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Siedziba ARR „Ar-
reks” przy ulicy Głów-
nej 122 w Kleszczowie 
przechodzi gruntow-
ny remont. Prace roz-
poczęte przestawie-
niem niektórych ścian 
i wymianą starych in-
stalacji, wkroczyły te-
raz w fazę wykończe-
niową. Dużo dzieje się 
także na zewnątrz bu-
dynku. M.in. na dużej 
części wymienione zo-
stało pokrycie dachu.

Więcej na str. 7

27 maja podczas sesji Rady Gminy Kleszczów miała miejsce 
debata nad „Raportem o stanie Gminy Kleszczów za rok 2020”. 
Po jej zakończeniu odbyło się głosowanie nad wotum zaufania 
dla wójta gminy, Sławomira Chojnowskiego. Dziesięcioro radnych 
głosowało „za”, natomiast czworo wstrzymało się od głosu. Jeden 
radny nie uczestniczył w sesji. Tak samo przebiegło głosowanie 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego za 
2020 rok oraz uchwały dotyczącej udzielenia wójtowi gminy abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

To posiedzenie rady, zwołane w szczególnym dniu (27 maja 
to Święto Samorządu Terytorialnego) odbywało się stacjonarnie, 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Radni dyskutując nad „Rapor-
tem” mieli okazję zadawać bezpośrednie pytania nie tylko przed-
stawicielom kierownictwa gminnej administracji, ale również sze-
fom spółek, w których udziały posiada Gmina Kleszczów.

Więcej na str. 3 Rozpoczyna się rywalizacja w konkursie na najschludniejszą 
posesję w gminie Kleszczów. Mogą do niego przystąpić właściciele 
posesji siedliskowych, którzy nie byli nagradzani w ostatnich ośmiu 
edycjach. Ocenie komisji podlegać mają takie kwestie, jak m.in.: 
wygląd posesji, infrastruktura sprzyjająca środowisku, stan urzą-
dzenia działki, a tak-
że sposób gospo-
darowania wodami 
opadowymi (wyko-
rzystanie deszczów-
ki) oraz kompostowa-
nie bioodpadów.

Ponieważ zmieni-
ły się niektóre z do-
tychczasowych wa-
r u n k ó w  k o n k u r s u 
zachęcamy do zapo-
znania się z regulami-
nem. Kartę zgłosze-
nia należy dostarczyć 
do Urzędu Gminy naj-
później 30 czerwca.

Więcej na str. 9

W ostatnim tygodniu maja ruszyły prace na śródpolnych drogach 
w sołectwie Łuszczanowice. Zakres jest dość obszerny, a suma dłu-
gości odcinków dróg, przewidzianych do wyremontowania to aż 4,4 
kilometra. Na początek geodeci wyznaczyli rzeczywisty przebieg 
pasa drogowego, następnie z pomocą koparko-ładowarki usunięto 
warstwy ziemi naniesione przez lata z pól uprawnych na nawierzch-
nię dróg.

Więcej na str. 2

Zmiany we wnętrzu i… 
na dachu

Wójt gminy 
otrzymał absolutorium

Gminny konkurs na 
najschludniejszą posesję

Poprawi się standard 
dróg dojazdowych

Fot. D. Woźniak
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awierzchnia jezdni, których remont właśnie się rozpoczął wynosi blisko 1100 
m kw. Zgodnie z parametrami, podanymi w dokumentach przetargowych, po 

zakończeniu prac przygotowawczych i po rozbiórce starych warstw konstrukcyjnych 
ma być wykonana stabilizacja gruntu cementem, następnie nawiezienie 20-centyme-
trowej warstwy kruszywa i ułożenie dwóch warstw betonu asfaltowego: 4-centymetro-
wej warstwy wiążącej i 5-centymetrowej warstwy ścieralnej.

Projekt zakłada 
również remont obu-
stronnego pobocza, 
obejmujący ułożenie 
15-centymetrowej war-
stwy z destruktu as-
faltowego dwukrotnie 
skropionego emulsją 
asfaltową. Powierzch-
nię przewidzianych do 
takiej naprawy pobo-
czy obliczono na ponad 
430 m kw.

Dodajmy, że w obrębie pasa drogowego przewidzianych do naprawy dojazdów do pól 
wykonana zostanie wycinka „samosiejek” oraz przycięcie zwisających nad drogami gałęzi 
drzew. 

Spółka RAFALIN z Blachowni, z którą gmina zawarła umowę, otrzyma za przepro-
wadzenie naprawy dróg w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii wynagrodze-
nie w kwocie ponad 1,86 mln zł brutto.

JS

abór dzieci do Gminnego Żłobka w Kleszczowie odbywa się na podstawie 
złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych „Karty zgłoszenia dziecka”. 

Można ją pobrać ze strony internetowej www.zlobekkleszczow.pl bądź w sekretariacie 
żłobka przy ul. Jagodowej 4.

Rekrutacja rozpoczęła się 1 czerwca i potrwa do 30 czerwca. Lista kandydatów 
zostanie podana do publicznej wiadomości 2 lipca. W terminie od 5 do 9 lipca rodzic 
potwierdza wolę uczęszczania dziecka do żłobka. Rekrutacja zakończy się 12 lipca 
podaniem do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

Dzieci korzystające obecnie z usług żłobka nie biorą udziału w rekrutacji. Na kolejny 
rok szkolny będą przyjęte automatycznie na podstawie złożonej przez rodzica / praw-
nego opiekuna deklaracji.

Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 
roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie poby-
tu dziecka w żłobku do 4 roku życia.

rząd Gminy w Kleszczowie, nowa część siedziby Szkoły Podstawowej w Łę-
kińsku oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie - to miejsca, 

które 19 maja odwiedzili łódzki kurator oświaty Waldemar Flajszer i dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Trzaskacz.

Goście w towarzystwie wójta Sławomira Chojnowskiego oraz kierownik Referatu Zdrowia, 
Oświaty, Kultury i Pro-
mocji Urzędu Gminy Jo-
anny Guc zostali opro-
wadzeni przez dyrektorki 
wspomnianych szkół po 
szkolnych pracowniach, 
a także innych obiek-
tach służących uczniom 
i nauczycielom. Ponie-
waż wznowione zosta-
ły lekcje, prowadzone 
w trybie stacjonarnym 
wizyta była też okazją 
do rozmowy z uczniami 
kilku klas.

JS

Naprawy potrwają do końca sierpnia

   Zasady rekrutacji dzieci 

Wizyta kuratora oświatyKRÓTKO
Nowe inwestycje
Budowę siłowni zewnętrznej w Żłobnicy gmina 
powierzyła spółce Herkules z Chorzowa. Obiekt 
o wartości brutto 79.338,08 zł ma powstać do 
końca czerwca.
Dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania, 
dotyczącego oświetlenia boiska sportowego 
w Żłobnicy ma wykonać do połowy październi-
ka br. spółka HOGO z Piotrkowa Trybunalskie-
go. Zapisana w umowie wartość prac wyniesie 
14,76 tys. zł brutto.

Konsultacje na ulicy Leśnej
18 maja w godzinach popołudniowych odbyło 
się zwołane przez Urząd Gminy w Kleszczowie 
spotkanie konsultacyjne w sprawie planowanej 
rozbudowy tej ulicy w Łękińsku. Do udziału zo-
stali zaproszeni mieszkańcy i właściciele dzia-
łek, zlokalizowanych wzdłuż ul. Leśnej. Celem 
spotkania było przybliżenie zainteresowanym 
zakresu opracowania projektowego, dotyczą-
cego planów rozbudowy tej ulicy.

Fundacja Servire Homini…
… otrzymała zadanie organizacji zajęć ru-
chowych na świeżym powietrzu przy użyciu 
urządzeń siłowni zewnętrznej dla osób w wie-
ku emerytalnym. Jest to działanie z zakresu 
zadań publicznych, dotyczących aktywizacji 
i integracji społecznej osób w wieku emery-
talnym. Dotacja gminy, udzielona fundacji wy-
nieść ma 10 tys. zł.

Sprzedali stare pojazdy i maszyny
W czwartym przetargu nieograniczonym, zorga-
nizowanym pod koniec kwietnia sprzedawane 
były pojazdy i sprzęt, używany od lat przez spół-
kę Zakład Komunalny „Kleszczów”. Ogłoszenie 
o przetargu, a także zdjęcia oferowanych ma-
szyn i pojazdów zamieszczone były wcześniej 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Nabywców 
znalazły mały autobus marki Iveco, samochód 
ciężarowy Multicar oraz rolnicze sprzęty: roz-
rzutnik obornika i ładowacz „Cyklop”.

Jak wysokie bezrobocie?
Poziom bezrobocia w Polsce utrzymuje się 
ciągle na niskim poziomie dzięki pomocy 
udzielanej przedsiębiorcom z rządowych i lo-
kalnych programów osłonowych. Także w re-
jonie działania Powiatowego Urzędu Pracy 
w Bełchatowie wskaźniki dotyczące liczby za-
rejestrowanych bezrobotnych pozostają na 
stabilnym poziomie. 
Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez 
bełchatowski PUP na koniec marca 2021 r. 
w mieście Bełchatów było 1379 osób bez 
pracy. Przeszło 720 osób bezrobotnych było 
w gminie i mieście Zelowie. Wśród gmin wiej-
skich jedynie gmina Bełchatów miała po-
nad 250 bezrobotnych. W pozostałych gmi-
nach liczba ta wynosiła od 91 (Rusiec) do 183 
(Szczerców). W rejestrach PUP było w tym 
czasie odnotowanych 114 osób bezrobotnych 
z gminy Kleszczów.

(opr. JS) å
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Tematy z sesji

do Gminnego Żłobka
Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) za-

mieszkują na terenie gminy Kleszczów. Dzieci spoza gminy będą przyjmowane tylko 
w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Kleszczów i posiadania wolnych 
miejsc w placówce.

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka zgodnie z ustaloną kolejnością mają:
1) dzieci, których oboje rodziców/ prawnych opiekunów pracuje zawodowo lub uczy się 

w trybie dziennym,
2) dzieci rodzica /prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu 

art. 50. ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3),
3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, w zależno-

ści od możliwości zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki, jakiej wymagają 
one ze względu na swój stan zdrowia,

4) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej),
5) dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do żłobka.

å

KOMUNIKATY
Kasa w urzędzie 
- znowu czynna
Od wtorku 8 czerwca została wzno-
wiona praca kasy w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie. Kasa jest czynna w na-
stępujących godzinach:
● poniedziałek, środa, czwartek, piątek 
od 7:30 do 14:30,
● wtorek od 9:00 do 16:30.
Klientów uprzejmie prosimy o stosowa-
nie się do zasad bezpieczeństwa i zakry-
wanie ust oraz nosa maseczką.

„Plebiscyt Talent” 
- składanie wniosków
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 
zaprasza najwybitniejszych uczniów 
i studentów - mieszkańców gminy 
Kleszczów, do składania wniosków 
związanych z projektem „Plebiscyt Ta-
lent”. Przed złożeniem wniosku należy 
dokładnie zapoznać się z Regulaminem 
nagradzania najwybitniejszych uczniów 
i studentów przez Fundację Rozwoju 
Gminy Kleszczów - „Plebiscyt Talent”.
Termin składania wniosków: ● uczniowie 
mogą składać wnioski najpóźniej do dnia 
30 czerwca br., ● studenci mogą składać 
wnioski najpóźniej do dnia 15 lipca br.
Regulamin oraz wniosek można pobrać 
wchodząc na stronę https://frgk.pl/do-
kumenty-do-pobrania/ lub https://frgk.
pl/programy-wsparcia/dofinansowa-
nie-uczniow/.
Dodatkowe informacje można również 
uzyskać telefonicznie (nr 44/ 731-46-36 
lub 534-555-224).

Trzeci miesiąc spisu 
powszechnego
Czas biegnie szybko. Wkrótce nadejdzie 
półmetek terminu, ustalonego na prze-
prowadzenie Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 
Podstawową i obowiązkową formą w tego-
rocznym spisie ludności jest SAMOSPIS 
INTERNETOWY. Aby go zrealizować na-
leży wejść na stronę SPIS.GOV.PL.

Z uwagi na sytuację epidemiczną jest 
to najbezpieczniejsza, a także najwy-
godniejsza forma wypełnienia obowiąz-
ku spisowego. Jeżeli nie skorzysta-
my z tej wygodnej metody zadzwoni do 
nas rachmistrz. W momencie nawiąza-
nia z nami kontaktu przez rachmistrza 
nie ma już możliwości odmówić udzia-
łu w spisie.
Trzecia z możliwości to przekazanie tele-
fonicznie wymaganych informacji przez 
infolinię spisową (22 279-99-99).

(opr. JS)

rzedmiotem obrad Rady Gminy 
Kleszczów, odbywających się 27 

maja, były nie tylko kwestie odnoszące 
się do budżetowego podsumowania roku 
2020. Radni wprowadzili aktualizację Wie-
loletniej Prognozy Finansowej oraz zmia-
ny, które miały uaktualnić plan budżetowy 
Gminy Kleszczów na rok 2021.

Solidarnościowe wsparcie
Pięć uchwał, podjętych w trakcie ma-

jowego posiedzenia odnosiło się do udzie-
lenia pomocy z Solidarnościowego Fun-
duszu Rozwoju Lokalnego. Trzy z nich są 
efektem wniosków złożonych przez Gminę 
Kamieńsk. Do gminy tej trafi  pomoc z bu-
dżetu Kleszczowa w kwotach: 679.000 zł 
na modernizację ujęcia wody we Włodzi-
mierzu; 569.410 zł na przebudowę i budo-
wę ul. Sportowej w Kamieńsku; 50.000 zł 
na budowę kanalizacji deszczowej w ul. 
Sportowej w Kamieńsku.

Dwie kolejne decyzje rady odnoszą się 
do wsparcia udzielonego Gminie Lgota 
Wielka. Kwota 200.000 zł przeznaczona 
zostanie na przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Długie, zaś 400.000 zł na 
zaadaptowanie budynku w Krzywanicach 
na mieszkalny budynek wielorodzinny 
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 
wymianą instalacji c.o.

Gmina w spółce PGE Soleo 1
Temat wejścia Gminy Kleszczów do 

spółki kapitałowej o nazwie PGE Soleo 1 
wywołał długą, blisko dwugodzinną dys-
kusję radnych. Dodajmy, że wcześniej 
dyskutowano o tym długo również pod-
czas posiedzenia komisji budżetu. Gmina 
Kleszczów tworzy wspomnianą spółkę 
wraz z partnerem biznesowym, jakim jest 
PGE Energia Odnawialna S.A. obejmu-
jąc na początek połowę udziałów (2.100 
udziałów po 1.000 zł każdy).

W uzasadnieniu dołączonym do pro-
jektu uchwały wójt gminy Sławomir Choj-
nowski przywołał istotne zapisy ustawy 
z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce ko-
munalnej. Art. 10 tej ustawy wskazuje, iż 
gmina może prowadzić działalność gospo-
darczą w formie spółek prawa handlowego 

i przystępować do nich poza sferą uży-
teczności publicznej, jeżeli są one ważne 
dla rozwoju gminy. Udział w projekcie do-
tyczącym wytwarzania energii elektrycz-
nej z odnawialnych źródeł ma na celu nie 
tylko kreowanie rozwoju gospodarczego. 
Jest również realizacją takich ważnych 
społecznie działań, jak zagwarantowanie 
bezpieczeństwa energetycznego, ochrona 
środowiska, zmniejszenie emisji dwutlen-
ku węgla do atmosfery.

Pierwsza z podjętych uchwał dotyczyła 
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Kleszczów do spółki PGE Soleo 1, druga 
- wyrażenia opinii o objęciu przez gminę 
udziałów w tej spółce. Obie zostały przyjęte 
przy poparciu 10 radnych.

Zmiany w proekologicznych 
programach

Ze sprawami ochrony środowiska ko-
respondowały dwie inne z uchwał, podję-
tych podczas majowej sesji. Jedna odno-
siła się do wprowadzenia zmian w zasa-
dach dofi nansowania kosztów termomo-
dernizacji w budynkach mieszkalnych. 
W uzasadnieniu do uchwały podkreślono, 
że wprowadzane zmiany są wynikiem 
„dotychczasowych doświadczeń związa-
nych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji”, 
a ponadto pozwolą na „złagodzenie skut-
ków podwyżek cen materiałów budowla-
nych oraz usług ponoszonych w ramach 
działań termomodernizacyjnych”.

Druga ze wspomnianych uchwał od-
nosi się do zmiany zasad dofi nansowania 
ze środków budżetu Gminy Kleszczów za-
kupu i montażu urządzeń ograniczających 
emisje zanieczyszczeń w budynkach poło-
żonych na terenie Gminy Kleszczów. Nowe 
regulacje wymagają dla uprawomocnienia 
publikacji w „Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego”. Napiszemy o nich 
obszerniej, kiedy zaczną obowiązywać.

Naszym czytelnikom przypominamy, że 
każde posiedzenie Rady Gminy Kleszczów 
jest obecnie relacjonowane na żywo w trak-
cie jego odbywania. Od początku trwającej 
teraz kadencji władz samorządowych każ-
da sesja jest także dostępna w nagraniach 
archiwalnych na portalu Youtube.

J. Strachocki
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Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny (KDR) przysługuje wszystkim 
rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzy-
maniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej 
Rodziny określa ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Kartę Dużej Rodziny otrzymują:
● rodzice - bezterminowo, ● rodzice, którzy kiedykolwiek posia-

dali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci - bezterminowo, ● dzieci 
małoletnie - do ukończenia 18 lat, ● dzieci pełnoletnie - do czasu ukoń-
czenia szkoły lub studiów nie dłużej niż do ukończenia 25 lat, ● dzieci 
z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności o stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym - na czas orzeczenia.

Po okazaniu Karty Dużej Rodziny członkowie rodziny mogą korzy-
stać ze zniżek zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych 
fi rmach. Wystarczy, że dane miejsce jest oznaczone charakterystycz-
nym znakiem z informacją „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

Posiadacze KDR mają możliwość 
korzystania z katalogu oferty kultural-
nej, rekreacyjnej czy transportowej na 
terenie całego kraju. Aktualny wykaz 
zniżek oferowanych przez Kartę Du-
żej Rodziny dostępny jest na stronie 
www.gov.pl/web/rodzina/opis-usta-
wowych-znizek.

Wykaz fi rm oraz instytucji znaleźć 
można na stronie https://empatia.mpips.
gov.pl.

Partnerzy programu Karta Dużej Rodziny 
na terenie Gminy Kleszczów:

- Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ul. Główna 74 - zniżki 
50% na wszystkie płatne propozycje Gminnego Ośrodka Kultury;

- Sklep ABC Gospodarstwa Domowego, ul. Główna 86, Kleszczów 
- rabat 5% na cały asortyment;

- Zakład Fryzjerski „Ania”, ul. Zielona 5, Kleszczów - rabat  10% na 
usługi fryzjerskie;

- Firma Ogrodev - Rafał Nowak, Wolica 202, Kleszczów - rabat 10% 
na naukę jazdy konnej w stadninie koni Wielki Ptak w miejscowo-
ści Wolica 202;

- Super Szkoła, ul. Różana 8, Kleszczów - rabat 15% na korepetycje 
ze wszystkich przedmiotów w przypadku uczęszczania minimum 3 
dzieci z jednej rodziny lub  20% w przypadku uczęszczania więcej 
niż 3 dzieci z jednej rodziny;

- Studio fotografi czne „Wiktoria”, ul. Główna 84, Kleszczów - rabat 
15% na usługi fotografi czne oraz cały asortyment;

-  Solpark Kleszczów, ul. Sportowa 8, Kleszczów - rabat - 20% na 
kręgielnię, - 10% w pizzerii, - 20% na seans w grocie solnej.

nadwagą zmaga się co piąty mieszkaniec Polski, a co 
czwarty jest otyły. Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że 

za sześć lat odsetek ten może wzrosnąć do ponad 30 proc. Nadwaga 
to nie tylko kwestia estetyki, ale również zdrowia. Z otyłością są powią-
zane różne choroby, których leczenie obciąża budżet państwa. NFZ 
szuka więc sposobu, by przekonać Polaków do zdrowego odżywiania.

Uruchomiono specjalny portal internetowy diety.nfz.gov.pl, z którego 
można uzyskać bezpłatne plany żywieniowe dla całej rodziny. W tym celu 
należy się zarejestrować i uzupełnić podstawowe informacje takie jak m.in. 
wiek, wzrost, wagę czy płeć. Na tej podstawie zostanie wyliczony BMI 
(Body Mass Index) konkretnej osoby i jej zapotrzebowanie kaloryczne.

Dzięki portalowi otrzymujemy dostęp do przykładowych diet na 28 
dni, które pomogą w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych.

JS

Będą dotacje dla stowarzyszeń i fundacji
Do 23 czerwca Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przyj-

muje oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań pu-
blicznych. Na wsparcie tych działań przeznaczy 120 tys. zł. Roz-
patrzone zostaną oferty dotyczące sfery: ● pomocy społecznej, 
● ochrony i promocji zdrowia, ● wspierania i upowszechniania kultu-
ry fi zycznej, ● kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego, ● podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej.

Wspierane przez powiat przedsięwzięcia muszą być zreali-
zowane w okresie od 27 lipca do 30 listopada br. Szczegóło-
we informacje dotyczące konkursu, zasad przyznawania dotacji 
oraz obowiązujących terminów - www.powiat-belchatowski.pl/
dla-mieszkanca-t286/organizacje-pozarzadowe-informacje-
-t395/organizacje-pozarzadowe-a387.

Kolejna, udana akcja
28 maja na kolejną akcję krwiodawczą, zorganizowaną przez 

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie zgło-
siły się 42 osoby. Spośród nich 35 zakwalifi kowało się i oddało bez-
cenny lek. Regionalny Bank Krwi został wzbogacony o 15,75 litra 
krwi. Będzie ona wsparciem w ratowaniu zdrowia i życia pacjentów.

- Pragniemy ser-
decznie podziękować 
naszym krwiodawcom 
za ten cenny dar serca, 
a ekipie z RCKiK w Ło-
dzi za włożoną pracę. 
Na następnej akcji spo-
tykamy się już w lipcu 
tego roku i mamy na-
dzieję, że podtrzyma-
my ilość donacji taką 
jak do tej pory - mówi 
przedstawiciel Zarządu 
Gminnego Klubu HDK 
PCK w Kleszczowie.

Czwartkowe dyżury fundacji
W ramach projektu „Mieć wybór 3”, realizowanego przez 

Fundację Przekraczać Granice w Kleszczowie, odbywają się co-
tygodniowe dyżury. Jest to okazja m.in. do skorzystania z pomo-
cy w wypełnianiu wniosków kierowanych przez osoby niepełno-
sprawne (np. do PCPR lub PFRON), zapoznania się ze specjali-
styczną prasą z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, 
a także towarzyskiego spotkania z innymi.

Najbliższe dyżury odbędą się 17 i 24 czerwca - w obu przy-
padkach w godz. 9 - 15. Biuro fundacji mieści się w siedzibie 
Przychodni Salus w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2 (pokój nr - 7 
w piwnicach, wejście z poziomu garaży, z drugiej strony budyn-
ku). Przed przyjściem warto ustalić konkretną godzinę spotka-
nia, bo przestrzegając zasad reżimu sanitarnego fundacja może 
gościć w jednym czasie max. 3 osoby (kontakt tel. 794-516-168, 
e-mail: przekraczacgranice@gmail.com).

Wycieczka z „Gwarkiem Brunatnym”
Dwa czerwcowe dni (16 i 17 czerwca) to czas wycieczki kra-

joznawczej, nazwanej „Szlakiem śląskich kopalni”. Zapisy uczest-
ników wyjazdu prowadziło od 5 maja Stowarzyszenie Górników 
Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny”. W planach wycieczki prze-
widziano zwiedzanie podziemnych tras kopalni w Złotym Stoku, 
odwiedzenie Twierdzy Kłodzko oraz Gór Stołowych.

Wyjazd realizowany jest w ramach umowy, zawartej przez 
stowarzyszenie z Gminą Kleszczów, a dotyczącej realizacji za-
dania publicznego „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

JS

KDR w gminie Kleszczów

Na tym portalu znajdziesz 
odpowiednią dietę

W organizacjach pozarządowych
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Ponad dwa lata…
… potrwa budowa nowej siedziby szkoły podstawowej 

w Kleszczowie. Zostanie zbudowana w okolicach kompleksu 
SOLPARK. Obecnie trwa przyjmowanie ofert na przetarg. Trzy-

kondygnacyjny, nie-
podpiwniczony bu-
dynek ma mieć dwie 
sale gimnastyczne 
oraz pomieszczenia 
dydaktyczne (w su-
mie 37) oraz sto-
łówki oddzielnie dla 
klas I-III oraz IV-VIII. 
Całkowity teren ob-
jęty inwestycją liczy 
blisko 35 tys. m kw.

Więcej informacji o zaprojektowanych dla tej inwestycji 
rozwiązaniach technicznych i rozplanowaniu poszczególnych 
obiektów przekażemy w jednym z przyszłych wydań „Informa-
tora”. Publikujemy jedną z wstępnych wizualizacji, jakie w trak-
cie projektowania tej największej w najbliższych latach gminnej 
inwestycji, opracowali architekci z poznańskiej fi rmy AC Studio 
Jacek Sołgała, Jarosław Romański.

Na kilku frontach…
… są prowadzone prace na największej obecnie inwestycji 

drogowej czyli przy przebudowie drogi powiatowej od Czyżowa 
do Kaliska. Kierowcy regularnie jeżdżący tą trasą przyzwyczaili 
się do dynamicznych zmian. Właśnie niedawno zostało zlikwido-

wane dość uciążliwe 
„wahadło”, obejmu-
jące swoim zasię-
giem skrzyżowanie 
z drogą w kierunku 
Rogowca.

Firma wykonaw-
cza P.U.H. Domax 
z Boronowa koncen-
truje się teraz na do-
kończeniu prac przy 
zamkniętym już od 
kilku miesięcy dla 
ruchu fragmencie 
drogi pomiędzy Czy-
żowem i Piaskami. 
Konieczna była tu 
wymiana torfi astego 
podłoża i odtworze-
nie nasypu, po któ-
rym poprowadzona 
została droga. 

Zanim ten odci-
nek zostanie oddany 
do użytku konieczne 
było poszerzenie 
obiektu mostowego, 
aby po jego wschod-
niej stronie można 
było poprowadzić 
przedłużenie ścieżki 
rowerowej.

Tu odpoczniesz i wyregulujesz rower
Tuż przed długim, czerwcowym weekendem nastąpił odbiór 

techniczny największej w ostatnim czasie inwestycji rekreacyj-
nej. Przedłużenie ścieżki rowerowej od wschodnich krańców 
Łękińska w kierunku Pytowic jest już dostępne wraz z całą 

zaprojektowaną tu 
infrastrukturą. W jej 
skład wchodzą dwie 
altany wraz z ława-
mi i stołami, zbudo-
wanymi z potężnych 
bali drewna. Od-
dzielne bale z odpo-
wiednimi nacięciami 
służyć mogą do za-
parkowania jedno-
śladów.

Zacienione miej-
sca biwakowe, wy-
posażone w kosze 
na śmieci to nie 
wszystko – w skład 
infrastruktury wcho-
dzą też dwie stacje 
obsługi rowerów, 
wyposażone w pod-
stawowe klucze 
oraz pompkę. Jest 
również mapka po-
kazująca przebieg 
tras rowerowych na 
terenie całej gminy 
Kleszczów. Zbudo-
wane w pobliżu wiat 
miejsca do parkowa-
nia samochodów oraz wspomniana mapa to zachęta dla zmoto-
ryzowanych, by przywieźć tu rodzinę wyposażoną w jednoślady 
i wyruszyć na rowerowe szlaki naszej gminy.

J. Strachocki

Inwestycje w gminie

KURSY JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO, WŁOSKIEGO 

I NIEMIECKIEGO 
SKIEROWANE 

DO PRACOWNIKÓW FIRM
• Oferujemy kursy językowe w grupach lub indywidualne
• Jesteśmy elastyczni - prowadzimy zajęcia u Pracodawcy 

lub w naszej placówce
• Przygotowujemy szkolenia na poziomie podstawowym i za-

awansowanym

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt. 
Przedstawimy szczegóły oferty dopasowanej 

do Państwa potrzeb.

ZAPRASZAMY
ul. Różana 8, 97- 410 Kleszczów

tel. 692 767 206             mail: justynasosnowska@interia.pl

Tel. 608 026 380

Małe samodzielne 
mieszkanie w Łękińsku 

- DO WYNAJĘCIA.
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Szkolne wieści
„Uczeń też potrafi  nauczyć!”

Szymon Strzelczyk zwycięzcą olimpiady

Nagrodzeni za „Matematykę w obiektywie”

Szymon i Jakub z dyplomami laureata

„OLIMPUS” matematyczny…

Dużo wiedzą o polskim papieżu

W formie zdalnej uczennice licealnej klasy I a poprowadziły w tym roku szkolnym 
trzy lekcje języka angielskiego, adresowane do uczniów kl. IV i V szkoły podstawowej 
w Kleszczowie. Do przygotowania zajęć językowych zostały wykorzystane programy 
i narzędzia internetowe. Przekazywanie nowych wiadomości z języka angielskiego 
oraz utrwalanie nabytej już wiedzy odbywało się w różnej formie. Były to np. krzyżówki, 
zdania z lukami, rozsypanki wyrazowe, piosenki, a nawet elementy grywalizacji.

„Nauczanie języka obcego innych jest pasjonującym zajęciem, które daje wiele frajdy, 
lecz wymaga też odpowiedniego przygotowania i przemyślenia. Projekt ten uświadomił też 
naszym uczennicom, że najwięcej uczymy się tłumacząc innym” - czytamy w podsumo-
waniu projektu „Uczeń też potrafi  nauczyć!” na internetowej stronie ZSP w Kleszczowie.

Uczeń II klasy mechatronicznej kleszczowskiego technikum - Szymon Strzelczyk zo-
stał laureatem XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej, której organizatorem jest Naczelna 
Organizacja Techniczna. Okazał się najlepszy spośród fi nalistów w grupie elektryczno-
-elektronicznej. „Status laureata oznacza dla Szymona zwolnienie z części pisemnej eg-
zaminu potwierdzającego kwalifi kacje w zawodzie i 100% na dyplomie” - informuje szkoła 
na swojej stronie, chwaląc się sukcesem.

A tak podsumowuje krajowy etap olimpiady Woj-
skowa Akademia Techniczna, która była miejscem 
spotkania fi nalistów: „W zawodach krajowych wzięła 
udział jedna uczennica i 38 uczniów, w tym 15 osób 
w grupie tematycznej elektryczno-elektronicznej i 24 
osoby w grupie mechaniczno-budowlanej. Zawody po-
legały na rozwiązaniu jednego z dwóch zaproponowa-
nych zadań oraz problemu technicznego z wybranej 
grupy tematycznej. Prace zawodników zostaną oce-
niane przez autorów zadań”. Finał olimpiady miał miej-
sce 21 maja, a wyniki ogłoszone zostały 1 czerwca.

W Powiatowym Konkursie Matematycznym, który odbył się w kwietniu wzięło udział 
11 uczniów szkoły podstawowej w Łękińsku. Uczeń klasy V - Mateusz Skibiński wy-
walczył pierwsze miejsce. Wyróżnienie otrzymała uczennica klasy VII b - Rozalia Ski-
bińska. Nagrody i dyplomy uczniowie odebrali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 
w Bełchatowie. Z informacją o wynikach konkursu „Matematyka w obiektywie” można 
zapoznać się na stronie https://szkola.zspnr9.pl/.

W Ogólnopolskim Konkursie „Olimpus” z języka polskiego brało udział 18 uczniów 
SP w Łękińsku. Konkurs służy sprawdzeniu wiedzy z języka polskiego oraz promowaniu 
uczniów, przejawiających zainteresowania humanistyczne. Wśród czwartoklasistów naj-
lepszy wynik uzyskał Szymon Białek. Znalazł się w grupie uczniów sklasyfi kowanych na 9 
miejscu w kraju i otrzymał dyplom laureata. Identyczne miejsce i tytuł laureata, ale w gronie 
uczniów kl. VI uzyskał Jakub Buresz.

… okazał się trudniejszą próbą niż polonistyczny. W zimowej sesji tego ogólnopolskie-
go konkursu brało udział 10 uczniów SP w Łękińsku. W czołówce uczestników znaleźli się 
uczniowie klasy VII. W grupie sklasyfi kowanej na 5. miejscu w kraju znalazł się Michał Grącki, 
który uzyskał 56 punktów na 60 punktów możliwych do zdobycia. Otrzymał dyplom laureata 
i nagrodę książkową. Tytuł laureata za 9. miejsce przypadł natomiast Piotrowi Ciesielskiemu.

Rozwiązanie testu dotyczącego dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły, okresu kardy-
nalskiego, lat pontyfi katu oraz znajomości terminów związanych z pontyfi katem Jana Paw-
ła II było zadaniem uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II. Wśród 
nich było sześcioro uczniów SP w Łękińsku. Tytuł laureata zdobyli uczniowie, którzy zostali 
sklasyfi kowani w następujących grupach: II miejsce - Julia Hejak (kl. V), III m. - Jan Grącki 
(kl. V), V m. - Natasza Karczewska (kl. VI a), VII m. - Maja Buraczyńska (kl. VI a), VIII m. 
- Jakub Buresz (kl. VI a).

å ciąg dalszy na str. 8

Fot. www.not.org.pl

„Mój najbliższy świat 
- rodzina i dom”

onkurs plastyczny, zorganizowa-
ny przez Zespół Interdyscyplinar-

ny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej, miał na celu m.in. promo-
wanie wartości rodzinnych, a także wy-
rażenie w pracy plastycznej emocji zwią-
zanych z najbliższą rodziną. Adresatem 
konkursu były dzieci przedszkolne oraz 
uczniowie klas I-VI szkół podstawowych. 
Prace w formacie A4, wykonane dowolną 
techniką były przyjmowane do 21 maja.

Uczestnikom, którzy wykonali naj-
ciekawsze prace, przyznano nagrody 
w trzech kategoriach.
● W gronie dzieci 5 i 6-letnich nagrody 

otrzymali: I m. - Liwia Dyła (PPS Łę-
kińsko), II m. - Hubert Będor (PPS 
Łękińsko), III m. - Agata Menzel (PPS 
Łękińsko), wyróżnienie: Maria Witow-
ska (PPS Kleszczów) i Maja Szczęsna 
(PPS Łuszczanowice).

● W kategorii „Uczniowie szkoły podsta-
wowej kl. I-III” nagrody otrzymali: I m. - 
Natalia Kusiak (kl. II b SP Łękińsko), II 
m. - Wiktoria Susmęd (kl. II SP Klesz-
czów), III m. - Miłosz Podlejski (kl. I SP 
Łękińsko), wyróżnienie: Anna Heru-
dzińska (kl. III a SP Łękińsko).

● W kategorii „Uczniowie szkoły podsta-
wowej kl. IV-VI” nagrodzeni zostali: 
I m. - Oliwia Kowalczyk (kl. VI a SP 
Łękińsko), II m. - Szymon Białek (kl. 
I a SP Łękińsko), III m. - Amelia Wita-
sik (kl. VI SP Łękińsko), wyróżnienie: 
Alicja Jarząbek (kl. IV a SP Łękińsko). 
Wręczenie nagród i dyplomów laure-
atom konkursu nastąpiło 31 maja.
- Podkreślając zaangażowanie dzie-

ci oraz chcąc docenić każdą wykonaną 
pracę plastyczną wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody pocieszenia 
ufundowane przez Wójta Gminy Klesz-
czów - informuje Anna Domańska, kie-
rownik GOPS w Kleszczowie.

„SOLPARK oczami dziecka”
Ada Berłowska z Akademii Przed-

szkolaka Jabłuszko w Bełchatowie, 
Witold Ryszka z przedszkola w Łusz-
czanowicach i Paweł Pośpiszył z przed-
szkola w Kleszczowie to zdobywcy 
trzech głównych nagród w konkursie 
plastycznym „SOLPARK oczami dziec-
ka”. Wyróżnienia otrzymało 24 auto-
rów prac plastycznych. W tym gronie 
są dzieci z przedszkoli w Kleszczowie, 
Łękińsku i Łuszczanowicach, a także 
z bełchatowskich placówek.

Wszystkie konkursowe prace można 
obejrzeć na terenie kompleksu przy ka-
sach basenowych.

JS

Wyniki konkursów

K
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Duża klimatyzowana sala na najniższej kondygnacji

Stan robót w korytarzu na piętrze

Powiększona sala na parterze przeznaczona na cele szkoleniowe

Końcowe prace przy układaniu ceramiki

Wyburzanie ścian bankowego skarbca

Usuwanie starej nawierzchni z dziedzińca

ajpierw były wyburzenia, rozbiór-
ki, demontaż starych okładzin ce-

ramicznych, przewodów elektrycznych, 
grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych. 
Z dziedzińca zniknęły stare garaże, nie-
które z wewnętrznych ścian wymagały 
przesunięcia, a inne trzeba było całkowi-
cie wyburzyć.

W pomieszczeniach służących obsłu-
dze bankowej (a taką rolę spełniała prze-
cież kiedyś część budynku przy ul. Głów-
nej 122) najważniejszym fragmentem 
bywa skarbiec. Wyburzanie jego ścian 
okazało się najbardziej pracochłonne. 

Ściany skarbca wykonane były z moc-
nego żelbetu, zbrojonego prętami stalowy-
mi o średnicy 32 milimetrów. Pręty tworzyły 
gęstą siatkę. Do usunięcia tej konstrukcji 
trzeba było zastosować specjalny środek 
o nazwie dynacem. To bezwybuchowy ma-
teriał, który ułatwia kruszenie i rozsadza-
nie betonu, żelbetu czy skał. Po rozrobie-
niu z wodą wlewa się go do nawierconych 
otworów. Dynacem pęczniejąc rozsadza 
żelbetową konstrukcję.

Pracownicy bełchatowskiej firmy, któ-
ra jest wykonawcą inwestycji przy ulicy 
Głównej 122, robotami wyburzeniowymi 
zajmowali się pod koniec marca. Od tam-
tej pory przez kolejne dwa miesiące prace 
znacząco posunęły się naprzód. Efekty 
mogłem oglądać w towarzystwie kierowni-
ka budowy Jacka Mularczyka.

W pierwszych dniach czerwca finalizo-
wano prace wykończeniowe w sanitaria-
tach, kończono układanie płytek podłogo-
wych w tych miejscach, gdzie takie właśnie 
wykończenie posadzki przewidział projek-

tant. Kolejne fazy przebudowy, przewidzia-
ne na czerwiec to malowanie ścian, wyko-
nanie wylewek samopoziomujących pod 
wykładziny oraz montaż podwieszanych 
sufitów. Wykonawca czeka też na dostawę 
drzwi wewnętrznych.

Od kilku tygodni realizowane są prace 
przy wymianie pokrycia dachowego oraz 
części konstrukcji dachowej. Po usunięciu 
starego deskowania oraz pomalowanej 
na brązowo blachy trapezowej są wyko-
nywane nowe obróbki kominów, układa-
ne jest nowe docieplenie oraz blachoda-
chówka. Dach w kolorze grafitowym bę-
dzie teraz lepiej harmonizował z kolorem 
wyremontowanej kilka lat temu elewacji 
budynku biurowo-mieszkalnego.

Po zakończeniu prac nad częścią biu-
rową fachowcy z branży dekarskiej prze-
niosą się na dach, przykrywający część 
mieszkalną. Najważniejszym frontem robót 
stanie się wkrótce wewnętrzny dziedziniec. 
Stanie tu pięć garaży oraz wiata śmietniko-
wa, powstaną miejsca parkingowe, część 
placu przeznaczona będzie do zaziele-
nienia. Po to, by ułatwić wsiąkanie wody 
opadowej w podłoże oraz wypełnić normy 
związane z utrzymaniem odpowiednich 
proporcji pomiędzy powierzchniami utwar-
dzonymi i zielonymi podłoże parkingu ma 
być wykonane z tzw. geokraty.

Obecnie przy przebudowie jest zaan-
gażowanych ok. 20 pracowników (wlicza-
jąc w to osoby zatrudnione przez wyko-
nawców z branży elektrycznej oraz spe-
ców od instalacji sanitarnych).

J. Strachocki

Przebudowa siedziby „Arreksu” 
N
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Szkolne wieści
Pożegnanie maturzystów

Tworzyli blogi o zainteresowaniach i pasjach

30 kwietnia uczniowie III klas LO i IV klasy TNT (łącznie 80 
osób) zakończyli naukę. Wręczenie świadectw odbyło się nie na 
wspólnej uroczystości, ale w ścisłym reżimie sanitarnym - oddziel-
nie dla każdej klasy. Na stronie internetowej ZSP w Kleszczowie 
znaleźć można galerię zdjęć z tej uroczystości, a także nazwiska 
najlepszych uczniów, którzy: ● otrzymali świadectwa ukończe-

nia szkoły z wyróżnieniem, 
● byli szczególnie zaangażo-
wani w działalność szkolną, 
● byli najlepsi w szkolnym 
sporcie, ● promowali i upo-
wszechniali czytelnictwo.

Dodajmy, że w klasyfi ka-
cji końcowej klasa III a uzy-
skała średnią ocen - 4,38; 
klasa III b - 4,05, a klasa IV 
t - 4,57.

Znajomość podstaw języka HTML oraz systemów zarządzania 
treścią (CMS) zdobyta przez uczniów klas ósmych na zajęciach 
informatyki pozwala na tworzenie stron internetowych i umiesz-
czanie na nich zawartości. Praktycznym sprawdzianem zdobytej 
wiedzy było stworzenie blogów klasowych przez uczniów najstar-
szych klas SP w Kleszczowie. Poszczególne klasy ósme stworzyły 
blogi, zatytułowane: „Życie w pudełku“, „Hobby 8-klasistów”, „To 
właśnie MY”, „Co robimy jak nic nie robimy?”. Efekty pracy zostały 
zamieszczone na szkolnej stronie www.

Przygotował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

å ciąg dalszy ze str. 6

„Człowiek rośnie w grze o wielkie cele” - ta myśl niemiec-
kiego poety Fryderyka Schillera powinna zostać przypomniana 
uczniom kończącym naukę w ósmych klasach szkół podstawo-
wych oraz maturzystom. Właśnie teraz decydują o wyborze dal-
szej drogi kształcenia. Czasem robią to samodzielnie, czasem 
po rozmowie z doradcą zawodowym, często po burzliwych kon-
sultacjach z rodzicami.

Baza ważnych informacji
Zamiast przeglądać oferty okolicznych szkół średnich, albo 

aktualne kierunki studiów na polskich uczelniach może warto 
zacząć od podstaw? Jakie to podstawy? Na przykład informacje 
zamieszczone na stronie internetowej bełchatowskiej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. W zakładce „Oferta/ Doradztwo 
zawodowe/ Baza informacji” zostały podane wartościowe rady, 
testy oraz adresy.

Dowiedzieć się tu można o przebiegu i terminach rekruta-
cji, o typach szkół ponadpodstawowych, o planowaniu i podej-
mowaniu decyzji zawodowych. Są również aktualne informacje 
o rynku pracy, najważniejszych zawodach i ich specyfi ce.

Poznaj ponad 60 zawodów
W tabelach rozmieszczonych na ośmiu stronach specjalne-

go poradnika opisanych zostało ponad 60 profesji podzielonych 
na grupy. Są więc zawody zaliczane do artystycznych, badaw-
czych, konwencjonalnych, przedsiębiorczych, realistycznych, 
społecznych oraz nowych. W grupie zawodów nowych wymie-
niono np. mechatronika, brokera informacji, zarządcę nierucho-
mości, webmastera, dietetyka, menedżera sportu.

Zawartość zakładki, dostępnej pod linkiem http://pppbelcha-
tow.pl/baza-informacji.html tworzona była z myślą o szkoleniu 
przygotowanym przez poradnię dla rodziców „Jak pomóc dziecku 
w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej”.

Szczegółowy spis tej zawartości…
… przedstawia się tak: • Adresy internetowe lokalnych 

szkół ponadpodstawowych, • Barometr zawodów Polska 2021, 
• Jak wspierać dziecko w wyborze kariery - Poradnik dla ro-
dziców, • Jaki to zawód - karta pracy, • Jaki to zawód - odpo-
wiedzi, • Krótki test temperamentu, • Najważniejsze informacje 
o rekrutacji, • Planowanie i podejmowanie decyzji, • Poradnik 
dla rodziców - kim zostanie moje dziecko, • Poznanie zawo-
dów, • Rady dla rodziców, • Rankingi 2020 LO, • Rankingi 2020 
Technika, • Ścieżki kształcenia - schemat, • Terminy rekrutacji 
do szkół na rok szkolny 2021-2022, • Test inteligencji wielora-
kiej, • Test kompetencji miękkich, • Trafny wybór szkoły - jak 
tego dokonać, • Zapotrzebowanie na zawody - rynek pracy, 
• Wskazówki dla wybierających szkołę, zawód, • Świat zawo-
dów - tabele.

Jak skontaktować się z doradcą
Jeśli informacje z tego poradnika okażą się niewystarczające 

rodzice mają możliwość skontaktowania się z doradcą zawodo-
wym bełchatowskiej poradni, Edytą Zielińską. Można to zrobić 
na kilka sposobów. Jednym jest napisanie maila (adres: dorad-
ca.ppp.belchatow@gmail.com); kolejnym - wykonanie telefonu 
we wtorek w godzinach 12-14, kiedy jest pełniony dyżur w PPP 
(tel. 44/ 632-28-74).

Indywidualne spotkanie, w którego ramach przewidziana 
jest rozmowa doradcza, konsultacje dla rodziców, badanie pre-
dyspozycji ucznia, jest możliwe w poniedziałki o godz. 14.15 
i o 16.15. Termin należy ustalić wcześniej za pośrednictwem po-
danego telefonu albo maila doradcy.

J. Strachocki

… rozbrzmiewała 1 czerwca aula SOLPARKU. W zorganizo-
wanym po raz 10. Konkursie Piosenki Obcojęzycznej udział brali 
uczniowie szkół podstawowych z Chabielic, Kleszczowa, Kluk, 
Parzna, Parzniewic i Radomska. Zadaniem uczestników konkur-
su było zaprezentowanie przebojów znanych z seriali.

Jury dokonało następującego podziału nagród: I miejsce - 
Amelia Głowacka (SP w Kleszczowie), II miejsce - Nicole Sta-

nisz Jabłońska 
(SP w Parzniewi-
cach), III miejsce 
- Maria Nagoda 
(SP w Kleszczo-
wie), wyróżnienie - 
Amelia Krupa (SP 
nr 9 w Radomsku).

Dodajmy, że 
uczestnicy kon-
kursu, a także 
zebrana w auli 
publiczność mogli 
wziąć udział w mu-
zycznym quizie 
i posłuchać piose-
nek z seriali, wy-
konywanych przez 
uczniów ZSP 
w Kleszczowie.

JS

Cenny poradnik 
dla uczniów

Piosenkami z seriali…

Fot. zspkleszczow.pl
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1. Konkurs będzie przeprowadzony w kategorii:
- posesja siedliskowa.

2. Cel konkursu:
Celem konkursu jest ukształtowanie wśród mieszkańców na-

wyków utrzymania czystości i porządku na posesjach poprzez 
podnoszenie walorów estetycznych, bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego i warunków ekologicznych posesji.
3. Czas trwania konkursu:

Od 1 lipca do 18 sierpnia każdego roku.
4. Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy indywidualni wła-
ściciele posesji na terenie Gminy Kleszczów, którzy spełniają na-
stępujące warunki: ● posiadają prawo własności do zgłaszanej 
posesji, ● nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w konkursach 
organizowanych w ostatnich ośmiu latach, ● złożyli pisemne 
zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w siedzibie Urzędu Gminy 
w Kleszczowie do dnia 30 czerwca każdego roku włącznie.
5. Kryteria oceny:
a) Wygląd posesji (ogólne wrażenie estetyczne, stan budynków, 

elewacji, ogrodzenia) - pkt. 0 - 10
b) Infrastruktura sprzyjająca środowisku (oczka wodne, karmniki, 

domki dla ptaków, domki dla owadów) - pkt. 0 - 5
c) Stan urządzenia działki w zakresie zieleni, różnorodność ro-

ślin ogrodowych, balkonowych, krzewów, drzew, małej archi-
tektury ogrodowej - pkt. 0 - 10 

d) Nasadzenia drzew liściastych - pkt. 0 - 5
e) Racjonalne gospodarowanie wodą - zbiór deszczówki - pkt. 0 - 2
f) Kompostowanie odpadów organicznych - pkt. 0 - 3
6. Wybór zwycięzców:

Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którym Komisja 
Konkursowa przyzna największą ilość punktów spośród możli-

wych do zdobycia 35 pkt.
7. Komisja konkursowa:

Komisja konkursowa powołana zostanie przez Wójta Gminy 
Kleszczów w późniejszym terminie. Skład komisji będzie przy-
najmniej pięcioosobowy.

Po zgłoszeniu do konkursu komisja przeprowadza przegląd 
posesji w celu rozstrzygnięcia konkursu.

Komisja Konkursowa do dnia 18 sierpnia dokona oceny zgło-
szonych posesji i wyłoni 3 laureatów konkursu. Laureaci zostaną 
poinformowani o wygranej telefonicznie.

Komisja może zrezygnować z rozstrzygnięcia konkursu 
w przypadku małego zainteresowania lub miernego poziomu es-
tetyki zgłoszonych posesji.

Po zatwierdzeniu protokołu komisji przez Wójta Gminy Klesz-
czów decyzja komisji staje się ostateczna i nie podlega zaskar-
żeniu lub reklamacji, a komisja konkursowa zostaje rozwiązana.
8. Nagrody:

Zwycięzcom wręczone zostaną dyplomy i nagrody pieniężne: 
● I miejsce - 3.500 zł; ● II miejsce - 3.000 zł; ● III miejsce - 2.500 zł.

Od przyznanej nagrody zwycięzcy potrącony zostanie należ-
ny podatek dochodowy.

Komisja ma prawo innego podziału nagród i udzielenia wy-
różnień.
9. Ogólne:

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na sporządzenie doku-
mentacji fotograficznej zgłoszonej do konkursu posesji oraz upo-
ważniają Urząd Gminy w Kleszczowie do nieodpłatnego wyko-
rzystania jej m.in. w celach promocyjnych tj.: w publikacjach, do 
sporządzania odbitek, zamieszczania na stronie internetowej itp.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

… to tytuł wojewódzkiego konkursu, 
który ma sprzyjać popularyzacji wypoczyn-
ku na wsi. Udział w konkursie ogłoszonym 
przez Urząd Marszałkowski w Łodzi mogą 
brać właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych i właściciele obiektów świadczą-
cych usługi dla turystów. Zgłoszenia po-
dzielone będą na trzy kategorie: ● I. „Tra-
dycyjne gospodarstwo agroturystyczne”,  
● II. „Obiekt noclegowy na obszarach wiej-
skich”, ● III. „Dzień pełen atrakcji na wsi”.

W każdej z nich przewidziano nagrody 
pieniężne: ● I m. - 5 000 zł, ● II m. - 4 000 zł, 
III m. - 3 000 zł. Na zgłoszenia organizatorzy 
czekają do 15 lipca tego roku. Szczegółowe 
informacje, w tym regulamin konkursu wraz 
z załącznikami dostępne są pod adresem 
strony internetowej Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich (http://lodzkie.ksow.pl/).

JS

R E G U L A M I N
Konkursu „Najschludniejsza posesja w Gminie Kleszczów”

„Weekend na wsi”…

Z G Ł O S Z E N I E
do konkursu

„NAJSCHLUDNIEJSZA POSESJA W GMINIE KLESZCZÓW”

____________________________________________________________________
Imię i nazwisko zgłaszającego

____________________________________________________________________
Adres

____________________________________________________________________
Telefon

Zgłaszam mój udział w konkursie w kategorii:
POSESJA SIEDLISKOWA
Oświadczam, że akceptuję Regulamin konkursu „Najschludniejsza posesja w Gminie Kleszczów”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Wójta Gmi-
ny Kleszczów w celu przeprowadzenia konkursu Najschludniejsza posesja w Gminie Kleszczów 
(w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobo-
wych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona-
no na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem).

________________________________
podpis zgłaszającego

Zgłoszenia konkursowe na tym druku przyjmowane są w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 30 czerwca każdego roku w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Karta zgłoszeniowa
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28 czerwca do 23 lipca Fundacja Rozwoju Gminy 
Kleszczów będzie przyjmować w swojej siedzibie 

przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie (pok. 23) wnioski rolników 
z gminy Kleszczów na badanie próbek gleby. Badanie pozwoli 
określić odczyn pH gleby, zawartość fosforu - P, potasu - K, magne-
zu - Mg oraz wymaganych potrzeb wapnowania. Badaniu podle-
gają tylko działki rolne znajdujące się na terenie gminy Kleszczów.

Do wniosku należy dołączyć kopię nakazu płatniczego za rok 
2020 lub 2021. Nakaz płatniczy musi obejmować działki rolne, 
z których będą pochodzić próbki gleb, przeznaczone do zbada-
nia. Analizę składu gleby wykona Okręgowa Stacja Chemiczno-
-Rolnicza (OSChR) w Łodzi.

W kolejnym etapie, po zaopatrzeniu w odpowiednie narzę-
dzia przekazane im przez pracownika OSChR rolnicy w okresie 
15.08.-10.09.2021 r. samodzielnie pobiorą próbki gleb, a na-
stępnie przekażą je temu pracownikowi do badania. Szczegóło-
wy harmonogram pobierania próbek gleby dla poszczególnych 
wiosek zostanie podany w terminie późniejszym. Wyniki badań 
znane będą w listopadzie br.

Na podstawie wykonanych badań OSChR określi zalecenia 
związane z dawkowaniem wapna nawozowego. Dostawa wap-
na nawozowego nastąpi w lipcu 2022 r., a jego maksymalna 
ilość przypadająca dla jednego rolnika wyniesie 50 ton. 

Koszty wykonanych badań próbek gleb i dostawy wapna 
nawozowego pokryje w całości Fundacja.

Wnioski są do pobrania na stronie fundacji (https://frgk.pl/
dokumenty-do-pobrania/) - zakładka „Program pomocy w za-
kresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej po-
przez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na 
terenie gminy Kleszczów”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 
44/ 731-46-36 lub 534-555-225 w godz. 8-16.

Pomoc w badaniu gleb

„Szkoła mieści się w budynku drewnianym, specjalnie na szkołę 
przeznaczonym, będącym własnością gromady wsi Kamień, która 
budynek ten w r. 1926 wybudowała. Izba szkolna jest dostatecznie 
obszerna, lecz niska i o złem oświetleniu” - tak zaczyna się opis sie-
dziby jednoklasowej szkoły powszechnej w Kamieniu, sporządzony 
przez wizytatora, przysłanego 22 października 1936 roku przez władze 
oświatowe. Podinspektor szkolny R. Sarnecki skrupulatnie odnotował, 
że gościł w szkole od godz. 8.10 do godz. 14.

Z dalszej części sprawozdania dowiadujemy się, jak było urządzone
wnętrze szkolnej izby.

„Umeblowanie izby stanowi: 12 ławek trzyosobowych w dobrym 
stanie i 1 ławka pięcioosobowa, stół i krzesło, tablica (niepomalo-
wana), liczydło i mała szafka. Na ścianach: godło i portrety - Pana 
Prezydenta i Marszałka J. Piłsudskiego oraz różne obrazki nie zwią-
zane z nauką. W izbie szkolnej jest ciasno, ponuro i zimno, gdyż izba 
dotąd nie jest opalana z powodu braku opału, którego Zarząd Gmi-
ny dotąd nie dostarczył. Ściany i sufit są wybielone, podłoga czysto 
utrzymana”.

Zarzut niedostarczenia opału dotyczył władz gminy Chabielice, 
w której granicach administracyjnych znajdowała się wówczas wieś 
Kamień. A sprawozdanie wizytatora jest pierwszym z dokumentów, 
zachowanych w teczce z napisem „Wydział Oświaty i Wychowania - 
Szkoła Podstawowa w Kamieniu”, przechowywanej w piotrkowskim 
Archiwum Państwowym.

Wizytator sporą część uwag poświęcił organizacji szkoły. Z czytelne-
go rękopisu sprawozdania dowiadujemy się, że w roku szkolnym 1936/37 
uczyło się tu łącznie 69 dzieci. Liczebność klas była dość zróżnicowana. 
W pierwszej było 13, w drugiej 17, w trzeciej 21, a w czwartej - 18 uczniów. 
Frekwencja za wrzesień w najmłodszych klasach nie wyglądała najgorzej, 
sięgając 91 proc. W klasie IV było znacznie gorzej (78 proc.), najpewniej 
z powodu udziału tych 11-letnich dzieci w wykopkach ziemniaków.

Ze sprawozdania dowiemy się ponadto, iż szkolna biblioteczka po-
siadała 50 książeczek do czytania oraz że w szkole działała spółdziel-
nia uczniowska, licząca w tym czasie 25 udziałowców.

Jedynym nauczycielem szkoły w Kamieniu…
… i jej kierownikiem był w latach 30. Bolesław Filipowski. Po 

sprawdzeniu, jak wygląda praca nauczyciela w klasach łączonych i po 
zapoznaniu się z zeszytami uczniów wizytator stwierdził, iż „poziom 
pracy dydaktycznej w szkole jest niski, a nowy program nie jest w pracy 
realizowany”. Krytycznie ocenił poziom wiedzy i umiejętności uczniów, 
zwłaszcza ich wiadomości z historii, rachunków i czytania. Stosownie 
do stwierdzonych uchybień wydał 10 zaleceń.

Kolejne dokumenty, związane z funkcjonowaniem szkoły w Kamie-
niu noszą już daty powojenne. W dniu 15 stycznia 1945 r. Cecylia Bu-
jacz (zapewne ówczesna kierownik) potwierdzała odbiór i wpisanie do 
katalogu 10 książek - popularnych lektur szkolnych.

W październiku 1952 r. funkcję kierownika szkoły objęła Gabriela 
Wojtasik, licząca wówczas 62 lata. W piśmie wysłanym do powiato-
wego Wydziału Oświaty w Piotrkowie Tryb. informowała, że zajęcia 
z dziećmi rozpoczęła 2 października. W szkole uczyło się wówczas 
23 dzieci. Dość liczna klasa pierwsza (9 uczniów), kontrastowała z kla-
sami II i III, które miały tylko po 4 uczniów. W ocenie nowej kierownik 
dzieci były zaniedbane. 

Ze sprawozdania GUS-owskiego, sporządzonego na koniec roku 
szkolnego 1951/52 dowiemy się, że szkoła w Kamieniu mieściła się pod 
numerem 32, miała w biblioteczce 112 książek i broszur, a w ciągu ca-
łego roku 21 zarejestrowanych czytelników dokonało 135 wypożyczeń. 

We wrześniu 1953 r. czterooddziałowa szkoła liczyła 21 uczniów. 
W uwagach dopisanych do „Projektu organizacji szkoły na rok 1953/54” 
znajdujemy informację o potrzebie pilnego remontu budynku szkolnego, 
który miał przeciekający dach i kopcące piece. Z archiwalnych dokumentów 
nie dowiemy się czy uwagi te wpły-

Szkoła powszechna w Kamieniu (cz.1)

å ciąg dalszy na str. 12

Od
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EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos) 991
Awarie telefonów „Arreks” 731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe 635-02-81
ARR „ARREKS” 731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie 731-46-27 
Bank Spółdzielczy 731-31-50
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary 690-018-772

44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o. 632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 731-31-33

731-31-32
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 731-31-27
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
Komenda Powiatowa Policji 635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa 633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie 632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie 633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 635-72-03
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie 633-82-00
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
Przedszkole w Kleszczowie 731-31-75
Przedszkole w Łękińsku 731-46-00
Przedszkole w Łuszczanowicach 731-47-33
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) 632-67-89

Urząd Gminy w Kleszczowie
Centrala

731-66-10
Sekretariat 
731-66-20

Urząd Pocztowy 632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów” 731-58-58
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 731-65-60
Żłobek w Kleszczowie 731-45-77

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNYINFORMATOR TELEFONICZNY

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA 
GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE Dys-
trybucja S.A. Oddział Łódź - Teren - Rejon Ener-
getyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44) 634-95-00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej - w spół-
ce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67; 
607-354-226; (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej, kanaliza-
cyjnej i ciepłowniczej - w Zakładzie Komu-
nalnym „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22.

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej - 
w spółce ARR „Arreks” - tel. (44) 731-37-13.

• Awarie oświetlenia ulicznego -w Agen-
cji „ELPIR” - tel. 692-130-780; 887-791-821; 
725-726-511 oraz zieba83@wp.pl.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

SOLPARK już dostępny!

 i 30 maja w Żłobnicy, na wolnych terenach strefy przemysłowej odbyła się 
V i VI runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Cross Country. Mistrzostwa 

były rozgrywane w 5 klasach, a puchar - aż w 10. Organizatorami zawodów były: 
stowarzyszenie Motopower Kleszczów (zdobywca Pucharu Polski w sezonie 2020) 
i Polski Związek Motorowy. Zawodnicy reprezentujący polską czołówkę mieli do dys-
pozycji 8 km tras do ścigania. Plenerowa impreza przyciągnęła również kibiców, lu-
biących widowiskowe wyścigi terenowe. Wstęp był bezpłatny.

Link do wydarzenia na portalu FB: www.facebook.com/events/172687794750822.

(opr. JS)

Od soboty 29 maja wznowiły swoją działalność poszczególne obiekty w kom-
pleksie SOLPARK. „Wasze zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze, 
dlatego wprowadziliśmy najwyższe standardy w kwestii higieny i organizacji, 
zgodnie z odgórnymi zasadami” - informuje komunikat na internetowej stronie 
SOLPARKU. Podajemy godziny otwarcia poszczególnych obiektów:
• Basen: poniedziałek - piątek 10:00-22:00, weekendy i święta 10:00-22:00,
• Siłownia: poniedziałek - piątek 10:00-21:30, weekendy i święta 10:00-18:00,
• Strefa gier (kręgielnia, bilard, piłkarzyki, darty): wtorek - piątek 16:00-22:00, 

weekendy i święta 14:00-22:00,
• Bistro: codziennie 13:00-20:00,
• Pizzeria: codziennie 12:00-21:00,
• Strefa SPA (sauny, grota solna, fotel masujący, solarium, vacu activ): ponie-

działek - piątek 14:00-22:00, weekendy i święta 12:00-22:00,
• Masaże, tlenoterapia, fale radiowe i endermologia (wymagana rezerwacja ter-

minu): poniedziałek - piątek 10:00-22:00, weekendy i święta 9:00-22:00,
• Gabinet kosmetyczny (wymagana rezerwacja terminu): poniedziałek 12:00-

20:00, wtorek-piątek 9:00-20:00, sobota 9:00-15:00.
Od 31 maja w SOL-

PARKU wznowione zostały 
również zajęcia dodatkowe. 
Ich harmonogram wygląda 
tak: ● aqua cycling - pon. 
18.30, śr. 18.30, czw. 18.30; 
● trening obwodowy - pon. 
17.30; ● fat killer - wt. 18.00; 
● joga - śr. 17.30; ● aerobik 
- czw. 17.30; ● boks - czw. 
18.30; ● krav maga - pt. 
18.00. Bliższe informacje - 
tel. 44/ 731-65-01.

(opr. JS)

Crossowe ściganie
29
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Szkoła powszechna w Kamieniu (cz.1)
nęły na decyzję o wyre-
montowaniu szkolnego 
budynku. Znajdziemy 
za to wśród archiwa-
liów prawdziwą laurkę, 
jaką w połowie czerwca 
1954 r. ówczesny Komi-
tet Rodzicielski wysłał 
do władz oświatowych 
powiatu. Pismo jest 
prawdziwym peanem na 
cześć Gabrieli Wojtasik.

„Dobiega już 2 lata 
jak kierowniczka Ga-
bryela Wojtasik pracuje 
na naszej głuchej wsi. 
Od pierwszej chwili jej 
pracy zaszły ogromne 
zmiany. Wioska zaczę-
ła rozbrzmiewać dzie-
cinnemi piosenkami 

(…). Dzieci myślą o szkole, szkołę kochają, o niej mówią i tym porywają dzieci młodsze, które 
jeszcze nie mają 7 lat i nie idą do szkoły, nasze dzieci są słabe i tylko przy umiejętnym prowa-
dzeniu nauki przez naszą wychowawczynię G. Wojtasik robią postępy w nauce”.

Jaka była reakcja adresatów tego pisma? Na odwrocie przesłanego z Kamienia listu odno-
towano: „Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Piotrkowie przypuszcza, 
iż na skutek projektu połączenia jednoklasowej szkoły w Kamieniu z wyżej organizowaną szkołą 
w Faustynowie kierownictwo szkoły w Kamieniu asekuruje się przed połączeniem na przyszłość”.

Nie wiadomo z jakiego powodu zaniechano przeprowadzenia wspomnianej wyżej reorgani-
zacji. Faktem jest jednak, że w grudniu 1954 r. wydane zostało tymczasowe orzeczenie, utrzy-
mujące dalsze funkcjonowanie czterooddziałowej szkoły w Kamieniu. Do następnych klas (V, VI 
i VII) uczniowie mieli chodzić z Kamienia do pobliskich Osin.

Nauczanie śpiewu…
… było najpewniej pasją kierownik G.Wojtasik, bo podinspektor szkolny Dominik Pol wizytują-

cy szkołę w marcu 1956 r. podkreślił w sprawozdaniu niezwykłą chęć dzieci do śpiewania wyzna-
czonych piosenek: „Wszystkie klasy są bardzo rozśpiewane, co jest dobrym objawem w szkole”. 
Poza dość pozytywnymi opiniami na temat przebiegu procesu edukacyjnego znalazły się w doku-
mencie także spostrzeżenia o brakach, jakie należałoby usunąć. Były to również uwagi, odnoszące 
się do higieny: „Uczniowie mają brudne ręce, długie włosy, na szafie niepotrzebne leżą przedmioty, 
dekoracja odstająca od ścian, w sieni pod nogami słoma i nieład, na suficie pajęczyna”.

W roku szkolnym 1955/56 szkoła w Kamieniu była miejscem edukacji dla 28 dzieci. Ani w tym 
budynku, ani w żadnym innym zabudowaniu wioski nie było wtedy elektrycznego oświetlenia. Póź-
ną jesienią i zimą przy niedostatku naturalnego światła trudno było o efektywną naukę, zwłaszcza 
w godzinach porannych. Na początku listopada kierownik szkoły poprosiła więc władze oświatowe 
o wyrażenie zgody na rozpoczynanie zajęć o godz. 8.30 „z powodu niedostatecznego oświetlenia”.

J. Strachocki
(ciąg dalszy w następnym wydaniu „IK”)

å ciąg dalszy ze str. 10

To archiwalne, zniszczone zdjęcie pokazuje uczniów i nauczyciela przed szkołą w Kamie-
niu. Było prezentowane podczas okolicznościowej wystawy, która towarzyszyła obchodom 
100-lecia OSP w Kamieniu w październiku 2015 r. Na odwrocie zdjęcia widnieje napis: „Pa-
miątka z lat szkolnych. Borkowski St. 1949 r.”

Od 8 do 15 maja trwały obchody te-
gorocznego Tygodnia Bibliotek. To ogól-
nopolskie święto czytelnictwa i bibliotek 
stało się okazją do polecania czytelnikom 
nowych nabytków, które niedawno trafiły 
na biblioteczne półki. Polecamy odwie-
dzenie profilu GBP w Kleszczowie na Fa-
cebooku, gdzie znaleźć można recenzje 
kilku interesujących książek, polecanych 
przez panie bibliotekarki młodym i star-
szym czytelnikom.

***
„Praojcowie Turków: Pasza Mustafa 

Dżelaleddin (1826-1876) i Lehli Hajreddin 
(1833-1914” to książka autorstwa Jerzego 
S. Łątki, wydana przy wsparciu Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kleszczowie z ini-
cjatywy Stowarzyszenia „Ojcowizna Wola 
Grzymalina”. Mustafa Dżelaleddin to uro-
dzony na terenie gminy Kleszczów, a do-
kładniej w Modrzewcu Konstanty Borzęc-
ki. Był uczestnikiem powstania wielkopol-
skiego w 1848 r., później wyemigrował 
do Turcji, gdzie zrobił błyskotliwą karierę 
w armii sułtana.

***
Gminna Biblioteka Publiczna w Klesz-

czowie oraz filie w Żłobnicy i Łękińsku or-
ganizują w czerwcu letni kiermasz książek 
„Książka za 2 zł”. Czytelnicy, którzy chcie-
liby uzupełnić swoje biblioteczki mogą 
przychodzić na kiermasz w godzinach 
pracy bibliotek.

JS

pandemicznej przerwie powra-
ca „Piotrkowska Giełda Staroci”, 

organizowana przez Muzeum w Piotr-
kowie Trybunalskim. W tym roku osoby 
poszukujące starych, dekoracyjnych 
bibelotów będą mogły wybrać się na 
piotrkowską giełdę cztery razy. Terminy 
ustalono na następujące niedziele: 20 
czerwca, 18 lipca, 15 sierpnia oraz 19 
września. Sprzedaż staroci będzie pro-
wadzona na Placu Zamkowym 4 w go-
dzinach 07:00-14:00.

JS

Okazja dla 
miłośników staroci
Po

W gminnej bibliotece


