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Blog pe łen wspo mnień
„Nie wiem któ ry to był rok, ale szła już od kryw ka na na szej wsi.

Po je cha li śmy ja, sio stra i brat z żo ną zo ba czyć jak da le ko już po szli.

Sta nę li śmy nad wy ko pem, był to te ren tar ta ku. Sta li śmy i nikt nie po -

wie dział na wet jed ne go sło wa. Był to bar dzo przy kry wi dok, jesz cze

dziś wi dzę ten ob raz – to tak jak by prze ko pa li ci ser ce” – to frag ment
jed ne go z wpi sów na blo gu „Wo la Grzy ma li na – wspo mnie nia

z miej sca, któ re go nie ma”. Mo że w wol ne, świą tecz ne dni ze chcą
do tych za pi sków zaj rzeć oso by, któ re w ja ki kol wiek spo sób by ły
zwią za ne z tą miej sco wo ścią.

Wię cej na str. 5 i 12

Za słu ży li na na gro dy
Ko niec ro ku to czas na pod su -

mo wa nia i bi lan se. Ka me ral ne spo -
tka nie, któ re po po łu dniu 1 grud nia
od by ło się w sa li kon fe ren cyj nej
Urzę du Gmi ny, mia ło na ce lu uho no -
ro wa nie osób, któ re dzię ki suk ce som
od nie sio nym w spo rcie, twór czo ści
ar ty stycz nej i upo  wszech nia niu kul -
tu ry, przy czy nia ły się do pro mo cji
gmi ny Klesz czów.

Więcej na str. 9

Syl we stro wy 
po kaz

W ostat nim dniu ro ku przed pół no cą
war to się wy brać na du ży par king w po bli żu
SOL PAR KU. Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
w Klesz czo wie za po wie dział ta kie atrak cje,
jak ● FLOW Vi su al Show – ta niec ognia; ●
Wi do wi sko pi ro tech nicz ne. Spo�tka�nie�syl�-
we�stro�wo�-no�wo�rocz�ne� roz�pocz�nie� się
o godz.�23.40.

Or ga ni za tor ape lu je do uczest ni ków, aby
ze wzglę dów bez pie czeń stwa nie przy no si li
i nie od pa la li pe tard i sztucz nych ogni.
Miesz kań ców po bli skie go osie dla pro si my
o za mknię cie (za bez pie cze nie) zwie rząt do -
mo wych na czas po ka zu sztucz nych ogni.

Świąteczne dekoracje
Wie le osób za -

chwy ca się de ko ra cją
klesz czow skie go ra tu -
sza i pla cu przed nim.
Oświe tlo ną cho in kę
opa su ją czte ry szar fy
z ko kar da mi. Po dob -
ną szar fę umiesz czo -
no w cen tral nej czę ści
na ele wa cji bu dyn ku,
pod ze ga rem.

Wię cej na str. 5

Ome ga dzia ła od 25 lat
W au li SOL PAR KU na uro czy sto -

ści ju bi le uszu 25-le cia LKS Ome ga
Klesz czów zgro ma dzi li się spor tow -
cy, tre ne rzy, dzia ła cze i przed sta wi -
cie le szkół, któ rych ucznio wie star tu -
ją w bar wach klu bu. Na za pro sze nie
obec ne go za rzą du Ome gi przy by li
na to świę to ta kże lu dzie zwią za ni
z dzia łal no ścią klu bu w mi nio nych la -
tach. Ogło szo ne zo sta ły na zwi ska
naj lep szych spor tow ców ro ku 2017.

Wię cej na str. 13

Sza now ni Pań stwo, Miesz kań cy Gmi ny Klesz czów
Zbli ża ją się Świę ta Bo że go Na ro dze nia. Na ten nie po wta rzal ny i wy jąt ko wy czas ży czy my

Pań stwu wie lu mi łych i wzru sza ją cych chwil, któ re po zwo lą ode rwać się od po wsze dnich
spraw i pro ble mów, a bli skim – po świę cić wię cej uwa gi.

W No wym Ro ku 2018 ży czy my wszyst kim do bre go zdro wia i jak naj wię cej sił do re ali za -
cji am bit nych pla nów.

Prze wod ni czą cy Wójt
Ra dy Gmi ny Klesz czów Gmi ny Klesz czów
MI CHAŁ MI CHA ŁEK SŁA WO MIR CHOJ NOW SKI

Hugo van der Goes - Boże Narodzenie
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Urząd�Gmi�ny�bę�dzie�nie�czyn�ny
2�stycz�nia

In for mu je my, że dzień 2 stycz nia (wto -
rek) bę dzie dniem wol nym od pra cy dla
Urzę du Gmi ny w Klesz czo wie w za mian
za świę to Trzech Kró li, przy pa da ją ce w so -
bo tę.

Wy�ko�na�li�po�nad 220�szcze�pień
Klesz czow ska Przy chod nia Sa lus

na zle ce nie Urzę du Gmi ny re ali zu je pro -
gram pro fi lak ty ki zdro wot nej, po le ga ją cy
na wy ko ny wa niu pro fi lak tycz nych szcze -
pień. Miesz kań cy gmi ny mo gą ko rzy stać
z jed ne go z pię ciu ro dza jów szcze pień. Jak
wy ni ka z prze ka za ne go nam ze sta wie nia
za okres maj – paź dzier nik naj więk szą po -
pu lar no ścią cie szą się szcze pie nia dla no -
wo rod ków. Szcze pion ka „5 w 1” ma za po -
biec za cho ro wa niu ma lusz ka na bło ni cę, tę -
żec, krztu siec, po lio oraz HIB. Spo ra gru pa
miesz kań ców (61 osób) zde cy do wa ła się
za szcze pić prze ciw ko ro ta wi ru som, a 49
dziew cząt przy ję ło szcze pion kę, któ ra ma
za po bie gać za cho ro wa niom na ra ka szyj ki
ma ci cy. Tyl ko po je dyn cze oso by za in te re so -
wa ły się szcze pie nia mi prze ciw ko mie nin go -
ko kom oraz pneu mo ko kom.

Klesz�czów�w ran�kin�gu�
„Rzecz�po�spo�li�tej”

Ran king Sa mo rzą dów dzien ni ka
„Rzecz po spo li ta” ogło szo ny zo stał w li sto pa -
dzie już po raz 13. Zo sta ło w nim skla sy fi ko -
wa nych 200 sa mo rzą dów, któ re wy ró żnia ją
się zrów no wa żo nym bu dże tem, sta le pod -
no szą ja kość ży cia swo ich miesz kań ców,
wy ka zu ją du żą dba łość o roz wój przed się -
bior czo ści. Gmi na Klesz czów zna la zła się
na pierw szym miej scu wśród wiej skich gmin
re gio nu łódz kie go.

De�cy�zja�śro�do�wi�sko�wa�– póź�niej
28 li sto pa da na ta bli cy ogło szeń w gmin -

nym BIP -ie uka za ło się za wia do mie nie
o przed łu że niu ter mi nu za ła twie nia spra wy,
do ty czą cej wy da nia de cy zji o śro do wi sko -
wych uwa run ko wa niach dla in we sty cji zwią -
za nej z bu do wą za kła du ter micz ne go prze -
kształ ca nia od pa dów me dycz nych nie bez -
piecz nych w stre fie Bo gu mi łów. Ko niecz ne
jest szcze gó ło we prze ana li zo wa nie uzu peł -
nie nia do ra por tu od dzia ły wa nia na śro do wi -
sko, któ re zło żo ne zo sta ło przez peł no moc -
ni ka, re pre zen tu ją ce go in we sto ra.

Tech�ni�cy�bę�dą�tu�prak�ty�ko�wać
Od bie żą ce go ro ku szkol ne go w Ze spo -

le Szkół Po nad gim na zjal nych nr 3 w Beł -
cha to wie (czy li w „Ener ge ty ku”) ucznio wie
mo gą zdo by wać za wód tech ni ka po jaz dów
sa mo cho do wych. W ra mach za jęć kształ cą
się w za kre sie na pra wy i eks plo ata cji po jaz -
dów sa mo cho do wych, a ta kże dia gno sty ki
sa mo cho do wej. No wo cze sna pra cow nia sa -
mo cho do wa, miesz czą ca się w wy re mon to -
wa nych po miesz cze niach Cen trum Kształ -
ce nia Prak tycz ne go, zo sta ła wy po sa żo -
na w od po wied ni sprzęt za 250 tys. zł. Gmi -
na Klesz czów prze ka za ła na ten cel 100 tys.
zł.

o wo cze sne cią gni ki, prze zna czo ne
do wy ko ny wa nia prac po rząd ko wych

na dro gach, pla cach czy te re nach tra wia -
stych są co raz bar dziej skom pli ko wa ne, ale
po zwa la ją z po mo cą do cze pia nych sprzę tów
wy ko ny wać zró żni co wa ne pra ce. Gmi na sfi -
nan so wa ła za kup ta kie go cią gni ka ko mu nal -
ne go mar ki John De ere 3045 R z osprzę -
tem, w któ re go skład wcho dzi mię dzy osio wy
agre gat ko szą cy, zdol ny do wy ka sza nia pa -
sa traw ni ka sze ro kie go na pół to ra me tra.
Ko szo na tra wa tra fia do ko sza o po jem no -
ści 800 l, któ ry dzię ki hy drau licz ne mu pod -
no śni ko wi mo żna opró żnić np. do przy cze py
cią gni ko wej.

W se zo nie zi mo wym za ku pio ny cią gnik,
któ ry tra fił nie daw no do Za kła du Ko mu nal ne -
go „Klesz czów”, bę dzie wy po sa ża ny w po -
sy py war kę so li i pia sku z 300-li tro wym zbior -
ni kiem oraz w pług do od śnie ża nia o mak sy -
mal nej sze ro ko ści ro bo czej 1,8 metra. Swo -
je ofer ty w ogło szo nym przez gmi nę prze tar -
gu  zgło si ły trzy fir my. Do sta wę cią gni ka

z wy po sa że niem zre ali zo wa ła fir ma FHU To -
masz Bęt kow ski z Ra cie cho wic za
239.481 zł. Cią gnik na pę dza sil nik die sla
o mo cy 44 KM.

Dru ga część te go sa me go prze tar gu do -
ty czy ła do sta wy wy so ko wy daj ne go ze sta wu
do od śnie ża nia, skła da ją ce go się z cią gni ka,
płu ga oraz po sy py war ki. Tu ta kże wpły nę ły
trzy ofer ty. Umo wa na do sta wę no we go
sprzę tu dla Za kła du Ko mu nal ne go „Klesz -
czów” zo sta ła za war ta z kie lec ką spół ką
Aebi Schmidt Pol ska. Do 17 stycz nia 2018 r.
ma ona do star czyć do Klesz czo wa cią gnik
CLA AS z osprzę tem, w któ re go skład wcho -
dzi pług do od śnie ża nia oraz po sy py war ka.
War tość te go za ku pu to 999.700 zł. 11-to no -
wy po jazd na pę dza ny ma być 235-kon nym
sil ni kiem wy so ko prę żnym. Do zbior ni ka po -
sy py war ki bę dzie mo żna wsy pać do 5 m
sześć. mie sza ni ny so li z pia skiem, a pług
bę dzie mógł od gar niać śnieg z pa sa dro go -
we go o sze ro ko ści mak sy mal nej 4,3 me tra.
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KRÓTKO

Nowy cią gni k dla „Ko mu nal ki”
N

KO�MU�NI�KAT
Po wta rza ją się sy tu acje, w któ rych oso by po sia da ją ce ty tuł praw ny do nie ru cho mo ści skła -

da ją w Urzę dzie Gmi ny w Klesz czo wie oświad cze nia (zwią za ne z opła tą za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi), że oso by za mel do wa ne w ich nie ru cho mo ści nie za miesz ku ją na jej
te re nie. Urząd Gmi ny w Klesz czo wie ko mu ni ku je, że ta�ka�in�for�ma�cja�zo�bo�wią�zu�je�or�gan
gmi�ny�do�wsz�czę�cia�z�urzę�du�po�stę�po�wa�nia�ad�mi�ni�stra�cyj�ne�go�w�spra�wie�wy�mel�do�wa�-
nia osób, któ re nie za miesz ku ją pod wska za nym ad re sem za mel do wa nia.

Przy po mi na my, iż za pi sy Usta wy z 24 wrze śnia 2010 ro ku o ewi den cji lud no ści sta no wią,
że:
• art. 27 ust. 1 – oby wa tel pol ski, prze by wa ją cy na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, jest

obo wią za ny za mel do wać się w miej scu po by tu sta łe go lub cza so we go naj póź niej w 30 dniu,
li cząc od dnia przy by cia do te go miej sca,

• art. 33 ust. 1 – oby wa tel pol ski, któ ry opusz cza miej sce po by tu sta łe go al bo opusz cza miej -
sce po by tu cza so we go przed upły wem de kla ro wa ne go okre su po by tu obo wią za ny jest wy -
mel do wać się,

• art. 36 ust. 1 – oby wa tel pol ski, któ ry wy je żdża z kra ju z za mia rem sta łe go po by tu po za gra -
ni ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej, jest obo wią za ny zgło sić swój wy jazd. Zgło sze nie wy jaz du
po za gra ni ce Rze czy po spo li tej Pol skiej skut ku je wy mel do wa niem z miej sca po by tu sta łe go
i cza so we go,

• art. 36 ust. 2 – oby wa tel pol ski, któ ry wy je żdża po za gra ni ce Rze czy po spo li tej Pol skiej, bez
za mia ru sta łe go po by tu, na okres dłu ższy niż 6 mie się cy, jest obo wią za ny zgło sić swój wy -
jazd oraz po wrót.

u ża ta bli ca o wy mia rach 6 x 3 m,
usta wio na pod ko niec li sto pa da

przy dro dze gmin nej z Ko lo nii Łusz cza no wi -
ce do An to niów ki, in for mu je o po wsta ją cym

tu osie dlu do mów jed no ro dzin nych. Plan po -
ka zu je siat kę ulic, któ ra po dzie li te ren o po -

wierzch ni 20 hek ta rów, a ta kże prze zna cze -
nie po szcze gól nych frag men tów osie dla,
zgod ne z pla nem za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go.

Oso by prze je żdża ją ce obok osie dla,
na któ rym roz po czy na się pierw szy etap
uzbra ja nia te re nu, za in te re so wa ne gmin ny -
mi dział ka mi do wia du ją się pod ja ki nu mer
te le fo nu w Urzę dzie Gmi ny na le ży za dzwo -
nić, by do wie dzieć się wię cej o sprze da ży
dzia łek.

Pra ce zwią za ne z uzbra ja niem te re nów
bu do wal nych osie dla do mów jed no ro dzin -
nych w Łusz cza no wi cach Ko lo nii pro wa dzi
fir ma Drog -Bud Sp. z o. o. z Lu bo jen ki ko ło
Czę sto cho wy. 
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Gmin ne dział ki na sprze daż
D



li sto pa da rad ni gmi ny Klesz czów ze bra li się na ko lej nym po -
sie dze niu. W trak cie tej se sji wpro wa dzi li zmia ny w Wie lo let -

niej Pro gno zie Fi nan so wej Gmi ny Klesz czów na la ta 2017-2020, a na -
stęp nie przy ję li uchwa łę w spra wie zmian w bu dże cie na 2017 rok. Ko -
lej ną część po sie dze nia za ję ły spra wy zwią za ne z wy so ko ścią przy szło -
rocz nych po dat ków. Ra da pod ję ła uchwa ły od no szą ce się do wy so ko ści
po dat ków rol ne go i le śne go. Po zo sta ły one na ta kim po zio mie, jak
w 2017 ro ku. Nie wpro wa dzo no zmian ta kże w od nie sie niu do sta wek
po dat ku od nie ru cho mo ści i od środ ków trans por to wych. W przy szłym
ro ku opła ty tar go we na tar go wi sku w Klesz czo wie po bie rać bę dzie no -
wy in ka sent – Wan da Ba ry ła. Ko lej na uchwa ła umo żli wi ła wpro wa dze -
nie w Urzę dzie Gmi ny w Klesz czo wie opła ca nia po dat ków i in nych opłat,
sta no wią cych do cho dy gmin ne go bu dże tu, za po mo cą kart płat ni czych.
Ter mi nal do ob słu gi kart zo stał już uru cho mio ny w ka sie Urzę du Gmi ny.

W związ ku z koń czą cą się 31 grud nia umo wą na dzie rża wę gmin -
ne go ma jąt ku przez spół kę Ener go ser wis Klesz czów (sta cje i sie ci elek -
tro ener ge tycz ne, bu dyn ki i urzą dze nia) Ra da Gmi ny wy ra zi ła zgo dę
na od stą pie nie od ogła sza nia prze tar gu na tę dzie rża wę. Wójt gmi ny
mo że ko lej ną umo wę dzie rża wy za wrzeć ze spół ką na okres do 5 lat.
Do koń ca 2018 ro ku rad ni zgo dzi li się przed łu żyć czas obo wią zy wa nia
do tych cza so wych ta ryf za do sta wy wo dy i od biór ście ków. Wnio sko wa -
ła o to gmin na spół ka Za kład Ko mu nal ny „Klesz czów”.

Ko lej ne pod ję te uchwa ły „w spra wie stwier dze nia prze kształ ce nia
do tych cza so wej sze ścio let niej Szko ły Pod sta wo wej im. Mi ko ła ja Ko per -
ni ka w Łę kiń sku w ośmio let nią Szko łę Pod sta wo wą im. Mi ko ła ja Ko per -
ni ka w Łę kiń sku” oraz „w spra wie stwier dze nia prze kształ ce nia do tych -
cza so wej sze ścio let niej Szko ły Pod sta wo wej im. Ja nu sza Kor cza ka
w Klesz czo wie w ośmio let nią Szko łę Pod sta wo wą im. Ja nu sza Kor cza -
ka w Klesz czo wie” wy ni ka ją z wpro wa dzo nej re for my oświa to wej i sta -
no wią akt za ło ży ciel ski obu tych pla có wek. W uchwa łach okre ślo ne zo -
sta ły miej sco wo ści, któ re obej mu je ob wód ka żdej ze szkół. 

Re for ma sys te mu oświa ty, obo wią zu ją ca od 1 wrze śnia br., spo wo -
do wa ła też ko niecz ność zwe ry fi ko wa nia i uak tu al nie nia uchwał, któ re
do ty czą – mó wiąc naj ogól niej – sys te mu sty pen diów i po mo cy o cha rak -
te rze so cjal nym, z któ rych ko rzy sta ją ucznio wie szkół z te re nu gmi ny
Klesz czów. Wpro wa dzo ne przez ra dę zmia ny do ty czy ły lo kal nych pro -
gra mów: wspie ra nia edu ka cji uzdol nio nych dzie ci i mło dzie ży oraz wy -
rów ny wa nia szans edu ka cyj nych uczniów szkół po nad gim na zjal nych,
a ta kże udzie la nia po mo cy fi nan so wej uczniom szkół po nad gim na zjal -
nych, znaj du ją cych się w trud nej sy tu acji ma te rial nej i udzie la nia po mo -
cy fi nan so wej uzdol nio nym dzie ciom i mło dzie ży. 

Ostat nia z uchwał przy ję tych na li sto pa do wej se sji od no si ła się
do przy ję cia rocz ne go pro gra mu współ pra cy Gmi ny Klesz czów z or ga -
ni za cja mi po za rzą do wy mi. Rad ni zo sta li po nad to za po zna ni z przed sta -
wio ną przez wój ta gmi ny „In for ma cją o sta nie re ali za cji za dań oświa to -
wych za rok szkol ny 2016/2017”. Przy ję li też pro to kół z kon tro li prze pro -
wa dzo nej przez Ko mi sję Re wi zyj ną w za kre sie gmin nej in we sty cji – roz -
bu do wy dro gi do Ste fa no wi zny. Ko mi sja nie zgło si ła żad nych uwag i wy -
ra zi ła „po zy tyw ną opi nię do dzia łań Urzę du Gmi ny w Klesz czo wie w za -
kre sie re ali zo wa nej in we sty cji”.
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Li sto pa do wa se sja
Ra dy Gmi ny

31 grud nia br. mo żna do ko ny wać w Urzę dzie Gmi ny w Klesz czo wie
zgło szeń kan dy da tów na ław ni ków. Spo śród zgło szo nych kan dy da tur zo -

sta ną wy bra ne dwie oso by, któ re uzu peł nią li stę ław ni ków, wy bra nych na ka den cję
lat 2016-2019. Wy bo ru po przez gło so wa nie do ko na Ra da Gmi ny Klesz czów. Z gmi -
ny Klesz czów zo sta nie wy bra ny je den ław nik do Są du Re jo no we go w Beł cha to wie
oraz je den ław nik do Są du Okrę go we go w Piotr ko wie Tryb. Do zgło sze nia na le ży
do łą czyć pi sem ne oświad cze nie kan dy da ta o wy ra że niu zgo dy na kan dy do wa nie.
Wię cej in for ma cji (m. in. o tym, kto mo że zo stać ław ni kiem w są dzie, kto mo że zgła -
szać kan dy da tów na ław ni ków) za in te re so wa ni miesz kań cy gmi ny Klesz czów znaj -
dą w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej (www. bip. klesz czow. pl/bip kod/17193037).
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Ter mi ny przy jęć po zo sta łych le ka rzy spe cja li stów po da my
w póź niej szym ter mi nie na gmin nej stro nie in ter ne to wej.

In for ma cje na te mat ofer ty Przy chod ni Sa lus mo żna uzy skać
od po nie dział ku do piąt ku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731 30 80. Są
rów nież pu bli ko wa ne na stro nie www.sa�lu�sklesz�czow.pl. 

Harmonogram�pracy�
Poradni�Rehabilitacyjnej�i�Fizjoterapii

Fizjoterapia�dziecięca�mgr�Michał�Kaczmarek
● 04.01. godz. 8.15-14.45,● 05.01. godz. 8.00-16.15, ● 08.01.

godz. 8.15-14.45, ● 09.01. godz. 8.00-16.45, ● 12.01. godz. 8.15-
14.45, ● 13.01. godz. 8.00-14.00, ● 16.01. godz. 8.15-14.45, ●
17.01. godz. 8.00-16.45, ● 24.01. godz. 8.15-14.45, ● 25.01. godz.
8.00-16.45, ● 28.01. godz. 8.00-15.00,

Fizjoterapia�dorosłych�Marcin�Szczepanik
● 03.01. godz. 15.00-18.00, ● 05.01. godz. 15.00-18.00, ●

15.01. godz. 15.00-18.00, ● 19.01. godz. 15.00-18.00,
Rehabilitacyjna�dr�n�med.�Agnieszka�Dobrowolska
● 13.01. godz. 8.30-13.30.

Przychodnia SALUS informuje
Harmonogram�pracy�poradni�

specjalistycznych�-�styczeń�2018

Wy bo ry uzu peł nia ją ce
na ław ni ków

Do

Lp. Poradnia specjalistyczna Lekarz Terminy Godzina

1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 04.01. 13.00

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 25.01. 14.00

3. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 25.01. 9.00

4. Otolaryngologiczna lek. med. Izabela Zawadziłło 24.01. 14.30

5. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 24.01. 14.30

6. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 13.01. 9.00

7. Dermatologiczna
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe

08.01. 14.00

8. Dermatologiczna
dr n. med. Katarzyna
Wyrzykowska-Rabe

22.01. 14.00

9. Pulmonologiczna
dr n. med. Beata

Janiszewska-Drobińska
25.01. 12.30

10. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 05.01. 9.00

11. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 19.01. 9.00

12. Endokrynologiczna
prof. dr hab. n. med. 

Ewa Sewerynek
05.01. 8.30

13. Endokrynologiczna
prof. dr hab. n. med. 

Ewa Sewerynek
19.01. 8.30

14. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 13.01. 9.15

15. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 20.01. 9.15

16. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 17.01. 13.00

17. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 25.01. 13.00

18. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 04.01. 13.30

19. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 18.01. 13.30

20. Chirurgiczna
dr n. med. 

Marek Staniaszczyk
22.01. 11.00

21. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 08.01. 10.00-17.00

22. Kardiologiczna
dr n. med. 

Magdalena Wiewióra
13.01. 9.00-14.00

23. Kardiologiczna
dr n. med. 

Robert Pietruszyński
20.01. 9.00-14.00

24. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 08.01. 12.00-16.00

25. USG
dr n. med. radiolog 

Marcin Just
12.01. 15.15-18.15

26. USG
dr n. med. radiolog 

Marcin Just
19.01. 9.00-12.00

27. USG
dr n. med. radiolog 

Marcin Just
26.01. 15.15- 18.15

28. Okulistyczna lek. med. Kinga Rajska 30.01. 9.30
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Jakie podatki w 2018 roku?
li sto pa do wej se sji Ra da Gmi ny Klesz czów po dej mo wa ła
uchwa ły do ty czą ce sta wek po dat ków i opłat lo kal nych, któ -

re bę dą obo wią zy wać w ro ku 2018. In for mu je my, że od 1 stycz -
nia 2018 ro ku staw ki po dat ków lo kal nych nie ule gną zmia nie.
● W za kre sie po dat ku rol ne go staw ki po dat ko we kształ tu ją się na -

stę pu ją co: 
• od 1 hek ta ra prze li cze nio we go – 20 zł,
• od 1 hek ta ra fi zycz ne go – 40 zł.

● Po da tek le śny w 2018 r. bę dzie wy no sił 19,80 zł za 1 hek tar fi -
zycz ny. 

● Naj wa żniej sze staw ki po dat ku od nie ru cho mo ści po zo sta ją na do -
tych cza so wym po zio mie i wy no szą:
• od bu dyn ków miesz kal nych – 0,10 zł za 1 m² po wierzch ni użyt -

ko wej,
• od grun tów po zo sta łych – 0,10 zł za 1 m²,
• od bu dyn ków za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej

– 20,00 zł za 1 m² po wierzch ni użyt ko wej,
• od grun tów za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej

– 0,80 zł za 1 m².
● Staw ki po dat ku od środ ków trans por to wych po zo sta ją nie zmie nio -

ne od ro ku 2016. Ich wy so kość za le ży od: ● ro dza ju po jaz du, ● je -
go wie ku, ● licz by osi, ● ma sy cał ko wi tej lub ma sy cał ko wi tej ze -
spo łu po jaz dów, ● od wpły wu na śro do wi sko.

Bę dzie roz bu do wa
Za kła du Ko mu nal ne go
du żym za in te re so wa niem biur pro jek to wych spo tkał się
ogło szo ny przez gmi nę prze targ na wy ko na nie wie lo bra -

nżo wej do ku men ta cji pro jek to wej za da nia „Roz bu do wa Za kła du Ko -
mu nal ne go w Klesz czo wie”. W wy zna czo nym ter mi nie (do 14 li sto -
pa da) ofer ty zło ży ło sześć firm pro jek to wych: dwie z Ło dzi i dwie
z Po zna nia, a ta kże biu ra pro jek to we z Wro cła wia i Szcze ci na.

Przy go to wy wa nie do ku men ta cji pro jek to wo -kosz to ry so wej po -
trwa 12 mie się cy i ma za koń czyć się uzy ska niem kom ple tu po zwo -
leń na bu do wę. Pra ce obej mo wać bę dą nie tyl ko przy go to wa nie
map i pod kła dów geo de zyj nych oraz wy ko na nie nie zbęd nych od -
wier tów. Wy bra ny w prze tar gu wy ko naw ca ma też do ko nać oce ny
sta nu tech nicz ne go ist nie ją cych bu dyn ków, wy ko nać dwie szcze gó -
ło we kon cep cje, za wie ra ją ce za go spo da ro wa nie te re nu, w tym pro -
jek to wa ne bu dyn ki, rzu ty, ko lo ry sty kę ele wa cji oraz wi zu ali za cję
kom pu te ro wą (mi ni mum 4 wi do ki) dla ka żdej z kon cep cji. Ko niecz -
ne bę dzie też wy ko na nie ana li zy opła cal no ści za sto so wa nia od na -
wial nych źró deł ener gii i ich za pro jek to wa nie.

Kom plek so wy pro jekt wraz z in sta la cja mi we wnętrz ny mi i ze -
wnętrz ny mi oraz z za go spo da ro wa niem ze wnętrz nym te re nu i ogro -
dze niem, ma do ty czyć no wych pla no wa nych do zbu do wa nia obiek -
tów, z któ rych ko rzy stać bę dzie Za kład Ko mu nal ny „Klesz czów”. Bę -
dą to m.in. myj nia sa mo cho do wa, ha la na praw, ga raż na sa mo cho -
dy, wia ta do prze cho wy wa nia sprzę tu rol ni cze go (kom baj ny, cią gni -
ki), ko pu ła pod któ rą skła do wa na bę dzie sól dro go wa oraz par king.
Opra co wa nie pro jek tan ta ma uwzględ nić ta kże roz bu do wę ist nie ją -
ce go bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go oraz szat ni dla pra cow ni ków wraz
z kom plet nym wy po sa że niem wszyst kich tych obiek tów i bu dyn ków.

Ze wzglę du na ga ba ry ty po jaz dów użyt ko wa nych przez Za kład
Ko mu nal ny „Klesz czów” (głów nie au to bu sów) myj nia bę dzie mu sia -
ła być wy po sa żo na w tzw. bal ko ny, a ha la na praw w od po wied nio
du że pod no śni ki. No wy bu dy nek ga ra żo wy ma mie ścić m.in. mi ni -
mum dwa au to bu sy.

Po stę po wa nie prze tar go we na wy bór fir my pro jek tu ją cej roz bu -
do wę Za kła du Ko mu nal ne go „Klesz czów” jesz cze trwa. Ce ny, za -
pro po no wa ne w zło żo nych ofer tach są bar dzo zró żni co wa ne. Naj ni -
ższa, przed sta wio na przez jed ną z firm po znań skich opie wa
na 221,4 tys. zł, zaś naj wy ższa (za pro po no wa na przez biu ro pro jek -
to we z Wro cła wia) wy no si 848,7 tys. zł.

JS

Na

Z
Wójt�Gmi�ny�Klesz�czów�

ogła�sza�kon�kurs�ofert�na na�jem�lo�ka�lu�usłu�go�we�go�
w bu�dyn�ku�Do�mu�Kul�tu�ry�w An�to�niów�ce

Usta�la�się�na�stę�pu�ją�ce�wa�run�ki�naj�mu:
1. Pro wa dze nie dzia łal no ści usłu go wej w usta lo nym przez Wy naj mu -

ją ce go stan dar dzie.
2. Okres trwa nia umo wy – 1 rok z mo żli wo ścią jej przed łu że nia.
3. Wy naj mu ją cy za strze ga so bie pra wo bie żą cej kon tro li pra wi dło we -

go wy ko rzy sta nia obiek tu i znaj du ją cych się w nim urzą dzeń i wy po -
sa że nia.

4. Ofe rent, któ re go ofer ta zo sta nie wy bra na jest zo bo wią za ny do wpła -
ce nia kau cji gwa ran cyj nej w wy so ko ści 1.500 zł i zo bo wią za ny bę -
dzie do uisz cze nia na le żne go po dat ku od nie ru cho mo ści.

Lo kal skła da się z po miesz cze nia usłu go we go, WC i ko ry ta rza,
o łącz�nej�po�wierzch�ni 70,40�m². Lo kal ten wy po sa żo ny jest w spraw -
ne in sta la cje wo do cią go we, wo dy zim nej i cie płej, ka na li za cję sa ni tar -
ną, CO, elek trycz ne oświe tle nie pod sta wo we i gniazd ko we.

Za in te re so wa ni naj mem mo gą oglą dać przed miot naj mu w dni po -
wsze dnie w godz. 11.00-14.00 w uzgod nie niu z pra cow ni kiem Urzę du
Gmi ny w Klesz czo wie. Wszel kich do dat ko wych in for ma cji mo żna za -
czerp nąć w pok. nr 5 Urzę du Gmi ny w Klesz czo wie, ul. Głów na 45 lub
pod nr tel. 44/ 731 66 40 lub 44/ 731 66 10 wew. 40.

Ofer�ty�win�ny�za�wie�rać:
• pro po no wa ną staw kę mie sięcz ną czyn szu naj mu (z uwzględ nie niem

po dat ku VAT) oraz pro po zy cję wa lo ry za cji czyn szu,
• da ne ofe ren ta: imię i na zwi sko, ad res lub sie dzi bę, na zwę fir my,
• kon cep cję funk cjo no wa nia lo ka lu usłu go we go w Klesz czo wie,
• cha rak te ry sty kę dzia łal no ści go spo dar czej ofe ren ta.

Ofer�ty�w za�mknię�tych�ko�per�tach�z do�pi�skiem�„LO�KAL�W AN�-
TO�NIÓW�CE”�na�le�ży�skła�dać�w ter�mi�nie�do 03�stycz�nia 2018�r.�do
godz. 12.00�włącz�nie�w Kan�ce�la�rii�Ogól�nej�Urzę�du�Gmi�ny�w Klesz�-
czo�wie,�ul.�Głów�na 47.

Wójt�Gmi�ny�Klesz�czów�za�strze�ga�so�bie�pra�wo�pro�wa�dze�nia
z ofe�ren�ta�mi� do�dat�ko�wych� ne�go�cja�cji.� O wy�ni�kach� kon�kur�su
wszy�scy�ofe�ren�ci�po�wia�do�mie�ni�zo�sta�ną�in�dy�wi�du�al�nie.

Wójt�Gmi�ny�za�strze�ga�so�bie�pra�wo�od�stą�pie�nia�od kon�kur�su
lub�unie�wa�żnie�nia�kon�kur�su.

Wójt�Gmi�ny�Klesz�czów
ogła�sza�prze�targ�nie�ogra�ni�czo�ny�ofer�to�wy

na sprze daż ogro dze nia w po sta ci przę seł me ta lo wych, furt ki
oraz bra my dwu skrzy dło wej po cho dzą cych z de mon to wa ne go

ogro dze nia par ku przy skrzy żo wa niu w Łusz cza no wi cach.
Skła�da�nie�ofert�na prze�targ�– do dnia 21�grud�nia 2017�r.

do godz. 12.00.
Roz�strzy�gnię�cie�prze�tar�gu�– 21�grud�nia 2017�r.
Wszel kich do dat ko wych in for ma cji udzie la Re fe rat In we sty cji

Gmin nych, pok. nr 21 oraz Re fe rat Ma jąt ku Gmi ny, pok. nr 5;
tel. 44 731-31-10 wew. 148 lub 140, ul. Głów na 45 w Klesz czo wie.

Szcze gó ło we wa run ki prze tar gu wraz z wzo rem ofer ty za -
miesz czo ne zo sta ły na stro nie gmin ne go BIP: http://www.bip.
klesz czow.pl/res/ser wi sy/pli ki/17134496?ver sion=1.0.

Lp. Na�zwa
Ilość
sztuk

Ce�na�wyw.
– zł�za 1�szt.

1. Furt ka me ta lo wa 105cm x 138cm 1 60,00

2.
Bra ma dwu skrzy dło wa 

me ta lo wa 400cm x 138cm
1 120,00

3. Przę sło me ta lo we 185cm x 110cm 1 40,00

4. Przę sło me ta lo we 200cm x 110cm 1 42,00

5. Przę sło me ta lo we 265cm x 110cm 6 50,00

6. Przę sło me ta lo we 345cm x 110cm 1 52,00

7. Przę sło me ta lo we 390cm x 110cm 1 55,00

8. Przę sło me ta lo we 193cm x 106cm 3 40,00



Wo la Grzy ma li na – nie ist nie ją ca wieś w Pol sce, po ło żo na w wo -
je wódz twie łódz kim w po wie cie beł cha tow skim, w gmi nie Klesz czów.
Osa da wcho dzi ła w skład so łec twa Wo li ca. W la tach 1975-1998
miej sco wość na le ża ła ad mi ni stra cyj nie do wo je wódz twa piotr kow -
skie go.

Na po cząt ku lat 80. XX wie ku Wo la Grzy ma li na znik nę ła z po -
wierzch ni zie mi – jej te re ny za ję ła od kryw ka Ko pal ni Wę gla Bru nat -
ne go „Beł cha tów”. Znaj du ją cy się we wsi za byt ko wy ko śció łek zo stał
prze nie sio ny do Bia łej, po ło żo nej pod Pa jęcz nem.

(Wi ki pe dia. pl)

Do wrze śnia 2016 ro ku by ła to głów na in ter ne to wa in for ma cja
o wsi, któ ra prze sta ła ist nieć po nad 30 lat te mu. Jej by li miesz kań cy
roz pro szy li się po in nych po wia tach i miej sco wo ściach. W no wych
miej scach za czę li no we ży cie.

Tę sk nią jed nak do miej sca uro dze nia i do cza sów, kie dy sta no -
wi li jed ną spo łecz ność. Z tej tę sk no ty bio rą się np. ta kie po my sły, jak
wspól na wy ciecz ka do gmi ny Klesz czów. W ma ju 2016 ro ku ze bra ła
się gru pa by łych miesz kań ców Wo li Grzy ma li nej. Dzię ki or ga ni za cyj -
nym ta len tom Li dii Szy mań skiej – dy rek tor Do mu Dziec ka w Dą bro -
wie Ru siec kiej od wie dzi li Klesz czów pod czas gmin ne go świę ta i spę -

dzi li tro chę cza su w miej scach, któ re kie dyś do brze zna li, a któ -
re od lat 80. prze szły na praw dę wiel kie prze obra że nia.

Prze�szłość�na�bie�ra�ko�lo�rów
Przy cho dzą ta kie chwi le, kie dy wra ca my pa mię cią do miej -

sca uro dze nia, do ro dzin ne go do mu wraz z obej ściem. Przy po -
mi na my nie obec ne oso by z na szej ro dzi ny i zda rze nia, w któ -
rych kie dyś uczest ni czy li śmy i któ re cią gle, mi mo upły wu wie lu
lat, bu dzą w nas emo cje. By wa też, że spo ty ka my na szych
daw nych są sia dów. W roz mo wie obok stan dar do wych py tań
o zdro wie, dzie ci i wnu ki nie uchron nie po ja wia ją się od wo ła nia
do lat mło do ści. A ta – na wet je śli by ła sza ra, ubo ga, na zna czo -
na cię żką pra cą – za wsze ob ra sta we wspo mnie niach w wąt ki
pięk ne, bez tro skie, ra do sne…

Na ta kie wąt ki na tra fia my też w blo gu „Wo la Grzy ma li -
na – wspo mnie nia z miej sca, któ re go nie ma”. Pierw szy, kró -
ciut ki wpis na in ter ne to wej stro nie http://wo�la�grzy�ma�li�na.blog�-
spot.com po ja wił się 24 wrze śnia 2016 ro ku. By ła miesz kan ka
tej wsi na pi sa ła: „Wi tam, po mysł pi sa nia wspo mnień o na szej
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rzy go to wa nia do wy bo ru fir my od po wie dzial nej za świą tecz -
ne de ko ra cje roz po czę ły się w Urzę dzie Gmi ny w sierp niu.

Wy bór padł na pro po zy cje przed sta wio ne przez spół kę Mul ti de kor
z Pia sto wa. Bo żo na ro dze nio we oświe tle nie zo sta ło na prze ło mie li -
sto pa da i grud nia usta wio ne (bądź za wie szo ne) na ron dach w Klesz -
czo wie, Łę kiń sku i Czy żo wie, a ta kże na przy ko ściel nych pla cach
w Klesz czo wie i Łę kiń sku, w klesz czow skim par ku, na pla cu
przed Urzę dem Gmi ny i na sie dzi bie urzę du. Wi do kiem tych de ko ra -
cji bę dzie my cie szyć się co naj mniej do 20 stycz nia przy szłe go ro ku.

Przy ko ście le w Łę kiń sku mo że my oglą dać po sta ci trą bią cych
anio łów – dwóch sto ją cych na zie mi i dwóch… na wy so ko ściach.
Trzy in ne skrzy dla te po sta ci z trą ba mi de ko ru ją lam py ulicz ne w po -
bli żu ko ścio ła pa ra fii ewan ge lic ko -re for mo wa nej. Do dat ko wym ele -
men tem świą tecz ne go wy stro ju są tu świa teł ka za mon to wa ne
na dwóch świer kach.

W klesz czow skim par ku, w są siedz twie ko ścio ła ta kże znaj dzie -
my drze wa, roz ja rzo ne bla skiem dzie sią tek LE Do wych lam pek. Są
tu rów nież du że prze strzen ne ozdo by, przy po mi na ją ce bomb ki
(fot. 1). Do dat ko wą, świą tecz ną de ko ra cją w tej czę ści Klesz czo wa
jest usta wio na bli żej ko ścio ła szop ka be tle jem ska z kon tu ra mi po sta -
ci. Umiesz czo ne na la tar niach de ko ra cje zdo bią też frag ment uli cy
Głów nej w Klesz czo wie.

Łącz na kwo ta za mon taż (i póź niej szy de mon taż) oraz za dzie -
rża wę de ko ra cji, bę dą cych wła sno ścią spół ki Mul ti de kor z Pia sto wa,
a ta kże za ewen tu al ne na pra wy oświe tle nia po wy stą pie niu awa rii,
wy nie sie 153.750 zł.

O pięk ne ude ko ro wa nie swo ich sie dzib za dba ły też gmin ne in -
sty tu cje. Zdo bią one m.in. bu dy nek przed szko la w Łę kiń sku (fot. 2)
oraz do mów kul tu ry w Łę kiń sku i Klesz czo wie.

JS

Roz świe tlo ne pla ce i bu dyn ki

P

„Wola Grzymalina...”
– blog pełen wspo mnień

ciąg�dalszy�na�str.�12

Gru pa by łych miesz kań ców Wo li 
Grzy ma li nej na dzie dziń cu SOL PAR KU

1 2



Do oby wa tel skich pro jek tów
do ło ży „Mar szał ko wo”

a mo rząd wo je wódz twa łódz kie go po raz pierw szy w hi sto rii
za pro sił miesz kań ców re gio nu do de cy do wa nia o prze zna -

cze niu czę ści pie nię dzy z bu dże tu. Wy dzie la jąc „bu dżet oby wa tel -
ski” do ko na no po dzia łu wo je wódz twa na pięć sub re gio nów. Po wia -
ty beł cha tow ski, piotr kow ski, ra domsz czań ski i łódz ki wschod ni zo -
sta ły za li czo ne do Sub re gio nu Po łu dnio we go (obej mu ją ce go też
Piotr ków Try bu nal ski).

Mi�lion�zło�tych�na sub�re�gion
W ka żdym z sub re gio nów prze zna czo no mi lion zło tych na re ali -

za cję tych pro jek tów, któ re w gło so wa niu otrzy ma ją naj więk sze po -
par cie. Pro po zy cje war tych sfi nan so wa nia za dań mo gli do Urzę du
Mar szał kow skie go zgła szać miesz kań cy sub re gio nów. Mo żna by ło
za pro po no wać ka żdą ini cja ty wę oby wa tel ską o cha rak te rze po nad -
lo kal nym, któ ra mie ści ła się w gra ni cach za dań i kom pe ten cji sa mo -
rzą du wo je wódz twa. Przed zgło sze niem ka żda pro po zy cja mu sia ła
ze brać po par cie mi ni mum 50 osób, miesz ka ją cych w da nym sub re -
gio nie.

Sza cun ko wa war tość zgła sza ne go przez miesz kań ców za da nia
nie mo gła być ni ższa niż 10 tys. zł, ani wy ższa niż 300 tys. zł. Urząd
Mar szał kow ski pod po wia dał, że by zgła szać szcze gól nie pro jek ty
spo łecz ne, proz dro wot ne, kul tu ral ne, edu ka cyj ne, spor to we, tu ry -
stycz ne oraz eko lo gicz ne. Z 300 pro jek tów zgło szo nych łącz nie
w pię ciu sub re gio nach po nad 200 prze szło po myśl nie wstęp ną oce -
nę. Na te 200 pro jek tów mo żna by ło za po śred nic twem In ter ne tu od -
dać swój głos.

Zgło�szo�ne�pro�jek�ty
Miesz kań cy Sub re gio nu Po łu dnio we go mie li do wy bo ru 34 pro -

jek ty, na któ re mo żna by ło od da wać gło sy. By ły wśród nich ta kie np.
po my sły, jak: ●1. Sys tem in for ma tycz ny uspraw nia ją cy re je stra cję
pa cjen tów do po rad ni spe cja li stycz nych w Szpi ta lu Wo je wódz kim
w Beł cha to wie; ●2. Ku li nar na ka ru ze la re gio nu łódz kie go w ryt mach
di sco po lo dan ce; ●3. Nie bój my się ra to wać ży cia – cykl kur sów
pierw szej po mo cy; ●4. Edu ka cja proz dro wot na po przez za ję cia ru -
cho we i wy kła do we Ak tyw ny Se nior; ●5. Za kup sprzę tu ra tow ni cze -
go dla po pra wy bez pie czeń stwa osób prze by wa ją cych na ob sza rze
Za le wu Su le jow skie go; ●6. Piotr ków Try bu nal ski do da Ci skrzy deł
– szko le nia lot ni cze dla miesz kań ców.

Tra�fią�do re�ali�za�cji
Gło so wa nie prze są dzi ło o tym, że w na szym sub re gio nie z do fi -

nan so wa nia Urzę du Mar szał kow skie go w Ło dzi sko rzy sta sześć
oby wa tel skich po my słów. Obok wy mie nio nych wcze śniej po zy cji
nr 4, 5 i 6 bę dą to ta kże: ● Szpi tal ny Zie lo ny Park Re ha bi li ta cyj ny
(ze wnętrz na si łow nia, zbu do wa na za pra wie 300 tys. zł przy szpi ta -
lu im. M. Ko per ni ka w Piotr ko wie Try bu nal skim); ● Folk Fe sti wal
– jed no dnio wa im pre za ple ne ro wa, z udzia łem grup folk lo ry stycz -
nych, or kiestr dę tych, ka pel miej skich (miej sce i ter min jesz cze nie
usta lo ne, koszt re ali za cji: 147.930 zł); ● Pro mo cja czy tel nic twa i bi -
blio tek, re ali zo wa na w 10 bi blio te kach po wia tu piotr kow skie go
– koszt re ali za cji: 59.000 zł.

Na stro nie https://bo.lodz�kie.pl zna leźć mo żna wię cej in for ma -
cji o bu dże cie oby wa tel skim oraz bar dziej szcze gó ło we opi sy pro jek -
tów, któ re wy bra ne zo sta ły w in ter ne to wym gło so wa niu. Już te raz
mo żna szu kać tu in spi ra cji, za słu gu ją cych na zgło sze nie w przy szło -
rocz nej edy cji oby wa tel skie go bu dże tu. Jest bar dzo du ża szan sa
na to, że Urząd Mar szał kow ski ją ogło si. Rok 2018 to prze cież rok
sa mo rzą do wych wy bo rów!

JS
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Li czą na Szla chet ną Pacz kę
gól no pol ska ak cja cha ry ta tyw na Szla chet na Pacz ka mia ła swe po -
cząt ki w 2001 ro ku. Sto pa bez ro bo cia się ga ła wte dy po zio mu 17

pro cent. Pol ska nie by ła jesz cze człon kiem Unii Eu ro pej skiej, więc ryn ki
pra cy na Za cho dzie nie by ły dla nas otwar te. W dra ma tycz nym po ło że niu
znaj do wa ły się nie tyl ko ro dzi ny wie lo dziet ne, utrzy mu ją ce się z gro szo -
wych za po móg. Wie lu se nio rów nie by ło stać na za kup opa łu na zi mę czy
wy ku pie nie le karstw w ap te ce.

Cią�gle�są�po�trze�bu�ją�cy
W cią gu kil ku na stu lat sy tu acja zmie ni ła się dia me tral nie. Dzi siaj bez -

ro bo cie wy no si po ni żej 7 proc., a re gu lar ne trans fe ry od osób pra cu ją cych
m.in. w Niem czech, Wlk. Bry ta nii, kra jach Be ne luk su i Skan dy na wii
wspie ra ją wa run ki by to wa nia człon ków ro dzin, po zo sta łych w Pol sce.
Dru gi rok dzia ła pro gram Ro dzi na 500+, ro sną pła ce, w ofer tach pra cy
mo żna te raz prze bie rać. Czy ozna cza to już peł ny do bro byt i znik nię cie
sfe ry ubó stwa? Nic bar dziej myl ne go.

O ile zna czą co po pra wi ła się sy tu acja ro dzin z dzieć mi w wie ku do 18
lat, to cią gle mó wi się o nie do sta tecz nym wspar ciu ro dzin, w któ rych ży ją
oso by nie peł no spraw ne i z prze wle kły mi cho ro ba mi. Nie do po zaz drosz -
cze nia jest też sy tu acja wie lu se nio rów. Wła śnie oni na le żą do tej gru py
miesz kań ców, któ rych naj czę ściej do ty ka pro blem „ubó stwa ener ge tycz -
ne go”. Z te go po wo du, że wy dat ki na przy zwo ity stan dard ogrze wa nia
prze kra cza ją ich fi nan so we mo żli wo ści, ży ją w sta le nie do grza nych do -
mach, bądź miesz ka niach.

Pro�szą�o wę�giel�i kuch�nie
„Wśród naj wa żniej szych po trzeb pan Alek sy wska zu je wę giel (1,5 to -

ny), nie stać go na je go kup no. Ro dzi na pro si o kuch nię ga zo wą, gdyż
obec na ma już 20 lat i jest w złym sta nie tech nicz nym”. 

„Wśród naj wa żniej szych po trzeb pan Ka zi mierz wska zu je kuch nię
wę glo wą, do tych cza so wa jest prze pa lo na i po pę ka na oraz
wę giel (1,5 t), pa lą drze wem i ga łę zia mi. Po trzeb na jest też
wer sal ka, z obec nej wy sta ją sprę ży ny, wy ło żo na jest koł dra -
mi, by móc na niej ja koś spać”.

„Ro dzi na w swo ich głów nych po trze bach wska zu je
na no we okna, po nie waż sta re są nie szczel ne i nie na da ją
się do na pra wy. Utrzy ma nie cie pła w do mu jest du żym wy -
zwa niem. Ro dzi na nie ukry wa, że po trze bu je rów nież ubrań zi mo wych
oraz środ ków czy sto ści”.

To tyl ko kil ka przy pad ko wych wpi sów, wy bra nych z por ta lu Szla chet -
na Pacz ka. Po ka zu ją one naj pil niej sze po trze by nie któ rych ro dzin, któ re
przez wo lon ta riu szy zo sta ły wska za ne ja ko po trze bu ją ce wspar cia.

Szla�chet�na�Pacz�ka�w ak�cji
Od 2001 ro ku, kie dy zo stał uru cho mio ny sys tem wspar cia dla ro dzin

w po trze bie Szla chet na Pacz ka, do 2016 ro ku włącz nie po moc z te go źró -
dła otrzy ma ło 14.608 ro dzin. Pod ko niec li sto pa da 2017 r. na stro nie por -
ta lu wska zy wa no, że obec nie cze ka na wspar cie 2077 ro dzin w po trze bie
(z te go 139 w re gio nie łódz kim).

Po trze bu ją cy po cho dzą z ró żnych miast i po wia tów. O tym, że zna leź -
li się na li ście, zde cy do wa ła oce na ich sy tu acji, do ko na na przez wo lon ta -
riu szy Szla chet nej Pacz ki. „Wo lon ta riu sze szu ka ją ro dzin i pra cu ją z ni mi.
Przy cho dzą do ich do mów, do cie ra ją do praw dzi wej bie dy. Do pie ro gdy
do głęb nie po zna ją sy tu ację, po dej mu ją de cy zję o włą cze niu ro dzi ny
do pro jek tu. Dar czyń cy przy go to wu ją de dy ko wa ną po moc. SZLA CHET -
NA PACZ KA two rzy roz wią za nia sys te mo we, dzię ki któ rym kon kret ny
czło wiek po ma ga kon kret ne mu czło wie ko wi. Pacz ki przy go to wa ne przez
Dar czyń ców Wo lon ta riu sze do star cza ją ro dzi nom pod czas FI NA ŁU, na -
zy wa ne go WEEK EN DEM CU DÓW.” – czy ta my na stro nie www.szla�-
chet�na�pacz�ka.pl.

W tym ro ku „week end cu dów” wy zna czo no na 9-10 grud nia. Dla tych,
któ rzy nie zdą ży li po spie szyć ze wspar ciem po zo sta je al bo wziąć udział
w in nych ak cjach, któ re jesz cze są pro wa dzo ne, al bo przy go to wać Szla -
chet ną Pacz kę w 2018 ro ku. In for ma cje o tym, jak mo żna prze ka zać
wspar cie dla kon kret nej ro dzi ny, znaj dzie my na wspo mnia nej stro nie. Da -
ne wska za nych tam ro dzin są ano ni mo we. Ze szcze gó ło we go opi su do -
wie my się, ja kie są imio na i wiek człon ków ro dzi ny, po zna my ich sy tu ację
ma te rial ną, a ta kże zda rze nia, któ re do pro wa dzi ły do te go, że dzi siaj są
w sy tu acji wy ma ga ją cej ze wnętrz ne go wspar cia.

JS
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Sprzedam działki budowlane 
0.1030 ha i 0,0997 ha

w Łuszczanowicach (Huby).
Tel. 782 006 324.



Rozbudowa zakładu
Kersten Europie

aj now sza in we sty cja spół ki Ker sten Eu ro pe, któ ra spe cja li zu je
się w gię ciu pro fi li sta lo wych, skła da się z kil ku ele men tów.

Pod sta wo wym jest za kup spe cjal nej gię tar ki ze stre fo wym na grze wa -
niem in duk cyj nym. To wła śnie na to za da nie fir ma z ka pi ta łem ho len der -
skim po zy ska ła ok. 2 mln zł z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -

nal ne go. No wo cze sna gię tar ka, zbu do wa na przez bry tyj ską fir mę In duc -
ta flex Li mi ted sta nie w ha li nr 2, któ ra spe cjal nie dla tej ma szy ny jest po -
więk sza na o 1000 m kw. (fot. 1).

– Ta no wa in we sty cja ma stra te gicz ne zna cze nie nie tyl ko dla na -
sze go za kła du w Klesz czo wie, ale dla ca łej gru py Ker sten, bo bę dzie my

wdra żać cał ko wi cie no wą tech no lo gię gię cia na go rą co, gię cia in duk cyj -
ne go – pod kre śla dy rek tor Bar tło miej Bau dler. – W związ ku z uru cho -
mie niem tej tech no lo gii mu sie li śmy roz bu do wać na szą sieć ener ge tycz -
ną, po sta wić no wą sta cję tra fo (fot. 2).

Dla po wo dze nia pla nów in we sty cyj nych spół ki Ker sten Eu ro pe, roz -
wi ja ją cej swój po ten cjał w Klesz czow skiej Stre fie Prze my sło wej nr 2,
istot na by ła po moc ze stro ny gmi ny. Po to, by do ist nie ją cej na tym te re -
nie gmin nej sta cji trans for ma to ro wej mo żna by ło pod łą czyć dwie no we
li nie za si la ją ce, zo sta ła roz bu do wa na roz dziel ni ca śred nie go na pię cia.
Ta część in we sty cji zo sta ła sfi nan so wa na z bu dże tu gmi ny.

JS

Stu den ci ode bra li sty pen dia
nio ski o przy zna nie sty pen diów, zło żo ne do 10 li sto pa da
przez stu den tów, zo sta ły roz pa trzo ne. O przy zna nie sty pen -

diów mo ty wa cyj nych wnio sko wa ło w su mie 111 osób, w tym 109
za wy ni ki w na uce w ro ku aka de mic kim 2016/2017 oraz 2 za szcze -
gól ne osią gnię cia w pro mo wa niu gmi ny Klesz czów. Dwa spo śród
zło żo nych wnio sków roz pa trzo no ne ga tyw nie, bo nie speł ni ły wy ma -
gań za war tych w sto sow nej uchwa le Ra dy Gmi ny. War tość 109 sty -
pen diów mo ty wa cyj nych, za twier dzo nych do wy pła ty, wy niosła łącz -
nie 245.600 zł.

Sied mio ro stu den tów zło ży ło rów nież wnio ski o przy zna nie sty -
pen dium so cjal ne go na I se mestr ro ku aka de mic kie go 2017/2018.
Po zwe ry fi ko wa niu in for ma cji za war tych we wnio skach pod ję ta zo -
sta ła de cy zja o wy pła ce niu wspar cia dla wszyst kich wnio sku ją cych.
Sty pen dia so cjal ne przy zna ne 28 li sto pa da wy niosły łącz nie 6500 zł.

Wy pła ta stu denc kich sty pen diów roz po czę ła się 7 grud nia.
W tym sa mym dniu zo sta ły ta kże zle co ne prze le wy na kon ta tych
stu den tów, któ rzy wy bra li ta ką wła śnie for mę płat no ści.

JS
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Wójt�Gmi�ny�Klesz�czów

na pod sta wie art. 35 ust. 1 usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo -
dar ce nie ru cho mo ścia mi (t. j. Dz. U. 2016.2147. ze zm.) in for mu je, że
w sie dzi bie Urzę du Gmi ny w Klesz czo wie przy uli cy Głów nej 47 zo stał
wy wie szo ny na ta bli cy ogło szeń oraz opu bli ko wa ny na stro nie Biu le ty nu
In for ma cji Pu blicz nej Urzę du Gmi ny Klesz czów i stro nie in ter ne to wej
www.klesz czow.pl wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nej do dzie rża wy, po -
ło żo nej w miej sco wo ści Łusz cza no wi ce, gmi na Klesz czów, pow. beł cha -
tow ski, woj. łódz kie. Wię�cej� in�for�ma�cji�mo�żna�uzy�skać�w sie�dzi�bie
Urzę�du�Gmi�ny�w Klesz�czo�wie,�ul.�Głów�na 47, II p.�pok. 26�lub�te�le�fo�-
nicz�nie 44 731 66 31�i 44 731 66 55.

Agencja�Rozwoju�Regionalnego
„ARREKS”�S.A.�w�Kleszczowie

przyjmuje�zapisy�na�kursy:

1. Obsługa kas fiskalnych - 8 godz. - 123 zł
2. Język angielski - poziomy A1, A2, A3
3. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godzin
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany - 40 godz.
6. Kadry i płace - 70 godz.

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727 500 728
oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”, 

Kleszczów, ul. Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

1

2



Po�sta�wi�li�na życz�li�wość
Spo łecz ność szko ły w Łę kiń sku dzień 21

li sto pa da ob cho dzi ła pod zna kiem życz li wo -
ści i po zdro wień. Do mi no wał opty mi stycz ny
ko lor żół ty.

W ka żdej kla sie od by ły się za ję cia po -
świę co ne życz li wo ści, to le ran cji, sza cun ko -
wi. Był też kon kurs „Za krę ce ni na żół to”,
w któ rym na gra dza no uczniów z żół ty mi ak -
cen ta mi w ubio rze. Wska za ne by ło ob da ro -
wać ko le gę lub ko le żan kę spe cjal nie przy go -
to wa ny mi na ten dzień po zdro wie nia mi.

Świa to wy Dzień Życz li wo ści i Po zdro -
wień ob cho dzi ło rów nież gim na zjum
w Klesz czo wie. Ucznio wie mo gli na pi sać li -
sty do swo ich ko le gów, ko le ża nek, bądź na -
uczy cie li i wrzu cić je do „Skrzyn ki Życz li wo -
ści”. Li sty zo sta ły prze ka za ne ad re sa tom.
„Wy star czy uśmiech, do bre sło wo, po da nie

rę ki. Na praw dę nie wie le trze ba, by być życz -
li wym dla dru gie go czło wie ka” – czy ta my
na gim na zjal nej stro nie www.

Dzień�Pa�tro�na�w SPŁ
23 li sto pa da upły nął pod zna kiem ob cho -

dów Dnia Pa tro na Szko ły Pod sta wo wej
w Łę kiń sku. Pa tro nem tej pla ców ki jest – jak
wie my – Mi ko łaj Ko per nik. Przy go to wa ne
przez kla sę VI przed sta wie nie „Mi ko łaj Ko -
per nik o pla ne tach” za wie ra ło mnó stwo in for -
ma cji o Ukła dzie Sło necz nym i teo rii he lio -
cen trycz nej. Ogło szo ne zo sta ły wy ni ki wcze -
śniej szych kon kur sów. Ucznio wie klas I i II
wy ko ny wa li pra ce pla stycz ne lub ko lo ro wan -
ki te ma tycz nie zwią za ne z M. Ko per ni kiem.
Dla klas III i IV prze zna czo ny był qu iz wie dzy
o Ko per ni ku, zaś kla sy V -VII gło wi ły się
nad krzy żów ką, w któ rej py ta no np. o to, kim
dla pol skie go astro no ma był Łu kasz Wat zen -
ro de, co sym bo li zu ją kon wa lie znaj du ją ce
się na jed nym z naj bar dziej zna nych por tre -
tów M. Ko per ni ka, a ta kże ja ki ro dzaj za bez -
pie cze nia mia sta Olsz ty na pod czas woj ny
z Za ko nem Krzy żac kim wy my ślił nasz zna -
ko mi ty astro nom. Wy jąt ko wym wy da rze niem
był kon cert mu zy ków Fil har mo nii Na ro do wej
„Na na ro do wą nu tę”. Na za koń cze nie Dnia
Pa tro na od by ła się de gu sta cja to ruń skich
pier ni ków.

Eu�ro�pej�ska�współ�pra�ca�szkół
Uczen ni ce kla sy I A li ceum w Klesz czo -

wie bio rą udział w pro jek cie re ali zo wa nym

w ra mach pro gra mu eTwin ning. Ce lem pro -
jek tu „I Fe el Ve ry Eu ro pe an To day!” jest mo -
ty wo wa nie do na uki ję zy ka an giel skie go
oraz uży wa nie go w co dzien nym ży ciu.
Ucznio wie mo gą na wią zy wać kon tak ty z ró -
wie śni ka mi z in nych państw i ko mu ni ko wać
się z ni mi, jed no cze śnie do sko na ląc umie jęt -
no ści ję zy ko we. Na stro nie www.zsp klesz -
czow.pl mo żna obej rzeć przy kła dy pre zen ta -
cji, przy go to wa nych w ra mach pierw sze go
eta pu pro jek tu.

Gim�na�zja�li�ści�z awan�sem
W tym ro ku szkol nym w Gim na zjum im.

Wł. St. Rey mon ta w Klesz czo wie prze pro -
wa dzo no kon kur sy przed mio to we z dzie się -
ciu ró żnych przed mio tów. Łącz nie wzię ło
w nich udział 66 uczniów. Do eta pu re jo no -
we go za kwa li fi ko wa li się: • Da ria Gaj da (III c)
– wie dza o spo łe czeń stwie; • Bru non Ku kie -
ła (III c) – wie dza o spo łe czeń stwie; • Oli wia
Cie siel ska (III c) – wie dza o spo łe czeń stwie,
ję zyk an giel ski; • Fi lip Ansz per ger (III a)
– wie dza o spo łe czeń stwie • An na Brzą ka ła
(III c) – ję zyk an giel ski, bio lo gia;• Kin ga Wy -
soc ka (III c) – bio lo gia; • Mar ta Gą cia rek
(II c) – ję zyk an giel ski; • Zu zan na Grzejsz -
czak (II c) – ma te ma ty ka. Ko or dy na to rem
eli mi na cji szkol nych wo je wódz kich kon kur -
sów przed mio to wych, pro wa dzo nych na te -
re nie gim na zjum, by ła Ilo na Ziem ba.
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Szkolne wieści

ciąg�dalszy�na�str.�10

Wy dział Za rzą dza nia UŁ zo sta li 17 li sto pa da za pro sze ni
ucznio wie, któ rym pre zes Ra dy Mi ni strów – Be ata Szy dło

przy zna ła sty pen dium. Mo gą je otrzy mać ucznio wie szkół, w któ rych
na uka koń czy się eg za mi nem ma tu ral nym, o ile speł nia ją przy naj -
mniej je den z po ni ższych wa run ków: ● otrzy ma li pro mo cję z wy ró -
żnie niem (śred nia ocen z za jęć obo wiąz ko wych nie ni ższa niż 4,75
oraz oce na bdb. z za cho wa nia) oraz naj wy ższą w da nej szko le śred -
nią ocen, ● wy ka zu ją szcze gól ne uzdol nie nia w co naj mniej jed nej
dzie dzi nie wie dzy, uzy sku jąc w niej naj wy ższe wy ni ki, a w po zo sta -
łych dzie dzi nach wie dzy – wy ni ki co naj mniej do bre.

Sty pen dium mo że otrzy mać tyl ko je den uczeń da nej szko ły
od wrze śnia do czerw ca w da nym ro ku szkol nym. Kan dy da tów ty pu -
je sa mo rząd uczniow ski, a za twier dza ra da pe da go gicz na szko ły.

W gro nie 230 uczniów na sze go re gio nu, uho no ro wa nych przez
pre mie ra, zna la zło się dwo je przed sta wi cie li Ze spo łu Szkół Po nad -
gim na zjal nych w Klesz czo wie: Ju lia Urba niak z kl. III a LO oraz Ja -

kub Du dziń ski z kl. IV t TNT. Dy plo my wrę czy li im wo je wo da łódz ki
Zbi gniew Rau i ku ra tor oświa ty Grze gorz Wierz chow ski. W ra mach
uro czy sto ści jej uczest ni cy mo gli też wy słu chać wy kła du dr Jo an ny

Wit kow skiej z In sty tu tu Psy cho lo gii UŁ „O roz wi ja niu wła snych zdol -
no ści, wy obraź ni, twór czo ści”.

JS

to te mat pre lek cji dla ro dzi ców uczniów Szko ły Pod sta wo -
wej w Klesz czo wie, któ rą wy gło sił neu rop sy cho log Mi chał

Szulc. Mó wił o za gro że niu uza le żnie niem w świe cie cy fro wych me -
diów spo łecz no ścio wych i o in nych kon se kwen cjach zbyt dłu gie go
ko rzy sta nia z In ter ne tu.

In ter net dla wie lu osób sta je się miej scem uciecz ki od rze czy wi -
sto ści. Skut kiem mo gą być na ra sta ją ce pro ble my ro dzin ne, ma łżeń -
skie, pro ble my w szko le lub w pra cy oraz izo la cja spo łecz na. Oso by
do ro słe są na nią mniej na ra żo ne niż dzie ci i mło dzież, bo w swo im
ży ciu kon tak to wa ły się z in ny mi przede wszyst kim w świe cie re al -
nym. Mło de po ko le nie co raz czę ściej po trze bę kon tak tu z ró wie śni -
ka mi za spa ka ja w świe cie wir tu al nym.

Wy kła dow ca po świę cił też uwa gę te ma to wi de pre syj ne go od -
dzia ły wa nia me diów spo łecz no ścio wych. Co dzien nie śle dzi my np.

na Fa ce bo oku na szych „zna jo mych”, ich suk ce sy, utrwa lo ne na zdję -
ciach pod ró że czy in te re su ją ce spo tka nia. Na bie ra my prze ko na nia,
że na sze ży cie jest gor sze, mniej atrak cyj ne. Ta ka kon sta ta cja spra -
wia, że „ła pie my do ła”.

„Ja ko ro dzi ce rów nież mu si my dbać o to, aby spę dzać z dzieć mi
czas w spo sób kre atyw ny, pie lę gno wać wię zi, da wać do bre wzor ce.
(...) Po win ni śmy ogra ni czyć ko rzy sta nie z In ter ne tu, za chę cać do po -
szu ka nia al ter na tyw nych spo so bów na spę dze nie cza su wol ne go
i po pra wie nia ja ko ści kon tak tów z ludź mi w re al nym świe cie. In ter net
uza le żnia nia tak sa mo jak al ko hol, nar ko ty ki, dla te go ko rzy staj my
z nie go świa do mie i z roz wa gą” – czy ta my w re la cji ze spo tka nia ro -
dzi ców z neu rop sy cho lo giem, za miesz czo nej na stro nie www.spkle-
sz czow.pl.

JS

Julia i Jakub ze stypendiami premiera

„Wir tu al ne ży cie, praw dzi wy na łóg” …

Na

...
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za pro szo ny mi spo tkał się wójt Sła wo mir Choj now ski oraz
za stęp ca wój ta Jo an na Guc. Oprócz po dzię ko wań za pro mo -

wa nie gmi ny (nie tyl ko w Pol sce, ale i za gra ni cą), by ły gra tu la cje
za do tych cza so we osią gnię cia oraz ży cze nia ko lej nych suk ce sów
w przy szło ści. Oso by, któ rych za in te re so wa nia ob ra ca ją się wo kół
mu zy ki i twór czo ści ar ty stycz nej oraz wy ró żnia ją cy się spor tow cy
i ich tre ne rzy otrzy ma li li sty gra tu la cyj ne. W tym sa mym dniu mo gli
ode brać w ka sie przy zna ne im na gro dy pie nię żne.

Na gro da mi in dy wi du al ny mi zo sta ło uho no ro wa nych łącz nie 9
osób: Syl we ster Czank (in struk tor Mło dzie żo wej Or kie stry Dę tej
Gmi ny Klesz czów), Mar ta Du dziń ska (in struk tor MODGK), Bo gu sła -
wa Gaj zler (twór ca i na uczy ciel pla sty ki), Wik to ria Kie ra siń ska
(za suk ce sy w tań cu to wa rzy skim), Be ata Ko mór (in struk tor Gmin ne -
go Ośrod ka Kul tu ry w Klesz czo wie, twór ca rę ko dzie ła), Ka ro li na Pa -

cak (in struk tor GOK w Klesz czo wie, twór ca rę ko dzie ła), Sła wo mir
Sza frań ski (ka pel mistrz MODGK oraz in struk tor Klesz czow skie go
Chó ru Mie sza ne go SO NO RE), Grze gorz Soł ty szew ski (twór ca ce ra -
mi ki ar ty stycz nej, zdo byw ca II na gro dy w Ogól no pol skim Kon kur sie
Ce ra micz nym), Krzysz tof Urbań ski (za suk ce sy w tań cu to wa rzy -
skim).

Li sta mi gra tu la cyj ny mi i na gro da mi pie nię żny mi wójt uho no ro wał
po nad to uczest nicz ki warsz ta tów z tka ni ny ar ty stycz nej (Ali cja Bu -
jacz, Ja dwi ga Cie ślak, Te re sa Do ma ga ła, Ja ni na Ga wor, Ja dwi ga
Jań czyk, Zo fia Ko chel, Ur szu la Mi cha łek, Ha li na Sko czyń ska, Kry -
sty na Sto kło sa) oraz pro wa dzą ce go te za ję cia Jó ze fa Ja kub czy ka.
Przy po mnij my, że w tym ro ku go be li ny, stwo rzo ne przez uczest nicz -
ki tkac kich warsz ta tów, by ły pre zen to wa ne we Fran cji. 

Na gro dze ni za sport i dzia łal ność ar ty stycz ną

grud nia w gmi nie Klesz czów uro czy ście ob cho dzo no Dzień
Gór ni ka. Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Klesz czo wie przy go to wał

z tej oka zji dla gór ni czej bra ci oraz miesz kań ców gmi ny wy stęp sa -
ty ry ka Grze go rza Po locz ka, bli żej zna ne go z ka ba re tu RAK. Ar ty ście
to wa rzy szy ła wo ka list ka Ka ta rzy na Piow czyk. Ślą ski hu mor oraz
wspól ne śpie wa nie zo sta ły cie pło przy ję te przez pu blicz ność.

Po za koń cze niu czę ści ar ty stycz nej oko ło godz. 16.00 uczest ni -
cy, pro wa dze ni przez or kie strę dę tą KWB Beł cha tów, prze szli
na dzie dzi niec ko ścio ła w Klesz czo wie. Tu pod fi gu rą gór ni czej pa -
tron ki – św. Bar ba ry krót ką mo dli twę w in ten cji gór ni ków po pro wa dził
me tro po li ta czę sto chow ski, ksiądz ar cy bi skup Wa cław De po. Uro -
czy sto ści w ko ście le p. w. NMP Aniel skiej w Klesz czo wie roz po czął

ks. pro boszcz Be ne dykt Sta nek, któ ry ser decz nie po wi tał ar cy bi sku -
pa Wa cła wa De po, pocz ty sztan da ro we, gór ni ków z ro dzi na mi,
przed sta wi cie li władz spół ki PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen -
cjo nal na S. A., dy rek cję Ko pal ni Wę gla Bru nat ne go Beł cha tów oraz
przed sta wi cie li sto wa rzy szeń i in sty tu cji, a ta kże klesz czow skie go
sa mo rzą du.

W bar bór ko wy na strój wpro wa dził wszyst kich ze bra nych wy stęp
dzie ci z przed szko la w Łusz cza no wi cach. Prze bra ne w stro je lu do -

we tań czy ły oraz śpie wa ły pio sen ki na wią zu ją ce do gór ni cze go świę -
ta. Ży czy ły świę tu ją cym bez piecz nej i spo koj nej pra cy w ko pal ni.

Przed roz po czę ciem eu cha ry stii de le ga cja pra cow ni ków ko pal ni,
wi ta ją ca ks. ar cy bi sku pa w Klesz czo wie, po pro si ła w imie niu ze bra -
nych ko le ża nek i ko le gów o ce le bro wa nie Mszy św. i wy gło sze nie
pa ster skie go sło wa, a ta kże o mo dli twę za ła skę ży cia i zdro wia oraz
za po myśl ną przy szłość dla bra nży. 

W sło wie skie ro wa nym do bra ci gór ni czej ar cy bi skup Wa cław
De po przy po mniał, dla cze go przy wo łu je my po stać św. Bar ba ry
– mę czen ni cy ży ją cej w III wie ku. Wy wo dzą ca się z po gań skiej ro -
dzi ny Bar ba ra zo sta ła chrze ści jan ką. Zmu szo na do wy par cia się wia -
ry wy bra ła śmierć. W ka za niu me tro po li ta czę sto chow ski pod kre ślał,
że mi łość św. Bar ba ry oka za ła się po tę żniej sza od prze mi ja nia, po -
tę żniej sza od ludz kie go cza su. „Mi liar dy lu dzi prze mi ja ją przez świat,
a my dzi siaj wspo mi na ny św. Bar ba rę. Mi łość Bo ga jest fun da men -
tem na sze go ży cia i ani śmierć, ani kłam stwo nie zdo ła ją nas od dzie -
lić od je go mi ło ści” – mó wił me tro po li ta czę sto chow ski.

Po Mszy św. po dzię ko wa nia za spra wo wa nie eu cha ry stii zło żył
dy rek tor KWB Beł cha tów – Ma rian Ra in czuk. Natomiast w imie niu
miesz kań ców gmi ny Klesz czów po dzię ko wa nia na rę ce me tro po li ty
za wspól ną mo dli twę i kon ty nu owa nie tra dy cji ob cho dze nia gór ni cze -
go świę ta zło żył wójt Sła wo mir Choj now ski. Wójt zwró cił się ta kże
do gór ni ków. Ży czył im zdro wia, suk ce sów i po myśl no ści w ży ciu
pry wat nym i za wo do wym, a ta kże sa tys fak cji z cię żkiej pra cy. Po win -
na być ona do ce nia na przez wszyst kich, któ rzy ko rzy sta ją z jej owo -
ców.

Tra dy cją bar bór ko wych uro czy sto ści w klesz czow skim ko ście le
jest wy sta wie nie re li kwia rza z re li kwia mi św. Bar ba ry. Na za koń cze -
nie eu cha ry stii re li kwiarz jest po da wa ny wier nym do uca ło wa nia.

Te go rocz ne ob cho dy Dnia Gór ni ka w gmi nie Klesz czów współ -
or ga ni zo wa li: pro boszcz Pa ra fii NMP Aniel skiej w Klesz czo wie – ks.
Be ne dykt Sta nek oraz Za rząd Sto wa rzy sze nia Gór ni ków Gmi ny
Klesz czów „Gwa rek Bru nat ny”.

MSz

Gór ni cze świę to w Klesz czo wie

Z

2

ciąg�dalszy�na�str.�11
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Bu�do�wa�ser�ca�i oka�nie�jest�
dla�nich�ta�jem�ni�cą

20 li sto pa da ucznio wie klas II i III Gim na -
zjum im. Wł. St. Rey mon ta w Klesz czo wie
wy je cha li do Wro cła wia. Tu, w cen trum na uki
Hu ma ni ta rium. Ogro dy Do świad czeń obej -
rze li in te rak tyw ną wy sta wę, po świę co ną
głów nie prze twa rza niu ener gii.

Bra li też udział w warsz ta tach sek cyj -
nych. Przy uży ciu chi rur gicz ne go skal pe la
roz ci na li ser ce i po zna wa li je go bu do wę. Ko -
lej nym wy zwa niem by ło spraw dze nie, jak
jest zbu do wa na gał ka oczna. Te warsz ta ty
z pew no ścią do star czy ły wie lu wra żeń…
By�ły�trze�cie�w ku�li�nar�nym�kon�kur�sie

W V edy cji kon kur su ku li nar ne go dla
gim na zja li stów „I ty mo żesz zo stać ma ster -
che fem!”, zor ga ni zo wa ne go w Beł cha to wie
bra ły udział 3 dru ży ny z gim na zjum w Klesz -
czo wie. Da ria Gaj da i Kin ga Ka ra siń ska za -
ję ły III miej sce. Ju ro rzy do ce ni li ich prze pis
na dy nio we ba becz ki.

Grand�Prix�na fe�sti�wa�lu
30 li sto pa da od był się Fe sti wal Eko lo -

gicz nej Twór czo ści Dzie ci 2017, or ga ni zo wa -
ny przez Sta ro stwo Po wia to we w Beł cha to -
wie. Klesz czow skie szko ły i przed szko la ta -
kże za zna czy ły w nim swo ją obec ność. Pu -
blicz ne Przed szko le Sa mo rzą do we w Klesz -
czo wie otrzy ma ło wy ró żnie nie w ka te go rii
przed szko li i klas „0”, a Szko ła Pod sta wo wa
w Klesz czo wie, któ rej ucznio wie za pre zen to -
wa li spek takl, zdobyła Grand Prix w ka te go -
rii szkół pod sta wo wych.

Po raz pierw szy w beł cha tow skim fe sti -
wa lu brał udział ze spół re pre zen tu ją cy SP
w Łę kiń sku – gru pa te atral na „Fle ci ki”, zło żo -
na z uczen nic kla sy IV a.

Uczci�li�Dzień�Praw�Dziec�ka
20 li sto pa da przy pa dła ko lej na rocz ni ca

uchwa le nia Kon wen cji o Pra wach Dziec ka.

Z tej oka zji w Szko le Pod sta wo wej im. Ja nu -
sza Kor cza ka od by ły się licz ne za ję cia po -
świę co ne te ma ty ce praw dziec ka, m.in.
prze pro wa dzo ne przez psy cho lo ga i pe da -
go ga szkol ne go. Po wsta ła oko licz no ścio wa
ga zet ka, przy go to wa na przez ze spół te ra -
peu tycz ny, a pod czas spe cjal ne go ape lu
spo łecz ność szkol na wy słu cha ła wy kła du nt.
praw dziec ka.

Ty�dzień�pro�fi�lak�ty�ki�w gim�na�zjum
Pro fi lak tycz ne za ję cia, prze pro wa dzo ne

w li sto pa dzie w gim na zjum, kon cen tro wa ły
się głów nie na te ma tach cy ber prze mo cy
i bez pie czeń stwa w ko rzy sta niu z por ta li
spo łecz no ścio wych. Od był się m.in. kon kurs
na pla kat pro mu ją cy bez piecz ne ko rzy sta nie
z me diów spo łecz no ścio wych. Gim na zja li ści
obej rze li też spek takl gru py te atral nej „Kur ty -
na”, po świę co ny wa żnym dla na sto lat ków te -
ma tom: ak tyw na po sta wa w ob li czu ży cio -
wych pro ble mów, oce nia nie kon se kwen cji
swo ich za cho wań, kształ to wa nie ta kich
umie jęt no ści jak ra dze nie so bie ze stre sem,
roz wią zy wa nie kon flik tów. Pra cu jąc w ze -
spo łach ucznio wie two rzy li pro jek ty po zy tyw -
nych me mów, two rzy li wy wiad z hej te rem,
pi sa li ry mo wa ne tek sty, pro pa gu ją ce etycz ną
obec ność w In ter ne cie. Spo tka nie pro fi lak -
tycz ne z ro dzi ca mi by ło po świę co ne te ma ty -
ce bez pie czeń stwa dzie ci w wir tu al nym
świe cie. Od by ło się rów nież szko le nie dla
człon ków ra dy pe da go gicz nej „Cy ber prze -
moc, wiem jak prze ciw dzia łać”. Szkol ny ty -
dzień pro fi lak ty ki ko or dy no wa ła pe da gog
szkol ny – Mag da le na Szczę sna. 

Je�sien�ne�ma�new�ry�ra�tow�ni�ków
„Pierw sza po moc na co dzień w do mu

i na dro dze” – to ha sło to wa rzy szy ło je sien -
nej edy cji ma new rów ra tow ni czych, któ re
od by ły się 25 li sto pa da w Beł cha to wie. Bra -
ły w nich udział trzy dru ży ny re pre zen tu ją ce
ZSP w Klesz czo wie. Im pre za słu ży ła pro pa -
go wa niu wie dzy z za kre su pierw szej po mo -
cy przed me dycz nej, da ła też szan sę spraw -
dze nia umie jęt no ści uczniów w dzie dzi nie
ra tow nic twa.
Zwy�cię�ska�dru�ży�na�ZSP�w Klesz�czo�wie

W ra mach ob cho dów Mię dzy na ro do we -
go Ty go dnia Ho no ro we go Krwio daw stwa od -
by ły się w Beł cha to wie (ZSP nr 3) III Je sien -
ne Spo tka nia Mło dych Krwio daw ców. 24 li -
sto pa da w ra mach Jar mar ku Spor to we go

Mło dych Krwio daw ców ry wa li zo wa ły dru ży -
ny z kil ku szkół. Od by ło się m.in. strze la nie
z ka ra bi nu pneu ma tycz ne go, wy ści gi rzę -
dów, bieg z ma ne ki nem, zwis na drą żku

na czas, strzał do bram ki w nar ko go glach.
Ry wa li za cję wy gra ła dru ży na z ZSP
w Klesz czo wie: Mag da le na Wój cik, Ju lia Ko -
wal ska, Bar tło miej Dą brow ski i Bar tosz Pie -
nią żek.

15�uczniów�z ty�tu�ła�mi�ra�tow�ni�ka
Li ce ali ści z kla sy III C (ra tow ni czo -me -

dycz na) uczest ni czy li w sta cjo nar nym obo -
zie ra tow ni czo -me dycz nym. Od 13 do 17 li -
sto pa da pod okiem ra tow ni ków me dycz nych
i le ka rzy przy go to wy wa li się do eg za mi nu
na ra tow ni ka w za kre sie kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy. Mło dzież co dzien nie
od godz. 8 do 20 zma ga ła się z ró żny mi
przy pad ka mi, w któ rych ko niecz ne by ło
udzie le nie pierw szej po mo cy. In ten syw ny
kurs zo stał sfi nan so wa ny przez Fun da cję
Roz wo ju Gmi ny Klesz czów. Uczest ni cy
szko le nia uzy ska li upraw nie nia z za kre su
pierw szej po mo cy na trzy la ta.

Obaj�na po�dium�kon�kur�su�
re�cy�ta�tor�skie�go

W kon kur sie re cy ta tor skim, po świę co -
nym twór czo ści Cze sła wa Mi ło sza, wzię li
udział dwaj ucznio wie ZSP w Klesz czo wie:
To masz Ja nich (kl. I T) i Bar tek Dą brow ski
(II C). Ry wa li zo wa li z ucznia mi in nych szkół
po wia tu beł cha tow skie go. Bar tek za in ter -
pre ta cję wier sza „Przed mo wa” zdo był pierw -
szą na gro dę, a To masz (re cy to wał „Pie kło”)
wy wal czył trze cią na gro dę. Or ga ni za to rem
kon kur su był Ze spół Szkół Po nad gim na zjal -
nych im. Cz. Mi ło sza w Szczer co wie

Opra co wał JS z wy ko rzy sta niem 

in for ma cji i zdjęć, za miesz cza nych 

na in ter ne to wych stro nach szkół

Szkolne wieści
ciąg�dalszy�ze�str.�8
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Na gro dy dla człon ków Klesz czow skie go Chó ru Mie sza ne go SO -
NO RE (19 osób) to nie tyl ko do ce nie nie udzia łu chó rzy stów w uro -
czy sto ściach gmin nych, ko ściel nych i pa trio tycz nych, ale też za zdo -

by cie na gro dy „Srebr ne go Pa sma” w Ogól no pol skim Kon kur sie Ko -
lęd i Pa sto ra łek w Chełm nie. Z ko lei człon ko wie Mło dzie żo wej Or kie -
stry Dę tej Gmi ny Klesz czów (46 osób), któ rych kil ka ra zy w cią gu ro -
ku słu cha my i oglą da my pod czas lo kal nych wy da rzeń i świąt, za pre -
zen to wa li swo je umie jęt no ści m.in. w IX Ogól no pol skim Prze glą dzie
Pa rad nych Or kiestr Dę tych w Ro wach, gdzie zdo by li pierw szą na -
gro dę za musz trę pa rad ną.

Łącz na war tość na gród, wy pła co nych 84 oso bom dzia ła ją cym
w krę gu kul tu ry i zaj mu ją cym się twór czo ścią ar ty stycz ną, wy nio -
sła 153.200 zł.

W gru pie spor tow ców z gmi ny Klesz czów, któ rzy w mi ja ją cym ro -
ku mo gli po chwa lić się zna czą cy mi osią gnię cia mi, by ło dzie sięć
osób: Wik tor Bla da, spe cja li zu ją cy się w strze la niu z pi sto le tu pneu -
ma tycz ne go (zdo byw ca ty tu łu mi strza Pol ski mło dzi ków oraz dwóch
zło tych me da li pod czas Mię dzy na ro do wych Mi strzostw „Bal tic
Cup 2017”); We ro ni ka Choj ka – lek ko atlet ka (II m. w szta fe -
cie 4x100 m na mi strzo stwach Pol ski AZS); Pa tryk Choj now ski – te -
ni si sta sto ło wy (zło te me da le na mi strzo stwach świa ta dla osób nie -

peł no spraw nych (dru ży no wo) oraz w grze po je dyn czej i po dwój nej
na mi strzo stwach Eu ro py osób nie peł no spraw nych); Mi le na Gie rach
– lek ko atlet ka (III m. na 1500 m w Ogól no pol skich Igrzy skach LZS);

Ka ro li na Izne ro wicz – lek ko atlet ka (I m. na 3 tys. m w mi strzo stwach
Pol ski LZS; III m. na MP ju nio rów U20); Ma te usz Ro czek – fut bo li sta
(II m. w fi na le aka de mic kich mi strzostw Pol ski w pił ce no żnej); Syl -
wia Oleś kie wicz – sztan gist ka (III m. w pod rzu cie na ME ju nio -
rek; I m. na MP ju nio rów); Klau dia Ołu bek – sztan gist ka (III m.
na MP ju nio rów); Oskar Ołu bek – sztan gi sta (III m. na mi strzo stwach
Pol ski LZS); Wik to ria Wzię tal – sztan gist ka (III m. na MP LZS).

Gro no osób uho no ro wa nych 1 grud nia przez wój ta uzu peł nia
trzech tre ne rów LKS Ome ga Klesz czów, „współ od po wie dzial nych”
za suk ce sy od no szo ne przez lek ko atlet ki (To masz Bed nar ski i Ma te -
usz Urba niak) oraz za wod ni ków sek cji pod no sze nia cię ża rów (Se ba -
stian Ołu bek). Łącz na kwo ta na gród pie nię żnych, któ re otrzy ma li
spor tow cy wraz z tre ne ra mi, to 90.500 zł.

Mi łym ak cen tem piąt ko wej uro czy sto ści był krót ki wy stęp Mło -
dzie żo wej Or kie stry Dę tej, któ ra wy bie ra jąc się na co ty go dnio wą pró -
bę do do mu kul tu ry w Łę kiń sku, da ła w sa li kon fe ren cyj nej prób kę
swo ich mo żli wo ści.

J. Stra choc ki

Ja ni na Ga wor jest uczest nicz ką 
warsz ta tów tkac kich Li sty gra tu la cyj ne ode bra li Syl wia Oleś kie wicz oraz Wik tor Bla da

S. Sza frań ski ode brał 3 li sty: 
in dy wi du al ny oraz dla or kie stry i chó ru Sala rozbrzmiała dźwiękami instrumentów dętych 

1

4

2

5

3

Na gro dze ni za sport i dzia łal ność ar ty stycz ną
ciąg�dalszy�ze�str.�9
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wio sce i jej miesz kań cach wy pły nął od He len ki S. Za chę ca my
wszyst kich chęt nych z na szej wio ski do udzia łu w tych wspo mnie -
niach. Po zdra wiam. Zo sia Dec (Wró bel)”.

Nie ca ły mie siąc póź niej po ja wia się ko lej ny wpis Zo fii Wró bel:
„Mo je uko cha ne miej sce na zie mi to Wo la Grzy ma li na, tam się uro -
dzi łam i do ra sta łam. Ni gdzie już nie by łam tak szczę śli wa jak tam. To
by ła nie wiel ka wio ska li czą ca po nad 60 do mów. Ja miesz ka łam
na ko lo nii li czą cej 15 do mów. Naj bli żsi są sie dzi przez dro gę to ro dzi -
na Wła dy sła wa F. Na sza wieś na le ża ła do pa ra fii Łę kiń sko, ale mie -
li śmy swój ko śció łek i cmen tarz. Ko śció łek był za byt ko wy. Cho dzi ła
po wsi le gen da, że zo stał zbu do wa ny przez dzie dzi ca ja ko wo tum
dzięk czyn ne za szczę śli wy po wrót z ja kiejś woj ny. Mó wio no, że uka -
za ła mu się Mat ka Bo ska na pniu mo drze wio wym, z któ re go to drze -
wa zo stał zbu do wa ny. Dziś ten ko śció łek jest w Bia łej Szla chec kiej.
Zo stał prze nie sio ny, gdy na na szych te re nach po wsta wa ła Ko pal nia
Beł cha tów”.

„Wi taj cie. Blog ten po świę co ny jest wspo mnie niom gro na przy ja -
ciół, któ rzy nie gdyś miesz ka li w nie wiel kiej wsi WO LA GRZY MA LI -
NA. Nie ste ty, w jej miej scu od wie lu lat znaj du je się wy łącz nie wiel -
ka dziu ra czy li KO PAL NIA BEŁ CHA TÓW. Po dzie li my się na szy mi
wspo mnie nia mi na znak, że wieś znik nę ła ale lu dzie nie. Ży je my, pa -
mię ta my i WSPO MI NA MY” – tak w pa ru zda niach zo sta ła zde fi nio -
wa na ro la, ja ką ma speł nić in ter ne to wy blog „Wo la Grzy ma li -
na – wspo mnie nia z miej sca, któ re go nie ma”.

Wi�gi�lia�w Wo�li�Grzy�ma�li�nej
O wspo mnie nia szcze gól nie ła two przy wi gi lij nych sto łach, kie dy

– jak w tek ście „Ko lę dy dla nie obec nych” Szy mo na Mu chy – „nie -
obec nych po ja wią się cie nie”. Nic dziw ne go, że wie le wpi sów za -
miesz czo nych do tąd w blo gu „Wo la Grzy ma li na…” do ty ka te ma tów
świąt. 

„Wi gi lia – zbie ra ła się ca ła ro dzi na, ma ma zaj mo wa ła się go to -
wa niem w kuch ni, my na to miast ubie ra niem cho in ki i przy stra ja niem
sto łu, na to miast ta ta oprząt kiem zwie rząt. Mu sia ły być na po jo ne i na -
je dzo ne, bo o pół no cy prze ma wia ły ludz kim gło sem, ale że by te go
nie sły szeć co te zwie rzę ta wy ga dy wa ły na swo ich go spo da rzy to
go spo da rze uda wa li się o pół no cy na Pa ster kę.

Stół mu siał być przy kry ty bia łym wy pra so wa nym ob ru sem,
a pod sto łem był sno pek sło my i sia no. Za pa chu tej sło my i sia -
na bra ku je mi dzi siaj. Dzie ci wy glą da ły pierw szej gwiazd ki, aby za -
siąść do wie cze rzy.

Na cen tral nym miej scu na ta le rzu, przy kry tym bia łą ser wet ką, był
opła tek. Na sto le znaj do wa ły się pysz ne pach ną ce da nia. Za pach
pie czo nych, su szo nych grzy bów, któ rych uży wa no do ka szy i za pach
su szo nych, go to wa nych owo ców z kom po tu, któ ry się pi ło przez ca -
łą Wi gi lię jest chy ba nie za po mnia ny przez ca łe ży cie. Wi gi lię roz po -
czy nał oj ciec mo dli twą. Wszy scy mu sie li stać i od dać hołd świę tom.
Na stęp nie wszy scy dzie li li się opłat kiem, skła da jąc ży cze nia. Na sto -
le mu siał być obo wiąz ko wo je den ta lerz wię cej dla stru dzo ne go go -
ścia. Pod sto łem sta ło na czy nie, gdzie pierw sze ły żki ka żdej po tra -
wy by ły wrzu ca ne dla zwie rząt. Tam, do te go na czy nia wkła da no też
ko lo ro wy opła tek. Po spo ży ciu ko la cji obo wiąz ko wo był śpiew ko lęd.
Ja nie umia łam śpie wać, więc by łam zwol nio na.

A te raz to jest mo da: wy ja dę na świę ta do pen sjo na tu, tam mi
wszyst ko zro bią. Wi gi lia wśród ob cych osób i po przy jeź dzie z ta kich
świąt prze chwa la nie się w pra cy, na co to mnie stać.”

Tą, skąd inąd gorz ką re flek sją, koń czy się je den z wpi sów na blo -
gu Wo la Grzy ma li na, za miesz czo ny pod da tą 10 stycz nia 2017. To
za pi ski by łej miesz kan ki wsi Wo la Grzy ma li na, Zo fii Wró bel.

Bab�ka�Fe�li�ska�i kosz�te�le�u Sło�ka
Z cza sem (szcze gól nie dy na micz nie w ro ku 2017) blog za czął

się wy peł niać prze sy ła ny mi wspo mnie nia mi i zdję cia mi. W pa mię ci
pi szą cych odży wa ły ob raz ki z dzie cię cych, szkol nych lat – dro ga
do szko ły, zi mo we za ba wy, na zwi ska na uczy cie li i uczniów, opi sy
świąt, spę dza nych w ro dzin nym do mu. Odży wa ły też po sta ci cha rak -
te ry stycz ne dla wio ski, np. Fe lik sa Fru kacz, na zy wa na bab ką Fe li -

ską, któ ra opie ko wa ła się za byt ko wym ko ściół kiem i kar ci ła dzie ci,
je śli zbyt ko wa ły pod czas na bo żeństw. Jej kar ce nie przy no si ło tyl ko
do raź ne efek ty, bo – jak czy ta my w ko lej nym ze wspo mnień – „po ró -
żań cu cho dzi li śmy na jabł ka do cu dzych sa dów, naj lep sze by ły
u Sło ka kosz te le”.

Na blo gu po ja wia ją się też ilu stra cje – zdję cia człon ków ro dzi ny,
zdję cia grup kla so wych ze szkół w Wo li Grzy ma li nej oraz w Łę kiń -
sku.

Sta ty sty ka do bit nie po ka zu je, że wspo min kom i po szu ki wa niu
sta rych do ku men tów sprzy ja ją je sien ne i zi mo we dni. W 2016 ro ku
w blo gu umiesz czo no 8 wpi sów, a w stycz niu 2017 – aż 10. Oto je -
den z nich:

„Ale co to za świę ta bez na szej ko cha nej Wo li Grzy ma li nej, gdzie
w ka żdym do mu pach nia ła zie lo na cho in ka. Je że li nie by ło jej gdzie
po sta wić, to oj ciec wie szał przy su fi cie. By ła to ka ra dla dzie ci, bo
cho in ka ubra na by ła w cu kier ki, pie czo ne ciast ka i jabł ka, wła sno -
ręcz nie ro bio ne łań cu chy, pa rę bom bek i świecz ki, któ re trze ba by ło
za pa lać, więc czę sto cho in ka już we wi gi lię się spa li ła. Po świę tach
na cho in ce, je że li się nie spa li ła, zo sta wał łań cuch, bomb ki i pa pier -
ki po cu kier kach. 

Pa mię tam, że jed ne go ro ku brat Ka zik ła such na cu kier ki wstał
w no cy i za czął mysz ko wać na cho in ce za cu kier ka mi w pew nej
chwi li wiel ki ru mor, cho in ka urwa ła się od su fi tu i wszyst ko zo sta ło
zde mo lo wa ne. Oj ciec wstał i bez sło wa wy rzu cił ją na po dwór ko
na śnieg. U nas by ło już po świę tach.”

J. Stra choc ki

(dokończenie w następnym wydaniu)

„Wola Grzymalina...” – blog pełen wspo mnień
ciąg�dalszy�ze�str.�5

Zabytkowy kościółek z 1584 r. przeniesiony z Woli do Białej
Źródło: www.wikipedia.pl



ju bi le uszo wą ga lę LKS Ome ga
Klesz czów przy by li przed sta wi cie -

le or ga ni za cji spor to wych, w tym głów nie
struk tur LZS (m. in. Ma rek Ma zur – prze wod -
ni czą cy Ra dy Wo je wódz kiej Zrze sze nia
LZS, Ka mil Ła dziak – prze wod ni czą cy Za -
rzą du Po wia to we go ZLZS, Adam Kaź mier -
czak – pre zes Łódz kie go Związ ku Pił ki No -
żnej, Sta ni sław Si pa – pre zes OZPN w Piotr -

ko wie Tryb.). Sa mo rząd gmi ny re pre zen to -
wał wójt Sła wo mir Choj now ski oraz spo ra
gru pa rad nych z prze wod ni czą cym Ra dy
Gmi ny Mi cha łem Mi chał kiem (fot. 1).

Jan Gu raz da (fot. 2), kie ru ją cy za rzą dem
LKS Ome ga Klesz czów w 35-mi nu to wym
wy stą pie niu nie tyl ko do ko nał pod su mo wa -
nia ćwierć wie cza dzia łal no ści klu bu. Wspo -
mniał też o tym, jak spor to wa ak tyw ność wy -
glą da ła w gmi nie w la tach 60. i ja ki mi suk ce -
sa mi za wod ni cy Ome gi mo gą się po chwa lić
obec nie. Wspo mnie niom to wa rzy szy ła pre -
zen ta cja kil ku dzie się ciu fo to gra fii, do ku men -
tu ją cych mi nio ne wy da rze nia i za wo dy
z udzia łem klesz czow skie go klu bu.

Po tym po wro cie do hi sto rii na stą pi ło
pod su mo wa nie ro ku spor to we go 2017. Naj -
pierw sta tu et ka mi zo sta li uho no ro wa ni naj -
lep si spor tow cy LKS Ome ga Klesz czów
(fot. 3). Dzie sięć pierw szych miejsc za ję li: 1.
Syl wia Oleś kie wicz – pod no sze nie cię ża -
rów, 2. Ka ro li na Izne ro wicz – lek ko atle ty -
ka, 3. Klau dia Ołu bek – pod no sze nie cię ża -
rów, 4. Prze my sław Gaw ry siak – pły wa -
nie, 5. Oskar Ołu bek – pod no sze nie cię ża -
rów, 6. Mi le na Gie rach – lek ko atle ty ka, 7.
Bła żej Mia ra, Krzysz tof Ko ci niak, Pa weł Pa -
jęc ki – pił ka no żna, 8. Agniesz ka Ku śmie rek
– lek ko atle ty ka, 9. Pa tryk Ku siak, Oli wia Wi -
de ra, Ewa Więc kow ska – ka ra te, 10. Alek -
san dra Kop ka – pod no sze nie cię ża rów.

Wy jąt ko wo licz na oka za ła się gru pa za -
wod ni ków, wy ró żnio nych za wy ni ki spor to we
uzy ska ne w 2017 ro ku (fot. 4). W tej gru pie
zna leź li się: Fi lip Dzie ciąt kow ski (sport ma -

so wy); Ser giusz Urba niak, Mar cel Ko złow -
ski, Pau li na Kupc, Ka mil Ka łu żny (lek ko atle -
ty ka); Wik to ria Wzię tal, Da wid Kop ka, Oskar
Bu jacz (pod no sze nie cię ża rów); Ma te usz
Ka ra siń ski, Na ta sza Kar czew ska, Da ria Go -
ła sa (ka ra te); An to ni na No wak, Oli wier
Krzysz kow ski (pły wa nie); Ju lia Ma la sie wicz,
Alek san dra Ka miń ska, Mar cel Go ła sa (te nis
sto ło wy); Łu kasz Więc kow ski, Mi chał Pi róg,
Da wid Dy ła, To masz
Bu jacz, Mak sy mi lian
Mu ska ła, Szy mon Po -
daw ca, Krzysz tof Ku -
śmie rek, An to ni Ko -
szur, Wik tor Wit kow ski,
Ja kub Pie rzak, Ju liusz
Mą drzyk (pił ka no żna).

Uho no ro wa ni też
zo sta li naj lep si tre ne -
rzy 2017 ro ku: To masz
Bed nar ski (lek ko atle ty -
ka) oraz Se ba stian
Ołu bek (pod no sze nie
cię ża rów).

Dal sze sta tu et ki
i od zna cze nia tra fi ły
do rąk tych osób, któ re
mia ły zna czą cy wpływ
na funk cjo no wa nie
i osią gnię cia LKS
Ome ga Klesz czów
w mi nio nym 25-le ciu.
Uho no ro wa nych zo sta -
ło po nad 40 osób,
w tym ta kże pierw si
pre ze si za rzą du Ome -
gi: Ry szard Szym czyk
i An drzej Zbro ja, na -
uczy cie le i współ pra -
cow ni cy klu bu: Jo lan ta
Po smyk, Jo lan ta Mu -
szyń ska i Sta ni sław
Ró życ ki, a ta kże Wie -
sław Grze gor czyk
– na uczy ciel i dzia łacz,
któ ry wie le ze swo je go
dłu gie go ży cia po świę -
cił dla roz wo ju spor tu w gmi nie Klesz czów.

Od zna cze nia Łódz kie go Związ ku Pił ki
No żnej otrzy ma li: Ka zi mie ra Tar kow ska,
Adam Nie dba ła i Mar cin Zi moch, a me da le
za wy bit ne osią gnię cia w roz wo ju pił ki no -
żnej OZPN w Piotr ko wie: Sła wo mir Choj -
now ski i Woj ciech Wę glar ski. Zło tą Ho no ro -
wą Od zna ką OZPN w Piotr ko wie na gro dze -
ni zo sta li: Prze my sław Ciem niew ski, Krzysz -
tof Ko wal ski, Łu kasz Kuc i Wi told So wa ła.

Na sce nę w au li SOL PAR KU za pro szo -
no też przed sta wi cie li tych pod mio tów, któ re
w mi nio nych la tach wspie ra ły (fi nan so wo
i rze czo wo) dzia łal ność klesz czow skiej
Ome gi. W tym gro nie zna leź li się: Wójt Gmi -
ny Klesz czów, Ra da Gmi ny Klesz czów, Fun -
da cja Roz wo ju Gmi ny Klesz czów, SOL -
PARK Klesz czów, Co lep Pol ska, Za kład Ko -
mu nal ny „Klesz czów”, Bank Spół dziel czy
w Klesz czo wie, Ker sten Eu ro pe, Gmin na
Spół dziel nia „Sa mo po moc Chłop ska”
w Klesz czo wie, fir ma Ro bert Ję drzej czyk

Had Im pe rium oraz Przed się bior stwo Ro bót
Dro go wych PEUK S.A. w Piotr ko wie Try bu -
nal skim.

Uczest ni czą cy w ju bi le uszu go ście po -
spie szy li z gra tu la cja mi i ży cze nia mi na ko -
lej ne la ta spor to wej dzia łal no ści Ome gi
(fot. 5). W imie niu władz gmi ny Klesz czów
po dzię ko wa nia i gra tu la cje, a ta kże oko licz -
no ścio wą sta tu et kę i wią zan kę kwia tów

prze ka za li za rzą do wi klu bu wójt gmi ny, Sła -
wo mir Choj now ski oraz prze wod ni czą cy Ra -
dy Gmi ny – Mi chał Mi cha łek.

Wójt w swo im wy stą pie niu pod kre ślił, że
klub Ome ga wrósł w hi sto rią gmi ny Klesz -
czów. „Sku tecz nie po ma ga pro mo wać gmi nę
Klesz czów nie tyl ko po przez suk ce sy za -
wod ni ków, ale ta kże ja ko or ga ni za tor im prez
o ogól no pol skim za się gu, ta kich jak: Klesz -
czów na Piąt kę czy Klesz czow ska Dzie siąt -
ka”.

Atrak cyj nym prze ryw ni kiem ju bi le uszo -
wej ga li był po pis Łu ka sza Chwie du ka – nie -
daw ne go pół fi na li sty pro gra mu „Mam Ta -
lent”. Je go spe cjal ność to fo ot ball fre esty le
– w tej dys cy pli nie był 2 ra zy mi strzem Eu ro -
py i mi strzem Pol ski.

Na za koń cze nie ju bi le uszo we go spo tka -
nia je go uczest ni cy za pro sze ni zo sta li na po -
czę stu nek.

J. Stra choc ki
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Pod su mo wa li ćwierć wie ku i rok
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Dru gie miej sce tramp ka rzy
ramp ka rze Ome gi Klesz czów wy stą pi li w tur nie ju ha lo wym,
ro ze gra nym w Al wer ni. Zwy cię ża li w czte rech ro ze gra nych

tam me czach, w jed nym zre mi so wa li i je den mecz prze gra li. Na si
tramp ka rze oka za li się lep si od swo ich ró wie śni ków ze Ślą ska Wro -
cław, Fa blo ku Chrza nów oraz Trium fu Al wer nia (I i II). Tur niej wy grał
ze spół LKS Sza fla ry. To dru ży na, z któ rą Ome ga prze gra ła 0: 1.
Tramp ka rze z Klesz czo wa, tre no wa ni przez Da wi da Pe roń skie go,
za ję li dru gie miej sce.

Dwie Ome gi na po dium
grud nia w ha li SOL PAR KU od był się pił kar ski tur niej tramp ka -
rzy z udzia łem 8 dru żyn: Ome ga Klesz czów 2003, Ome ga

Klesz czów 2004, Asto ria Szczer ców, Zjed no cze ni Gmi na Beł cha tów,
Grab ka Gra bi ca, UKS Con cor dia Piotr ków, Skal nik Su le jów, Unia
Sul mie rzy ce. 

Dru ży ny po dzie lo ne na dwie gru py wal czy ły w eli mi na cjach. Fi -
na ło wy mecz zo stał
ro ze gra ny po mię dzy
dwo ma ze spo ła mi
Ome gi. 2: 0 wy gra ła
Ome ga 2003.

Skła dy obu dru -
żyn: ● Ome ga 2003:
Da wid Bo ro wiec ki,
Da wid Dy ła, Pa tryk
Gal, Hu bert Ko wal -
czyk, Bar tło miej Ko -
wal ski, Mi ko łaj Mi -
chal czyk, Prze my -
sław No wic ki, Mi chał
Pi róg, Ma ciej Ro -
czek, Łu kasz Więc kow ski; ● Ome ga 2004: Kac per Bo gacz, Szy mon
Cie ślak, Ad rian Chrząszcz, Mi chał Ko szur, Pa tryk Ko wal czyk, Eryk
Krzym piec, Igor Mi cha łek, Pa weł Mo len da, Mi ko łaj So ko łow ski, Ma -
te usz Za gór ski. Tre ne rem obu tych ze spo łów jest Da wid Pe roń ski.

Pro wa dzą w ta be li
ing pon gi ści Ome gi gra ją obec nie w V li dze te ni sa sto ło we go.
Ich ry wa la mi są za wod ni cy z dru żyn: KTS Sie radz,

UMLKS II Ra dom sko, ULKS III Mosz cze ni ca, GLKS II Szczer ców,
TKS Ka mieńsk, LKS Brzu sto wiec oraz STS ZS Nr 1 Pong Wie luń.
Z tym ostat nim ze spo łem Ome ga zmie rzy ła się w me czu szó stej ko -
lej ki 18 li sto pa da i wy gra ła 7: 3.

2 grud nia ry wa lem na szych te ni si stów był są siad zza mie dzy
– TKS Ka mieńsk (wi ce li der ta be li). Ten mecz za koń czył się re mi -
sem 5: 5. Nasz ze spół utrzy mał pierw sze miej sce w ta be li i ma 13
punk tów.

Dwie piąt ki P. Gaw ry sia ka
rze my sław Gaw ry siak, za wod nik sek cji pły wac kiej LKS Ome -
ga Klesz czów uczest ni czył 25 i 26 li sto pa da w ko lej nych za -

wo dach z cy klu GRAND PRIX Pu cha ru Pol ski. Ry wa li zo wał w Po -
zna niu na trzech dy stan sach. Uzy skał ta kie wy ni ki: ● 5. m na 50 m
st. do wol nym (0’22”39); ● 5. m na 50 m st. mo tyl ko wym (0’24”06);
● 17. m na 100 m st. do wol nym (0’50”70). W po znań skiej im pre zie
udział bra ło 777 za wod ni ków ze 117 klu bów.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

S p o r t

Pa tryk Choj now ski 
od zna czo ny

grud nia pre zy dent An drzej Du da spo tkał się z pa ra olim pij czy -
ka mi – me da li sta mi Pol ski oraz ich tre ne ra mi. Za wod ni cy ci

wy stę pu jąc na igrzy skach spor tow ców
nie peł no spraw nych w Bra zy lii wy wal czy -
li 39 me da li (w tym dzie więć zło tych).
Wśród spor tow ców od zna czo nych przez
pre zy den ta RP zna lazł się rów nież Pa -
tryk Choj now ski – wy wo dzą cy się
z Klesz czo wa te ni si sta sto ło wy. Otrzy -
mał (już po raz dru gi) Zło ty Krzyż Za słu -
gi za osią gnię cia spor to we oraz za pro -
mo wa nie Pol ski na are nie mię dzy na ro -
do wej. W gro nie od zna czo nych w Pa ła -
cu Pre zy denc kim by ło pię cio ro za wod ni -

ków – m. in. Na ta lia Par ty ka (Krzyż Ko man dor ski OOP) i Ra fał Wilk
(Krzyż Ofi cer ski OOP) – oraz czte rech tre ne rów.

JS
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War to się ru szać!
łod na i wil got na au ra za chę ca ra czej do sie dze nia w cie płym miesz ka niu,
przed od bior ni kiem TV, kom pu te rem lub przy ksią żce. Skła nia nas więc

do bez ru chu. Kie dy jed nak uświa do mi my so bie, ja kie są ko rzy ści z fi zycz nej ak tyw no -
ści wła śnie w po rze je sien nej i zi mo wej, mo że spró bu je my po dzie lić wol ny czas po mię -
dzy wspo mnia nym bez ru chem i zdro wą ak tyw no ścią?

Czy wiesz, że:
● spa cer trwa ją cy 1 mi nu tę dzien nie wy dłu ża na sze ży cie o 1,5-2 mi nu ty
● co dzien ny 20-mi nu to wy spa cer po zwa la nam spa lić po nad 3 kg tłusz czu rocz nie
● 30 mi nut spa ce ru dzien nie aż o 36 proc. zmniej sza ob ja wy de pre sji
● 45 mi nut dzien nie na spa ce rze o 50 proc. zmniej sza ry zy ko prze zię bie nia
Co dzien ne spa ce ry:
● re du ku ją stres, ob ni ża ją ci śnie nie krwi i po ziom cho le ste ro lu ● po pra wia ją syl wet -
kę i kon dy cję fi zycz ną ● zmniej sza ją ry zy ko cho rób wie ku po de szłe go (np. de men -
cji) ● re du ku ją ry zy ko za cho ro wa nia na cu krzy cę, no wo two ry, oste opo ro zę ● do tle -

nia ją or ga nizm, przy spie sza ją me ta bo lizm, re lak su ją
Źró�dło:�zdro�wie.�pap.�pl,�eve�ry�bo�dy�walk.�org

Te go rocz na je sień, choć wil got na, jest cie plej sza od prze cięt nej. Zi ma ma być bez
więk szych mro zów i du żych opa dów śnie gu. W ta kich wa run kach co dzien ny spa cer to
naj prost sza, co dzien na ak tyw ność. Oprócz wy mie nio nych po wy żej za let da nam gwa -
ran cję, że kie dy na dej dzie wio sna bę dzie my mo gli chwa lić się szczu płą syl wet ką i do -
brą kon dy cją.

Po moc ne kij ki
Jak wie my nor dic wal king to tech ni ka mar szu, do któ rej są wy ko rzy sty wa ne spe -

cjal ne kij ki z za pię cia mi. Tę for mę ak tyw no ści upra wiać mo że ka żdy, nie za le żnie od wie -
ku i płci. Za sto so wa nie kij ków po ma ga uak tyw nić ró -
żne par tie mię śni i zhar mo ni zo wać pra cę rąk i nóg.
Dzię ki kij kom na wet dłu gie tra sy po ko nu je my ła twiej.

Raź niej idzie się w gru pie. Prze ko nu ją się o tym
re gu lar nie człon ko wie Klesz czow skie go Klu bu Ki ja
(ta ką na zwę wy bra ły oso by upra wia ją ce re gu lar nie
nor dic wal king). Spo ty ka ją się w ka żdy po nie dzia łek
o go dzi nie 17.00 na par kin gu ko ło le śni czów ki w Łę -
kiń sku.

Nie tyl ko zum ba
Zum ba to po łą cze nie spor tu z tań cem. Nic dziw ne go, że naj czę ściej ko rzy sta ją

z niej ko bie ty. Dy na micz ne za ję cia da ją im nie tyl ko oka zję do ru chu. Są do brą za ba wą,
czę sto w gru pie ko le ża nek. Kon dy cja ro śnie, a en dor fi ny do star cza ne uczest nicz kom
za jęć zwięk sza ją ich opty mizm. Po dob ne za le ty ma ka żda, re gu lar nie upra wia na ak tyw -
ność fi zycz na. W wa run kach nie po go dy, kie dy trud no prze ła mać nie chęć do spa ce ro -
wa nia w pa da ją cym desz czu lub przy sil nym wie trze, mo żna schro nić się w SOL PAR -
KU. Do wy bo ru jest nie tyl ko zum ba, ale rów nież kil ka in nych ro dza jów za jęć ru cho wych.
Za opa tru jąc się w kar net (to opcja tań sza, niż wy ku py wa nie jed no ra zo wych wej śció wek),
mo że my za dbać o swo je zdro wie i fi gu rę.
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Maj 2015 – przed sie dzi bą GOK. 
Za ję cia z tre ner ką nor dic wal king
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Wy�daw�ca: Urząd Gmi ny Klesz czów, 97-410 Klesz czów, ul. Głów na 47.
Re�da�gu�je: Je rzy Stra choc ki (tel. 44 731 31 22), e -ma il: je rzys@klesz czow.pl

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

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

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

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

•    Awa rie w gmin nej sie ci ener ge tycz nej
– w spół ce „Ener go ser wis Klesz czów” – tel.
(44) 735-17-67 lub 607354 226 lub (44)  735-
40-34 (wew. 29).

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

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

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

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

Gdzie zgłaszać awarie?

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos) 991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów) 983
Informacja telefoniczna TP SA 118 913
Awarie telefonów „Arreks” 731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe 635-02-81
ARR „ARREKS” 731-37-31
Apteka w Kleszczowie 731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie 731-46-27
Bank Spółdzielczy 731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie 633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o. 632-39-00

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 731-31-33
731-31-32

Gimnazjum w Kleszczowie 731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji 731-36-46

Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
731-32-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 731-36-34
GOPS - Świadczenia rodzinne 731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie 635-00-48
Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie 632-28-71

Muzeum Regionalne w Bełchatowie 633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 635-00-24
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie 632-83-12

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

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

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 635-86-24

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

Stacja paliw ORLEN 731-37-27

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 635-86-00
635-86-01

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie 731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku 731-42-25
Szpital Wojewódzki 
Izba Przyjęć główna 635 85 34

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

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

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

Po lu bią szczy pior nia ka?
li sto pa da ucznio wie klas IV Szko ły Pod sta wo wej w Łę kiń sku wzię li udział w nie ty -
po wej lek cji WF. Po zna wa li pod sta wo we za sa dy i tech ni kę gry w pił kę ręcz ną. Tre -

ning za koń czy li ro ze gra niem me czu. Dwu go dzin ne za ję cia po pro wa dził Je rzy Boń czak
– pił karz ręcz ny, tre ner i wy kła dow ca aka de mic ki Uni wer sy te tu Łódz kie go. Pro jekt „Zręcz -
ne ucznia ki” ma za chę cić dzie ci do gra nia w pił kę ręcz ną. Na za koń cze nie za jęć ka żdy
uczest nik otrzy mał pa miąt ko wy dy plom. Fi nał pro jek tu od bę dzie się już w grud niu.

Star si też gra ją w ręcz ną
li sto pa da w ha li spor to wej SOL PAR KU od by ły się mi strzo stwa po wia tu w pił ce
ręcz nej chłop ców, zor ga ni zo wa ne przez Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych
w Klesz czo wie. W za wo dach ry wa li zo wa ło pięć ze spo łów ze szkół po nad gim na -

zjal nych na sze go po wia tu. Dru ży na klesz czow skie go ZSP za ję ła w fi na le dru gie miej sce.

Na po dium ha lo wych igrzysk
osz cze ni ca by ła 26 li sto pa da miej scem Ha lo wych Igrzysk Spor to wo -Re kre acyj -
nych LZS Wo je wódz twa Łódz kie go. Gmi nę Klesz czów re pre zen to wa ła dru ży na

w bar wach LKS Ome ga Klesz czów. Wy stą pi li w niej m.in. ucznio wie Ze spo łu Szkół Po -
nad gim na zjal nych. Pierw sze miej sce w roz gryw kach sza cho wych mę żczyzn uzy skał Mi -
chał Kru szyń ski (III T). W rzu cie lot ką wy gra ła Mi le na Gie rach (II C), a We ro ni ka Ko man -

de ra (II T) by ła dru ga w sza chach ko biet.
Na to rze spraw no ścio wym trze cie miej sce
wy wal czył Bar tosz Pie nią żek (II C).

Ry wa li za cja od by wa ła się w dzie wię ciu
kon ku ren cjach: sza chy, war ca by, te nis sto ło -
wy, bie gi prze ła jo we, pod no sze nie od wa żni -
ka, prze cią ga nie li ny, rzut lot ką, wie lo bój
oraz tzw. blok in te gra cyj ny. Gmi na Klesz -
czów by ła jed ną z 14 dru żyn, któ re wal czy ły
w tych igrzy skach. Wal kę o pierw sze miej -
sce prze gra ła nie znacz nie (2 pkt. ró żni cy)

z Ze lo wem, któ ry za koń czył swój start zdo by ciem 98 pkt. Trze cia lo ka ta przy pa dła
w udzia le dru ży nie z Wo li Krzysz to por skiej.

War to pod kre ślić, że w cią gu 2 lat Klesz czów zna czą co po pra wił swo je wy ni ki.
W 2015 r. li sto pa do wy start w igrzy skach w Mosz cze ni cy na sza re pre zen ta cja za koń czy -
ła na od le głym 6 miej scu (na 10 uczest ni czą cych dru żyn).

(opr. JS)
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Na mi ko łaj ko wej im pre zie
raz ko lej ny od by ły się Mi ko łaj ki Gmin ne, zor ga ni zo wa ne
przez Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Klesz czo wie. By ło gwar -

no i ra do śnie dzię ki wie lu atrak cjom, któ re cze ka ły na dzie ci i mło -
dzież. Mi ko łaj ko wa im pre za roz po czę ła się od wrę cze nia na gród lau -
re atom kon kur su pla stycz ne go „Fa bry ka Świę te go Mi ko ła ja”. W kon -
kur sie wzię ła udział re kor do wa licz ba 285 osób. Na 32 ma łych pla -
sty ków, wy ró żnio nych za kon kur so we pra ce, cze ka ły na gro dy, wrę -
cza ne przez wój ta gmi ny. Wy sta wę wszyst kich prac mo żna zo ba -
czyć w GOK w Klesz czo wie.

Dla osób, któ re przy by ły w nie dziel ne po po łu dnie do au li SOL -
PAR KU, wy stą pił Kie lec ki Te atr Tań ca z nie sa mo wi cie barw nym i dy -
na micz nym wi do wi skiem „Ali cja w Kra inie Cza rów”. Swój ta lent za -
pre zen to wał też ilu zjo ni sta „Pan Ma gicz ny”.

Ka żde z dzie ci, uczest ni czą cych w gmin nych Mi ko łaj kach, mo -
gło wła sno ręcz nie ude ko ro wać cia stecz ko w ką ci ku ku li nar nym, po -
ma lo wać ko szul kę lub do stać fan ta zyj ną opa skę z ba lo nów. Na naj -
młod szych uczest ni ków cze kał ką cik za baw oraz ma lo wa nia bu ziek,
a na nie co star szych – gry wir tu al ne.

Wszyst kim uczest ni kom GOK dzię ku je za przy by cie i za pra sza
na ko lej ną im pre zę już za rok.

Po

PROSTO Z SOLPARKU
Wi�gi�lij�ne�da�nia�na wy�nos

Wzo rem ro ku ubie głe go SOL PARK ofe ru je przy go to wa nie tra dy -
cyj nych dań wi gi lij nych. Sta ran ność wy ko na nia, do mo we sma ki
spra wią, że za mó wio ne po tra wy bę dą ide al nym uzu peł nie niem ro -
dzin ne go sto łu wi gi lij ne go. Peł na li sta po traw do stęp na w ak tu al no -
ściach na stro nie www.sol park -klesz czow.pl. Za mó wie nia mo żna
skła dać dro gą ma ilo wą: ga stro no mia@kom pleks -sol park.pl lub te le -
fo nicz nie 44/ 731 65 82 do 18 grud nia.

Go�dzi�ny�otwar�cia�w świę�ta

SOL PARK in for mu je, iż w okre sie świą tecz no -no wo rocz nym bę -
dzie pra co wać we dług na stę pu ją ce go har mo no gra mu: ● Wi�gi�lia
– ca ły obiekt nie czyn ny; ● I dzień�Świąt – ca ły obiekt nie czyn ny;
● II dzień�Świąt – Ba sen 9:00-22:00, Stre fa SPA 12:00-22:00, Stre -
fa Gier 14:00-22:00, Si łow nia 10:00-18:00; ● Syl�we�ster� �- Ba sen
i Stre fa SPA 9:00-16:00, Si łow nia 10: 00-16:00; ● No�wy�Rok – Ba -
sen, Stre fa SPA, Stre fa Gier 14: 00-22:00, Si łow nia 14:00-21:30, Bi -
stro 14:00-20:00; ● Trzech� Kró�li – Ba sen 9:00-22:00, Stre fa
SPA 12:00-22:00; Stre fa Gier 14: 00-22:00, Si łow nia 10:00-18:00.

Se�zon�ły�żwiar�ski

Dzię ki ni skim tem pe ra tu rom po wie trza 3 grud nia roz po czął się
ko lej ny se zon ły żwiar ski na lo do wi sku SOL PAR KU. Lo do wi sko jest
czyn ne co dzien nie*: po nie dzia łek – pią tek 16: 00-21: 00, week en dy
i świę ta 10: 00-21: 00. Dla dzie ci nie la da atrak cją jest sprzęt do na -
uki jaz dy na ły żwach, tzw. pin gwin ki. Wszyst kich ama to rów jaz dy
na ły żwach SOL PARK ser decz nie za pra sza. Mo żli wość wy po ży cze -
nia ły żew na miej scu.

* Do stęp ność lo do wi ska uza le żnio na jest od sprzy ja ją cej au ry po go do -

wej, pro si my więc o jej po twier dze nie przed przy jaz dem pod nr tel. 44/ 731

65 01.

Ka len darz na no wy rok
Jak co ro ku Urząd Gmi ny

w Klesz czo wie wy dał pro mo cyj ny
ka len darz. O ile je go for mat (A2)
jest po dob ny do tych z ostat nich lat,
to część ilu stra cyj na już nie. Tym
ra zem za miast fo to gra fii, zwią za -
nych z ró żny mi miej sca mi na szej
gmi ny, zo sta ły w ka len da rzu wy ko -
rzy sta ne pra ce ma lar skie do świad -
czo nej pla stycz ki z Beł cha to wa,
Mał go rza ty Pod rac kiej. Przy go to -
wa ła ona cykl Ilu stra cji w tech ni ce
mie sza nej (akwa re la + pa ste le),
na któ rych są pej za że, bądź cha -
rak te ry stycz ne bu dow le z te re nu
na szej gmi ny, ta kże prze my sło we.


