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Tłumy na XIX Dniach Kleszczowa

Fotoreportaż z Dni Kleszczowa na str. 8 – 9

Ratownik w przedszkolach
Czy dzieci wiedzą, jaki numer telefonu wybrać, kiedy któryś
z domowników potrzebuje pomocy medycznej? Jak sprawdzić
czy leżąca na ławce lub trawniku osoba oddycha? Jak robi się
sztuczne oddychanie? Co zrobić z raną po skaleczeniu, która nie
przestaje krwawić? Jak wygląda pierwsza pomoc w przypadku
poparzenia oraz zadławienia? - to główny zestaw podstawowych
tematów, poruszanych podczas niedawnych pokazów pierwszej
pomocy przedmedycznej w przedszkolach.

Więcej na str. 4

Twórczość Szekspira
tematem dyktanda
„Z jego dramatów wynurzają się kościotrupy i duchy monarchów i rujnują nasz spokój, odstawiając żałosny danse macabre,
rzężąc przy tym i charcząc. Grzmią tam burze, wrzeszczą wniebogłosy nieposkromione złośnice, wiedźmy warzą dekokty, a zdradzieccy intryganci i femme fatale podżegają do mordów.” - to niewielki fragment tekstu dyktanda, z którego pisaniem zmagało się
w tym roku w auli SOLPARKU ponad 120 osób.

Więcej na str. 10 i 11
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Kto dokończy
prace w Wolicy?

NR 11/437

Na budowie przedszkola

D

om kultury w Wolicy to dziś jedyna placówka kultury w gminie, która z powodu przeciągających się prac remontowych
nie prowadzi działalności. To spora uciążliwość dla mieszkańców wsi,
bo brakuje odpowiedniego miejsca na sołeckie zebrania, na spotkania opłatkowe, nie mówiąc już o możliwości wynajmu dużej sali na imprezy weselne, karnawałowe czy komunijne.
Po rozwiązaniu przez gminę umowy z firmą budowlaną, która nie
była w stanie dotrzymać żadnego terminu z umowy oraz późniejszych
do niej aneksów, została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja. Jej celem było sprawdzenie, jakie prace trzeba jeszcze wykonać, jakie niedoróbki poprawić i jaki sprzęt, potrzebny do normalnego
funkcjonowania tego obiektu, zakupić.
Urząd Gminy ogłosił przetarg na wykonanie prac kończących remont siedziby domu kultury w Wolicy. Oferty zbierane były do 31
maja. Jeśli dojdzie do pomyślnego rozstrzygnięcia przetargu wykonawca będzie miał na dokończenie robót trzy miesiące (od dnia podpisania umowy). Szczegółowa specyfikacja podzielona została na
trzy zasadnicze części. Jedna z nich obejmuje wykaz robót niezbędnych do dokończenia remontu, druga - wykaz robót naprawczych.
Trzecia to roboty pozostałe. Do dokończenia są m.in. prace termomodernizacyjne, zakup wyposażenia do kilku pomieszczeń, modernizacja kilku pomieszczeń na parterze i na piętrze. Wyjątkowo obszerne jest zestawienie robót poprawkowych. Oprócz wymiany pokrycia
ścian i posadzek czy wykończenia sufitów obejmuje ono np. wymianę
stolarki drzwiowej, umywalek, sedesów i pisuarów.
JS

Przy ulicy Głównej 112

W

ybrany został wykonawca remontu gminnego budynku
mieszkalno-usługowego przy ul. Głównej 112. Najkorzystniejszą z pięciu złożonych na przetarg ofert okazała się oferta radomszczańskiej spółki jawnej Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe WIKTOR. O to gminne
zamówienie ubiegały się też firmy z branży budowlanej, mające
swoje siedziby w Sieradzu, Łodzi, Opatowie i Bełchatowie.
Przeznaczony do remontu budynek powstał w połowie lat 90.
Oprócz sześciu mieszkań komunalnych mieszczą się w nim siedziby m.in. poczty i biura rachunkowego.

W ramach zaplanowanego remontu zostanie m.in. wymieniona
stolarka okienna i drzwiowa, będzie docieplony dach budynku oraz
ściany zewnętrzne. Przy większej grubości styropianowego docieplenia konieczne będzie wykonanie nowych obróbek blacharskich
dachu i parapetów. Dodatkowe docieplenie przewidziano też dla
ścian cokołu. Zostaną one następnie pokryte tynkiem żywicznym,
natomiast odnowiona elewacja budynku ma być wykończona barwnym tynkiem silikonowym.
Umowa z wykonawcą podpisana została 17 maja. Na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych prac spółka WIKTOR będzie
miała 6 miesięcy. Zapisane w umowie wynagrodzenie brutto wyniesie 398.952 zł.
JS

Budynki do remontu

T

rwa przetarg, w którym wybrany zostanie wykonawca robót remontowo-budowlanych w trzech komunalnych budynkach wielorodzinnych na osiedlu „Łuszczanowice”. W każdym
z tych domów mieszczą się cztery mieszkania o stosunkowo dużej powierzchni. Powierzchnia zabudowy dwóch budynków (nr 46
i 48) liczy po 245 m kw., a ich kubatura przekracza 2600 m sześć.
Budynek oznaczony nr 47 zajmuje mniejszą powierzchnię (230 m
kw.) i ma też odpowiednio mniejszą kubaturę (nieco ponad 2300 m
sześć.).

Podstawowym celem inwestycji jest docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną. W każdym z budynków
powierzchnia ścian przewidzianych do docieplenia wełną mineralną wynosi ok. 130 m kw., a powierzchnia docieplenia ze styropianu - ponad 300 m kw.
Nastąpi też wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty
odtworzeniowe balkonów i tarasów. Prace rozbiórkowe i odtworzeniowe będą też przeprowadzone przy stropodachach budynków.
Dodatkowym zadaniem będzie remont zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej.
Firmom, które przystąpią do walki o gminne zamówienie Urząd
Gminy postawił wymóg udzielenia minimum 5-letniej gwarancji i
rękojmi na przeprowadzone prace. Roboty mają potrwać maksymalnie 220 dni, przy czym firmy, które zaproponują krótszy termin mogą uzyskać dodatkowe punkty przy ocenianiu złożonych na
przetarg ofert.
JS
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Majowa sesja Rady Gminy

We brali się radni gminy Kleszczów. Pierwszy z rozpatrywtorek 24 maja na 22. w tej kadencji posiedzeniu ze-

wanych projektów uchwał dotyczył udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Bełchatowie z przeznaczeniem
na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
Starostwo wnioskowało o wsparcie w wysokości 150 tys. zł.
Ożywiona dyskusja nad tym wnioskiem odbywała się na wspólnym posiedzeniu komisji, poprzedzającym sesję, przeniosła się
także na posiedzenie rady. Główne pytanie brzmiało: czy gmina Kleszczów powinna wspierać DPS w Bełchatowie w sytuacji,
kiedy na jej własnym terenie działa podobna jednostka, na której budowę udzielona została z gminnego budżetu znacząca pożyczka?
Po wymianie argumentów przewodniczący RG poddał pod
głosowanie uchwałę, w której wysokość pomocy dla bełchatowskiego DPS została ustalona na poziomie 20 tys. zł (podobne
kwoty gmina przekazywała na wsparcie tej placówki w poprzednich latach). Uchwała została przyjęta przy poparciu 10 radnych. Czworo radnych było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.
W dalszej części sesji radni zajęli się projektem uchwały w
sprawie udzielenia 120 tys. zł dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup wielozadaniowego napędu elektrycznego z trepanem. To specjalistyczny sprzęt
wykorzystywany przy neurochirurgicznych operacjach głowy.
Uchwała została przyjęta.
Kolejne przyjęte na majowej sesji uchwały dotyczyły: ●
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2016-2019 oraz zmian w budżecie gminy
na 2016 rok; ● terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; ● wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; ● szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; ● regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczów;
● wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wolica oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.
W obecności prezesa zarządu Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów odbyła się dyskusja nad złożonymi wnioskami w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek inwestycyjnych
przez fundację. Jedyna przyjęta w tej części uchwała dotyczyła
zgody na sprzedaż 1,28 ha w strefie w Bogumiłowie. Nabywcą
ma być spółka cywilna z Częstochowy - Piasekpol.
Do przewodniczącego RG trafiło pismo, informujące o tym,
iż prezes M. Mazur przedłożył zarządowi FRGK wniosek o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy o pracę. Zarząd zgodził się na rozwiązanie stosunku pracy z końcem maja tego
roku. Michał Mazur podziękował Radzie Gminy za współpracę,
deklarując jednocześnie chęć wprowadzenia w sprawy fundacji
swojego następcy.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie dotyczące współpracy
gminy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. W końcowej
części sesji prezes zarządu Zakładu Komunalnego „Kleszczów”
- Krzysztof Jasnos omówił techniczne oraz finansowe kwestie,
związane z dotychczasową eksploatacją odwiertu GT-1 Kleszczów, który wykonany został dla pozyskania wód termalnych.
JS
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Zapisy na letnie półkolonie
Od 1 do 12 sierpnia Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie będzie organizować półkolonie letnie dla mieszkających na terenie gminy Kleszczów dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Zajęcia z dziećmi prowadzone
będą w dni powszednie, w godzinach 8.00-16.00.
Zapisy na półkolonie są prowadzone zgodnie z regulaminem, który jest
dostępny na stronie internetowej gimkleszczow.pl. Zainteresowani rodzice powinni zgłaszać się w sekretariacie gimnazjum w godz. 8.00-15.00. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 3 czerwca. Od 6 czerwca w sekretariacie
gimnazjum będzie udostępniana lista zakwalifikowanych na półkolonie dzieci
oraz (przy większej liczbie zgłoszeń) - lista rezerwowa. Ze strony gimnazjum
pobrać można również kartę kwalifikacyjną do wypełnienia.
Gimnazjum zatrudni wychowawców na półkolonie
W związku z organizowanymi od 1 do 12 sierpnia półkoloniami dla dzieci klas I-III, dyrektor Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie ogłosił
nabór do pracy na stanowisku wychowawcy półkolonii. Oferty nauczycieli zainteresowanych wakacyjną pracą są przyjmowane do 15 czerwca w sekretariacie gimnazjum.
UTW informuje o rozpoczęciu kursu zielarskiego
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów informuje, że począwszy od 7 czerwca od godz. 15.00 w sali domu kultury w Żłobnicy rozpoczną się zajęcia kursu zielarskiego. Zarząd stowarzyszenia zaprasza
wszystkich zgłoszonych uczestników, prosząc o zabranie z sobą kwoty 60 zł
na koszty wyjazdu (w ramach zajęć) do ogrodu botanicznego oraz na koszty
materiałów dydaktycznych.
18 czerwca - bezpłatna mammografia i cytologia w Kleszczowie
Z inicjatywy Urzędu Gminy w Kleszczowie w sobotę 18 czerwca mieszkanki gminy Kleszczów w wieku 50-69 lat będą mogły skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnych badań mammograficznych w technologii cyfrowej.
Propozycja dotyczy kobiet, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały takich badań.
Mammobus firmy Medica będzie ustawiony przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2. Zgłoszenia na bezpłatną mammografię,
a także bezpłatną cytologię są przyjmowane pod nr tel. 44/ 731 31 10, wew.
141.
Przy dokonywaniu rejestracji telefonicznej należy podać numer PESEL
i nr prywatnego telefonu.
Dodatkowe godziny w gabinecie rehabilitacji
Piotr Tomczyk, kierujący gabinetem rehabilitacji w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Kleszczowie poinformował, że w okresie 24 czerwca - 6 lipca będzie przebywał na urlopie. Z tego względu ustalił dodatkowe godziny przyjęć.
Mieszkańcy, którzy zgłoszą się do gabinetu terapii manualnej oraz na konsultacje mogą korzystać z tych dodatkowych godzin w czwartki: 9 i 16 czerwca.
Wyjazd na targi rolne
W niedzielę 19 czerwca zostanie zorganizowany wyjazd do Bratoszewic
na Targi Rolne „W sercu Polski” oraz na XIII Wojewódzką Wystawę Zwierząt
Hodowlanych. Oferta targów to głównie środki produkcji dla rolnictwa, materiały budowlane, wyposażenie budynków inwentarskich, samochody osobowe
i dostawcze. Najwyżej ocenionym zwierzętom hodowlanym przyznane będą
tytuły superczempiona, czempiona i wiceczempiona. Imprezy towarzyszące: konkurs wyrobów mleczarskich, konkurs wyrobów piekarniczych, konkurs
„Maszyna Targów”, konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
Zapisy mieszkańców gminy, zainteresowanych wyjazdem są prowadzone w Urzędzie Gminy Kleszczów, pok.26, tel. 44/ 731-31-10 wew. 131 do wyczerpania limitu miejsc na jeden autobus. Urząd Gminy pokrywa koszty przejazdu autokarem. Wstęp na teren targów jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają
koszt ubezpieczenia - płatne w autobusie. Wyjazd z Kleszczowa o godz. 7.30
- parking przy Urzędzie Gminy, planowany powrót - ok. 16.00.
Do 11 czerwca zgłoś posesję do konkursu
Zgodnie z regulaminem konkursu na najschludniejszą posesję na terenie gminy Kleszczów mieszkańcy mogą do 11 czerwca składać karty zgłoszenia posesji do konkursu. Druk zgłoszenia został opublikowany w poprzednim
wydaniu „Informatora”, jest także dostępny w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy.
Opr. JS
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Pokazy wzbogacające
domową kuchnię

K

olejny cykl pokazów kulinarnych zorganizowany został
z myślą o promowaniu regionalnych potraw. Urszula Stala z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
wśród siedmiu dań, których przygotowywanie ćwiczyła z uczestnikami pokazów, zaproponowała m.in. obrowską zupę chrzanową oraz kluski żelazne. Mało kto wie, że są to potrawy znajdujące
się na Liście Produktów Tradycyjnych, prowadzonej przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Region łódzki reprezentowany jest na niej
przez 95 różnych produktów (w maju br. na listę została wpisana
kolejna potrawa z województwa łódzkiego - golonka z kapustą zasmażaną). Pełną listę z naszego województwa można poznać poprzez stronę internetową www.lodzkie.pl, zakładka Rolnictwo.
„Na Listę wpisywane są produkty tradycyjne i środki spożywcze
lub napoje spirytusowe, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za
które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat” czytamy na wspomnianej stronie.
Wracając do pokazów kulinarnych w naszej gminie: poza dwiema wymienionymi już potrawami uczestnicy uczyli się piec dietetyczne ciasto marchewkowe oraz zapiekankę z brokułami,
przyrządzać sałatkę ze szparagów, gotować frykadelki w sosie
grzybowym, a także makaron z szynką w śmietanie. Liczba mieszkańców, biorących udział w kuchennych zajęciach nie była zbyt
wielka (Antoniówka - 20, Czyżów - 16, Dębina - 20, Kamień - 13,
Łuszczanowice - 26). Grono uczestników zwiększało się w tej części zajęć, która związana była z degustacją przygotowanych dań.

Zarówno zajęcia w kuchni, jak i późniejsza degustacja służyły
integracji lokalnej społeczności, zgodnie zresztą z tematem wspólnym dla wszystkich pokazów. Brzmiał on ,,Integracja środowiska
lokalnego w nawiązaniu do regionalnych smaków”.
JS

Przeciwko wściekliźnie
Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest w Polsce obowiązkowe. Właściciele psów z terenu gminy Kleszczów będą mieli wkrótce możliwość zaszczepienia psów. W czterech wsiach
szczepienie przeprowadzi lekarz weterynarii Piotr Wojciechowski z Lgoty Wielkiej. Terminy szczepień: ● 6 czerwca - Wolica, ●
9-10 czerwca - Łuszczanowice i Łuszczanowice Kolonia, ● 13-14
czerwca - Łękińsko. Koszt szczepienia wynosi 20 zł. Weterynarz
odwiedzi każde gospodarstwo.
W pozostałych miejscowościach naszej gminy szczepienie przeprowadzi lekarz weterynarii Przemysław Chrust. Szczepienie zostanie przeprowadzone w terminach zbliżonych do lat poprzednich.
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„Uczymy się ratować życie”

Z

ajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowane zostały w każdym z przedszkoli gminy Kleszczów.
Oprócz przedszkolnych dzieci w pokazach uczestniczyli również
rodzice. Wielu z nich niewątpliwie posiada podstawową wiedzę,
inni mieli ją okazję sprawdzić w realnych sytuacjach, ale przyznają,
że powtórka przyda się każdemu.

Zajęcia poprowadziła Paulina Niedbała, z wykształcenia ratownik medyczny. Sposoby postępowania w przypadkach zagrożenia
ludzkiego zdrowia i życia przedstawiała kolejno: 11 maja w przedszkolu w Kleszczowie, 12 maja w przedszkolu w Łękińsku oraz 19
maja w przedszkolu w Łuszczanowicach. Dzieci słuchały z zainteresowaniem, bo trudna dla nich tematyka medyczna omawiana
była przystępnym językiem
Przedszkolaki chętnie brały udział w części praktycznej. Wybierały numer ratunkowy 112 na klawiaturze telefonu, demonstrowały
masaż serca na misiach. Co odważniejsze zgłaszały się, by sprawdzić się w roli ratownika korzystając z prawdziwego fantomu.
Spotkania z ratownikiem medycznym odbywały się w ramach zadania publicznego „Uczymy się ratować życie”, współfinansowanego
z dotacji gminy Kleszczów i wpisanego w program działania Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie.
JS

Barwne rabaty

W Gminy w Kleszczowie zlecił to zadanie firmie Centrum Ogrodnicze Bujacz Zbigniew, Leśniak Jerzy s.c. Obszerna lista obejmowała miejsca wykonania
maju prowadzone były prace związane z urządzaniem rabat. Urząd

nasadzeń w kilku miejscowościach. Najwięcej, bo 16 różnych punktów z sezonową zielenią urządzonych zostało w Kleszczowie. Największym terenem do obsadzenia było Rondo Honorowych Krwiodawców w Kleszczowie. Sadzenie roślin
w tym miejscu pracownicy centrum ogrodniczego rozpoczęli 23 maja.
Gminne zamówienie obejmowało też posadzenie roślin w donicach, znajdujących się w Łękińsku, Łuszczanowicach, Żłobnicy i w Kleszczowie. W tym roku do
urządzania barwnych
rabat i obsadzenia
donic posłużyło siedem gatunków roślin:
starzec, paciorecznik
ogrodowy, białe petunie, czerwone begonie, rozplenica szczecinkowata oraz dwa
rodzaje wilca ziemniaczanego.
JS
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Pożar w Łuszczanowicach Kolonii (1)
1964 środa przed Bożym Ciałem wypadała 27 maja.
W roku
Po 52 latach żaden z mieszkańców Łuszczanowic Kolonii

nie pamiętałby tamtego ciepłego, majowego dnia gdyby nie jedno
zdarzenie, które dla kilkudziesięciu rodzin stało się życiowym dramatem.
- To było straszne, po prostu nie do opowiedzenia. Tego do
końca życia się nie zapomni - mówi mieszkająca pod nr 7 pani Krystyna Królik.
„Pożar w Łuszczanowicach wybuchł 27 maja br. o godz. 10.40.
Pierwsze jednostki straży stawiły się na miejscu zaledwie kilka minut po interwencji ludności. Pierwsza była, oczywiście jednostka
miejscowa, łuszczanowicka OSP” - czytamy w tygodniku „Gazeta
Ziemi Piotrkowskiej” sprzed 52 lat.

Halina Tatara przed swoim domem

Tamto majowe przedpołudnie pamięta jak dziś 76-letnia pani
Halina Tatara. Pojechała do Bełchatowa, aby kupić kurczęta. Kiedy
usłyszała, jak wyją syreny bełchatowskiej straży poczuła niepokój.
- Byłam wtedy w centrum miasta. Coś mi podpowiedziało, żeby
iść do strażaków i zapytać, gdzie ten pożar. Akurat z remizy wyjeżdżał wóz gaśniczy. Pytam „Gdzie panowie jedziecie, gdzie się
pali?” Oni mówią „Łuszczanowice Kolonia”. To ja mówię „Jadę z
wami”. Jak dojechaliśmy na miejsce to nasze gospodarstwo już
było spalone. W oborze popaliły się świnie, stodoły już nie było.

Ogień zaprószyły dzieci
„Gazeta Ziemi Piotrkowskiej”: „(...) do gaszenia rozszalałego ognia zgłosiły się jednostki następne. Łącznie interweniowały 23 straże, w tym 3 zawodowe z Radomska, Piotrkowa i WZPB
(Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników – przyp. redakcji) z Woli
Krzysztoporskiej.
Początkowo ogień udało się niejako zlokalizować. Potężnymi
strumieniami wody zrobiono przerwę w ogniu, próbując zabezpieczyć dalsze budynki, znajdujące się na linii ognia przed zniszczeniem. Nie na wiele to się jednak zdało.”
Skąd w majowe przedpołudnie wziął się we wsi niszczycielski ogień? Pani Halina Paciorek w tamtym czasie odbywała w Łodzi kurs fryzjerski. W przeddzień Bożego Ciała przyjechała do rodzinnego domu. Widziała więc ten straszny ogień, brała udział w
pospiesznym pakowaniu domowych rzeczy i przenoszeniu ich w
tobołkach na drugą stronę ulicy na podwórze do najbliższych sąsiadów - państwa Królików.
Opowiada o starszej mieszkance drewnianego domu, który stał
wtedy na działce, sąsiadującej z dzisiejszym sklepem w Łuszczanowicach Kolonii.
- Do babci przyjechały w odwiedziny wnuki, mieszkające w Łodzi. Babcia nie zwracała na nie uwagi. Dzieci poszły bawić się
w szopie i zaprószyły ogień.

Regionalny tygodnik precyzyjnie opisuje przebieg wydarzeń: „Dotychczasowe dochodzenie wykazało, że sprawcą pożaru był 5-letni chłopiec - J. O., który przyjechał w odwiedziny do jednej z rodzin w Łuszczanowicach. O. wybrał się z kolegą do szopy.
Z palił tam słomę w garnku. Więcej nie było trzeba. Od szopy, która zajęła się szybko, ogień przerzucił się na oborę, znajdującą się
w bardzo bliskim sąsiedztwie. Szybko zaczęły płonąć zabudowania następne”.

Wiatr przenosił ogień na kolejne budynki

Łuszczanowice Kolonia to typowo rolnicza wieś i równie typowa
„ulicówka”. Gęsta zabudowa, domy po obu stronach ulicy, w głębi podwórza szopy i obórki, a jeszcze dalej – duże, pojemne stodoły. Stały (i nadal stoją) niemal w jednej linii, ze wschodu na zachód.
W tym kierunku wiał też w tamto majowe przedpołudnie 1964 roku
silny, porywisty wiatr. Z jednej palącej się posesji ogień przerzucał
się błyskawicznie na kolejne.

Stodoły w rządku - dzisiejsza zabudowa Łuszczanowic

- Jak po wsi poszła wieść, że zapalił się dom, to ludzie zaraz
tam pobiegli. Moja mama też poleciała - wspomina pani Krystyna
Królik. - Tymczasem ogień przenosił się tak szybko, że ludzie zaraz
musieli wracać, żeby ratować swoje domy.
Silny wiatr, który przy pożarach jeszcze się wzmaga, nie był jedyną przyczyną rozprzestrzeniania się pożogi na kolejne zabudowania.
- Prawie na każdym podwórku były poskładane sterty sosnowych gałęzi na opał. Sprzedawało je nadleśnictwo. To były resztki
po prowadzonej wycince w lasach - kontynuuje pani Krystyna. - Te
choiny zaczęły się palić, iskry leciały, że aż strach. Stodoły i inne
budynki były wtedy przykryte słomą. To dużo nie było trzeba. Iskierka i już idzie dalej.
Te słowa potwierdza Halina Tatara.
- W miejscu, gdzie miała powstać kopalnia były wycinane lasy.
Te resztki po wycince, sosnowe czuby można było sobie brać na
opał. My też to zwoziliśmy, razem z ojcem, żeby było czym palić.
Prawie na każdym podwórzu były poskładane sterty.
„Gazeta Ziemi Piotrkowskiej”: „Pastwą płomieni w Łuszczanowicach padło ogółem 38 budynków gospodarczych, w tym 22 stodoły, 19 obór, 7 budynków mieszkalnych, a także częściowo jedna stodoła. Straty wynikłe z tego pożaru szacuje się na kwotę około
800 tysięcy.
W tak potężnym pożarze obyło się, na szczęście, bez ofiar w ludziach. Jedynie 3 osoby poniosły lekkie obrażenia ciała podczas
ratowania dobytku.”
Szkody byłyby dalece większe, gdyby nie to, że strażakom udało się ochronić przed zapaleniem domy po południowej stronie ulicy. Tam zabudowa była równie gęsta i straty byłyby co najmniej
dwa razy większe.
J. Strachocki
(dokończenie w następnym wydaniu)
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Nagroda wojewody
czeka na firmy

RIG szkoli
z pierwszej pomocy

pięciu różnych kategoriach zostanie przyznana doroczna
„Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”. W konkursie, organizowanym od 2004 roku, na uhonorowanie mogą liczyć
przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne i firmy innowacyjne, które
wyróżniają się wysokimi efektami ekonomicznymi, a przy tym budują pozytywny wizerunek regionu. Ważne jest również, by wnosiły
one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.
W tym roku „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego” zostanie przyznana w kategoriach: ● ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu; ● mikro i małe przedsiębiorstwo; ● rodzinne gospodarstwo rolne; ● innowacyjność; ● zielona gospodarka.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 lipca 2016 r. Formularze
znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: www.lodzkie.eu. Wypełniony formularz konkursowy należy
dostarczyć w wersji papierowej do ŁUW (Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104) i elektronicznej na nw. adresy e-mail: juliana.predowa@lodz.uw.gov.pl, estera.gajewska@lodz.uw.gov.pl, michal.mikina@lodz.uw.gov.pl,
ziemowit.staszewski@lodz.uw.gov.pl
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 42/ 664 15 00, 664 10 94,
664 12 52.
JS

szósty Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie
Po raz
wraz ze Starostwem Powiatowym organizują bezpłatne

W

Do 10 czerwca można się
starać o pieniądze z WUP
zł to pierwsza pula środków, jakie Wojewódzki Urząd
47 mln
Pracy w Łodzi zamierza wydać na aktywizację zawodo-

wą osób, które ukończyły 29. rok życia. Pieniądze przeznaczone
mają być na pośrednictwo pracy, szkolenia, staże, praktyki oraz
wyposażenie stanowisk pracy. Wnioski na konkurs zorganizowany przez WUP mogą składać nie tylko powiatowe urzędy pracy (jak
we wcześniejszych konkursach), ale również inne jednostki - samorządy, ich jednostki, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe,
a nawet pracodawcy, które mogą pochwalić się przynajmniej dwoma zrealizowanymi wcześniej projektami w ramach promocji zatrudnienia.
WUP dofinansuje nawet 95 proc. wydatków, a minimalna wartość projektu powinna wynieść 200 tys. zł. Dofinansowanie będzie
można otrzymać na programy aktywizacji zawodowej, przewidujące m.in. pośrednictwo pracy, organizację szkoleń, staży, praktyk,
zakup wyposażenia stanowisk pracy itp. Jak wynika z zapowiedzi
w konkursie najwyżej mają być oceniane projekty przewidujące aktywizację na rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców małych miejscowości.
Wnioski o dofinansowanie można składać od 30 maja do
10 czerwca tego roku. Decyzje o przyznaniu wsparcia mają
być ogłoszone w październiku. Więcej informacji na stronie
www.wuplodz.praca.gov.pl.
JS

szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla przedsiębiorców i ich pracowników. Szkolenie planowane jest w czerwcu.
W programie 6-godzinnych zajęć organizatorzy zaproponowali cztery godziny teoretycznej wiedzy dotyczącej: ● oceny sytuacji
i zabezpieczenia miejsca zdarzenia; ● zaburzenia przytomności; ●
resuscytacji osoby dorosłej i dzieci; ● nagłych zachorowań (udar,
zawał, napad padaczkowy, itp.); ● oparzeń; ● krwawień i krwotoków; ● złamań i skręceń; ● zawartości apteczki samochodowej
i osobistej.
Po teorii przyjdzie czas na 2-godzinne zajęcia praktyczne. Kursanci będą ćwiczyć resuscytację, zasady unieruchamiania osób
poszkodowanych i postępowania z osobami nieprzytomnymi.
Zgłoszenia przedsiębiorców są przyjmowane mailowo pod adresem biuro@rigbelchatow.bai.pl oraz telefonicznie pod numerem
44/ 733 66 00.
JS

ZSP wśród 19 nagrodzonych
szkół w Polsce

P

onad rok po zorganizowaniu XII edycji „Dnia przedsiębiorczości” (odbyła się ona 23 kwietnia) poznaliśmy wyniki rywalizacji
uczestniczących w nim szkół o ogólnopolską nagrodę. Do grona 19 najaktywniejszych szkół, które przeprowadziły akcję po raz kolejny trafił Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Przypomnijmy, że ideą
„Dnia Przedsiębiorczości” jest włączenie środowisk przedsiębiorców w
edukację młodzieży, poprzez umożliwienie zapoznania się ze specyfiką
pracy bezpośrednio w zakładzie, na konkretnym stanowisku.
W ubiegłorocznym „Dniu przedsiębiorczości” wzięły udział 674 szkoły z całej Polski, których uczniowie (ponad 43,7 tys. osób) odwiedzili
15 377 firm i instytucji.
JS

Sprzedam dom w stanie
surowym otwartym w Łękińsku.
Wiadomość pod nr tel. 608 409 840.
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.
w Kleszczowie przyjmuje zapisy na kursy:
1. „Wychowawca wypoczynku dzieci
i młodzieży” - cena kursu 450 zł
2. ,,Pierwsza pomoc - wiem jak pomóc” - cena 120 zł
3. „Opiekun osoby starszej” - cena 1700 zł
4. ,,Obsługa kas fiskalnych” - cena 120 zł
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby
Agencji „ARREKS” S.A. ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów,
w celu wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego.
Ponadto bliższe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu (44) 731 37 10,
w siedzibie Agencji „ARREKS”, bądź na stronie

www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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Haftowany obraz w Kleszczowie

H

aftowana kopia monumentalnego
dzieła Jana Matejki - „Jan Sobieski
pod Wiedniem” przez kilka dni prezentowana
była w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Kleszczowie.

Oglądający kopię wpisywali się
do księgi pamiątkowej

Najliczniejszą, bo ponad 200-osobową
grupą, która obejrzała to dzieło była młodzież szkolna. Wystawa obrazu, sławiącego wiktorię armii dowodzonej przez polskiego króla nad armią Imperium Osmańskiego
pod wodzą wezyra Kara Mustafy, stała się
pretekstem do przypomnienia ważnych faktów z historii.

Sztuki i Tradycji Rękodzieła Artystycznego im. św. Królowej Jadwigi w Częstochowie) pozwoliły też zapoznać uczestników
z komputerowym programem Haftix, który twórcom posłużył do przetworzenia fotografii oryginalnego obrazu (eksponowanego
w Muzeach Watykańskich) i przygotowania wydruków niezbędnych do wykonania
haftu.
Oficjalny pokaz haftowanej kopii obrazu
Jana Matejki „Jan Sobieski pod Wiedniem”
odbył się w piątkowe popołudnie 27 maja.
Obok zastępcy wójta gminy Kleszczów,
Joanny Guc uczestniczyli w nim Janina
i Adam Pankowie. Obecne były trzy hafciarki, które pracowały przy tworzeniu kopii wśród nich mieszkanka naszej gminy Anna
Kuśmierek. Otrzymała ona list gratulacyjny,
podpisany przez wójta gminy Kleszczów,
a także okolicznościowy certyfikat, wręczony przez A. Panka.

Występ kleszczowskiego chóru SONORE

Adam i Janina Pankowie w towarzystwie
Sławomiry Mrozowicz - dyrektor GOK

Drugim wątkiem szkolnych zajęć, w których uczestniczyła podzielona na grupy
młodzież, było poznanie podstaw wykonywania haftu krzyżykowego. To właśnie ta
technika i mrówcza praca kilkudziesięciu
wolontariuszek posłużyła do stworzenia kopii obrazu „Jan Sobieski pod Wiedniem”.
Warsztaty zorganizowane w kleszczowskim
GOK z udziałem Janiny i Adama Panków
(założycieli Fundacji Wspierania Kultury,

Uroczystość uświetnił swoim występem
Kleszczowski Chór Mieszany SONORE.
Nieliczne (niestety) grono mieszkańców
gminy, przybyłych tego dnia do sali GOK,
spoglądało na haftowaną kopię dzieła o wymiarach 458 x 894 cm, słuchając listu Jana
III Sobieskiego do jego żony - królowej Marysieńki. Relacjonował w nim szczegółowo
przebieg bitwy oraz to, co działo się po rozgromieniu muzułmańskiej armii.

Można wybierać
w ofertach

W

ciągu maja na stronie internetowej
Gminnego Centrum Informacji pojawiło się aż 20 nowych ofert pracy. Ogłaszające się firmy poszukiwały pracowników
o różnych kwalifikacjach. Firma sprzątająca
Inwemer potrzebowała do pracy w Rogowcu na cały etat pracownika gospodarczego/
sprzątaczki. Monter sieci wodno-kanalizacyjnych, elektryk, a także kierownik budowy
mogli znaleźć zatrudnienie w kleszczowskiej spółce KAN.
Działająca na zlecenie spółki SEMPERTRANS Agencja Pracy Tymczasowej Select prowadzi od 23 maja nabór do pracy
tymczasowej czterech operatorów maszyn
produkcyjnych. Dla innych swoich kontrahentów spółka poszukiwała też na terenie
naszej gminy: fryzjerów, pracowników produkcji i magazynierów/operatorów wózka
widłowego.
Bez wątpienia najbardziej aktywnym
pracodawcą była w maju spółka Colep Polska. Jej oferty pracy kierowane były m.in.
do techników procesu w dziale mieszania,
techników informatyków, operatorów działu
mieszania, liderów procesu, analityków danych w dziale R&D.
Firma GIZO ogłosiła chęć zatrudnienia
doradcy klienta oraz kierowcy, SOLPARK
poszukiwał recepcjonisty, CAT Polska mechanika oraz kierowcy kontrolera, ARIX
- operatora maszyny, a Constantia Teich
Poland Sp. z o.o. księgowego oraz pracownika działu technicznego (automatyka).
JS

Wnioski
o zewnętrzne
dotacje

W podjął starania o uzyskanie dofinansowania do dwóch zadań. Jedno z nich

maju Urząd Gminy w Kleszczowie

Fragment kopii, który haftowała
Anna Kuśmierek

Zastępca wójta Joanna Guc wręcza
list gratulacyjny oraz okolicznościowy
upominek Annie Kuśmierek

7

Odwiedzając w piątkowe popołudnie
kleszczowską siedzibę GOK można też
było wysłuchać opowieści o symbolice dzieła Jana Matejki „Jan Sobieski pod Wiedniem”, o powstawaniu haftowanej kopii,
w tym także o przygodach i trudnościach,
które wystąpiły w toku blisko 3-letnich prac.
JS

to budowa i montaż systemu pomp ciepła
oraz systemu fotowoltaicznego w budynku
przedszkola i żłobka w Kleszczowie. Wartość tej inwestycji jest szacowana na ponad
1 mln 74 tys. zł. Kwota dofinansowania,
o którą zabiega gmina Kleszczów to prawie 857 tys. zł. Ten wniosek został złożony
9 maja w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Do tej samej instytucji gmina skierowała
wniosek o znacznie mniejszej wartości. Dotyczy on budowy ekopracowni w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
W tym przypadku gmina ubiega się o ponad 22,4 tys. zł dofinansowania.
JS
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Foto: M. Szatan, J. Strachocki
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Brakowało odpowiednich dyktand, ułożyła je sama
słowo należy napisać wielką czy małą literą, jakie
Czy dane
reguły rządzą pisownią wyrazów z „ż” wymiennym, a ja-

kie pisownią „ch” przed spółgłoskami i na końcu wyrazu – to tylko część dylematów, na jakie natrafić mogą uczestnicy konkursowych dyktand (takich, jak np. Dyktando Kleszczowskie). Podstawy
wiedzy o ortografii rodzimego języka uczniowie utrwalają głównie
w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Okazuje się, że nie zawsze
mają odpowiednie ku temu materiały dydaktyczne. Ten brak można wypełnić tak, jak to zrobiła Katarzyna Skurkiewicz - polonistka z
kleszczowskiej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka. Jest ona autorką zbioru dyktand „Bezsenność Bożydara”, wydanego niedawno
przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Katarzyna Skurkiewicz - polonistka z kleszczowskiej Szkoły
Podstawowej im. J. Korczaka jest autorką zbioru dyktand „Bezsenność Bożydara”, wydanego niedawno przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
- Pomysł na przygotowanie książki ze zbiorami dyktand wziął
się z potrzeby stworzenia tekstów, które byłyby dostosowane do
ćwiczeń ortograficznych wykonywanych na lekcji - mówi pani Katarzyna. - Rynek wydawniczy oraz internet bogate są w różnego
rodzaju teksty dyktand, ale zawierają wyrazy, które na moich zajęciach się nie pojawiają. Nie chodziło mi o to, żeby uczniów zaskoczyć trudnymi wyrazami. Chciałam sprawdzać ich wiedzę po omówieniu danego materiału. Dlatego tworzyłam teksty z wyrazami z
zeszytu ćwiczeń, bądź z listy, którą wcześniej podawałam.
Kilka tak przygotowanych dyktand przesłała Gdańskiemu Wydawnictwu Oświatowemu, które jest m.in. wydawcą podręczników
do nauki języka polskiego.

- Po jakimś czasie otrzymałam telefon z propozycją nawiązania współpracy
- mówi Katarzyna
Skurkiewicz. - Książka ukazała się pod tytułem „Bezsenność
Bożydara”. To nawiązanie do jeża, który
jest bohaterem jednego z dyktand. Był
to pomysł wydawcy,
myślę, że udany.
W książce
wszystkie dyktanda zostały zamieszczone w dwóch wersjach - tradycyjnej,
którą się uczniom
dyktuje oraz drugiej,
z „lukami” do uzupełnienia. To wersja przeznaczona dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Fragment książki z dyktandami można znaleźć na stronie http://gwo.pl/ksiegarnia/
ksiazka/904,bezsennosc-bozydara-dyktanda-dla-uczniow-klas-4-6.
JS

Ponad 120 uczestników

O

>

Szekspirze półserio to tytuł VII Dyktanda Kleszczowskiego. Tegoroczna edycja imprezy, organizowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, przyciągnęła do
auli kompleksu SOLPARK 126 uczestników. Po potwierdzeniu rejestracji zasiedli oni o godz. 17 z czystymi kartkami do pisania konkursowego tekstu, którego opracowaniem zajęła się nauczycielka
języka polskiego w ZSP w Kleszczowie - Ewa Szczepaniak-Sieradzka. Tekst odczytywany był przez nauczycielkę języka angielskiego - Annę Pałczyńską. Na jego napisanie i ponowne sprawdzenie uczestnicy mieli prawie 40 minut.

rzy Anna Rakowska (w roli Ofelii) oraz Piotr Misztela (w roli Hamleta). Warto dodać, że ta para aktorów wystąpiła też w nagranym
wcześniej filmiku, reklamującym VII Dyktando Kleszczowskie (dostępny na stronie zspkleszczow.pl).
Zgodnie z deklaracją z regulaminu specjalne nagrody przewidziano i wręczono zorganizowanym, a zarazem najliczniejszym
grupom uczestników dyktanda. Takie grupowe zgłoszenia przysłało gimnazjum w Rząśni (21 uczniów), Zespół Szkół w Ujeździe
(17 uczniów) oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku z Radomska (13
uczestników). Pamiątką dla każdego z uczestników był specjalny

Potem 124 kartki zostały zebrane (dwie osoby kartek nie oddały), a uczestników czekała blisko półgodzinna przerwa na wytchnienie i pokrzepienie. W tym czasie aktywni byli uczniowie kleszczowskiego ZSP, pomagający w prowadzeniu kawiarenki, a także
paradujący w historycznych kostiumach. Po przerwie rozpoczął się
spektakl Teatru Strefa Otwarta z Wrocławia „H(2)O” czyli Hamlet i
Ofelia na motywach „Hamleta” W. Szekspira. Wystąpili w nim akto-

certyfikat, który odbierali w punkcie recepcyjnym, obsługiwanym
przez uczniów ZSP w Kleszczowie.
Organizatorzy dyktanda postarali się o patronaty: wójta gminy Kleszczów, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Fundatorami nagród dla najliczniejszych grup
uczestników były: SOLPARK Kleszczów sp. z o.o., Społeczna Akademia Nauk z Bełchatowa oraz Rada Rodziców ZSP w Kleszczociąg dalszy na str. 11
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• kategoria szkół ponadgimnazjalnych: Mistrz Ortografii - Aleksandra Trachta (II LO w Radomsku), Wicemistrz Ortografii Mateusz Tyl (ZSP w Kleszczowie),
• kategoria open: Mistrz Ortografii - Joanna Krystyniak, Wicemistrz Ortografii - Magdalena Muskała.

wie. Sponsorem spektaklu teatralnego była Społeczna Akademia
Nauk.

Laureaci dyktanda w towarzystwie wójta S. Chojnowskiego
oraz przedstawicielek ZSP w Kleszczowie - dyr.
A. Nagody-Gębicz i Barbary Mickiewicz.

Wszystkich, którzy nie znaleźli się w gronie zwycięzców, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych zaprosił do rywalizacji za rok.
JS

Wyniki rywalizacji, która odbywała się w trzech kategoriach (1.
Gimnazjalista; 2. Licealista; 3. Open), zostały ogłoszone 27 maja.
Wręczenie nagród odbyło się podczas Dni Kleszczowa. Wójt gminy
Kleszczów był fundatorem nagrody głównej dla „Mistrzów ortografii” w każdej z trzech wspomnianych kategorii. Były to tablety Lenovo TAB2 A-7-30 wraz z wyposażeniem. Społeczna Akademia Nauk
z Bełchatowa ufundowała natomiast nagrody dla „Wicemistrzów ortografii” (torby na laptopy, słuchawki Sony lub Philips, karnety wartości 100 zł i gadżety SOLPARKU).
Siedmioosobowe jury oceniło napisane prace wszystkich
uczestników i przyznało tytuły następującym osobom:
• k ategoria gimnazjum: Mistrz Ortografii - Zuzanna Płomińska (Prywatne Gimnazjum Magdaleny Jakubiak w Piotrkowie Tryb.), Wicemistrz Ortografii - Iga Kępińska (Gimnazjum
w Trębaczewie),

Oferujemy kompleksowe
us³ugi:
FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEP£A
TURBINY WIATROWE
REKUPERACJA
In-Mech
ul. Kwiatowa 50
97-300 Piotrków Tryb.

tel. 723 531 101
www.in-mech.pl

O Szekspirze półserio
Lubujący się w rankingach zachodnioeuropejscy dziennikarze, konstruując listy superpoczytnych pisarzy tysiąclecia, bez wahania stwierdzali, iż nieodmiennie najwyżej w hierarchii plasował się nietuzinkowy
dramaturg William Szekspir(Shakespeare). Niewątpliwie jest to arcymistrz literatury światowej, ze wszech miar godzien honorów. Niepodobna wprost zaprezentować bezmiernego sezamu jego różnorodnych
możliwości i predyspozycji.
Gdyby ktoś chciał z grubsza policzyć liczbę egzemplarzy jego książek, chyżo mnożąc w głowie ilość kopii filmów lub realizacji szekspirowskich sztuk, to okazałoby się, że dramatopisarz ów tworzy literacki
kolaż doprawdy nie do wiary. Z jego dramatów wynurzają się kościotrupy i duchy monarchów i rujnują nasz spokój, odstawiając żałosny danse macabre, rzężąc przy tym i charcząc. Grzmią tam burze, wrzeszczą
wniebogłosy nieposkromione złośnice, wiedźmy warzą dekokty, a zdradzieccy intryganci i femme fatale podżegają do mordów.
Wszakże najbardziej wielbimy szekspirowskich szalonych i melodramatycznych kochanków wraz z ich heroinami. Zawsze żądni wrażeń
o nich, posłuchajmy więc z przymrużeniem oka nieco przenicowanych
historii tychże bohaterów.

Ledwo bladozłoty półokrąg księżyca ustępuje złotoczerwonemu,
świeżo wschodzącemu słońcu, a przed naszymi oczyma staje balkonowa scena, w której Julia beszta Romea, że ją opuszcza, nie nakroiwszy
rzeżuchy dla skowronka!
W okamgnieniu sceneria przekształca się w zgoła inny pejzaż. Na
cmentarzu przaśną nocą, z półuśmiechem, przechadzając się w tę i we
w tę, duński książę próbuje uśmierzyć boleść skołatanego serca i poweekendową chandrę. Przesłonięta cherlawymi krzewami Ofelia z zażenowaniem słucha strzępów jego rzewnych wyznań o gwałtach ciemiężców i nieugiętości rządców. Na te słowa Hamleta zżyma się i nie
próbując nawet przedzierzgnąć się we wstrzemięźliwą w wysuwanie sądów białogłowę, stwierdza biedna Ofelia, że być z nim się nie da – lepiej się utopić.
Jeśli wysłuchawszy tych historii o superbohaterach zechcecie uruchomić machinę wyobraźni, to na pewno ani podróże przez żółte piaski
Sahary, ani rejsy po Morzu Czarnym, ani żadne przygody, choćby mrożące krew w żyłach, nie zniechęcą was do lektury Szekspira.
Opracowała: Ewa Szczepaniak-Sieradzka (wg tekstu Kolaż
nie do wiary – autorstwa Ewy Kowalczyk i Aleksandry Bort).
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W gminnej bibliotece

K zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie. 6 maja dzięki zaproszeniu GBP z uczniami szkoły podstawoolejne spotkania autorskie, a także spektakle teatralne

wej w Kleszczowie spotkała się łódzka pisarka Dorota Comrzyńska-Nagala. Jej książki („Bezsenność Jutki”, „Syberyjskie przygody
Chmurki”, „Możesz wybrać, kogo chcesz pożreć”) zostały uhonorowane m.in. nagrodami „Książka Przyjazna Dziecku”). Autorka pracuje z dziećmi niesłyszącymi, jest współautorką cyklu programów
dla dzieci emitowanych w lokalnej telewizji.
W Tygodniu Bibliotek (8-15 maja) kleszczowska książnica zaprosiła aktorów z Teatru TAK. Dziecięca publiczność (najpierw grupa przedszkolaków, potem uczniowie klas I-III SP Kleszczów) mogła obejrzeć dwa spektakle interaktywne w wykonaniu tego teatru
(„Przygody Łatka Wąchatka” oraz „Nadchodzi Pippi”).
16 maja Kleszczów odwiedził Terence Clark-Ward - dyrektor
Queen’s School of English, autor książek „Żegnajcie błędy. Angielski dla Polaków”, „I can sing in English” oraz „Spacerownik wrocławski” po angielsku. Brytyjczyk spotkał się z uczniami Szkoły
Podstawowej w Łękińsku (na zdjęciu) i poprowadził przygotowane
dla nich warsztaty językowe.
17 maja gościem biblioteki w Kleszczowie był Sergiusz Pinkwart - autor książek dla dzieci i dorosłych,
muzyk i dziennikarz, który w swoim CV może wykazać się pracą w „Super
Ekspressie”, magazynach
„Viva”, „Gala” i „Pani”, a
także w Teatrze Muzycznym „Roma”. Uczniom klas
czwartych SP Kleszczów
gość opowiadał o cyklu
książek o przygodach Drakulcia, prezentował ich fragmenty, dał także popis gry na altówce.
Na koniec odpowiadał na pytania uczniów.
JS

NR 11/437

Współpracują w Łękińsku

Z

drowym być, mądrze żyć to hasło przewodnie projektu
edukacyjnego realizowanego od 9 do 13 maja w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łękińsku. Projekt obejmował
zajęcia edukacyjne, poświęcone zdrowemu odżywianiu, higienie,
aktywności fizycznej i ekologii. Przedszkolaki spotkały się z lekarzem diabetologiem Urszulą Jędrzejczak i stomatologiem. Wybrały
się na wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Łękińsku, gościły również u strażaków - ochotników w Łękińsku.

Wspólnie z intendentem z przedszkola dzieci układały jadłospis. Podsumowanie projektu przeprowadzono wspólnie z uczniami klasy I a Szkoły Podstawowej w Łękińsku. Podczas integracyjnego, trzygodzinnego spotkania zaprezentowano przedstawienie
„Żyj z przyrodą w zgodzie” w wykonaniu dzieci z grupy 4-latków.

Na podium
ogólnopolskiego turnieju

W

Nowej Rudzie odbył się turniej „Pierwsza pomoc” dla zgłoszonych z całej Polski 68 drużyn ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Wiedza uczestników z zakresu ratownictwa
medycznego była sprawdzana w teście, a później w praktycznych
zawodach. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych reprezentacja
ZSP w Kleszczowie (Magda Drećko, Magdalena Grzesiak, Wiktoria
Pikus, Anna Piwowarczyk) zajęła II miejsce.
Nagrodą dla naszych dziewcząt za zajęcie II miejsca była profesjonalna apteczka i literatura fachowa. Na podium znalazły się też szkoły z Bełchatowa (I m. dla
III LO) oraz Lubania (III m. dla ZSP im. A.
Mickiewicza). Główną nagrodą dla wszystkich drużyn z podium jest dwudniowy kurs
pierwszej pomocy, który odbędzie się w
Sokolcu. Jednym z prelegentów będzie
prof. Juliusz Jakubaszko - prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, a jednocześnie patron merytoryczny noworudzkiego turnieju.
Ogólnopolska rywalizacja była przede wszystkim okazją do
zweryfikowania wiedzy i umiejętności, które uczniowie zdobywają podczas zajęć w szkołach. Sami mogli ocenić, czy będą sobie w
stanie poradzić w realnych sytuacjach, kiedy znajdą się obok osoby, potrzebującej ich pomocy.
JS

Później dzieci uczestniczyły w trzech rodzajach zajęć. Sportowe polegały na rywalizacji na torach przeszkód, ustawionych na
placu zabaw. Kulinarne dotyczyły analizy piramidy żywnościowej
i przygotowania owocowych szaszłyków. Zajęcia edukacyjne związane były z ekologią i nauką m.in. właściwej segregacji odpadów.
JS

Kupię działkę budowlaną
w gm. Kleszczów przy drodze asfaltowej,
10-16 arów.

Tel. 792-940-798
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Szkolne wieści
Dziewczęta sprawne
jak żołnierze
Uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie Julia Derek, Aleksandra Dworzyńska i Oliwia Widera wyjadą w czerwcu do Dęblina na ogólnopolski
finał XXXIX Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Awansowały
do nich po odniesieniu zwycięstwa w wojewódzkim etapie, który 19 maja został rozegrany w Radomsku. Uczestnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach, rozwiązując
test sprawnościowy, rzucając granatem,
strzelając, biegnąc na orientację i udzielając pierwszej pomocy. Druga z drużyn ZSP
w Kleszczowie wystąpiła w składzie: Mateusz Roczek, Miłosz Podsiadły i Mateusz
Gałczyński i wywalczyła II miejsce na trzynaście startujących drużyn chłopięcych.

Drugie miejsce w turnieju
motoryzacyjnym
Drużyny 24 szkół w naszym województwie zmierzyły się 20 maja w Skierniewicach w finale wojewódzkim XXX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego. Dzięki wysokiemu poziomowi wiedzy z przepisów o ruchu drogowym, ze znajomości historii motoryzacji, a
także umiejętnościom w przejazdach przez
skrzyżowania, w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, jeździe sprawnościowej motorowerem i samochodem oraz
obsłudze codziennej samochodu uczniowie
klasy II TNT w Kleszczowie (Mateusz Sołtys, Adrian Pietrzyk, Kamil Zatorski) zajęli II
miejsce. Niewiele punktów zabrakło im do
tego, by stanąć na najwyższym stopniu podium. M. Sołtys zdobył III miejsce w klasyfikacji indywidualnej uczestników turnieju.

O pięknie przyrody mówili
wierszem
W I Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Zielono mi” dla dzieci klas I-III w
Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie
udział brali uczniowie 12 szkół z terenu powiatu, w tym także SP Kleszczów. Recytowane wiersze dotyczyły miłości do zwierząt, potrzeby poszanowania przyrody,
podziwu dla piękna natury. W gronie nagrodzonych uczniów znaleźli się m.in. Miłosz Szuliga (kl. I) - III m. i Aleksandra Kamińska (kl. II) - I m.. Wyróżnienie otrzymał
Wiktor Falarz.

Na rajdowych szlakach
Uczniowie należący do Koła PTSM w
Szkole Podstawowej w Kleszczowie wzięli wraz z opiekunkami udział w dwóch imprezach rajdowych. XX Rajd „Wiosna w
Czarnocinie” stanowił okazję do sprawdzenia wiedzy ekologicznej i znajomości regionu. W konkursie wiedzy ekologicznej Małgorzata Załoga zajęła II miejsce, a Anna
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Szafrańska III miejsce w profilaktycznym
konkursie plastycznym. W turnieju mini koszykówki zespół z Kleszczowa (Maria Kościelak, Filip Tkacz, Wiktoria Żebrowska,
M. Załoga) wywalczył wysokie II miejsce.
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go w Radomsku. W klasach II b i II c przeprowadzili lekcje bankowe, omawiając takie
tematy, jak: funkcjonowanie banku, historia polskiego pieniądza, różne sposoby
oszczędzania. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się używane przez kasjerów
urządzenia: liczarka banknotów i sprzęt,
służący do sprawdzania autentyczności
polskich banknotów. Bankowa maskotka miś „Esbankuś” rozdał uczniom symboliczne upominki.

Ćwiczyli na ratowniczych
manewrach

„O czym szumią wierzby” to nazwa V
Ekologicznego Rajdu po Ziemi Rokicińskiej. Największą atrakcją tej turystycznej
imprezy, odbywającej się w gimnazjum w
Popielawach, była gra terenowa polegająca na odnalezieniu punktów zaznaczonych
na mapie i rozwiązywaniu różnorodnych
zadań. W konkursie wiedzy o jaskiniach i o
Ziemi III miejsce zajęła Amelia Masłowska.

Matematyk na szóstkę
Uczniowie i nauczyciele SP w Łękińsku
poznali wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur Europejski”,
organizowanego przez Łódzkie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli. W kategorii MALUCH (klasa III) w której rywalizowało 4874
uczestników, Maksymilian Muskała zdobył 90 pkt. i uzyskał wyróżnienie. Uhonorowany został dyplomem i nagrodą książkową. Wynik przekraczający 50 pkt. miały
jeszcze Wiktoria Gąsowska (58,75 pkt.) i
Joanna Wiernicka (56,25 pkt.). W kategorii ŻACZEK (klasy II) uczestniczyło 2943
uczniów. Z grona uczniów SP Łękińsko najlepiej wypadł Michał Moreń (71,25 pkt.).

W VII edycji manewrów ratowniczych w
Bełchatowie uczestniczyły dwie drużyny z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - drużyna I w składzie: Magda Drećko, Magdalena Grzesiak, Anna Kin, Roksana Freus
oraz drużyna II: Wiktoria Pikus, Klaudia
Zielińska, Iza Bartoszewska, Anna Piwowarczyk, Kamila Frach. Uczennice brały udział w wykładach na temat posługiwania się radiem krótkofalowym, sprawdzały
też swoje umiejętności we wcześniej przygotowanych pozoracjach i różnego typu realistycznych scenkach sytuacyjnych. Hasło
przewodnie manewrów to „Pierwsza pomoc
na co dzień w domu i na drodze”.

Grzeczność w Gruzji
i Korei Płd.
Realizowany przez ZSP w Kleszczowie projekt „Od ignoranta do eleganta” nie
ogranicza się wyłącznie do konkursu na
filmy, promujące zasady savoir-vivre’u.
Umożliwia zapoznanie młodzieży z wybranymi dziedzinami z zakresu dobrych manier.

Przepytał ich Anglik
Terence Clark-Ward - Anglik mieszkający w Polsce poprowadził 16 maja w Szkole
Podstawowej w Łękińsku warsztaty z języka angielskiego. Gość jest nie tylko autorem książek ułatwiających naukę języka
angielskiego, prowadzi też szkołę językową we Wrocławiu i ma duże doświadczenie
w nauczaniu języka angielskiego. Uczniom
klas Ia i Ib zaprezentował swoją książkę „I
can sing in English”, podkreślając jak ważne w nauce języka obcego mogą być obcojęzyczne piosenki. Z uczniami klasy VI
prowadził konwersacje na przygotowane
wcześniej tematy, odpowiadał na pytania,
pomógł im rozpoznawać oraz poprawiać
najczęściej popełniane błędy w języku angielskim.

Bankowcy w szkole
20 maja w SP Kleszczów gościli przedstawiciele Esbanku Banku Spółdzielcze-

12 maja dzięki obecności studentów
Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego - Gruzinki Gvantsy Kobakhidze oraz Koreańczyka
Chang Il You uczniowie poznawali zasady poprawnego zachowania w Gruzji i Korei Południowej.
Opracował JS z wykorzystaniem
informacji i zdjęć udostępnionych
przez szkoły samorządowe
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Kolejne imprezy wędkarskie

K

oło Wędkarskie nr 3 „Górnik” w Bełchatowie, do którego należy też grupa zapaleńców, mieszkających w gminie Kleszczów, obchodziło w maju jubileusz 40-lecia działalności. Podjęło ją
w 1976 roku. Z początkowego grona 15 założycieli rozrosło się do
obecnej liczby 1612 członków. Najmłodsi wędkarze zarejestrowani
w tym kole mają 7 lat, a najstarszy - 85 lat. Jubileusz był okazją do
podsumowań, a także do wręczenia odznaczeń.
Wędkarze z Koła nr 3 „Górnik” 22 maja walczyli na zbiorniku
Piaski o spławikowe mistrzostwo koła. Z kolei 28 maja na osadniku Winek odbyły się spławikowe mistrzostwa osób niepełnosprawnych.
3 i 4 czerwca wędkarze powalczą o puchar prezesa GiEK S.A.
w zawodach gruntowych, organizowanych na zbiornikach Kamień
i Słok. Z kolei na 17 i 18 czerwca zapowiedziane zostały gruntowe
mistrzostwa Koła nr 3 „Górnik” na zbiorniku Chabielice (kategoria
open), a na dzień 26 czerwca spinningowe mistrzostwa Koła nr 3
„Górnik” na zbiorniku Słok.
Następną imprezą wędkarską, zapowiadaną w czerwcu (termin
jeszcze nie ustalony) będą zawody spławikowe z udziałem reprezentacji różnych kół wędkarskich na zbiorniku Kamień. Głównym
trofeum ma być puchar prezydenta Bełchatowa.
JS

Przewodnik nie tylko
dla rowerzystów

P

rzewodnik rowerowy po powiecie bełchatowskim to składana mapa z naniesionymi pięcioma trasami, które poprowadzą turystów na rowerach do interesujących miejsc. Każdy z pięciu
opisanych rowerowych szlaków („Podbełchatowskimi lasami”, „Nad
leśne jeziorko w okolicach Bukowej”, „Przez jeziora słupeckie, kopalnię i elektrownię”, „Do Zelowa inaczej niż zwykle” i „Skrajem wysoczyzny bełchatowskiej i równiny piotrkowskiej”) liczy od 20 do 45
km. Wydawnictwo powstało na zamówienie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, a rekomendowane w nim trasy to efekt doświadczeń Załogi Rowerowej „Zgrzyt”.
Warto, by przy kolejnej edycji przewodnik został uzupełniony
np. o ścieżki rowerowe na terenie poszczególnych gmin powiatu
bełchatowskiego. A także o punkty nie zaznaczone w obecnej edycji (takie, jak pomniki w Kleszczowie).
JS
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Sport
Obronili tytuł,
zdobyli puchar wójta
amatorskich drużyn piłkarskich wzięło udział w doroczSz eść
nym turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kleszczów,

rozgrywanym z okazji Dni Kleszczowa. Na boisku w Żłobnicy rywalizowały zespoły Oldboy Kleszczów i Oldboy Łuszczanowice oraz
ogniwa: Czyżów, Łękińsko, Wolica i Żłobnica. Turniej wygrali oldboye z Kleszczowa, przed Ogniwem Czyżów i oldboyami z Łuszczanowic.
Skład zwycięskiej drużyny: Marcin Wyszkowski (bramkarz),
Adam Niedbała (kapitan), Aleksander Kaczmarek, Stanisław Kowalski, Jerzy Leśniak, Robert Maciaszek, Grzegorz Raszewski, Andrzej Święciak, Dariusz Święciak, Sławomir Święciak, Rafał Trajdos, Mariusz Włodarczyk.
Więcej informacji o tym turnieju, jak i o wynikach innych meczów rozgrywanych przez piłkarzy Omegi - na stronie omegakleszczow.pl.

Sport
Na zawodach pływackich
● Maria Wojciechowska wzięła udział w Wiosennych Mistrzostwach MKP Bobry Dębica w Pływaniu. W zawodach udział brało
537 zawodników z 64 klubów. Najlepszy wynik Marii to 5. miejsce
na 100 m st. grzbietowym. Na czterech innych dystansach uplasowała się w drugiej dziesiątce.
●13 maja na basenie SOLPARKU odbyły się pływackie
mistrzostwa uczniów
klas II - runda finałowa. Klub Omega Kleszczów re prezentował Oliwer
Krzyszkowski (na
zdjęciu – dekorowany medalem). Na
50 m st. dowolnym
zwyciężył z czasem
0’37”10, poprawiając
rekord życiowy. Na
25 m st. motylkowym był drugi, z czasem 0’20”92.
● W Głównych Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu, które odbywały się od 27 do 30 maja w Szczecinie, klub Omega reprezentowali Przemysław Gawrysiak (7. miejsce
na 50 m st. dowolnym z czasem 0’22”85) oraz Maria Wojciechowska, która startowała w pięciu wyścigach, najlepsze miejsce (27.)
uzyskując na 100 m st. motylkowym z czasem 1’06”95. W mistrzostwach udział wzięło 678 zawodników z 137 klubów.
Trenerem zawodników Omegi jest Robert Pawlicki.
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Sport
Podnoszenie ciężarów
Łódzkim odbyły się mistrzostwa województwa łódzkiego młoW Konstantynowie
dzików do lat 15 w podnoszeniu ciężarów. Startowało w nich dwoje zawodników

Omegi Kleszczów. Oskar Ołubek wygrał kategorię wagową do 45 kg z wynikiem 103 kg
w dwuboju (42 kg rwanie, 61 kg podrzut). Drugie miejsce w wadze do 63 kilogramów zajęła natomiast Wiktoria Wziętal z wynikiem 58 kg w dwuboju (23 kg rwanie i 35 kg podrzut).

Sport
Wiktor nie schodzi z podium

S

ławomir Dziegieć z Okręgowego Klubu Strzelectwa Sportowego „10-ka” w Radomsku poinformował nas o kolejnych dobrych występach mieszkającego w
Wolicy reprezentanta kadry wojewódzkiej młodzików, Wiktora Blada.
Zajął on m.in. 2. miejsce w strzelaniu z karabinu sportowego z optyką oraz 3. miejsce w strzelaniu z karabinu centralnego zapłonu z optyką. W zawodach w Bełchatowie
wywalczył 2. miejsce, startując w kategorii open, a więc z seniorami. Z kolei podczas
Turnieju Zwycięstwa w Zduńskiej Woli był trzeci w kat. młodzików. III Otwarty Turniej
Strzelecki z Broni Pneumatycznej w Kłomnicach przyniósł Wiktorowi zwycięstwo w konkurencji pistolet pneumatyczny.
opr. JS

Sport
Turniej siatkówki plażowej

30

maja w rozgrywkach piłki siatkowej plażowej w Bełchatowie wzięły udział dwie dwuosobowe drużyny z ZSP w Kleszczowie. Dziewczęta (Natalia Jasek, kl. II b oraz Aleksandra
Dworzyńska, kl. II b) rywalizowały w grupie składającej się z pięciu drużyn. Po czterech meczach wywalczyły trzecie miejsce.
Drużyny chłopców grały w dwóch grupach po
trzy zespoły. Zawodnicy z Kleszczowa awansowali z drugiego miejsca w grupie. W półfinałach
przegrali z zespołem II LO Bełchatów, a w meczu
o trzecie miejsce pokonali IV LO Bełchatów. ZSP
reprezentowali: Maciej Jarząbkowski oraz Bartłomiej Jamiński (obaj z kl. I b).

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 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.
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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
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
731-31-27
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
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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GOK informuje
i zaprasza
Przygodę z ceramiką zaczęły od lepienia biedronek
12 maja w pracowni ceramicznej GOK w Łękińsku odbyły się zajęcia z 19-osobową grupą przedszkolaków z
Łuszczanowic. Dzieci zajmowały się wykonywaniem z
glinianych kulek biedronek. Słuchając podpowiedzi instruktorki lepiły okrągłe miseczki, które po odwróceniu
stawały się tułowiem chrząszcza. Z mniejszych kulek
tworzyły kropki, a z wałeczków - czułki.
Koncert z okazji Dnia Matki
Dzień Matki stał się dla Gminnego Ośrodka Kultury okazją do zaprezentowania dorobku kilku działających tu
kół zainteresowań. 20 maja od godz. 18.00 publiczność
zgromadzona w sali widowiskowej GOK w Kleszczowie oglądała występy: koła gitarowego, koła tańca towarzyskiego, koła teatralno-recytatorskiego oraz koła
keyboardzistów. Koncert zakończył występ koła wokalnego, które przypomniało kilka piosenek z repertuaru
niezapomnianej Anny Jantar. Plastyczną oprawę wieczoru stanowiła wystawa prac koła plastycznego. Możliwość obejrzenia występów swoich pociech była dla wielu mam cenniejsza niż okolicznościowa laurka.
Kwiaty z krepiny - jak prawdziwe
We wszystkich działających obecnie placówkach Gminnego Ośrodka Kultury odbywały się w kwietniu i maju
warsztaty poświęcone tradycyjnemu rzemiosłu, jakim

jest bibułkarstwo. Uczestnicy zajęć wykonywali ozdobne kwiaty - róże z krepiny. To grubsza bibuła, która ma
możliwość stałego odkształcania oraz rozciągania. Wykorzystuje się ją do robienia dekoracji florystycznych.
„Łódź znana i nieznana”
tematem wycieczki dla seniorów
GOK organizuje jednodniową wycieczkę do Łodzi dla
członków Klubów Seniora gminy Kleszczów. Jedna grupa wyjedzie 23 czerwca, druga - 28 czerwca. W programie: ● zwiedzanie Centralnego Muzeum Włókiennictwa; ● spacer po ulicy Piotrkowskiej; ● obiad; ●
zwiedzanie pałacu Izraela Poznańskiego; ●zwiedzanie
Palmiarni; ● kolacja grillowa.
Zapisy członków Klubów Seniora są przyjmowane do
7 czerwca włącznie, w siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury w Kleszczowie. Odpłatność za wycieczkę 50 zł
(przy dochodach na członka rodziny powyżej 1300 zł
netto) i 30 zł (przy dochodach na członka rodziny poniżej 1300 zł netto). Należność płatna w dniu zapisu.
Osoby zgłaszające swój udział powinny: ● podać swoje dane osobowe; ● przedłożyć legitymację emeryta lub
rencisty; ● złożyć oświadczenia: o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, o ustaleniu wysokości dochodów na członka rodziny.
opr. JS
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Prosto z SOLPARKU
Plażówka już dostępna
Kolejna atrakcja wzbogaciła letnią ofertę SOLPARKU. Od 19 maja udostępniono
boisko do piłki plażowej. Miłośnicy piłki siatkowej na piasku mogą rozgrywać mecze w
godzinach funkcjonowania całego obiektu
czyli od 10.00 do 22.00. Istnieje możliwość
wcześniejszej rezerwacji boiska pod nr tel.
44/ 731 65 01.
SOLPARK Volley Cup
SOLPARK zaprasza chętnych do
udziału w III turnieju siatkówki „SOLPARK
Volley Cup 2016”. Turniej zostanie rozegrany 18 czerwca w hali sportowej. Może się
zgłosić 12 drużyn. Rozgrywki zaczną się o
godz. 10.00.
Zgłoszenia można dokonać poprzez
wypełnienie formularza dostępnego na
stronie internetowej SOLPARKU i przesłanie na adres e-mail: tomasz.dawidziak@
kompleks-solpark.pl.

Wszystkich mieszkańców zachęcamy
do wspólnego kibicowania siatkarzom!
Karnety mieszkańca już od 3. roku życia
SOLPARK przypomina o możliwości
wyrobienia Karty Mieszkańca Gminy Kleszczów, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z basenu (8 godzin w miesiącu)
oraz siłowni (8 wejść w miesiącu dla osób
pełnoletnich). Kartę może otrzymać każdy
mieszkaniec powyżej 3. roku życiu, zameldowany na terenie gminy Kleszczów. Tylko
po okazaniu karty mieszkańcy mogą wchodzić bezpłatnie na basen i siłownię. Od
dzieci w wieku do 3 lat SOLPARK nie pobiera opłat za bilet basenowy.
Nowe zajęcia fitness
Od niedawna dostępne są w SOLPARKU zajęcia fitness na trampolinach. Zapisy na trampoliny odbywają się wyłącznie w
dniu zajęć od godziny 10.00. Więcej informacji pod nr tel. 44/ 731 65 01.

