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Prace przy nowym przedszkolu
Nowa siedziba przedszkola w Kleszczowie jest tym miejscem,
które skupia dziś nie tylko uwagę gminnych urzędników, ale też
rodziców tych dzieci, które zostały przyjęte na nowy rok przedszkolnej nauki. Czy 1
września przekroczą podwoje lśniącego nowością, przestronnego
budynku? W 2017 r. narastające opóźnienia w wykonawstwie tej inwestycji
zmusiły gminę do rozwiązania umowy z pierwotnym wykonawcą.
Więcej na str. 2

Rowery w centrum uwagi

Zorganizowany 30 maja Piknik Rowerowy „Kleszczów Kocha
Rower” przyciągnął dziesiątki osób, zainteresowanych tą niecodzienną, wielowymiarową imprezą. Na terenach sportowych
Szkoły Podstawowej w Kleszczowie w kilku miejscach odbywały się różnorodne zajęcia,
których celem było nie tylko zachęcanie do korzystania z jednośladów, ale także nauka jazdy
zgodnej z przepisami.

Sprawni jak żołnierze

Do finału ogólnopolskiego Zawodów Sportowo-Obronnych
„Sprawni jak żołnierze” po wywalczeniu zwycięstwa w wojewódzkich eliminacjach (24 maja
w Wieluniu) awansowali: Bartłomiej Dąbrowski, Bartosz
Pieniążek i Mateusz Gałczyński - uczniowie ZSP w Kleszczowie. Rywalizacja odbywała się w pięciu konkurencjach:
test sprawnościowy, rzut granatem, strzelanie, bieg na
orientację, pierwsza pomoc.

Trzysta zł na „Dobry Start”

Jednorazowe świadczenie z programu „Dobry Start” (zwanego inaczej „Wyprawka 300+”) w kwocie 300 zł jest niezależne od
dochodu. Jeśli wniosek o wypłatę złożony zostanie w lipcu, sierpniu bądź wrześniu 2018 roku pieniądze będą wypłacone do końca września 2018 roku. Komu przysługuje to nowe świadczenie?
Gdzie należy składać wnioski? Informujemy o tym na str. 2.
å ciąg dalszy na str. 2

Majowe święto gminy

Piękna, bezdeszczowa pogoda towarzyszyła XXI Dniom
Kleszczowa. 26 i 27 maja przez stadion gminny, który był miejscem dorocznej imprezy, przewinęło się kilka tysięcy uczestników.
Mogli oglądać nie tylko zawodowych wykonawców, reprezentujących kilka różnych nurtów muzycznych. Była
okazja do obejrzenia rodzimych
talentów, skorzystania z atrakcji
placu zabaw, radosnych spotkań
z rodziną i znajomymi.
Więcej na str. 7

Na podium dominowali
biegacze z Ukrainy

Na starcie biegu „Kleszczowska Dziesiątka” stanęło 210 biegaczy. W najlepszej
dziesiątce, która po trzydziestu kilku minutach dotarła na linię mety było aż 5 Ukraińców
- wszyscy związani z klubem
LKB Rudnik. Miejsca na podium zajęli: Ruslan Pechnikov
(czas 31’56”), Dmytro DidoFoto: www.belsport.pl
vodiuk (32’00”) i Pavel Veretskyi (32’28”). Pierwszy z Polaków - Tomasz Osmulski z Łodzi był
czwarty, a najlepszy biegacz z gminy Kleszczów - Dawid Milczarek był 44 (z czasem 43’48”).
Więcej na str. 11

Pokazać na rysunku
miłość do ojczyzny
Nie tylko dyplomy, ale też atrakcyjne nagrody czekały na laureatów konkursu plastycznego w Kleszczowie. Konkurs o zasięgu
powiatowym był adresowany do uczniów korzystających ze świetlic w szkołach podstawowych.
Prace ilustrujące hasło „Kocham
moją ojczyznę” musiały być wykonane w ramach świetlicowych
zajęć. Do podstawówki w Kleszczowie nadesłano blisko 120 rysunków. Wszystkie można było
obejrzeć na wystawie, podsumowującej konkurs.
Więcej na str. 12
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Kończą budowę przedszkola

KOMUNIKATY
Fundacja przyzna nagrody

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że
do 30 czerwca br. przyjmuje wnioski o przyznanie nagród dla najwybitniejszych uczniów i studentów. O nagrody mogą ubiegać się uczniowie oraz
studenci, którzy spełniają warunki „Regulaminu nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów
przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów - PLEBISCYT TALENT” oraz terminowo złożą wymagane dokumenty.
Regulamin oraz wniosek można pobrać na stronie
internetowej www.frgk.pl lub w siedzibie fundacji
przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie.

Zagraniczne kursy językowe

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje mieszkańców gminy Kleszczów (w wieku od 16
do 25 roku życia) o możliwości skorzystania z dofinansowania do zagranicznych kursów językowych.
Regulamin oraz wniosek można pobrać ze strony internetowej www.frgk.pl lub otrzymać w siedzibie fundacji.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 44/ 731-46-36 lub bezpośrednio w biurze fundacji.

Zakład Komunalny wymienia wodomierze

Gminna spółka Zakład Komunalny „Kleszczów” prowadzi na terenie gminy wymianę wodomierzy. Działanie to ma związek z upływem 5-letniego okresu
ważności legalizacji na użytkowane obecnie wodomierze. Wymiana zostanie przeprowadzona w ciągu 2018 roku.

Bezpłatne porady prawne
w Urzędzie Gminy

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej działa w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pokój nr 8 przy ul. Głównej 47). Do uzyskania porad, udzielanych przez
radców prawnych, uprawnione są: ● osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, ● młodzież do 26. roku życia, ● seniorzy, którzy ukończyli
65. lat, ● kombatanci i weterani, ● osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny, ● każdy zagrożony lub
poszkodowany: katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową.
Harmonogram dyżurów: ● poniedziałek - godz.
8.00-12.00, ● wtorek - godz. 13.00-17.00, ● środa
- godz. 8.00-12.00, ● czwartek - godz. 11.00-15.00,
● piątek - godz. 11.00-15.00. Kontakt telefoniczny:
44/ 731-66-10 (w. 153).

Profilaktyka cukrzycy

W sobotę 16 czerwca w godz. 8.00-12.00 zostanie przeprowadzona w Kleszczowie akcja profilaktyczna „Cukrzyca - mity i prawdy - jak zdrowo żyć
z tą chorobą?”. W ramach akcji będą prowadzone:
● konsultacje w zakresie diabetologii, ● porady dietetyka, ● analiza składu ciała, ● pomiar ciśnienia
tętniczego oraz poziomu cukru.
Zapisy mieszkańców gminy Kleszczów, zainteresowanych udziałem w akcji profilaktycznej prowadzi
Kleszczowska Przychodnia SALUS sp. z o.o., pod
nr tel. 44/ 731 30 15, 44/ 731 30 80.
Liczba miejsc ograniczona!
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efowie tarnowskiej spółki MTM Budownictwo, podejmując się w marcu dokończenia budowy przerwanej przez
poprzedniego wykonawcę, byli świadomi,
jaki jest zakres pozostałych do dokończenia
prac. Oprócz tynkarskiej obróbki okien, układania wykładzin i klejenia tapet, konieczne
było m.in. dokończenie prac instalacyjnych,
a następnie montaż podwieszanych sufitów.
Na liście robót, które należało wykonać
na zewnątrz, znalazło się przede wszystkim zagospodarowanie rozległego terenu wokół budynku. Obejmuje ono nie tylko
wykonanie części dróg dojazdowych, parkingów i chodników, ale też budowę i wyposażenie w sprzęt dwóch
placów zabaw (oddzielny dla
dzieci ze żłobka, oddzielny
dla przedszkolaków), zago-

Sz

spodarowanie terenów zielonych, wykonanie
plenerowego amfiteatru i górki saneczkowej.
W pierwszych dniach czerwca trwały roboty przy wykańczaniu przedszkolnych
wnętrz, a na zewnątrz budynku montowano urządzenia na placach zabaw. Ich nawierzchnia będzie zrobiona z barwnego poliuretanu. Na części elewacji, która zostanie
obłożona cegłą klinkierową, konieczne jest
wykonanie warstwy docieplającej z wełny
mineralnej. Dostawa mebli, urządzeń kuchennych i wyposażenia kuchni to kolejne
zadanie tarnowskiej firmy budowlanej. Zgodnie z umową zawartą 27
marca wynagrodzenie
za realizację wszystkich
robót ma wynieść blisko
6,78 mln zł brutto.
JS

Ostatnie prace na Łąkowej

budowana od podstaw droga gminna o długości ok. 650 metrów, łącząca ulicę Ustronną
w Łękińsku z ulicą Północną, będzie wkrótce gotowa. Nowa ulica, biegnąca przez pola
uprawne w kierunku północ - południe, otrzymała niedawno nazwę „Łąkowa”. 6 czerwca firma
podwykonawcza rozpoczęła tu prace przy oznakowaniu poziomym.
Przetarg na tę inwestycję został rozstrzygnięty
w połowie ubiegłego roku. Oprócz nowej sieci energetycznej z podziemnymi kablami o długości ponad
900 metrów zbudowana została nowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV, do której doprowadzony został 700-metrowy kabel zasilający. Wzdłuż drogi
oprócz zasilania z gminnej sieci zbudowany został
wodociąg z 35 przyłączami i kanalizacja sanitarna
z 34 przyłączami.
Na uzbrojenie nowej ulicy składają się ponadto: gazociąg z 34 przyłączami oraz sieć światłowodowa, doprowadzona do szaf rozdzielczych.
Ulica została oświetlona, wyposażona w ścieżkę rowerową oraz chodnik. W trzech miejscach
powstały skrzyżowania, które w przyszłości umożliwią dalszą rozbudowę siatki komunikacyjnej
na tym nowym terenie, przygotowanym do rozwoju indywidualnej zabudowy.
Wykonawcą kończącej się właśnie inwestycji było piotrkowskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych PEUK S.A. Koszt budowy nowej ulicy wraz z uzbrojeniem wyniósł ponad 6 mln zł
brutto.
JS

Z

GOPS będzie przyjmował wnioski

minny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kleszczowie, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu
„Dobry Start” (inaczej zwanego „Wyprawka 300+”)
informuje, że od 01 sierpnia do 30 listopada 2018
roku będą przyjmowane wnioski i załączniki uprawnionych osób.
Wnioski i załączniki umożliwiające ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” mogą być
składane także drogą elektroniczną już od 01 lipca. Umożliwi to system teleinformatyczny, utworzony przez ministra właściwego do spraw rodziny,
banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, świadczących usługi składania drogą elektroniczną).
Świadczenie „Dobry Start” przysługiwać będzie
już w tym roku w związku z rozpoczęciem nowego

G

roku szkolnego. Będą z niego korzystać dzieci i osoby uczące się aż do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
***
GOPS przypomina ponadto, że zbliża się nowy
okres zasiłkowy 2018/2019. Wnioski o takie świadczenia, jak: ● 500+, ● zasiłek rodzinny, ● fundusz alimentacyjny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od 01sierpnia 2018 roku. W tym
roku wnioski można też składać drogą elektroniczną już od 01 lipca. GOPS zachęca do wybierania takiej właśnie drogi.
Więcej informacji zainteresowani mieszkańcy Gminy Kleszczów mogą uzyskać pod nr tel. 44/
731 36 34.
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SALUS informuje
Przekazujemy informację Kleszczowskiej Przychodni Salus, dotyczącą harmonogramu pracy poradni specjalistycznych w lipcu br.
Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731 30 80. Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane na stronie www.saluskleszczow.pl.
PORADNIA
TERLP.
LEKARZ
GODZINA
SPECJALISTYCZNA
MIN
Pediatryczna
dr n. med. Violetta Gołąbek
13.00
1.
05.07.
z alergologią
Pediatryczna
2.
dr n. med. Violetta Gołąbek 21.07.
9.00
z alergologią
3.
Pediatryczna
dr n. med. Anna Socha-Banasiak 07.07.
9.00
4.

Pediatryczna

5.

Urologiczna

dr n. med. Anna Socha-Banasiak 19.07.
lek. med. Janusz Nowak

6.

Otolaryngologiczna

7.

Badanie słuchu

8.

Dermatologiczna

9.

Dermatologiczna

10.

Dermatologiczna

11.

Dermatologiczna

13.00

30.07.

9.00

lek. med. Izabela Zawadziłło

11.07.

14.30

Katarzyna Kurasińska

25.07.

14.30

07.07.

9.00

17.07. 13.00-17.00

12. Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe
dr n. med. Robert Skalski

13. Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Robert Skalski

17.07. 8.00-13.00

14. Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Robert Skalski

31.07. 14.00-18.00

15. Ginekolog. - położnicza

dr n. med. Dorota Wyrwas

12.07. 8.00-13.00

16. Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

04.07. 11.00-16.00

17. Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

11.07. 8.30-13.00

18. Ginekolog. - położnicza

lek. med. Radosław Pigoń

18.07. 14.00-18.00

19. Ginekolog. - położnicza

10.07. 13.00-17.00

24.07. 13.00-17.00
03.07. 8.00-13.00

lek. med. Radosław Pigoń
25.07. 8.30-13.00
dr n. med. Beata Janiszewska26.07.
12.30
Drobińska
lek. med. Beata Kostrzewa 06.07.
9.00

20.

Pulmonologiczna

21.

Neurologiczna

22.

Neurologiczna

23.

Endokrynologiczna

24.
25.
26.

Diabetologiczna

27.

Okulistyczna

28.

Okulistyczna

lek. med. Ewa Kaźmierczak

27.07. 9.00-14.00

29.

Ortopedyczna

prof. dr n. med. K. Niedzielski

25.07. 14.00-18.00

30.

Ortopedyczna

lek. med. Adam Godzieba

05.07. 13.00-18.00

31.

Ortopedyczna

32.

Ortopedyczna

20.07.

9.00

13.07.

8.30

Endokrynologiczna

lek. med. Beata Kostrzewa
prof. dr hab. n. med. Ewa
Sewerynek
dr n. med. Paweł Nogal

Diabetologiczna

dr n. med. Konrad Walczak

07.07.

9.15

dr n. med. Konrad Walczak

21.07.

9.15

lek. med. Ewa Kaźmierczak

12.07. 13.00-18.00

02.07. 12.00-16.00

33.

Chirurgiczna

lek. med. Adam Godzieba
19.07. 13.00-18.00
dr n. med. Przemysław
06.07.
9.30
Łaganowski
dr n. med. Marek Staniaszczyk 16.07.
11.00

34.

Kardiologiczna

dr n. med. Robert Pietruszyński 11.07. 14.00-18.00

35.

Kardiologiczna

dr n. med. Urszula Faflik

09.07. 10.00-17.00

36.

Kardiologiczna

dr n. med. Urszula Faflik

23.07. 10.00-17.00

37.

Kardiologiczna

38.

USG

dr n. med. radiolog Marcin Just 12.07. 15.15-18.15

39.

USG

dr n. med. radiolog Marcin Just 19.07. 9.00-12.00

40.

Okulistyczna

lek. med. Kinga Rajska

41.

Ortopeda dziecięcy

prof. dr n. med. K. Niedzielski

42. Specjalista alergologii

dr n. med. Magdalena Wiewióra 07.07.

Elżbieta Dółka

17.07.

9.00

9.30

25.07. 14.00-18.00
w
każdy 12.30-14.00
wtorek
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Rada udzieliła
absolutorium wójtowi

maja radni gminy Kleszczów zebrali się na XLIV sesji w ka-

25 dencji 2014-2018. Na tym posiedzeniu odbyło się rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego za 2017 rok. Dochody zeszłorocznego budżetu, zaplanowane na poziomie 274.633.103,86 zł, zostały wykonane z niewielką nadwyżką i ostatecznie wyniosły 277.517.624,96 zł. Plan budżetowych wydatków (289.776.011,72 zł) zrealizowany w blisko 92
proc. wyniósł ostatecznie 266.097.219,29 zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2017, przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczów uzyskało pozytywna ocenę obu tych
gremiów. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego radni przystąpili do rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. W
głosowaniu uchwałę tę poparło 9 radnych, dwa głosy były „przeciw”,
a dwa kolejne wstrzymujące.
W kolejnej części sesji rada zajęła się rozpatrzeniem wniosków
o udzielenie finansowej pomocy jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji dla podmiotów medycznych. W ślad za wydaną
kilka dni wcześniej opinią komisji budżetu Rada Gminy opowiedziała się przeciwko przyznaniu pomocy dla kolejnych, wnioskujących
o nią podmiotów. Zgodziła się natomiast na wniosek kilku gmin (Siemyśl, Łęki Szlacheckie, Kluki, Gorzkowice) zmienić zapisane wcześniej w uchwałach przeznaczenie przyznanego już wsparcia.
Kolejne punkty z porządku majowej sesji dotyczyły:
● zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na
lata 2018-2021 oraz w budżecie gminy na 2018 rok,
● ustalenia zasad dofinansowania zakupu i montażu urządzeń
ograniczających emisje zanieczyszczeń (o wprowadzonych
zmianach poinformujemy, kiedy uchwała wraz z przyjętym regulaminem zostaną ogłoszone w „Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego”),
● udzielania dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego,
● zgody na sprzedaż należących do gminy nieruchomości gruntowych w Dębinie i Żłobnicy (ma to związek z realizacją porozumienia podpisanego z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.)
● zgody na wydzierżawienie KWB Bełchatów na okres 3 lat części
nieruchomości gruntowych położonych w Dębinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie złożył
sprawozdania roczne, dotyczące: oceny zasobów pomocy społecznej oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
JS

SALUS - Poradnia Rehabilitacji
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w lipcu
Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii będzie pracować zgodnie
z następującym harmonogramem:
Fizjoterapia dziecięca dr n med. Michał Kaczmarek
● 3 lipca, godz. 8-15; ● 4 lipca, godz. 8-15; ● 9 lipca, godz. 8-15; ●
11 lipca, godz. 8-15; ● 12 lipca, godz. 8-15; ● 16 lipca, godz. 8-17; ●
19 lipca, godz. 8-15; ● 20 lipca, godz. 8-15; ● 23 lipca, godz. 8-15; ●
24 lipca, godz. 8-15; ● 27 lipca, godz. 8-15; ● 31 lipca, godz. 8-15.
Fizjoterapia dorosłych Marcin Szczepanik
● 2 lipca, godz. 15-18; ● 6 lipca, godz. 15-18; ● 16 lipca, godz. 1518; ● 20 lipca, godz. 15-18; ● 30 lipca, godz. 15-18.
Poradnia Rehabilitacji dr n med. Agnieszka Dobrowolska
● 21 lipca, godz. 8.20.

Pracownia RTG w lipcu
W lipcu pracownia RTG w Przychodni Salus będzie czynna
w dniach: ● 2 lipca, od 14.00; ● 5 lipca, od 14.00; ● 9 lipca, od 14.00;
● 12 lipca, od 14.00; ● 19 lipca, od 14.00; ● 21 lipca, od 10.00; ● 25
lipca, od 14.00.
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Nowe zasady odbioru odpadów - już od 1 lipca!

Nowe zasady odbioru odpadów - już od 1 lipca!
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów!
Informujemy, że od 1 lipca 2018 r. ulegną zmianie zasady segregacji odpadów na terenie gminy Kleszczów.
Nastąpią też zmiany kolorów i oznaczenia pojemników do segregacji. Jest to podyktowane wejściem w życie
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów.
Oto co zmieni się w dotychczasowym systemie segregacji:

1. ZMIANA PRZEZNACZENIA POJEMNIKÓW: pojemnik zielony będzie przeznaczony do zbiórki szkła, natomiast
pojemnik z pomarańczową klapą - na niesegregowane, zmieszane odpady komunalne.

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

SZKŁO

2. DODATKOWY POJEMNIK - otrzymają Państwo dodatkowy brązowy pojemnik. W okresie kwiecień - październik

będzie służył do gromadzenia bioodpadów, natomiast w okresie listopad - marzec będzie przeznaczony wyłącznie na
popiół.
Pojemnik ten nie jest obowiązkowy. Jeśli ktoś kompostuje odpady i nie wytwarza popiołu węglowego, nie musi go
posiadać.
WRZUCAMY:
- odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.)
- drobne gałązki drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty
- trociny i korę drzew
- resztki jedzenia (bez mięs)

NIE WRZUCAMY:
- kości zwierząt
- resztek mięsa
- worków foliowych
- odchodów zwierząt
- ziemi i kamieni

W okresie listopad – marzec
pojemnik na BIO należy wykorzystywać wyłącznie do
zbierania POPIOŁU.

BIO

Częstotliwość odbioru: wrzesień, październik, kwiecień, maj, czerwiec (BIO) - raz na miesiąc, lipiec - sierpień (BIO) 2 razy na miesiąc, listopad - marzec (POPIÓŁ) - raz na miesiąc.

3. DODATKOWY WOREK - otrzymają Państwo dodatkowy niebieski worek, przeznaczony do zbiórki papieru i
makulatury

WRZUCAMY:

- opakowania z papieru, kartonu, tektury
- gazety, czasopisma
- katalogi, ulotki
- papier, zadrukowane kartki
- książki i zeszyty
- torebki i worki papierowe
- papier pakowy

NIE WRZUCAMY:

- papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego
- papieru lakierowanego i powleczonego folią
- kartonów po mleku i napojach
- pieluch jednorazowych i podpasek
- zużytych ręczników kuchennych i chusteczek
- papierowych worków po nawozach, cemencie itp.

Częstotliwość odbioru: 1 raz na kwartał
lipca2018
2018 r.
r. Spółka
prowadziła
w terenie
działania
zmierzające
do dostosowania
pojemniOdOdlipca
Spółka„EKO-REGION”
„EKO-REGION”będzie
będzie
prowadziła
w terenie
działania,
zmierzające
do
ków do nowych wymagań. W najbliższych tygodniach zostaną do Państwa dostarczone trzy naklejki. Prosimy o umieszdostosowania pojemników do nowych wymagań. Każdy pojemnik zostanie oznaczony naklejką z nazwą
czenie ich na pojemnikach według poniższych zasad:
rodzaju
jaki może
doklapa
niego
trafić. szkło
1. odpadu,
Zielony korpus,
zielona
- naklejka
nie klapa
odklejać
naklejek
przeklejać
ich na inne pojemniki!
2. ZielonyProsimy
korpus, żółta
- naklejka
metaleii nie
tworzywa
sztuczne
3. Zielony korpus,Pojemniki
pomarańczowa
klapa - naklejka
zmieszane
odpady komunalne
są oznaczane
zgodnie
z nowymi
przepisami!

Nowe oznaczenia pojemników są wymuszone zmianą przepisów !

Z życia OSP
Gasili wielki pożar

Strażacy z jednostki OSP w Kleszczowie
brali udział w gaszeniu gigantycznego pożaru składowiska odpadów z tworzyw sztucznych w Zgierzu.
- Do akcji wezwała nas Komenda Powiatowa PSP w Bełchatowie w niedzielę 27 maja
około godziny 5.30 -����������������������
mówi Dariusz ��������
Trędkiewicz.
Sześcioosobowa załoga wyjechała ciężkim pojazdem gaśniczym na podwoziu Volvo,
wyposażonym w zbiornik wody o pojemności
8 tys. litrów. Na wyposażenie OSP Kleszczów
trafił w październiku ub. roku.
- Akcja ciężka, zadymienie olbrzymie,
30-stopniowy upał. Byliśmy w strażackich
kombinezonach i z aparatami do oddychania. Po 12 godzinach z Kleszczowa przyjechali nasi zmiennicy. Jednocześnie w gaszeniu składowiska brało udział ok. 50 zastępów,
każdy po 6 osób. Koszty tej akcji musiały być
ogromne, a ilość wody, która wsiąknęła tam
w glebę to tysiące hektolitrów - ocenia D.
Trędkiewicz.
Najnowszy pojazd gaśniczy z Kleszczowa nie wyjeżdżał dotąd zbyt często do akcji.
W ub. roku został wezwany do gaszenia pożaru hali produkcyjnej w zakładach Sempertrans w Rogowcu.

Wydajna motopompa

Motopompę o dużej wydajności otrzymała na swoje wyposażenie jednostka OSP
w Kleszczowie. Sprzęt marki Tohatsu VE
1500, wyposażony w dwucylindrowy silnik
dwusuwowy, został dostarczony przez firmę Sprzęt-Poż z Opola.
Cena zakupu,
którą pokryła
gmina Kleszczów, wyniosła
35.997,50 zł.
Pompa ma
rozruch elektryczny i rezerwowy ręczny, została wyposażona w specjalny system ochrony przed przegrzaniem,
posiada też własny maszt oświetleniowy.
60-konny silnik jest w stanie wypompować
nawet ponad 2 tys. litrów wody w ciągu 1 minuty.
JS

GOK zapisuje na wakacyjne wycieczki
Ośrodek Kultury w Kleszczowie ogłasza zapisy na wycieczki dla
G minny
dzieci i młodzieży podczas wakacji.

● 6, 9, 13 sierpnia - wycieczka dla dzieci w wieku przedszkolnym z rodzicami do Manufaktury Hokus Pokuss w Żarkach. W programie: warsztaty
wytwarzania pizzy, pokaz wytwarzania słodyczy oraz własnoręczne formowanie swojego lizaka, zwiedzanie Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn, obiad,
pracownia zabawy. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą koszty biletów wstępu oraz obiadu. Wyjazd o godz. 8:00 z parkingu przy GOK w Kleszczowie.
Powrót ok. godz. 16:00.
● 7 sierpnia - wycieczka dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
do Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach. W programie:
pokazy westernowego parku rozrywki, ścieżka edukacyjna z animatorem,
obiad, zwiedzanie Muzeum Ognia. Wyjazd o godz. 7:00 z parkingu przy GOK
w Kleszczowie. Powrót ok. godz. 20:00.

● 10 sierpnia - wycieczka dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych do Centrum Nauki i Zabawy - Klockoland w Krakowie. W programie:
interaktywna ekspozycja kilkudziesięciu robotów i pojazdów do sterowania,
wykonanych z klocków LEGO, połączona ze strefą budowania, obiad, rejs statkiem po Wiśle, połączony z animacjami. Wyjazd o godz. 7:00 z parkingu przy
GOK w Kleszczowie. Powrót ok. godz. 20:00.
● 14 sierpnia - wycieczka dla młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. W programie:
całodniowy wstęp do Parku rozrywki (strefa młodzieżowa), obiad. Wyjazd
o godz. 7:00 z parkingu przy GOK w Kleszczowie. Powrót ok. godz. 21:00.
Zapisy na wycieczki będą prowadzone od 18 do 29 czerwca w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie: ● od poniedziałku do piątku w godz.
08:00-15:00, ● we wtorki w godz. 8:00-18:00. Opłata - 10 zł od osoby za wyjazd, płatne w dniu zapisu. Ilość miejsc ograniczona.
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Długa lista inwestycji
Prowadzona od 1996 roku lista referencyjna, z wykazem obiektów, które wykonywała (głównie w roli podwykonawcy) spółka Energomontaż-Północ - Bełchatów, liczy 320 pozycji. W ostatnich miesiącach pracownicy tej firmy, mającej swoją siedzibę w Rogowcu,
byli zaangażowani przede wszystkim przy inwestycjach związanych
z energetyką. W Elektrowni Jaworzno zajmowali się wykonywaniem
absorbera oraz zbiorników stalowych w instalacji odsiarczania spalin, w Elektrowni Opole na budowanych blokach 5 i 6 montowali rurociągi wody chłodzącej, w Elektrowni Bełchatów mieli zaś zajęcie
przy budowie układu wytwarzania i pompowania suspensji.
Spółka - podobnie jak wiele firm obecnie - poszukuje pracowników. Na liście potrzebnych specjalistów wymieniono 9 profesji. Dodajmy jeszcze, że po odejściu na emeryturę długoletniego prezesa
Jerzego Chruściela szefem zarządu Energomontaż Północ Bełchatów sp. z o.o. został Janusz Koszarny.

Wyzwanie dla miłośników fotografowania
Spółka Mostostal Kraków należy do grupy Budimex. Uczestniczyła więc w wielu inwestycjach, realizowanych przez tę znaną firmę. Nic dziwnego, że włączyła się w promowanie konkursu fotograficznego, organizowanego z okazji 50-lecia Budimeksu.
W konkursie należy wykonać zdjęcie jednej ze wskazanych 50 in-

Zapraszają na staże
i praktyki

półka Constantia Teich Poland ogłosiła na stronie www.gci.
kleszczow.pl zaproszenie dla osób, które w zakładzie produkcyjnym w Rogowcu chciałyby odbyć wakacyjny staż, albo letnią praktykę. Przyjęcia na wakacyjny staż będą prowadzone w
działach: ● Lean Management, ● Przygotowanie Druku, ● Księgowość, ● Zakupy,
● Biuro Magazynu.
Z kolei aplikacje na praktyki letnie w Constantia Teich Poland sp. z o.o. składać
mogą osoby pełnoletnie, które
są absolwentami technikum,
albo studiują na uczelni techFOTO: www.cflex.com nicznej. Dodatkowe wymagania, to znajomość języka angielskiego oraz umiejętność posługiwania się MS Excel.
Kontakt z firmą, która ma swą siedzibę przy ul. Austriackiej 5
w Rogowcu jest możliwy poprzez telefon (44/ 747-02-41), albo e-mail: praca.ctp@cflex.com.
JS

S

Wakacyjne dyżury
przedszkoli…

… funkcjonujących na terenie gminy Kleszczów będą się w tym
roku odbywać według następującego harmonogramu:
● od 2 do 13 lipca - przedszkole w Łuszczanowicach,
● od 16 do 27 lipca - przedszkole w Łękińsku,
● od 30 lipca do 10 sierpnia - przedszkole w Kleszczowie.
Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci, których oboje
rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują zawodowo. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczęły się 11 czerwca i potrwają do 21 czerwca. „Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” należy złożyć w wybranym przedszkolu.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na dyżur wakacyjny dostępne będą w przedszkolach w dniu 25 czerwca. W przypadku większej liczby dzieci zapisanych na dyżur niż
liczba dostępnych miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decydować ma data złożenia „Karty zgłoszenia..”, potwierdzona podpisem rodzica.
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W firmach gminy Kleszczów
westycji, których wykonawcą był Budimex. Co miesiąc są losowane vouchery na sprzęt elektroniczny o wartości 250 zł, a w finale konkursu jury wybierze autorów 4 prac, którzy zostaną
nagrodzeni aparatami - cyfrowymi lustrzankami.
Nadchodzą wakacje. To czas, kiedy sporo podróżujemy. Może
warto sprawdzić swój fotograficzny talent i wysłać zdjęcie na konkurs Budimeksu? Więcej szczegółów na stronie www.50pracbudimexu.pl/konkurs.

Doradztwo przy kawie
Na terenie 7 województw, w 26 różnych firmach, handlujących
produktami marki Knauf był organizowany tej wiosny kolejny cykl
spotkań branżowych „Kawa z Knauf’em”. Zapraszano na nie wykonawców oraz inwestorów, po to, by zaprezentować im nowości
produktowe i podzielić się praktycznymi poradami z zakresu tynkowania, szpachlowania, montażu suchej zabudowy, klejenia glazury
i ocieplania budynków.
Osoby, które chciałyby indywidualnie zastosować produkty marki Knauf do budowy czy remontu swoich mieszkań, mogą korzystać
z 20 instruktażowych filmów, zamieszczonych na internetowej stronie producenta.
(opr. JS)

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:
1. Kadry i płace - 70 godz.
2. Język angielski, niemiecki - poziomy A1,A2,A3
- 50 godz.
3. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godz.
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany
- 40 godz.
6. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
- 36 godz.
Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727500-728 oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul.
Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

„MARINA”
Noclegi dla pracowników
w Łuszczanowicach.
Komfortowe pokoje w przystępnej cenie.
Tel. 513-378-137
Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A. w Kleszczowie,

informuje, że w zasobach Kleszczowskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości

posiada do wynajęcia dwa wolne
pomieszczenia biurowe
o powierzchni 10 m2 i 17 m2.

ZAINTERESOWANYCH WYNAJMEM
ZAPRASZAMY.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółki
lub pod nr tel. 727-500-728.
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Szkolne wieści

Nagrodzeni
za dyktando

Liczne sukcesy uczniów ZSP

Zbliżający się koniec roku szkolnego to finały różnych turniejów, konkursów oraz olimpiad.
Liczba takich wydarzeń z udziałem uczniów kleszczowskiego ZSP jest tak wielka, że brakuje miejsca na szczegółowe opisanie zmagań poszczególnych uczniów, którzy zdobywają
zaszczytne miejsca na podium, albo… tuż obok niego. Ten krótki przegląd poświęcamy na wymienienie niektórych sukcesów.
• W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej bardzo dobrze wypadli uczniowie III klasy Technikum Nowoczesnych Technologii
w Kleszczowie. Mateusz Tyl zajmując IV miejsce został laureatem, natomiast Bartosz Wroński - finalistą XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie elektryczno-elektronicznej.
Ich opiekunem naukowym jest Sławomir Barański.
• W finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomocy” w Nowej Rudzie brały udział 2 drużyny z klas ratowniczo-medycznych LO w Kleszczowie. „Wśród szkół ponadgimnazjalnych nasza reprezentacja szkoły zajęła III i IV miejsce po
dogrywce, gdzie jednym punktem przegraliśmy srebro i brąz.
III miejsce zdobyły: Magdalena Muskała, Katarzyna Zinówko,
Karolina Cieślak, Oliwia Łysik. IV miejsce - Magda Drećko, Wiktoria Ochocka, Magdalena Grzesiak, Roksana Freus” - to fragment informacji ze strony ZSP.
• Dwie drużyny reprezentujące ZSP w Kleszczowie wystąpiły
w wojewódzkim etapie XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Motoryzacyjnego. W starciu z rywalami z 21 najlepszych szkół naszego województwa kleszczowianie okazali się najlepsi. Mateusz Sołtys, Adrian Pietrzyk i Kamil Zatorski zajęli
pierwsze miejsce. Teraz czeka ich występ w ogólnopolskim finale. Drugi zespół (Weronika
Piątczak, Bartłomiej Lechowski i Mateusz Szcześniak) zdobył drugą lokatę.

race napisane 20 maja przez
uczestników IX Dyktanda Kleszczowskiego oceniła 6-osobowa komisja konkursowa. Przypomnijmy, że temat
dyktanda brzmiał „Literatura w drodze
ku niepodległości”. Jurorki zdecydowały
o przyznaniu nagród następującym osobom:
● W kategorii „szkoła podstawowa
i gimnazjum” Mistrzem Ortografii został
Bartosz Łągwa z Zalesic, a Wicemistrzem
Ortografii - Filip Składowski z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim.
● W kategorii „szkoła ponadgimnazjalna” Mistrzem Ortografii został Kamil
Małecki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, a Wicemistrzem
Ortografii - Zuzanna Płomińska z Sulejowa.
● W kategorii „open” Mistrzem Ortografii została Zdzisława Gruzla z Korwinowa, a Wicemistrzem Ortografii - Joanna
Hawełek z Cieszyna.

P

Geografowie z gimnazjum
Trzynaścioro uczniów klas II i III Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie wzięło
udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Geografii. Wyniki kwietniowej rywalizacji ogłoszone zostały 21 maja. Wśród uczniów klas II najlepszy wynik osiągnęła Marta
Gąciarek z klasy II c. Zdobyte w konkursie 36 punktów pozwoliło jej zająć 25. miejsce w kraju (na 239 uczestników). Rozalia Piskorska była 32, Zuzanna Grzejszczak - 34, Małgorzata
Stępień - 38, Adam Piotrowski - 39, Karol Tomczak - 40, a Marcin Nowacki - 41. Wśród
uczniów klas III najlepszy wynik osiągnęła Oliwia Ciesielska z klasy III c (36 punktów),
dzięki czemu zajęła 25 miejsce w kraju. Na 318 gimnazjalistów z klas III pozostali uczniowie
z Kleszczowa zajęli miejsca: Dominik Orłowski - 35, Brunon Kukieła - 37, Mikołaj Mikłaszewski - 39, Kamil Kałużny - 41, Natalia Kupc - 41.

Wyróżnienie dla Piotra
10 maja sześcioro uczniów SP w Łękińsku przystąpiło do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wierszokleci” w Szkole Podstawowej w Kurnosie II. Szczególną popularnością
cieszyły się wiersze Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej i Jana Brzechwy.
Uczeń klasy IV a szkoły w Łękińsku - Piotr Ciesielski zdobył wyróżnienie za interpretację
wiersza Brzechwy „Ciaptak”.

Sukces w konkursach językowych
Dwa dwuosobowe zespoły uczniów kleszczowskiego gimnazjum wzięły udział w międzypowiatowym konkursie z języka angielskiego oraz niemieckiego, który został zorganizowany przez Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku. Konkurs o nazwie
„Interaktywny spacer po krajach niemiecko i anglojęzycznych” polegał na nagraniu 5 minutowego filmiku w języku obcym. Tematem tegorocznej (już 5.) edycji była szkoła. Uroczyste rozstrzygnięcie zmagań konkursowych oraz wręczenie nagród odbyło się 25 maja.
Uczniowie z Kleszczowa - Aleksandra Mazur i Bartłomiej Bednarz (klasa II c), występujący
w konkursie z języka angielskiego oraz uczennice Anna Brząkała i Daria Gajda (klasa III
c), które rywalizowały w konkursie niemieckojęzycznym to zdobywcy pierwszych miejsc
w swoich kategoriach.

Wizyta w wielkim sadzie
Trzylatków Duży w woj. mazowieckim to miejscowość, którą odwiedzili uczniowie klas I i II
szkoły w Łękińsku. Wizyta złożona w zakładzie Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Eurosad” i odbyte tam zajęcia pozwoliły prześledzić drogę, którą jabłka pokonują nim z jabłoni
trafią do konsumenta.
- Nasza szkoła uczestniczy w „Programie dla szkół”, który służy promowanie wśród uczniów
zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw, mleka i produktów mleczå ciąg dalszy na str. 8

Pani Zdzisława mieszka w powiecie
częstochowskim. Planując przyjazd z rodziną na baseny w SOLPARKU odwiedziła internetową stronę gminy. Tam przeczytała o terminie dyktanda. Przyjechała
i… zwyciężyła.
Mieszkająca w Sulejowie Zuzanna
w gronie laureatów kleszczowskiego konkursu znalazła się już po raz drugi. Przed
dwoma laty była mistrzynią w kategorii
gimnazjalnej.
- Dyktando to specyficzny rodzaj konkursu. Ktoś, kto lubi czytać dużo literatury może startować właściwie bez specjalnego przygotowania. Tak było ze mną
- mówi zdobywczyni tytułu Wicemistrza
Ortografii.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 27 maja podczas Dni Kleszczowa. Laureaci odebrali nagrody z rąk wójta gminy Kleszczów, Sławomira Chojnowskiego
oraz z rąk dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Agnieszki
Nagody-Gębicz.
JS
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XXI Dni Kleszczowa w obiektywie

… zaśpiewały wokalistki z GOK-u

Były nawet pokazy sokolnicze…

Taneczne popisy najmłodszych

Roztańczone dziewczęta z LO

Rico Sanchez z zespołem

Śpiewa Andrzej Piaseczny

Zespół CamaSutra…

…i kąpiel w ogromnej pianie

Atrakcje dla małych i dużych

Młodsza grupa wokalna z GOK

Video miało tak liczną widownię…

Wspólnie z Grzegorzem Wilkiem…

… i tłum słuchaczy

Dzieci urzeczone teatrzykiem

Grają gitarzyści z GOK

Mesajah w rytmie reggae

… jak discopolowy MIG

FOTO: M. Szatan, J. Strachocki, GOK w Kleszczowie

Parada młodzieżowych orkiestr
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6
nych - mówi Agnieszka Biernacka-Oleszczyk. W programie uczestniczą uczniowie klas I-V, którzy otrzymują przygotowane do spożycia
porcje. Program polega też na konkretnych działaniach edukacyjnych, właśnie takich jak
wizyta w zakładzie produkującym
warzywa
i owoce.
„Ogromne emocje wzbudził konkurs rozróżniania
po smaku i zapachu różnych soków i napojów
owocowych. Najlepszym
znawcą smaku owoców
i ich przetworów okazał
się Piotr Paradecki z kl.
I b. Pobyt w przetwórni
zakończyła degustacja
świeżo wyciskanego soku z jabłek i jabłkowy poczęstunek” - czytamy
w relacji, zamieszczonej na szkolnej stronie internetowej.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

Plakat na stulecie
minny konkurs na plakat, nawiązujący w swojej treści do 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, został rozstrzygnięty. 17 maja jury dokonało wyboru najlepszej pracy, która stanie się oficjalnym plakatem obchodów jubileuszu w gminie
Kleszczów. Autorką zwycięskiej pracy jest uczennica Szkoły Podstawowej w Kleszczowie - Maria Najmrodzka. Nagrodę specjalną
jury przyznało uczennicy
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
- Weronice Komanderze.
Obie dziewczyny odebrały nagrody z rąk wójta
Sławomira Chojnowskiego
i dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie - Agnieszki
Nagody-Gębicz podczas
Dni Kleszczowa.
Jury konkursu postanowiło ponadto przyznać wyróżnienia. Otrzymali je: ● w kategorii
„przedszkole” - Hanna Szluga, Lila Włodarczyk, ● w kategorii „szkoła podstawowa” - Amelia Sujata, Małgorzata Podlejska, ● w kategorii „gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna” - Szymon Krawczyk.
Podczas ogłoszenia wyników zapowiedziano, że wyróżnienia
i dyplomy za udział w konkursie zostaną wręczone w listopadzie
2018 r. podczas gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Ze wszystkich prac złożonych na gminny
konkurs powstanie też okolicznościowa wystawa.
JS

G

Napędza go ciekawość
anim podjął te najważniejsze wyzwania w bilansie swoich kajakarskich dokonań miał m.in. przepłynięcie Polski kajakiem
po przekątnej (z Przemyśla do Świnoujścia), rejs dookoła Bałtyku,
wyprawę z Polic do Narwiku oraz opłynięcie dookoła jeziora Bajkał.
Pomysł samotnej przeprawy kajakiem przez Ocean Atlantycki zrealizował będąc już na emeryturze.
Projekt specjalnego kajaka na oceaniczną wyprawę
naszkicował po zakończeniu pracy zawodowej. Lekka i stabilna jednostka miała mieć 7 metrów długości
i około metra szerokości, kabinę z przodu oraz dwa luki
bagażowe. Ze swoim zamówieniem zwrócił się m.in. do
stoczni jachtowej w Szczecinie. Jej szef Andrzej Armiński podszedł do projektu
z należytą powagą. „Obróbką” wstępnych szkiców zajęło się trzech
młodych projektantów. Po paru miesiącach kajak został zbudowany i zwodowany.
W jego konstrukcji zwracały uwagę potężne pałąki, długi na
75 cm miecz oraz metalowa kula na jego końcu. Chodziło o stworzenie takiej jednostki pływającej, która byłaby niezatapialna i nie
dawała się wywrócić dnem do góry. Kajak został nazwany „OLO”.
To łatwe do wymówienia i zapamiętania słowo.
***
Z wykształcenia technik mechanik, absolwent Politechniki Poznańskiej na całe zawodowe życie związał się z Zakładami Chemicznymi „Police”. Z tej firmy, w której jego kreatywność i upór pozwalały skutecznie naprawiać maszyny i urządzenia, służące m.in.
do produkcji składników nawozów sztucznych, odszedł na emeryturę. I wbrew utartym schematom emeryckiego życia (kapcie, telewizor, bawienie wnuków, czasem wyjazd na wycieczkę) dopiero
wtedy zaczął snuć największe projekty swojego życia. Spotkały się
ze zdecydowanym sprzeciwem żony Gabrieli, ale nikomu nie udało się odwieść go od - zdawałoby się - szalonego i skrajnie nieodpowiedzialnego pomysłu przeprawienia się kajakiem przez Atlantyk.
Pierwsza wyprawa z Dakaru na wybrzeżu Afryki do Brazylii (Acaraú) odbyła się na przełomie 2010 i 2011 roku. Trwała 99 dni.
Na facebookowym profilu Aleksander Doba zamieścił ponad
1100 zdjęć. Liczba polubień przekroczyła 218 tysięcy. Pisze o sobie: „Wśród moich znajomych dominują kajakarki i kajakarze. No
cóż, mam „na liczniku kajakowym” 93000 km, w tym kilkanaście tys.
km po morzach, to i znajomych wpłynęło do mnie wiele. Pozdrawiam WSZYSTKICH, życzę radości z pływania, Olek”.
Po spotkaniu zorganizowanym w Kleszczowie liczba znajomych
i sympatyków pana Aleksandra na pewno poszła w górę. Wzrosła
też liczba osób, które sięgnęły do książek, opisujących jego kajakowe wyprawy przez Atlantyk. Najciekawiej prezentuje się chyba napisana przez Dominika Szczepańskiego książka „Na oceanie nie ma
ciszy”. Choć najwięcej miejsca zostało w niej poświęcone drugiej,
trwającej przez 167 dni wyprawie z Lizbony na Florydę, autor często

Z

Sprzedam
działki
budowlane w
Łuszczanowicach
Tel. 661-964-006

1 - 15 VI `2018

Informator

KLESZCZOWSKI

świata i życzliwość ludzi
zagłębia się w innych fragmentach życiorysu Aleksandra Doby, pisząc i o pracy zawodowej, i o początkach kajakarskiej pasji, i o tych
mniej spopularyzowanych przez media pierwszych kajakowych trasach, pokonywanych samotnie podczas pracowniczych urlopów.
Dodajmy, że wspomniana tu książka jest dostępna w kleszczowskiej bibliotece.
***
Spotkanie z Aleksandrem Dobą odbyło się 20 maja w auli SOLPARKU, po zakończeniu IX Dyktanda Kleszczowskiego. Polski kajakarz, który trzykrotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki, korzystając wyłącznie z wiosła oraz siły prądów morskich, najpierw
przez 35 minut odpowiadał na pytania, zadawane przez nauczycielkę języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Aleksandrę Ignasiak-Smela.
Poproszony o interpretację jednego ze swoich ulubionych mott
„Lepiej żyć jeden dzień jak tygrys, niż sto dni jak owca” gość odpowiedział:
- Lubię ciekawe życie,
a nie takie szare, w stadzie, bez perspektyw
i bez ciekawości świata.
Ciekawość świata mnie
napędza i robię różne ciekawe rzeczy dla własnej
frajdy i satysfakcji.
Opowiadał o swoim
spotkaniu z wielorybem,
spotkaniach z rekinami,
wreszcie o brazylijskich
bandziorach, którzy ograbili go z cennego sprzętu, niezbędnego do przygotowywanej kajakarskiej przeprawy przez największe rzeki Brazylii.
***
Kiedyś na spotkaniu z przedszkolakami opowiadał o tym, jak
pływa się samotnie po oceanie w niewielkim kajaku. Dzieci pytały
najczęściej, czy nie bał się rekinów. Z chóru pytających wyłamała
się jedna dziewczynka: „Czy na oceanie nie brakowało Panu przytulania?”. Kiedy odpowiedział twierdząco, mała zapytała: „A czy ja
mogę się do Pana przytulić?” Za chwilę do pana Aleksandra tuliła
się cała gromadka przedszkolaków.
Ma znakomity kontakt z dziećmi. Zawdzięcza to głównie trzem
swoim wnuczkom. Najmłodsza Oliwia ma półtora roku, starsza Agata - sześć lat, a najstarsza Olga - dziewięć.
- Znajduję dla nich czas na opowiadanie bajek do snu. A jak
mamy spotkania rodzinne to one tylko ze mną chcą się bawić. Tylko one mają prawo szarpać moją brodę. Od razu ubywa mi lat, kiedy z nimi bawię się na dywanie - opowiada wzruszony. I dodaje:
- Wnuka jeszcze nie mam czyli oficjalnie nie jestem dziadkiem,
a tylko mężem babci.
Dokończenie w następnym wydaniu
J. Strachocki
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AK-owska konspiracja na
terenie gminy Kleszczów (3)

„Po odejściu inżyniera Janusza Zajączkowskiego nadleśnictwo w Woli
objął przysłany przez władze niemieckie wysoki rangą i stopniem partyjnym hitlerowiec, chodzący w brunatnej koszuli, z hakenkreutzem na rękawie. Był to wszechpotężny Forstmeister Weiland. Obowiązki sekretarza pełnił nieco łagodniejszy Niemiec Koltermann. W biurze potrzebny im
był ktoś, znający teren i język niemiecki, zatrzymali więc brata na jego dotychczasowym stanowisku. Nie gdzie indziej, lecz tu właśnie pod okiem
surowego Forstmeistra Weilanda rozpoczęła się trwająca do końca wojny
praca brata w konspiracji” - to fragment interesujących, napisanych z prawdziwym zaangażowaniem, okupacyjnych wspomnień Zofii Zagórskiej.
Roman Peska, opisując konspiracyjną działalność jej brata Henryka Baksalerskiego wspomina m.in. o zdobyciu przez niego tajnych dokumentów S.A. (lokalnym dowódcą tej formacji był właśnie Weiland), przechowywanych w kasie pancernej w siedzibie nadleśnictwa. Dokumenty te
po skopiowaniu przekazane zostały komendzie Placówki „Kasztany”, by
ostatecznie trafić do dowództwa ZWZ-AK w Generalnym Gubernatorstwie.
Dwa kolejne nazwiska spośród mieszkańców Kleszczowa, zaangażowanych w działalność konspiracyjną to Kucharska oraz Zbigniew Ciećko,
zatrudnieni w siedzibie Straży Granicznej (Grenzschutz). Pracując w niemieckiej administracji mogli pozyskiwać ważne informacje.

Konspiracyjne działania

W książce „Nie damy by nas gnębił wróg” Roman Peska wymienia
inne jeszcze rodzaje działalności, prowadzonej przez Placówkę Armii Krajowej „Kasztany” w Kleszczowie. Jednym z nich miało być zdobywanie broni i amunicji oraz innych środków wybuchowych. Nie było o to łatwo. Drugi
pluton dysponował zaledwie dwoma pistoletami, kilkoma granatami i bronią myśliwską. Członków konspiracji szkolono w posługiwaniu się bronią
oraz ładunkami wybuchowymi.
Żołnierze ZWZ-AK zdekonspirowani i zagrożeni aresztowaniem byli
z pomocą członków kleszczowskiej organizacji przerzucani na teren Generalnego Gubernatorstwa. Specjalizował się w tym Władysław Pikus „Wicher”. Podobne działania prowadził również Zbigniew Ciećko „Szary”. W
jego wspomnieniach znajdujemy taki oto fragment: „Na polecenie dowództwa AK moim zadaniem było: obserwacja i zbieranie danych o najbliższych
posterunkach granicznych (Łękawa, Piaski, Łuszczanowice), stany ilościowe załogi, uzbrojenie, magazyny, opis budynków oraz pomieszczeń, ruch
i zmiana posterunków na granicy. Głównym jednak zadaniem było przewożenie pojazdem konnym osób i towarów przez granicę GG do pociągów
miejscowości po stronie GG. Przy okazji przewoziłem przez granicę materiały i pakunki dostarczane i odbierane przez łączników AK.
Okupacyjne historie pełne są opowieści zarówno o bohaterstwie konspirujących ludzi, jak i o przykładach kolaboracji z okupantem. Nie inaczej
było w Kraju Warty, w tym również na terenie gminy Kleszczów. Roman
Peska wymienia np. dentystę Alfonsa Swobodę, należącego do mniejszości czeskiej, „który najprawdopodobniej przyczynił się do aresztowania komendanta „Mussona” oraz kilku czołowych żołnierzy ZWZ-AK z Bełchatowa. W styczniu 1945 r. aresztowany, uciekł prawdopodobnie do Czech”.
Członkowie kleszczowskiej konspiracji AK trafili również na przykłady
kolaboracyjnej działalności Stanisława Cz. „Wydany na niego wyrok śmierci miał być wykonany przez „Wichra” i „Śniega”. Z powodu ukrywania się
na innym, nieznanym terenie, nie doszło do wykonania wyroku. Nastąpiło to dopiero po wkroczeniu Armii Czerwonej i przez ówczesne władze”.

Konspiracja w rozsypce

„Przeżyliśmy bardzo aresztowanie Jarka Busse z Kleszczowa, głównego dowódcy ruchu konspiracyjnego na naszym terenie - przyznaje we
wspomnieniach Z. Zagórska. - Cios był niespodziewany i celny. Ogarnęło nas przerażenie o los pozostałych chłopców. Z lękiem oczekiwaliśmy
dalszych posunięć władz niemieckich. Chłopcy nie nocowali w swoich domach. Ukrywało się pośpiesznie wszelkie ślady mogące naprowadzić wroga na trop organizacji.
W naszym domu - mieszkaliśmy już wtedy w maleńkiej wsi Ławki pod
Kleszczowem - również zapanowała panika. Zakopaliśmy w polu radio
i różne inne „dowody winy” - wspomina Zofia Zagórska.
å ciąg dalszy na str. 10
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AK-owska konspiracja na terenie gminy Kleszczów (3)

å ciąg dalszy ze str. 9

Zdaniem Romana Peski wpływ na dezorganizację ruchu konspiracyjnego miało nie tylko aresztowanie w 1944 r. Jarosława Busse „Mussona”.
Aresztowania oraz wywózki na roboty przymusowe dotknęły innych mężczyzn. Wpływ na „zastój działalności miejscowego podziemia (…) miała
również narastająca wśród żołnierzy AK świadomość zbliżającego się frontu i w rezultacie wkroczenia Armii Czerwonej i kroczącego za nią aparatu
przemocy i okrucieństwa - NKWD i UB”.
Autor wspomina także o zmęczeniu kilkuletnim życiem w okupacyjnych warunkach i chęcią powrotu do normalnego życia.

Włożyli mundury MO

Jak postąpili niedawni konspiratorzy z AK po wkroczeniu Armii Czerwonej? W notce biograficznej, poświęconej Bolesławowi Dudzie R. Peska pisze: „wraz z pozostałymi akowcami organizuje w Kleszczowie
Straż Wiejską, pełniąc funkcję komendanta. Potem przechodzi do Milicji Obywatelskiej i pełni funkcję komendanta posterunku MO w Kleszczowie”. Podobną drogę wybrał też Józef Michałek „Słowik”. Wstąpił do Straży Wiejskiej (w innym miejscu R. Peska nazywa ją Strażą Obywatelską),
a następnie do Milicji Obywatelskiej. Straż zajmowała się głównie zwalczaniem band rabunkowych i rozstrzyganiem sporów, jakie powstawały na tle zasiedlania gospodarstw na terenie gminy, opuszczonych przez
Niemców.
Bolesław Duda działał na dwa fronty, wspierając w tym samym czasie
oddziały Konspiracyjnego Wojska Polskiego. „Zapewnia im kwatery i wyżywienie, przechowując broń i amunicję, wypożycza karabin maszynowy,
nie podejmuje żadnych działań operacyjno-represyjnych Zamiast zwalczać „bandytów”, przyjmuje ich i gości (…) Dla lepszego zamaskowania
podwójnej gry i by zapobiec zdekonspirowaniu - z jego inicjatywy zostaje przeprowadzonych kilka pozorowanych akcji oddziału „Błyskawicy” na
posterunek w Kleszczowie. Pozorowana walka kończy się „utratą” broni,
amunicji, obuwia i mundurów”.
Bolesław Duda zostaje aresztowany w czerwcu 1951 roku, a w lutym następnego roku skazany na 12 lat więzienia. Dzięki amnestii wyrok
skrócony został do 8 lat. Decyzją Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w styczniu 1994 roku wyrok z 1952 roku został uchylony i uznany za nieważny.
Roman Peska pisze, że również Józef Michałek, późniejszy szef lokalnego koła Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych RP, skazany był
na wieloletnie więzienie.
O epizodzie służby w MO wspomina też Zbigniew Ciećko. Przyznaje,
że wstąpienie do milicji uchroniło go przed służbą wojskową. „Z MO zo-

stałem zwolniony na własną prośbę 8 września 1945 r. i rozpocząłem naukę w Łodzi. Przynależności do AK nie ujawniłem, a gdy wstępowałem
do b. ZBoWiD-u wpisano mi do książeczki: „Utrwalacz władzy ludowej”.
W 1986 r. odznaczono mnie Krzyżem AK”.
W notach biograficznych, zawartych w omawianej książce Romana Peski trafiamy również na wzmiankę o tym, że przez 2 miesiące służbę w Straży Obywatelskiej oraz w szeregach MO pełnił Władysław Pikus
„Wicher”.

„Warszyc” namawiał do pozostania w MO

Nieco więcej światła na powody, dla których członkowie Straży Obywatelskiej zostawali funkcjonariuszami MO rzucają dość obszerne wspomnienia Zygmunta Jakóbczyka, zawarte w książce „Nie damy, by nas gnębił wróg”.
„(…) W miesiącu marcu przyjechał do naszej Gminy na inspekcję Komendant Powiatowy i zażądał od komendanta imiennego wykazu członków Straży, niby to po to, aby wydać nam zaświadczenia o naszej legalnej
działalności jako straży porządkowej. Zamiast zaświadczeń, przyszło pismo, z którego wynikało, że z dniem 8 marca traktuje się nas jako funkcjonariuszy MO i w ten sposób staliśmy się funkcjonariuszami MO”.
Z. Jakóbczyk przyznaje, że byli AK-owcy zaczęli stopniowo odchodzić
z szeregów MO, motywując to różnie. On sam trzykrotnie musiał składać
podania o zwolnienie, zanim 30 września 1945 r. otrzymał zgodę.
Wcześniej miał okazję spotkać się osobiście z kpt. „Warszycem”.
Spotkanie miało miejsce „u księdza”, a więc prawdopodobnie na plebanii
w Kleszczowie. Legendarnego dowódcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego interesowały sprawy związane z pobytem i kontaktami „różnych osobników na naszym terenie. Przedstawiłem mu sprawę swego zwolnienia. Namawiał mnie do pozostania w MO, twierdząc, że w Kleszczowie czuje się
bezpiecznie i w jego interesie jest, aby kadry naszego posterunku nie uległy zmianom. I to prawdopodobnie było przyczyną decyzji Dudy i Michałka o pozostaniu w MO”.
Siedmiomiesięczna służba Z. Jakóbczyka w milicyjnym mundurze nie
pozostała bez wpływu na jego życie w późniejszych latach. Pisze o tym
jego prawnuczka Joanna Machulska w konkursowej pracy, o której wspomniałem w pierwszej części tego cyklu: „(…) jako ten, który „utrwalał władzę ludową” od czerwca 1992 r. do kwietnia 2000 r. był pozbawiony uprawnień kombatanckich i przez ten czas weryfikowano jego dokumenty.
Po weryfikacji, 7 lipca 20009 r. awansowano go na stopień podporucznika i tym samym uratowano jego honor”.
J. Strachocki

Sport
Oldboje z Kleszczowa zwycięzcami turnieju

Do

tegorocznego turnieju piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy
Kleszczów zgłosiło się siedem drużyn: Oldboje Kleszczów,
Oldboje
Łuszczanowice,
Ogniwo
Czyżów,
Ogniwo
Łękińsko, Ogniwo Kleszczów,
Ogniwo Wolica oraz Ogniwo
Żłobnica. Rozgrywki odbyły
się na boisku piłkarskim
w Łuszczanowicach (Huby).
W turnieju nie obejrzeliśmy
zbyt wielu goli, bo pojedynczy
Wręczenie pucharów dla
najlepszych drużyn turnieju

Sport
SOLPARK Kids Cup
piłkarze z roczników 2011 i 2012 rywalizowali na
M łodzi
sztucznej murawie boiska SOLPARKU w turnieju Solpark

Kids Cup. W towarzyskiej imprezie, zorganizowanej z okazji Dnia

mecz trwał 12 minut. Pojedynki kończyły się zazwyczaj jedno lub
dwubramkowym wynikiem. W eliminacjach było też kilka meczów
bez bramek.
Spośród czterech drużyn, które awansowały do półfinałów
(Ogniwo Czyżów, Ogniwo Kleszczów, Oldboy Kleszczów, Ogniwo
Wolica) w meczu o trzecie miejsce zwyciężyło Ogniwo Kleszczów,
a Ogniwo Wolica zajęło czwartą lokatę. W finałowym pojedynku Oldboje z Kleszczowa strzelili jedną bramkę rywalom z Czyżowa i to oni
zdobyli najbardziej okazały puchar, będący nagrodą w turnieju.
Do zwycięstwa przyczynili się następujący piłkarze, tworzący
skład zespołu Oldboy Kleszczów: Aleksander Kaczmarek, Marek
Kaczmarek, Stanisław Kowalski, Jarosław Kuśmierek, Piotr Kuśmierek, Janusz Michalak, Adam Niedbała, Marcin Paciorek, Piotr
Stopka, Sławomir Święciak, Tadeusz Trajdos i Mariusz Włodarczyk.

Dziecka, wystąpiły 4 drużyny: LKS Omega Kleszczów, Football
Academy Bełchatów, Świt Kamieńsk, RAP Radomsko. Wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy i medale, a także bilet umożliwiający skorzystanie z jednej atrakcji w SOLPARKU.
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Sport
Na gminnych boiskach
Turnieju „Piłkarska
W Wojewódzkim
Kadra Czeka” im. Stanisława Ty-

mowicza, rozgrywanym na boiskach gminy Kleszczów, najpierw rywalizowały drużyny dziewcząt. Rozgrywki, które odbyły
się na boisku w Łękińsku, wyłoniły reprezentanta naszego województwa w ogólnopolskim turnieju. Została nim drużyna
dziewcząt ze Szczercowa.

O awans walczyły też zespoły chłopców. Eliminacje przeprowadzono na
boiskach w Kleszczowie i Łękińsku. W
finałowym meczu Ceramika Opoczno
wygrała ze Skalnikiem Sulejów 3:0, natomiast mecz z Sokołem Regnów o III
miejsce wygrała rzutami karnymi Omega
Kleszczów.

P. Gawrysiak w Łodzi

11

Sport
Pobiegli na 10 km
tart do drugiej edycji ulicznego biegu „Kleszczowska Dziesiątka” nastąpił
27 maja o godz. 14. Świeciło słońce, wiał lekki wiatr, a temperatura sięgała 28 st. C. Zanim
na trasę wyruszyli dorośli, zaprawieni w bojach
biegacze, o wygraną na znacznie krótszych
dystansach rywalizowały młodsi uczestnicy
z roczników 2003-2017. Dla każdej z czterech
kategorii wiekowych organizatorzy ustalili odpowiednio długą trasę.

S

awodnik sekcji pływackiej LKS Omega Kleszczów Przemysław Gawrysiak wziął
udział w Głównych Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu,
które od 24 do 27 maja odbyły się w Łodzi. Wywalczył następujące miejsca: ● 6. 50 m
st. motylkowym (0’24”82); ● 8. 100 m st. dowolnym (0’50”32) - I klasa sportowa; ● 14.
50 m st. dowolnym (0’24”57). W zawodach udział brało 821 zawodników z 143 klubów.

Z

W szkolnym sporcie

Przełaje na „Patykach”. W po-

przednim wydaniu „IK” podaliśmy informację o wynikach, jakie uzyskały drużyny
ZSP w Kleszczowie w biegach sztafetowych, zorganizowanych w ramach łódzkiego Zrzeszenia LZS. W Drużynowych
Sztafetowych Biegach Przełajowych
na „Patykach” brały także udział reprezentacje innych szkół z naszej gminy.
Na uwagę zasługuje wynik chłopców ze
Szkoły Podstawowej w Łękińsku (Maciej
Roczek, Filip Dzieciątkowski, Mateusz
Miarka, Igor Urbaniak, Michał Garbaciak),
którzy zajęli II miejsce.
Miejsce na podium (III) wywalczyły
też dziewczęta z Gimnazjum w Kleszczowie. Z kolei uczennice SP w Łękińsku
uplasowały się na szóstym miejscu.

Lekkoatletyczna
rywalizacja
szkół. Piękna, słoneczna pogoda towarzy-

szyła zawodom lekkoatletycznym, które 21
maja odbyły się na stadionie w Kleszczowie.
Konkurencje obejmowały: biegi krótkie, średnie i długie, skok w dal, rzut piłeczką palantową i sztafetę szwedzką. Tzw. II Rzut Ligi
LA szkół podstawowych woj. łódzkiego zgromadził na starcie 347 zawodników. W tym
gronie było też 17 uczniów z klas IV-VII SP
w Łękińsku. Miejsca w pierwszej dziesiątce
uzyskali: Filip Dzieciątkowski - I m. na 1000
m; Karolina Olczyk - V m. na 200 m; Igor
Urbaniak - IX m. na 200 m; sztafeta szwedzka chłopców (F. Dzieciątkowski, I. Urbaniak,
M. Garbaciak, P. Kozłowski) - IV m.; sztafeta
szwedzka dziewcząt (Z. Sujata, M. Augustyńczyk, A. Sujata, K. Olczyk) - VIII m.

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 31 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 cm - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
2

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Na kobiecym podium czołowe miejsca zajęły: Valentyna Kiliarska przed Olesją Didovodiuk
oraz Karoliną Pilarską z Lublińca (mistrzynią
Polski w maratonie). W klasyfikacji najlepszych
biegaczek z gminy Kleszczów pierwsze miejsce przypadło Milenie Gierach, która dobiegła
do mety jako 66.
W uroczystości wręczania nagród w klasyfikacji ogólnej i poszczególnych kategoriach
brali udział: wójt Sławomir Chojnowski, prezes LKS Omega Kleszczów Jan Gurazda i Andrzej Tkacz z zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.
Dla wielu uczestników biegów bardzo ważna jest fachowa organizacja zawodów oraz drobiazgi, które po starcie i dobiegnięciu do mety
zostają na pamiątkę. W pakietach startowych
tegorocznej „Dziesiątki” były koszulki dobrane rozmiarem i kolorystyką (dla pań - w kolorze
żółtym, dla panów - w zielonym) oraz oryginalne, pamiątkowe medale. Zamiast tradycyjnych
krążków biegacze otrzymywali medale nieco kanciaste, bo kopiujące zarys granic gminy Kleszczów.

Już teraz warto pomyśleć o kolejnym biegu ulicznym w Kleszczowie. Termin imprezy
„Kleszczów na Piątkę” został ustalony na niedzielę 16 września. O szczegółach - poinformujemy.
JS
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Prosto z SOLPARKU
Huczny Dzień Dziecka
3 czerwca dziedziniec SOLPARKU wypełnił się radosnymi maluchami, a wszystko za sprawą pikniku z okazji ich święta - Dnia
Dziecka. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji, wspólnych zabaw i rywalizacji sportowych. Podczas imprezy dzieciaki miały okazję obejrzeć sceny z udziałem wyszkolonego psa, policyjny
sprzęt, posiedzieć w policyjnym radiowozie i na motocyklu. O takie atrakcje zadbali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie i Posterunku Policji w Kleszczowie, którzy znakowali również rowery. Dużym zainteresowaniem, jak co roku,
cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie, interaktywna strzelnica i lekcje
nurkowania na basenie zewnętrznym.

Kulinarne piątki
Po krótkiej przerwie SOLPARK ponownie zaprasza na Kulinarne Piątki z Mirkiem Drewniakiem. To jedyna w swoim rodzaju szansa, aby podpatrzeć mistrza w jego kuchni, a także spróbować przygotowanych dań. Live cooking odbywa się w każdy piątek
o godz. 19:00 w BISTRO SOLPARK. 8 czerwca mistrz przygotowywał polędwiczki z kurczaka z włoskim aromatem. Menu na
najbliższe pokazy: ● 15 czerwca - Dewolaje - Cała historia; ● 22
czerwca - Pljeskavica - Kuchnia bałkańska; ● 29 czerwca - Kabaczek i cukinia; ● 6 lipca - Tort lodowy płonący.

Kolorowe lato
Wzorem roku ubiegłego SOLPARK zapowiada II edycję wakacyjnych pikników „Kolorowe Lato z Mamą i Tatą”. Na wypełnionych po brzegi trawnikach będzie można wziąć udział w licznych
konkursach i zabawach, sprawdzić swoje umiejętności w zadaniach sportowych, uczestniczyć w takich zajęciach jak: trampoliny,
aerobik, joga czy zumba. Na najmłodszych będą czekać bezpłatne atrakcje, konkursy z nagrodami i dmuchany plac zabaw! Organizatorami zabaw pod gołym niebem będą: Gmina Kleszczów,
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie oraz „SOLPARK KLESZCZÓW” sp. z o.o.

Z

VI Powiatowy Konkurs
Plastyczny rozstrzygnięty

zaproszenia świetlicy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie do udziału w konkursie plastycznym skorzystało
119 uczniów, reprezentujących 9 szkół powiatu bełchatowskiego. Konkurs
odbył się pod patronatem wójta gminy Kleszczów i był jednym z wydarzeń gminnych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę.
Prace plastyczne, których temat
brzmiał „Kocham moją ojczyznę”, oceniło jury, biorąc pod uwagę: przekaz
pracy, dobór techniki plastycznej, oryginalność, samodzielność, a także ogólny wyraz artystyczny. Wśród uczniów
klas I-III laureatami konkursu zostali: ●
I m. - Alicja Rzeźnik (SP w Łękińsku),
Blanka Stępień (SP w Szczercowie); ●
II m. - Kinga Barasińska (SP w Szczercowie), Natasza Huć-Juszczyk (SP nr 3 w Bełchatowie); ● III m. - Julia Pietrucha (SP nr 5 w Bełchatowie), Kacper Kusiak (SP w Kleszczowie), Zofia
Kuc (SP w Kleszczowie). W tej kategorii przyznano też 5 wyróżnień.
Wśród uczniów klas IV-VII laureatami zostali: ● I m. - Marta Piestrzyńska (SP w Drużbicach), Weronika Gaborska (SP w Dobiecinie); ● II m. - Julia Biegańska (SP w Drużbicach); ● III m. - Lena Kamecka (SP w Szczercowie), Aleksandra Łuczyńska (SP w Drużbicach), Dawid Mazerant (SP
w Drużbicach). W tej kategorii przyznane zostały dwa wyróżnienia.
Wręczenie nagród, ufundowanych przez Fundację Rozwoju Gminy
Kleszczów, SOLPARK Kleszczów oraz Urząd Gminy w Kleszczowie nastąpiło 30 maja podczas „Dnia Sportu i Rodziny”, zorganizowanego przez
SP Kleszczów z okazji Dnia Dziecka. Prace laureatów i wszystkich uczestników zostały zaprezentowane na okolicznościowej wystawie.
JS

Biblioteka zaprasza
na „Marsz dla Niepodległej”

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie oraz członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych zapraszają wszystkich chętnych na Nordic Walking - „Marsz dla Niepodległej”, który odbędzie się w czwartek 21
czerwca.
START: godz. 18.00. Zbiórka uczestników 21.06.2018r. o godz. 18.00
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie, ul. Sportowa 8. Organizatorzy proszą uczestników o zabranie z sobą kijków i kamizelek odblaskowych.
Zapisy - do 20 czerwca pod nr tel. 44/ 731-36-54 lub osobiście w siedzibie GBP w Kleszczowie.
Regulamin marszu dostępny jest na stronie www.biblioteka.kleszczow.pl
oraz w siedzibie GBP w Kleszczowie.

Kto najlepszy w „Maratonie
czytelnictwa”?

nastąpiło rozstrzygnięcie projektu „Maraton czytelnictwa”. Jego
29 maja
organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie, zaś

uczestnikami uczniowie gimnazjum w Kleszczowie oraz szkół podstawowych
w Kleszczowie i Łękińsku. Konkurs polegał m.in. na zdobyciu jak największej
liczby pieczątek za wypożyczone i przeczytane książki, a także na poprawnym
rozwiązaniu testu ze znajomości wskazanych wcześniej lektur.
W Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie do konkursu przystąpiło 9 osób. Tytuł „Klasy Superczytelników” przypadł klasie II a. W SP im. M.
Kopernika w Łękińsku w konkursie uczestniczyło 11 osób. Tytuł „Klasy Superczytelników” otrzymała klasa VI. W SP im. J. Korczaka w Kleszczowie w konkursie brało udział 12 osób. Tytuł „Klasy Superczytelników” zdobyła klasa
III b. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za udział, które ufundowała GBP
w Kleszczowie. Dla zaproszonych szkół wystąpili uczniowie
Podsumowanie „Maratonu” uświetnione zostało występem gimnazjalistów
z klas II, którzy zaprezentowali przedstawienie „W krainie bajek”.
JS

