Jego celem jest specjalistyczne wsparcie
dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów z terenu Gminy Kleszczów.
W ramach tego projektu są oferowane:
● konsultacje w biurze Fundacji „Przekraczać Granice”
w każdy czwartek w godzinach 13.00-16.00,
● pomoc w zakresie przygotowania dokumentów do programów wsparcia,
● pomoc w przygotowaniu pism do instytucji publicznych
i wniosków o dofinansowanie,
● porady prawne oraz porady specjalistyczne w zakresie
spraw socjalnych (świadczenia i prawa ON),
● dostęp do komputera i drukarki; oprogramowanie dla
osób słabo widzących i słabosłyszących,
● kierowanie do
odpowiednich instytucji, udzielających
wsparcia niepełnosprawnym i opiekunom,
● biuletyn informacyjny,
● dostęp do czasopism dotyczących problematyki ON,
● pomoc w wyszukiwaniu informacji dotyczących rehabilitacji, wypoczynku i wszelkich form wsparcia dla ON i ich opiekunów,
● informacje o wspólnotach i społecznościach ON,
● coaching motywacyjny (dla 10 osób),
● udział w imprezie integracyjnej.
Osoby zainteresowane mogą się kontaktować z przedstawicielami Fundacji „Przekraczać Granice”: telefonicznie pod
numerem 794-516-168; mailowo: przekraczacgranice@
gmail.com.
Konsultacje stacjonarne są możliwe w biurze Fundacji, działającym w siedzibie WOK Łękińsko, w każdy roboczy
czwartek w godzinach 13.00-16.00.

NR 12/508

Garść zaleceń na upalne dni

eszcze przed nadejściem kalendarzowego lata doświadczyliśmy

J pierwszej w tym roku fali upałów. Przez kilka dni z rzędu temperatury w cieniu oscylowały wokół 30 st. C. Ponieważ trudno się spodziewać,

że lipiec i sierpień będą chłodniejsze niż czerwiec, warto przypomnieć sobie podstawowe zalecenia, które pozwolą przetrwać okres upalnej aury bez
szkody dla zdrowia.
Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku. Do grona szczególnie zagrożonych należą osoby chore na cukrzycę, nadciśnienie i mające problemy z sercem. Oto najważniejsze zalecenia: ● unikaj wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (między
10:00 a 17:00), ● unikaj nadmiernego nasłonecznienia, opalania, używaj
kremów ochronnych, ● chroń dzieci przed nadmiernym przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem, ● w upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci, zwierząt, materiałów łatwopalnych, ● jeśli musisz przebywać na
zewnątrz noś przewiewne ubranie, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry, nakrycie głowy, przewiewne obuwie, okulary słoneczne,
● pij regularnie duże ilości płynów, unikając napojów zawierających cukier
lub alkohol, ● spożywaj lekkie posiłki, zwracając uwagę na ich świeżość
(zwłaszcza nabiału, lodów mrożonek), ● unikaj forsownego wysiłku fizycznego, ● korzystaj z chłodnych (temperatura pokojowa) pryszniców i kąpieli; pamiętaj że zimny prysznic po przebywaniu w upale może spowodować
szok termiczny, ● unikaj dużych różnic temperatur między klimatyzowanymi
pomieszczeniami i autami, a temperaturą panującą na zewnątrz, ● utrzymuj
chłód w pomieszczeniach: w ciągu dnia zamykaj i zasłaniaj okna po stronie nasłonecznionej, otwieraj okna, gdy temperatura jest niższa; zamykaj
drzwi i okna w pomieszczeniach klimatyzowanych, ● przebywaj w najchłodniejszym pomieszczeniu mieszkania, szczególnie nocą, ● dbaj o zwierzęta:
zabezpiecz je przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zapewnij nieograniczony dostęp do wody pitnej, wietrz pomieszczenia w których przebywają,
● obserwuj reakcje swojego organizmu podczas upałów - w przypadku złego samopoczucia zwróć się o pomoc do lekarza.

Profilaktyka
nowotworów jelita
Dyrekcja Szpitala im. WAM w Łodzi zaprosiła mieszkańców gminy Kleszczów do udziału w bezpłatnych badaniach
w kierunku nowotworów jelita (m.in. kolonoskopia, kolonoskopia z polipektomią, kolonoskopia z badaniem histopatologicznym, rektosigmoidoskopia). W badaniu mogą brać udział:
● wszystkie osoby w wieku 50-65 lat, które nie miały kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat,
● osoby od 40 roku życia, gdy w rodzinie (matka, ojciec,
rodzeństwo, dziecko) były wcześniej przypadki zachorowań
na raka jelita grubego.
Zapisy mają charakter dobrowolny, osobisty lub telefoniczny - nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Rejestracja telefoniczna jest prowadzona pod nr tel. (42) 639-35-68.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc dyrekcja Szpitala im.
WAM w Łodzi prosi osoby zainteresowane udziałem w badaniu o jak najszybszą rejestrację.
Badania będą wykonywane w Pracowni Endoskopowej
Przewodu Pokarmowego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi (ul. Żeromskiego 113, lokalizacja pracowni: pierwsze piętro, wejście od strony apteki).

Do tych porad warto dołączyć kolejne, ważne zwłaszcza dla kierowców.
Podczas upałów nie wolno zostawiać w zamkniętym samochodzie, nawet
na chwilę, dzieci i zwierząt. Nawet jeśli wydaje się nam, że załatwienie jakiejś sprawy zajmie niewiele czasu, nie ryzykujmy - pozostawiając naszych
podopiecznych w rozgrzanym aucie na wybetonowanym parkingu narażamy ich zdrowie, a nawet życie.
Przy upałach we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia,
w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Nie doprowadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji. Nie przechodźmy też obojętnie
obok zaparkowanych na słońcu aut, w których znajduje się zamknięta osoba czy zwierzę. Poinformujmy o tym policję, dzwoniąc pod numer tel. alarmowego 997 lub 112.
(opr. JS)
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Przygotowania
do naprawy obwodnicy
ragment obwodnicy został zamknięty dla ruchu 8 listopada 2018 roku. Od tamtej pory cały transport osobowy i ciężarowy kierowany jest starą drogą powiatową przez
Łękińsko. Nie trzeba dodawać, że to utrudnienie zarówno dla użytkowników
drogi, ale też dla mieszkańców domów, usytuowanych przy ulicy Północnej.
Po to, by określić przyczynę i zasięg uszkodzeń
Urząd Gminy zlecił przeprowadzenie ekspertyzy
technicznej. Dowiodła ona,
W miejscu, gdzie przebiega przepust,
że konieczne jest rozebrazapadła się jezdnia
nie fundamentów przepustu i wykonanie go od nowa. Dopiero potem można będzie odtworzyć konstrukcję jezdni.
Dla przeprowadzenia takiej inwestycji potrzebne było opracowanie nowego projektu budowlanego. Kończą się uzgodnienia i w ciągu ok. 2 tygodni dokumentacja będzie
gotowa.
- Do wykonania naprawy gmina wezwie konsorcjum, które było generalnym wykonawcą tej części
obwodnicy - informuje Robert Olewiński, kierownik Referatu Inwestycji
Gminnych w kleszczowskim Urzędzie Gminy. - Jeśli spotkamy się z odmową
Woda z tego kanału trafia do przepustu
trzeba będzie samodzielpod obwodnicą
nie wybrać wykonawcę,
ogłaszając przetarg. A o zwrot poniesionych przez gminę kosztów wystąpić na drogę sądową.
JS

F

Autobusowa komunikacja jakie zmiany w wakacje?
Od 25 czerwca do 29 sierpnia we wtorki i czwartki będzie funkcjonować autobusowe połączenie Kleszczów-Rogowiec-Kamień-Kleszczów. Autobus wyjedzie na trasę o godz. 7 z Zakładu Komunalnego „Kleszczów”. Bilety w cenie 1,50 zł można nabywać
u kierowcy autobusu.
Jak informuje gminna spółka Zakład Komunalny „Kleszczów”,
która obsługuje komunikację autobusową, w okresie wakacyjnym
nie będzie kursował autobus linii nr 2 Kleszczów-Rogowiec-Bełchatów, wyjeżdżający o godz. 14.45 oraz autobus linii nr 5 Kleszczów-Brudzice-Kleszczów.
● Linia nr 1 Kleszczów-Bełchatów-Kleszczów, wyjazd o godz. 8.30
- pozostaje bez zmian.
● Linia nr 3 Kleszczów-Bełchatów-Kleszczów, wyjazd o godz.
16.30 - pozostaje bez zmian.
● Linia gminna Kleszczów-Łękińsko-Wolica-Czyżów (wyjazd
o godz. 11) pozostaje bez zmian. Jest obsługiwana we wtorki
i czwartki, cena biletu 1,50 zł.
● Linia gminna Kleszczów-Żłobnica-Dębina-Biłgoraj, wyjazd
o godz. 11.30 pozostaje bez zmian. Jest obsługiwana we wtorki
i czwartki, cena biletu 1,50 zł.
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Gimnazjalny projekt
statecznie, mimo nie tak dużej frekwencji, jak się spodziewano, która wyniosła 62 % (oczekiwano zaś, że zmobilizuje się
aż 80 % wyborców), wyniki Wyborów z czerwca ’89 zmieniły Polskę i nie tylko. Były jednym z elementów przekształcających układ
sił i krajobraz polityczny oraz społeczny w całej Europie Środkowej,
zaś pośrednio - na całym świecie – to podsumowanie znaleźć można na stronie internetowej, poświęconej projektowi „Wielka historia
w małej gminie. Wybory 1989 r. w gminie Kleszczów”. O jego przebiegu pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Informatora”.
Czy mieszkańcy naszej gminy, głosujący 30 lat temu, w czerwcu 1989 roku mieli świadomość, że uczestniczą w przełomowym
wydarzeniu? Jakie ich nadzieje i oczekiwania miały się spełnić
w kolejnych latach po tym przełomie?

O

Państwo na kartki
Projekt gimnazjalny stał się w istocie pretekstem do przeprowadzenia przez uczniów rozmów ze starszymi członkami rodzin. Czasem byli to rodzice bądź dziadkowie, czasem wujostwo. We wspomnieniach, opisujących PRL-owską rzeczywistość bardzo często
pojawia się wątek problemów zaopatrzeniowych i sprzedaży podstawowych towarów na kartki.
„Świat wyglądał zupełnie inaczej. Było tak… bardziej szaro. No
i wszystko na kartki. Kartki odbierało się u sołtysa. Każda rodzina miała określony przydział. Ja nie pracowałem, zajmowałem się
dzieckiem. Mieliśmy króliki, kury, świnie. Istniał swojego rodzaju taki
handel wymienny między wsią a miastem. Nam brakowało na przykład proszku do prania, to rodzina w mieście dawała nam go w zamian za jajka albo mleko. Po lodówkę czy pralkę stało się w bardzo
długich kolejkach” - wspominał tato Patrycji Rutkowskiej.
„Jako młode małżeństwo oczekiwaliśmy od wyborów nowej rzeczywistości w której moglibyśmy wychowywać nasze dziecko. Pamiętam kolejki po wszystko. Asortyment w sklepach był bardzo
ograniczony. W telewizji były dwa kanały - TVP 1 i TVP 2. Pamiętam kartki na żywność. Możliwość kupna owoców cytrusowych graniczyła z cudem. Ładne ubrania można było kupić w Modzie Polskiej lub w Peweksie, gdzie były one bardzo drogie. Dużo szyło się
samemu” - opowiadała mama Zuzanny Walczak.
Gimnazjaliści w rozmowach ze starszymi dowiadywali się nie
tylko o tym, że zaledwie kilkanaście lat wcześniej deficytowe towary dostępne były wyłącznie na kartki (albo „po znajomości”). Miały okazję usłyszeć, jakim luksusem we wczesnym PRL była
elektryczność, dostęp do telefonu oraz posiadanie odbiornika radiowego. Mówił o tym m.in.
dziadek Marty Marcinkowskiej,
mieszkaniec Folwarku.
We wczesnych latach PRL
„oświetlenie to lampy naftowe, a we wsi był jeden odbiornik radiowy kwarcowy na baterie. Wiadomości rozchodziły
Do 1972 r. część zbiorów zabierało państwo
się drogą „pantoflową”. Najwięcej informacji przynosił listonosz. Lata „szkoły podstawowej” 1956
- 1963 przyniosły wiele zmian - jego zdaniem na lepsze. W tym
czasie jego miejscowość (Folwark, gmina Kleszczów) została zelektryzowana. Został podłączony telefon - jeden numer u sołtysa.
Ponad to, co dziadek pamięta - to został zawiązany obowiązek dostaw ziemniaków i żywca. Wspólnie ze swoim ojcem, a moim pradziadkiem Felusiem wozili dostawy do GS-u” - tak Marta relacjonowała długą i ciekawą rozmowę z dziadkiem.

Wybory bez skreśleń
W tej samej rozmowie pojawił się wątek Edwarda Gierka.
W czasach jego rządów Polska otwierała się na świat i szybko moå ciąg dalszy na str. 7
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Szkolne wieści
Wicemistrzynie w niesieniu
pierwszej pomocy
W finale XVII Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy „Pierwsza Pomoc” w Nowej Rudzie rywalizowało 20 maja 47 reprezentacji szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Sprawdzały swoją wiedzę
i umiejętności z zakresu ratowania ludzkiego życia. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie reprezentowały dwie czteroosobowe ekipy. Obie wystąpiły w kategorii powyżej 16 lat.
Znakomite drugie miejsce wywalczyła drużyna
w składzie Karolina Badowska, Magdalena Głowacz, Wiktoria Krzak i Wiktoria Solecka.

Sukcesy uczniów SP Łękińsko
● Z grona 15 uczniów Szkoły Podstawowej w Łękińsku, którzy
przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Albus 2019
z języka angielskiego najlepszy wynik i tytuł laureata uzyskała Zofia
Sujata, sklasyfikowana w grupie rówieśników na VII miejscu w kraju.
● W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Janie Pawle II szkołę
w Łękińsku reprezentowało 14 uczniów. Najlepszy wynik uzyskała Natasza Karczewska, sklasyfikowana wraz z grupą zdobywców takiej samej ilości punktów na miejscu 17.
● W matematycznej odsłonie ogólnopolskiego konkursu Albus
2019 brali udział uczniowie klas IV, V i VII. Największą zdobycz punktową (38 pkt. na 52 pkt. możliwe do zdobycia) odnotowała Amelia Sujata.
● W Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym najlepiej spośród 18
uczniów, reprezentujących szkołę w Łękińsku wypadła Karolina Olczyk
z klasy VII. Zdobyła tytuł laureata.
● Bartosz Kowalczyk (kl. V a) został laureatem VII Powiatowego
Konkursu Plastycznego „Bycie życzliwym jest fajne”. Temat konkursu należało przedstawić w formie historyjki obrazkowej lub komiksu.

Dzień bez papierosa
Z okazji Światowego Dnia bez Papierosa w Szkole Podstawowej
w Kleszczowie były realizowane różne działania informacyjne oraz
profilaktyczne. Wymieńmy tylko niektóre: ● gazetka poświęcona szkodliwości palenia tytoniu, zarówno czynnego, jak i biernego; ● rozprowadzanie ulotek profilaktycznych na terenie Kleszczowa; ● warsztaty
z zakresu profilaktyki uzależnień; ● pokaz filmu profilaktycznego z serii „Nie zamykaj oczu - palenie”.

NR 12/508

Quiz o krajach niemieckojęzycznych…
… przeprowadzony w SP Kleszczów zaangażował 24 uczniów
z kółka języka niemieckiego. Test jednokrotnego wyboru w języku polskim składał się z 22 pytań, które odnosiły się do takich dziedzin, jak:
geografia, historia, sztuka, kultura, sport.
Najlepszy wynik uzyskał Krzysztof Urbański (VI a), natomiast wyróżnienia zdobyli: Łukasz Durka (VI b), Witold Jędrzejczak (VI c), Julia
Włodarczyk (VI c), Malwina Guc (VI c), Kinga Błędniak (VI d) i Franciszek Janson (VI d).

Mistrzowie matematyki
Konkurs „Szkolny Mistrz Matematyki” skierowany do uczniów klas
IV-VIII SP w Kleszczowie polegał na przygotowywaniu przez nauczycieli cotygodniowej porcji zadań do rozwiązania, które zamieszczane
były na internetowej stronie szkoły. W ostatnim tygodniu maja każdy
nauczyciel - opiekun konkursu zorganizował finałową rozgrywkę. Przystąpili do niej uczniowie klas IV-VII. Najlepsze wyniki w poszczególnych grupach wiekowych uzyskali: ● klasa IV - Filip Dylak; ● klasa V
- Agata Ślęzak; ● klasa VI - Oliwia Rybarczyk; ● klasa VII - Marcel Zyzek. Mistrzowie matematyki otrzymali dyplomy i cząstkowe oceny celujące z matematyki.

Piknik na Górze Kamieńsk
Tradycyjna impreza, integrująca społeczność szkoły w Łękińsku,
odbyła się 31 maja w domku myśliwskim na Górze Kamieńsk. W roli
organizatora wystąpiła Rada Rodziców. Hasło pikniku brzmiało „Bądź
aktywny, bądź bezpieczny”. Zabawie, grom i rodzinnej rywalizacji towarzyszyła piękna pogoda. Było ognisko i grill, a także malowanie buziek oraz brokatowe tatuaże.

Matematyczny KANGUR
Ogłoszone zostały wyniki matematycznych zmagań przeprowadzonych w ramach marcowego Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR. Z grona 106 uczniów SP w Kleszczowie wyróżnienia uzyskały cztery osoby. Najwyższy wynik (126 pkt.) zdobyła
Małgorzata Załoga (VIII b). Miłosz Stawiak i Piotr Szczepanik uzyskali
identyczny dorobek - po 115 pkt.

„Sprawni jak żołnierze”
Uczestnicy XLII Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych
„Sprawni jak żołnierze” rywalizowali w pięciu konkurencjach: test
sprawnościowy, rzut granatem, strzelanie, bieg na orientację, pierwsza pomoc. Z bardzo dobrej strony pokazały się drużyny reprezentujące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Dziewczęta
(Magdalena Wójcik, Anna Jarek i Julia Zysiek) zakończyły rywalizację
na III miejscu, natomiast chłopcy (Marcel Kozłowski, Sergiusz Urbaniak, Kacper Szymoniak) - na II miejscu. Nagrody wręczał łódzki kurator oświaty, Grzegorz Wierzchowski.
Przygotował JS na podstawie informacji i z wykorzystaniem zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Sprzedam 7 działek budowlanych
w miejscowości Łękińsko
w bardzo dobrym położeniu.
Tel. grzecznościowy 665-536-568
po godz. 16.

Do wynajęcia
mieszkanie
w bloku
w Łuszczanowicach 36 m kw.
Tel. 604-176-403
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Elektryczność
w teorii i praktyce

onkurs „Bezpieczna elektryczność”

K jest organizowany staraniem Piotrkowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektry-

ków Polskich (SEP) przy pomocy Koła nr 29
SEP przy Centrum Kształcenia Praktycznego
w Bełchatowie. W tym roku miał swoją dziewiątą edycję. Tematem konkursu jest nie tylko
wiedza teoretyczna o elektryczności. Uczestnicy muszą wykazać się również praktycznymi
umiejętnościami np. z zakresu postępowania
z urządzeniami elektrycznymi, albo udzielania
pomocy osobom porażonym prądem.
W finałowym etapie konkursu, który
miał miejsce w kwietniu, uczestnicy zasiedli do pisania testu, a następnie odpowiadali na pytania, zadawane przez członków
komisji. Wśród najlepszej jedenastki znalazło się 7 uczniów TNT w Kleszczowie. Tomasz Janich, Adrian Chałupka i Maciej Wilk
reprezentowali klasę II T, natomiast Wojciech Palusiński, Piotr Dzbik, Wojciech Tabor i Bartłomiej Lechowski - klasę III T.
Uroczystość podsumowująca konkurs
„Bezpieczna elektryczność 2019”, podczas
której ogłoszono oficjalne wyniki, odbyła się 6 czerwca. Pierwsze miejsce zdobył
Wojciech Tabor z technikum w Kleszczowie, drugie ex aequo: Sergiusz Jurkevich
(ZSP w Tomaszowie) oraz Piotr Dzbik (TNT
w Kleszczowie). Nagrody otrzymali wszyscy finaliści.
JS
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å ciąg dalszy ze str. 5
dernizowała. Luksusowe towary stawały
się bardziej dostępne, ale wkrótce sytuacja
gospodarcza znów zaczęła się pogarszać:
„Dopiero po wyborze Edwarda Gierka życie wróciło do normy. Po roku 1972
dziadek wrócił w swoje rodzinne strony
i zamieszkał w Łękińsku, gdzie się ożenił
i urodziła mu się córka, czyli moja mama
a dziewięć lat później syn. Dziadek dostał
pracę w Bełchatowie. Z jednej strony czasy PRL-u dziadek wspomina dobrze. Mógł
się uczyć w wybranej szkole, dostał stypendium od państwa, nie miał trudności
z otrzymaniem pracy. Jego dzieci mogły
za darmo jeździć na kolonie, otrzymał talon
na kolejne dwa samochody. Z drugiej strony już od roku 1975 coraz częściej dziadek
słyszał o prześladowaniach grup opozycyjnych, a sytuacja gospodarcza stawała
się trudniejsza. Pamięta kartki żywnościowe, przydziały na benzynę, obuwie. Trudno było to kupić bez znajomości w sklepie,
gdy pracowało się osiem godzin”.

Kolorowy piknik

D z zaproszenia organizatorów i przyszli po południu 2 czerwca do SOLPARKU,
la milusińskich, którzy skorzystali

dostępny był kolorowy plac zabaw, a także
różne zajęcia prowadzone przez instruktorów oraz animatorów. Jak zwykle wzięciem
cieszyło się malowanie buziek, zaplatanie
kolorowych warkoczyków, nie zabrakło też
chętnych do udziału w konkursach z nagrodami czy w treningu Fit and Jump.

Fot. www.gok.kleszczow.pl

Dodatkowe atrakcje w programie, zorganizowane staraniem Posterunku Policji
w Kleszczowie, to pokaz tresury policyjnego psa oraz znakowanie rowerów. Dzieci mogły też sprawdzić z pomocą alkogogli oraz narkogogli w jakim stopniu alkohol
czy narkotyki zniekształcają postrzeganie
otoczenia.
Najważniejsza rola w organizowaniu
najróżniejszych animacji przypadła Teatrowi „Pana O.”.
JS
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Trabant przed domem - to było coś!

Stan wojenny i późniejsze lata rządów
ekipy W. Jaruzelskiego zmęczyły ludzi.
Zapowiedź częściowo wolnych wyborów
w 1989 roku dawała bardzo wielu Polakom
nadzieję na zmianę ich położenia, na poprawę stanu zaopatrzenia w sklepach, na
odsunięcie komuny od władzy.
Niektórzy z rozmówców naszych gimnazjalistów opisywali im, jak wyglądało głosowanie w czasach PRL: „Wybory były bez
skreśleń. Można było oddać głosy za całą
rodzinę. Gdy wchodziło się na salę komisja oznajmiała, że nie skreślamy nikogo, to znaczyło, że pierwsi z listy wchodzili
do sejmu” - opowiadali dziadkowie Pauliny Woch.

Kampania i wybory
Jak wiele dorośli zapamiętali z 4
czerwca 1989 roku, granicznego dnia, który miał odmienić Polskę? Po 20 latach
w ich pamięci zatarło się wiele szczegółów
związanych z tym dniem. Opisywali raczej
emocje, jakie im towarzyszyły, a także nadzieje na zmiany.
Wujek Kamili Walasiak „głosował na
Ryszarda Brzuzego, przedstawiciela „Solidarności” z KWB Bełchatów. „Wydawał
mi się najbardziej uczciwy. Był to czło-

wiek młody, mogłem się po nim spodziewać spełnienia obietnic wyborczych”. Mój
wujek stwierdził, że oczekiwaniu na szykujące się ogromne zmiany towarzyszył wielki entuzjazm”.
Wujek Kamili zapamiętał także parę
szczegółów z kampanii wyborczej, która
poprzedziła wybory 1989 roku: „W czasie
kampanii wyborczej przywożono kandydatów na posłów helikopterem. Na kleszczowskich łąkach wylądował wtedy dziennikarz
Grad i szukał tutaj poparcia. Miał spotkania przedwyborcze. Kampania składała się
również na rozwieszane plakaty. Mój wujek
nazwał to bardziej afiszami. Stwierdził, że
były niedopracowane i ręcznie rysowane,
ponieważ nie było odpowiedniego sprzętu. Plakaty były wieszane w postaci czarno-białych odbitek”.
Sporo szczegółów z wyborów 1989 roku
pamiętała mama Zuzanny Walczak: „Była to
niedziela 4 czerwca, po Mszy Świętej w kościele w Tuszynie pojechaliśmy z całą rodziną na wybory, które odbywały się w Szkole
Podstawowej w Kruszowie. Była bardzo ładna pogoda. Byłam bardzo zadowolona, że mogłam głosować. Miałam
świadomość tego, że był to ważny moment w dziejach Polski, że biorę udział
w wielkim wydarzeniu. Mogłam głosować na tego, kogo chciałam, bez nacisków. Pracując w Urzędzie Gminy podczas poprzednich wyborów wiedziałam,
że były one „naciągane”.

Wolność i zagrożenia
I teraz dochodzimy do kluczowego
pytania, jakie gimnazjaliści realizujący historyczny projekt musieli zadawać swoim
rozmówcom: „Czy zmiany, które w Polsce
nastąpiły po 1989 roku spełniły ich oczekiwania?” Wielu rozmówców podkreślało poprawę zaopatrzenia w sklepach oraz
większą swobodę
wypowiedzi, która nastąpiła wraz
ze zmianą ustroju. Zwracali też
uwagę na swobodę podróżowania,
która - co warto
podkreślić - znacząco wzrosła po
wejściu Polski do
strefy Schengen.
„Mamy większą wolność, możemy podróżować, oglądać to
co chcemy, czy- Wakacje nie tylko nad
tać o tym o czym polskim morzem - to efekt
otwarcia granic
chcemy, mówić
to co naprawdę myślimy” - mówiła mama
Anny Szczęsnej. Ale zwracała też uwagę
å ciąg dalszy na str. 9
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Wola Grzymalina
1. Geneza wsi

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą ze spisu uposażeń archidiecezji gnieźnieńskiej przygotowanego na zlecenie sławnego Jana Łaskiego - arcybiskupa gnieźnieńskiego i jednocześnie
prymasa Polski. Publikacja znana pod tytułem „Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej” została spisana w latach 15111523. To z niej dowiadujemy się, iż Wola Grzymalina, nazywana
wówczas jeszcze Wolą Czyżowską (od sąsiadującej wioski Czyżów) jest w tym okresie jedną z osad należących do funkcjonującej już od XIII wieku parafii w Kamieńsku.
Od pierwszej połowy XVI wieku we wsi funkcjonował folwark
od którego, jak wynika z innych zapisów kościelnych, w 1552
roku ówczesny właściciel wsi Mikołaj Wolski odprowadzał dziesięcinę do kapituły gnieźnieńskiej.
XVI-wieczne kroniki wspominają również o wspominanym
do dziś przez współczesnych „wolaków”
Janie Grzymale Wolskim, który sfinansował w 1584 roku budowę modrzewiowego
kościoła oraz uposażył
jego rządcę kwotą 10
grzywien.

NR 12/508

jektem” rodziny Wolskich, którzy w miejscu dotąd niezagospodarowanym i niezamieszkanym wybudowali osadę, folwark,
a następnie kościół. Nazwa Wola Czyżowska, która pochodziła od sąsiedniej, już istniejącej wcześniej osady, miała charakter pierwotny. Z czasem, może jeszcze za życia Jana Grzymały
Wolskiego ukształtowała się nazwa Wola Grzymalina - na cześć
jej zasłużonego dobroczyńcy.
Przez długi okres kościół w Woli Grzymalinie był pod zarządem proboszcza parafii w Kamieńsku, a opiekę duszpasterską
nad mieszkańcami wsi Wola Grzymalina oraz Czyżów sprawował podległy mu ksiądz. Pomiędzy rokiem 1683, a 1729 kościół
w Woli został podniesiony do rangi parafii. Niestety, trudno jest
ustalić kiedy to się dokładnie stało, gdyż dokument rozdzielający parafię w Kamieńsku, jak i inne dokumenty nawiązujące do
tego wydarzenie spłonęły w 1747 roku. Te dość szerokie ramy
czasowe wynikają z faktu, iż zachowane źródła pisane z wizytacji kościoła w 1683 roku w dalszym ciągu tytułowały go filialnym, natomiast w dokumentach powizytacyjnych z 1729 roku

2. Kościół.

Kościół w Woli
Grzymalinej powstał
w okresie „mody” na
tego typu obiekty sakralne w tej cześci Polski. Powstawały mniej
więcej od początku XVI
wieku (okolice Wielunia), przede wszystkim
we wsiach o charakterze prywatnym (szlacheckim). Obiekty te,
zaszeregowane w architekturze jako kościoły typu wieluńskiego,
charakteryzują się jednolitym stylem architektonicznym: zrębową
konstrukcją ścian nawy
i prezbiterium. Do
nawy wiodą dwa wejścia. Kościoły tego stylu są bogato zdobione
wewnątrz. Budowane były bez użycia gwoździ. Podobne świątynie, jak ta w Woli, powstały m. in. w Postękalicach w 1597 roku
(spłonął w 1737 roku), w Kaszewicach w 1612 roku, w Bełchatowie w 1617 roku oraz w pierwszej połowie XVI wieku w Szczercowie (znacznie przebudowany w XVIII i XIX wieku, obecnie pełni rolę kaplicy cmentarnej).

3. Dalsze losy wsi.

Do konsekracji kościoła w Woli Grzymalinie - jak wynika
z dokumentów kościelnych - doszło 13 marca 1594 roku, a święceń dokonał biskup Jan Gniazdowski, sufragan gnieźnieński.
Natomiast jego patronem został - w oczywistym nawiązaniu do
imienia fundatora - św. Jan Chrzciciel.
W początkowym okresie drugi człon nazwy wsi brzmiał Czyżowska, co może świadczyć o tym, iż wieś była „autorskim pro-

Mapa z 1789 r., czyli po pierwszym rozbiorze Polski

kościół opisywany był już jako parafialny. Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Woli Grzymalinie początkowo składała się z 5 wsi (najprawdopodobniej Woli, Czyżowa, Łękińska,
Wolicy i Piasków).

4. Bliskie związki z Łękińskiem.

W późniejszych latach losy wsi związały się ściśle z pobliskim Łękińskiem. Być może obie miejscowości łączyło pokrewieństwo właścicieli. W „Słowniku Geograficznym Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich” z 1880 roku podaje się
łączną dla dóbr Wola Grzymalina i Łękińsko powierzchnię majątku, która w tym czasie stanowiła niemalże 5 tysięcy mórg rozległości. Ze źródeł archiwalnych wynika, iż w Łękińsku w XVIII
w. funkcjonował filialny wobec wolskiej parafii drewniany kościółek (kaplica), który z czasem został rozebrany, a w jego miej-
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Mapa topograficzna Królestwa
Polskiego z 1843 r.

Autor tekstu Łukasz Gościński jest z wykształcenia historykiem. Potomek mieszkańców wsi Wola Grzymalina;
jego dziadkowie prowadzili kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne do momentu
wywłaszczeń. Jest członkiem
Stowarzyszenia „Ojcowizna
Wola Grzymalina”. Opracowanie na temat Woli Grzymalinej prezentowane było 25
kwietnia w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.
sce w latach 1817-1822, wybudowany został
nowy, murowany kościół fundacji ówczesnej
właścicielki wsi Kunegundy Walewskiej.
Druga połowa XIX w. to stopniowy spadek znaczenia wsi kosztem Łękińska. Ważnym wydarzeniem był pożar plebani w 1871
roku, co skutkowało przeprowadzką ówczesnego proboszcza Cyryla Malinowskiego do
Łękińska, gdzie zamieszkał na tamtejszej
plebani i to tam od tego czasu, sprawował
codzienną liturgię. Dopełnieniem tej decyzji
było ostateczne przeniesienie w 1926 roku
siedziby parafii św. Jana Chrzciciela do Łękińska.
Opracował Łukasz Gościński
Zamieszczone mapy pochodzą ze strony
internetowej polona.pl.
Dokończenie w następnym wydaniu „IK”

Gimnazjalny projekt
å ciąg dalszy ze str. 7
na ciemniejsze strony nadmiernej wolności: „Jednak dostęp do Internetu i telewizji nie do końca ma na nas dobry wpływ. Nie sposób
jest przypilnować, aby dzieci nie miały dostępu do treści nieodpo-

To ci gimnazjaliści pracowali nad historycznym projektem

Mapa z roku 1903

wiednich dla nich, wszyscy jesteśmy też bardziej podatni na manipulację w mediach”.
Rok 2009, kiedy był realizowany projekt kleszczowskich gimnazjalistów, nastąpił w rok po wybuchu światowego kryzysu. W
polskiej gospodarce nie działo się najlepiej. Znów byliśmy świadkami dużego wzrostu bezrobocia i upadku różnych firm. Również
na ten aspekt wolnego rynku zwracali uwagę rozmówcy gimnazjalistów.
12 uczniów gimnazjum w Kleszczowie przy okazji realizacji
projektu nie ograniczyło się do rozmów o przeszłości z bliskimi
i kompletowania starych zdjęć, pokazujących PRL-owskie realia
życia na wsi. Wybrali się na wycieczkę do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, które z okazji 20-lecia wyborów z 1989
roku przygotowało okolicznościową ekspozycję. Były na niej prezentowane ulotki i plakaty wyborcze, a także sprzęty do drukowania i powielania, z których pomocą Obywatelskie Komitety Wyborcze starały się dotrzeć do wyborców z informacją o swoim
programie oraz kandydatach.
Dla kompletności informacji o projekcie „Wielka historia w małej gminie. Wybory 1989 r. w gminie Kleszczów” ważne jest jeszcze
dodanie, że stronę internetową poświęconą tej inicjatywie opracowała w 2009 r. Justyna Klimczyk, obecnie nauczycielka Szkoły
Podstawowej w Kleszczowie
Jerzy Strachocki
Wykorzystano zdjęcia zebrane w ramach projektu
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Przewodnik na wakacje
z GOK-iem

Lipiec w gminnej bibliotece

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaplanował na nadchodzące wakacje szereg zajęć. Będą się odbywać we wszystkich placówkach, a szczegółowy program zainteresowani znajdą na plakatach w każdym z domów kultury. Ułożyliśmy skrócony przewodnik
z terminami wybranych zajęć.

2.07. (wtorek), godz. 12.00-13.00 - Moja wymarzona torebka
- zajęcia plastyczne
9.07. (wtorek), godz. 12.00-13.00 - Wakacje z Mikołajkiem zajęcia plastyczne
25.07. (czwartek), godz. 16.00 - TEATR TAK „Bajka do
zjedzenia” - wstęp bezpłatny
30.07. (wtorek), godz. 12.00-14.00 - PIKNIK Z KSIĄŻKĄ
● zajęcia literackie na świeżym powietrzu
● LABORATORIUM PANA KORKA - warsztaty edukacyjne

Temat zajęć

Data

Godz.

Miejsce
realizacji

Zawieszki z modeliny
03.07.
14:00-18:00 GOK Kleszczów
Świat puzzli 3D
14.08.
14:00-18:00 GOK Kleszczów
Malowanie porcelany
21.08.
14:00-18:00 GOK Kleszczów
Plenerowe gry i zabawy „Nie
02.07.
15:00-18:00 WOK Antoniówka
tylko sprawnościowe”
„Żelowe witraże” - zabawa
16.07.
15:00-18:00 WOK Antoniówka
z farbami żelowymi
„Obrazy ziarnem malowane” 31.07-01.08. 15:00-18:00 WOK Antoniówka
zajęcia plastyczne
Kwiaty z bibuły i krepiny
10.07.
14:00-18:00
WOK Dębina
„Kolorowe bransoletki
z muliny i koralików” - zajęcia
30.07.
14:00-18:00
WOK Dębina
kreatywne
Filcowe breloczki
03.07.
15:30-17:30 WOK Łękińsko
Plenerowe gry i zabawy

25.07.

15:30-17:30

WOK Łękińsko

Origami - papierowe fantazje

02.08.

15:30-17:30

WOK Łękińsko

Pojemnik z papierowej wikliny

04-05.07.

11:00-13:00

WOK Wolica

Plenerowe gry i zabawy

13.08.

11:00-13:00

WOK Wolica

Plenerowe gry i zabawy
„Kreatywnie i z pomysłem” wykonanie zegara
„Decoupage na każdą okazję
- herbaciarka”
Opaska na głowę zdobiona
kwiatami z filcu

08.07.

12:00-14:30

WOK Czyżów

17.07.

12:00-14:30

WOK Czyżów

28.08.

12:00-14:30

WOK Czyżów

01.07.

13:00-16:00

Plenerowe gry i zabawy

05.07.

13:00-16:00

29.08.

13:00-16:00

03.07.

15:30-17:30

WOK
Łuszczanowice
WOK
Łuszczanowice
WOK
Łuszczanowice
WOK Żłobnica

Szuflada z marzeniami ozdobne szkatułki
Barwne pojemniczki na kredki
Tworzymy biżuterię i zawieszki do kluczy - pirografia

17.07.

15:30-17:30

WOK Żłobnica

Plenerowe gry i zabawy

16.08.

15:30-17:30

WOK Żłobnica

Malowanie i zdobienie
koszulek

18.07.

14:00-18:00

WOK Kamień

Plenerowe gry i zabawy
„Kolorowe bransoletki
z muliny i koralików”
Plenerowe gry i zabawy

30.07.

14:00-18:00

16.08.

14:00-18:00

WOK Kamień
WOK Kamień

01.07.

12:00-14:30

WOK Rogowiec

Gniotki z balonów i mąki

12.07.

12:00-14:30

WOK Rogowiec

GOK informuje

Rogów i Łódź na wycieczkowej trasie

6 czerwca grupa mieszkańców naszej gminy wybrała się na zorganizowaną przez GOK wycieczkę do Rogowa. Zwiedzali tu najsłynniejszą z atrakcji czyli wiosennie kwitnące Arboretum, a także
Muzeum Lasu i Drewna.
Był także przejazd kolejką wąskotorową do Jeżowa oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. Kolejnym etapem była Łódź, gdzie
w planetarium oglądano gwiazdozbiory wiosennego nieba.

GBP w Kleszczowie

Filia GBP w Łękińsku

1.07. (poniedziałek), godz. 12.00-13.00 - Dmuchawce,
latawce, wiatr - zajęcia plastyczne
8.07. (poniedziałek), godz. 12.00-13.00 - Magiczne drzewo zajęcia literacko-plastyczne

Filia GBP w Żłobnicy

17.07. (środa), godz. 12.00-13.00 - „Ja czytam, Ty rysujesz”
- zajęcia literacko plastyczne z Kubusiem Puchatkiem
i przyjaciółmi
24.07. (środa), godz. 12.00-13.00 - Dzień Pszczółki Mai zajęcia plastyczne

Prosto z SOLPARKU

Piknik rodzinny

W związku z bardzo dużą frekwencją podczas Dnia Dziecka,
SOLPARK zapowiada organizację kolejnego Pikniku Rodzinnego.
To będzie dzień pełen wrażeń zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Bezpłatne atrakcje, rodzinne konkursy, animacje, żywe maskotki,
to tylko część tego co przygotowano na tą wyjątkową okazję. SOLPARK wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kleszczowie zapraszają do wspólnej zabawy w niedzielę 7 lipca.

SOLPARK czynny dłużej w wakacje
Od 20 czerwca SOLPARK rozpoczyna oficjalnie sezon wakacyjny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, zostaną wydłużone godziny otwarcia stref wodnych na cały okres wakacji,
czyli aż do 1 września. Basen wewnętrzny będzie czynny codziennie w godz. 9:00-22:00, basen zewnętrzny - codziennie w godz.
10:00-20:00. Pozostałe atrakcje bez zmian.

Otwarte boisko do siatkówki plażowej
Kolejna atrakcja wzbogaciła letnią ofertę SOLPARKU. Od 20
maja udostępniono boisko do piłki plażowej. Miłośnicy piłki siatkowej na piasku mogą rozgrywać mecze w godzinach funkcjonowania całego obiektu tj. 10.00-22.00. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji boiska pod nr tel. 44/731-65-01.

Obozy letnie trzech grup
Podajemy terminy i miejsca wyjazdów trzech kolejnych grup
dzieci i młodzieży. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych wyjadą
na tygodniowy obóz w górach. Od 14 do 20 sierpnia będą przebywać w ośrodku „Wierna” w Bocheńcu.
Turnus dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z roczników
2001 i 2002 będzie zorganizowany od 1 do 14 sierpnia w Lido di Camaiore (Włochy), Park Hotel Versilia. W tym samym obiekcie od 18
do 31 sierpnia przebywać będzie starsza młodzież (uczniowie i studenci z roczników 2000 i starszych).
(opr. JS)
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Napisz w wakacje
konkursowy reportaż
konkurs na reportaż
O gólnopolski
„Łódzkie - znane i nieznane” jest ad-

resowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz do osób dorosłych, mieszkających w Polsce lub poza
granicami kraju. Wojewódzka Biblioteka
Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi tą inicjatywą zamierza uczcić
jubileusz 100-lecia Województwa Łódzkiego. Konkurs ma służyć promocji ważnych,
ale często już zapomnianych postaci bądź
historycznych wątków związanych z regionem łódzkim.
W szczegółowym regulaminie, zamieszczonym na stronie internetowej łódzkiej WBP znaleźć można m.in. informacje o warunkach, jakie spełniać powinna

konkursowa praca. Jej objętość określono na 6 stron formatu A4. „Autor reportażu może opisać miejsca, w których był i/lub
wydarzenia, w których brał udział lub które
zna z relacji ustnych lub dokumentów (…)
Praca może zostać napisana przez jedną osobę lub zespół składający się maksymalnie z 2 osób” - to fragment regulaminowego zapisu.
Ostateczny termin przesłania reportażu
do siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi to 30 września br. Wyniki konkursu, który został podzielony na dwie kategorie wiekowe, będą ogłoszone przed 11
listopada br. Zapowiedziano, że na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
JS

Zdobądź nie tylko
gminne stypendium!

wiecie, że: ● Fundusz Stypendialny Talenty udziela stypendiów dla uczniów
C zyi studentów
z całej Polski, ● kandydaci na studia z grafiki mogą się ubiegać o sty-

pendium Uniwersytetu SWPS, ● Fundacja Girls Code Fun przyznaje stypendia w ramach projektu „Małe Programistki”, ● Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce rozdziela
stypendia im. Olgi Rok dla bibliotekarek?
Koniec roku szkolnego i akademickiego to najlepsza pora
na poszukanie stypendium dla siebie. Uczniowie i studenci, którzy mogą pochwalić się wysoką średnią, powinni rozejrzeć się
za stypendiami naukowymi. Pomocna będzie dla nich wyszukiwarka www.mojestypendium.pl, prowadzona przez Fundację Dobra Sieć przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.
W zasobach serwisu odwiedzający znajdą bazę stypendiów
i konkursów oraz informacje nt. regulacji prawnych, dotyczących pomocy finansowej dla
uczniów i studentów. Portal posiada aktualną bazę organizatorów programów stypendialnych (stowarzyszeń, fundacji, samorządów, firm oraz szkół wyższych).
JS

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą
na stronie www.omegakleszczow.pl

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).

• 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)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego –
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub
692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard,
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
991
Awarie telefonów „Arreks”
731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe
635-02-81
ARR „ARREKS”
731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów
633-35-23
Apteka w POLOmarkecie
731-46-27
Bank Spółdzielczy
731-31-50
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
731-31-27
Hotel SOLPARK
731-31-37
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
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,
731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
Sekretariat
731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy
632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”
731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie
22 560-16-00
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Rywalizacja małych
recytatorów

uż siedemnastą edycję miał przeprowadzony w maju recytatorski konkurs „Tęczowe wierszyki”. W imprezie organizowanej przez przedszkole w Łękińsku przedstawiciele przedszkolnych „zerówek” i pierwszoklasiści ze szkół podstawowych
mają za zadanie jak najpiękniej zaprezentować teksty autorów,
których wiersze dedykowane są dziecięcym odbiorcom.
Do tegorocznej rywalizacji wybrano utwory Marii
Konopnickiej, Jerzego Ludwika Kerna i Hanny Zdzitowieckiej. Konkursowe jury
oceniało m. in. tempo, dykcję i ogólny wyraz artystyczny recytacji, a także użyte
rekwizyty.
Konkurs odbywał się
w dwóch kategoriach wiekowych. Organizatorzy przyjęli zgłoszenia 22
uczestników. W kategorii „Przedszkola grupa „0” jury ustaliło następującą kolejność miejsc: ● I m. - Iga Zyzek (PPS Kleszczów),
● II m. - Alicja Kot (PPS Łękińsko), ● III m. - Antoni Klima (PPS
Łuszczanowice) i Lena Zawodzińska (PPS Kleszczów). Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli Szymon Mielczarek (PPS Łękińsko) oraz
Kamil Czechowicz (PPS Łuszczanowice).
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Wakacje naszych harcerzy

Harcerska „Niebo” w Kleszczowie zaplanowała na
5. Drużyna
nadchodzące wakacje dwa obozy. Pierwszy odbędzie się

w terminie od 29 czerwca do 14 lipca w Świętouściu na wyspie Wolin. Baza harcerska mieści się w odległości ok. 50
metrów od jeziora Koprowo i ok. 700 m od Bałtyku.
- Harcerze zakwaterowani będą w namiotach typu „dycha” - informuje drużynowy Krystian
Śmiertka. - Będą spali na własnoręcznie zrobionych pryczach (łóżkach), a jedną z atrakcji będzie
wycieczka do Berlina.
Drugi wakacyjny obóz odbędzie się na terenie
stanicy Trzy Morgi w okolicach Sulejowa. Stanica należy do hufca,
w skład którego wchodzi 5. DH „Niebo” (Hufiec Piotrków Trybunalski). W trakcie pobytu zaplanowanego na 15-28 lipca harcerze będą
mieli okazję odbyć kajakowy spływ po Pilicy i wyjechać do Łodzi.
- Tu też nie zabraknie tzw. pionierki obozowej. Uczestnicy obozu będą musieli wykonać prycze, regały oraz inne wyposażenie,
przydatne podczas życia obozowego - dodaje Krystian Śmiertka.

Fot. http://piotrkow.zhp.pl/bazy/baza-w-trzech-morgach/

Tak więc obozowe życie uczy harcerzy zaradności, służy zdobywaniu różnych praktycznych umiejętności, które mogą kiedyś być
wykorzystane w życiu. To także czas integracji harcerskiego środowiska, które w roku szkolnym jest najczęściej aktywne „u siebie”.
- Ponieważ rok harcerski trwa od września do kolejnego, wakacyjnego obozu, zajmujemy się podsumowaniem całorocznej pracy drużyny - informuje drużynowy kleszczowskiej DH „Niebo”. - To
okazja do pokazania osiągnięć, ale również możliwość dopracowania różnych elementów w przyszłej pracy z drużyną.
JS

W kategorii „Szkoły podstawowe klasa I” podział miejsc był
taki: ● I m. - Hanna Kamińska (SP Kleszczów), ● II m. - Julia Kotlicka (SP Łękińsko), ● III m. - Wiktoria Bielińska (SP Łękińsko) i Paulina Biegała (SP Kleszczów). Wyróżnienie otrzymała Lena Kołtunik (SP Łękińsko).
JS

