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GUS przeprowadzi
badanie kontrolne

Główny Urząd Statystyczny zapowiada,
że od 12 do 24 listopada zostanie przeprowadzone telefoniczne badanie kontrolne.
Ma ono ocenić wyrywkowo jakość danych,
które zostały od Polaków pozyskane w niedawno zakończonym Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Badanie realizowane ma być wyłącznie za
pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.
Więcej na str. 3

Zadanie na jesienne
weekendy

Uczniowie klas V-VIII kleszczowskiej
podstawówki będą mieli okazję rywalizować w konkursie fotograficznym o tematyce historycznej. Konkursowe zadanie czyli
wykonaną w formacie A4 barwną fotografię wybranego zabytku z regionu łódzkiego (a zwłaszcza z dawnego województwa piotrkowskiego) powinni dostarczyć do
szkoły do 30 listopada.

Fot. wolagrzymalina.blogspot.com

Ponieważ trudno będzie wyjechać na
sesję zdjęciową w powszednim dniu, po
szkolnych zajęciach, uczestnicy konkursu będą mogli wybrać się na nią w listopadowe weekendy. Życzymy owocnych podróży i dobrej pogody do fotografowania
zabytków. Może uczniowie dotrą do Białej, gdzie znajduje się zabytkowy kościółek
przeniesiony z terenu gminy Kleszczów?

Gala dla Złotych Jubilatów

12 października w sali widowiskowej
GOK w Kleszczowie odbyła się gminna uroczystość, na którą zaproszeni zostali małżonkowie obchodzący 50-lecie zawarcia
związku małżeńskiego. Zaproszenia trafiły do 26 par - to jubilaci z lat 2019, 2020
oraz 2021, którym Prezydent RP przyznał
medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Akt dekoracji jubilatów medalami został poprzedzony życzeniami, wygłoszonymi przez wójta gminy Kleszczów, Sławomira
Chojnowskiego.
Więcej na str. 7

Na powiatowej drodze

We wrześniu zniknęły utrudnienia dla kierowców na gruntownie remontowanej przez
gminę (a przy tym znacznie poszerzonej) drodze powiatowej nr 1500E. Ułożono wówczas
ostatni fragment wierzchniej warstwy bitumicznej i usunięto sygnalizację świetlną. W październiku zakończyła się natomiast budowa solidnej kładki, przez którą poprowadzono
ścieżkę rowerową w kierunku Kaliska.
ciąg dalszy na str. 3

Uwaga, krwiodawcy

W piątek 19 listopada Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie organizuje kolejną, a ostatnią w tym roku akcję krwiodawczą. Miejscem akcji będzie sala konferencyjna w SOLPARKU. Rejestracja osób chętnych prowadzona będzie
od godz. 9:00 do 12:30.
Dla tych, którzy będą oddawać krew pierwszy raz, organizatorzy przygotowali upominki. Wszystkim dawcom, którzy chcieliby zdobyć więcej wiedzy o tym, jak należy przygotować się do udziału w oddawaniu krwi, polecamy odwiedzenie strony łódzkiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (www.krwiodawstwo.pl).
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Rządowe dotacje na inwestycje

Sprawa decyzji środowiskowych

Trwa postępowaniu administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej Kleszczów o łącznej mocy do 50 MW”. Inwestycja
przewidziana jest do realizacji w Żłobnicy.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek
PGE Soleo 1 sp. z o.o. w Warszawie.
15 października br. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia, polegającego
na budowie w strefie Bogumiłów biogazowni rolniczej o mocy przyłączeniowej do
1 MW. W instalacji ma być wykorzystywany wyłącznie biogaz rolniczy, otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych z wyłączeniem biogazu
pozyskanego z surowców pochodzących
z oczyszczania ścieków, odpadów poubojowych oraz składowisk odpadów.
Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko kolejnej
inwestycji, przewidzianej w strefie Bogumiłów. W zakładzie produkcyjnym spółki Sponcel ma być przebudowany kolektor tłoczny, odbierający retencjonowaną
mieszaninę oczyszczonych ścieków deszczowych i przemysłowych. Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie do 19 listopada.

Działka nie znalazła kupca

Niepowodzeniem zakończyła się próba
sprzedaży należącej do gminy 15-arowej
działki przy ulicy Poziomkowej na kleszczowskim osiedlu „Zacisze”. Do przetargu,
w którym wspomniana działka wyceniona
była na niecałe 160 tys. zł brutto, nie zgłosił się żaden nabywca.

Usunęli prawie 15 ton odpadów

Efektem trzydniowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, przeprowadzonej w październiku przez spółkę Eko-Region jest
zebranie 14,54 tony różnych gratów, nazywanych wielkogabarytami.
Mieszkańcy wszystkich miejscowości naszej gminy usuwali ze swoich domostw zużyte sprzęty AGD, niemodne meble, zniszczone dywany i wykładziny bądź stare
opony samochodowe. Bezpłatne zbiórki odpadów są organizowane wiosną i jesienią.
Następna okazja do usunięcia gratów przetrzymywanych w garażach czy w piwnicach
nadarzy się w marcu albo kwietniu 2022 r.

Czasowy punkt
zakończył działalność

Informujemy o zakończeniu działalności
punktu szczepień przeciwko COVID-19 na
placu targowym w Kleszczowie. Punkt, który umożliwiał osobom chętnym przyjęcie
jednodawkowej szczepionki zaczął funkcjonować od 22 września. Był obsługiwany przez pracowników Łódzkiego Oddziału
Ratownictwa Medycznego i działał z inicjatywy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
JS

P sowania w wysokości 20 mld zł na rozwój jednostek samorządu terytorialnego
w całej Polsce. Pieniądze będą wydane na finansowanie projektów inwestycyjnych, rerogram Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” przewiduje udzielenie dofinan-

alizowanych przez gminy, powiaty i miasta.
Od 2 lipca do 15 sierpnia br. trwała pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków
do Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W tym czasie samorządy mogły
zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym 1 wniosek bez kwotowego
ograniczenia, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 30 mln
zł, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 5 mln zł.
Dofinansowanie inwestycji
strategicznych odbywa się poprzez promesy inwestycyjne
udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast
wysokość bezzwrotnego dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego, do którego
zakwalifikowana została planowana inwestycja.
O tym, jakie zadania zgłoszone przez samorządy regionu łódzkiego doczekały się
rządowego dofinansowania, informuje komunikat zamieszczony 25 października na stronie www.gov.pl/web/uw-lodzki. W przypadku Gminy Kleszczów do rządowego dofinansowania przewidziana została budowa zespołu boisk sportowych w Czyżowie, a kwota
dofinansowania ma wynieść 8.589.551,23 zł.
JS

Dokładny obraz z nowego aparatu RTG

K no wyposażona w nowy aparat do zdjęć rentgenowskich. Skalometryczne urządzenie umożliwia wykonanie
leszczowska Przychodnia Salus została niedaw-

zdjęć, które są istotne w skutecznym leczeniu schorzeń ortopedycznych i skrzywień kręgosłupa.
„Nasi technicy wykonają zdjęcie RTG całych kończyn długich i całego kręgosłupa, a następnie uzyskamy obraz diagnostyczny obejmujący razem kilka części anatomicznych, połączonych w całość. Dzięki takiemu zdjęciu lekarze będą mieli
pełny obraz i dobiorą odpowiednie procedury medyczne” - informuje SALUS na swojej stronie.
Czas badania jest krótszy, a dawka promieniowania znacznie mniejsza niż w przypadku tradycyjnych aparatów analogowych. Badania dla pacjentów w ramach NFZ są bezpłatne, natomiast o cenę badań komercyjnych można pytać w przychodni.
Zapisy pacjentów są prowadzone pod numerem telefonu
44 731-30-80 lub 44 731-30-15 w godz. 8:00-18:00.
JS

L

Fot. www.saluskleszczow.pl

Powstaną kolejne przyłącza

edwie zakończyła się poprzednia inwestycja związana z budową 12 przyłączy elektrycznych, rozstrzygnięte zostało kolejne postępowanie z tego zakresu.
Chodzi o wykonanie ośmiu przyłączy elektrycznych kablowych 0,4 kV na terenie Gminy Kleszczów do działek, zlokalizowanych w miejscowościach: Czyżów (3 przyłącza),
Kleszczów (2), Łuszczanowice (2) oraz Łękińsko (1).
Swoje oferty na ogłoszony przez gminę przetarg złożyły dwie lokalne firmy - obie
mające siedzibę w Rogowcu. Elbox sp. z o.o. oczekiwał za wykonanie całego zadania 193.725 zł brutto, natomiast Energoserwis Kleszczów sp. z o.o. - 208.977 zł brutto. W dokonanym 20 października wyborze najkorzystniejszej oferty wskazano spółkę Elbox.
W umowie zawartej z wybranym w przetargu wykonawcą wpisany został 4-miesięczny okres na realizację prac. Oprócz budowy fizycznego przyłącza inwestor, którym jest
Gmina Kleszczów, wymaga od wykonawcy robót: przyłączenia do wybudowanej sieci
gminnej czterech odbiorców energii elektrycznej, zasilanych z istniejącej linii kablowej
niskiego napięcia; załatwienia u operatorów sieci dystrybucyjnej wszelkich formalności
związanych z przełączeniem odbiorców; pomocy w rozwiązaniu starych i podpisaniu nowych umów na dostawę energii.
JS
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Na powiatowej drodze

N których dotyczy najdroższa z prowadzonych obecnie
gminnych inwestycji. Choć termin jej oddania do użytku sięga 2023

adal trwają prace na obydwu odcinkach DP nr 1500 E,

roku wykonawca - ku zadowoleniu licznych użytkowników drogi pospieszył z realizacją najważniejszych robót. Dzięki temu już od
kilku tygodni po całkowicie ukończonej i oznakowanej nawierzchni
można jeździć fragmentem tej trasy od Czyżowa do Kaliska.
Obowiązują tu - co prawda ograniczenia w ruchu (m.in.
w zakresie dopuszczalnej
prędkości), a czasem na drodze mogą pojawiać się maszyny. 26 października elektromonterzy z firmy FENIX
podwyższali linię średniego
napięcia, przechodzącą nad
drogą. W trakcie tych prac
zdarzało się chwilowe wstrzymanie ruchu.
Na zamkniętym jeszcze
dla użytkowników fragmencie
od Łękińska do Czyżowa najważniejszą pracą w ostatnich
dniach października był montaż
całego ciągu barierek ochronnych, oddzielających nową
ścieżkę rowerową od przydrożnego rowu. Podwykonawcy korzystając ze sprzyjającej
pracom pogody sprawnie mocowali kolejne segmenty barier.
JS
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O co zapyta kontroler?

nformując o przebiegu badania GUS podaje, iż ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako
pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci). Ankieterzy statystyczni będą
się kontaktować z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22/ 828-88-88. Podobnie, jak w trakcie niedawnego spisu powszechnego, ankieterzy nie będą pytać
o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych
w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl.
Zebrane przez ankieterów dane zostaną zarejestrowane
w specjalnie przygotowanej aplikacji. GUS zapewnia, że podlegają one prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną, a tożsamość ankietera można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub
przez infolinię 22/ 279-99-99.
Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27
ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Ważne dla korzystających z dotacji do sadzonek

Po zakupieniu sadzonek z gminnym dofinansowaniem i ich posadzeniu osoby starające się o takie dofinansowanie mają obowiązek złożyć sprawozdanie. W zakładce „Bądź EKO” na gminnej
stronie internetowej zamieszczony został wzór, który ułatwi przygotowanie rozliczenia. Formularz można pobrać ze strony https://
eko.kleszczow.pl/kup-sadzonki. O tym, co należy przekazać
w sprawozdaniu, informuje opis zamieszczony na wspomnianej
stronie: „Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji” wraz z załącznikami (tj. tabelą
z zestawieniem faktur/rachunków, kopią faktur/rachunków, dokumentacją fotograficzną, szkicem z miejscem nasadzeń dotowanych roślin oraz zakresem rzeczowo-finansowym wraz z wypełnioną częścią tabeli dotyczącą zakupionych roślin). Kwota dotacji
(pomniejszona o ewentualną niewykorzystaną część dotacji) zostanie przekazana po pozytywnej weryfikacji sprawozdania”.

Poinformuj czym ogrzewasz dom

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw
o mocy do 1 MW należy zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wypełniając odpowiednią deklarację. Przypominamy, że obowiązek taki ciąży na właścicielach budynków od 1 lipca
br. W ewidencji będą uwzględnione dane dotyczące źródeł ciepła
i spalania paliw we wszystkich budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Deklarację można wypełnić samodzielnie, bez wychodzenia z domu, jeśli posiadamy profil zaufany albo podpis elektroniczny.
W takim przypadku należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.
pl, nacisnąć „Złóż deklarację”, wypełnić ją i wysłać.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Właściciele domów, w których
źródło ciepła i spalania paliw zainstalowano przed 1 lipca 2021 r. mają
na to 12 miesięcy. Jeśli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca br. to deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni.
Osoby, które nie korzystają z internetu i nie posługują się podpisem elektronicznym mogą złożyć deklarację za pośrednictwem
Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Ostrzeżenie przed groźnym czadem

Możliwość powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz przypadki zatrucia tlenkiem węgla to zagrożenia
wynikające z użytkowania domowych pieców i kotłów grzewczych.
Do pożarów oraz ulatniania się czadu dochodzi najczęściej w wyniku wad tych urządzeń albo ich niewłaściwej eksploatacji.
Wraz z początkiem nowego sezonu grzewczego ruszyła kampania
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” Jej celem jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla, a także uświadomienie korzyści, jakie niesie zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.
Właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek okresowego
dokonywania przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych
oraz sprawdzania instalacji wentylacyjnej.
JS

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.
zaprasza do skorzystania z oferty

TELEWIZJI CYFROWEJ JAMBOX.

Na koniec, po przypomnieniu o obowiązkach, miły akcent:
Główny Urząd Statystyczny za naszym pośrednictwem dziękuje mieszkańcom gminy Kleszczów za udział w zakończonym 30
września Narodowym Spisie Powszechnym.
JS

● ATRAKCYJNE CENY
● MOŻLIWOŚĆ PAKIETU INTERNET + TV.

Zapraszamy do kontaktu

z Biurem Obsługi Klienta ARR „ARREKS” S.A.,
ul. Szkolna 6, 97-410 Kleszczów
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W organizacjach pozarządowych

Ilu mieszkańców
zaszczepionych?

Podsumowania i plany UTW

Z zamieszczonymi 27 października na stronie www.gov.pl/
web/szczepienia-gmin#/ranking, w pełni zostało dotychczas zagodnie z informacjami dotyczącymi gminy Kleszczów,

szczepionych 38,2 proc. mieszkańców. Odsetek osób zaszczepionych jedną dawką wynosił natomiast 39 proc. W porównaniu z
sytuacją sprzed dwóch miesięcy (dokładnie z 2 sierpnia) w pierwszej grupie przybyło 6 proc. zaszczepionych, a w drugiej - 5 proc.
Jak wygląda sytuacja w poszczególnych grupach wiekowych? Pierwsza z podanych liczb odnosi się do stanu aktualnego, liczba w nawiasie - do stanu z 2 sierpnia. Obie dotyczą osób
zaszczepionych przynajmniej jedną dawką.
● 12-19 lat - 150 (125);
● 20-39 lat - 702 (581);
● 40-59 lat - 946 (854);
● 60-69 lat - 399 (386);
● 70+ - 311 (302).
W rankingu ogólnopolskim, w którym gminy uszeregowano
w zależności od tego, jaki odsetek mieszkańców został w pełni
zaszczepiony, gmina Kleszczów zajmuje obecnie miejsce 2100
(w sierpniu - 2072). W powiecie bełchatowskim gorzej wypada
tylko gmina Kluki.
Czy wprowadzone zmiany w programie szczepień (możliwość przyjęcia drugiej dawki w dowolnym punkcie w kraju), zachęta dla już zaszczepionych osób do pobierania trzeciej (tzw.
przypominającej) dawki oraz dynamicznie narastająca czwarta
covidowa fala wpłyną na szybszy wzrost liczby zaszczepionych
w naszej gminie? Powinniśmy sobie tego życzyć ze względu na
własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych bliskich.
Kleszczowska Przychodnia SALUS na początku roku szkolnego wysłała do szkół komunikat, informujący o gotowości zaszczepienia uczniów, a także o związanych z tym procedurach.
Natomiast 28 września zaprosiła na szczepienia dawką przypominającą wszystkie osoby, które ukończyły 50 rok życia, pracowników ochrony zdrowia, mających bezpośredni kontakt z pacjentem
a także osoby z poważnymi zaburzeniami odporności. O tym, jakich grup to dotyczy dowiemy się ze strony http://saluskleszczow.
pl/index.php/start/koronawirus/148-szczepienia-3-dawka.
Dane dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na portalu rządowym pod adresem www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking. Na tej stronie znaleźć można też aktualny
wykaz punktów szczepień w okolicznych powiatach.
JS

Specjalistyczne wsparcie
z PCPR

P alizowało informację o terminach udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą. Dyżury specjalisty ds. przeciwdziałania
owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie zaktu-

przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie przy ul.
Czaplinieckiej 66 w dni robocze w godzinach 10:00-15:00.
W tym samym miejscu w każdy czwartek (z wyjątkiem dni
świątecznych) w godz. 15.30-17.30 dyżuruje psycholog, natomiast na spotkanie z prawnikiem można wybrać się w drugi
i czwarty czwartek miesiąca w godz. 13.30-15.30 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym - nr 44/ 715-22-61). Kontakt
z PCPR w sprawie specjalistycznego poradnictwa jest możliwy pod podanym numerem telefonu oraz pod nr 44/ 715-22-63.
Przy okazji przypominamy, iż w ramach poradnictwa psychologicznego mieszkańcy gminy Kleszczów mogą korzystać ze specjalistycznych rad na miejscu, w siedzibie GOPS
w Kleszczowie, przy ul. Osiedlowej 2. Termin dyżurów ustalono na pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 16.00-18.00.

Seniorzy, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) Gminy Kleszczów spotkali się 19 października
na walnym zebraniu. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią poruszano takie tematy, jak: sprawozdanie finansowe za rok 2020;
plany działalności w 2021 i na 2022 r.; zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej. W wyniku zgłoszonych propozycji postanowiono
organizować comiesięczne spotkania członków UTW w każdy
pierwszy piątek miesiąca o godz.17 w domu kultury w Łękińsku.
Na 17 listopada zaplanowano okolicznościowe spotkanie
z okazji Dnia Seniora. Odbędzie się ono w domu kultury w Wolicy o godz. 17. Jak zaznaczono w komunikacie na stronie internetowej stowarzyszenia spotkania odbędą się pod warunkiem,
że nie zmieni się sytuacja pandemiczna.
P r z y p o m n i j m y,
że UTW w ramach
tegorocznej aktywności, dofinansowanej
ze środków budżetowych Gminy Kleszczów, zapewniło we
wrześniu
wyjazd
trzech grup seniorów
na turnusy rekreacyjno-rehabilitacyjne
w Polanicy Zdroju. 27 czerwca odbył się natomiast w Kleszczowie
Piknik Międzypokoleniowy. Podobną imprezę zarząd stowarzyszenia planuje zorganizować w roku 2022.

Konsultacje programu współpracy

Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczów z 13 października zostały ogłoszone konsultacje z organizacjami pozarządowymi, dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. Ustalono termin na
przeprowadzenie konsultacji do 3 listopada br. W tym czasie organizacje, zajmujące się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem na terenie gminy Kleszczów mogły zgłaszać opinie i uwagi
do projektu, korzystając ze specjalnego „Formularza konsultacji”.

Z „Gwarkiem Brunatnym” w kopalni

Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny” w ramach zawartej z Urzędem Gminy umowy dotyczącej zadania publicznego realizuje w tym roku projekt „Podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.
O jednym z niedawnych działań, związanych z popularyzacją
lokalnych tradycji poinformował nas przedstawiciel stowarzyszenia „Gwarek Brunatny”, prezes zarządu Tadeusz Gajda:
„Nasze
stowarzyszenie
zorganizowało
wycieczkę
dla uczniów klas
ósmych szkół podstawowych
gminy
Kleszczów do pobliskiej kopalni. Zadanie jest odpowiedzią
na chęć poszerzenia
wiedzy oraz informacji o lokalnej kopalni, która na stałe wpisała się w mapę Polski i Europy. Odbiorcy projektu mieli możliwość zobaczenia przy pomocy
techniki komputerowej jak wyglądał proces powstawania kopalni.
Następnie zjechali do wkopu celem poznania pracy układu KTZ
(koparka – taśmociąg – zwałowarka) i technologii urabiania”.
JS
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Pamiętaj o tablicy
z numerem

COP zaprasza na szkolenia

Ł

ódzkie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy organizuje cykl
bezpłatnych szkoleń on-line na temat realizacji projektów unijnych. Mogą z nich korzystać nie tylko aktualni beneficjenci, ale też przyszli wnioskodawcy.
W zaplanowanym do 20 grudnia cyklu eksperci poruszą następujące tematy: ● 8-9 listopada - księgowość w projektach
UE, ● 22 listopada - nieprawidłowości w projektach UE, ● 24 listopada - analiza ekonomiczno-finansowa, ● 2 grudnia - obsługa aplikacji SL2014, ● 3 grudnia - planowanie projektów B+R,
● 7 grudnia- rozliczanie delegacji służbowych, ● 8 grudnia - określenie statusu MŚP, ● 16 grudnia - planowanie projektów B+R,
● 17 grudnia - obsługa aplikacji SL2014, ● 20 grudnia - zasada
konkurencyjności.

W jaki sposób zgłosić się na szkolenie? Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy na stronie https://cop.lodzkie.pl/szkolenia/999-szkolenia-online-i-akcja-realizacja wyjaśnia: „Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniach online, wypełnij poniższy formularz i prześlij do nas, wybierając z rozwijanej listy
temat szkolenia. Na trzy dni przed szkoleniem prześlemy Ci potwierdzenie udziału oraz link do platformy online. Obowiązuje limit zgłoszeń, dlatego im wcześniej się zapiszesz, tym pewniejszy będzie twój udział”.
JS

Bezpłatne kursy
w Akademii PARP

O Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dostępnych na
stronie www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online
ferta kursów e-learningowych Akademii Polskiej

jest darmowa. Ukończenie każdego z nich pozwala - oprócz
cennej wiedzy - zdobyć również (bez wychodzenia z domu)
certyfikat ukończenia szkolenia. Najnowszy kurs, udostępniony na platformie PARP nosi tytuł „Jak rozwinąć własną firmę?”.
Jego uczestnicy mogą pozyskać „szereg przydatnych informacji na temat rozwoju przedsiębiorstwa, w tym między innymi
poprzez: tworzenie strategii, przeprowadzanie analiz funkcjonowania firmy, efektywne wykorzystanie zasobów, pozyskiwanie finansowania czy nawiązywanie kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi.
Spośród wielu innych kursów PARP obecnie największą popularnością cieszą się trzy: trwający 4 godziny kurs „Jak założyć własną firmę?” i 3-godzinne zajęcia z tematów „Umiejętności interpersonalne” oraz „Media społecznościowe”. Cała oferta szkoleniowa
PARP została podzielona na 5 różnych zakresów tematycznych:
„Finanse”, „Marketing”, „Prawo”, „Kompetencje”, „Zarządzanie”.
Oto tematy, które znaleźć można w ostatniej z wymienionych
zakładek: ● Ubezpieczenia w działalności MŚP, ● Spedycja i logistyka w eksporcie, ● Eksport dla początkujących, ● Jak rozwinąć
własną firmę?, ● Design thinking, ● Efektywność energetyczna
w MŚP, ● Badanie rynku i testowanie produktów, ● Cyberbezpieczeństwo w MŚP, ● Zarządzanie projektami dla początkujących, ● Zarządzanie ryzykiem w MŚP, ● Zarządzanie kryzysowe
w MŚP, ● Biznesplan, ● Motywowanie pracowników, ● Zatrudnianie pierwszego pracownika, ● Jak założyć własną firmę?
Zachęcamy do sięgania do tego bezpłatnego zasobu wiedzy.
JS

5

W chomościami władają, mają obowiązek umieścić tabliczki z numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku.
łaściciele nieruchomości oraz podmioty, które nieru-

Przepisy ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” nakazują,
by taką tabliczkę z numerem zamocować w widocznym miejscu
w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.
Art. 47b ust. 2 wspomnianej ustawy informuje: „Na tabliczce,
o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez
ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości”.
Z kolei w ust. 4 dodano: „W przypadku gdy budynek położony
jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu”.
Brak tabliczki albo utrzymywanie jej w nienależytym stanie
jest wykroczeniem. Zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 zł lub karą nagany.
Ważnym argumentem, przemawiającym za tym, by posesja
była oznaczona widocznym z ulicy numerem jest bezpieczeństwo mieszkańców. Zastanówmy się ile czasu mogą stracić na
poszukiwanie właściwego domu ratownicy medyczni, funkcjonariusze policji, albo strażacy, wzywani w sytuacji zagrożenia życia
albo dobytku? Czytelne oznaczenie posesji to również ułatwienie
dla dostawców przesyłek kurierskich, albo dla serwisu wezwanego do usunięcia uszkodzeń w sieciach.
Niedawno w miejsce dotychczasowej numeracji budynków w Łuszczanowicach Kolonii zostały wprowadzone nazwy ulic oraz nowe numery - apelujemy
do mieszkańców, którzy nie uwidocznili
jeszcze tych zmian na frontowych ścianach budynków, o dostosowanie się do
przepisów.
JS

MATEMATYKA
korepetycje

Tel. 605-572-375

Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” Sp. z o.o. w Kleszczowie
zaprasza na następujące kursy:
1.
2.
3.
4.
5.

Kurs języka angielskiego - różne poziomy - 60 godz.
Kadry i płace od podstaw - 72 godz.
Kurs ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godz.
Podstawy księgowości - online - 25 godz.
Wózki widłowe, suwnice, podesty ruchome - 28 godz.

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727-500-728.
W celu zapisania się na powyższe szkolenia zapraszamy osobiście do
ARR „ARREKS” Sp. z o.o. w Kleszczowie, ul. Szkolna 6.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej.

6

Informator

KLESZCZOWSKI

NR 21 /565

Wieści z GOK

Rozbudowa oczyszczalni

W mówienia spółce SEEN Technologie z Warszawy na realizację dużej inwestycji infrastrukturalnej w formule „zaprojektuj
krótce miną dwa lata od czasu, kiedy gmina udzieliła za-

i wybuduj”. Chodzi o zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Łękińsku wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kleszczowie, budową rurociągu tłocznego ścieków od oczyszczalni w Kleszczowie do oczyszczalni w Łękińsku i budową PSZOK”.
Jest to przedsięwzięcie niezwy kle potrzebne, bo
dotychczasowa
oczyszczalnia w Łękińsku nie radzi już
sobie z przyjmowaniem zwiększającej
się ilości ścieków. Powodem tego zwiększenia jest powstawanie nowych budynków
mieszkalnych, szczególnie w Łękińsku,
Czyżowie i Wolicy.
Przed kilkoma tyZdjęcie przekazane przez wykonawcę inwestycji godniami inwestycja,
której całkowita wartość w oparciu o umowę podpisaną w listopadzie 2019 roku,
została wyceniona na
ponad 41,5 mln zł, weszła w fazę materialną. Na placu budowy
pojawił się sprzęt budowlany, materiały, ludzie. Na załączonych
zdjęciach widać etap
prac z drugiej połowy
października.
JS

Jesienne warsztaty

Jesienne wątki dominowały na organizowanych w październiku zajęciach w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie. W kilku z nich osoby twórcze, zainteresowane
poznawaniem nowych technik dekoracyjnych miały okazję nauczyć się wykonywania wianków zdobionych tym, co natura oferuje nam w tej urokliwej porze roku.
„Do wykonania wianka wykorzystaliśmy słomiany podkład
- informuje GOK w relacji na swojej stronie. - Uczestnicy układali na nim kompozycje według własnego pomysłu, wykorzystując materiały tj. kasztany, orzechy, szyszki, liście, żołędzie,
słoneczniki, aksamitki, hortensje, trawy, wrotycz. Tak powstały
przepiękne prace,
na których widać
bogactwo
złotej
polskiej jesieni. Te
warsztaty potwierdziły, że jesień to
przepiękny, kolorowy czas a jej dary
cieszą oko i są
świetnym materiałem na śliczne jesienne dekoracje”.
Wianki uczestnicy zajęć mogli wykorzystać do udekorowania swoich mieszkań.

Program stałych zajęć

Zaglądając na stronę internetową GOK dowiemy się o tym,
z jakich tematycznych propozycji korzystają obecnie osoby,
przychodzące na zajęcia w GOK. Oprócz aktywności twórczych
(tkactwo, malarstwo, makrama) jest tu oferta zajęć muzycznych
(nauka gry na gitarze, perkusji, keyboardzie). Wśród propozycji
dla dzieci i młodzieży znaleźć można taniec ludowy, pracę z modeliną, robotykę i programowanie, zajęcia teatralne.
Pozostałe
placówki kulturalne prowadzą u siebie wybrane zajęcia warsztatowe. W domu
kultury w Łękińsku
najbardziej aktywna
jest pracownia ceramiki (we wtorki i środy – zajęcia dla dorosłych, w czwartki
- dla dzieci). Oprócz
tego w piątki można poznawać tajniki
tworzenia haftu wstążeczkowego. WOK Czyżów uczy zdobienia techniką decoupage (we wtorki), WOK Rogowiec - techniką quilingu (w środy), a WOK Antoniówka - techniką foamiranu
(w piątki). Z kolei w WOK Wolica można uczyć się filcowania na
mokro i sucho (w czwartki), w WOK Żłobnica tworzyć haft na
kanwie plastikowej (we wtorki), a w WOK Łuszczanowice poznawać zdobienie metodą kanzashi (w środy). Wszystkie zajęcia w lokalnych domach kultury dedykowane są dla dorosłych
uczestników i rozpoczynają się o jednej godzinie - 16.00.

Najbliższe zajęcia

GOK zaprasza społeczność lokalną do udziału w kolejnych
warsztatach. W ośmiu lokalizacjach zaplanowano w listopadzie
zajęcia, poświęcone tworzeniu ozdób bożonarodzeniowych
w postaci szyszek kanzashi. 4 listopada takie warsztaty odbyły
się w wiejskich ośrodkach kultury w: Rogowcu, Łuszczanowicach, Łękińsku i Czyżowie. Druga tura zaplanowana została na
25 listopada o godz. 17:00.
å ciąg dalszy na str. 12
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Nie tylko życzenia, medale i kwiaty

wracając się do zebranych w sali jubilatów wójt Sławomir Chojnowski podkreślił, że organizowanie przez
Urząd Stanu Cywilnego takich zbiorowych uroczystości jest tradycją w naszej gminie.
- Wspólne przeżycie
50 lat to ogromny kapitał
wspomnień, małych i wielkich radości oraz doświadczeń – mówił wójt. - Przez
pół wieku wspólnego życia
los na pewno dostarczał
też Państwu zmartwień,
trudnych chwil, a może
nawet łez. Pomimo tego
są dzisiaj Państwo ciągle
razem. To najlepiej pokazuje siłę, jaką daje małżeńska miłość
i zgodna rodzina.
W imieniu samorządu Gminy Kleszczów życzę Państwu kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz świętowania kolejnych rocznic małżeństwa. Życzę trwającej jak najdłużej radości z tego, co
przez pół wieku osiągnęli Państwo wspólnie. Niech ten dorobek
i trwałość Waszych związków będą dobrym przykładem i oparciem dla Waszych dzieci, wnuków i prawnuków.

Po wygłoszeniu życzeń nastąpił akt dekoracji medalami
przyznanymi przez Prezydenta RP. Warto zaznaczyć, że uroczystość dotyczyła małżeństw, które na tzw. ślubnym kobiercu stawały w roku 1969, 1970 oraz 1971. Był to w Polsce czas
dynamicznych zmian politycznych, a w gminie Kleszczów czas
oczekiwania na decyzje o budowie kopalni i elektrowni.
W trakcie październikowej gali, przygotowanej przez gminę dla
jubilatów, państwowe odznaczenia, listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki otrzymały 22 pary. Do czterech pozostałych,

nieobecnych par odznaczenia dostarczone zostały nieco później.
W uroczystym spotkaniu ze Złotymi Jubilatami
uczestniczyły: kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Kleszczowie, Karolina
Kaczmarczyk oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie, Anna
Domańska.
W programie uroczystości znalazł się nie tylko czas na
wspólny obiad. Była również możliwość zrobienia pamiątkowych
fotografii. Na twarzach jubilatów
zarówno w trakcie przyjmowania odznaczeń i życzeń, jak i podczas wykonywania pamiątkowych
zdjęć, widoczne było skupienie,
wzruszenie, a nawet trema.

Po wzniesieniu szampanem toastu za zdrowie jubilatów i podczas wspólnego posiłku nadszedł czas na wspomnienia, rozmowy
z często nie widzianymi rówieśnikami, dzielenie się aktualnymi informacjami o dzieciach i wnukach.
Specjalnym prezentem dla jubilatów, przygotowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, okazał się występ
uczestników zajęć wokalnych.
Uroczystość taka jak gminne spotkanie małżeństw z 50-letnim stażem skłania do refleksji i postawienia m.in. takiego pytania: Jak wiele par wstępujących w związek małżeński w roku 2020
czy 2021 doczeka w tym samym związku złotego jubileuszu?

Jeszcze o akcji sprzątania lasu

poprzednim wydaniu „Informatora”

W wspomnieliśmy krótko o zorganizowanej 10 października akcji sprzątania

lasów. Wracamy do tematu po otrzymaniu obszernych informacji od organizatorek
z samorządowego przedszkola w Kleszczowie, gdzie „Rodzinne sprzątanie lasów”
zostało wpisane w projekt ekologicznej innowacji „Las blisko nas”, opracowanej
przez Emilię Jarząbek i Iwonę Zakolską.
- Chcemy, aby dzieci nie tylko poczuły las wszystkimi zmysłami (comiesięczne wycieczki do lasu i ciekawe aktywności,
takie jak np. powitanie pór roku w lesie),
ale również żeby zrozumiały, jak ważne
jest dbanie o czystość lasów - podkreślają obie panie.
Akcja, do której przystąpiło ponad
150 osób, rozpoczęła się o godz. 10. Jej
sprawne przeprowadzenie wymagało

zaangażowania nie tylko samych organizatorów, tj. społeczności przedszkola
w Kleszczowie oraz Grupy Leszy Bełchatów - Miłośnicy Lasów, ale również Zakładu Komunalnego „Kleszczów”, który odebrał i przetransportował worki z zebranymi
w lasach śmieciami.
Po akcji porządkowej odbyło się spotkanie uczestników w łuszczanowickiej altanie biwakowej, gdzie patronująca akcji Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
zapewniła słodki poczęstunek porcjami
tortu. Drugi z patronów (Instytut Lasów
Państwowych, a nie - jak podaliśmy w poprzednim wydaniu - Nadleśnictwo Bełchatów) ufundował dzieciom edukacyjne
książeczki o drzewach.
JS
(Foto udostępnione
przez przedszkole w Kleszczowie)

J. Strachocki
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Szkolne wieści
Na zlocie i w turnieju
16 października uczniowie klas ratowniczo-medycznych ZSP w Kleszczowie zameldowali się na zlocie ratownictwa drogowego, zorganizowanym przez Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów. Impreza służyła głównie popularyzacji
spraw bezpieczeństwa na drogach oraz doskonaleniu umiejętności z dziedziny ratownictwa. W turnieju wiedzy teoretycznej z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
wszystkie miejsca na podium zajęli przedstawiciele ZSP Kleszczów (I m. - nauczyciel
Piotr Szczepaniak, II m. - Wiktoria Chomen, III m - Natalia Słok).

Relacje z Drezna i nowy nabór
Kolejny staż zawodowy, zorganizowany dla uczniów kleszczowskiego Technikum
Nowoczesnych Technologii w Dreźnie odbył się m.in. dzięki pozyskaniu przez szkołę
unijnego dofinansowania. Od 19 września do 2 października zajęcia dydaktyczne połączone także z bogatym programem turystycznym odbywali w Niemczech uczniowie klas
o specjalizacji „mechatronik” oraz „automatyk”. Obszerna, ilustrowana zdjęciami relacja
z przebiegu stażu zamieszczona została na internetowej stronie szkoły.
Od 18 do 21 października odbywała się natomiast rekrutacja uczniów trzecich klas
technikum do udziału w kolejnej edycji stażu zawodowego, który - tak jak wcześniejsze
- odbędzie się w placówce kształcenia zawodowego „WBS Training AG” w Dreźnie.

Konkursy z historią w tle
„Powstanie Senatu w Polsce i jego funkcjonowanie
w XV i XVI” to temat rozprawki - jednego z zadań, jakie należało wykonać w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Juniorów. Z grona uczniów klas VII i VIII SP w Łękińsku, którzy wzięli udział do etapu okręgowego awansowali
Michał Grącki, Bartosz Kowalczyk i Michał Moreń.
***
12 uczniów szkoły w Łękińsku przygotowało prace plastyczne w ramach międzynarodowego konkursu
LAURKA DLA BOHATERA - In memory of…. Była to forma podziękowania i hołdu, złożonego osobom zasłużonym dla Polski w XX wieku.
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Zaprojektuj świąteczną kartkę

„Magia Świąt” to temat konkursu, ogłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Mogą w nim
uczestniczyć dzieci i młodzież z gminy
Kleszczów. Prace uczestników, którzy
zdobędą I miejsca zostaną umieszczone na kartkach bożonarodzeniowych zaprojektowanych przez GOK.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie internetowej www.gok.kleszczow.pl. Prace
należy składać w świetlicy GOK do 19 listopada. Można to zrobić od wtorku do
soboty w godz. 12:00-20:00. Ogłoszenie wyników odbędzie się 4 grudnia podczas gminnej imprezy mikołajkowej.

„Od Zera do Youtubera”…

… to inicjatywa Szkoły Podstawowej
w Łękińsku. Uczniowie w ramach jubileuszu 50-lecia nadania szkole imienia
Mikołaja Kopernika mogą przystąpić do
konkursu indywidualnie, albo w zespołach (do 4 osób). Zgłoszeni do 31 października uczestnicy mają nakręcić krótki
film (od 2 do 4 minut), którego tematem
będzie historia szkoły w Łękińsku lub film
promujący szkołę. Konkursową pracę należy oddać do 10 grudnia.

Proﬁlaktyka na zdrowie
W ramach współpracy kleszczowskiej Szkoły Podstawowej z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczniowie mieli okazję obejrzeć spektakle teatralne. Aktorzy Teatru Kurtyna z Krakowa zaprosili uczniów klas I-III na „Szlachetne
zdrowie” - opowieść o funkcjonowaniu ludzkiego ciała i o tym, co dla niego jest najlepsze. Spektakl przeznaczony dla uczniów klas IV-VI „Czas próby” dotyczył natomiast
spraw związanych ze zdrowiem nastolatków, szczególnie czynników, jakie oddziałują na
ich psychikę (narkotyki, alkohol, dopalacze, wpływ grupy rówieśniczej).

Psychologiczne wsparcie…
… w covidowej rzeczywistości jest szczególnie potrzebne młodzieży, która podczas
zdalnej nauki zmuszona była do znacznego ograniczenia bezpośrednich relacji. Widząc
te potrzeby psycholog szkolny w ZSP w Kleszczowie organizuje w nowym roku szkolnym
akcję, nazwaną „spacer z psychologiem”. Jeden tydzień października został poświęcony
umiejętnościom budowania trwałych relacji międzyludzkich. W ramach zajęć z wychowawcą uczniowie zapoznali się z „Listem od psychologa”, mogli też brać udział w akcji
„Bądź cichym przyjacielem”.
W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka odbył się natomiast „Tydzień dbania o relacje”. Zorganizowane zajęcia służyły pokazaniu, jak ważne są osobiste relacje pomiędzy uczniami oraz uczniami i nauczycielami. Była też zachęta do rodziców do
dłuższego niż dotąd spędzania czasu z dziećmi na różnych zajęciach. Wspólne chwile
uwiecznione na zdjęciach mają trafić do specjalnej galerii na podsumowanie tygodnia.

Włóczykije znowu w drodze
Szkolny Klub Włóczykija w Łękińsku działa już siódmy rok. 7 października blisko 90-osobowa grupa uczniów pod opieką nauczycieli odbyła 6-kilometrową trasę
ze szkoły w okolice oddanych w tym roku do użytku altan dla turystów rowerowych
w okolicach Czyżowa.
å ciąg dalszy na str. 12

Szkoła w Łękińsku – pracownia informatyczna

„Cudze chwalicie,
swego nie znacie… ”

Popularne przysłowie stało się tytułem konkursu, o którym wspomnieliśmy
już na str. 1. Konkursowe prace czyli fotografie zabytków z naszego regionu powinny być opatrzone opisem na pół kartki
A4. Komisja oceniając zdjęcia wykonane
przez uczniów SP w Kleszczowie (klasy
V-VIII) zwróci uwagę zarówno na pomysłowość i oryginalność w doborze fotografowanych obiektów, jak też na czytelność i prostotę opisu zabytku.
Prace należy przekazać najpóźniej
do 1 grudnia do pokoju nauczycielskiego. Wyniki zostaną ogłoszone 10 grudnia.
JS
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Z okazji Dnia Edukacji

wrot „Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku…” w znanym przeboju Czerwonych Gitar odnosił się - co prawda - do innej daty, ale pasuje też do świętowanego 14 października Dnia Edukacji Narodowej. Ten dzień każe nam wesprzeć
dobrym słowem i życzeniami pracowników szkół i przedszkoli,
których opiece powierzamy przez lata nasze pociechy. 14 października to również okazja do osobistego wspomnienia ukochanych nauczycieli, którzy potrafili wydobyć ukryte w nas talenty, a mądrymi zachętami oraz umiejętnie użytymi argumentami
wpłynęli - często skuteczniej niż rodzice - na zmianę naszych
zachowań.

Życzenia oraz nagrody

„Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia satysfakcji
z ważnych i odpowiedzialnych zadań, które wykonujecie. Życzymy cierpliwości w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wdzięczności z ich strony za przekazywaną im wiedzę oraz umiejętności.
Dziękujemy za każdą chwilę, którą poświęcają Państwo opiece,
kształceniu i wychowywaniu młodego pokolenia. Gratulujemy
sukcesów odnoszonych przez Waszych podopiecznych i życzymy, aby w tym roku szkolnym było ich jeszcze więcej niż w poprzednich” - to fragment tegorocznych życzeń na Dzień Edukacji
Narodowej, podpisanych przez wójta Sławomira Chojnowskiego
oraz przewodniczącą Rady Gminy Katarzynę Biegałę.
Jak co roku osiągnięcia dyrektorów oraz kilkunastu nauczycieli zostały uhonorowane nagrodami pieniężnymi. Otrzymali je:
w Szkole Podstawowej w Kleszczowie Mariola Świderska-Kulka, Katarzyna Syrówka, Iwona Chojnowska, Aleksandra Gorzelak-Dylak i Beata Stankiewicz; w Szkole Podstawowej w Łękińsku Katarzyna Bębnowska, Iza Marcinkowska, Jolanta Posmyk;
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie Agnieszka
Nagoda-Gębicz, Renata Patyk, Beata Wysmułek, Krzysztof Feja;
w przedszkolu Kleszczów Małgorzata Szluga i Emilia Jarząbek;
w przedszkolu Łękińsko Dorota Paciorek i Marta Ozga; w przedszkolu w Łuszczanowicach Ewa Bindas i Ewelina Kucner.

Na poważnie, charytatywnie, z humorem

A jak świętowała ten jedyny dzień w roku społeczność szkolna? W Zespole Szkół Ponadpodstawowych uroczystość zorganizowana 13 października była połączeniem obchodów Dnia Patrona Szkoły - Jana Pawła II i Dnia Edukacji Narodowej wraz ze
ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W programie znalazła się
prezentacja przedstawiona przez młodzież trzy dni wcześniej podczas obchodów Dnia Papieskiego (pisaliśmy o niej w poprzednim
„IK”), humorystyczny fragment z „Ferdydurke” („Lekcja polskiego”),
a także muzyczne życzenia „Sobie i Wam”. Były również słowne
życzenia, skierowane przez dyrektor do nauczycieli, pracowników
obsługi i ślubujących pierwszoklasistów. Nie zabrało też serdecznych życzeń ze strony przewodniczącej Rady Rodziców.
Z kolei w SP w Łękińsku przy okazji świętowania dnia edukacji zdecydowano się zorganizować
charytatywną zbiórkę.
Zamiast kwiatów można było kupować specjalne cegiełki. Dochód z ich
sprzedaży (łącznie 3830
zł) trafił na wsparcie Fundacji Gajusz. Podczas
okolicznościowej akademii uczniowie klas VII
zaprezentowali humorystyczne przedstawienie
Uroczystość w Łękińsku uzupełnione występami
wokalnymi i tanecznymi. Życzenia pracownikom szkoły złożyła
dyrektor, a także przedstawiciele Rady Rodziców.
JS
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O historii szkoły w Rogowcu
(cz. II)

ie wiadomo od którego z przedwojennych mieszkańców Rogowca było wynajmowane pomieszczenie na potrzeby szkolne. Na jego nazwisko nie udało mi się natrafić w żadnym z archiwalnych dokumentów. Po wojnie sala lekcyjna funkcjonowała natomiast
w domu należącym do Feliksa Brauna.
Pierwszym kierownikiem szkoły w latach powojennych była Zofia Błasińska. Jej podpis widnieje pod wysłanym do władz szkolnych
w Piotrkowie sprawozdaniem, w którym opisała skromne zasoby biblioteczki szkolnej. Składały się nań „Syzyfowe prace” i „Siłaczka” S. Żeromskiego, „Poezje” i „Mendel Gdański” Marii Konopnickiej, „Antek” B. Prusa, „Finek” J. Grabowskiego, „Pójdziemy w świat” Zofii Żurakowskiej
i „W walce z caratem” C. Bobińskiej.
Inny z archiwalnych dokumentów
jest symbolem zmian,
jakich w okresie powojennym doświadczały wsie takie jak Rogo
wiec, zamieszkiwane w części przez potomków niemieckich osadników. W sierpniu 1948 r. w piśmie do szkolnego inspektora w Piotrkowie mieszkanka Rogowca Irena J. prosiła o przyjęcie do szkoły córki,
urodzonej w lipcu 1941 r. Przyznawała: „jestem Volksdojczką (…)
W czasie okupacji niemieckiej nie szkodziłam Polakom, ale jeszcze
dopomagałam w czym tylko mogłam. Staram się również o rehabilitację”. W połowie września 1948 r. przedstawiciel władz oświatowych
udzielił zgody na przyjęcie dziecka do szkoły w Rogowcu.
Społeczne przemiany, związane z wymuszoną przeprowadzką
sporej części ewangelickich rodzin na teren Niemiec, miały oczywisty
wpływ na skurczenie się społeczności Rogowca i zmniejszenie liczby uczniów, zamieszkujących w jej obwodzie. Brakuje sprawozdań
z pierwszych lat powojennych, informujących o liczebności poszczególnych klas. Wydaje się, że łączna liczba uczniów nie sięgała nawet 40. W styczniu 1949 r. kierownik szkoły podawał, że członkostwo
w Szkolnej Klasie Oszczędności miało 33 dzieci.
Proces wysiedleń mniejszości ewangelickiej był kontynuowany
jeszcze na początku lat 50. W sprawozdaniu statystycznym za rok
szkolny 1951/52 w rubryce dotyczącej czytelników szkolnej biblioteki
wpisano liczbę 20. We wszystkich klasach uczyło się łącznie 25 dzieci.
Klasa I miała 4 uczniów, klasa II - 6, klasa III - 7, a klasa IV - 8. Pod dokumentem sprawozdawczym widnieje podpis ówczesnej kierowniczki
szkoły - była nią J. Kowalska. We wrześniu 1952 r. zastąpiła ją Anna
Czyżewska, która w nauczycielskim zawodzie pracowała od roku
1920. W jednym z podpisanych przez nią sprawozdań podana została
powierzchnia lokalu szkolnego - 30,75 m kw. W ławkach ustawionych
w sali było miejsce dla 26 uczniów.
Nie ulega wątpliwości, że ówczesne władze za pośrednictwem nauczycieli szkół wiejskich
próbowały realizować zadania polityczne,
wpływając na świadomość mieszkańców. W czasach, kiedy odbiornik radiowy był rzadkością, telewizja jeszcze nie funkcjonowała,
a czytelnictwo prasy nie było powszechne, trzeba było się uciekać do
takich, mało finezyjnych metod. Także szkoła w Rogowcu, choć położona w małej miejscowości, nie została zwolniona z takich funkcji.
3 stycznia 1953 roku decyzją rządu zniesiono wprowadzoną
w 1952 r. reglamentację żywności. Nie towarzyszył temu zachwyt Polaków, bo jednocześnie na większość towarów wprowadzono znacznie wyższe ceny. Nastroje ludności musiały być niepokojące. Kierownik Anna Czyżewska zwołała 15 stycznia zebranie Komitetu
Rodzicielskiego „celem uświadomienia ludności w sprawie regulacji
cen”. Ten temat okazał się ważniejszy niż omówienie spraw wychowawczych, którym zajęto się dopiero w dalszej kolejności. W protokole podpisanym przez przewodniczącego komitetu, a zarazem sołtysa Józefa Wrońskiego odnotowano: „Wszyscy obecni zgodzili się, że
sprawa regulacji jest konieczna i bardzo potrzebna dla rozwoju gospodarki narodowej”.
W propagandzie uprawianej przez władze skrupulatnie pilnowano,
by nie pojawiały się sformułowania mówiące o podwyżce cen. Zwykle mowa była o „regulacji”. Do przekonywania mieszkańców wiosek
miały wystarczać takie zebrania, jak to å ciąg dalszy na str. 10
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w Rogowcu. W większych ośrodkach najważniejszą rolę odegrać miała odpowiednio skrojona kampania prasowa.
W artykule „Obraz wroga w prasie łódzkiej epoki socrealizmu” Marek Palczewski pisał:
„w prasie rozpoczęła się wielka kampania promująca uchwałę (dotyczącą regulacji cen - red.).
Zamieszczano wypowiedzi „szarych obywateli” - włókniarek, ślusarzy, nauczycieli, pielęgniarek
i przedstawicieli innych grup zawodowych, popierające decyzje władz, wskazujące na korzyści,
które przyniesie klasie robotniczej oraz mało i średniorolnym chłopom podjęta przez rząd walka z „elementami spekulancko-kułackimi”. Jednocześnie ukazała się fala publikacji potępiających spekulacje rynkowe, pozbawiające mieszkańców miast i wsi należnego im towaru i zysku.
W ślad za tym nastąpiło pokazowe aresztowanie wielu drobnych przedsiębiorców i handlarzy,
którym zarzucono czerpanie korzyści z nielegalnych operacji rynkowych. Wiele osób skazano
na pobyt w obozach pracy, gdzie mieli przejść „resocjalizację”.
Kierownik szkoły w Rogowcu Anna Czyżewska radziła sobie całkiem dobrze w niełatwych
realiach politycznych lat 50. Aby wywiązać się z zadania zorganizowania publicznej akademii
pierwszomajowej dla mieszkańców połączyła ją ze sprawą żywo interesującą społeczność Rogowca. Chodziło o
możliwość pozyskania lepszego budynku
na potrzeby szkoły. Pierwszomajowy event zorganizowany 30 kwietnia 1953 r. rozpoczął się akademią (zapewne w wykonaniu uczniów) i odczytaniem okolicznościowego referatu.
A zaraz potem Komitet Rodzicielski w 29-osobowym składzie zaczął omawiać sprawę zaadaptowania na szkolne potrzeby budynku, który obecnemu właścicielowi nie był potrzebny.
„Budynek ten potrzebuje kapitalnego remontu, przeto obywatele wsi Rogowiec i Stawku wybrali spośród siebie Komisję Budowlaną, która obiecała z własnej ochoty zająć się remontem
tego budynku”. Sołtys Rogowca Józef Wroński i sołtys Stawku Władysław Stawiak mieli zająć
się pozyskaniem potrzebnego na remont drewna. Ustalono, że budynek zostanie pokryty słomianą strzechą. Zdobyciem słomianych snopków i fachowym pokryciem dachu miał się zająć
Władysław Famulski.
„Na końcu była rozpatrywana sprawa finansowa a mianowicie skąd wziąć pieniędzy na majstrów i na inne materiały budowlane jak: cement, gwoździe i wapno. W ubiegłym roku t.j. 1952
gromada Stawek i Rogowiec za przedterminową odstawę zboża dla Państwa miały otrzymać
premię w wysokości półtora tysiąca złotych. Premii tej nie podjęto. Jest pytanie, czy nie można
by tego odebrać, bo byłaby to poważna suma na rozpoczęcie kapitalnego remontu” - to fragment protokołu. Pod spisanym odręcznie dokumentem oprócz kierownik szkoły A. Czyżewskiej
podpisali się członkowie Komitetu Koła Rodzicielskiego: Józef Wroński, Bronisława Rudzka,
Józef Miller, Wł. Stawiak oraz Wł. Famulski.
å ciąg dalszy ze str. 9

30 kwietnia 1953 roku wśród mieszkańców pojawiła się nadzieja na ostateczne rozwiązanie sprawy godziwego miejsca do nauki dla dzieci nie tylko z Rogowca. Jak pokazuje odręczny
rysunek, sporządzony w roku 1961 przez kierownika szkoły Barbarę Niewieczerzał do obwodu
szkoły oprócz Rogowca należały w tym czasie: Folwark, Stawek i Gadka.
Jerzy Strachocki
(ciąg dalszy nastąpi)

W szkolnym sporcie

„Czwartki Lekkoatletyczne”...
...to okazja do szlifowania sportowych talentów. Podajemy kilka przykładowych
wyników, jakie niedawno uzyskali w Bełchatowie sportowcy ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie:
• Rocznik 2009:
bieg na 300 m: I m. - Oskar Staryga (46,87), II m. - Krzysztof Kopka
(49,34); bieg na 60 m: I m. - Paweł Zybura (8,75), III m. -Aleksander Wypyski (9,16), Malwina Sukiennik (9,26);
skok w dal: II m. - Krzysztof Kopka
(4,10 m), III m. - Malwina Sukiennik
(3,85 m).
• Rocznik 2010:
bieg na 300 m - I m. - Michał Naturalny (54,12).
• Rocznik 2011:
bieg na 300 m: I m. - Tomasz Pędziwiatr (61,83), II m. - Amelia Kopka
(64,02); skok w dal: I m. - Tomasz Pędziwiatr (3,32 m).
• Rocznik 2012:
skok w dal: I m. - Lena Szaflik (3,05
m), II m. - Maja Tuchacz (2,82 m), III
m. - Lila Włodarczyk (2,70 m); bieg na
60 m: III m. - Maja Tuchacz (10,72);
bieg na 300 m: III m. - Lila Włodarczyk (67,71).
Lekkoatletyczna Liga
W tzw. I Rzucie Ligi Lekkoatletycznej
Szkół Podstawowych obok uczniów SP
Łękińsko (ich medalowe wyniki podaliśmy w poprzednim wydaniu „IK”) brali
też udział uczniowie SP w Kleszczowie.
Plon ich startów to zdobycie 9 medali
w następujących konkurencjach:
• Kategoria klas 4-6:
bieg na 200 m: I m. - Oskar Staryga
(29,43), III m. - Zofia Naturalna (34,32),
Krzysztof Kopka (30,84).
• Kategoria klas 7-8:
skok wzwyż: I m. - Julian Gurazda
(158 cm), II m. - Szymon Telążka (155
cm); bieg na 300 m: I m. - Michał Muszyński (46,22), III m. - Piotr Zybura
(46,55); bieg na 100 m: I m. - Mateusz
Karasiński (13,15); skok w dal: III m. Antoni Koszur.
Awans tenisistów z SP Kleszczów
15 października Szkoła Podstawowa w Kleszczowie zorganizowała Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego
w Tenisie Stołowym. Impreza rozegrana w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
przyniosła szkole w Kleszczowie awans
do półfinału wojewódzkiego zwycięskich
pingpongistów. Szkołę reprezentowały dziewczęta: Marlena Nowacka, Julia
Malasiewicz, Aleksandra Kamińska - rezerwowa oraz chłopcy: Bartłomiej Szmigielski, Sebastian Olkowski, Michał Muszyński - rezerwowy.
(opr. JS)
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Krótko o sporcie
Omega - nabór do sekcji piłki nożnej

LKS Omega Kleszczów ogłasza nabór uzupełniający do sekcji piłki nożnej
dziewcząt i chłopców we wszystkich grupach. Na zgłoszenia czekają trenerzy poszczególnych roczników:
● rocznik 2005 i 2006 - trener Tomasz Walioszczyk - tel. 512-219-047,
● rocznik 2007 - trener Marcin Szymak - tel. 502-141-972,
● rocznik 2008 i 2009 - trener Dawid Barański - tel. 792-025-285,
● rocznik 2010 i 2011 - trener Paweł Szulc - tel. 510-090-932,
● rocznik 2012 i 2013 - trener Tomasz Walioszczyk - tel. 512-219-047,
● rocznik 2014 i młodsi (2015, 2016, 2017) - trener Jacek Berensztajn
- tel. 601-956-456.
Koordynatorem wszystkich grup młodzieżowych jest trener pierwszej drużyny
seniorów, były reprezentant Polski - Jacek Berensztajn.

Karatecy w Mielcu

W XI Ogólnopolskim Turnieju Shorin-Ryu Karate o Puchar Ziemi Mieleckiej brali
udział także podopieczni Zbigniewa Berłowskiego, reprezentujący Omegę Kleszczów.
Nasi karatecy przywieźli stamtąd trzy medale. Drugie miejsca zajęli: Daria Gołasa
(kat. juniorki starsze) i Szymon Kubera (kat. młodzik starszy). Startujący w tej samej
kategorii Jan Szataniak był trzeci. Amelia Stefaniak zajęła piątą lokatę wśród juniorek.

Rywalizowały w Zamościu

Trzy sztangistki Omegi Kleszczów wystąpiły w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 23 w podnoszeniu ciężarów. Był to bardzo udany start. Sylwia Wawrzeczko
(przed zmianą stanu cywilnego – Oleśkiewicz) zdobyła mistrzostwo Polski w wadze
do 45 kg, natomiast Klaudia Ołubek została mistrzynią w wadze do 49 kg. Aleksandra
Kopka, która rywalizowała w kat. do 81 kg zdobyła tytuł wicemistrzyni Polski.

Turniej piłkarskiego narybku

Progress Cup to rywalizacja drużyn z rocznika 2012, która 16 i 17 października odbywała się w Kleszczowie.
W pierwszym dniu uczestnicy podzieleni na 3 grupy walczyli w eliminacjach.
W drugim dniu poznaliśmy najlepszych
z grona siedemnastu drużyn klubowych,
lub reprezentujących akademie piłkarskie z całej Polski. Zwyciężyli młodzi zawodnicy Śląska Wrocław, którzy wyprzedzili Varsovię i Stal Niewiadów. Profesjonalnie zorganizowane turnieje z udziałem najmłodszych
drużyn z całej Polski, rozgrywane na zewnętrznych obiektach SOLPARKU, odbędą się
także w dniach: 6-7 listopada, 13-14 listopada, 20-21 listopada. W grudniu rozgrywki przeniosą się do hali SOLPARKU. Zachęcamy do kibicowania młodym talentom piłkarskim.
(opr. JS)

Wybiorą władze koła

Na nie Członków Koła nr 3 Górnik. Koło skupia głównie pasjonatów wędkarstwa
spośród pracowników i emerytów KWB Bełchatów. Podczas zebrania, którego pierw11 grudnia zapowiedziane zostało Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadze-

szy termin wyznaczono na godz. 9 (lokal Barbórka przy ul. Kolejowej), mają być przedstawione sprawozdania, a komisja rewizyjna oceni działalność zarządu. Uczestnicy
w trakcie głosowania podejmą decyzje dotyczące m.in. udzielenia absolutorium dotychczasowym władzom koła. W porządku zgromadzenia, liczącym 20 punktów przewidziano też wręczenie odznaczeń i wyróżnień, a także wystąpienia zaproszonych gości. „Chcesz wiedzieć jak pracuje Koło? Masz wnioski i uwagi? Przyjdź na Zebranie - to
Twoje prawo! Udział to Twój obowiązek” - zaapelował na końcu ogłoszenia obecny prezes Koła Górnik Antoni Florczyk.
JS
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia STANDRUK,
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25, tel. 81/ 740-25-35
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY

112

POLICJA

997

STRAŻ POŻARNA

998

POGOTOWIE RATUNKOWE
ARiMR  Biuro Powiatowe Bełchatów
ARR „Arreks” Kleszczów
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
EkoRegion Bełchatów
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Kultury
Kleszczowska Przychodnia Salus
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kompleks SOLPARK
Nadleśnictwo Bełchatów
KRUS  PT Bełchatów
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Przedszkole w Kleszczowie
Przedszkole w Łękińsku
Przedszkole w Łuszczanowicach
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki  Izba Przyjęć SOR
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy Kleszczów
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Żłobek w Kleszczowie

999
6350281
7313731
7313150
6330815
7313133
7313132
7313654
7313563
7313230
7313080
7313127
7316500
6357203
6356413
47 8465058
6358624
6329404
7313175
7314600
7314733
6358600
7313346
7314225
6358534
Centrala
7316610
Sekretariat
7316620
6323083
6324956
7315858
7316560
7314577

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
•
•
•

w sieci gazowej  992
w sieci energetycznej PGE  991
w sieci energetycznej „Energoserwis Kleszczów
 44 7351767; 607354226
• w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej
 Zakład Komunalny „Kleszczów” 44 7315858
• w sieci telefonicznej i internetowej  ARR „Arreks”
44 7313713
• w oświetleniu ulicznym  Agencja „ELPIR” 692130780;
887791821; 725726511; zieba83@wp.pl.
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KLESZCZOWSKI

Szkolne wieści

å ciąg dalszy ze str. 8

Ślubowanie uczniów

8 października był szczególnie
ważnym dniem dla pierwszoklasistów
z trzech klas SP Kleszczów. W sali
sportowej zaprezentowali program artystyczny, przygotowany pod okiem
swoich wychowawczyń. Jak można
przeczytać na szkolnej stronie pojawiły
się w nim „elementy uczniowskich praw,
obowiązków, ale również zasad bezpieczeństwa. Pierwszoklasiści utrwalili
wiadomości o symbolach narodowych i podkreślili potrzebę używania zwrotów grzecznościowych”. Następnym punktem uroczystości był akt ślubowania pierwszoklasistów oraz pasowanie ich na
ucznia, dokonane przez dyrektor Mariolę Świderską-Kulkę. Każdy
otrzymał pamiątkowy dyplom, długopis oraz ufundowane przez
Radę Rodziców słodkie i edukacyjne upominki.

Na ściance wspinaczkowej…

NR 21 /565

Wieści z GOK
å ciąg dalszy ze str. 6
W tym dniu można będzie tworzyć dekoracyjne szyszki w Kamieniu, Wolicy, Żłobnicy oraz w GOK Kleszczów.
***
W sobotę 6 listopada odbędą się kolejne cykliczne zajęcia
„Nasze Świetlice i Okolice”. Instruktorzy GOK zapraszają dzieci
i młodzież w godzinach 9:00-12:00 do ośrodków w: Żłobnicy, Antoniówce oraz Czyżowie. Zapisy będą prowadzone telefonicznie
pod nr. tel. 535-987-988.

Blisko teatru

● Dzieci z opiekunami mogły uczestniczyć 9 października w wyjeździe do częstochowskiego teatru na widowisko teatralno-muzyczne „Strażak Sam - cyrkowa przygoda”. Na wyjazd
zapisały się 32 osoby.
● 15 października aktorzy Teatru Capitol (Daria Widawska, Olga
Nowicka, Paweł Koślik i Łukasz Nowicki) wystąpili na scenie
GOK w sztuce „A mi to rybka!”.
● 18 listopada miłośnicy teatralnych spektakli wyjadą do stołecznego Teatru 6 Piętro, by obejrzeć sztukę ART. Zapisy prowadził Gminny Ośrodek Kultury.

… w Radomsku mogli sprawdzić swoje siły uczniowie klasy III
b SP w Łękińsku. Zajęcia pozwoliły im też poznać obsługę sprzętu wspinaczkowego i podstawowe techniki wspinaczki. Dodatkową atrakcją była huśtawka na linie.

Nie samą nauką człowiek żyje
● Jesień to w szkołach czas intensywnej nauki, w której potrzebne są przerywniki, takie jak np. wycieczki. Uczniowie klas II
m, III tg i III mg z kleszczowskiego technikum podczas 3-dniowego
wyjazdu wybrali się do Ojcowskiego Parku Narodowego (zwiedzanie m.in. Zamku w Pieskowej Skale oraz Jaskini Łokietka), a także
do Krakowa, gdzie jednym z celów wycieczki było Muzeum Gier
Wideo.
● Z dofinansowanego przez ministerstwo edukacji programu
„Poznaj Polskę” korzystali od 11 do 12 października uczniowie LO
w Kleszczowie. Na trasie wyjazdu, prowadzącego przez Górny
Śląsk, Beskid Śląski i Śląsk Cieszyński znalazły się m.in. takie
atrakcje, jak zamek w Olsztynie k. Częstochowy, Barania Góra,
Muzeum Ustrońskie, stare robotnicze osiedle Nikiszowiec w Katowicach, skansen w Chorzowie oraz podziemna trasa turystyczna
w dawnej kopalni srebra w Tarnowskich Górach.

● Okazją do kolejnego wyjazdu uczniów ZSP była wizyta
w łódzkim Teatrze Wielkim, w którym obejrzeli balet, oparty na powieści „Grek Zorba” Nikosa Kazandzakisa. „Taniec przedstawiony
na scenie opowiadał o miłości człowieka wolnego i był symbolem
niezniszczalnej swobody i wyzwolenia. Młodzież uczestnicząca
w spektaklu była zachwycona widowiskiem” - czytamy na stronie
ZSP w Kleszczowie.
Przygotował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

Fot. www.gok.kleszczow.pl
(opr. JS)

