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Spek takl, kier masz, ko lę dy…
W pią�tek 15�grud�nia�sa�la�spor�to�wa�Szko�ły�Pod�sta�wo�wej�im.�J.

Kor�cza�ka�w Klesz�czo�wie�wy�peł�ni�ła�się�nie�mal�do ostat�nie�go�miej�sca.
Te�go�dnia�zor�ga�ni�-
zo�wa�no� czwar�tą
edy�cję� przed�świą�-
tecz�nej�ak�cji�cha�ry�-
ta�tyw�nej,�któ�rej�ce�-
lem� by�ło� wspar�cie
dzia�łal�no�ści�pro�wa�-
dzo�nej�przez�Dom
Dziec�ka� w Dą�bro�-
wie� Ru�siec�kiej.
Oprócz� bo�żo�na�ro�-

dze�nio�we�go�kier�ma�szu�od�był�się�po�kaz�przed�sta�wie�nia�„Bóg�się�ro�-
dzi…�w Czło�wie�ku”.

Wię�cej�na str. 7

Be tle jem skie świa teł ko 
do tar ło do Klesz czo wa

Gru�pa�har�ce�rzy�z 5
Dru�ży�ny� Har�cer�skiej
„Nie�bo”�w Klesz�czo�wie
z dru�ży�no�wym�Kry�stia�-
nem�Śmiert�ką�na cze�le
dzie�li�ła�się�przed�świę�-
ta�mi�Bo�że�go�Na�ro�dze�-
nia� Be�tle�jem�skim
Świa�teł�kiem�Po�ko�ju.�To
sym�bol�po�ko�ju,�mi�ło�ści
i jed�no�ści.� Świa�teł�ko
z rąk�na�szych�har�ce�rzy�ode�brał�nie�tyl�ko�wójt�gmi�ny,�ale�ta�kże�sze�-
fo�wie�gmin�nych�firm�oraz�szkół.

W świą tecz nej at mos fe rze
Od 7�grud�nia�w so�łec�twach�gmi�ny�Klesz�czów�miesz�kań�cy�wspól�-

nie�z sa�mo�rzą�dow�ca�mi� i księ�żmi�z pa�ra�fii� spo�ty�ka�li� się�w sa�lach
WOK� i świe�tli�cach� wiej�skich� na wi�gi�lij�nych� spo�tka�niach.� Kli�mat
i opra�wę�zbli�ża�ją�cych�się�świąt�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia�two�rzy�ły�przy�go�-
to�wa�ne�spe�cjal�nie�na tę�oka�zję�de�ko�ra�cje�świą�tecz�ne.

Wię�cej�na str. 2

Znów re kor do wy wy nik
W nie�dzie�lę 3�grud�nia�w klesz�czow�skim�kom�plek�sie�SOL�PARK

już�po raz�ósmy�od�był�się�cha�ry�ta�tyw�ny�kier�masz,�z któ�re�go�do�chód
zo�sta�nie�prze�zna�czo�ny�dla�pod�opiecz�nych�Fun�da�cji�Ga�jusz�w Ło�dzi.
Or�ga�ni�za�to�ra�mi�te�go�przed�się�wzię�cia�by�ła�– tak�jak�w po�przed�nich
la�tach�– Ra�da�Ro�dzi�ców�sa�mo�rzą�do�we�go�przed�szko�la�w Łusz�cza�-
no�wi�cach�oraz�pra�cow�ni�cy�tej�pla�ców�ki.�W pro�wa�dze�niu�sprze�da�ży
de�ko�ra�cyj�nych�ar�ty�ku�łów�świą�tecz�nych,�słod�kich�wy�pie�ków,�wy�ro�-
bów�na�da�ją�cych�się�na nie�po�wta�rzal�ne�pre�zen�ty�po�ma�ga�ły�przed�sta�-
wi�ciel�ki�Fun�da�cji�Ga�jusz.

Wię�cej�na str. 7

Uchwa lo ny bu dżet na 2018 rok
Ostat�nia� w 2017� ro�ku� se�sja� Ra�dy� Gmi�ny� Klesz�czów� od�by�ła

się 19�grud�nia.�O oma�wia�nych�na tym�po�sie�dze�niu�te�ma�tach�na�pi�-
sze�my�ob�szer�niej�w ko�lej�nym�wy�da�niu�„IK”.�Do wia�do�mo�ści�miesz�-
kań�ców�chce�my�na�to�miast�prze�ka�zać�wia�do�mość�o uchwa�le�niu�bu�-
dże�tu�gmi�ny�na rok 2018.�Na przy�szły�rok�za�pla�no�wa�ne�zo�sta�ły�do�-
cho�dy�w łącz�nej�wy�so�ko�ści 271.424.620,25 zł.�Wy�dat�ki�wy�nieść�ma�-
ją 347.754.496,47 zł,�z cze�go�po�nad 152�mln�zł�sa�mo�rząd�prze�zna�-
czy�na in�we�sty�cje.

Ró�żni�ca�po�mię�dzy�pla�no�wa�ny�mi�do�cho�da�mi�a wy�dat�ka�mi�(po�-
nad 76,3�mln�zł)�zo�sta�nie�po�kry�ta�z nad�wy�żki�wy�pra�co�wa�nej�w po�-
przed�nich�la�tach.

Wy god niej za pła cić kar tą
Płat�no�ści�bez�go�tów�ko�we�z wy�ko�rzy�sta�niem�kart�płat�ni�czych�są

od 3�stycz�nia�mo�żli�we�rów�nież�w ka�sie�Urzę�du�Gmi�ny�w Klesz�czo�-
wie.�Na prze�pro�wa�dza�nie�ta�kich�trans�ak�cji�po�zwa�la�za�in�sta�lo�wa�ny�tu
ter�mi�nal�płat�ni�czy.�Umo�wa�ze�spół�ką�First�Da�ta�Pol�ska�z War�sza�wy
zo�sta�ła�za�war�ta�na po�nad�dwa�la�ta.�Zgod�nie�z za�pi�sa�mi�urząd�nie
bę�dzie�po�no�sił�opłat�za ak�cep�ta�cję�płat�no�ści�bez�go�tów�ko�wych�z wy�-
ko�rzy�sta�niem�ter�mi�na�la,�na�to�miast�klien�ci�nie�bę�dą�ob�cią�ża�ni�pro�wi�-
zją�za opła�tę�z uży�ciem�kar�ty�płat�ni�czej.
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li�sto�pa�da�wójt�gmi�ny�ogło�sił�otwar�-
ty� kon�kurs�ofert� na wy�bór�dzien�-

nych� opie�ku�nów,� spra�wu�ją�cych� opie�kę
nad dzieć�mi� w wie�ku� do lat 3.� Wy�bra�ne
w kon�kur�sie�oso�by�bę�dą�mo�gły�w okre�sie 1
stycz�nia�– 31�grud�nia 2018�ro�ku�opie�ko�wać
się� na te�re�nie� gmi�ny� Klesz�czów� dzieć�mi
w tzw.�wie�ku�żłob�ko�wym,�po�wie�rzo�ny�mi�im
przez�ro�dzi�ców.�

Szcze�gó�ło�we�wy�ma�ga�nia,�ja�kie�speł�niać
ma�ją�opie�ku�no�wie�dzien�ni,�zo�sta�ły�za�miesz�-
czo�ne� na stro�nie� Biu�le�ty�nu� In�for�ma�cji� Pu�-
blicz�nej,�a ta�kże�na ta�bli�cy�ogło�szeń.�Ofer�ty
by�ły�przyj�mo�wa�ne�w sie�dzi�bie�Urzę�du�Gmi�-
ny�do 14�grud�nia�włącz�nie.

19� grud�nia� na�stą�pi�ło� roz�strzy�gnię�cie
kon�kur�su.�Na dzien�nych�opie�ku�nów�spra�wu�-

ją�cych�opie�kę�nad dzieć�mi�w wie�ku�do lat 3
na te�re�nie�Gmi�ny�Klesz�czów�zo�sta�ły�wy�bra�-
ne�ofer�ty�na�stę�pu�ją�cych�opie�ku�nek:�●�Ka�mi�-
la�Bu�jacz,�●�Ilo�na�Gó�raz�da,�●�Al�do�na�Gu�ryl,
●�Ka�ta�rzy�na�Ja�błoń�ska,�●�Ju�sty�na�Krę�żoch,
●� Jo�an�na� Kur�dek,� ●� Ka�ta�rzy�na� Ku�siak,� ●
Bar�ba�ra�Ma�tusz�czak,�●�Jo�an�na�Mu�ska�ła,�●
Ga�brie�la�Na�pie�raj,�●�Mar�ta�Su�smęd,�●�Aga�-
ta�Urbań�ska,�●�Ane�ta�Za�krzew�ska.

Na sfi�nan�so�wa�nie� opie�ki� nad dzieć�mi
w wie�ku� do lat 3� pla�no�wa�ne� jest�wy�da�nie
z bu�dże�tu�gmi�ny�w 2018�ro�ku 750�tys.�zł.�Ta
kwo�ta� obej�mu�je� za�rów�no� wy�na�gro�dze�nie
opie�ku�nów� z ty�tu�łu� umów� zle�ceń,� jak� też
skład�ki� od�pro�wa�dza�ne� do ZUS� i skład�ki
na Fun�dusz�Pra�cy.
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po�tka�nia�opłat�ko�we�w po�szcze�gól�-
nych� so�łec�twach� roz�po�czy�na�ły� się

od wspól�nej� mo�dli�twy,� pro�wa�dzo�nej� przez
księ�dza�i od po�świę�ce�nia�opłat�ka.�Ży�cze�nia
świą�tecz�ne�i no�wo�rocz�ne�skła�dał�ze�bra�nym
miesz�kań�com� wójt� Sła�wo�mir� Choj�now�ski.
Ży�cze�nia�mi� i opłat�kiem� dzie�li�li� się� póź�niej
po�zo�sta�li�uczest�ni�cy�tych�spo�tkań.�Po prze�-
ła�ma�niu�się�opłat�kiem�uczest�ni�cy�za�sia�da�li
do ude�ko�ro�wa�nych� sto�łów,� aby� po�si�lić� się

da�nia�mi,� któ�re� nie�mal� w ka�żdym,� pol�skim
do�mu�ko�ja�rzą�się�z Wi�gi�lią.

Za spra�wą� dzie�ci� i mło�dzie�ży� szkol�nej
roz�po�czy�na�ło�się�śpie�wa�nie�ko�lęd.�Oka�zję
do pu�blicz�ne�go�wy�stę�pu�mia�ły�oso�by,�któ�re

swo�je�wo�kal�ne�i mu�zycz�ne�umie�jęt�no�ści�do�-
sko�na�lą�na za�ję�ciach�wo�kal�nych�i pod�czas
na�uki� gry� na key�bo�ar�dzie� w Gmin�nym
Ośrod�ku�Kul�tu�ry.�W nie�któ�rych�so�łec�twach
w ko�lę�do�wym�re�per�tu�arze�za�pre�zen�to�wa�ła
się�miesz�kań�com�rów�nież�Mło�dzie�żo�wa�Or�-
kie�stra�Dę�ta�Gmi�ny�Klesz�czów�oraz�Klesz�-
czow�ski�Chór�Mie�sza�ny�So�no�re�– wszy�scy
w stro�jach�ga�lo�wych.�Zo�sta�li�bar�dzo�cie�pło
przy�ję�ci�przez�uczest�ni�ków�spo�tkań.

Miej�my� na�dzie�ję,� że� ta� cie�pła� i peł�na
życz�li�wo�ści� at�mos�fe�ra� prze�trwa�ła� w ro�dzi�-
nach�uczest�ni�ków�opłat�ko�wych�spo�tkań�aż
do�świą�tecz�nych�dni�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia.�

MSz

Na opłat ko wych spo tka niach
S

2017� ro�ku� w Urzę�dzie� Gmi�ny
w Klesz�czo�wie� zo�sta�ło� zło�żo�-

nych 180�wnio�sków�o do�fi�nan�so�wa�nie�za�ku�-
pu�ro�ślin�ozdob�nych. 179�zo�sta�ło�roz�pa�trzo�-
nych�po�zy�tyw�nie,�a łącz�na�kwo�ta�udzie�lo�ne�-
go�do�fi�nan�so�wa�nia�wy�nio�sła�ok. 350�ty�się�cy
zł.�Ozna�cza�to,�że�śred�nia�wy�so�kość�do�ta�cji
przy�pa�da�ją�ca� na jed�ne�go� wnio�sku�ją�ce�go
wy�nio�sła 1955,31 zł.

Naj�czę�ściej�ku�po�wa�ny�mi�ro�śli�na�mi�by�ły:
ży�wot�ni�ki� za�chod�nie,� sur�mie� bi�gno�nio�we,
brzo�zy,�ma�gno�lie,�ber�be�ry�sy,�hor�ten�sje,�ro�-
do�den�dro�ny,�aza�lie,�ta�wu�ły�oraz�la�wen�dy.

Zgod�nie�z tren�da�mi�pa�nu�ją�cy�mi�w ogrod�-
nic�twie,�bar�dzo�czę�sto�sa�dzo�no�też�ta�kie�ro�-
śli�ny,�jak�prze�ró�żne�tra�wy�ozdob�ne,�np.�im�-
pe�ra�ty� cy�lin�drycz�ne,� mi�skan�ty,� ko�strze�wy,

roz�ple�ni�ce� ja�poń�skie� oraz� tu�rzy�ce.�Du�żym
za�in�te�re�so�wa�niem�cie�szy�ły�się�ta�kże�bon�sai
i for�my�szcze�pio�ne�z so�sen,�świer�ków,�ży�-
wot�ni�ków�i ja�łow�ców.

Od lip�ca�do li�sto�pa�da 2017�ro�ku�po�wo�ła�-
na�w Urzę�dzie�Gmi�ny�Ko�mi�sja�Oce�ny�Wnio�-
sków�ds.�do�fi�nan�so�wa�nia�sa�dzo�nek�drzew
i krze�wów�ozdob�nych�skon�tro�lo�wa�ła�ok. 125
po�se�sji,�na któ�rych�zo�sta�ły�do�ko�na�ne�na�sa�-
dze�nia� zgod�nie� z umo�wa�mi� za�war�ty�mi
w latach 2015, 2016�i 2017.�

Za�chę�ca�my�do od�wie�dza�nia�stro�ny�in�ter�-
ne�to�wej� http://eko.klesz�czow.pl/,� na któ�rej
znaj�du�ją�się�szcze�gó�ło�we�in�for�ma�cje,�do�ty�-
czą�ce�pro�ce�du�ry�sta�ra�nia�się�o gmin�ną�do�ta�-
cję.
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Pod su mo wa nie „zie lo nych” do ta cji
W

Kon kurs na dzien nych opie ku nów
22

OGŁOS�ZE�NIE
Wójt�Gmi�ny�Klesz�czów�na pod�sta�wie

art. 35� ust 1� usta�wy� z dnia 21� sierp�-
nia 1997�ro�ku�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�nych
do sprze�da�ży,�po�ło�żo�nych�w miej�sco�wo�ści
Ko�lo�nia� 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.

Cią gnik 

– gi gant już
w Klesz czo wie

grud�nia,� a więc� pra�wie� mie�siąc
wcze�śniej� niż� za�kła�da�ła� umo�wa,

zo�stał�do Klesz�czo�wa�przy�wie�zio�ny�cią�gnik
CLA�AS 830� Axion,� prze�zna�czo�ny� przede
wszyst�kim� do zi�mo�we�go� utrzy�ma�nia� dróg
na te�re�nie�gmi�ny�Klesz�czów.�Pro�ce�du�ra�od�-
bio�ru�za�ku�pio�nej�przez�gmi�nę�ma�szy�ny�od�-
by�ła�się�na pla�cu�w Za�kła�dzie�Ko�mu�nal�nym

„Klesz�czów”,�a więc�w fir�mie,�któ�ra�bę�dzie
ten� no�wo�cze�sny� i wy�daj�ny� sprzęt� użyt�ko�-
wać.

Po�tę�żne� tyl�ne� ko�ła� cią�gni�ka� ma�ją� po�-
nad 2�me�try�śred�ni�cy.�Dla�sku�tecz�ne�go�po�-
ru�sza�nia�się�po ośnie�żo�nych�i śli�skich�dro�-
gach,�zo�sta�ły�one�do�dat�ko�wo�do�cią�żo�ne�ba�-
la�stem�o łącz�nej�wa�dze 1,2�to�ny.�Ze�wzglę�-
du�na ga�ba�ry�ty�ma�szy�ny,�a przede�wszyst�-
kim�jej�wy�so�kość,�trans�port�do Klesz�czo�wa
od�był�się�na przy�cze�pie�ni�sko�po�dwo�zio�wej.

Cią�gnik�jest�na�pę�dza�ny 235-kon�nym�sil�-
ni�kiem�wy�so�ko�prę�żnym.�Wy�po�sa�że�nie�słu�-
żą�ce�do pro�wa�dze�nia�ak�cji�zi�mo�wej�to�bar�-
dzo�sze�ro�ki�pług�oraz�po�sy�py�war�ka,�któ�ra
mo�że� jed�no�ra�zo�wo�za�brać�do 5 m�sześć.
mie�sza�ni�ny�so�li�z pia�skiem.�
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SA�LUS�in�for�mu�je
Klesz�czow�ska�Przy�chod�nia�Sa�lus�uzu�peł�-

ni�ła�in�for�ma�cję�do�ty�czą�cą�stycz�nio�wych�ter�mi�-
nów�pra�cy�po�rad�ni�spe�cja�li�stycz�nych:
•�pe�dia�trycz�na�z aler�go�lo�gią�– dr�n.�med.�Vio�-
let�ta� Go�łą�bek� – 4� stycz�nia� od 13.00, 25
stycz�nia�od 14.00
•�pe�dia�trycz�na�– dr�n.�med.�An�na�So�cha�-Ba�na�-
siak� – 5� stycz�nia� od 13.00, 20� stycz�nia
od 9.00
•�gi�ne�ko�log.�– po�ło�żni�cza�– dr�n.�med.�Do�ro�ta
Wy�rwas�– 8�i 22�stycz�nia�od 8.00-14.00
•�gi�ne�ko�log.�– po�ło�żni�cza�– dr�n.�med.�Ro�bert
Skal�ski�– 12 16�i 26�stycz�nia�od 8.00-13.00
•�gi�ne�ko�log.�– po�ło�żni�cza�– lek.�med.�Ra�do�-
sław�Pi�goń�– 3, 10�i 24�stycz�nia�od 13.00

Ter�min�za�pła�ty�za od�biór�od�pa�dów
Urząd�Gmi�ny�w Klesz�czo�wie�przy�po�mi�na

wszyst�kim� wła�ści�cie�lom� nie�ru�cho�mo�ści� oraz
zo�bo�wią�za�nym�do uisz�cze�nia�opła�ty�za go�spo�-
da�ro�wa�nie�od�pa�da�mi�ko�mu�nal�ny�mi,�iż�ter�min
za�pła�ty IV ra�ty�opła�ty�za go�spo�da�ro�wa�nie�od�-
pa�da�mi�ko�mu�nal�ny�mi�to 2�stycz�nia 2018�ro�ku.

Opła�tę�mo�żna� uiścić:� ●�w ka�sie�Urzę�du
Gmi�ny�w Klesz�czo�wie,�●�u in�ka�sen�ta,�●�prze�-
le�wem� na ra�chu�nek� ban�ko�wy� wska�za�ny
w ksią�żecz�ce�opłat.

Zi�mo�wy�apel�Za�kła�du�Ko�mu�nal�ne�go
Za�kład� Ko�mu�nal�ny� „Klesz�czów”� zwra�ca

się� do miesz�kań�ców� gmi�ny� z ape�lem,� by
po opa�dach� śnie�gu� nie� par�ko�wa�li� sa�mo�cho�-
dów�na jezd�niach�dróg�gmin�nych� i po�wia�to�-
wych.�Usta�wio�ne�na jezd�niach�po�jaz�dy�bar�dzo
utrud�nia�ją�prze�jazd�płu�gów�od�śnie�ża�ją�cych�uli�-
ce.�Du�że�frag�men�ty�ulic�po�zo�sta�ją�wte�dy�nie�-
oczysz�czo�ne.Za�kład�Ko�mu�nal�ny�„Klesz�czów”
pro�si� ta�kże,� by� miesz�kań�cy� nie� od�rzu�ca�li
na jezd�nię� śnie�gu� usu�wa�ne�go� z wjaz�dów
na wła�sne�po�se�sje.

KOMUNIKATY

uczniów� szkół� pod�sta�wo�wych,
gim�na�zjum,� szkół� po�nad�gim�na�-

zjal�nych�i mło�dzie�ży�stu�diu�ją�cej�(nie�pra�cu�ją�-
cej)� z gmi�ny� Klesz�czów� Gmin�ny� Ośro�dek
Kul�tu�ry�w Klesz�czo�wie�przy�go�to�wał�pro�po�zy�-
cję�wa�ka�cyj�nych�wy�jaz�dów.�
W lip�cu 2018�roku�zaplanowano:

I. wy�po�czy�nek�let�ni�dla�uczniów�szkół�pod�-
sta�wo�wych�klas I�-III:�
•�14-dnio�wy�obóz�edu�ka�cyj�no�-re�kre�acyj�ny
nad Mo�rzem� Bał�tyc�kim� z ele�men�ta�mi
udzie�la�nia�pierw�szej�po�mo�cy�przed�me�-
dycz�nej,
•�7-dnio�wy�obóz�przy�rod�ni�czo�-tu�ry�stycz�ny
w gó�rach�– wę�drów�ki�gór�skie.�

II. wy�po�czy�nek�let�ni�dla�uczniów�szkół�pod�-
sta�wo�wych�klas IV�-VI:
•�14-dnio�wy�obóz�edu�ka�cyj�no�-re�kre�acyj�ny
nad Mo�rzem� Bał�tyc�kim� z ele�men�ta�mi
udzie�la�nia�pierw�szej�po�mo�cy�przed�me�-
dycz�nej,�
•�14-dnio�wy�obóz�edu�ka�cyj�no�-re�kre�acyj�ny
na Po�je�zie�rzu�Ma�zur�skim�lub�Po�je�zie�rzu
Su�wal�skim� z ele�men�ta�mi� sa�mo�obro�ny
(uprosz�czo�ne�sztu�ki�wal�ki).�

III. wy�po�czy�nek�let�ni�dla�uczniów�gim�na�zjum
oraz�kla�sy VII szko�ły�pod�sta�wo�wej:
•�14-dnio�wy�obóz�edu�ka�cyj�no�-re�kre�acyj�-
ny�nad Mo�rzem�Bał�tyc�kim�z ele�men�ta�mi
udzie�la�nia�pierw�szej�po�mo�cy�przed�me�-
dycz�nej,
•�14-dnio�wy�obóz�edu�ka�cyj�no�-re�kre�acyj�-
ny�na Po�je�zie�rzu�Ma�zur�skim�lub�Po�je�-
zie�rzu�Su�wal�skim�z ele�men�ta�mi�sa�mo�-
obro�ny�(uprosz�czo�ne�sztu�ki�wal�ki).�

IV. wy�jazd�szko�le�nio�wo�-re�kre�acyj�ny�nad Mo�-
rze�Bał�tyc�kie�dla�człon�ków�Mło�dzie�żo�wej
Or�kie�stry�Dę�tej�Gmi�ny�Klesz�czów.

V. wy�po�czy�nek� let�ni� dla� mło�dzie�ży� szkół
śred�nich�i stu�den�tów�nie�pra�cu�ją�cych.

• 14-dnio�wy� obóz� edu�ka�cyj�no�-tu�ry�stycz�ny
w Sło�wa�cji,�po�łą�czo�ny�z po�zna�wa�niem�kul�-
tu�ry�i hi�sto�rii�re�gio�nu.
UWA�GA:
1.�Ka�żdy�z uczest�ni�ków�mo�że�sko�rzy�stać�tyl�-
ko�z jed�nej�for�my�obo�zu,

2.�W obo�zie�mo�gą�brać�udział�dzie�ci�i mło�-
dzież:�
•�uczą�ca�się,�nie�pra�cu�ją�ca,�
•�po�sia�da�ją�ca� sta�łe� za�mel�do�wa�nie� oraz
sta�le�za�miesz�ku�ją�ca� (wraz�z ro�dzi�cem
lub� praw�nym� opie�ku�nem)� na te�re�nie
gmi�ny�Klesz�czów�– co�naj�mniej 1�rok�do
dnia�za�pi�su,

3.�Zgło�sze�nia�dzie�ci�i mło�dzie�ży�na po�szcze�-
gól�ne� for�my� obo�zów� są� przyj�mo�wa�ne
w sie�dzi�bie�GOK�w Klesz�czo�wie�w na�stę�-
pu�ją�cych�dniach:�
•�po�nie�dzia�łek,� śro�da,� czwar�tek,� pią�tek
od godz. 8:00�do godz. 15:00,
•�wto�rek�od godz. 8:00�do godz. 18:00.
Oso�by� do�ko�nu�ją�ce� za�pi�su� we� wto�rek

w go�dzi�nach�po�po�łu�dnio�wych�(15.00-18.00),
zo�bo�wią�za�ne� są� do wcze�śniej�sze�go� uisz�-
cze�nia�wpła�ty�na wska�za�ny�przez�GOK�ra�-
chu�nek� ban�ko�wy� i przed�ło�że�nia� do�wo�du
wpła�ty�pod�czas�za�pi�su.
4.�Przy do�ko�na�niu�za�pi�su�pro�si�my�o:�
•�po�da�nie�da�nych�oso�bo�wych�uczest�ni�ka,
•�przed�ło�że�nie� le�gi�ty�ma�cji� uczniow�skiej
lub�stu�denc�kiej,
•�zło�że�nie�oświad�czeń�ro�dzi�ca�lub�praw�-
ne�go�opie�ku�na,
•�uisz�cze�nie�opła�ty�wpi�so�wej�lub�przed�ło�-
że�nie�do�wo�du�wpła�ty,
•�zło�że�nie�pra�wi�dło�wo�wy�peł�nio�nej�kar�ty
kwa�li�fi�ka�cyj�nej.

5.�Kar�ty� kwa�li�fi�ka�cyj�ne� i oświad�cze�nia� do
ode�bra�nia�w se�kre�ta�ria�tach�szkół�i sie�dzi�-
bie�GOK�w Klesz�czo�wie,�na stro�nie�in�ter�-

Pro po zy cja obo zów let nich 
– GOK pro wa dzi za pi sy

po�śród�wie�lu� in�we�sty�cji�dro�go�wych,
któ�re�zbli�ża�ją�się�do koń�ca�(Żłob�ni�ca)

i któ�re�na�dal�trwa�ją�(Wo�li�ca,�Łę�kiń�sko,�Klesz�-

czów�– ul.�Głów�na,�Łusz�cza�no�wi�ce�i Łusz�-
cza�no�wi�ce� Ko�lo�nia)� uwa�gę� miesz�kań�ców
gmi�ny�sku�pia�szcze�gól�nie�ta�ostat�nia.�Pro�-
wa�dzo�na� jest�bo�wiem�w gę�sto�za�bu�do�wa�-
nym�te�re�nie,�co�po�wo�du�je�na co�dzień�roz�-
licz�ne� utrud�nie�nia� dla� miesz�ka�ją�cych� tu
osób.

Od pew�ne�go�cza�su�na du�żym�frag�men�-
cie�grun�tow�nie�prze�bu�do�wy�wa�nej�dro�gi�za�-
miast�wy�ko�pów,�nie�rów�no�roz�ło�żo�ne�go�tłucz�-
nia� i wy�sta�ją�cych�stu�dzie�nek�wi�dać� rów�ną

war�stwę�as�fal�tu�i wy�ko�na�ne�chod�ni�ki.�Choć
od za�koń�cze�nia�wszyst�kich�ro�bót�dzie�lą�nas
jesz�cze�mie�sią�ce�to�gład�kie�na�wierzch�nie�bi�-
tu�micz�ne�i utwar�dzo�ne�wjaz�dy�na te�ren�po�-
se�sji�bez�wąt�pie�nia�cie�szą�miesz�kań�ców�tej
czę�ści�gmi�ny.
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Ważny etap inwestycji drogowej
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Trwają zapisy
na pół ko lo nie
o�lej�ną� tu�rę� cie�szą�cych� się� wiel�kim
po�wo�dze�niem�pół�ko�lo�nii�zor�ga�ni�zu�je

pod�czas�zbli�ża�ją�cych�się�fe�rii�Szko�ła�Pod�-
sta�wo�wa�im.�Ja�nu�sza�Kor�cza�ka�w Klesz�czo�-
wie.�Za�ję�cia�w ra�mach�ty�go�dnio�wych�pół�ko�-
lo�nii�bę�dą�pro�wa�dzo�ne�w kom�plek�sie�SOL�-
PARK,� przede� wszyst�kim� w sa�lach� za�jęć
gim�na�zjum.�Sta�cjo�nar�ne�pół�ko�lo�nie�są�prze�-
zna�czo�ne�dla�dzie�ci�z klas I�-III szkół�pod�sta�-
wo�wych,�miesz�ka�ją�cych� na te�re�nie� gmi�ny
Klesz�czów.

Za�ję�cia�or�ga�ni�zo�wa�ne�w ra�mach�pół�ko�-
lo�nii�bę�dą�pro�wa�dzo�ne�w dni�po�wsze�dnie,
w go�dzi�nach 6.30-16.30,�a opła�ta�za udział
w pół�ko�lo�niach�zo�sta�ła�usta�lo�na�na po�zio�-
mie 100 zł�za jed�no�dziec�ko�(z Kar�tą�Du�żej
Ro�dzi�ny�– 50�zł).�Szcze�gó�ło�we�in�for�ma�cje
do�ty�czą�ce�pro�gra�mu�pół�ko�lo�nii�oraz�go�dzin
za�jęć� bę�dą� po�da�ne� przez� or�ga�ni�za�to�ra
w póź�niej�szym�ter�mi�nie.
De�kla�ra�cje� uczest�nic�twa� dziec�ka

w pół�ko�lo�niach�bę�dą�przyj�mo�wa�ne�wy�-
łącz�nie�do śro�dy 10�stycz�nia 2018�r.�w se�-
kre�ta�ria�cie�Szko�ły�Pod�sta�wo�wej�w Klesz�-
czo�wie�w godz.�7.30-15.30.
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Groź ne skut ki 
spa la nia śmie ci

„Spa�la�nie�śmie�ci�w do�mo�wych�pie�cach�da�je�złud�ne�oszczęd�no�-
ści.�Pła�cisz�zdro�wiem!�Tru�jesz�dzie�ci,�ska�zu�jąc�je�na cho�ro�by�gór�-
nych�dróg�od�de�cho�wych,�ast�mę�i aler�gie.

Co�ro�ku�umie�ra�na świe�cie 7�mln,�a w Pol�sce 45�tyś�z po�wo�du
za�nie�czysz�czo�ne�go�po�wie�trza.�(Ra�port�Świa�to�wej�Or�ga�ni�za�cji�Zdro�-
wia�(WHO)�i Mię�dzy�na�ro�do�wej�or�ga�ni�za�cja�non�-pro�fit�HE�AL).

Pod�czas�spa�la�nia�śmie�ci�po�wsta�ją�tlen�ki�wę�gla�i azo�tu,�dwu�tle�-
nek�siar�ki,�cy�ja�no�wo�dór,�me�ta�le�cię�żkie,�a ta�kże�ra�ko�twór�cze�diok�sy�-
ny�i fu�ra�ny.�Sub�stan�cje�te�za�nie�czysz�cza�ją�Two�je�naj�bli�ższe�oto�cze�-
nie,�wo�dy�grun�to�we�i zie�mię.�Spa�la�jąc�pla�sti�ko�we�bu�tel�ki�i fo�lie�wy�-
twa�rzasz� chlo�ro�wo�dór,� któ�ry� w po�łą�cze�niu� z pa�rą� wod�ną� two�rzy
kwas�sol�ny�– kwa�śne�desz�cze.�Dla�te�go�spo�ży�wasz�za�tru�te�mle�ko,
jaj�ka,� wa�rzy�wa� i owo�ce”� – to� frag�ment� in�for�ma�cji,� po�da�wa�nych
na ulot�kach,�któ�re�od nie�daw�na�po�ja�wi�ły�się�na te�re�nie�na�szej�gmi�-
ny.�Dwu�stron�nym�ulot�kom�to�wa�rzy�szą�ta�kże�pla�ka�ty.�Ich�wspól�nym
łącz�ni�kiem�jest�zna�ne�od lat�ha�sło�„Ko�chasz�dzie�ci�– nie�pal�śmie�ci”.

Ak�cja�edu�ka�cyj�na�jest�pro�wa�dzo�na�dzię�ki�na�wią�za�niu�współ�pra�-
cy�przez�Gmi�nę�Klesz�czów�z Fun�da�cją�AR�KA.�Za�chę�ca�my�nie�tyl�ko
do za�po�zna�nia�się�z tre�ścią�ulo�tek,�ale�rów�nież�do za�war�tych�w niej
za�le�ceń.�Staw�ką�jest�zdro�wie�nie�tyl�ko�na�szych�dzie�ci,�ale�rów�nież
na�sze�i po�ko�le�nia�se�nio�rów.�Je�śli�wi�dzi�my�na�gan�ne�za�cho�wa�nia�są�-
sia�da,�któ�ry�nic�so�bie�nie�ro�bi�z roz�po�wszech�nia�nych�w me�diach
ape�li�o nie�pa�le�nie�śmie�ci,�miej�my�od�wa�gę�po�wie�dzieć�mu�co�my�śli�-
my�o ta�kiej�po�sta�wie!
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te�mu,� na po�cząt�ku� stycz�nia� te�ma�tem� do�mi�nu�ją�cym
w me�diach�był�smog.�Mroź�na,�wy�żo�wa�po�go�da�w pierw�-

szych�dniach 2017�ro�ku�spo�wo�do�wa�ła�usta�nie�wia�tru�i lo�kal�nie�du�żą
ku�mu�la�cję�za�nie�czysz�czeń�po�wie�trza,�po�cho�dzą�cych�przede�wszyst�-
kim�z ni�skiej�emi�sji:�sa�mo�cho�do�wych�spa�lin�oraz�dy�mu�z ko�mi�nów.

Sy�tu�acja�ta�spra�wi�ła,�że�me�dia�za�czę�ły�re�gu�lar�nie�in�for�mo�wać
o sta�nie�po�wie�trza�i o wpły�wie�za�nie�czysz�czeń�na na�sze�zdro�wie,
a my�za�czę�li�śmy�się�głę�biej�in�te�re�so�wać�ta�ki�mi�te�ma�ta�mi�jak�pył�za�-
wie�szo�ny�(PM)�i je�go�stę�że�nia.�W ślad�za dys�ku�sją�i ape�la�mi�eko�lo�-
gów�po�ja�wi�ły�się�pierw�sze�zde�cy�do�wa�ne�de�kla�ra�cje,�a na�wet�dzia�ła�-
nia�władz,�któ�rych�ce�lem�ma�być�zmniej�sze�nie�po�zio�mu�za�nie�czysz�-
czeń�(do�ta�cje�do wy�mia�ny�pie�ców,�zmia�na�pa�ra�me�trów�wę�gla�opa�-
ło�we�go,�do�pusz�czo�ne�go�do sprze�da�ży�itp.).

Nie�tyl�ko�PM,�ta�kże�SO2,�NO2
Po�zo�sta�ło�ścią�po „smo�go�wej”�sy�tu�acji�ze�stycz�nia 2017�są�po�da�-

wa�ne�co�dzien�nie�w nie�któ�rych�me�diach�in�for�ma�cje�o ja�ko�ści�po�wie�-
trza.�Po�wsta�ły�też�spe�cjal�ne�ser�wi�sy.�W po�szu�ki�wa�niu�wska�zań�ja�-
ko�ści�po�wie�trza�mo�żna�zaj�rzeć�na stro�nę�http://po�wie�trze.gios.gov.pl.
Umiesz�czo�ne� tu� zo�sta�ły� da�ne� ak�tu�al�ne� i ar�chi�wal�ne,� za�kład�ka
z ostrze�że�nia�mi,�ma�py,�link�do apli�ka�cji�mo�bil�nej�„Ja�kość�po�wie�trza
w Pol�sce”.

Z ko�lei�na stro�nie�www.po�wie�trze.lodz�kie.pl�znaj�dzie�my�in�for�ma�-
cje�po�bie�ra�ne�au�to�ma�tycz�nie�ze�sta�cji�po�mia�ro�wych�Wo�je�wódz�kie�go
In�spek�to�ra�tu�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�w Ło�dzi.�Sta�cja�WIOŚ�zlo�ka�li�zo�-
wa�na�naj�bli�żej�Klesz�czo�wa�dzia�ła�w Parz�nie�wi�cach.�Po�da�je�ak�tu�al�-
ne�wska�za�nia�ta�kich�pa�ra�me�trów,�jak�po�ziom�za�nie�czysz�cze�nia�po�-
wie�trza�związ�ka�mi�SO

2
,�NO

2
,�O

3
.�Ko�lej�na�sta�cja�jest�w Ra�dom�sku

(po�da�je�wskaź�ni�ki�SO
2
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2
,�CO,�PM10),�in�na�w Piotr�ko�wie�Try�bu�-

nal�skim�(SO
2
,�NO

2
,�CO,�O

3
,�PM10).

Spraw�dza�jąc�pro�gno�zę�po�go�dy�na in�ter�ne�to�wych�por�ta�lach�war�-
to�zwró�cić�uwa�gę�na za�kład�ki�te�ma�tycz�ne.�Np.�w por�ta�lu�https://po�-
go�da.�in�te�ria.�pl)�znaj�dzie�my�lo�go,�któ�re�prze�kie�ru�je�nas�do ser�wi�su
https://map.�air�ly.�eu/pl.�Stąd�już�pro�sta�dro�ga�do od�czy�tu�ak�tu�al�nych
wska�zań� dwóch� czuj�ni�ków,�mo�ni�to�ru�ją�cych� ja�kość� po�wie�trza� np.
w Beł�cha�to�wie. 14�grud�nia�o godz. 14�od�czy�ty�tych�czuj�ni�ków�by�ły
opa�trzo�ne�zie�lo�nym�ko�lo�rem,�in�for�mo�wa�ły�więc,�że�ja�kość�po�wie�trza
jest�wspa�nia�ła.�Na ul�Be�ry�lo�wej�wskaź�nik�stę�że�nia�py�łu�PM2.5�wy�-
no�sił 14�μg/m3�(tj. 56�proc.�do�pusz�czal�nej�nor�my),�a py�łu�PM10�– 19
μg/m3�(38�proc.�do�pusz�czal�nej�nor�my).�Wska�za�nia�czuj�ni�ka�na ul.
Pił�sud�skie�go 15�by�ły�iden�tycz�ne.

19�grud�nia�przy wy�żo�wej,�bez�wietrz�nej�po�go�dzie�o godz. 14�o ja�-
ko�ści�po�wie�trza�in�for�mo�wał�już�tyl�ko�czuj�nik�na ul.�Pił�sud�skie�go.�Tym
ra�zem�wskaź�nik�PM2.5�wy�no�sił 168�proc.,�a PM10�– 150�proc.�do�-
pusz�czal�nej� nor�my.� „By�wa�ło� le�piej…�To� nie� jest� naj�lep�szy� dzień
na ak�tyw�ność�po�za�do�mem”�– to�ko�men�tarz�do sy�tu�acji�w Beł�cha�to�-
wie.�W To�ma�szo�wie�Maz.,�gdzie�prze�kro�cze�nia�by�ły�znacz�nie�wy�-
ższe,�mo�żna�by�ło�prze�czy�tać:�„Zła�ja�kość�po�wie�trza!�Le�piej�zo�stań
dzi�siaj�w do�mu”.

Czy�wiesz,�że...
Pył�za�wie�szo�ny�(PM) to�mie�sza�ni�na�czą�stek�sta�łych�i kro�pe�-

lek�cie�czy�w po�wie�trzu.�W na�szych�wa�run�kach�kli�ma�tycz�nych�jest
to�efekt�emi�sji�z fa�bryk,�ogrze�wa�nia�po�miesz�czeń�miesz�kal�nych,
spa�lin,�py�łu�dro�go�we�go�itp.�Im�mniej�sze�i lżej�sze�cząst�ki,�tym�dłu�-
żej�po�zo�sta�ną�one�w po�wie�trzu.

•�PM2.5 to�za�nie�czysz�cze�nia�po�wie�trza�o śred�ni�cy 2,5�mi�kro�-
me�tra�(jed�na�ty�sięcz�na�mi�li�me�tra)�lub�mniej.�Te�cząst�ki�po�-
zo�sta�ją�za�wie�szo�ne�w po�wie�trzu,�któ�rym�od�dy�cha�my�i nie
roz�pra�sza�ją�się.�Mo�gą�prze�ni�kać�przez�płu�ca�do na�sze�go
krwio�bie�gu.
•�PM10 to�cząst�ki�o roz�mia�rze 10�mi�kro�me�trów.�Ze�wzglę�du
na ich� nie�wiel�kie� roz�mia�ry�mo�gą� pe�ne�tro�wać� naj�głęb�sze
par�tie�płuc.

Wie�le�lat�za�nie�dbań
Efek�tem�stycz�nio�wej�fa�li�smo�gu�nad Pol�ską�był�– jak�in�for�mu�ją

nie�któ�re�me�dia�– wzrost�licz�by�zgo�nów�o ok. 30�proc.�To�dra�ma�tycz�-
nie�wy�so�ka�ce�na,�pła�co�na�za la�ta�za�nie�dbań.

Bez piecz ny od biór 
i trans port azbe stu

da�chach�do�mów�i bu�dyn�ków�miesz�kal�nych�w na�szej�gmi�nie
jest�co�raz�mniej�po�kryć�eter�ni�to�wych,�za�wie�ra�ją�cych�szko�-

dli�we�włók�na�azbe�stu.�Pro�wa�dzo�na�co�ro�ku�ak�cja�usu�wa�nia�nie�bez�-
piecz�nych�po�kryć�da�cho�wych�przy�no�si�efek�ty.�Po�prze�dzi�ło�ją�przy�-
go�to�wa�nie�„Pro�gra�mu�usu�wa�nia�wy�ro�bów�za�wie�ra�ją�cych�azbest�z te�-
re�nu�Gmi�ny�Klesz�czów�na la�ta 2011-2032”�oraz�prze�pro�wa�dze�nie
szcze�gó�ło�wej�in�wen�ta�ry�za�cji�wy�ro�bów�za�wie�ra�ją�cych�azbest.

Gmi�na� fi�nan�su�je� od�biór� i prze�ka�zy�wa�nie� tych� od�pa�dów� do
uniesz�ko�dli�wia�nia.�Spe�cja�li�stycz�na�fir�ma�za�bez�pie�cza�je�do trans�por�-
tu�i od�sta�wia�na skła�do�wi�sko�od�pa�dów�nie�bez�piecz�nych.�W cią�gu
ostat�nich�czte�rech� lat�usu�nię�to�w ten�spo�sób�z te�re�nu�gmi�ny�po�-
nad 190�ton�od�pa�dów,�za�wie�ra�ją�cych�azbest.

Po�ni�ższa�ta�be�la�po�ka�zu�je,�z ilu�po�se�sji�usu�nię�te�zo�sta�ły�te�od�pa�-
dy�i ja�ką�kwo�tę�na ich�od�biór�wy�da�no�z gmin�ne�go�bu�dże�tu:

Na
Rok

Je śli zno wu   

Rok Ilość�(to�ny) Koszt�brut�to�(zł) Licz�ba�po�se�sji

2014 51,30 21.330,54 21

2015 71,67 24.999,37 26

2016 41,09 19.969,74 21

2017 38,75 13.182,75 19

►

Język niemiecki - nauka

Tel. 788-636-195

Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą
starszą w Kleszczowie lub w pobliżu.

Tel. 793-259-026



ta�ro�stwo�Po�wia�to�we�w Beł�cha�to�wie�or�ga�ni�zu�je X edy�cję�kon�-
kur�su�„Fir�ma�na me�dal”.�Wy�ró�żnia�nie�firm�z po�wia�tu�beł�cha�-

tow�skie�go� słu�ży� pro�mo�cji� dzia�łal�no�ści� go�spo�dar�czej,� opar�tej
na spraw�nym�za�rzą�dza�niu�i in�no�wa�cjach�tech�no�lo�gicz�nych.�Punk�to�-
wa�ne�są�dzia�ła�nia�pro�eko�lo�gicz�ne,�no�wo�cze�sne�me�to�dy�pro�mo�cji,
a ta�kże�się�ga�nie�po fun�du�sze�ze�wnętrz�ne.

Kon�kurs�zo�sta�nie�roz�strzy�gnię�ty�w trzech�ka�te�go�riach:�●�fir�my
dzia�ła�ją�ce� od ro�ku� do 3� lat,� ● funk�cjo�nu�ją�ce� dłu�żej� z po�dzia�łem
na 50�pra�cow�ni�ków�i po�wy�żej 50.�Po to,�by�wziąć�udział�w ry�wa�li�za�-
cji,�na�le�ży�opi�sać�pro�wa�dzo�ną�dzia�łal�ność,�wy�peł�nia�jąc�spe�cjal�ny
for�mu�larz.�Zgło�sze�nia�są�przyj�mo�wa�ne�dro�gą�elek�tro�nicz�ną�(ad�res:
mno�wak@po�wiat�-bel�cha�tow�ski.pl)�do 10�stycz�nia 2018�r.�

Roz�strzy�gnię�cie� kon�kur�su� to� za�da�nie� dla� ka�pi�tu�ły,� zło�żo�nej
z przed�sta�wi�cie�li�świa�ta�biz�ne�su�oraz�in�sty�tu�cji�wspie�ra�ją�cych�dzia�-
łal�ność�go�spo�dar�czą.�Wy�ni�ki�zo�sta�ną�ogło�szo�ne�na III Fo�rum�Go�-
spo�dar�czym�Po�wia�tu�Beł�cha�tow�skie�go�w mar�cu�przy�szłe�go�ro�ku.
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Ener�go�ser�wis�Klesz�czów Sp.�z o.o.
za�trud�ni�oso�by�do pra�cy�na sta�no�wi�sku:

IN�Ży�NIE�RA�BU�DO�Wy�
któ�ry�do�ce�lo�wo�bę�dzie�peł�nił�funk�cję�KIE�ROW�NI�KA�BU�DO�Wy.

Wy�ma�ga�nia:
•�wy�kształ�ce�nie�wy�ższe�o spe�cjal�no�ści�umo�żli�wia�ją�cej�uzy�ska�nie
upraw�nień�bu�dow�la�nych�do kie�ro�wa�nia�ro�bo�ta�mi�bu�dow�la�ny�mi
bez�ogra�ni�czeń�w spe�cjal�no�ści�in�sta�la�cyj�nej�w za�kre�sie�sie�ci,
in�sta�la�cji�i urzą�dzeń�elek�trycz�nych�i elek�tro�ener�ge�tycz�nych;
•�kie�ru�nek�stu�diów�w za�kre�sie:�elek�tro�tech�ni�ki,� in�ży�nie�rii�elek�-
trycz�nej,�elek�tro�ener�ge�ty�ki;
•�ocze�ki�wa�ne�upraw�nie�nia�elek�trycz�ne�E i D�gr. I bez�ogra�ni�czeń;
•�pre�fe�ro�wa�ne 2-let�nie�do�świad�cze�nie�na ww.�sta�no�wi�sku.

Oso�by�za�in�te�re�so�wa�ne�pro�szo�ne�są�o skła�da�nie�ofert�w sie�-
dzi�bie�Ener�go�ser�wis�Klesz�czów Sp.�z o.�o.,�ul.�In�sta�la�cyj�-
na 2, 97-427�Ro�go�wiec�lub�za po�mo�cą�e�-ma�il:�esk@es�-k.pl.
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Jed�nym�z wa�żnych,�a lek�ce�wa�żo�nych�źró�deł�emi�sji�za�nie�czysz�-
czeń�jest�zbio�ro�wy�i in�dy�wi�du�al�ny�trans�port�pra�cow�ni�ków�Elek�trow�ni
Beł�cha�tów� i Ko�pal�ni� Wę�gla� Bru�nat�ne�go� Beł�cha�tów� (zwłasz�cza
na tra�sie�Beł�cha�tów�– Ro�go�wiec).�Je�żdżą�ce�tę�dy�co�dzien�nie�ty�sią�ce
aut�i set�ki�au�to�bu�sów�(w więk�szo�ści�„prze�cho�dzo�nych”�die�sli)�emi�tu�-
ją�do at�mos�fe�ry�ogrom�ne�ilo�ści�za�nie�czysz�czeń.�Dziw�bie�rze,�że�or�-
ga�ni�za�cja�Gre�en�pe�ace�do�tąd�nie�za�ję�ła�się�tą�spra�wą.�Jej�ak�ty�wi�ści
wo�lą�pro�te�sto�wać�prze�ciw�ko�dy�mie�niu�ko�mi�nów�elek�trow�ni�(któ�re
dzię�ki 300-me�tro�wej�wy�so�ko�ści�roz�pra�sza�ją�jed�nak�emi�to�wa�ne�spa�-
li�ny�i dwu�tle�nek�wę�gla�na znacz�nym�ob�sza�rze),�pod�czas�gdy�nie�in�-
te�re�su�je�ich,�że�tok�sycz�ne�spa�li�ny�z rur�wy�de�cho�wych�roz�po�ście�ra�ją
się�na nie�wiel�kiej�wy�so�ko�ści�w pa�sie�dro�go�wym�i przy bez�wietrz�nej
po�go�dzie�co�dzien�nie�tru�ją�ty�sią�ce�osób,�je�żdżą�cych�tę�dy�do i z pra�-
cy.�Śred�nio�roz�gar�nię�ty�in�ży�nier,�a na�wet�tech�nik�mógł�by�spróbować
policzyć,�ja�kie�ilo�ści�za�nie�czysz�czeń�z te�go�źró�dła�tra�fi�ły�do at�mos�-
fe�ry�przez�po�nad 40�lat�– bo�ty�le�lat�mi�nę�ło�już�od roz�po�czę�cia�bu�do�-
wy�ko�pal�ni�i elek�trow�ni.

Brak�eko�lo�gicz�ne�go�trans�por�tu
W sze�ro�kim�pa�sie�dro�go�wym�z Ro�gow�ca�do Beł�cha�to�wa,�gdzie

w la�tach 90.�zna�le�zio�no�miej�sce�dla�rur�ogrze�wa�ją�cych�po�wia�to�we
mia�sto,�a po ro�ku 2000�miej�sce�dla�ście�żki�ro�we�ro�wej,�z pew�no�ścią
da�ło�by�się�wy�go�spo�da�ro�wać�miej�sce�np.�dla�szyb�kich�tram�wa�jów,�je�-
żdżą�cych�od Przy�to�rza�do „Pen�ta�go�nu”,�al�bo�na�wet�dla�wy�ma�ga�ją�-
cych�mniej�szych�na�kła�dów�tro�lej�bu�sów.�Przez�ty�le�de�kad�ja�koś�nie
my�śla�no�o eko�lo�gicz�nym�trans�por�cie�dla�firm,�któ�rych�dzia�łal�ność�by�-
ła�za�pla�no�wa�na�na po�ko�le�nia…

Je�śli� tej� zi�my� zno�wu� zda�rzą� się� ta�kie� dni� ze� smo�giem,� jak
w stycz�niu 2017� ro�ku,� to� sta�now�czo� od�ra�dza�my� prze�jazd� tra�są
z elek�trow�ni�do Beł�cha�to�wa�po godz. 15.30.�Jaz�da�w gę�stych�opa�-
rach�spa�lin,�wi�szą�cych�nad jezd�nią,�to�do�praw�dy�cię�żkie�do�zna�nie
na�wet�dla�zdro�wych�płuc�i ser�ca…

Kil�ka�rad�na smog
Je�śli�cho�dzi�o sto�pień�za�nie�czysz�cze�nia�po�wie�trza�Pol�ska�na�le�-

ży�do czo�łów�ki�kra�jów�Unii�Eu�ro�pej�skiej.�Mi�nie�co�naj�mniej�kil�ka�(?)
lat�i trze�ba�bę�dzie�wy�dać�mi�liar�dy,�za�nim�sy�tu�acja�zmie�ni�się�w od�-
czu�wal�ny�spo�sób.�Przed wyj�ściem�na zi�mo�wy�spa�cer�spraw�dzaj�my
więc� dla�wła�sne�go� do�bra� ja�kie� jest� stę�że�nie� py�łu� za�wie�szo�ne�go
w na�szej�oko�li�cy.�Je�śli�bę�dzie�zbyt�wy�so�kie�le�piej�so�bie�da�ro�wać�wyj�-
ście�na tzw.�świe�że�po�wie�trze.�

Czy�mo�że�my�coś�zro�bić�we�wła�snym�za�kre�sie,�by�do po�wie�trza
tra�fia�ło�mniej�szko�dli�wych�za�nie�czysz�czeń?�Z pew�no�ścią�tak.�War�to
m.�in.:�●�ko�rzy�stać�z ko�mu�ni�ka�cji�zbio�ro�wej;�●�z ko�le�ga�mi�z pra�cy
uma�wiać�się�na wspól�ne�pod�ró�żo�wa�nie;�●�sto�so�wać�w pa�le�ni�skach
do�mo�wych�od�po�wied�niej�ja�ko�ści�pa�li�wo;�●�na�uczyć�się�oszczę�dza�-
nia�ener�gii�ciepl�nej�w do�mach�i pra�cy.
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Firmy sięgną po medale

w pro�sty� i przy�stęp�ny� spo�sób� omó�wić� naj�wa�żniej�sze
spra�wy�i wy�zwa�nia,�któ�re�sta�ją�przed oso�bą�de�cy�du�ją�cą

się� na sa�mo�dziel�nie� po�pro�wa�dze�nie� dzia�łal�no�ści� go�spo�dar�czej?
Cza�sem�dzie�je�się�to�na spe�cjal�nych�szko�le�niach�or�ga�ni�zo�wa�nych
np.�przez�urzę�dy�pra�cy�bądź�in�sty�tu�cje�z oto�cze�nia�biz�ne�su.�Za�nim
znaj�dzie�my�miej�sce�i ter�min�ta�kie�go�szko�le�nia�war�to�od�wie�dzić�por�-
tal�Biz�nes.gov.pl.�Zo�stał�on�uru�cho�mio�ny�z ini�cja�ty�wy�Mi�ni�ster�stwa
Roz�wo�ju�w ra�mach�re�ali�za�cji�za�ło�żeń�„Stra�te�gii�na Rzecz�Od�po�wie�-
dzial�ne�go�Roz�wo�ju”.�Ma�za za�da�nie�nie�tyl�ko�po�ma�gać�po�cząt�ku�ją�-
cym�przed�się�bior�com,�ale�po�ka�zać�im,�któ�re�z for�mal�no�ści�mo�żna
za�ła�twić�dro�gą�elek�tro�nicz�ną.�

Już�na głów�nej�stro�nie�do�wia�du�je�my�się�o za�war�to�ści�por�ta�lu.
Ko�lej�ne�za�kład�ki�kry�ją�od�po�wie�dzi�na ta�kie�kwe�stie:�●�jak�przy�go�to�-
wać�się�do za�ło�że�nia�i pro�wa�dze�nia�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej,�●
w ja�ki�spo�sób�i na ja�kich�za�sa�dach�otwo�rzysz�fir�mę,�●�po�znaj�ro�dza�-
je�po�dat�ków�w Pol�sce�i spo�so�by�ich�roz�li�cza�nia,�●�do�wiedz�się,�gdzie
zna�leźć�środ�ki�na start�i roz�wój�fir�my,�●�jak�za�rzą�dzać�fir�mą,�za�trud�-
niać� pra�cow�ni�ków,� bu�do�wać� re�la�cje� z klien�ta�mi,� ●� jak� za�mknąć,
sprze�dać�lub�za�wie�sić�fir�mę.

Są�po�nad�to�opi�sy�usług�on�li�ne�oraz�po�rad�nik�zwią�za�ny�z dzia�łal�-
no�ścią� go�spo�dar�czą� za gra�ni�cą.�W „Ak�tu�al�no�ściach”� znaj�dzie�my
tematy,�które�mogą�naj�bar�dziej�in�te�re�so�wać�oso�by,�pro�wa�dzą�ce�biz�-
nes:�●�no�we�za�sa�dy�opła�ca�nia�skła�dek�ZUS�od stycz�nia 2018�r.,�
●�elek�tro�nicz�na�ewi�den�cja�VAT�wy�sy�ła�na�w for�mie�Jed�no�li�te�go�Pli�ku
Kon�tro�l�ne�go�itp.

Za�chę�ca�my�do za�po�zna�nia�się�z za�war�to�ścią�por�ta�lu�Biz�nes.
gov.�pl.
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Jak

Za nim otwo rzysz fir mę   bę dzie smog

PRZyZAKŁADOWy�SKLEP�EPICOM
–�papier�toaletowy�i�ręczniki�za�grosze!

W ka�żdy�czwar�tek�w go�dzi�nach�od 14: 00�do 16: 00 fir�ma�Epi�com�pro�-
wa�dzi�sprze�daż�wy�ro�bów�go�to�wych II ga�tun�ku,�czy�li�ręcz�ni�ków�pa�pie�ro�wych
oraz�pa�pie�ru�to�a�le�to�we�go.�Sprze�daż�od�by�wa�się�w przy�za�kła�do�wym�skle�pie,
miesz�czą�cym�się�w Bo�gu�mi�ło�wie�przy ul.�Eko�lo�gicz�nej 8�(gmi�na Klesz�czów).

Ręcz�ni�ki�pa�pie�ro�we�oraz�pa�pier�to�a�le�to�wy�mo�żna�za�ku�pić�w opa�ko�wa�-
niach�zbior�czych�za�wie�ra�ją�cych�od 5�do 30 kg�wy�ro�bu.�Ce�na sprze�da�ży�wy�-

no�si 6,09 zł�za ki�lo�gram.
Oso�by�chcą�ce�za�ku�pić�jed�no�cze�śnie�wię�cej�niż 30 kg

wy�ro�bu� po�win�ny� zło�żyć� za�mó�wie�nie� dro�gą� e�-ma�ilo�wą
pod ad�re�sem�re�cep�cja@epi�com.com.pl�lub�te�le�fo�nicz�nie
pod nu�me�rem� +48 533 339 674 naj�póź�niej� na 2� dni
przed pla�no�wa�nym�za�ku�pem.�Epi�com�ma�pra�wo�od�mó�-
wić�za�ku�pu� ilo�ści�po�wy�żej 30 kg�bez�po�da�wa�nia�przy�-
czyn.

Do�stęp�ność�po�szcze�gól�nych�ro�dza�jów�pro�duk�tu�uza�le�żnio�na jest�od ak�tu�-
al�ne�go�sta�nu�ma�ga�zy�no�we�go�su�row�ca.�

ZA�PRAS�ZA�My�WSZyST�KICH�SER�DECZ�NIE!

►



Dru�ży�na z Łę�kiń�ska�lep�sza�od ry�wa�li
Ka�sia�Dwor�nik,�Ka�ro�lin�ka�Ol�czyk�i Eryk

Krzym�piec�ze�szko�ły�w Łę�kiń�sku 12�grud�nia
wzię�li� udział� w III Po�wia�to�wym� Kon�kur�sie
Wie�dzy�„Żyj�zdro�wo,�we�so�ło�i ko�lo�ro�wo”,�któ�-
ry�do�ty�czy�spraw�zdro�wia,�ra�cjo�nal�ne�go�ży�-
wie�nia�i ak�tyw�no�ści�fi�zycz�nej.�W tym�ro�ku�te�-
ma�ty�ka�kon�kur�su�wią�za�ła�się�głów�nie�z wo�-
dą.�Dru�ży�na z Łę�kiń�ska�przy�go�to�wa�ła�pięk�-
ną�ety�kie�tę�na bu�tel�kę�wo�dy�oraz�do�ty�czą�cy
wo�dy�utwór�w sty�lu�rap.�Z po�wo�dze�niem�bra�-
ła�też�udział�w in�nych�kon�ku�ren�cjach,�zdo�by�-
wa�jąc�na ko�niec�pierw�sze�miej�sce.�Przed�-
sta�wi�ciel�ka�fir�my�„BE�WA”�opo�wie�dzia�ła�dzie�-
ciom�o tym,�jak�wo�da�z pod�ziem�ne�go�źró�dła
tra�fia�do bu�te�lek.

Awan�so�wał�w Olim�pia�dzie�Geo�gra�ficz�nej
ZSP�w Klesz�czo�wie�bę�dzie�miał�swo�je�go

przed�sta�wi�cie�la�w wo�je�wódz�kim�eta�pie�Olim�-
pia�dy� Geo�gra�ficz�nej,� któ�ry� od�bę�dzie� się
w Ło�dzi 11�i 12�lu�te�go.�Awans�uzy�skał�Woj�-
ciech�Pa�lu�siń�ski�z kla�sy II t.
Naj�lep�si�w kon�kur�sach�ku�ra�to�ryj�nych
W li�sto�pa�dzie� ucznio�wie� pod�sta�wów�ki

w Klesz�czo�wie�wzię�li�udział�w szkol�nych�eli�-
mi�na�cjach� kil�ku� wo�je�wódz�kich� kon�kur�sów
przed�mio�to�wych.�Aby�awan�so�wać�na szcze�-
bel� re�jo�no�wy� na�le�ża�ło� uzy�skać� co� naj�-
mniej 80�proc.�mo�żli�wych�do zdo�by�cia�punk�-
tów.�An�to�ni�Bu�jacz�(VII a)�awan�so�wał�do ko�-
lej�ne�go�eta�pu�kon�kur�su�z ję�zy�ka�an�giel�skie�-
go,�a Wik�tor�Mi�cha�łek�(VI b)�– z ję�zy�ka�pol�-
skie�go.

Mag�da�zwy�cię�ża�w kon�kur�sie�
„Azy�mut�za�wód�II”

Ucznio�wie�Gim�na�zjum�im.�Wł.�St.�Rey�-
mon�ta�w Klesz�czo�wie�wzię�li�udział�w kon�kur�-
sie� „Azy�mut� za�wód� II”,� zor�ga�ni�zo�wa�nym
przez�Cen�trum�Edu�ka�cji�i Pra�cy�Mło�dzie�ży
OHP�w Ło�dzi.�Cel�kon�kur�su�to�uświa�do�mie�-
nie,�że�ży�je�my�w epo�ce,�w któ�rej�za�ni�ka�ją
jed�ne�pro�fe�sje,�a po�ja�wia�ją�się�zu�peł�nie�no�-
we,�o któ�rych�jesz�cze�kil�ka�lat�te�mu�nikt�nie
my�ślał.�Uczest�ni�cy�przy�go�to�wy�wa�li�(in�dy�wi�-
du�al�nie�lub�ze�spo�ło�wo)�pre�zen�ta�cje�mul�ti�me�-
dial�ne� do�ty�czą�ce� wy�bra�nych� za�wo�dów.
Ucznio�wie�z na�sze�go�gim�na�zjum�za�ję�li�na�-
stę�pu�ją�ce�miej�sca: I m.�– Mag�da�le�na Pę�ka�la
(II a);�wy�ró�żnie�nie�– Zu�zan�na Grzejsz�czak
(II c)�i Bar�tło�miej�Bed�narz�(II c);�wy�ró�żnie�nie
– Da�ria�Gaj�da�(III c).�Uro�czy�ste�wrę�cze�nie
na�gród�od�by�ło�się 5�grud�nia�w Aka�de�mii�Hu�-
ma�ni�stycz�no�-Eko�no�micz�nej�w Ło�dzi.
Za�chę�ca�ją,�by�zo�stać�wo�lon�ta�riu�szem
W Szko�le�Pod�sta�wo�wej�w Klesz�czo�wie

zo�sta�ły�ogło�szo�ne�wy�ni�ki�kon�kur�sów,�pro�mu�-
ją�cych�dzia�ła�nie�w ro�li�wo�lon�ta�riu�sza.�Za�da�-

niem�uczniów�młod�szych�klas�by�ło�uło�że�nie
wier�sza�o po�ma�ga�niu.�W tej�kon�ku�ren�cji�naj�-
wy�żej� oce�nio�no� pra�cę� Alek�san�dry� Frach
(III a).�Dru�gą�na�gro�dę�zdo�by�ła�Bian�ka�Cy�bul�-
ska�(III d),�zaś�trze�cią�– Mi�łosz�Kul�czyń�ski

(III c).�Kon�kurs�dla� star�szych� klas�po�le�gał
na za�pro�jek�to�wa�niu�lo�go�ty�pu�dla�szkol�ne�go
wo�lon�ta�ria�tu.�Wy�bra�ny�zo�stał�pro�jekt�opra�co�-
wa�ny�przez�Ma�rię�Naj�mrodz�ką�(VI b).

Od�wie�dzi�li�„swo�ją”�uczel�nię?
Jak�in�for�mo�wa�li�śmy,�naj�więk�szym�po�wo�-

dze�niem�wśród�uczel�ni�wy�bie�ra�nych�przez
ab�sol�wen�tów�TNT�w Klesz�czo�wie�cie�szy�ła
się� w tym� ro�ku� Po�li�tech�ni�ka� Łódz�ka.� Tą
– być�mo�że�„swo�ją”�– szko�łą�wy�ższą�od�wie�-
dzi�li 11�grud�nia�ucznio�wie�kla�sy I t.�W In�sty�-
tu�cie�Ob�ra�bia�rek�i Tech�no�lo�gii�Bu�do�wy�Ma�-
szyn�ucznio�wie�za�po�zna�wa�li�się�z pro�gra�mo�-
wa�niem�ro�bo�tów,�a�w�warsz�ta�cie�–�z ob�ra�-
biar�ka�mi�(wier�tar�ki,�to�kar�ki,�fre�zar�ki,�szli�fier�-
ki),�któ�re�sta�no�wią�je�go�wy�po�sa�że�nie.

„Eu�ro�pej�ski�Dzień�Ję�zy�ków”�…
…�to�ini�cja�ty�wa,�ogło�szo�na�przez�Ra�dę

Eu�ro�py.�Ma�za�chę�cać�Eu�ro�pej�czy�ków�do na�-
uki� ję�zy�ków� ob�cych.� Ich� zna�jo�mość� we
współ�cze�snym� świe�cie� jest� nie�zwy�kle�wa�-
żna. 12�grud�nia�w Ze�spo�le�Szkół�Po�nad�gim�-
na�zjal�nych�z oka�zji�EDJ�od�by�ła�się�uro�czy�-
sta�aka�de�mia.�Pro�gram,�któ�re�go�le�it�mo�ti�vem
by�ło� pod�ró�żo�wa�nie,� sku�piał� się� głów�nie
na czte�rech�ję�zy�kach,�na�ucza�nych�w ZSP:
an�giel�skim,�nie�miec�kim,�hisz�pań�skim�i fran�-
cu�skim.�Ucznio�wie�pre�zen�to�wa�li� śmiesz�ne
scen�ki� ję�zy�ko�we,� re�la�cjo�no�wa�li� pod�ró�że
po Eu�ro�pie�i Ame�ry�ce�Po�łu�dnio�wej,�pre�zen�-
to�wa�li�„Lo�ko�mo�ty�wę”�J.�Tu�wi�ma�po an�giel�-
sku,�śpie�wa�li.�Od�był�się�też�kon�kurs�ję�zy�ko�-
wy� „Po�staw�na ję�zyk”.�Naj�więk�szą�wie�dzą
o kra�jach�an�glo�- i nie�miec�ko�ję�zycz�nych�po�-
chwa�lił�się�uczeń�kl. III a – To�masz�Dłu�bak.
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Grand Prix 
dla SP Klesz czów

ko�lej�nej� edy�cji� Fe�sti�wa�lu� Eko�lo�-
gicz�nej� Twór�czo�ści� Dzie�ci 2017

uczest�ni�czy�ło 12�przed�szko�li�i 10�szkół�pod�-
sta�wo�wych�(łącz�nie 365�wy�ko�naw�ców).�Fe�-
sti�wal�jest�or�ga�ni�zo�wa�ny�z ini�cja�ty�wy�Sta�ro�-
stwa�Po�wia�to�we�go�w Beł�cha�to�wie.�Pre�zen�-
ta�cja� zgło�szo�nych� ze�spo�łów� trwa�ła� przez
dwa�dni�(29�i 30�li�sto�pa�da),�a roz�strzy�gnię�-
cie�kon�kur�su�na�stą�pi�ło 8�grud�nia.

Klesz�czow�skie�szko�ły�i przed�szko�la�ta�-
kże�za�zna�czy�ły�swo�ją�obec�ność�w im�pre�zie,
któ�ra� do�ty�czy�wa�żnych� spraw� śro�do�wi�ska
na�tu�ral�ne�go.�Szko�łę�Pod�sta�wo�wą�w Łę�kiń�-
sku�re�pre�zen�to�wa�ła�gru�pa�te�atral�na�„Fle�ci�-
ki”.� 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,� re�pre�zen�to�wa�na
przez�gru�pę�te�atral�ną�„Otwar�ci�na In�nych”
– Grand�Prix�za spek�takl�„Kap,�kap,�kap…
zmie�niam�świat”.

– Ce lem na sze go te atral ne go prze ka zu
by ło po ka za nie, jak wiel ką ro lę w przy ro dzie
peł ni wo da, ka żda jej kro pla, któ rej mo że
na co dzień nie do ce nia my, a któ ra ra tu je
ży cie – mó�wi�Re�na�ta�Frach,�opie�kun�ka�gru�-
py.�– Ze sta wi li śmy z so bą dwa kon tra stu ją -
ce ob ra zy: ży cie prze cięt ne go Ko wal skie go,
czy li szczę śli wą rze czy wi stość czło wie ka,
któ ry nie przy wią zu je wa gi do te go, co się
wo kół nie go dzie je. I rze czy wi stość czło wie -
ka ży ją ce go w So ma lii, w miej scu, w któ rym
bra ku je wo dy pit nej, w świe cie, w któ rym
dzie ci nie mo gą cho dzić do szko ły, bo mu -
szą wy ru szać na wie lo go dzin ne wy pra wy
w po szu ki wa niu wo dy. Śmiech, ra dość,
gwar za tło czo ne go mia sta, a z dru giej stro -
ny smu tek, cho ro ba, chro nicz ne zmę cze nie.
Z jed nej stro ny bu tel ki z wo dą lą du ją ce
w ko szu, z dru giej roz pacz mat ki, któ ra nie
ma si ły, aby do star czyć do do mu ko lej ne
wia dra z wo dą.

De�ko�ra�cje� i ory�gi�nal�ne� re�kwi�zy�ty� do
przed�sta�wie�nia�klesz�czow�skiej�gru�py�wy�ko�-
na�ła� na�uczy�ciel�ka� tech�ni�ki� Bar�ba�ra� Naj�-
mrodz�ka,� a opra�wę� tech�nicz�no�-mu�zycz�ną
– in�for�ma�tyk�Krzysz�tof�Kąt�ny.�Na�gro�dą�rze�-
czo�wą�dla�gru�py�te�atral�nej�był�apa�rat�fo�to�-
gra�ficz�ny.

JS

W



po otwar�ciu�cha�ry�ta�tyw�nej�im�pre�zy�przez�Ma�rio�lę�Świ�der�-
ską�-Kul�ka,� dy�rek�to�ra�SP�Klesz�czów,� Li�dia�Szy�mań�ska

kie�ru�ją�ca�Do�mem�Dziec�ka�po�in�for�mo�wa�ła�ze�bra�ną�na sa�li�pu�blicz�-
ność,�w ja�ki�spo�sób�zo�sta�ły�wy�ko�rzy�sta�ne�pie�nią�dze�z ubie�gło�rocz�-
ne�go�kier�ma�szu�(12.587,46�zł).�Zło�ży�ła�po�dzię�ko�wa�nia�or�ga�ni�za�to�-
rom�i uczest�ni�kom,�nie�omiesz�ka�ła�też�ży�czyć�wszyst�kim�zdro�wych
i ra�do�snych�świąt�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia.

Jak�wie�my�przed�świą�tecz�na�ak�cja�„Otwar�ci�na In�nych”�w klesz�-
czow�skiej�pod�sta�wów�ce�nie�ogra�ni�cza�się�wy�łącz�nie�do sprze�da�ży
de�ko�ra�cji,�kar�tek�i ciast.�To�wa�rzy�szy�jej�przy�go�to�wy�wa�ny�przez�pa�rę
ty�go�dni�spek�takl,�któ�re�go�głów�nym�te�ma�tem�jest�Bo�że�Na�ro�dze�nie,
ale� po�ja�wia�ją� się� też� bar�dzo� współ�cze�sne� wąt�ki.� W tym� ro�ku
w przed�sta�wie�niu�„Bóg�się�ro�dzi…�w Czło�wie�ku”,�wy�re�ży�se�ro�wa�nym
przez�Re�na�tę�Frach�i Da�nu�tę�Kuc�za�gra�li�za�rów�no�do�ro�śli�ak�to�rzy�-
-ama�to�rzy,�jak�i ucznio�wie.�W ro�li�Ma�ryi�wy�stą�pi�ła�Agniesz�ka�Ku�łak,
w ro�li�Jó�ze�fa�– Ma�riusz�Mie�sza�ła.�By�li�też�dwaj�Mi�ko�ła�je�(Agniesz�ka
Wie�tek�-Bia�łek�i Wi�told�Gaw�ryś),�Za�mo�żna�Ko�bie�ta�(Ewe�li�na�Go�dek)
i jej�mąż�(Ma�te�usz�Ochoc�ki),�Mło�dy�Chło�pak�(Mar�cel�Pie�rzak),�Ko�le�-
jarz�(Mi�łosz�Dy�lak),�re�por�ter�ki�sta�cji�ra�dio�wych�(Mał�go�rza�ta�Za�ło�ga
i Wik�to�ria�Że�brow�ska),�Ar�cha�nioł�(Fi�lip�Ansz�per�ger).�Kil�ko�ro�uczniów
wy�stą�pi�ło�w ro�lach�nar�ra�to�rów,�anioł�ków�i dzie�ci.�Wo�kal�ne�ta�len�ty�za�-
pre�zen�to�wa�li:�Emi�lia�Sto�biec�ka,�Ma�ria�Na�go�da,�Ana�Maya�Ben�to,�Le�-
na�La�so�ta,�Zu�zan�na�Ka�miń�ska�i Krzysz�tof�Sza�frań�ski.

Z przy�kro�ścią�wy�pa�da�za�uwa�żyć,�że�– czy�to�z po�wo�du�zbyt�du�-
żej�licz�by�osób�na sa�li,�czy�też�(co�bar�dziej�praw�do�po�dob�ne)�bra�ku
sza�cun�ku�czę�ści�wi�dzów�dla�pra�cy�twór�ców�przed�sta�wie�nia�– gwar
roz�mów,�pro�wa�dzo�nych�w trak�cie�spek�ta�klu�bar�dzo�utrud�niał�do�kład�-

ne� usły�sze�nie� ak�tor�-
skich�dia�lo�gów,�a ta�-
kże� tek�stów� śpie�wa�-
nych� pie�śni.� Wręcz
od�bie�rał�po�wa�gę�bar�-
dzo� słusz�ne�mu� i za�-
słu�gu�ją�ce�mu� na wy�-
słu�cha�nie� przez
wszyst�kich�prze�sła�niu
przed�sta�wie�nia.�Cóż,

dla�czę�ści�uczest�ni�ków�cha�ry�ta�tyw�na�im�pre�za�sta�ła�się�oka�zją�do to�-
wa�rzy�skich�po�ga�duch.�Zna�my�lep�sze�miej�sca�dla�roz�mów�z daw�no
nie�wi�dzia�ny�mi�zna�jo�my�mi…

Ogło�szo�na� po przed�sta�wie�niu� prze�rwa� zo�sta�ła� wy�ko�rzy�sta�na
na in�ten�syw�ne�han�dlo�wa�nie�na kier�ma�szo�wych�sto�iskach.�Mo�żna
by�ło�na nich�zna�leźć�wie�le�de�ko�ra�cji�świą�tecz�nych,�a ta�kże�świą�tecz�-
ne�kart�ki�(efekt�świe�tli�co�we�go�kon�kur�su�pla�stycz�ne�go),�za�pa�cho�we
my�deł�ka�(two�rzo�ne�przez�uczniów�klas VII w szkol�nej�my�dlar�ni).
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jak�w po�przed�nich�la�tach�or�ga�ni�-
za�to�rzy� mi�ko�łaj�ko�we�go� kier�ma�-

szu�cha�ry�ta�tyw�ne�go�za�ape�lo�wa�li�do miesz�-
kań�ców� gmi�ny� Klesz�czów� o po�moc� oraz
udział� w kier�ma�szu.� Apel� tra�fił� nie� tyl�ko
do wra�żli�wych� osób,� ale� też� do in�sty�tu�cji.
Wo�lon�ta�riu�sze� przy�go�to�wy�wa�li� świą�tecz�ne
ga�dże�ty� do sprze�da�ży� (ozdo�by� bo�żo�na�ro�-
dze�nio�we,�wy�ro�by�rę�ko�dzie�ła�ar�ty�stycz�ne�go,
oko�licz�no�ścio�we�kart�ki),�za�opa�try�wa�li�dzia�ła�-
ją�cą�przez�ca�ły�czas�ka�wia�ren�kę�w słod�kie
wy�pie�ki,�a ta�kże�w chleb�ze�swoj�skim�smal�-
cem�i ogór�ka�mi,�za�pew�nia�li�po�moc�w trans�-
por�cie�i przy�go�to�wa�niu�kier�ma�szo�wych�sto�-
isk.

Wy�mie�nia�nie�wszyst�kich,�któ�rzy�przy�czy�-
ni�li�się�do po�wo�dze�nia�cha�ry�ta�tyw�ne�im�pre�zy
za�ję�ło�by�wie�le,�wie�le�wier�szy�tek�stu.�Wspo�-
mnij�my� za�tem� tyl�ko� o nie�któ�rych� ini�cja�ty�-
wach.�Oto 20�li�sto�pa�da�w łusz�cza�no�wic�kim
przed�szko�lu�od�by�ły�się�warsz�ta�ty,�na któ�rych
dzie�ci�wła�sno�ręcz�nie�wy�ko�ny�wa�ły�mi�nia�tu�ro�-

we�cho�in�ki,�prze�zna�czo�ne�na kier�masz.�Sty�-
ro�pia�no�we�for�my�okle�ja�ły�zie�lo�nym�mchem,
a po�tem�zdo�bi�ły�ca�łość�łań�cu�cha�mi,�ko�kard�-
ka�mi,�bomb�ka�mi�i dzwo�necz�ka�mi.�Spe�cjal�ne
za�ję�cia�z my�ślą�o cha�ry�ta�tyw�nym�kier�ma�szu
zor�ga�ni�zo�wa�ła� też� Gmin�na Bi�blio�te�ka� Pu�-
blicz�na i jej�fi�lie.

Nie�za�wio�dły�oso�by,�któ�re�od lat�współ�-
pra�cu�ją�z or�ga�ni�za�to�ra�mi�kier�ma�szu.�Po�ja�wi�li
się�też�no�wi�współ�pra�cow�ni�cy�i no�we�po�my�-
sły�na zwięk�sze�nie�wpły�wów�z do�dat�ko�wych
sto�isk,�to�wa�rzy�szą�cych�kier�ma�szo�wi.

Przed ka�żdą�ko�lej�ną�im�pre�zą�or�ga�ni�za�to�-
rzy�in�for�mo�wa�li,�na ja�ki�ob�szar�dzia�łal�no�ści
Fun�da�cji�Ga�jusz�zo�sta�ną�prze�zna�czo�ne�ze�-
bra�ne�fun�du�sze.�W ko�lej�nych�lat�pie�nią�dze
z klesz�czow�skiej� im�pre�zy�wspie�ra�ły�m.� in.:
za�kup�wy�po�sa�że�nia,�za�ba�wek�i po�mo�cy�edu�-
ka�cyj�nych� dla� ma�łych� pa�cjen�tów� od�dzia�łu

on�ko�he�ma�to�lo�gii;�pra�ce�re�mon�to�we,�za�kup
wy�po�sa�że�nia�i me�bli�do po�koi�w ho�spi�cjum
sta�cjo�nar�nym,�pro�wa�dzo�nym�przez�Fun�da�-
cję�Ga�jusz;�za�kup�le�ków�oraz�fi�nan�so�wa�nie
za�bie�gów�re�ha�bi�li�ta�cyj�nych�dla�pod�opiecz�-
nych�fun�da�cji.�Pie�nią�dze�po�zy�ska�ne�za spra�-
wą�kier�ma�szu�w 2016�ro�ku�by�ły�prze�zna�czo�-
ne� na funk�cjo�no�wa�nie� In�ter�wen�cyj�ne�go
Ośrod�ka�Pre�adop�cyj�ne�go�Tu�li�Lu�li,�pro�wa�-
dzo�ne�go�przez�fun�da�cję.

W ka�żdym�ko�lej�nym�ro�ku�kwo�ta�ze�bra�-
na pod�czas�klesz�czow�skiej�im�pre�zy�by�ła�wy�-
ższa�niż�w ro�ku�po�przed�nim.�W 2016�ro�ku
po raz�pierw�szy�zna�czą�co�prze�kro�czy�ła�gra�-
ni�cę 20�tys.�zł�i wy�nio�sła�prze�szło 27�tys.�zł.
Z pod�su�mo�wa�nia� prze�pro�wa�dzo�ne�go
w przed�szko�lu�w Łusz�cza�no�wi�cach�wy�ni�ka,
że�łącz�nie�z sied�miu�do�tych�cza�so�wych�edy�-
cji�kier�ma�szu�w�Kleszczowie�Fun�da�cja�Ga�-
jusz�otrzymała�na swo�ją�dzia�łal�ność�ok. 94
tys.�zł.�Ile�otrzy�ma�po te�go�rocz�nej�ak�cji?�

In�for�ma�cja� z 21� grud�nia,� prze�ka�za�na
nam�przez�Ju�sty�nę�Gu�raz�dę�z przed�szko�la
w Łusz�cza�no�wi�cach,� mó�wi� o kwo�cie
30.440,22 zł.�A nie�jest�to�ko�niec,�bo�ra�chu�-
nek�ban�ko�wy�Ra�dy�Ro�dzi�ców,�prze�zna�czo�ny
na wpła�ty�z do�pi�skiem�„Dla�Fun�da�cji�Ga�jusz”
miał�być�otwar�ty�do koń�ca�ro�ku 2017.

Przy�po�mnij�my�jesz�cze�cel,�któ�ry�zo�stał
usta�lo�ny� dla� te�go�rocz�nej� im�pre�zy� cha�ry�ta�-
tyw�nej.�„Wszyst�kie�ze�bra�ne�środ�ki�zo�sta�ną
prze�ka�za�ne� na za�ję�cia� ar�te�te�ra�peu�tycz�ne
i po�moc�psy�cho�lo�gicz�ną�na od�dzia�le�on�ko�lo�-
gii�w Cen�tral�nym�Szpi�ta�lu�Kli�nicz�nym�Uni�-
wer�sy�te�tu�Me�dycz�ne�go�w Ło�dzi”�– to�in�for�-
ma�cja�z pla�ka�tu,�za�po�wia�da�ją�ce�go�mi�ko�łaj�-
ko�wą�ak�cję.

Je rzy Stra choc ki

Wspar li dzia łal ność Ga ju sza

Do pi sa li ku pu ją cy, dzie ci się ucie szą

ciąg�dalszy�na�str.�12

Tak

Tuż

Bar�dzo�szyb�ko�sprze�da�ły�się�te�cho�in�ki

Do ta�kie�go�ma�lo�wa�nia�usta�wi�ła�

się�ko�lej�ka…�bu�ziek
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Od�wie�dzi�li�dru�kar�nię
Cykl� lek�cji� ję�zy�ka� pol�skie�go� w kla�-

sach IV a i IV b�SP�w Łę�kiń�sku,�po�świę�co�-
nych�two�rze�niu�ksią�żki,�za�koń�czył�się�wi�zy�tą
w Dru�kar�ni� Ka�miń�skich� w Ra�dom�sku. 11
grud�nia�szes�na�ścio�ro�uczniów�zwie�dza�ło�ha�-
lę�pro�duk�cyj�ną�oraz�in�tro�li�ga�tor�nię.�Pra�cow�-
nik� opro�wa�dza�ją�cy� uczniów� po za�kła�dzie
opo�wie�dział,�jak�zmie�ni�ła�się�pra�ca�dru�ka�rzy

na prze�strze�ni� wie�ków,� od cza�sów,� kie�dy
w ze�cer�ni�z po�je�dyn�czych�czcio�nek�skła�da�ny
był�tekst,�któ�ry�na�stęp�nie�na�le�ża�ło�przy�go�to�-
wać�do two�rze�nia�koń�co�we�go�dru�ku.

Ob�cho�dzi�li�Dzień�Pa�tro�na
Dzień 4�grud�nia�upły�nął�w SP�Klesz�czów

na ob�cho�dach�Dnia�Pa�tro�na�– Ja�nu�sza�Kor�-
cza�ka.�W trak�cie�uro�czy�ste�go�ape�lu�od�był
się�wy�stęp…�na�uczy�cie�li.�Pe�da�go�dzy�re�cy�to�-
wa�li�po�ezję�po�świę�co�ną�J.�Kor�cza�ko�wi,�pre�-
zen�to�wa�li�je�go�do�ko�na�nia�i oso�bę,�opo�wia�-
da�li�o pra�wach�dzie�ci.�Dy�rek�tor�Ma�rio�la�Świ�-

der�ska�-Kul�ka�za�śpie�wa�ła�wzru�sza�ją�cą�pio�-
sen�kę�o Sta�rym�Dok�to�rze.�W dru�giej�czę�ści
ape�lu�ucznio�wie�ode�bra�li�dy�plo�my�za udział
w kon�kur�sach,� zwią�za�nych� z ob�cho�da�mi
Dnia�Pa�tro�na.�Ucznio�wie�klas I�-III ma�lo�wa�li
por�tret�J.�Kor�cza�ka,�kla�sy IV�-V two�rzy�ły�li�sty
do nie�go,�kla�sy VI�-VII pro�jek�to�wa�ły�wy�ma�-
rzo�ny�plac�za�baw,�bądź�pro�jekt�okład�ki�wy�-
bra�nej�ksią�żki�Ja�nu�sza�Kor�cza�ka.

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.�6

Rajd „Bar bór ka w Klesz czo wie”
XII edy�cji�eko�lo�gicz�ne�go�raj�du�wzię�ło�udział 270�uczniów�i 32
opie�ku�nów.�Uczest�ni�cy�(dru�ży�ny�zło�żo�ne�z 6�uczniów)�re�pre�-

zen�to�wa�li 18� szkół� z te�re�nu� kil�ku� po�wia�tów:� szko�ły� pod�sta�wo�we
Brzo�za,�Czar�no�cin,�Dru�żbi�ce,�Ga�zo�mia,�Klesz�czów,�Ko�mor�ni�ki,�Ła�-
znów,�Mi�le�jów,�Ręcz�no,�Stob�ni�ca,�Stra�szów,�Szyn�czy�ce,�Wol�bórz
i SP�nr 11�To�ma�szów�Maz.�oraz�gim�na�zja�Czar�no�cin,�Ręcz�no,�Wol�-
bórz�i Klesz�czów.

W dwu�dnio�wej�im�pre�zie�(24-25�li�sto�pa�da)�or�ga�ni�zo�wa�nej�przez
dzia�ła�ją�ce�w klesz�czow�skiej�pod�sta�wów�ce�Szkol�ne�Ko�ło�PTSM�po�-
ma�ga�li�na�uczy�cie�le�i pra�cow�ni�cy�SP�w Klesz�czo�wie,�a pa�tro�nat�ob�jął
wójt�gmi�ny�Klesz�czów.�Wójt�Sła�wo�mir�Choj�now�ski�wraz�ze�swo�ją�za�-
stęp�czy�nią�Jo�an�ną�Guc,�wi�ce�prze�wod�ni�czą�cym�Ra�dy�Gmi�ny�Klesz�-
czów� Paw�łem� Ka�ra�siń�skim,� a ta�kże� wy�stę�pu�ją�cym� w gór�ni�czym
mun�du�rze� pra�cow�ni�kiem�PGE�GiEK S.A.�Ma�riu�szem�Ro�żnia�tow�-
skim,�uczest�ni�czy�li�w otwar�ciu�bar�bór�ko�we�go�raj�du.�Otwar�cia�do�ko�-
na�ła�dy�rek�tor�SP�Klesz�czów�Ma�rio�la�Świ�der�ska�-Kul�ka.

Je�den�z ce�lów,�ja�ki�po�sta�wi�li�przed so�bą�or�ga�ni�za�to�rzy�raj�du,�to
po�pu�la�ry�za�cja�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Schro�nisk�Mło�dzie�żo�wych�ja�-
ko�or�ga�ni�za�cji�umo�żli�wia�ją�cej�ta�nie�i atrak�cyj�ne�spę�dza�nie�cza�su�wol�-
ne�go.�Uczest�ni�cy�mo�gli�też�po�sze�rzyć�swo�ją�wie�dzę�o tej�czę�ści�re�-
gio�nu�łódz�kie�go,�któ�ra�ko�ja�rzy�się�z gór�ni�czo�-ener�ge�tycz�ną�gmi�ną
Klesz�czów.�Z ko�lei�pro�pa�go�wa�nie�ak�tyw�no�ści�ru�cho�wej�i roz�wi�ja�nie
ró�żno�rod�nych�za�in�te�re�so�wań�uczniów�to�cel�zgod�ny�z mi�sją�Szkół
Pro�mu�ją�cych�Zdro�wie�– do tej�sie�ci�na�le�ży�Szko�ła�Pod�sta�wo�wa�im.
J.�Kor�cza�ka�w Klesz�czo�wie.

W pro�gra�mie� raj�du�oprócz�kil�ku�kon�kur�sów�zna�la�zły�się� ta�kie
atrak�cje�jak:�za�wo�dy�w pły�wa�niu,�wy�ciecz�ka�pie�sza�po Klesz�czo�wie;
dys�ko�te�ka;�wy�ciecz�ka�au�to�ka�ro�wa�po gmi�nie�Klesz�czów;�zwie�dza�nie
kom�plek�su�„SOL�PARK”,�po�łą�czo�ne�z ko�rzy�sta�niem�z je�go�wod�nych
atrak�cji.

Na otwar�cie�raj�du�gru�pa�te�atral�na�„Otwar�ci�na In�nych”,�dzia�ła�ją�-
ca�w klesz�czow�skiej�pod�sta�wów�ce,�za�pre�zen�to�wa�ła�przed�sta�wie�nie
o te�ma�ty�ce�eko�lo�gicz�nej�„Kap,�kap,�kap…zmie�niam�świat”.�Kon�kurs
wie�dzy�o gmi�nie�Klesz�czów�do�ty�czył�ta�kich�za�gad�nień,�jak�ochro�na
przy�ro�dy,�hi�sto�ria�i wa�lo�ry�kra�jo�znaw�czo�-tu�ry�stycz�ne.�Uczest�ni�cy�ry�-
wa�li�za�cji�li�te�rac�kiej�ukła�da�li�ry�mo�wan�ki�eko�lo�gicz�ne,�a w kon�kur�sie
pla�stycz�nym�na�le�ża�ło�– wy�ko�rzy�stu�jąc�pro�mo�cyj�ne�fol�de�ry�i ulot�ki
– za�pro�jek�to�wać�wi�do�ków�kę�z Klesz�czo�wa�i oko�lic.�Od�był�się�też�test
tu�ry�stycz�ny�z ję�zy�ka�an�giel�skie�go�oraz�test�wie�dzy�o Pol�skim�To�wa�-
rzy�stwie�Schro�nisk�Mło�dzie�żo�wych.

Że�la�znym�punk�tem�klesz�czow�skich�raj�dów�bar�bór�ko�wych�są�wy�-
ciecz�ki:�pod fi�gu�rę�św.�Bar�ba�ry�przy ko�ście�le�oraz�na ta�ras�wi�do�ko�-
wy�ko�pal�ni�„Beł�cha�tów”.�Roz�ryw�ko�wą�i in�te�gra�cyj�ną�funk�cję�mia�ła
piąt�ko�wa�dys�ko�te�ka,�pod�czas�któ�rej�za�ba�wy�i wró�żby�an�drzej�ko�we
po�pro�wa�dzi�li�har�ce�rze�z 5.�dru�ży�ny�„Nie�bo”.

W so�bot�nie�przed�po�łu�dnie�po śnia�da�niu�uczest�ni�cy�raj�du�od�by�li
pie�szą�wy�ciecz�kę�do kom�plek�su�SOL�PARK.�Tu�od�by�ły�się�po�zo�sta�-
łe�punk�ty�pro�gra�mu:�tur�niej�pły�wac�ki,�zwie�dza�nie�kom�plek�su,�pod�su�-
mo�wa�nie�kon�kur�sów,�wrę�cze�nie�na�gród,�upo�min�ków�i pa�mią�tek�dla
uczest�ni�ków�im�pre�zy.

– Ko�lej�ny�rajd�bar�bór�ko�wy�w Klesz�czo�wie�umo�żli�wił�mło�dym�lu�-
dziom�ak�tyw�ne� i atrak�cyj�ne�spę�dza�nie�cza�su�wol�ne�go� i po�zna�nie
czę�ści�wa�lo�rów�kra�jo�znaw�czych�na�szej�gmi�ny�– mó�wi�kie�row�nik�raj�-
du,�opie�kun�Szkol�ne�go�Ko�ła�PTSM�Agniesz�ka�Szczę�sna.�– Ucznio�-
wie�mie�li�mo�żli�wość�po�znać�cie�ka�we�for�my�spę�dza�nia�wol�ne�go�cza�-
su�ro�biąc�to,�co�lu�bią,�czym�się�in�te�re�su�ją�i pa�sjo�nu�ją.�Pro�gram�raj�du
był�tak�uło�żo�ny,�by�ka�żdy�je�go�uczest�nik�mógł�zna�leźć�coś�dla�sie�bie.

Wy�jąt�ko�wo� licz�nie� uczest�ni�czy�li� w im�pre�zie� przed�sta�wi�cie�le
klesz�czow�skich�szkół.�Szko�łę�pod�sta�wo�wą�re�pre�zen�to�wa�ło 62�człon�-
ków�Szkol�ne�go�Ko�ła�PTSM�z klas IV�-VII oraz 16�gim�na�zja�li�stów.

JS

W

Pro po zy cja obo zów let nich
ne�to�wej�GOK�(www.�gok.�klesz�czow.pl/�ak�tu�al�no�sci).�

6.�Od�płat�ność�za obo�zy�w kwo�cie:�
•�150 zł�– obóz�kra�jo�wy 14-dnio�wy�
•�100 zł�obóz�kra�jo�wy 7-dnio�wy�

7.�Za�pi�sy�wy�łącz�nie�do dnia 08.01.2018�ro�ku�– za�pi�sy�po ter�mi�nie
usta�lo�nym�przez�GOK�nie�bę�dą�bra�ne�pod uwa�gę.

UWA�GA:�w dniu 29.12.2017�r.�za�pi�sy�nie�bę�dą�przyj�mo�wa�ne.
8.�Wa�run�kiem�zor�ga�ni�zo�wa�nia�po�szcze�gól�nych� form�obo�zów� jest
zgło�sze�nie�się�przy�naj�mniej 20�osób�na da�ny�obóz.

9.�Kon�kret�ny�ter�min�oraz�miej�sca�or�ga�ni�za�cji�obo�zów�po�da�ne�zo�sta�-
ną�po roz�strzy�gnię�ciu�prze�tar�gu.

10.�Bli�ższe�in�for�ma�cje�do�ty�czą�ce�obo�zu�udzie�la�ne�są�w sie�dzi�bie
GOK�w Klesz�czo�wie�lub�pod nu�me�rem�te�le�fo�nu 44/ 731-32-30.

Otwar�cie XII raj�du�„Bar�bór�ka�w Klesz�czo�wie”

Na�gro�dzo�na�wi�do�ków�ka�Do�mi�ni�ki�Gre�la�(SP�Mi�le�jów)
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blo�gu�„Wo�la�Grzy�ma�li�na�– wspo�mnie�nia�z miej�sca,�któ�re�go
nie� ma”,� za�ło�żo�nym� we� wrze�śniu 2016� r.� pod ad�re�sem

http://wo�la�grzy�ma�li�na.blog�spot.com� po�ja�wia�ją� się� wpi�sy� by�łych
miesz�kań�ców�tej�wio�ski,�któ�ra�znik�nę�ła�z po�wierzch�ni�zie�mi.

Szkol�na�kro�ni�ka�i sta�re�ma�py
Po stycz�niu 2017�ro�ku�ak�tyw�ność�blo�ge�rów�z Wo�li�Grzy�ma�li�nej

zna�czą�co�spa�dła.�By�ły�na�wet�mie�sią�ce�bez�żad�nej�no�wej�not�ki.�Oży�-
wie�nie�przy�szło�w sierp�niu.�Bar�dzo�wa�żną�ro�lę�w roz�wo�ju�blo�ga�ode�-
grał�Ja�ro�sław�Ro�go�ziń�ski,� któ�ry�swój�pierw�szy�wpis�za�mie�ścił 13
czerw�ca.�Na po�czą�tek�po�chwa�lił�ideę�(„Po�mysł�na za�ło�że�nie�blo�ga
o Wo�li�Grzy�ma�li�nej�to�strzał�w dzie�siąt�kę”),�a po�tem�od�no�to�wał�krót�-
ki,�ale�bar�dzo�ob�ra�zo�wy�opis�ro�dzin�nej�wsi:

„By�łem�miesz�kań�cem�tej�miej�sco�wo�ści�przez 15�lat,�czy�li�od mo�-
men�tu�na�ro�dzin,�aż�do chwi�li�gdy�wy�sie�dli�ła�nas�ko�pal�nia�Beł�cha�tów
w li�sto�pa�dzie 1984�ro�ku.�To�by�ło 15�wspa�nia�łych�lat�mo�je�go�dzie�ciń�-
stwa.�Wo�la�Grzy�ma�li�na�to�by�ła�ta�ka�wio�ska�ja�kich�dzi�siaj�już�nie�ma.
Pa�mię�tam�życz�li�wych�lu�dzi,�za�rad�nych�go�spo�da�rzy,�za�dba�ne�po�se�-
sje,�obo�ry�peł�ne�zwie�rząt,�ła�ny�zbóż,�po�dwór�ka�otwar�te�na lu�dzi�zży�-
tych�ze�so�bą�od po�ko�leń.�Nie�by�ło�do�mo�fo�nów�i wy�so�kich�ży�wo�pło�-
tów,�nie�by�ło�na�pi�sów�przy wej�ściu�<uwa�ga�zły�pies>,�ale�by�ła�otwar�-
tość�i go�to�wość�do wza�jem�nej�po�mo�cy.�Jak�to�mi�ło�so�bie�po�wspo�mi�-
nać�tam�te�sta�re,�do�bre�cza�sy”.

Du�że�za�in�te�re�so�wa�nie�mu�sia�ły�wy�wo�łać�ze�ska�no�wa�ne�przez�J.
Ro�go�ziń�skie�go�i suk�ce�syw�nie�za�miesz�cza�ne�na blo�gu�kart�ki�z hi�sto�-
rią�szko�ły�w Wo�li�Grzy�ma�li�nej.�To�pi�sa�na�od�ręcz�nie�przez�ko�lej�nych
kie�row�ni�ków�tej�pla�ców�ki�szkol�na�kro�ni�ka.�Sta�no�wi�ła�nie�tyl�ko�do�sko�-
na�łe�uzu�peł�nie�nie�wcze�śniej�szych�szkol�nych�wspo�min�ków.�Da�ła�oka�-
zję�do uzu�peł�nie�nia�hi�sto�rii�wsi.�W tym�miej�scu�przy�po�mnę,�że�ma�te�-
riał� hi�sto�rycz�ny� opar�ty� na tej� sa�mej� kro�ni�ce� opu�bli�ko�wa�li�śmy
w dwóch�wy�da�niach�„In�for�ma�to�ra�Klesz�czow�skie�go”�– w ostat�nim
z 2007�i pierw�szym�z 2008�ro�ku.�Uka�zał�się�pod ty�tu�łem�„Za�mknię�ty
roz�dział”.�Wy�da�nia�„IK”�z tam�tych�lat�nie�zo�sta�ły�do�tych�czas�udo�stęp�-
nio�ne�w for�ma�cie�PDF�na stro�nie�in�ter�ne�to�wej�gmi�ny.�Mo�żna�po nie
się�gnąć�np.�w gmin�nej�bi�blio�te�ce.

Po�czą�tek�szkol�nej�kro�ni�ki
„Dzie�je�wsi.�Po pra�wej�stro�nie�dro�gi�do Beł�cha�to�wa�po�ło�żo�na�by�-

ła� wieś�Wo�la� Grzy�ma�li�na,� gdzie� obec�nie� znaj�du�je� się� cmen�tarz.
W środ�ku�wsi�stał�ko�ściół�drew�nia�ny,�któ�ry�po�zo�stał�do dziś�i jest
pod ochro�ną,�ja�ko�za�by�tek.�Do�my�by�ły�ta�kże�drew�nia�ne.�W obec�nym
nad�le�śnic�twie�był�ma�ją�tek�dzie�dzi�ca,�u któ�re�go�lu�dzie�pra�co�wa�li.�Na�-
zy�wał�się�Grzy�ma�ła.�Wieś�stop�nio�wo�roz�bu�do�wy�wa�ła�się�po prze�ciw�-
nej�stro�nie�dro�gi�na zie�mi�ogól�no�-wiej�skiej.�

W 1918�r. 4�mar�ca�ca�ła�wieś�spło�nę�ła�za wy�jąt�kiem�sze�ściu�do�-
mów.�Po�żar�wy�szedł�z ma�jąt�ku.�W 1919�r.�od�bu�do�wa�no�trzy�za�bu�do�-
wa�nia�go�spo�dar�skie,�ale�już�po prze�ciw�nej�stro�nie�dro�gi.

W 1922�r.�wy�zna�czo�no�pla�ce�po ko�ma�sa�cji�grun�tów�pod bu�do�wę
do�mów,�któ�re�obec�nie�sto�ją.�Po woj�nie�zbu�do�wa�no�z ce�gły�do�my
i du�żo�prze�bu�do�wa�no�ze�sta�rych,�drew�nia�nych�na mu�ro�wa�ne.�Wieś
jest�ma�ła,� li�czy…..�Obec�nie�po�zo�sta�ły�czte�ry�do�my�sta�re� i ni�skie”
– ta�kie�in�for�ma�cje�za�pi�sa�ne�pod da�tą 20�wrze�śnia 1960�r.�za�no�to�wa�-
ła�ów�cze�sna�kie�row�nik�szko�ły�w Wo�li�Grzy�ma�li�nej,�Ja�ni�na�Owcza�rek.
O tym,�ile�osób�za�miesz�ki�wa�ło�wieś�w 1960�ro�ku�z kro�ni�ki�się�nie�do�-
wie�my.�Miej�sce�z wie�lo�krop�kiem�nie�do�cze�ka�ło�się�ni�gdy�uzu�peł�nie�-
nia.

Wo�la�w la�tach�oku�pa�cji
Dal�szy�ciąg�szkol�nej�kro�ni�ki,�za�ty�tu�ło�wa�ny�„O szko�le�po wy�zwo�-

le�niu”�jest�ma�ło�czy�tel�ny.�Praw�do�po�dob�nie�wy�bla�kły�atra�ment�nie�od�-
bił�się�dość�wy�raź�nie�pod�czas�ro�bie�nia�kse�ro�ko�pii.�Z frag�men�tów,
któ�re�na�da�ją�się�do od�czy�ta�nia�wy�ni�ka,�że�w okre�sie�oku�pa�cji�miesz�-
kań�cy�Wo�li�Grzy�ma�li�nej�zo�sta�li�w du�żej�czę�ści�wy�sie�dle�ni.�Ci,�któ�rym
uda�ło�się�unik�nąć�wy�wóz�ki�do pra�cy�w nie�miec�kich�go�spo�dar�stwach
rol�nych�po�ło�żo�nych�na te�re�nie�Prus,�mu�sie�li�na�dal�pra�co�wać�na ro�li,
ale�w go�spo�dar�stwach�zaj�mo�wa�nych�przez�Niem�ców,�ścią�gnię�tych
na ten�te�ren�z Ru�mu�nii.�Wo�la�Grzy�ma�li�na,�po�dob�nie�jak�więk�szość
wio�sek�dzi�siej�szej�gmi�ny�Klesz�czów�le�ża�ła�wte�dy�w ob�rę�bie�Kra�ju
War�ty�– jed�nost�ki�ad�mi�ni�stra�cyj�nej�na�le�żą�cej�do Rze�szy.�Gra�ni�ca
Kra�ju�War�ty�i Ge�ne�ral�nej�Gu�ber�ni�prze�bie�ga�ła�nie�zbyt�da�le�ko�– na li�-
nii�Wi�daw�ki,�prze�pły�wa�ją�cej�m.in.�przez�Pia�ski.

Pod�czas�oku�pa�cji�szko�ła�w Wo�li�Grzy�ma�li�nej�słu�ży�ła�wy�łącz�nie
edu�ko�wa�niu�nie�miec�kich�dzie�ci.�Po wy�zwo�le�niu�wzno�wi�ła�swo�ją�dzia�-
łal�ność�ja�ko�szko�ła�czte�ro�kla�so�wa.�Nie�czy�tel�ne�jest�na�zwi�sko�na�-
uczy�cie�la,�któ�ry�ja�ko�pierw�szy�pod�jął�tu�pra�cę.�Dal�sze�za�pi�ski�są�już
czy�tel�ne.�Do�wia�du�je�my�się�z nich,�że�w la�tach 1947-1950�w szko�le

uczy�ła� na�uczy�ciel�ka� o na�zwi�sku�Bar�to�sik.�Na ko�lej�ne� czte�ry� la�ta
szko�ła�zo�sta�ła�za�mknię�ta.�Ucznio�wie�mu�sie�li�cho�dzić�do Łę�kiń�ska.

„Wo la Grzy ma li na…” – blog pe łen wspo mnień (2)
Na
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Ma�rzec 1966�– gru�pa�uczniów�kl. VI i VII

przed roz�bu�do�wa�ną�szko�łą

mi�na�Klesz�czów�prze�kro�czy�ła 6�ty�się�cy�sta�łych�miesz�kań�ców.
Tę�okrą�głą� licz�bę�swo�ich�oby�wa�te�li�osią�gnę�ła�do�kład�nie 6

grud�nia�przed po�łu�dniem. 6-ty�sięcz�ny�miesz�ka�niec�to�Krzysz�tof�Stę�-
pień�(rocz�nik 1992).�Do tej�po�-
ry� był�miesz�kań�cem�Bru�dzic.
Pan� Krzysz�tof� oże�nił� się
w Klesz�czo�wie.�Świę�ta�Bo�że�-
go�Na�ro�dze�nia�były�dla�nie�go
pierw�szy�mi�w no�wym�miej�scu
za�miesz�ka�nia.

K.�Stę�pień�jest�z wy�kształ�-
ce�nia� ku�cha�rzem,� ale� te�raz
pra�cu�je�na ma�ga�zy�nie�w jed�-
nej�z firm�w Ra�dom�sku.

Po�ziom 5� ty�się�cy� sta�łych
miesz�kań�ców� na�sza� gmi�na

osią�gnę�ła�w ro�ku 2012,�ta�kże�w grud�niu.�Jak�po�ka�zy�wa�ły�sta�ty�stycz�-
ne�spra�woz�da�nia�rok 2012�za�koń�czył�się�licz�bą 5009�miesz�kań�ców.

JS

G grud�nia� Gmin�ny� Ośro�dek� Kul�tu�ry� w Klesz�czo�wie� go�ścił
uczest�ni�ków V Kon�kurs�Ko�lęd�i Pa�sto�ra�łek�„Ko�lę�do�wać�Ma�łe�-

mu”.�Or�ga�ni�za�to�rem�tej�śpie�wa�czej�ry�wa�li�za�cji�by�ło�Pu�blicz�ne�Przed�-
szko�le�Sa�mo�rzą�do�we�w Klesz�czo�wie.�Ka�żdy�ze�zgło�szo�nych�sze�ścio�lat�-
ków�bądź�uczniów�klas�pierw�szych�mógł�za�pre�zen�to�wać�jed�ną,�do�wol�-
ną�ko�lę�dę�lub�pa�sto�rał�kę.�
Wszyst�kich�wy�ko�naw�ców�oce�nia�ło�ju�ry,�zło�żo�ne�z osób�zaj�mu�ją�cych�się
dzia�łal�no�ścią�w sfe�rze�mu�zycz�nej�(Sła�wo�mir�Sza�frań�ski,�Woj�ciech�Ko�ła�-
tek,�To�masz�Stę�pień).
Na�gro�dy�i wy�ró�żnie�nia�otrzy�ma�li:
•�w ka�te�go�rii�„PRZEDSZ�KO�LA”: I m.�– Rok�sa�na�Par�ty�ka�(Łusz�cza�no�wi�-
ce),�Ju�lia�Ko�tlic�ka�(Łę�kiń�sko); II m.�– Han�na�Szlu�ga�(Klesz�czów); III m.
– We�ro�ni�ka�Gu�ryl�(Łusz�cza�no�wi�ce);�wy�ró�żnie�nia�– Ad�rian�na�Ziaj�kie�-
wicz�(Klesz�czów),�Blan�ka�Ko�wal�czyk�(Łę�kiń�sko).
•�w ka�te�go�rii�„SZKO�ŁY�POD�STA�WO�WE”: I m.�– Po�la�Ja�rząb�kow�ska�(SP
Klesz�czów),�Na�ta�lia�Woj�tan�(SP�Łę�kiń�sko); II m.�– Ur�szu�la�Pał�czyń�ska
(SP�Klesz�czów); III m.�– Mar�ta�Go�rząd�(SP�Klesz�czów);�wy�ró�żnie�nia
– Va�nes�sa�Kieł�bik�(SP�Łę�kiń�sko),�Le�na�Traj�dos�(SP�Klesz�czów).

JS
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W 1954�r.�w Wo�li�Grzy�ma�li�nej�po�now�nie�otwar�to�szko�łę,�ale�ja�ko�trzy�-
kla�so�wą�fi�lię�szko�ły�w Łę�kiń�sku.�Był�w niej�za�trud�nio�ny�je�den�na�uczy�-
ciel.�Przez�dwa�la�ta�pra�co�wa�ła�tu�Te�re�sa�Okoń�ska,�a kie�dy�ode�szła
na urlop�ma�cie�rzyń�ski�za�stą�pił�ją�Ja�cek�Or�ga�ni�ściak.

Dzię�ki�bu�do�wie�no�wej�szko�ły�w 1956�r.�pla�ców�-
kę� w Wo�li� Grzy�ma�li�nej� mo�żna� by�ło� po�więk�szyć
do pię�ciu�od�dzia�łów.�„Wresz�cie�miesz�kań�cy�zbu�do�-
wa�li� wła�sny� bu�dy�nek� szkol�ny� swo�im� wy�sił�kiem
i za swo�je� pie�nią�dze,� więc�mo�gli� cie�szyć� się,� że
dzie�ci�bę�dą�mia�ły�wy�go�dę”�– za�no�to�wa�ła�pod da�-
tą 28�wrze�śnia 1960�r.�Ja�ni�na�Owcza�rek.�Ko�lej�ne
wpi�sy�na kar�tach�kro�ni�ki�szko�ły�w Wo�li�Grzy�ma�li�nej
zna�leźć�mo�żna�na stro�nach�oma�wia�ne�go�blo�ga.

Po�zo�stał�ślad�na ma�pach
Po za�koń�cze�niu�pu�bli�ka�cji�szkol�nej�kro�ni�ki�Ja�ro�-

sław�Ro�go�ziń�ski�za�czął�pre�zen�to�wać�na blo�gu�wy�-
cin�ki�hi�sto�rycz�nych�map,�po�ka�zu�ją�cych�m.in.�Wo�lę
Grzy�ma�li�ną.�Więk�szy�wy�ci�nek�daw�nej�ma�py�gmi�ny
Klesz�czów,�któ�ry�zamieszczamy�obok,�zo�stał�nam
udo�stęp�nio�ny�przez�Ad�ria�na�Ku�ła�ka�z Klesz�czo�wa,
stu�diu�ją�ce�go�w czę�sto�chow�skiej�Aka�de�mii�im.�Ja�na
Dłu�go�sza.�Ma�pa�zo�sta�ła�wy�ko�rzy�sta�na�w je�go�pra�cy
in�ży�nier�skiej,�po�świę�co�nej�od�dzia�ły�wa�niu�KWB�Beł�-
cha�tów�i Elek�trow�ni�Beł�cha�tów�na śro�do�wi�sko.

Wi�dać�wy�raź�nie,�że�Wo�lę�Grzy�ma�li�ną�od�dzie�la�ły�od Klesz�czo�wa
i Łę�kiń�ska�pod�mo�kłe�te�re�ny,�na któ�rych�eks�plo�ato�wa�no�za�le�ga�ją�ce�tu
po�kła�dy�tor�fu.�Sta�rym�miesz�kań�com�gmi�ny,�zwłasz�cza�wła�ści�cie�lom
pól�upraw�nych�w tej�oko�li�cy�przy�po�mną�się�na�zwy�ta�kie�jak:�Bu�cy�na,
Sze�ro�kie,�Ro�ki�ty�czy�Świę�to�jan�ka.

Wróć�my�jesz�cze�do blo�ga,�po�świę�co�ne�go�Wo�li�Grzy�ma�li�nej.�Ko�-
lej�ny�roz�bu�do�wa�ny�przez�J.�Ro�go�ziń�skie�go�wą�tek�hi�sto�rycz�ny�do�ty�-

czy�fol�war�ku�Mo�drze�wiec�i dzie�jów�Kon�stan�te�go�Bo�rzęc�kie�go,�wy�wo�-
dzą�ce�go�się�z miej�sco�wej,�zie�miań�skiej�ro�dzi�ny.�To�po�stać�barw�na
i cie�ka�wa,�któ�ra�– co�praw�da�– nie�za�ist�nia�ła�w hi�sto�rii�Pol�ski,�ale
za to�jest�wy�mie�nia�na�wśród�hi�sto�rycz�nych�po�sta�ci�z cza�sów�Tur�cji

osmań�skiej.�K.�Bo�rzęc�ki�za�cią�gnął�się�bo�wiem�do ar�mii�tu�rec�kiej�i do�-
szedł�w niej�do stop�nia�ge�ne�ra�ła�ja�ko�Mu�sta�fa�Dże�la�led�din.

Z za�in�te�re�so�wa�niem�bę�dzie�my�za�glą�dać�do blo�ga�o Wo�li�Grzy�-
ma�li�nej,�li�cząc�na to,�że�wpi�sy�ró�żnych�osób,�któ�re�bę�dą�się�chcia�ły
po�dzie�lić�swo�imi�wia�do�mo�ścia�mi,�wpro�wa�dzą�tam�ko�lej�ne,�cie�ka�we
wąt�ki.

J. Stra choc ki
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W szkol nym spo rcie
Trze�ci�w te�ni�sie.�Dru�ży�ny�dziew�cząt�i chłop�ców�re�pre�zen�to�wa�-

ły�ZSP�w Klesz�czo�wie�w mi�strzo�stwach�po�wia�tu�w te�ni�sie�sto�ło�wym.
Od�by�ły�się�one 14�grud�nia�w Ze�lo�wie.�Oby�dwa�ze�spo�ły�za�koń�czy�ły
za�wo�dy�zdo�by�ciem�trze�cich�miejsc.�Przy sto�łach�te�ni�so�wych�gra�ły:
Na�ta�lia�Kur�czew�ska,�Ka�ro�li�na�Mar�szał,�Jo�an�na�Beś�ka,�Łu�kasz�Łysz�-
ko�wicz,�Ma�te�usz�Gał�czyń�ski�i Mi�chał�Pio�trow�ski.
Lek�ko�atle�ci�w Spa�le.�W lek�ko�atle�tycz�nych�ha�lo�wych�za�wo�dach

LZS�woj.�łódz�kie�go�w Spa�le�aż 18�uczniów�re�pre�zen�to�wa�ło�Szko�łę
Pod�sta�wo�wą�w Łę�kiń�sku.�Ry�wa�li�zo�wa�li�z 286�in�ny�mi�za�wod�ni�ka�mi.

„Zręcz ne ucznia ki”
grud�nia�w Szko�le�Pod�sta�wo�wej�w Łę�kiń�sku�od�był�się�tur�niej
na pod�su�mo�wa�nie�pro�jek�tu�„Zręcz�ne�ucznia�ki”.�Ucznio�wie

z pię�ciu�szkół�wo�je�wódz�twa�łódz�kie�go�(SP�Gi�dle,�SP�Ma�ko�wi�ska,�SP
Sę�dzie�jo�wi�ce,�SP�Za�po�li�ce,�SP�Łę�kiń�sko)�ry�wa�li�zo�wa�li�w 3�kon�ku�-
ren�cjach:�pił�ka�ręcz�na,�dwa�ognie�i rzu�ty�do ce�lu.�Za�ło�że�niem�pro�jek�-
tu,�któ�re�go�twór�cą�jest�by�ły�pił�karz�ręcz�ny�i tre�ner�Je�rzy�Boń�czak,
jest�zwięk�sze�nie�za�in�te�re�so�wa�nia�dzie�ci�grą�w pił�kę�ręcz�ną.�W im�-
pre�zie�w SP�Łę�kiń�sko�bra�ła�też�udział�Pau�li�na�Cie�ślak�– skrzy�dło�wa
MKS�Piotr�ko�via�z Piotr�ko�wa�Try�bu�nal�skie�go.

W tur�nie�ju�wy�gra�ła�dru�ży�na�SP�Ma�ko�wi�ska,�a SP�Łę�kiń�sko�za�ję�-
ło�czwar�te�miej�sce.�Dru�ży�nę�z Łę�kiń�ska�two�rzy�li:�Wik�tor�Fryś,�Wik�tor
Kał�ka,�Mi�łosz�Kę�sy,�Bar�tosz�Ko�wal�czyk,�Kry�stian�Wi�śniew�ski,�Do�mi�-
nik� Staw�ski,� Mi�chał�Mo�reń,�Adam�Ol�czyk,� Ju�lian� Pie�cyk,�Mi�chał
Grąc�ki,�Szy�mon�Bo�ro�wiec�ki,� Ju�lia�So�bo�ciń�ska,�Ma�te�usz�Bie�lec�ki
oraz�dziew�czy�ny:�Halsz�ka�Py�ka,�Mał�go�rza�ta�Pod�lej�ska�i Ni�ko�la�Siw�-
czyk.

„Ma ły Ra tow nik RWSK”
w przed szko lu

a�tow�ni�cy�ze�Sto�wa�rzy�sze�nia�„Ra�tow�nic�two�Wod�ne�Sol�park
Klesz�czów” 12�grud�nia�go�ści�li�w przed�szko�lu�w Sul�mie�rzy�-

cach.�Prze�pro�wa�dzi�li�tu�za�ję�cia�„Ma�ły�Ra�tow�nik�RWSK”�w trzech�ró�-
żnych�gru�pach�wie�ko�wych.�W su�mie�wzię�ło�w nich�udział 61�dzie�ci.

Pod�czas�za�jęć�przy�po�mnia�no�przed�szko�la�kom�nu�me�ry�ra�tun�ko�-
we�i spo�sób�po�wia�da�mia�nia�słu�żb�o zda�rze�niu.�Ra�tow�ni�cy�po�ka�za�li,

jak� na�le�ży� spraw�dzać� czyn�no�ści
ży�cio�we� po�szko�do�wa�ne�go,� jak
ukła�da�się�go�w „po�zy�cji�bez�piecz�-
nej”,�jak�wy�ko�nu�je�się�ma�saż�ser�ca.
Dzie�ci�mia�ły�oka�zję�ćwi�czyć�ra�zem
z ra�tow�ni�ka�mi.

Sto�wa�rzy�sze�nie� RWSK� dzia�ła
w Klesz�czo�wie�od nie�speł�na�dwóch
lat.�Za�ję�cia�prze�pro�wa�dzo�ne�w Sul�-

mie�rzy�cach�by�ły�jed�ną�z sze�re�gu�ak�cji,�or�ga�ni�zo�wa�nych�przez�sto�-
wa�rzy�sze�nie.�Pro�mu�ją�one�zdro�wy�styl�ży�cia,�bez�pie�czeń�stwo�i za�-
sa�dy�udzie�la�nia�pierw�szej�po�mo�cy.

(opr. JS)
S p o r t

S p o r t
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„Wo la Grzy ma li na…” – blog pe łen wspo mnień (2)

Wy�ci�nek�ma�py�z Wo�lą�Grzy�ma�li�ną�i jej�oko�li�ca�mi
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krótkie terminy wykonania

609-556-290
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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 (osie -
dle „Za ci sze” i fir my w Klesz czow skich Stre -
fach Prze my sło wych) – w spół ce „Ener go ser -
wis Klesz czów” – tel. (44) 735-17-67 lub 607
354 226 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

Mi ko łaj ko we pły wa nie
i�ko�łaj�ko�wy�Tur�niej�Pły�wac�ki�zo�stał�zor�ga�ni�zo�wa�ny�na pły�wal�ni�w kom�plek�sie�SOL�-
PARK.�Udział�bra�li�za�wod�ni�cy�z rocz�ni�ków 2004-2010.�Wśród�dziew�cząt�naj�le�piej

spi�sa�ły� się:� Ju�lia� Te�sla� (r. 2009-2010);�An�to�ni�na� No�wak� (r. 2007);� Ma�ja� Żar�now�ska
(r. 2006);�Da�ria�Go�ła�sa�(r. 2004-2005).�W gro�nie�chłop�ców�pierw�sze�miej�sca�za�ję�li:�Alex
Mi�chal�ski�(r. 2009);�An�to�ni�Ko�szur�(r. 2008);�Oli�wier�Krzysz�kow�ski�(r. 2007);�Sa�mu�el�Pi�-
skor�ski�(r. 2006);�Mi�chał�Ko�szur�(r. 2004-2005).

Ha lo we tur nie je pił ka rzy
Ze�spół�tramp�ka�rzy�Ome�gi�Klesz�czów�wy�stą�pił�w tur�nie�ju�w Szczer�co�wie.�Wśród 12

dru�żyn�Ome�ga�wy�wal�czy�ła�pią�te�miej�sce.�Tre�ne�rem�dru�ży�ny�jest�Da�wid�Pe�roń�ski.
***

Osiem�dru�żyn�pił�kar�skich�z rocz�ni�ka 2007�ry�wa�li�zo�wa�ło�w SOL�PAR�KU.�Tur�niej�zor�ga�-
ni�zo�wał�LKS�Ome�ga�Klesz�czów�oraz� ro�dzi�ce�na�szych�pił�ka�rzy.�Za�wod�ni�cy� tre�no�wa�ni
przez�Woj�cie�cha�Wę�glar�skie�go,�wy�wal�czy�li�pią�te�miej�sce.

***
W Mosz�cze�ni�cy,�w tur�nie�ju�Con�cor�dia�Cup�wal�czy�li�tramp�ka�rze�pro�wa�dze�ni�przez D.

Pe�roń�skie�go.�Za�ję�li�dru�gie�miej�sce�wśród�sze�ściu�uczest�ni�czą�cych�dru�żyn.

Lau ry dla Ome gi i jej za wod ni ków
Ze�lo�wie�od�by�ło�się�pod�su�mo�wa�nie�ro�ku�spor�to�we�go�Ra�dy�Po�wia�to�wej�Zrze�sze�nia
LZS.�W ple�bi�scy�cie�na naj�lep�szych�spor�tow�ców�pierw�sze�miej�sce�za�ję�ła�Syl�wia

Oleś�kie�wicz,� dru�gie� Ka�ro�li�na� Izne�ro�wicz,
a trze�cie� – Klau�dia�Ołu�bek.�Prze�my�sław
Gaw�ry�siak�był�pią�ty.�W ka�te�go�rii�„spor�to�we
od�kry�cie 2017�ro�ku”�zo�sta�li�wy�ró�żnie�ni�Fi�lip
Dzie�ciąt�kow�ski�i Szy�mon�Po�daw�ca.�

Pod�czas�pod�su�mo�wa�nia�ro�ku�spor�to�-
we�go�Ra�dy�Wo�je�wódz�kiej�Zrze�sze�nia�LZS
w Ło�dzi�Ome�ga�Klesz�czów�za�ję�ła�trze�cie
miej�sce� we� współ�za�wod�nic�twie� naj�lep�-
szych� rad� gmin�nych� i miej�sko�-gmin�nych
Zrze�sze�nia�LZS.�Syl�wia�Oleś�kie�wicz�uzy�-
ska�ła� szó�ste� miej�sce� wśród� naj�lep�szych

spor�tow�ców�LZS�w na�szym�wo�je�wódz�twie.�Za wy�so�kie�miej�sca�w spor�to�wej�ry�wa�li�za�cji
szkół�uho�no�ro�wa�ne�zo�sta�ły�szko�ły�z na�szej�gmi�ny�– za�rów�no�SP�Klesz�czów,�SP�Łę�kiń�-
sko,�Gim�na�zjum�w Klesz�czo�wie,�jak�i Ze�spół�Szkół�Po�nad�gim�na�zjal�nych�w Klesz�czo�wie.

(opr. JS)

S p o r t

S p o r t

S p o r t
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Ma lo wa li 
„Fa bry kę św. Mi ko ła ja”
e�ma�tem�mi�ko�łaj�ko�we�go�kon�kur�su�pla�stycz�ne�go,�zor�ga�ni�zo�-
wa�ne�go�przez�Gmin�ny�Ośro�dek�Kul�tu�ry�w Klesz�czo�wie,�by�-

ła�„Fa�bry�ka�św.�Mi�ko�ła�ja”.�O du�żym�za�in�te�re�so�wa�niu�dzie�ci�świad�czy
fakt,�że�na kon�kurs�wpły�nę�ło�aż 285�malunków.�Wie�le�zajęcia�mia�ło
więc�ju�ry,�któ�re�oce�nia�ło�kon�kur�so�we�pra�ce.�W gro�nie�ju�ro�rów�za�sie�-
dli:�Jo�an�na�Guc�– za�stęp�ca�wój�ta�gmi�ny�Klesz�czów;�Sła�wo�mi�ra�Mro�-
zo�wicz�– dy�rek�tor�Gmin�ne�go�Ośrod�ka�Kul�tu�ry�w Klesz�czo�wie;�Mi�chał
Sza�tan�– in�spek�tor�ds.�pro�mo�cji�w Urzę�dzie�Gmi�ny�w Klesz�czo�wie.

W gru�pie�przed�szkol�nej�wy�ró�żnie�nia�otrzy�ma�li�na�stę�pu�ją�cy�au�to�-
rzy:
Ka�te�go�ria I (3-lat�ki):�Alek�san�der�Fru�kacz,�An�to�ni�na�Bla�da,�Ka�ta�-

rzy�na�Sza�ta�niak,�Zu�zan�na�Gro�chul�ska,�Zu�zan�na�Za�tor�ska.
Ka�te�go�ria I (4-lat�ki):�Adam�Olej�nik,�Ame�lia�He�jak,�Jo�wi�ta�To�kar�-

ska,�Le�na�Ma�tusz�czak,�Wik�tor�No�wic�ki�(fot. 1).
Ka�te�go�ria I (5-

lat�ki):� Ada� Łycz�-
kow�ska,�Da�niel�So�-
bo�ciń�ski,�Mag�da�le�-
na� Bie�lec�ka,� Oli�-
wier� Okoń,� Zo�fia
Ma�zur.
Ka�te�go�ria I (6-

lat�ki):� Alan� Klim�-
czyk,� Bar�tosz� Kę�-
pa,� Han�na� Gro�-
chul�ska,�Lau�ra�Ma�-
słow�ska,�Le�na�Koł�-

tu�nik.
W dwóch�po�zo�sta�łych�ka�te�go�riach�oce�nia�ne�by�ły�pra�ce�uczniów

szkół�pod�sta�wo�wych.�Tu�oprócz�wy�ró�żnień�ju�ry�przy�zna�ło�też�na�gro�-
dy.

Ka�te�go�ria II
(kla�sy I�-III): I m.
– Szy�mon� Bia�-
łek; II m.�– Bian�ka
Olas; III m.�– Ania
Ba�ran.� Wy�ró�żnie�-
nia:�Ga�brie�la�Śnie�-
żko,� Ma�ja� Ga�ik,
Szy�mon� Łucz�kow�-
ski.
Ka�te�go�ria III

(kla�sy IV�-VII): I m.
– Mi�łosz� Ma�ło�fiej

(fot. 2); II m.�– Zo�fia�Su�ja�ta; III m.�– Ju�lia�Jur�czyk.�Wy�ró�żnie�nia:�Ame�-
lia�Su�ja�ta,�Ka�ro�li�na�Ol�czyk,�Mi�chał�Mo�reń.
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a�miast�opa�słych�ksią�żko�wych�kro�nik,�do któ�rych�wkle�ja�ło�się
zdję�cia�i za�miesz�cza�ło�opi�sy�naj�wa�żniej�szych�wy�da�rzeń,�pla�-

ców�ki�oświa�to�we�i ró�żne�in�sty�tu�cje�do do�ku�men�to�wa�nia�swo�jej�hi�sto�-
rii�wy�ko�rzy�stu�ją�te�raz�z re�gu�ły�in�ter�ne�to�we�stro�ny.�Jed�ną�z pod�sta�-
wo�wych�za�let�ta�kiej�me�to�dy�jest�przede�wszyst�kim�wy�go�da,�nie�ogra�-
ni�czo�na�wręcz�po�jem�ność�ty�chże�stron,�ła�twość�pu�bli�ko�wa�nia�bo�ga�-
tych�ga�le�rii�i opi�sów�wy�da�rzeń,�a ta�kże�fakt,�że�do�stęp�do ta�kich�wir�-
tu�al�nych�kro�nik�uzy�sku�je� jed�no�cze�śnie�bar�dzo�du�że�gro�no�osób,
prze�by�wa�ją�cych�w ró�żnych�miej�scach.

Od pa�ru�lat�z mo�żli�wo�ści�ta�kie�go�do�ku�men�to�wa�nia�swo�jej�dzia�-
łal�no�ści�ko�rzy�sta�ły�też�sa�mo�rzą�do�we�przed�szko�la�gmi�ny�Klesz�czów.
Dla�dziad�ków� i ro�dzi�ców�przed�szkol�nych�dzie�ci�za�war�tość� ta�kich

stron�www�by�-
ła� bez�cen�nym
zbio�rem� in�for�-
ma�cji�o pro�wa�-
dzo�nych�w pla�-
ców�ce� za�ję�-
ciach,� o or�ga�-
ni�zo�wa�nych
wy�ciecz�kach

i spo�tka�niach,�a ta�kże�dzia�ła�niach�ar�ty�stycz�nych�z udzia�łem�dzie�ci.
Przed�szkol�ne�stro�ny�in�ter�ne�to�we�ma�ją�ko�lo�ro�wą�opra�wę�gra�ficz�-

ną�i jed�ne�go�wspól�ne�go�ad�mi�ni�stra�to�ra,�któ�rym�jest�łódz�ka�fir�ma�Wi�-
kom.�Nie�daw�no�– nie�ste�ty�– zmie�nił�on�wy�gląd�stron�i prze�bu�do�wał
ich�za�war�tość.�Ku�wiel�kie�mu�roz�cza�ro�wa�niu�ro�dzi�ce�nie�znaj�dą�już
ar�chi�wum� z wy�da�rze�nia�mi� z po�przed�nich� lat.� Kto� nie� ko�pio�wał
na bie�żą�co�wia�do�mo�ści�i zdjęć�do�ty�czą�cych�za�jęć�gru�py,�do któ�rej
uczęsz�cza�je�go�dziec�ko,�nie�ma�już�na to�szans.�„No�we�ży�cie”�in�ter�-
ne�to�wych�wi�tryn�roz�po�czę�ło�się�wraz�z bie�żą�cym�ro�kiem�szkol�nym.
Od�wie�dza�jąc� przed�szkol�ne� stro�ny� www� znaj�dzie�my� za�kład�ki:
„O nas”,�„Gru�py”,�„Wy�da�rze�nia”,�„Za�ję�cia�do�dat�ko�we”,�„Re�kru�ta�cja”,
„Dla�ro�dzi�ców”,�„Kon�takt”.

Po�da�je�my�ak�tu�al�ne�in�ter�ne�to�we�ad�re�sy�przed�szko�li:
•�www.ppsklesz�czow.wi�kom.pl
•�www.ppsluszcz.wi�kom.pl�
•�www.ppsle�kin�sko.wi�kom.pl�
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Przed szko la w in ter ne cie

O za�wrót�gło�wy�mo�gła�przy�pra�wić�ilość�sprze�da�wa�nych�ciast.
Prze�pro�wa�dzo�no�też�li�cy�ta�cję�dwóch�ko�szu�lek�spor�to�wych:�siat�kar�-
skiej�dru�ży�ny�PGE�Skra�Beł�cha�tów�(po�szła�za 350�zł)�i te�ni�si�sty�sto�-
ło�we�go�Pa�try�ka�Choj�now�skie�go�(sta�ła�się�wła�sno�ścią�SP�Klesz�czów

za ze�bra�ną� wśród� wszyst�-
kich�uczest�ni�ków�kier�ma�szu
kwo�tę 2136,41�zł).�Koń�co�wa
część�cha�ry�ta�tyw�nej�im�pre�zy
upły�nę�ła� wśród� dźwię�ków
ko�lęd� i pa�sto�ra�łek,� śpie�wa�-
nych�m.in.� przez� lau�re�atów
pią�tej�edy�cji�gmin�ne�go�kon�-
kur�su�„Ko�lę�do�wać�Ma�łe�mu”.

Do 20�grud�nia�or�ga�ni�za�to�rzy�nie�po�da�wa�li�do�kład�nych�efek�tów
te�go�rocz�nej�zbiór�ki,�bo�wiem�ucznio�wie�i ich�ro�dzi�ce�mo�gli�jesz�cze
do świąt�ku�po�wać�ozdo�by�i de�ko�ra�cje,�któ�re�po�zo�sta�ły�po kier�ma�szu.
Wia�do�mo�jed�nak,�że�miesz�kań�cy�na�szej�gmi�ny�oka�za�li�się�jesz�cze
hoj�niej�si�niż�przed ro�kiem� i głę�biej�się�gnę�li�do kie�sze�ni.�Ze�bra�na
kwo�ta�z pew�no�ścią�prze�kro�czy 19�tys.�zł.

„Pra gnie my ser decz nie po dzię ko wać za hoj ność i do bre ser ce
wszyst kim uczest ni kom kier ma szu i za an ga żo wa nym w przy go to wa -
nie tej nie zwy kłej uro czy sto ści”�– czy�ta�my�w in�for�ma�cji,�za�miesz�czo�-
nej 19�grud�nia�na in�ter�ne�to�wej�stro�nie�SP�Klesz�czów.

J. Stra choc ki

Do pi sa li ku pu ją cy...
ciąg�dalszy�ze�str.�7


