
nr 23-24/496-497 • 1-31 XII 2018 • Rok XXVI • bezpłatny biuletyn samorządowy • ISSN 1505-1692

Charytatywnie na rzecz 
Fundacji Gajusz

Społeczność Przed-
szkola Samorządowego 
w Łuszczanowicach już 
po raz dziewiąty zapro-
siła mieszkańców gmi-
ny na przedświąteczny 
kiermasz charytatywny. 
Osoby, które w niedzie-
lę 2 grudnia odwiedziły 
szkolną część komplek-
su SOLPARK, mogły 
znaleźć na kiermaszo-
wych stoiskach przede 
wszystkim świąteczne 
gadżety i dekoracje. 

Więcej na str. 8

Impreza promująca 
krwiodawstwo

Zawody rozgrywane w ramach Jesiennych Spotkań Młodych 
Krwiodawców to nie tylko rywalizacja sportowo-zręcznościowa 
i okazja do sprawdzenia swoich umiejętności z ratownictwa me-
dycznego. Uczniowie bełchatowskich szkół średnich mają okazję 
do bliższego poznania i integracji. Nagrody rzeczowe, które moż-
na wywalczyć podczas sportowego jarmarku to rekompensata za 
wysiłek i zaangażowanie.

Więcej na str. 13

Powitanie Nowego Roku 2019
W Kleszczowie na powitanie No-

wego Roku zostanie zorganizowa-
ny podniebny spektakl pirotechniki 
wysokiej. Świetlne widowisko arty-
styczne rozpocznie się o północy - na 
przełomie Starego i Nowego Roku - 
w sąsiedztwie kompleksu SOLPARK.

Organizatorzy proszą osoby 
mieszkające w pobliżu SOLPARKU 
o zamknięcie (zabezpieczenie) zwie-
rząt domowych na czas, w którym 
będzie odbywał się pokaz pirotech-
niczny.

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia

oraz Nowego 2019 Roku
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Niechaj świąteczny czas, 
pozbawiony trosk i zmartwień,

przepełnia spokój i radość z przebywania
w gronie rodziny, bliskich i przyjaciół.

W Nowym Roku życzymy dobrego zdrowia 
i wielu sukcesów.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kleszczów

KATARZYNA BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Nowy sztandar na Barbórkę
1 grudnia pracownicy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, 

mieszkający na terenie gminy Kleszczów, świętowali wraz ze swy-
mi rodzinami branżowe święto. Ksiądz biskup Antoni Długosz po-
święcił sztandar Stowarzyszenia Górników Gminy Kleszczów 
„Gwarek Brunatny”.

Więcej na str. 9

Choinkowe bombki  
i ich historia

Przez cały rok czekają spakowane w kartonach i upchnięte 
w schowkach - w pawlaczu, na strychu, w piwnicy. Wyjmujemy je 
stamtąd przed Wigilią, aby znowu rozbłysły na choince.

Więcej na str. 7
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Konkurs na lekarzy stomatologów

...

Do

Na

KRÓTKO
SALUS wybrał oferty w ramach POZ
W wyniku dwóch postępowań konkursowych, prze-
prowadzonych w listopadzie, Kleszczowska Przy-
chodnia Salus wybrała oferty dwóch lekarzy, którzy 
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 
będą udzielać świadczeń od początku 2019 do koń-
ca 2021 roku. Świadczenia z zakresu „lekarz spe-
cjalista medycyny rodzinnej” na rzecz pacjentów 
Przychodni Salus będzie w tym okresie udzielał lek. 
med. Jacek Chrostowski, natomiast z zakresu „le-
karz specjalista chorób wewnętrznych” - lek. med. 
Tomasz Komar z Bełchatowa.

Dokąd trafią bezdomne psy?
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. 
z o. o. w Bełchatowie, prowadzące bełchatowskie 
schronisko dla zwierząt, będzie nadal świadczyć 
usługi związane z wyłapywaniem, transportem oraz 
udzielaniem schronienia dla bezdomnych czwo-
ronogów z terenu naszej gminy. Umowa na cały 
przyszły rok została zawarta 9 listopada. Zapisa-
no w niej, iż łączne wynagrodzenie dla spółki pro-
wadzącej schronisko nie przekroczy w ciągu roku 
130 tys. zł brutto.
Do zapobiegania bezdomności zwierząt oraz do 
opieki nad takimi zwierzętami zobowiązują samo-
rząd każdej gminy obowiązujące przepisy prawa.

Poznawali hiszpańskie smakołyki
Z jesiennej tury edukacyjnych warsztatów kuchar-
skich skorzystało ponad 140 osób. Pod okiem in-
struktorki z bełchatowskiego oddziału Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
uczyły się przygotowywać kilka dań popularnych 
w kręgu kuchni hiszpańskiej. Były to m.in. tortille 
z polędwicą wieprzową, hiszpański gulasz z fasoli 
i szynki, placki meksykańskie kukurydziane z bana-
nami, salsa z kiwi i mango oraz sałatka makarono-
wa z chorizo z pomidorkami i oliwkami.
Zajęcia odbywały się od 14 do 27 listopada w kolej-
nych sołectwach gminy Kleszczów. JS

Do studenckich 
kieszeni…

trafiło w przedświątecznym cza-
sie ponad 300 tys. zł. Wszystko to 

za sprawą pozytywnie rozpatrzonych wnio-
sków o przyznanie gminnego stypendium. 
Studentom zostały przyznane: 124 stypen-
dia motywacyjne za wyniki w nauce (jeden 
z warunków to uzyskanie średniej ocen po-
wyżej 3,5) oraz 4 stypendia za szczególne 
osiągnięcia, które przyczyniły się do promocji 
Gminy Kleszczów. Jeden wniosek rozpatrzo-
no negatywnie, ponieważ wnioskodawca nie 
spełnił wszystkich wymaganych kryteriów. 
Łączna kwota wypłaconych stypendiów mo-
tywacyjnych to 292.325 zł. 

W listopadzie do Urzędu Gminy trafiło 
również 9 wniosków o przyznanie uprawnio-
nym studentom stypendium socjalnego na 
I semestr roku akademickiego 2018/2019. 
Wszyscy wnioskodawcy otrzymają socjal-
ne wsparcie. Jego łączna kwota to 10 tys. zł.

JS

Jakie podatki w nowym roku?
sesji Rady Gminy Kleszczów, która odbyła się 28 listopada podjęte zostały na-
stępujące uchwały podatkowe:

•	 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego. Rada Gminy zdecydowała się obniżyć wspomnianą 
cenę skupu żyta z kwoty 54,36 zł za kwintal do kwoty 8,40 zł za kwintal. Sprawi to, 
że na obszarze gminy Kleszczów w roku 2019 stawka podatku rolnego wyniesie: ● 
od hektara przeliczeniowego - 21 zł, ● od hektara fizycznego - 42 zł.

•	 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku leśnego. Rada Gminy zdecydowała się obniżyć cenę sprzedaży 
drewna z 91,98 zł za 1 m sześć. do kwoty 95 zł za 1 m sześć. co powoduje, że 
od 1 stycznia 2019 r. stawka podatku leśnego obowiązująca w gminie Kleszczów 
wyniesie 20,90 zł za 1 hektar fizyczny.
Najważniejsze stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie roku 2018 

i wynoszą:
•	 od budynków mieszkalnych - 0,10 zł za m kw. powierzchni użytkowej,
•	 od gruntów pozostałych - 0,10 zł m kw.,
•	 od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20 zł za m kw. 

powierzchni użytkowej,
•	 od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 0,80 zł m kw.

Stawki podatku od środków transportowych pozostają niezmienione od roku 2016. Ich 
wysokość zależy od rodzaju pojazdu, jego wieku, liczby osi, masy całkowitej lub masy cał-
kowitej zespołu pojazdów. Jest także zależna od wpływu silników pojazdów na środowisko.

JS

Trwa uzbrajanie osiedla
Łuszczanowicach Kolonii na rozległym terenie przyszłego osiedla mieszkaniowe-
go pracownicy firm, współpracujących z generalnym wykonawcą (spółka Drog-Bud 

z Lubojenki), prowadzą roboty zmierzające do pełne-
go uzbrojenia działek budowlanych. Obecnie prace 
koncentrują się w tej części osiedla, która określana 
jest jako II etap inwestycji. Stan zaawansowania robót 
ziemnych przez zbliżająca się zimą jest dość wysoki - 
w przypadku budowy sieci kanalizacyjnych i wodocią-
gowych sięga 90 proc.

Budowę podziemnej i drogowej infrastruktury 
w pierwszej części osiedla zakończono na przełomie 
maja i czerwca. Kolejna część inwestycji ma być goto-
wa do końca marca przyszłego roku. Na zakończenie 
trzeciego etapu wykonawca będzie miał czas do koń-
ca marca 2020 r.

W miarę postępu robót gmina ogłasza kolejne przetargi na sprzedaż działek budowla-
nych. W przetargach, które odbyły się pod koniec listopada i na początku grudnia znalazło 
nabywców 10 kolejnych działek na osiedlu w Łuszczanowicach Kolonii. JS

W

Widać już wyraźnie przebieg kolejnej, 
osiedlowej ulicy

11 grudnia były w Urzędzie Gmi-
ny przyjmowane oferty w ra-

mach konkursu na realizację programu 
polityki zdrowotnej „Profilaktyka stomato-
logiczna 2019-2022”. Program obejmo-
wać ma wszystkich mieszkańców gmi-
ny Kleszczów. Dokumentacja związana 
z konkursem, zamieszczona 26 listopa-
da w Biuletynie Informacji Publicznej Gmi-
ny Kleszczów, jest dość obszerna. Zawie-
ra m.in. uzasadnienie przyczyn wdrożenia 
programu „Profilaktyka stomatologiczna 
2019-2022”, a także szczegółowy wy-
kaz działań, które mają być podejmowane 
w okresie realizacji programu.

„Działania w zakresie opisywanego pro-
gramu zdrowotnego stanowią uzupełnienie 
świadczeń gwarantowanych w ramach fi-
nansowania przez NFZ, które realizowane 
są poza obszarem gminy” - można przeczy-
tać we wspomnianych dokumentach.

W ramach ogłoszonego konkursu są po-
szukiwani specjaliści do prowadzenia gabi-
netów stomatologicznych przez cztery naj-
bliższe lata (do końca 2022). Minimalny 
miesięczny czas świadczenia usług stoma-
tologicznych w poszczególnych gabinetach 
jest zróżnicowany. Dla placówki, działają-
cej na terenie szkoły w Łękińsku wynosi 100 
godzin, dla gabinetu urządzonego w klesz-
czowskiej podstawówce - 120 godzin. Naj-
więcej, bo przez 160 godzin miesięcznie 
ma być dostępny dla pacjentów gabinet 
w Kleszczowskiej Przychodni Salus. Wymiar 
ustalony dla gabinetu w przedszkolu w Łusz-
czanowicach to 140 godzin.

W ogłoszeniu o konkurs ie zosta -
ły sprecyzowane kryteria, według których 
będą oceniane złożone oferty. Są to m.in. 
doświadczenie zawodowe, kwalifikacje leka- leka-
rza stomatologa, harmonogram przyjęć pa-
cjentów, a także kwestia kosztów. JS



1 - 30 XII `2018 I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  3

KOMUNIKATY
Do 20 grudnia trzeba zapłacić IV ratę
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje wszystkich 
właścicieli nieruchomości oraz zobowiązanych do 
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, iż uległ zmianie termin płatności IV raty 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Obecnie należy ją uregulować do dnia 20 grudnia.
Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi można uiścić: ● w kasie Urzędu 
Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem 
na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Przeniesiony przystanek  
na ulicy Głównej
Gminny przewoźnik - spółka Zakład Komunalny 
„Kleszczów” poinformowała w komunikacie, iż do-
tychczasowy przystanek „Kleszczów Apteka”, z któ-
rego korzystali pasażerowie linii 1, 2, 3 oraz 4 został - 
ze względu na trwające prace przy przebudowie ulicy 
Ogrodowej- tymczasowo przeniesiony w pobliże sta-
cji paliw Orlen, obok posesji ul. Główna 35. 
Przy okazji informujemy, że na stronie http://zkklesz-
czow.pl/rozklad-jazdy-autobusow/ znaleźć można 
obowiązujący rozkład jazdy autobusów na liniach ko-
munikacyjnych:
- Nr 1 Kleszczów - Wolica - Rogowiec - Bełchatów
- Nr 2 Kleszczów - Rogowiec - Bełchatów
- Nr 3 Kleszczów - Wolica - Bełchatów
- Nr 4 Kleszczów - Wolica - Kleszczów - Biłgoraj – 

Kleszczów

Pracownia RTG w styczniu
Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus 
w styczniu pracownia RTG będzie dostępna dla pa-
cjentów w następujących dniach: ● 03.01. godz. 15-
18; ● 11.01. godz. 15-18; ● 12.01. godz. 10-14; ● 
15.01. godz. 15-18; ● 17.01. godz. 15-18; ● 22.01. 
godz. 15-18; ● 24.01. godz. 15-18; ● 26.01. godz. 
10-14.

Dyżury w Fundacji  
„Przekraczać Granice”
Jak informowaliśmy działająca od ponad roku Fun-
dacja „Przekraczać Granice” otworzyła swoje biuro 
w domu kultury w Łękińsku. Cztery razy w miesiącu 
podczas organizowanych tu dyżurów osoby zainte-
resowane m.in. informacjami o dostępnych formach 
wsparcia dla osób z różnymi stopniami niepełno-
sprawności będą mogły uzyskać pomoc.
Ustalono następujące terminy:
● I i III wtorek miesiąca - godz. 13.00-16.30,
● II i IV sobota miesiąca - godz. 17.00-19.00.
Biuro działa na parterze domu kultury w Łękińsku, 
pok. nr 107.

Zimowy apel Zakładu Komunalnego
Zakład Komunalny „Kleszczów” zwraca się do miesz-
kańców gminy z apelem, by po opadach śniegu nie 
parkowali samochodów na jezdniach dróg gminnych 
i powiatowych. Ustawione w tych miejscach pojaz-
dy bardzo utrudniają przejazd pługów odśnieżają-
cych ulice. Duże fragmenty ulic pozostają wtedy nie-
odśnieżone.
Zakład Komunalny „Kleszczów” prosi także, by 
mieszkańcy nie odrzucali na jezdnię śniegu usuwa-
nego z wjazdów na własne posesje.

(opr. JS)

odczas sesji, która odbyła się 28 li-
stopada, Rada Gminy Kleszczów 

przyjęła do rozpatrzenia porządek, złożo-
ny z kilkunastu punktów. Wkrótce po roz-
poczęciu obrad ślubowanie złożył radny 
Ryszard Kruszyński (na zdjęciu), który był 
nieobecny na sesji inaugurującej nową ka-
dencję kleszczowskiego samorządu.

Następnie zostały skompletowane skła-
dy komisji stałych.

Radni w komisjach
W kadencji 2018-2023 będą funkcjono- będą funkcjono-funkcjono-

wać cztery komisje. Oto ich składy:
● Komisja Budżetu, Rozwoju, Rolnic-

twa i Ochrony Środowiska: Paweł Kara-
siński - przewodniczący, Katarzyna Biega-
ła, Kamil Jarząbek, Arkadiusz Kowalczyk, 
Ryszard Kruszyński, Tadeusz Kuśmierek, 
Andrzej Zięba.

● Komisja Spraw Społecznych i Oby-
watelskich: Beata Podawca-Kordow-
ska - przewodnicząca, Katarzyna Biega-
ła, Dariusz Bujacz, Halina Gurazda, Ewa 
Michalczyk, Joanna Muskała, Violetta Za-
wadzka.

● Komisja Rewizyjna: Arkadiusz Ko-
walczyk - przewodniczący, Halina Gurazda, 
Konrad Krawczykowski, Ewa Michalczyk, 
Joanna Muskała, Beata Podawca-Kordow-
ska.

● Komisja Skarg, Wniosków i Pety-
cji: Dariusz Bujacz - przewodniczący, Pa-
weł Karasiński, Konrad Krawczykowski, 
Adam Książek, Ryszard Kruszyński, An-
drzej Zięba.

Wybór delegata,  
wynagrodzenie wójta

Roman Drozdek, przewodniczący Za-
rządu Związku Komunalnego Gmin (ZKG) 
z siedzibą w Kleszczowie, zwrócił się 
z wnioskiem o dokonanie wyboru przed-
stawiciela gminy Kleszczów na Zgroma-
dzenie Delegatów ZKG. Zgodnie z decy-
zją radnych drugim, obok wójta Sławomira 
Chojnowskiego, przedstawicielem naszej 
gminy w tym gremium będzie przewodni-
cząca Rady Gminy Katarzyna Biegała.

Kolejna z przyjętych uchwał dotyczy-
ła ustalenia wynagrodzenia dla wójta gmi-

Druga sesja Rady Gminy
ny. Wynagrodzenie zasadnicze radni ustali-
li na poziomie 4,7 tys. zł, dodatek funkcyjny 
w wysokości 1,9 tys. zł oraz dodatek spe-
cjalny (40 proc. poprzednich kwot) wy-
noszący 2640 zł (wszystkie kwoty brut-
to). Czwartym składnikiem wynagrodzenia 
wójta gminy Kleszczów będzie dodatek 
za wieloletnią pracę, obliczany w oparciu 
o zasady obowiązujące pracowników sa-
morządowych.

O tym, jakie stawki podatków na rok 
2019 ustaliła na sesji Rada Gminy Klesz-
czów, piszemy w oddzielnym tekście, na są-
siedniej stronie.

Ile rodzice zapłacą za żłobek?
Zgodnie z uchwałą, przyjętą na listo-

padowej sesji, opłata miesięczna za pobyt 
dziecka w żłobku (do 10 godzin dziennie) 
będzie wynosić 400 zł. Na wniosek rodzi-
ca (opiekuna prawnego) dziecko będzie 
mogło przebywać w żłobku dłużej za opła-
tą 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. 
Maksymalna dzienna opłata za wyżywienie 
w żłobku wyniesie 10 zł od dziecka. Opła-
ta za wyżywienie ma być waloryzowana co 
roku z uwzględnieniem wskaźników, ogła-
szanych przez GUS.

W uchwale przewidziane zostały zniż-
ki. 200 zł mniej za pobyt dziecka w przed-
szkolu zapłacą rodzice będący mieszkańca-
mi gminy Kleszczów. Kolejna obniżka (o 50 
zł) zostanie uwzględniona, jeśli do żłobka 
równocześnie uczęszcza 2 lub więcej dzie-
ci tych samych rodziców. Za pobyt w żłobku 
dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością 

rodzic zapłaci o 100 zł mniej. Obniż-
ka o 50 zł miesięcznie dotyczyć bę-
dzie natomiast dzieci wychowywa-
nych przez samotnego rodzica oraz 
dzieci z rodzin liczących troje lub wię-
cej dzieci.

Wymienione opłaty oraz obniżki 
zaczną obowiązywać po opublikowa-
niu uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

Szkolenie dla radnych
W tym samym dniu, w którym 

odbyło się posiedzenie Rady Gmi-
ny Kleszczów, radni zostali zapro-
szeni do udziału w szkoleniu. Popro-

wadził je przedstawiciel kancelarii prawnej, 
specjalizującej się w prawie administracyj-
nym i samorządowym. Szkolenie poświęco-
ne było m.in. prawnemu statusowi radnego, 
omówieniu najważniejszych procedur, które 
obowiązują Radę Gminy, a także przedsta-
wieniu zmian w ustawach samorządowych, 
jakie obowiązują od rozpoczętej niedawno 
nowej kadencji władz JST.

Trwające blisko 4 godziny zajęcia, będą 
z pewnością przydatne zarówno radnym - 
nowicjuszom, jak i radnym z doświadcze-
niem.

JS

P
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Poradnia Rehabilitacji
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w stycz-

niu Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii będzie pracować w następu-
jących dniach:
Fizjoterapia dziecięca - dr n med. Michał Kaczmarek

Data Godziny w przychodni Wizyty domowe
3.01. 8-15
4.01. 8-14.15 14.15-17.30
7.01. 8-15
8.01. 8-14.15 14.15-17.30
11.01. 8-15
15.01. 8-15
16.01. 8-14.15 14.15-17.30
23.01. 8-15
24.01. 8-14.15 14.15-17.30
28.01. 8-14.15 14.15-17.30
31.01. 8-15

Fizjoterapia dorosłych - Marcin Szczepanik
● 4.01. godz. 15-18; ● 14.01. godz. 15-18; ● 18.01. godz. 15-18; ● 
28.01. godz. 15-18.
Poradnia Rehabilitacji - dr n med. Agnieszka Dobrowolska
● 26.01. godz. 8.10-14.

Panu Sylwestrowi Czankowi i Młodzieżowej Or-
kiestrze Dętej w Kleszczowie, Panu Adamowi 
Stokłosie oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu

Ś.P. PAWŁA SZRAJERA
dziękują pogrążeni w smutku

RODZICE

SALUS - styczeń 2019
Lp. Poradnia specjalistyczna Lekarz Termin Godzina
1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 12.01 9-14
2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 31.01 13-18

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 10.01 15-18

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-
Banasiak 26.01 9-14

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 21.01 8.30-14
6. Otolaryngologiczna lek. med. Izabela Zawadziłło 02.01 14.30-18
7. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 02.01 14.30-18
8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 12.01 9-14

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 08.01 13-17

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 15.01 13-17

11. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 22.01 13-17

12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Błaszczyk 07.01 16-18
13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Błaszczyk 21.01 16-18
14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 04.01 9-14
15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 18.01 9-14
16. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 02.01 9-14
17. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 09.01 13-17.30
18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 16.01 9-14
19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 23.01 13-17.30
20. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 30.01 9-14

21. Pulmonologiczna dr n. med. Beata 
Janiszewska-Drobińska 24.01 12.30-17

22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 04.01 9-14
23. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 11.01 9-14

24. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa 
Sewerynek 04.01 8.30-14

25. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa 
Sewerynek   

26. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 12.01 8.15-14
27. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 26.01 8.15-14
28. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 11.01 9-14
29. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 25.01 9-14
30. Okulistyczna lek med. Sylwia Konarska 14.01 9-14
31. Okulistyczna lek med. Sylwia Konarska 28.01 9-14
32. Ortopedyczna dla dzieci prof. Kryspin Niedzielski 30.01 14-18
33. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 10.01 13-18
34. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 24.01 13-18

35. Ortopedyczna dr n. med. Przemysław 
Łaganowski 11.01 8.30-13

36. Chirurgiczna dr n. med. Marek 
Staniaszczyk 21.01 11-14

37. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 14.01 10-17
38. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 28.01 10-17

39. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena 
Wiewióra 12.01 9-14

40. Kardiologiczna dr n. med. Robert 
Pietruszyński 26.01 9-14

41. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 07.01 12.30-
15.30

42. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 24.01 12.45-
15.45

43. USG dr n. med. radiolog Marcin 
Just 10.01 9-12

44. USG dr n. med. radiolog Marcin 
Just 24.01 9-12

45. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 08.01 15.30-18
46. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 15.01 15.30-18
47. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 22.01 15.30-18
48. USG lek. radiolog Krzysztof Tyfa 29.01 15.30-18

49. Specjalista alergologii dr. n. med. Elżbieta Dółka
w 

każdy 
wtorek

12-14

FRGK dofinansuje zakup 
materiału siewnego 

i sadzeniaków
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że zgodnie z Re-

gulaminem programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów 
produkcji rolniczej poprzez dofinansowanie zakupu materiału siewnego 
zbóż oraz sadzeniaków na terenie gminy Kleszczów, dofinansuje zakup 
materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków wiosną 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie w/w materiału mogą składać osoby fi-
zyczne, będące mieszkańcami gminy Kleszczów od ponad 1 roku, które 
posiadają grunty wykorzystywane rolniczo na terenie gminy Kleszczów, 
a także Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne mające swoją siedzibę na te-
renie gminy Kleszczów.

Wymienione podmioty muszą posiadać prawo własności lub umow-
ne prawo do dysponowania gruntami, które wiosną 2019 r. będą obsie-
wane dofinansowanym materiałem siewnym i obsadzane sadzeniakami.

Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne do 20 ha mogą otrzymać 
dofinansowanie do 500 kg materiału siewnego zbóż jarych oraz do 500 
kg sadzeniaków. Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne powyżej 20 
ha mogą otrzymać dofinansowanie do 1000 kg materiału siewnego zbóż 
jarych i do 1000 kg sadzeniaków. Fundacja dofinansuje 75 proc. kwo-
ty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową zboża i sadzeniaków, 
a ceną materiału kwalifikowanego.

Termin składania wniosków (zapisów) – od 14 stycznia do 1 lu-
tego 2019 roku.

Wnioski o zakup materiału siewnego i sadzeniaków rolnicy 
będą zobowiązani składać w biurze Fundacji w Kleszczowie, ul. 
Sportowa 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Druki wniosków będą do pobrania u sołtysów, w biurze Fundacji lub 
bezpośrednio ze strony internetowej www.frgk.pl. W przypadku pytań 
Fundacja prosi o kontakt pod nr tel. 44/ 731-46-36.

ZARZĄD  Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
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Nawet 40 tys. zł nagrody 
dla małego przedsiębiorcy

onkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku”, w którym nagro-
da główna to 40 tys. zł, jest przeznaczony dla firm zatrud-

niających poniżej 10 pracowników, z rocznym obrotem do 2 mln 
euro. Zgłoszone firmy będą oceniane w czterech kategoriach, 
uzależnionych od czasu prowadzenia działalności: 1. Start; 2. 

Progres; 3. Senior; 4. Młody Biznes. 
Pełny regulamin konkursu: www.
mikroprzedsiebiorcaroku.com . 
Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 
grudnia 2018 roku wyłącznie za pomo-
cą formularza on-line dostępnego na 
podanej stronie. Formularz należy wy-
pełnić zgodnie z dostępną na stronie in-
strukcją.

Kapituła oceniając zgłoszenia weź-
mie pod uwagę m.in.: ● pomysł na firmę 
i jego ewolucję, ● umiejętność przezwy-

ciężania kryzysów; ● nowatorstwo w stosunku do podobnych przed-
sięwzięć; ● sposoby promocji i dystrybucji kluczowego produktu; ● 
wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność.

Nagroda dla zwycięzcy konkursu wyniesie 40 tys. zł, a nagrody 
dodatkowe - po 10 tys. zł w każdej z oddzielnych kategorii.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany od 
2005 roku. Dotychczas w jego kilkunastu edycjach udział wzię-
ło ponad 2500 przedsiębiorców. Laureaci (ponad 120 firm) są 
przykładem i inspiracją dla innych przedsiębiorców, jak prowadzić 
i rozwijać działalność nie tylko na rynku krajowym, ale także 
międzynarodowym. JS

Intratny kontrakt  
dla Uponor Infra

półka Uponor Infra, której największy w Polsce zakład pro-
dukcyjny działa w Kleszczowie, ma zrealizować do 2020 

roku gigantyczne zamówienie dla miasta Rzeszów. Na budowę roz-
ległego systemu kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Budzi-
wój firma dostarczy m.in. ok. 26 km rur, prawie 300 studzienek róż-
nych typów, a także specjalne kształtki, trójniki i komory rozdziału.

Zasadniczą rolę w systemie odprowadzania i zagospodarowy-
wania wód opadowych oraz roztopowych, spływających z terenów 
wspomnianego rzeszowskiego osiedla, mają odgrywać zbiorniki re-
tencyjne. Osiemnaście tzw. zbiorników kanałowych pomieści 7,5 
tys. m sześć. wód opadowych, a kolejne sześć zbiorników bocz-
nych - 1,7 tys. m sześć.

System kana-
lizacji deszczowej, 
powstający w Rze-
szowie ma koszto-
wać ok. 70 mln zł. 
Jest rozwinięciem 
idei retencyjnego 
kanału ściekowe-
go, za który spółka 
Uponor Infra otrzy-
mała wyróżnienie w kategorii „Produkt Roku” podczas wrześniowej 
Konferencji Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi  
w Zakopanem.

Podziemna infrastruktura na rzeszowskim osiedlu jest odpo-
wiedzią na obserwowane coraz częściej zjawiska pogodowe (gwał-
towne burze i towarzyszące im nawalne deszcze) oraz intensywną 
zabudowę osiedli mieszkaniowych, która zajmuje naturalne po-
wierzchnie przepuszczalne. Kanalizacja deszczowa zostanie wy-
posażona w inteligentny system zarządzania retencją, co pozwoli 
na bieżąco obserwować poziom wody. Całość zostanie wykonana 
w technologii PEHD firmy Uponor Infra.

Jakie cechy wyróżniają retencyjny kanał ściekowy? Opis znaj-
dujemy na stronie www.uponor.pl. Przestrzeń wewnętrzna kana-
łu jest podzielona na komory poprzez przegrody, które umieszcza 
się nad dnem kanału. Specjalne otwory przepływowe uzupełnione 
otworami awaryjnymi pozwalają zgromadzić we wnętrzu kanałów 
duże ilości wód opadowych. Jednocześnie pozwalają na przepły-
nięcie ich nadmiaru do kolejnej komory. To zabezpiecza całą sieć 
przed ciśnieniowym działaniem. „Retencyjny kanał ściekowy speł-
nia jednocześnie dwie funkcje w systemie kanalizacyjnym: hydrau-
liczną, związaną z transportem określonego strumienia ścieków 
i retencyjną umożliwiającą gromadzenie okresowego nadmiaru do-
pływających ścieków deszczowych ze zlewni”.

Poligonem doświadczalnym dla zastosowania retencyjnego ka-
nału ściekowego na większym obszarze było kilka lat temu inne 
z rzeszowskich osiedli - Krakowska Południe. JS

Obiecują dotacje dla firm 
w zamian za opłaty

ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ost rzegła 
przedsiębiorców przed naciągaczami. Dzwonią oni do przed-zwonią oni do przed-

siębiorców i przedstawiając się jako osoby współpracujące z ŁARR 
S.A. lub jako eksperci ŁARR S.A. proponują „załatwienie” dotacji na 
rozwój firmy po dokonaniu opłaty za przesyłkę pocztową.

„Uprzejmie informujemy, że tego typu działalność jest niezgod-
na z prawem i ma na celu wyłudzanie pieniędzy. Łódzka Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. nie współpracuje z podmiotami ze-
wnętrznymi w zakresie prowadzenia kontaktów z przedsiębiorcami” 
- informuje ŁARR w internetowym komunikacie.

Informacje o dostępnych funduszach na rozwój firm podawane 
są na bieżąco na stronie internetowej www.larr.pl. JS

K

Ł

Fot. www.uponor.pl

S

Ciesz się telewizją, szybkim Internetem 
i rób taniej zakupy w sieci ORLEN.

      Wybierz pakiet najlepszy dla Ciebie 
wraz z kartą podarunkową do stacji ORLEN.
Więcej na stronie www.arreks.com.pl 
oraz w Biurze Obsługi Klienta (tel. 44/ 731-37-31).

Dla przedsiębiorców 
z powiatu bełchatowskiego

akie są kryteria przyznawania środków z Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego? Jaki w 2019 roku będzie podział środ-ł środ- środ-

ków na aktywne zwalczanie bezrobocia na terenie naszego powiatu 
i jakie będą obowiązywać kryteria przyznawania wsparcia przez Po-
wiatowy Urząd Pracy? Jakie są aktualne procedury i problemy zwią-
zane z zatrudnianiem cudzoziemców?

Te kwestie będą przedmiotem spotkania szkoleniowo - informa-
cyjnego, które z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej w Beł-
chatowie zostanie zorganizowane 15 stycznia w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 3. Rozpoczęcie 
zaplanowano na godz. 11.

Więcej informacji można uzyskać i na spotkanie zapisać się pod 
adresem: biuro@rigbelchatow.bai.pl. Zgłoszenia zainteresowa-
nych są przyjmowane do 21 grudnia 2018 r. W zgłoszeniu należy 
podać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, nazwę firmy.

JS

J
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Trwają konsultacje gminnego programu  
ochrony środowiska na lata 2018-2021

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy 
Kleszczów podaje do publicznej wiadomości informację o opraco-
waniu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kleszczów na lata 
2018-2021 z perspektywą do roku 2025” i uzgodnieniach, dotyczą-
cych potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Wójt Gminy Kleszczów wystąpił do właściwych organów tj. Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z wnioskiem 
o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji, wyma-
ganych w prognozie oddziaływania na środowisko przedmiotowego 
dokumentu. Jednostki te uzgodniły zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko: 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 
10.10.2018 r., Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi 
pismem z dnia 16.10.2018 r. Mając na uwadze wymienione uzgod-
nienia Wójt Gminy Kleszczów opracował i przedstawił do zaopinio-
wania właściwym organom:
•	 „Program ochrony środowiska dla Gminy Kleszczów na lata 2018-

2021 z perspektywą do roku 2025” zwany dalej Programem;
•	 „Prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącą projektu Pro-

gramu ochrony środowiska dla Gminy Kleszczów na lata 2018-
2021 z perspektywą do roku 2025” zwaną dalej Prognozą.
Wójt Gminy Kleszczów informuje o możliwościach zapoznania 

się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest 
ona wyłożona do wglądu. Program i Prognoza będą wyłożone do 
wglądu od 30 listopada do 21 grudnia 2018 r. w godzinach pracy 
Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Program i Prognoza w wersji elektronicznej zamieszczono 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kleszczowie pod 
adresem www.bip.kleszczow.pl, natomiast w wersji papierowej są 
one dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie. 

Uwagi i wnioski można składać do 21 grudnia 2018 r.: ● w for-
mie pisemnej, kierując je na adres Urzędu Gminy w Kleszczowie (ul. 
Główna 47, 97-410 Kleszczów) z dopiskiem „uwagi POŚ”, ● ustnie 
do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres kleszczow@
kleszczow.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt 
Gminy Kleszczów. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczo-
nego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,

odpoczynku  
w rodzinnym gronie

oraz pasma sukcesów
i spełnienia  

najskrytszych marzeń
w nadchodzącym  

Nowym Roku

życzą
Zarząd i Pracownicy

Fundacji Rozwoju Gminy 
Kleszczów

W Kleszczowie obradowała 
Rada PIKS

ziałająca od 1996 roku Polska Izba Konstrukcji Stalowych sku-
pia nie tylko wytwórnie konstrukcji stalowych i przedsiębior-

stwa montażowe. Jej członkami są też firmy z branży produkcji i dys-
trybucji stali, materiałów spawalniczych, systemów aluminiowych, 
zabezpieczeń przed korozją, a także jednostki naukowe i projektowe.

Uczestnicząc 4 grudnia w spotkaniu Rady PIKS, zorganizowanym 
w Kleszczowie, miałem okazję przekonać się, jak wygląda działal-
ność Izby, służąca np. popularyzacji konstrukcji metalowych, a także 
promocji i ochronie interesów firm, które są jej członkami. Posiedze-

nie zorganizowano w Kleszczowie 
z inicjatywy Bartłomieja Baudlera 
- dyrektora zarządzającego spółki 
Kersten Europe, a zarazem wice-
prezesa Rady PIKS.

Uczestnicy spotkania mieli 
okazję zapoznać się z krótką pre-
zentacją najciekawszych zamó-
wień, które ostatnio realizował, 
bądź jeszcze realizuje Kersten (na-
piszemy o nich więcej w kolejnym 

wydaniu „IK”). Spotkanie Rady PIKS służyło przede wszystkim pod-
sumowaniu działalności Izby w kończącym się roku. Dwa najistotniej-
sze wydarzenia dla branży konstrukcji stalowych to zorganizowany 
w Józefowie k. Warszawy XVI Kongres PIKS, a także pierwsza edycja 
Dnia Stali. Ta inicjatywa wpisana w ramy szerszego Programu „Buduj 
ze stali” ma służyć pokazywaniu projektantom, biurom konstrukcyj-
nym, a także inwestorom potencjału, jakim wyróżniają się współcze-
sne konstrukcje ze stali.

Jednym z kolejnych tematów kleszczowskiego posiedzenia Rady 
PIKS było omówienie kierunków działalności Izby w roku 2019 oraz 

prezentacja kalendarza wy-
darzeń, które będą skupiać 
uwagę branży w tymże roku. 
Przedstawił je prezes PIKS, 
Zbigniew Barłóg.

Na spotkanie do klesz-
czowskiego SOLPARKU przy-
jechali również przedstawiciele 
firm, kandydujących do człon-
kostwa w Polskiej Izbie Kon-
strukcji Stalowych. Zaprezen-

towali przed Radą Izby swoje przedsiębiorstwa i ich osiągnięcia. W 
wyniku pozytywnego głosowania grono członków PIKS powiększy-
ło się o dziesięć nowych spółek. Obecnie liczba członków Izby prze-
kracza 150.

Na zakończenie pobytu w Kleszczowie uczestnicy posiedzenia 
mieli możliwość zwiedzenia zakładu produkcyjnego Kersten Europe 
sp. z o.o..

JS

D
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Historia bombek liczy 170 lat
Małopolsce i na Podkarpaciu nazywa się je bańkami. Bo 
w istocie są to wytopione z cieniutkiej warstwy szkła wypeł-

nione powietrzem banieczki. Domowe kolekcje choinkowych bom-
bek stale się powiększają i zmieniają - choćby z racji przemijających 
mód na konkretne kolory lub rodzaj zdobienia, a także z powodu 
„naturalnych” ubytków.

Z największym sentymentem na gałązkach choinki wiesza się 
bombki najstarsze. Niektóre z nich kupowały jeszcze nasze babcie, 
a srebrzyste i złociste refleksy w ich kulistej powierzchni oglądało 
w okresie świąteczno-noworocznym 2 lub 3 pokolenia domowników.

***
Szklane bombki, zdobiące świąteczną 

choinkę zostały wynalezione w niewielkiej 
wiosce Lauscha w Turyngii (wschodnie Niem-
cy). Historyczne przekazy głoszą, że w działa-
jącej tu hucie szkła w 1840 r. hutnik Hans Gre-
iner uformował szklane kule, by zawiesić je na 
choince. Na udekorowanie drzewka ciastka-
mi, jabłkami, orzechami czy ozdobami z pa-
pieru nie było go stać.

Produkcja bombek na przemysłową ska-
lę zaczęła się w Lauscha od 1848 roku. Do 
produkcji pierwszych szklanych dekoracji sto-
sowano drewniane formy. Dzięki temu bomb-
ki miały bardziej regularne kształty i podobną 

wielkość. Produkcja i sprzedaż nowego rodzaju ozdób uratowała 
hutę przed bankructwem. Duży popyt na bombki sprawił, że w II po-
łowie XIX wieku powstało w Niemczech wiele rodzinnych zakładów 
rzemieślniczych. Mężczyźni zajmowali się wydmuchiwaniem szkła, 
a kobiety z dziećmi - dekorowaniem i pakowaniem tych kruchych 
ozdób. Najstarszy katalog z 1860 roku, w którym pokazane zosta-
ły szklane bombki choinkowe, znajduje się obecnie w zbiorach nie-
mieckiego Sonneberg Museum.

***
Technologia produkcji bombek zmieniała się i doskonaliła. Od 

1870 r. zaczęto używać trwalszych niż drewniane form ceramicz-
nych. Później odkryto, że gładszą powierzchnię szkła zapewniało 
uprzednie pokrywanie ceramicznych form pyłem grafitowym.

Doskonalone były również formy zdobienia szklanych bombek. 
W 1855 roku niemiecki chemik Justus von Liebig odkrył, że z amo-
niakalnych roztworów soli srebra poprzez redukcję cukrem można 
uzyskać osadzone na szkle błyszczące, zwierciadlane warstewki 
srebra. To odkrycie zapoczątkowało nie tylko wielką karierę lustra, 
ale umożliwiło zdobienie szklanych bombek warstwą srebra.

Około 1880 roku bombki docierają za ocean. Ich największymi 
odbiorcami stają się Amerykanie. Pierwszy zestaw bombek firmy 
Lauscha sprzedaje się w USA za 25 ówczesnych dolarów. To bar-
dzo wysoka cena (ok. 600 współczesnych USD). Na zakup mogli 

sobie pozwolić tylko zamożni klienci. 
W Europie nowa gałąź hutnictwa szkła sta-

le się rozwija. W 1923 r. powstaje w Niemczech 
pierwsza szkoła artystyczna, której uczniowie są 
nauczani kształtowania szkła w ogniu palnika 
gazowego. W przyszłości okaże się, że to wła-
śnie ta metoda na masową skalę zdominuje pro-
dukcję bombek.

***
W Polsce pierwsze choinkowe bombki po-

jawiły się w XIX w. Były wykonywane ze szkła 
dmuchanego. Oprócz form kulistych pojawiły 
się wzory imitujące orzechy albo inne owoce. Z 
czasem do sprzedaży trafiają bombki o innych 
kształtach (sople, muchomorki, zwierzątka), wy-
wołując zachwyt dzieci.

Po II wojnie światowej światowym potentatem w dziedzinie pro-
dukcji bombek staje się Polska. Nasze wzory wyróżniają się wyso-
ką jakością wykonania oraz niepowtarzalnym zdobieniem. Zmia-
nę ustroju i przejście z realiów PRL do gospodarki wolnorynkowej 
przetrwała większość polskich fabryk bombek. Dla części z nich naj-
trudniejszym sprawdzianem okazały się niekorzystne kursy waluto-
we i zbyt mocna złotówka pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.

Największa w Polsce manufaktura szklanych ozdób choinko-
wych działała w Miliczu. Produkcję uruchomiono tu w 1951 roku. 
Trwała aż do roku 2008. Roczna produkcja sięgała około 1 milio-
na różnych bombek. Aż 90 proc. 
produkcji trafiało z Milicza na 
eksport, m.in. do USA, Kanady, 
Norwegii, Holandii, Niemiec, An-
glii, Szwecji, Australii i Nowej Ze-
landii.

Obecnie na terenie nie dzia-
łającej już fabryki w Miliczu ist-
nieje wyjątkowe Muzeum Bom-
bek. Jest częścią Kreatywnego 
Obiektu Multifunkcyjnego, przy-
gotowanego do prowadzenia 
najróżniejszych warsztatów i or-
ganizacji eventów. Odwiedzający muzeum mają możliwość oglą-
dania ekspozycji ponad 6 tysięcy różnych wzorów ozdób choinko-
wych. To materialna historia fabrycznej wzorcowni.

***
Dzisiaj wpisując do wyszukiwarki hasło „fabryka bombek” znaj-

dziemy informacje o wielu działających jeszcze firmach. Funkcjonu-
ją one m.in. w Złotoryi, Krakowie, Nowej Dębie, Krzywiniu, Wołomi-
nie. Poza zarabianiem pieniędzy na choinkowych ozdobach niemal 
każda z wytwórni oferuje organizowanie zajęć warsztatowych dla 
szkolnych i przedszkolnych grup wycieczkowych. Dzieci z bliska 

å ciąg dalszy na str. 11

W

W ten pełen radości czas 
Świąt Bożego Narodzenia

składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru

przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia

żyje niepowtarzalnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością,

spełnieniem wszystkich marzeń i planów

Zarząd i Pracownicy ARR „ARREKS” S.A.
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We

W

å ciąg dalszy na str. 12

sprzedaży na miko-
ł a j k o w y m  k i e r m a -

szu charytatywnym były też 
przedmioty, nadające się na 
prezent pod choinkę, żywe 
choinki w donicach oraz wy-
jątkowo oryginalne karty do 
wypisania bożonarodzenio-
wych życzeń. Największy wy-
bór artykułów do kupienia 
miały osoby, które zajrzały na 
kiermasz w godzinach przed-
południowych. Później na sto-
łach robiło się coraz luźniej.

In tensywny ruch 
odbywał się nie tylko 
w kiermaszowym holu, 
ale również w urządzo-
nej obok kawiarence. 
Zasiadając w niej przy 
stolikach, udekorowa-
nych świątecznymi ser-
wetkami oraz lampiona-
mi z palącą się w nich 
świeczką, można było 
poczęstować się por-
cją jednego z kilkunastu 
rodzajów ciast, wypić 
kawę lub herbatę, po-

krzepić kromką chleba ze swojskim smalcem oraz kiszonym ogór-
kiem.

W każdej edycji kiermaszu pojawiają się nowe inicjatywy i po-
mysły, które służą jego uatrakcyjnieniu. W tym roku oferta gastrono-
miczna została uzupełniona o pożywne i smaczne zupy - grochówkę 
oraz żurek, serwowane wprost z kotłów polowej kuchni, uruchomio-
nej przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowie.

Nie brakowało chętnych do zakupu porcji prażonej kukurydzy, Najcenniejszy fant w licytacji - piłka 
SKRY z autografami

Chętnie wspieramy Gajusza
do zakupu waty cu-
krowej.  Dzieciaki 
ustawiały się w ko-
lejce do malowania 
buziek i zdobienia 
paznokci. Zagląda-
no też chętnie do 
wyposażonej w do-
datkowe akceso -
ria ubraniowe foto-
budki.

Dla organizato-
rów charytatywnego 
kiermaszu mikołajkowego łaskawa oka-
zała się pogoda. To zapewniło niezłą fre-
kwencję kupujących, uchroniło też przez 
zmarznięciem wolontariuszy kwestujących 
z puszkami Fundacji Gajusz przed klesz-
czowskim kościołem.

O wyniku sprzedaży oraz zbiórek po-
informujemy Czytelników „IK” w kolejnym 
wydaniu. Nie sprzedane 2 grudnia ozdoby 
świąteczne można było jeszcze kupować 
w przedszkolu w Łuszczanowicach. Prze-
dłużono też licytację kilku przedmiotów.

Podobnie jak w poprzednich ośmiu 
edycjach kiermaszu charytatywnego to, co 
uda się organizatorom zgromadzić, prze-
znaczone będzie na działalność Fundacji 
Gajusz z Łodzi, a precyzyjniej mówiąc na 
otwarte przez nią w tym roku Centrum Te-
rapii i Pomocy Dziecku i jego Rodzinie „Cu-
kinia”. J. Strachocki

Takie kompozycje nie czekały długo na nabywców
Malowanie dziecięcych buziek to naprawdę trudna praca

Mali czytelnicy mogli wybierać wśród wielu 
książek

Pozowanie w fotobudce - 
w trójkę jakoś raźniej

wczesne niedzielne popołudnie 2 grudnia aulę komplek-
su SOLPARK wypełniło mnóstwo dzieci wraz z opieku-

nami. W oczekiwaniu na filmowy seans „Poczta świętego Mikołaja” 
odbyła się ceremonia wręczenia nagród autorom najwyżej oce-

nionych prac plastycznych 
w zorganizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Kleszczowie konkursie. 
Zadaniem przedszkolaków 
oraz uczniów szkół podsta-
wowych było zilustrowanie 
tematu „Podróż świętego 
Mikołaja”. 

Na konkurs zgłoszo-
no łącznie prace 265 au-
torów. Konkursowe jury 
miało niemało zajęcia, by 
ocenić wszystkie malun-
ki, w których dominującą 
postacią był - rzecz jasna 
- święty Mikołaj. Kolejnym 
zadaniem pracowników 
GOK było przygotowanie 
pokonkursowej wystawy 
i pakowanie nagród oraz 

Nagrodzeni w mikołajkowym konkursie
upominków. Każdy 
uczestnik konkursu 
mógł liczyć na upo-
minek sfinansowany 
przez organizatora 
konkursu.

Laureatom na-
grody wręczał wójt 
Sławomir Chojnow-
ski w towarzystwie 
p rzewodn iczące j 
Rady Gminy Klesz-
czów - Katarzyny 
Biegała. W przypad-
ku przedszkolaków 
nagrody miały jednakową wartość, u uczniów podstawówek były 
zaś stopniowane.

A oto laureaci konkursu:
● 3-latki: Piotr Błędniak, Patrycja Dudek, Emilia Ozga, Pola 

Rozpędowska, Oliwia Skórka 
● 4-latki: Miłosz Jaworski, Lena Kotlarek, Natan Marcinkowski, 

Ignacy Matuszczak, Kacper Stolarski
● 5-latki: Szymon Buresz, Miłosz Gurazda, Piotr Jarząbek, 

Alan Krawczykowski, Antoni Zarzycki 
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roczyste obchody Dnia Górnika rozpoczęły się w Gminnym 
Ośrodku Kultury, na którego scenie z programem „Biesiada 

Barbórkowa” wystąpił śląski zespół Bajery. Sprzed siedziby GOK 
uczestnicy poprzedzani przez orkiestrę dętą KWB Bełchatów oraz 
liczne poczty sztandarowe przeszli do kościoła Parafii p.w. NMP 
Anielskiej w Kleszczowie.

Przed rozpoczęciem liturgii krótki występ artystyczny dedyko-
wany górnikom dały przedszkolaki z Łękińska. Na wstępie powitały 
gości, uczestniczących we Mszy św., a potem pięknie dla nich za-
tańczyły. Zaśpiewały też piosenkę, której fragment brzmi: „Czarny 
ma mundur, białą koszulę,/ srebrnych guzików moc./ Na spodniach 
lampas przy tym mundurze, przy czapce wiele piór.// Górnikiem być 
niełatwa rzecz,/ raz w roku święto jego jest./ Barbórką nazywamy 
je,/ każdy przedszkolak o tym wie”.

Mszę św. w intencji górników odprawił oraz homilię wygłosił 
ksiądz biskup Antoni Długosz. Zwracając się w homilii do górników 
przypomniał słowa, które św. Jan Paweł II zawarł w swojej encykli-
ce „Laborem exercens” („O pracy ludzkiej”): 

 - Przypomina o tym, że praca nie jest przekleństwem, ale jest 
podejmowaniem powołania od samego Pana Boga. To Was Bóg 
powołuje, abyście wydobywali wspaniałe produkty z ziemi i te pro-
dukty zawsze służą ludziom. Chcąc być górnikiem każdy z Was 
przygotował się poprzez studia, praktyki do tej trudnej i wytężonej 
pracy. Przygotowując się do tego wysiłku chcecie obecnie służyć 
drugiemu człowiekowi, nie tylko sobie samym.

Odbyło się również poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia 
Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny”. W modlitwie, po-
przedzającej poświęcenie sztandaru, można było usłyszeć takie 
wezwanie:

Barbórkowe święto w Kleszczowie
„Obdarz hoj-

n i e  b ł o g o s ł a -
wieństwem tych 
wiernych, którzy 
poświęcają się 
na służbę bra-
ci. Pobłogosław 
także ten sztan-
dar, należący do 
wspólnoty górni-
czej, aby wszy-
scy, których ten 
znak jednoczy 
byl i  wspólnotą 
pokoju i ochotnie 
nieśli pomoc innym. Za przyczyną świętej Barbary udziel pomocy 
wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebez-
pieczeństw, przez Chrystusa, Pana naszego”.

Proboszcz kleszczowskiej parafii, ks. Sławomir Bednarski zwró-
cił uwagę na to, że w kleszczowskim kościele brakuje akcentów 
górniczych. Ponieważ jakiś 
czas temu udało się odna-
leźć obraz z wizerunkiem 
św. Barbary, pochodzą-
cy z 1884 roku, po prze-
prowadzeniu renowacji ob-
raz stanie się elementem 
bocznego ołtarza po pra-
wej stronie świątyni. Obec-
nie jest tam ołtarz tymcza-
sowy.

- Zapraszam do współ-
pracy w tworzeniu tego 
dzieła, które na przyszły 
rok, na święto św. Barba-
ry, mam nadzieję uda się 
poświęcić. Przyszły rok bę-
dzie naprawdę owocny dla 
naszej parafii, będziemy 
przeżywali stulecie jej istnienia - podkreślił proboszcz.

Po zakończeniu liturgii ksiądz biskup A. Długosz wysłuchał po-
dziękowań, złożonych przez delegację KWB Bełchatów oraz przed-
stawicieli samorządu Gminy Kleszczów. Dziękowali biskupowi-se-
niorowi za przybycie do Kleszczowa oraz za sprawowaną przez 
niego Mszę św. w intencji górników i ich rodzin.

J. Strachocki

U

B
Dodają świątecznego blasku

arwne choinki, LEDowe sznury rozświetlające naturalne 
drzewa, przestrzenne figury i postaci, których kontury zo-

stały oznaczone barwnymi światełkami i jeszcze projektory, tworzą-
ce ruchome elementy na elewacji budynku Urzędu Gminy – takie 
m.in. dekoracje zamontowano i ustawiono w wyznaczonych punk-
tach naszej gminy.

W czasie wieczornych spacerów i świątecznych wyjść na nabo-
żeństwa spotkamy je w pobliżu kościołów, w centrum kleszczow-

skiego parku, przed Urzędem Gminy. Świetlne dekoracje spotka-
ją też osoby poruszające się po głównych drogach naszej gminy. 
Są one na rondach w Żłobnicy, Czyżowie, Łękińsku i Łuszczano-
wicach.

Spośród ofert, jaki napłynęły do gminy w odpowiedzi na ogło-
szony konkurs najciekawsza okazała się propozycja firmy Multi-
dekor z Piaseczna. Koszt montażu, serwisowania oraz demonta-
żu świątecznych elementów wyniesie nieco ponad 150 tys. zł. Będą 
zdobić wybrane miejsca do 26 stycznia.

JS
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å ciąg dalszy na str. 16

Szkolne wieści Koncert rapera,  
film, spotkanie z policją
od koniec listopada odbył się cykl wydarzeń, których wspól-
nym mianownikiem było zwrócenie uwagi młodzieży szkol-

nej na różne rodzaje zagrożeń i pokazanie sposobów unikania ich 
lub przeciwdziałania skutkom. Większość zajęć wpisana została do 
programu Tygodnia Profilaktyki, którego organizatorem był Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych. Do uczniów klas ratowniczo-medycz-
nych było adresowane szkolenie związane z promowaniem odpo-
wiedzialnych zachowań i zdrowego stylu życia w dobie zagrożenia 
HIV i AIDS. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie są różnice pomiędzy 
HIV i AIDS, jakie sytuacje codzienne grożą zakażeniem HIV, jak bu-
dować postawy tolerancji wobec 
zakażonych.

Do profilaktycznych badań, 
które pozwolą uniknąć poważ-
nego zachorowania na raka pier-
si, przekonywały panie z Beł-
chatowskiego Stowarzyszenia 
„Amazonek”. Pokazy i ćwiczenia 
na specjalistycznych fantomach 
pozwoliły uczestniczkom (uczen-
nicom klas I ZSP) lepiej zrozu-
mieć problem i nauczyć się sa-
modzielnego badania stanu swoich piersi. 

O tym, w jaki sposób odbywa się pobieranie komórek krwio-
twórczych od dawców szpiku i w jaki sposób dawca szpiku jest do-
bierany dla konkretnego biorcy opowiedziała dr n. med. Anna Piłat 
z Ośrodka Dawców Szpiku CSKiS UM w Łodzi. Baza dawców musi 
być powiększana, bo w Polsce notuje się rocznie ok. 10 tys. zacho-
rowań na nowotwory krwi, czyli białaczkę.

O zagrożeniach związanych z cyberprzemocą, stosowaniem do-
palaczy oraz przemocy na tle seksualnym dowiadywali się uczest-
nicy spotkania z funkcjonariuszkami Zespołu do Spraw Nieletnich 
i Patologii, działającego w strukturach Komendy Powiatowej Poli-
cji w Bełchatowie. Policjantki nie tylko zapoznały młodzież z czyna-
mi zabronionymi, najczęściej popełnianymi przez nieletnich, mówiły 
również o tym, gdzie ofiary bądź świadkowie przemocy i przestępstw 
mogą udać się, by bezpiecznie dla siebie uzyskać pomoc.

Uczniowie gimnazjum a także najstarsi uczniowie szkół podsta-
wowych mogli wziąć udział w projekcie „Nie zmarnuj swojego życia”, 
połączonym z koncertem w wykonaniu grupy RYMcerze.

„Projekt miał na celu 
uświadomienie zagrożeń 
związanych z używkami, 
zmianę postaw u młodzie-
ży oraz zachęcenie do roz-
wijania swoich zaintereso-
wań. Profilaktyka uzależnień 
opierała się o tytułowe prze-
słanie, własne doświadcze-
nie walki z nałogami oraz 
twórczość muzyczną w du-
chu chrześcijańskich warto-
ści” - czytamy na interneto-
wej stronie Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie.

Nic tak nie edukuje jak przykłady „z życia wzięte”. Jerzy Górski 
przez kilkanaście lat przyjmował mocne narkotyki - morfinę, koka-
inę, heroinę. Trafiał do więzienia, do szpitala psychiatrycznego, stra-
cił kobietę i dziecko, w końcu znalazł miejsce w jednym z ośrodków 
Monaru. W ramach wychodzenia z uzależnienia przeszedł sześcio-
letni trening biegowy i triathlonowy, a następnie zdobył mistrzostwo 
świata na dystansie Double Ironman.

Historia J. Górskiego została opowiedziana w filmie „Najlepszy”, 
w reżyserii Łukasza Palkowskiego. 20 listopada uczniowie klas III 
i IV technikum, a także grupa mieszkańców internatu w Kleszczowie 
uczestniczyli w pokazie tego filmu.

JS

Dzień w „Ekonomiku”
Zarówno ostatni rocznik gimnazjalny, jak i uczniowie ósmych klas 

szkół podstawowych zastanawiają się nad kierunkami dalszej eduka-
cji. Korzystają z okazji do odwiedzania szkół średnich, które już za nie-
co ponad 8 miesięcy mogą być miejscem ich nauki. 15 listopada, kiedy 
w Bełchatowie zorganizowany został Dzień Otwarty Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 4, 
brali w nim udział zarów-
no kleszczowscy gimna-
zjaliści, jak i ósmoklasiści.

Uczestniczyli w lek-
cjach otwartych, pozna-
wali pracownie zawo-
dowe i szczegóły oferty 
popularnego „Ekonomi-
ka”. Mogli się sprawdzić 
w konkursach, obejrzeć 

prezentacje utalentowanych uczniów ZSP nr 4 i spróbować pysznych 
przekąsek, przygotowanych przez klasy gastronomiczne.

W konkursie geograficznym
21 listopada uczniowie klasy VII i VIII szkoły w Łękińsku, a tak-

że gimnazjaliści z klas III wzięli udział w kolejnej edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”. Konkurs przeprowadzany 
jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regional-
nej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii 
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Test konkurso-
wy, złożony z 31 pytań, sprawdzał wiadomości z zakresu geografii Pol-
ski i świata. Na wyniki trzeba będzie czekać do marca przyszłego roku.

Z wizytą w Sejmie
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (kla-

sy III a i IV t) swoją wizytę w siedzibie Sejmu RP rozpoczęli od spotkania 
w Domu Poselskim z posłem Krzysztofem Maciejewskim. Wraz z prze-
wodnikiem zwiedzili gmach Sejmu i Senatu. Poznali nieco historię pol-
skiego parlamentaryzmu, a także współczesne procedury sejmowe oraz 
działalność posłów w Sejmie i poza nim. Wyjazd został zorganizowany 
w ramach realizowanego w szkole projektu „Dla Niepodległej”.

Poznawali historię pieniądza
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękińsku odwiedzili placówkę 

ESBANKU Banku Spółdzielczego w Radomsku. Poznawali historię pie-
niądza, a także innych dóbr, które w prze-
szłości zastępowały pieniądz, jaki znamy 
(skóry zwierząt futerkowych, miód, sól, 
bursztyn).

Uczniowie dowiedzieli się, jak pie-
niądze są zabezpieczane przed sfałszo-
waniem. Poznawali też korzyści, pły-
nące z systematycznego oszczędzania 
i postanowili współpracować z bankiem 
w ramach Szkolnej Kasy Oszczędności. 
„Dzięki systematycznemu oszczędzaniu 

możemy zrealizować duży zakup lub inwestycję, być przygotowanym 
na nagłe wydatki, czuć się bezpieczniej i swobodniej planując przy-
szłość” - to refleksja zanotowana na szkolnej stronie internetowej po 
jednej z „bankowych” lekcji.

„Znam Józefa Piłsudskiego”
39 uczniów z klas V-VI SP w Kleszczowie wzięło udział w szkolnym 

konkursie historycznym „Znam Józefa Piłsudskiego”. Uczestnicy musieli 
wykazać się znajomością biografii Marszałka oraz wiadomościami z hi-
storii działań o niepodległość w latach 1914-1918. Trzy pierwsze miej-
sca zajęli: I. Paweł Guc (VI b), II. Igor Rutkowski (VI a), III. Amelia Ste-
faniak (VI c).

P
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oglądają proces produkcji szklanych ozdób, mogą również samo-
dzielnie zdobić przygotowane do tego celu surowe bombki.

Proces ich produkcji rozpoczyna się od ogrzania szkła z pomo-
cą palników gazowych. Szkło staje się plastyczne, dzięki czemu 
można mu nadać wybrany kształt przy użyciu formy. „Dmuchacze” 
używając specjalnych rurek ze szkła sodowego wydmuchują kule 
o cieniutkich ściankach. Kule te są następnie zdobione od środka 
azotanem srebra. Ozdoba uzyskuje piękny srebrny kolor. Kolejny 
etap po srebrzeniu to nakładanie zewnętrznego lakieru. Tak przy-
gotowana bombka trafia na stoły dekoratorów. Ręczne malowanie 
jedynych, niepowtarzalnych wzorów to najbardziej twórczy etap po-
wstawania choinkowych ozdób. Gotowe bombki trafiają z produkcji 
do kontroli jakości, a następnie do pakowania.

***
Najbliższa w naszym regionie 

fabryka bombek działa w Piotrko-
wie Trybunalskim. Należy do firmy 
Szkło-Dekor i może pochwalić się 
wieloletnią tradycją. Z trudem prze-
trwała zła czas niekorzystnych rela-
cji walutowych i nie trafionych kon-
traktów. Po znacznym odchudzeniu 
załogi i zmianie zarządu utrzymała 
się na rynku i znalazła nowych od-
biorców dla swoich, ręcznie zdobio-
nych bombek.

Aby zobaczyć, jak powstają 
szklane ozdoby choinkowe, nieko-
niecznie trzeba wyjeżdżać do jed-
nej z fabryk. Na kanale Youtube są 
dostępne filmy, które pokazują pro-które pokazują pro-
ces produkcji. Jeden z najciekaw-
szych opowiada o firmie Vitbis ze 
Złotoryi. Pracownik tej firmy, Da-
riusz Walczyk „wydmuchał” jedna 
z największych bombek na świecie (na zdjęciu obok). Ma średnicę 
33 cm i obwód 1 metra.

Internetowe filmy opowiadają też o historii zakładów, tworzą-
cych kruche i delikatne ozdoby, jakie co roku w przedświąteczne 
dni wyjmujemy z domowych schowków, by dekorować nimi choinki.

JS
Ilustracje pochodzą ze strony https://commons.wikimedia.org

å ciąg dalszy ze str. 7
Historia bombek liczy 170 lat

Produkcja i sprzedaż CHOINEK  
CIĘTYCH - bardzo trwałych.

Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 42.

Tel. 798-773-103.
Bezpłatna wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego
Pod koniec października w Bełchatowie uruchomiona zosta-

ła bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób 
niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawności wymagają opieki lub wsparcia w związku z nie-
możnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z pod-
stawowych czynności dnia codziennego.

Wypożyczalnia mieści się w budynku Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, ul. Czapliniecka 66 i jest czynna w dni robocze 
w godz. 7:30-15:30. W wypożyczalni udostępniane są takie sprzęty, 
jak m.in. wózki, chodziki, kule, materace przeciwodleżynowe oraz 
schodołaz. Wypożyczalnia to efekt projektu Centrum Usług Spo-
łecznych, w który zaangażowały się: Stowarzyszenie „Przystań”, 
MOPS Bełchatów oraz PCPR Bełchatów.

Więcej informacji na stronie http://www.pcpr.powiat-belcha-
towski.pl/cus.

Grupa Wsparcia  
- spotkania w Łękińsku

Mieszkańcy gminy Kleszczów, w których rodzinach występuje 
problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy czy gier 
hazardowych, mogą szukać pomocy rozmawiając z profesjonalnym 
psychoterapeutą. W kryzysach i konfliktach rodzinnych obok pomo-
cy psychoterapeuty wsparciem służy także doświadczony mediator.

Na indywidualne spotkanie można umówić się telefonicz-
nie (602-571-495). Spotkania grupowe odbywają się w czwartki 
od godz. 16 w domu kultury w Łękińsku (ul. Szkolna 2, parter).

Zajęcia w ramach grupy wsparcia prowadzone są przez przed-
stawicieli Fundacji Dialogos. Pomoc dla osób przeżywających proble-
my z uzależnieniem, a także dla osób z innymi trudnościami życiowy-
mi jest realizowana z inicjatywy gminy Kleszczów.

Jak uchronić seniorów  
przed oszustami?

Trwa ogólnopolska kampania społeczna „Seniorze, nie daj się 
oszukać!”, która ma służyć popularyzacji wśród seniorów wiedzy 
konsumenckiej i ostrzegać ich przed nieuczciwymi praktykami nie-
których przedsiębiorców. Nie jest przypadkiem, że instytucje współ-
pracujące z sobą podczas kampanii (Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumenta, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komenda Głów-
na Policji oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) roz-
poczęły te działania w okresie przedświątecznym. Właśnie wte-
dy nasilają się nieuczciwe praktyki rynkowe wobec konsumentów.

Przedstawiamy podstawowe „przykazania”, które seniorzy po-
winni wziąć sobie do serc, zwracając szczególną uwagę na podsu-
wane im do podpisania umowy.

SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ.
Na pokazie
Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny po-
kaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spo-
tkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które 
nie są warte swojej ceny.
W domu
Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub 
telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczaso-
wym dostawcą tych usług.
W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i po-
nieść dotkliwie straty finansowe.
Pamiętaj
Możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli
● podpisałeś ją w domu,
● kupiłeś produkt na pokazie.
Zwróć zakupiony towar i ponieś tylko ewentualne koszty wysyłki.
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nie była zwyczajna niedziela. Nawet osobom nie zoriento-
wanym w programie gminnych imprez widok ustawionej na 

dziedzińcu SOLPARKU wielkiej, kolorowo pomalowanej przyczepy, 
która pełniła rolę kinowej sali do pokazów w wersji 9d, musiał dać do 
myślenia. Kawałek dalej w ogrodzonym zakątku spokojnemu sku-
baniu pożywienia oddawał się okazały renifer, a także stadko kóz. 
Na saniach zasiadł święty Mikołaj, oczekujący na dzieci chętne do 
zrobienia sobie wspólnej fotografii.

Kolejnego Mikołaja mali uczestnicy mikołajkowej imprezy na-
potykali na piętrze SOLPARKU, w miejscu gdzie skupiły się najróż-
niejsze rodzaje aktywności, zaplanowanych i realizowanych przez 
GOK.

W auli SOLPARKU odbyły się dwie projekcje filmu „Poczta świę-
tego Mikołaja”, a na scenie urządzonej tym razem w głównym holu, 
sąsiadującym z gimnazjum - pokazy przedstawienia „Zimowe show” 

To
Gminne Mikołajki pełne atrakcji

w wykonaniu Teatru Kubika. Chociaż na zewnątrz nie było widać 
żadnych oznak zimy tutaj co rusz można było natrafić na zimo-
we akcenty – nie tylko św. Mikołaja na saniach, ale również postać 
wielkiego bałwana oraz gigantyczne kule śnieżne. Odbywała się tu 
bitwa śnieżna, dzieci tańczyły ze świętym Mikołajem, brały udział 
w quizie i zgadywankach.

Jak zwykle ze sporym zainteresowaniem spotkały się zajęcia 
warsztatowe o tematyce bożonarodzeniowej. Można było w autor-
ski sposób przyozdabiać torebki na świąteczne prezenty, wykonać 
zawieszki na choinkę i samodzielnie ozdabiać przezroczyste bomb-
ki. W kąciku kulinarnym odbywało się dekorowanie muffinek i pier-
niczków. 

Dodajmy, że bardzo bogate, barwne dekoracje całkowicie od-
mieniły wnętrze SOLPARKU, w którym na co dzień dominują sza-
re, chłodne barwy. JS

● 6-latki: Alicja Kot, Zosia Lasoń, Tomasz Piecyk, Maja Roż-
niatowska, Lila Włodarczyk

● Klasy I-III: Piotr Moreń - I miejsce, Szymon Białek - II miej-
sce, Gracjan Kowalczyk - III miejsce; wyróżnienia: Anna Baran, 

Nagrodzeni w mikołajkowym konkursie
å ciąg dalszy ze str. 8 Olaf Krzympiec, Julia Malicka.

● Klasy IV-VII: Tomasz Sadurski - I miejsce, Natalia Sosińska 
- II miejsce, Karol Ryszka - III miejsce; wyróżnienia: Karolina Ku-
śmierek, Julia Sobocińska, Wojciech Szafrański.

JS

Praca Julii MalickiejPraca Piotra Morenia
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Młodych krwiodawców  
jesienne spotkanie

odsumowaniem Tygodnia Profilaktyki, wypełnionego spotkaniami informacyjnymi, 
zajęciami warsztatowymi oraz pokazami były IV Jesienne Spotkania Młodych Krwio-

dawców w Kleszczowie. Organizatorem tej imprezy był Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleszczowie we współpracy z Gminnym Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK 
w Kleszczowie.

Do udziału w zawodach sportowych w ramach IV Jarmarku Sportowego Młodych Krwio-
dawców zgłosiło się sześć czteroosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z Beł-
chatowa, Kleszczowa i Szczercowa. Impreza podzielona została na trzy części. Najpierw 
drużyny rywalizowały w konkurencjach zręcznościowo-siłowych (rzut do bramki piłką do 
rugby, strzały w poprzeczkę lub słupek, rzut do kosza tyłem, zwis na drążku, rowerek, kon-
kurencja równoważna). W części drugiej odbyły się tzw. wyścigi rzędów. Trzecia część 
dotyczyła natomiast udzielania pierwszej pomocy. Przed wykonaniem wszystkie te kon-
kurencje zostały szczegółowo omówione przez nauczycieli ZSP w Kleszczowie, którzy po-
prowadzili rozgrywki.

P
T

W akcji krwiodawczej wzięli m.in. udział (od pra-
wej): Igor Świątek, Paweł Góralski, Mateusz Ka-
czorowski

Punkty do końcowej klasyfikacji zdobywano 
także na rowerach

ZSP w Kleszczowie mógł się pochwalić 
zespołem tańca ludowego

Zwycięska drużyna: Agata Sadzińska, Ju-
lia Jędrzejewska, Patryk Szczepanik, Adam 
Kostrzębski

Urozmaiceniem zmagań sportowych były występy szkolnego zespołu cheerleaderek 
oraz premierowy występ Szkolnego Zespołu Tańca Ludowego. Członkowie rywalizujących 
drużyn, uczniowie szkoły, zaproszeni goście i nauczyciele mogli częstować się zdrową żyw-
nością, przygotowaną przez młodzież z internatu kleszczowskiego ZSP w ramach akcji cha-
rytatywnej „Ile waży Święty Mikołaj”. Na specjalnym stoisku promowane były książki o ży-
wieniu w sporcie.

IV Jesienne Spotkania Młodych Krwiodawców w Kleszczowie miały też w swoim pro-
gramie akcję honorowego krwiodawstwa. Łódzki bank krwi w RCKiK wzbogacił się o 17 li-
trów niezastąpionego leku. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat, jak i zaproszeni goście mo-
gli również zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. Do rejestru wpisano 
23 osoby.

Finałem imprezy było ogłoszenie wyników rywalizacji, przeprowadzonej w ramach jar-
marku sportowego oraz wręczenie atrakcyjnych nagród. Pierwsze miejsce z ilością 68 
punktów zdobyła drużyna z II LO w Bełchatowie, drugie miejsce (58,5 pkt.) - drużyna z ZSP 
nr 3 w Bełchatowie, trzecie miejsce (57,5 pkt.) - drużyna z ZSP w Kleszczowie. Na kolejnych 
miejscach uplasowały się: ● IV. III LO w Bełchatowie (56,5 pkt.), ● V. ZSP nr 4 w Bełchato-
wie (34,5 pkt.), ● VI. ZSP Szczerców (32 pkt.).

J. Strachocki

Promotorzy 
krwiodawstwa - 

docenieni
egoroczne Jesienne Spotkania Mło-
dych Krwiodawców w Kleszczowie 

odbywały się w ramach obchodów Między-
narodowego Tygodnia Honorowego Krwio-
dawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 
oraz tegorocznego jubileuszu 60-lecia Ho-
norowego Krwiodawstwa PCK. Część fi-
nałowej imprezy została więc poświęcona 
wręczeniu odznaczeń i medali dla zasłu-
żonych krwiodawców oraz instytucji, któ-
re na terenie naszej gminy angażują się we 
wspieranie krwiodawczych inicjatyw.

Odznaką Honorowy Dawca Krwi „Za-
służony dla Zdrowia Narodu”, nadaną przez 
ministra zdrowia, został uhonorowany Ma-
rek Kaczmarczyk.

Odznakę Honorową PCK IV stopnia 
otrzymała kierownik internatu ZSP, peda-
gog Beata Wysmułek, zaś odznakę Zasłu-
żonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia 
- Oskar Chibiński.

Trzem instytucjom zostały przyznane 
medale 60-lecia HDK PCK. Otrzymał je: 
Urząd Gminy w Kleszczowie (medal ode-
brała Renata Szczekocka), Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (me-
dal odebrała dyrektor Agnieszka Nagoda-
-Gębicz) oraz spółka Solpark Kleszczów 
(medal odebrał prezes zarządu Jarosław 
Szpak).

Odznaczenia wręczali przedstawicie-
le Zarządu Głównego PCK - Sławomir Ka-
czyński i Andrzej Chałupka oraz prezes Re-
jonowego Oddziału PCK w Bełchatowie Jan 
Ogrodniczak.

JS
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Nagrodzeni 
za twórcze działania

oniec roku kalendarzowego to czas sprzyjający podsumo-
waniom. To również okazja do podziękowań i uhonorowania 

osób, które wyróżniły się w określonych dziedzinach. Obowiązujące 
w gminie Kleszczów regulacje umożliwiają wójtowi gminy przyzna-
wanie nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, a także za upowszechnianie i ochronę kultury.

Za tegoroczne osiągnięcia nagrodzeni zostali przez wójta: 
Kleszczowski Chór Mieszany SONORE, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Kleszczów (MODGK), Sławomir Szafrański - kapel-

mistrz MODGK oraz Syl-
wester Czank - instruktor 
MODGK.

Wiktoria Kierasińska 
i Wiktoria Janson uhonoro-
wane zostały za sukcesy, 
odnoszone podczas tur-
niejów tańca towarzyskie-
go, a koło wokalne „Studio 
Piosenki” - za osiągnięcia 
w konkursach i przeglą-
dach piosenki.

Ki lkanaście innych 
osób, zajmujących się 
szeroko rozumianym ręko-
dziełem oraz twórczością 
artystyczną, otrzymało na-

tomiast nagrody „za zaangażowanie i rozwój rękodzieła artystycz-
nego prezentowanego podczas uroczystości gminnych, przeglą-
dów powiatowych, wystaw krajowych”. W tej grupie nagrodzonych 
znaleźli się: Urszula Susmęd, Alfreda Tarnowska, Agnieszka Cie-
sielska, Bogusława Gajzler, Agata Klimczyk, Anna Maciocha, Iwo-
na Perkowska, Józef Jakubczyk, Dariusz Bujacz, Lesław Jańczyk, 
Grzegorz Sołtyszewski i Andrzej Tkacz.

Łączna wartość nagród, przyznanych 93 osobom, wyniosła 
168.800 zł (brutto). JS

Nagrodzeni 
za sukcesy sportowe

astępującym zawodnikom oraz trenerom sportowym przy-
znane zostały nagrody wójta gminy za osiągnięcie wysokich 

wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym:
● Aleksander Antosiewicz - siatkarz. Grał w drużynie, która wy-ł w drużynie, która wy-wy-

walczyła mistrzostwo Polski juniorów w piłce siatkowej.
● Wiktor Blada - strzelec, członek kadry narodowej. Podczas Ogól-

nopolskiej Olimpiady Młodzieży we Wrocławiu w lipcu zajął m.in. 
II miejsce w kategorii „pistolet dowolny 40” i III miejsce w katego-
rii „pistolet pneumatyczny 50”.

● Oskar Bujacz - sztangista. Zajął II miejsce w podnoszeniu cięża-
rów podczas Mistrzostw Polski LZS do lat 15 w Zamościu.

● Milena Gierach - lekkoatletka. Jej największy w tym roku sukces 
to III miejsce w biegu na 800 metrów podczas Ogólnopolskich 
Igrzysk LZS w Siedlcach.

● Karolina Iznerowicz - lekkoatletka. W czerwcu podczas Mi-
strzostw LZS w Słubicach dwukrotnie zajęła II miejsce w biegach 
na 3000 i 1500 metrów, a w maju na Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski w Rudzie Śląskiej zajęła III miejsce.

● Magdalena Karolak - sztangistka. Największe sukcesy odniosła 
podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Kobierzycach (I miejsce) 
oraz na MP Juniorów w Mroczy (także I miejsce).

● Aleksandra Kopka - sztangistka. Na Mistrzostwach Polski Junio-
rów w Mroczy zajęła III miejsce.

● Oliwier Krzyszkowski - pływak. W maju podczas Mistrzostw Pol- pływak. W maju podczas Mistrzostw Pol-. W maju podczas Mistrzostw Pol-
ski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnospraw-
nych w klasie S10 w Krakowie zajął I miejsce.

● Paulina Kupc - lekkoatletka. Na Mistrzostwach Krajowego Zrze-
szenia LZS w Biegach Przełajowych w Żerkowie zajęła I miejsce.

● Sylwia Oleśkiewicz - sztangistka. Wśród jej wielu sukcesów naj-
ważniejsze to dwa zwycięstwa, odniesione w kwietniu na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w Mroczy oraz we wrześniowych Mistrzo-
stwach Polski Seniorów w Kobierzycach.

● Klaudia Ołubek - sztangistka. Odniosła zwycięstwo w swojej ka-
tegorii podczas Mistrzostw Polski Juniorów do lat 20 w Mroczy.

● Oskar Ołubek - sztangista. W czerwcu podczas Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Piekarach Śląskich zajął II miejsce.

● Tomasz Bednarski - trener Pauliny Kupc i Karoliny Iznerowicz.
● Sebastian Ołubek - trener sztangistów LKS Omega Kleszczów.
● Robert Pawlicki - trener sekcji pływackiej.
● Mateusz Urbaniak - trener Mileny Gierach.

Łączna kwota wypłaconych nagród wyniosła 84.500 zł (brutto).
JS

Prace malarskie i tkackie twórców z naszej 
gminy były w tym roku prezentowane m.in. 
w piotrkowskiej galerii „U Panien”

K N

Centrum Ogrodnicze 
„Dąbrówka”  
- Radomsko

20-letnie doświadczenie
NAJWIĘKSZE CENTRUM  

OGRODNICZE W REGIONIE

Największy w regionie wybór  
choinek Bożonarodzeniowych

CIĘTE I W DONICZKACH
● jodła kaukaska, ● jodła koreańska
● świerk srebrny, ● świerk serbski
● daglezja

Radomsko, ul. Sucharskiego 350
Tel. 601 80 52 47, 44/ 738 18 06

Pomoc przedmedyczna - 
kleszczowska specjalność

mina Kleszczów stała się miejscem, w którym coraz więcej 
osób zdobywa fachową wiedzę o tym, jak powinno wyglądać 

udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypad-
kach. Wszystko to za sprawą zaangażowania nauczycieli Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych, prowadzących zajęcia z zakresu ratow-

nictwa medycznego oraz dzięki 
aktywności Gminnego Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi.

Obok dotychczasowych poja-
wiają się nowe inicjatywy, które 
przybierają np. formę rywalizacji 
grup uczniowskich w udzielaniu 
pomocy przedmedycznej. 24 listo-
pada w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie odby-
ły się II Kleszczowskie Manewry 
Grup Przedmedycznych „Nie 
bądź bierny naucz się pomagać”. 

Uczestniczące w nich drużyny (w tym również ze Szkoły Podsta-
wowej im. M. Kopernika w Łękińsku) udzielały pomocy osobom po-
szkodowanym w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Wia-
domości teoretyczne sprawdzały rozwiązując specjalne krzyżówki.

W przygotowanie manewrów zaangażowała się licealna klasa II 
b. Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety i dyplomy za udział. JS

G
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Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

S p o r t

S p o r t

S p o r t

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

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

• Awarie w gminnej sieci energetycznej 
(osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich 
Strefach Przemysłowych) - w spółce „Ener-
goserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 
607 354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci  wodociągowej,  
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - 
w Zakładzie Komunalnym „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

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

• Awarie oświetlenia ulicznego – 
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub 
692-130-780.

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?

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
„Giganty Mocy” w Bełchatowie 635-19-22
 503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
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
SOLPARK - Biuro Zarządu 731-65-00
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
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-66-10,731-31-10
 Sekretariat  
 731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-56
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie 22 560-16-00

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNY

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą  
na stronie www.omegakleszczow.pl

W szkolnym sporcie
Powiatowa siatkówka. 26 listopada w Bełchatowie odbyły się mistrzostwa powiatu 

w piłce siatkowej dziewcząt. Wśród pięciu zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych była 
również reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Siatkarki z Kleszczowa wy-
walczyły III miejsce.

Dwa drugie miejsca. 29 listopada w mistrzostwach powiatu bełchatowskiego w pły-
waniu drużynowym rywalizowały 6-osobowe reprezentacje szkół. Każdy z pływaków 
miał do przepłynięcia 50 m stylem dowolnym w sztafecie, a indywidualnie - 50 m jednym 
stylem. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy z ZSP w Kleszczowie wywalczyli drugie miej-
sca. Oto składy drużyn: 

● dziewczęta: M. Muskała, K. Cieślak, M. Gierach, J. Głowacka, S. Mikłaszewska, A. 
Alama, rezerwowe: J. Kołowrotkiewicz, A. Rogut, A. Pajęcka.

● chłopcy: M. Kaniewski, M. Makles, W. Kośmider, H. Wolniaczyk, J. Lizurej, J. Mu-
szyński, rezerwowi: I. Świątek i Sz. Mijas.

Opiekunami podczas zawodów byli Katarzyna Woźniak i Robert Pawlicki.
(opr. JS)

Gwiazdkowy turniej w bowling
19 grudnia klub LKS Omega Kleszczów przyjmuje zapisy osób, które chciałyby 
rywalizować w turnieju na kręgielni SOLPARKU w czwartek 20 grudnia w godz. 

17:00-21:00. Udział mogą brać mieszkańcy gminy Kleszczów oraz osoby zatrudnione na 
terenie gminy. Będą rywalizować o puchar prezesa LKS Omega Kleszczów. Zgłoszenia 
są przyjmowane pod nr telefonu 44/ 731-33-55.

Sportowe podsumowanie
grudnia klub LKS Omega Klesz-
czów zorganizował uroczyste 

podsumowanie sportowego roku. Spor-
towcem 2018 roku została sztangist-
ka Magdalena Karolak. Na drugim miej-
scu znalazła się inna zawodniczka sekcji 
podnoszenia ciężarów - Sylwia Oleśkie-
wicz. Lekkoatletka Karolina Iznerowicz 
była trzecia. W gronie zawodników na-

grodzonych za swe osiągnięcia znalazło 
się jeszcze 8 osób. Wyróżnienia za wy-
sokie wyniki sportowe otrzymało ponadto 
17 młodych sportowców. Trenerami roku 
2018 zostali: Sebastian Ołubek, Tomasz 
Bednarski i Robert Pawlicki.

W uroczystości uczestniczył wójt gmi-
ny Sławomir Chojnowski oraz przewod-
nicząca Rady Gminy Katarzyna Biegała.

Do

8



16  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 23-24/496-497

Prosto z SOLPARKU

Gminne święto  
babć i dziadków

Gminne obchody Dnia Babci i Dziadka, organizowane dla osób 
mieszkających na terenie gminy Kleszczów, odbędą się w piątek 18 
stycznia. Chętni do udziału w tej uroczystości powinni sobie tego 
dnia zarezerwować czas od godz. 17.00 do 24.00.

Jakie atrakcje przewidziano w programie? Na początek koncert 
w wykonaniu Alexandra Martineza, a następnie karnawałową zaba-
wę przy muzyce zespołu. 

Bilety - wpisowe w cenie 25 zł od osoby - można będzie kupo-
wać w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie począw-
szy od 3 stycznia 2019 r. Kasa GOK jest czynna w poniedziałek, 
środę, czwartek i piątek w godz. 8.00-15.00, natomiast we wtorek - 
w godz. 8.00-18.00.

GOK informuje, że liczba miejsc jest ograniczona.

Praca ratownika medycznego
Paulina Niedbała to magister fizjoterapii i ratownik medyczny. W ra-

mach doradztwa zawodowego spotkała się z uczniami klasy VII a SP 
w Kleszczowie, by opowiedzieć, jak wyglądała ścieżka jej kariery za-
wodowej. „Uczniowie mieli okazję posłuchać na czym dokładnie polega 
praca fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego, do jakiej szkoły nale-
ży pójść, jakie przedmioty zdać na maturze oraz gdzie rozpocząć stu-
dia, aby zdobyć ww. zawód” - możemy przeczytać na szkolnej stronie.

„Chiny nie takie odległe”
W kleszczowskim ZSP grupa uczniów realizuje innowację peda-

gogiczną „Chiny nie takie odległe”. 5 grudnia odwiedzili Wydział Filo-
logiczny Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, gdzie 
spotkali się z ambasadorem 
Chińskiej Republiki Ludo-
wej Liu Guangyuan. Wysłu-
chali wykładu „Droga rozwoju 
Chin, 40 lat przemian i dalsze 
perspektywy”, a później mie-
li możliwość zadania pytań. 
Uczestniczyli w zajęciach ję-

zyka polskiego dla obcokrajowców, ćwiczyli się w sztuce kaligrafii i po-
znawali podstawowe zwroty w języku chińskim. Te zajęcia poprowadzi-
ła pani Wu Lihong z Centrum Języka i Kultury Chińskiej.

Do Biocentrum Nauki w Warszawie...
… wybrali się uczniowie klas ósmych SP w Kleszczowie. Była to 

podróż w fascynujący świat biologii molekularnej i biotechnologii. Jak 
dowiadujemy się z krótkiej relacji na szkolnej stronie uczniowie „po-
znali budowę DNA i samodzielnie izolowali go z własnych komórek 
nabłonkowych. Przeprowadzili też elektroforezę barwników spożyw-
czych, która jest modelem techniki rozdziału DNA stosowanej w labo-
ratoriach. Na koniec wykorzystując osiągnięcia biotechnologii uczest-
nicy warsztatów przeprowadzili reakcję enzymatyczną i uzyskali mleko 
o obniżonej zawartości laktozy”.

Dzień pełen życzliwości
W Szkole Podstawowej im. J. 

Korczaka w Kleszczowie 20 listo-
pada obchodzono Ogólnopolski 
Dzień Praw Dziecka, a 21 listopada 
- Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Z 
tej okazji uczniowie klas I-III obej-
rzeli spektakl profilaktyczny „Przy-
jaźni dar odwróci zły czar” w wyko-
naniu Teatru Profilaktyki i Edukacji 
Maska z Krakowa. Starsi uczniowie 
(klasy IV-VI) wzięli udział w warszta-

tach profilaktycznych „Tolerancja wobec inności”, prowadzonych przez 
pracowników Ośrodka Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa.

W szkole odbył się ponadto plebiscyt na Króla Życzliwości lub Królo-
wą Życzliwości, zorganizowano konkurs plastyczny „Nasze prawa - wspól-
na sprawa” dla uczniów klas I-IV. Starsze klasy (V-VIII) miały za zadanie 
przygotować scenki teatralne, ilustrujące jedno z praw dziecka. Popula-
ryzacji tych praw służyła również ścienna gazetka „Ogólnopolski Dzień 
Praw Dziecka”. Do specjalnej Skrzynki Życzliwości można było wrzucać 
życzliwe listy, adresowane do uczniów, kadry pedagogicznej oraz pra-
cowników administracji i obsługi. Za organizację wszystkich tych przedsię-
wzięć odpowiedzialny był szkolny Zespół Terapeutyczno-Pedagogiczny.

Fascynująca chemia
Już w klasach I-III szkół podstawowych uczniowie mogą się ze-

tknąć z pokazami i eksperymentami z zakresu chemii. Tak jest w szko-
le w Łękińsku, gdzie w ramach projektu „Mały chemik” raz w miesiącu 
uczniowie zdobywają nową 
wiedzę, np. o tym, jakie 
właściwości ma ciecz nie-
niutonowska, w jaki sposób 
krystalizuje się sól, albo 
w jaki sposób - korzystając 
wyłącznie z butelki i reakcji 
zachodzącej między sodą 
oczyszczoną oraz octem - 
można nadmuchać balonik.

Kto wie - może takie 
właśnie zajęcia warsztato-
we skłonią któregoś z uczniów do pójścia śladami Marii Skłodowskiej-
-Curie? Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,

zamieszczanych na internetowych stronach szkół

Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 10

Godziny otwarcia w święta
SOLPARK informuje, iż w okresie świąteczno-noworocznym bę-

dzie pracować według następującego harmonogramu: ● Wigilia - cały 
obiekt nieczynny; ● I dzień Świąt - cały obiekt nieczynny; ● II dzień 
Świąt - Basen 9:00-22:00, Strefa SPA 12:00-22:00, Strefa Gier 14:00-
22:00, Siłownia 10:00-18:00; Lodowisko* 10:00-21:00, Pizzeria 10:00-
21:00, Bistro – nieczynne, Hotel – nieczynny; ● Sylwester - Basen, 
Strefa SPA, Strefa Gier, Siłownia, Lodowisko*, Pizzeria 10:00-18:00, 
Bistro 13:00-16:00, Hotel 24 h; ● Nowy Rok - Basen, Strefa SPA, Stre-
fa Gier 12:00-22:00, Siłownia, Lodowisko*, Pizzeria 12:00-21:00, Bi-
stro 13:00-16:00, Hotel 24 h.

* w przypadku lodowiska prosimy o kontakt 44/ 731-65-01. Dostęp-
ność jest uzależniona od pogody.

Szansa na darmowy XBOX lub tablet w SOLPARKU
„Aktywny Mieszkaniec Gminy Kleszczów” to konkurs dla dzieci 

i młodzieży. Aby w nim uczestniczyć młodzi mieszkańcy gminy w wieku 
od 3 do 18 lat, którzy są właścicielami aktywnych karnetów mieszkańca, 
powinni wykorzystać wszystkie wejścia na basen i siłownię (łącznie 560 
minut) w danym miesiącu, objętym promocją. Następnie trzeba z kas 
basenowych odebrać formularz zgłoszeniowy i wypełniony wrzucić do 
oznaczonej urny.

Konkurs rozpo-
czął się 5 grudnia 
i potrwa do końca 
stycznia przyszłe-
go  roku .  Nag ro -
da I stopnia (XBOX 
o wartości ok. 1000 
zł brutto) zostanie 
wylosowana 3 lute-
go spośród wszyst-
kich zgłoszeń, umieszczonych w urnie w trakcie trwania konkursu. 
Nagroda II stopnia (tablet o wartości ok. 500 zł brutto) zostanie wyloso-
wana 2 stycznia wyłącznie spośród grudniowych zgłoszeń.

Szczegółowy regulamin konkursu SOLPARKU jest dostępny na 
stronie www.solpark-kleszczow.pl.


