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Uczciliśmy 100. rocznicę
Międzyszkolny konkurs recytatorsko-wokalny „Niepodległa 

w wierszu i piosence”, posadzenie 100 drzew na przygotowanym 
placu w Kleszczowie, konkursy literackie, historyczne i języko-
we, Sztafeta Niepodległościowa „100 km na 100 lat”, patriotyczna 
wieczornica, gminna akademia rocznicowa, koncert „Ważne pio-
senki” w wykonaniu zespołu Raz Dwa Trzy, uroczysta Msza św. 
w intencji Ojczyzny, a po niej - złożenie kwiatów przy kamiennym 

Pomniku Niepodległo-
ści, stojącym w Klesz-
czowie od 1928 roku - 
to były najważniejsze 
punkty z programu 
gminnych obchodów 
100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepod-
ległości.

Więcej na str. 7

Nabór dzieci do żłobka
Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka 

w Kleszczowie. Karty zgłoszenia dzieci będą przyjmowane w tej 
placówce do 23 listopada włącznie. Kartę zgłoszenia dziecka 
można pobrać ze strony internetowej Gminy Kleszczów (www.
kleszczow.pl), ze strony internetowej żłobka (https://zlobek-
kleszczow.pl/ ) oraz otrzymać w siedzibie Gminnego Żłobka 
w Kleszczowie, ul. Jagodowa 4. Więcej na str. 2

Zdecydowane zwycięstwo 
w II turze

W niedzielę 4 listopada odbyła się w Polsce druga tura wybo-
rów wójtów, burmistrzów i prezydentów. W gminie Kleszczów przy 
bardzo wysokiej frekwencji (71,32 proc.) wyborcy głosowali na 
dwóch kandydatów, którzy dwa tygodnie wcześniej w pierwszej 
turze otrzymali największe poparcie. Głos na urzędującego wójta, 
Sławomira Chojnowskiego oddało 1948 osób tj. 60,99 proc. głosu-
jących. Na drugiego z kandydatów - Henryka Michałka głosowało 
1246 wyborców (39,01 proc.). Więcej na str. 3

Ogrodowa w rozbudowie
Jednym z elementów gruntownej modernizacji ulicy Głównej 

w Kleszczowie jest rozbudowa łączącej się z nią ulicy Ogrodowej. 
Firma Drog-Bud weszła tu z pracami w pierwszym tygodniu listo-
pada, rozpoczynając od frezowania starej nawierzchni bitumicznej. 
Rozbudowa obejmuje odcinek od ul. Głównej do skrzyżowania z ul. 

Milenijną. Mogą się tu 
poruszać wyłącznie po-
jazdy drogowców. Do-
jazd od ulicy Głównej 
do osiedla domów jed-
norodzinnych oraz są-
siadującego z nim pla-
cu zabaw i zewnętrznej 
siłowni jest możliwy 
obecnie ul icą Osie-
dlową.

Zamknięta  
część obwodnicy

5 listopada na obwodnicy gminnej w pobliżu Czyżowa służ-
by drogowe Urzędu Gminy w Kleszczowie zaobserwowały ugię-
cie fragmentu nawierzchni asfaltowej. Nastąpiło ono w miejscu, 
gdzie pod jezdnią przechodzi kanał odwadniający odkrywkę węgla 
brunatnego KWB Bełchatów. 8 listopada została podjęta decyzja 
o całkowitym zamknięciu odcinka gminnej obwodnicy - od ronda 
w Kleszczowie aż do połączenia tej drogi z drogą na Czyżów. Są 
szczegółowo sprawdzane przyczyny odkształcenia jezdni, po to, 
by określić najskuteczniejszą metodę naprawy. Zamknięcie tego 
odcinka może potrwać nawet kilka miesięcy.

Aby zmniejszyć utrudnienia jest przygotowywana zmiana or-
ganizacji ruchu. Będzie można korzystać z fragmentu obwodnicy 
od ronda w Kleszczowie do ul. Modrzewiowej, a dalszy objazd po-
prowadzi drogą powiatową Łękińsko - Czyżów w kierunku Kaliska.
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Generalny wykonawca 
podsumował

kilkunastu miesiącach drogowe prace w Łuszczanowicach 
i Łuszczanowicach Kolonii są bliskie finiszu. Krzysztof Mi-

kiciuk, dyrektor techniczny łódzkiego oddziału STRABAG sp. z o. o. 
(generalny wykonawca inwestycji) w rozmowie z ekipą telewizji NTL 
Radomsko przypomniał, że prace na kontrakcie zostały rozpoczę-
te w maju 2017 roku. Były bardzo skomplikowane, ponieważ prze-
budowie podlegała cała istniejąca infrastruktura (gazowa, teletech-
niczna, wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna) na odcinku ok. 
2,5 kilometra. Droga otrzymała całkowicie nową konstrukcję oraz 

nawierzchnię.
Opisując liczbami to 

duże, drogowe przedsię-
wzięcie dyrektor K. Mikiciuk 
poinformował, że ułożona 
na jezdniach nawierzch-
nia ścieralna ma ok. 19 
tys. m kw. powierzchni, zaś 
chodniki, ścieżki rowero-
we i nawierzchnie utwar-
dzone kamienną kostką li-
czą łącznie ok. 14 tys. m 
kw. powierzchni. Długość 
ułożonych krawężników 
i obrzeży chodnikowych 
wynosi natomiast ok. 10 

tys. metrów. Wielkość wykonanej infrastruktury podziemnej przed-
stawiciel generalnego wykonawcy zobrazował dwoma przykładami, 
podając, że długość ułożonych kabli energetycznych i teletechnicz-
nych wyniosła ok. 9 km, a rur kanalizacyjnych - ok. 5 km.

Sporą część swojej wypowiedzi poświęcił współpracy z miesz-
kańcami Łuszczanowic i Łuszczanowic Kolonii oraz z Urzędem 
Gminy. 

- Zaczęliśmy od otwartego spotkania z mieszkańcami z udzia-
łem radnych. Poinformowaliśmy o terminach, o tym, na czym inwe-
stycja będzie polegała. Informowaliśmy, że będą niedogodności, 
że przez ten rok, półtora - niestety - będą się musieli razem z nami 
przemęczyć i że będziemy chcieli jak najmniej im życie uprzykrzać. 

Jeżeli chodzi o współpracę z zamawiającym to było różnie. 
Generalnie była to twarda współpraca, bo zamawiający był bar-
dzo wymagający. Warta podkreślenia jest dbałość zamawiające-
go o mieszkańców, o ich interes. Roboty musiały być prowadzo-
ne „pod ruchem”, a wszyscy mieszkańcy musieli mieć zapewniony 

dostęp do swoich 
posesji .  Ruch był 
prowadzony waha-
dłowo, a niektóre od-
cinki były zamykane 
w uzgodnieniu z za-
mawiającym na całej 
długości. Musieliśmy 
jednak umożl iwić 
dostęp do posesji, 
przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpie-
czeństwa.

Podsumowując 
zakończony już etap 

robót dyrektor K. Mikiciuk ocenił: - Wydaje mi się, że przeszło to do-
syć płynnie i sprawnie.

Drogowcy będą jeszcze prowadzić prace porządkowe i uzu-
pełniające, m.in. przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z uli-
cą Sportową.

JS

Po

Rozpoczęła się rekrutacja 
dzieci do gminnego żłobka

asady naboru małych dzieci do gminnego żłobka regulu-
je zarządzenie dyrektora żłobka. Przedstawiamy szczegó-

łowe zapisy § 7-11, które ustalają warunki przyjmowania dzieci do 
żłobka:

§ 7. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia 
życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku 
do 4 roku życia.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni 
opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy Kleszczów.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają (z zachowaniem 
ust. 1 i 2):

1) dzieci, których oboje rodziców (prawnych opiekunów) pracu-
je zawodowo lub uczy się;

2) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowujące-
go dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 
r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);

3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełno-
sprawności;

4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczo-
no znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź cał-
kowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie od-
rębnych przepisów;

5) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).
4. Dzieci spoza Gminy Kleszczów będą przyjmowane do Żłob-

ka na dany rok kalendarzowy tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców Gminy Kleszczów i posiadania wolnych miejsc w pla-
cówce.

§ 8. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka będzie większa 
niż liczba miejsc w Żłobku, bierze się pod uwagę kolejność złoże-
nia „Karty zgłoszenia dziecka”.

§ 9. Rekrutacja kończy się na etapie indywidualnego powiado-
mienia rodzica/opiekuna prawnego o przyjęciu do Żłobka.

§ 10. Możliwe jest zapisanie dziecka do Żłobka przez cały rok 
kalendarzowy. Dzieci będą przyjmowane w miarę występowania 
wolnych miejsc w Żłobku.

§ 11. Decyzję o objęciu dziecka opieką podejmuje Dyrektor 
Żłobka.

Dokumenty związane z przyjęciem dziecka składa się w sekre-
tariacie żłobka. JS

Z

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kleszczowie
zatrudni na pełny etat:

•	 opiekunów - liczba etatów 10,
•	 pielęgniarkę - liczba etatów 1,
•	 intendenta - liczba etatów 1,
•	 kucharza - liczba etatów 1.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdują się na 
stronie internetowej Gminnego Żłobka www.zlobekkleszczow.pl 
oraz w sekretariacie żłobka (tel. 44/ 731-45-77). Wymagane do-łobka (tel. 44/ 731-45-77). Wymagane do-(tel. 44/ 731-45-77). Wymagane do-
kumenty należy składać osobiście w sekretariacie: Gminnego 
Żłobka w Kleszczowie ul. Jagodowa 4 lub przesłać na adres 
pocztowy Gminny Żłobek w Kleszczowie, ul. Jagodowa 4, 97-
410 Kleszczów, w terminie do 30.11.2018 r.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego 
w Kleszczowie 

zatrudni osoby na podstawie umowy o pracę na stanowiska
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO, 

w wymiarze 0,54 etatu (umowa na zastępstwo). 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44/ 
731-31-75 oraz osobiście w siedzibie przedszkola w Kleszczowie.
Dokumenty: list motywacyjny, życiorys - CV oraz zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych prosimy składać w placówce bądź 

na adres e-mail ppskleszczow@wp.pl do dnia 30 listopada 2018 r.
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Opłata za gospodarowanie odpadami  
- zmiana terminu płatności IV raty
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje wszystkich właścicieli nieruchomości 
oraz zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, iż uległ zmianie termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, która płatna była do 31 grudnia. W związku z powyższym 
informujemy, iż IV ratę opłaty za odpady  należy uiszczać do dnia 20 grudnia.
Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można 
uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem na 
rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Bełchatowska placówka KRUS pod nowym adresem
Od 29 października Placówka Terenowa KRUS w Bełchatowie działa w nowej 
siedzibie. Nowy adres to ulica Stanisława Wyspiańskiego 19. Ul. Wyspiańskie-
go to łącznik pomiędzy Aleją Włókniarzy i ul. Czapliniecką (w pobliżu dawnych 
hoteli „Antek” i „Felek” oraz sklepu meblowego „Danuta”). Kontakt telefoniczny 
z Placówką KRUS w Bełchatowie: tel. (44) 635 64 13; fax (44) 635 64 28.

Zmiana godzin otwarcia Banku Spółdzielczego  
w Kleszczowie…
Od 5 listopada Bank Spółdzielczy w Kleszczowie zmienił godziny pracy. Pla-
cówka działająca przy ul. Głównej 114 w Kleszczowie jest teraz czynna w godzi-
nach: ● poniedziałek 8:00-15:15; ● wtorek 8:00-16:00; ● środa 8:00-15:15; ● 
czwartek 8:00-16:00; ● piątek 8:00-15:15.

… i kasy w Urzędzie Gminy
Ze względu na zmianę godzin pracy Banku Spółdzielczego w Kleszczowie zmia-
nie uległy też godziny otwarcia kasy w Urzędzie Gminy. Jest to podyktowane ko-
niecznością terminowego odprowadzania gotówki do banku. Kasa urzędu jest 
obecnie czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7.30 do 14.30, a we 
wtorki od 9.00 do 16.30.

Dzień Otwarty Notariatu
W sobotę 24 listopada odbędzie się kolejna edycja Dnia Otwartego Notaria-
tu. Jej hasło brzmi: „Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o bezpieczeństwo 
swojego majątku”. Notariusze będą udzielać informacji prawnych w wybranych 
miastach Polski w godzinach 10.00-16.00. Najbliższe miejsca dyżurów notariu-
szy to: ● Łódź, Izba Notarialna w Łodzi, ul. Narutowicza 119 A, ● Piotrków Try-
bunalski, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Próchnika, ul. Jerozolimska 29. 
Więcej informacji - na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl.

Kolejna akcja krwiodawcza
W piątek 23 listopada w SOLPARKU odbędzie się kolejna akcja honorowego 
krwiodawstwa. W godz. 9.00-13.00 będzie prowadzona także akcja rejestracji 
potencjalnych dawców szpiku kostnego. (opr. JS)

KOMUNIKATY

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Antoniów-
ki i Kocielizny, którzy po raz kolejny obdarzyli 
mnie zaufaniem, oddając na mnie swój głos 
w wyborach do Rady Gminy Kleszczów.

Z wyrazami szacunku
Zięba Andrzej

Serdecznie dziękuję Wyborcom Łuszczanowic 
- Okręg nr 13, którzy mi zaufali, oddając głos 
na moją osobę w wyborach do Rady Gminy 

Kleszczów w dn. 21.10.2018.
Uzyskany wynik jest dla mnie mobilizacją do 

pracy w samorządzie.
Z poważaniem

RYSZARD KRUSZYŃSKI

Kulinarne warsztaty - 
kuchnia hiszpańska

Wyjazdy urlopowe do Hiszpanii pozwalają nam coraz lepiej 
poznawać dania i potrawy typowe dla tamtej kultury. Dla osób, które 
chciałyby uatrakcyjnić domowe menu, okazją do poznania sztuki 
przygotowywania kilku hiszpańskich potraw będą zaplanowane w tym 
miesiącu warsztaty. Zajęcia poprowadzi przedstawicielka Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Oto szczegółowy 
harmonogram:
•	 Czyżów - 14.11. (środa) od 15.30 - zaplecze kuchenne świetlicy
•	 Wolica - 15.11. (czwartek) od 16.00 - OSP w Wolicy - kuchnia
•	 Żłobnica - 19.11. (poniedziałek) od 16.00 - sala Stowarzyszenia 

Mieszkańców Wsi Żłobnica - zaplecze kuchni
•	 Antoniówka - 20.11. (wtorek) od 15.30 - OSP w Antoniówce - kuchnia
•	 Łuszczanowice - 21.11. (środa) od 15.30 -  kuchnia OSP
•	 Kleszczów - 22.11. (czwartek) od 16. 00 - Szkoła Podstawowa 

w Kleszczowie - kuchnia
•	 Rogowiec - 23.11. (piątek) od 16.00 - zaplecze kuchenne świetlicy
•	 Łękińsko - 26.11. (poniedziałek) od 16. 00 - Dom Kultury w Łękińsku 

- zaplecze kuchenne OSP
•	 Kamień i Dębina - 27.11. (wtorek) od 15. 30 - zaplecze kuchenne 

OSP w Kamieniu

Wyborcze rozstrzygnięcia
rzypomnijmy, że o stanowisko wójta gminy Kleszczów w tego-
rocznych wyborach samorządowych ubiegało się pięcioro kan-

dydatów. W pierwszej turze uzyskali następujące poparcie: Sławo-
mir Chojnowski - 38,89 proc. (1349 głosów), Henryk Michałek - 19,75 
proc. (685 głosów), Michał Michałek - 15,97 proc. (554 głosy), Małgo-
rzata Śluga - 13,29 proc. (461 głosów), Jarosław Rzeźnik - 12,11 proc. 
(420 głosów).

Przed drugą turą doszło do zawarcia sojuszu przez komitety wy-
borcze, reprezentujące troje konkurentów wójta Sławomira Chojnow-
skiego: H. Michałka, M. Ślugę oraz J. Rzeźnika. Mieszkańcy gminy 
musieli się zmierzyć z potężną dawką kampanijnych przekazów: wpi-
sów na profilach FB (i komentarzy do nich), banerów, listów, filmowych 
spotów oraz wydaną na krótko przed dniem wyborów gazetką „trój-
przymierza”. Swoją opinię wyrazili dobitnie 4 listopada, idąc zagłoso-
wać w jednej z pięciu komisji wyborczych.

Wyniki głosowania w poszczególnych komisjach w gminie Klesz-
czów wyglądały tak: ● Dom Kultury w Żłobnicy: Sławomir Chojnowski - 
268 głosów (71,28 proc.), Henryk Michałek - 108 głosów (28,72 proc.), 
● Szkoła Podstawowa w Kleszczowie: Sławomir Chojnowski - 723 gło-
sy (67,13 proc.), Henryk Michałek - 354 głosy (32,87 proc.), ● Szko-
ła Podstawowa w Łękińsku: Sławomir Chojnowski - 549 głosów (53,15 
proc.), Henryk Michałek - 484 głosy (46,85 proc.), ● Publiczne Przed-
szkole Samorządowe w Łuszczanowicach: Sławomir Chojnowski - 401 
głosów (57,45 proc.), Henryk Michałek - 297 głosów (42,55 proc.), ● 
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary w Kleszczowie: Sławomir Choj-
nowski - 7 głosów (70 proc.), Henryk Michałek - 3 głosy (30 proc.).

JS

P

Szanowni Państwo, Wyborcy z Gminy Kleszczów
Serdecznie dziękuję za liczny udział w wyborach samo-

rządowych - zarówno w I, jak i w II turze. Dziękuję za po-
parcie mojej kandydatury na Wójta Gminy Kleszczów oraz 
za poparcie kandydatów z mojego Komitetu Wyborczego 
na radnych Gminy Kleszczów.

Dołożymy wszelkich starań, aby w ciągu tej kadencji 
nie zawieść okazanego nam zaufania. Zapraszam wszyst-
kich do wspólnego działania na rzecz naszej Małej Ojczy-
zny.

Z wyrazami szacunku
SŁAWOMIR  CHOJNOWSKI
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Dziękuję wszystkim Wyborcom za zaufanie  
i głosy oddane na mnie  

w wyborach do Rady Gminy Kleszczów.
Z poważaniem

Marek Kil

Poradnia Rehabilitacji 
w grudniu

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w grudniu Po-
radnia Rehabilitacji i Fizjoterapii będzie pracować w dniach:
Fizjoterapia dziecięca - dr n med. Michał Kaczmarek

Data Godziny 
w przychodni Wizyty domowe

03.12. 8-13.30 14.30-18.00
06.12. 8-15  
07.12. 8-13.30 14.30-17.30
10.12. 8-15  
11.12. 8-13.30 14.30-17.30
14.12. 8-15  
18.12. 8-15  
19.12. 8-13.30 14.30-17.30
27.12. 8-13.30 14.30-17.30

Fizjoterapia dorosłych - Marcin Szczepanik
● 03.12. godz. 15-18; ● 05.12. godz. 15-18; ● 17.12. godz. 15-18; 
● 21.12. godz. 15-18.
Poradnia Rehabilitacji - dr n med. Agnieszka Dobrowolska
● 15.12. godz. 8.10-14; ● 24.11. godz. 8.10-14.

Poradnie specjalistyczne 
w grudniu

Lp. Poradnia 
specjalistyczna Lekarz Terminy Godzina

1. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 06.12. 13-18

2. Pediatryczna 
z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 15.12. 9-14

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha- 
Banasiak 01.12. 9-14

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha- 
Banasiak 20.12. 15-18

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 17.12. 9-14
6. Otolaryngologiczna lek. med. Izabela Zawadziłło 05.12. 14.30-18
7. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 05.12. 14.30-18
8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska- Bill 15.12. 9-14

9. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 04.12. 13-17

10. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 11.12. 13-17

11. Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna 
Wyrzykowska-Rabe 18.12. 13-17

12. Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Jacek Błaszczyk 10.12. 16-18

13. Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 10.12. 8-14

14. Ginekolog. - 
położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 28.12. 8-14

15. Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 05.12. 13-18

16. Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 12.12. 9-14

17. Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 19.12. 13-18

18. Ginekolog. - 
położnicza lek. med. Radosław Pigoń 28.12. 14.30-18

19. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Janiszewska-
Drobińska 27.12. 12.30-17

20. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 07.12. 9-14
21. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 14.12. 9-14

22. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. Ewa 
Sewerynek 14.12. 8.30-14

23. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 03.12. 12.30-15.30
24. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 20.12. 13-16
25. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 15.12. 8.15-14
26. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 14.12. 9-14
28. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 28.12. 9-14
29. Okulistyczna lek. med. Sylwia Konarska 13.12. 13-18
30. Okulistyczna lek. med. Sylwia Konarska 27.12. 9-14
31. Ortopedyczna prof. K. Niedzielski 19.12. 14-18
32. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 06.12. 13-18
33. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 20.12. 13-18

34. Ortopedyczna dr n. med. Przemysław 
Łaganowski 07.12. 8-13

35. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 17.12. 11-14
36. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 13.12. 8-16
37. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 03.12. 10-17
38. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 17.12. 10-17
39. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 15.12. 9-14
40. USG dr n. med. radiolog Marcin Just 06.12. 9-12

41. USG lek spec. radiologii Krzysztof 
Tyfa 04.12. 15.30-18

42. USG lek spec. radiologii Krzysztof 
Tyfa 11.12. 15.30-18

43. USG lek spec. radiologii Krzysztof 
Tyfa 18.12. 15.30-18

44. Specjalista 
alergolog dr n. med. Elżbieta Dółka w każdy 

wtorek 12.30-14

Pracownia RTG w grudniu
Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus w grudniu pra-

cownia RTG będzie dostępna dla pacjentów w dniach:
● 01.12. godz. 10-14; ● 04.12. godz. 15-18; ● 06.12. godz. 15-

18; ● 14.12. godz. 15-18; ● 15.12. godz. 10-14; ● 18.12. godz. 15-
18; ● 20.12. godz. 15-18; ● 28.12. godz. 15-18.

SALUS uruchamia opiekę 
kardiologiczną na odległość

iewielki przenośny aparat monitorujący, w który - na pod-
stawie kwalifikacji dokonanej przez lekarza kardiologa - 

otrzyma pacjent, pozwoli rejestrować w czasie rzeczywistym pracę 
serca. Pacjent, prowadząc normalny tryb życia, może używać tego 
aparatu przez cały czas lub w zależności od potrzeb. W sytuacjach 
zagrażających życiu lub zdrowiu pacjenta personel medyczny Cen-
trum Monitorowania Serca może natychmiast wezwać karetkę.

Nowa usługa z zakresu wygodnej dla pacjentów diagnosty-
ki kardiologicznej została uruchomiona przez Kleszczowską Przy-
chodnię SALUS. Na stronie internetowej www.saluskleszczow.pl 
można przeczytać: „Świadczenia zdrowotne zdalnej opieki kardiolo-
gicznej świadczone mogą być na rzecz pełnoletnich mieszkańców 
Gminy Kleszczów, nie mających wszczepionego stymulatora serca, 
za pomocą platformy CardioScp WEB, będącej systemem informa-
tycznym umożliwiającym odczyt danych z osobistych aparatów mo-
nitorujących, stanowiących certyfikowany wyrób medyczny”.

„Warunkiem korzystania ze wskazanych świadczeń zdrowot-
nych zdalnej opieki kardiologicznej jest przede wszystkim zakwa-
lifikowanie Pacjenta do wykonywania świadczeń dokonane przez 
lekarza specjalistę z Kleszczowskiej Przychodni Salus. (…). Dodat-
kowa kontrola pacjenta zwiększa bezpieczeństwo i komfort życia 
oraz ułatwia uzyskanie pomocy medycznej w sytuacjach zagrażają-
cych zdrowiu lub życiu”.

Informacje na temat projektu: tel. 44/ 731 30 80; 44/ 731 30 15 
w godzinach pracy rejestracja przychodni tj. 8.00-18.00.

JS

N
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Szanowni Państwo!
Składam serdeczne podziękowania wszystkim Wybor-
com, którzy oddali na mnie głos w I turze wyborów 
samorządowych, które odbyły się 21 października br. 
Dziękuję za tak wielkie zaufanie, którym mnie Państwo 
obdarzyliście po raz kolejny. Deklaruję swoją pomoc 
w sprawach, z którymi się do mnie zwrócicie.

Z wyrazami szacunku
Renata Skalska

Urząd Pracy informuje

Zakończone nabory wniosków
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie poinformował w ostat-

nich dniach o zakończeniu naboru wniosków na dwa rodzaje aktywi-
zacji zawodowej. Jeden z nich to refundacja kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy, a drugi - dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, przyznawane osobom bezrobotnym do 
30. roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozo-
stających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)” PO WER.

Powodem zakończenia naboru jest wyczerpanie limitu środków, 
zaplanowanego na rok 2018. Kolejny nabór wniosków zostanie uru-
chomiony w 2019 roku.

Tylko elektroniczne oświadczenia
Jak informuje PUP w Bełchatowie od 15 października rejestro-

wane są oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, skła-
dane wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić za pośrednic-
twem portalu: https://www.praca.gov.pl, link do strony: https://www.
praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny.

Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi składane 
elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP. Oświadczenia bez kwalifikowanego podpisu elektroniczne-
go lub zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane.

(opr. JS)

Uwaga na maile 
z podpisem ZUS

akład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed wzmo-
żoną aktywnością oszustów, którzy chcą uzyskać dostęp 

do danych zgromadzonych na komputerach klientów ZUS, wysyła-
jąc do nich maile z hasłem „Zaległe składki”. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przypomina, że nie wysyła do swoich klientów kore-
spondencji mailowej. Kontakt elektroniczny ze strony ZUS możliwy 
jest jedynie w sytuacji, gdy klient posiada profil na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS i wyraził zgodę na taką formę kontaktu.

ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na ma-
ile, które teoretycznie pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, ani nie otwierać zawartych w tej korespondencji załączników. 
Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfeko-
wanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, któ-
re zapisane są w jego pamięci. JS

Z

Ogólnopolski Tydzień Kariery
oświadczeni życiowo ludzie mają swój własny pogląd na to, 
czym jest kariera. Lubiany w Polsce pisarz William Whar-

ton nie uważał, że kariera jest czymś najważniejszym. Twierdził: 
„Prawdziwy sukces to nie kariera, lecz pozostanie panem swojego 
losu i możliwość decydowania, co będzie się robić w życiu, za któ-
re tylko my odpowiadamy”.

Jean de La Bruyére, XVII-wieczny eseista i wnikliwy obserwa-
tor życia społecznego, informację o kosztach kariery zawarł nato-
miast w takim stwierdzeniu: „Niewolnik ma jednego pana. Człowiek 
ambitny ma ich tylu, ilu jest ludzi potrzebnych mu do zrobienia ka-
riery”.

Ważna rola szkół i doradców
Jaki pogląd na własne kariery mogą mieć dzisiejsi nastolat-

kowie? Dopiero wkraczają w ten wiek, kiedy zaczyna się myśleć 
o przyszłej profesji i miejscu w którym chcieliby mieszkać. Korzy-
stają zapewne z rad i podpowiedzi rodziców, choć ci bazują głów-
nie na swojej ścieżce zawodowej, którą kroczyli kilkanaście lat 
temu. Zmiany zachodzące na rynku pracy, wymuszone nowymi 
technologiami, kulturą korporacyjną, inwazją obcych koncernów 
bazujących na tanich kosztach pracy w Polsce sprawiają, że rady 
otrzymywane od rodziców mogą być zupełnie nieadekwatne do 
współczesnych realiów.

Tym ważniejszą rolę w kreowaniu przyszłości młodych ludzi 
zaczynają odgrywać nauczyciele oraz szkolni doradcy zawodo-
wi. O tym, jak ważna staje się rola placówek edukacyjnych w do-
starczaniu uczniom narzędzi, służących do badania zdolności 
i predyspozycji świadczy fakt, że inicjatywie „Ogólnopolski Ty-
dzień Kariery” patronują obecnie dwa resorty: Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

Konsultacje, spotkania, testy
X Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) odbywał się od 15 do 21 

października. W gminie Kleszczów inicjatywy związane z tym wy-
darzeniem skupiały się w jednym miejscu - w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych. Były spotkania z przedstawicielami różnych 
branż i zawodów, 
zajęcia przygoto-
wane specjalnie 
dla uczniów siód-
mych klas szkół 
p o d s t a w o w y c h 
oraz trzecich klas 
g imnaz ja lnych . 
Każdego dnia od-
bywały się indywi-
dualne konsultacje 
z doradcą zawodo-
wym, pedagogiem 
i  psycho log iem 
szkolnym.

Pozornie ba-
na lne  wa rsz ta -
ty w układaniu orgiami miały uświadamiać młodym ludziom, jak 
ważne jest świadome i samodzielne decydowanie o kierunku wła-
snej nauki oraz o przyszłej profesji. Specjalne warsztaty pomaga-
ły uczniom dokonywać oceny swoich zdolności i umiejętności. Mło-
dzież rozwiązywała testy dotyczące predyspozycji zawodowych.

Piotr Porzeżyński - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 
z Bełchatowa zaprezentował wykład „Prawa konsumenta - wybra-
ne aspekty zachowań młodych ludzi u progu dorosłości”. „Jak za-
planować swoją przyszłość - poznajemy specyfikę pracy zawodu 

D

å ciąg dalszy na str. 10

Spotkanie doradcy z uczniami szkoły w Łękińsku

Do wynajęcia lokal o pow. ok. 200 m kw.  
przy ul. Głównej 67 w Kleszczowie  

(budynek starej remizy).

Kontakt: OSP Kleszczów,  
tel. 607-718-965, 692-315-126.
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GOK informuje i zapraszaSzkolne wieści
Podium w matematycznym konkursie

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne-
go „Mat@ndo” wśród 80 zespołów ze szkół technicznych oraz 82 ze-
społów z liceów, walczących o wejście do finałowej rozgrywki, były też 
dwie drużyny, reprezentujące kleszczowskie LO oraz TNT. Do finału, 
który odbył się 25 października w Gliwicach, przeszła drużyna z na-
szego technikum w składzie: Kamil Chłopik (IV t), Piotr Piotrowski (III 
t) i Mateusz Tyl (IV t). Zespół ten spisał się znakomicie i zajął trzecie 
miejsce. Jest to powtórzenie wyniku sprzed roku.
Powalczą w konkursie powiatowym

17 października 38 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie zmierzyło się w szkolnych eliminacjach powiatowego 
konkursu, sprawdzającego wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogo-
wego „ABC bezpieczeństwa na drodze młodego kierowcy”. Do finało-
wej rozgrywki awansowało pięcioro uczniów: Agnieszka Gwizdek, To-
masz Janich, Krystian Nowak, Mateusz Tyl i Natalia Wachnik.
Kulinarny konkurs w SP Kleszczów

25 października w szkolnych eliminacjach VIII Wojewódzkiego 
Konkursu Kulinarnego „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo” brało udział 
siedem zespołów, składających się z dwóch uczniów oraz opiekuna. 
Ich zadaniem było opracowanie ulotki informacyjnej oraz przygotowa-
nie konkursowego dania obiadowego, nawiązującego do konkursowe-
go hasła „Kuchnia Łódzka jako przykład smaków 4 kultur”. „Uczestni-
cy konkursu pracowali w dwóch salach: stołówce oraz sali technicznej, 
przynieśli ze sobą wszystkie potrzebne produkty oraz sprzęt kuchenny 
niezbędny do wykonania potrawy. Na wykonanie zadania młodzi ku-
charze mieli 1h 15 minut” - można przeczytać w relacji, zamieszczonej 
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.

Trzy czołowe miejsca za-
jęły następujące zespoły: ● 
I m. - Oliwia Moskot, Anna 
Rutkowska, opiekun: Iwona 
Chojnowska, ● II m. - Zuzan-
na Nocoń, Emila Stobiecka, 
opiekun: Ilona Kuśmierek, ● 
III m. - Martyna Bujacz, Wik-
toria Moskot, opiekun: Moni-
ka Staryga.

å ciąg dalszy na str. 8

Wejściówki na barbórkowy koncert
W sobotę 1 grudnia o godz. 14.00 Gminny Ośrodek Kultury 
organizuje okolicznościowy koncert z okazji Barbórki w wykonaniu 
śląskiego zespołu BAJERY. Miejsce koncertu - sala widowiskowa 
GOK Kleszczów.
Bezpłatne wejściówki na koncert będą do pobrania w kasie GOK 
Kleszczów od 19 listopada - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-
15:00, we wtorek w godz. 8:00-18:00.

Mikołajki gminne
W niedzielę 2 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 
zaprasza dzieci na MIKOŁAJKI GMINNE do kompleksu SOLPARK. 
W programie:
• godz. 13:30-18:30 - zagroda z żywym reniferem (dziedziniec 
SOLPARKU),
• godz. 14:00 - wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego 
„Wizyta Mikołaja w Gminie Kleszczów” (scena w auli SOLPARKU),
• godz. 14:15 oraz godz. 17:00 - dwie projekcje filmu dla dzieci 
„Poczta Świętego Mikołaja”,
• godz. 15:45 oraz 18:30 - program estradowy „Zimowe show” 
w wykonaniu Teatru Kubika, z udziałem aniołów - szczudlarzy oraz 
z interaktywną bitwą na śnieżki.
Ponadto w godz. 15:30-18:30 (hol na piętrze SOLPARKU):
● wystawa prac plastycznych „Wizyta Mikołaja w Gminie Kleszczów”,
● wręczanie nagród za udział w konkursie,
● kącik kulinarny „Mufinkowe renifery”,
● przejażdżki saniami św. Mikołaja,
● zajęcia plastyczne i zabawy dla dzieci: gigantyczna kolorowanka, 
ozdobne torby na prezenty, ozdoby choinkowe z kreatywnych 
drucików, balonowe figurki, Koło Fortuny - gquiz o Mikołaju.
Od godz. 11:00 do 19:00 - coroczny kiermasz charytatywny na 
rzecz podopiecznych „Fundacji Gajusz”.
Jak informują organizatorzy kiermaszu czyli Rada Rodziców 
i personel Przedszkola w Łuszczanowicach tegoroczna pomoc 
finansowa przeznaczona zostanie na uruchomione w Łodzi przez 
Fundację „Gajusz” Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego 
Rodzinie. „To miejsce, w którym skrzywdzone i ciężko doświadczone 
przez los rodziny otrzymują wsparcie” - czytamy na stronie https://
gajusz.org.pl/dla-potrzebujacych/cukinia-centrum-terapii/. 
Bezpłatne wejściówki dla dzieci na projekcje filmu „Poczta 
Świętego Mikołaja” oraz bilety dla rodzica /opiekuna w kwocie 
8 zł można nabyć w kasie GOK w Kleszczowie od 19 listopada 
(pn., śr., czw., pt. - w godz. 8:00-15:00, wt. 8:00-18:00). 
ZAPRASZAMY! 

Świąteczne warsztaty 
„Gwiazdy betlejemskie z foamiranu” to 
temat najbliższego cyklu zajęć warsztatowych, 
organizowanych w poszczególnych placówkach 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie przed 
świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie zajęcia 
odbywać się będą w tych samych godzinach - od 16.00 
do 19.00. W czasie warsztatów uczestnicy poznawać 
będą sztukę wykonywania kwiatów z foamiranu.
Foamiran to aksamitne tworzywo sztuczne, które 
można formować pod wpływem ciepła. Dzięki 
niewielkiej grubości arkuszy i łatwości barwienia 
oraz formowania, kwiaty wykonane z foamiranu są 
delikatne. Wykonane na zajęciach kwiaty można 
wykorzystać do dekoracji świątecznej w domu.
Harmonogram zajęć: ● Wolica - 17 listopada (sobota), ● 
Antoniówka - 20 listopada (wtorek), ● Rogowiec - 23 listopada 
(piątek), ● Łuszczanowice - 27 listopada (wtorek), ● Żłobnica - 29 
listopada (czwartek), ● Kamień - 30 listopada (piątek), ● Kleszczów 
- 5 grudnia (środa), ● Łękińsko - 7 grudnia (piątek), ● Dębina - 7 
grudnia (piątek), ● Czyżów - 11 grudnia (wtorek).
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Plakatowy konkurs 
na stulecie

iel, czerwień i złoto to dominujące barwy w grafice, któ-
ra stała się głównym elementem plakatu z programem 

obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Grafika przedstawia białe-
go orła, unoszącego się ku 
górze . W dolnej części są 
widoczne dwie daty: 1918 
i 2018. Taki właśnie motyw 
graficzny został wybrany 
po rozstrzygnięciu otwarte-
go, gminnego konkursu, któ-
ry trwał od lutego do kwiet-
nia br. Koordynacją prac 
związanych z przeprowa-
dzeniem konkursu zajął się 
Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie.

Prace plastyczne do 
konkursu mogli zgłaszać 
nie tylko uczniowie szkół 
pods tawowych ,  g imna-
zjum oraz szkół ponadgim-
nazjalnych, ale także dzieci 
z gminnych przedszkoli oraz 
dorośli mieszkańcy gminy 
Kleszczów. 17 maja spo-
śród przekazanych w termi-
nie prac jury dokonało wy-
boru najlepszej grafiki, która 
miała się stać najważniej-
szym elementem plaka-
tu, zawierającego program 
gminnych obchodów jubile-
uszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści. Główną nagrodę przy-
znano Marii Najmrodzkiej 
- uczennicy Szkoły Podsta-
wowej w Kleszczowie. Na-
grodę specjalną jury przy-
znało uczennicy Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie - Weronice 
Komandera.

Obie laureatki zosta-
ły uhonorowane 27 maja 
podczas Dni Kleszczowa. 
Oprócz wspomnianych na-
gród jury konkursu postano-
wiło przyznać wyróżnienia. 
Otrzymali je: ● w kategorii 
„przedszkole” - Hanna Szlu-
ga, Lila Włodarczyk, ● w ka-
tegorii „szkoła podstawowa” 
- Amelia Sujata, Małgorza-
ta Podlejska, ● w katego-
rii „gimnazjum i szkoła po-
nadgimnazjalna” - Szymon 
Krawczyk.

Wszystkie prace zgło-
szone na gminny konkurs 
można było oglądać od 29 
października do 11 listopada. Ekspozycja została przygotowa-
na w holu na pierwszym piętrze kompleksu SOLPARK. JS

„Niepodległa  
w wierszu i piosence”

ilena Kowalczyk z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku, 
Krzysztof Szafrański - uczeń Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Klesz-

czowie, Tomasz Janich z Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II 
w Kleszczowie to zwycięzcy części recytatorskiej Międzyszkolnego Konkursu Re-
cytatorsko-Wokalnego, który odbył się w Kleszczowie. W kategorii „Poezja śpiewa-
na” zwyciężyła Zuzanna Grzejszczak - uczennica Gimnazjum im. Wł. St. Reymon-
ta w Kleszczowie.

Patriotyczna wieczornica
czniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy administracji Szkoły Pod-
stawowej w Łękińsku, harcerska drużyna „Niebo” z Kleszczowa oraz zainte-

resowani uroczystością mieszkańcy gminy Kleszczów wzięli udział w wyjątkowym, 
wieczornym spotkaniu. 8 listopada 
w pieczołowicie i pomysłowo ude-
korowanej sali sportowej zasiedli 
przy stolikach, by obejrzeć przy-
gotowany przez uczniów montaż 
słowno-muzyczny.

Wspólnie z wykonawcami od-
byli podróż przez kilka stuleci pol-
skiej historii. Pojawiło się kilka 
historycznych postaci (królowa Ja-
dwiga, Mikołaj Kopernik, Bartosz 
Głowacki, Maria Skłodowska-Cu-
rie oraz Józef Piłsudski), a także 

ważni Polacy z naszej współczesności - Jan Paweł II i Adam Małysz. Rozbrzmiewały 
pieśni patriotyczne, dobrze pamiętane przez starszych, a także zupełnie nowe kom-
pozycje, adresowane do najmłodszych wykonawców („Co to jest Niepodległość”, 
„Jesteśmy Polką i Polakiem”). Osoby zebrane na patriotycznej wieczornicy wspólnie 
odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego (całe 4 zwrotki).

Odbyło się wręczenie nagród w dwóch konkursach związanych z obchodami 
Święta Niepodległo-
ści. Po zakończe-
niu części oficjalnej 
można było zostać 
i pogadać ze zna-
jomymi przy kawie, 
herbacie i pysznym 
cieście.

JS

BM

U

Laureaci: Milena Kowalczyk, Krzysztof Szafrański i Zuzanna Grzejszczak
Rywalizacja wykonawców zgłoszonych przez przedszkola i szkoły Gminy 

Kleszczów miała miejsce 26 października. Czteroosobowe jury wysłuchało prezen-
tacji w wykonaniu 53 uczestników. Recytowane wiersze i śpiewane piosenki łączył 
jeden wspólny wątek - tematyka patriotyczna, narodowa, wojskowa nawiązująca do 
obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jury w składzie: Elżbieta Roczek, Barbara Mickiewicz, Aleksandra Ignasiak-
-Smela i Marzena Jakubowska-Brożyna oceniało prezentacje głównie pod kątem 
doboru repertuaru, poziomu wykonania utworu oraz ogólnego wyrazu artystyczne-
go. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 9 listopada podczas gminnej akademii 
z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uczestnicy tej uroczystości mogli 
wysłuchać m.in. występów wymienionych laureatów. JS
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Kolejny raz wyjadą  
na praktyki do Niemiec
lisko 404,5 tys. zł dofinansowania otrzymał Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleszczowie na realizację kolejnego 

projektu stażów dla uczniów Technikum Nowoczesnych Technolo-
gii im. Jana Pawła II. „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród 
kleszczowskich mechatroników” - to nazwa nowej inicjatywy stażo-
wej dla uczniów ZSP. Została ona zatwierdzona do realizacji przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Największą część dofinanso-
wania (94,29 proc.) zapewnił Europejski Fundusz Społeczny, nato-
miast środki krajowe stanowią 5,71 proc. budżetu projektu.

- Projekt będziemy realizować na zasadach programu Era-
smus+ - informuje dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz. - Uczniowie 
obecnej klasy II i III naszego technikum będą mieli szansę m.in. od-
być 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Dreźnie.

W październiku trwała rekrutacja uczniów TNT w Kleszczowie, 
zainteresowanych udziałem w projekcie. Na szkolnej stronie zo-
stały już ogłoszone nazwiska zakwalifikowanych osób oraz termi-
ny praktyk. Przed wy-
jazdem do Niemiec 
technicy mechatroni-
cy odbędą przygoto-
wania - zarówno men-
talne, jak też językowe 
i kulturowe.

Po odbyciu stażu 
mogą liczyć na otrzy-
manie certyfikatu, po-
twierdzającego udział 
w projekcie, certyfi-
katu od zagraniczne-
go partnera projek-
tu z potwierdzeniem odbycia stażu zawodowego oraz dokumentów 
Europass Mobilność oraz Europass Paszport Językowy.

Przypomnijmy, że przez dwa poprzednie lata szkolne (2016/17 
oraz 2017/18) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie re-
alizował podobny projekt dwutygodniowych staży zagranicznych. 

J. Strachocki

å ciąg dalszy ze str. 6

Szkolne wieści

Jedna z grup stażystów odebrała 
dokumenty Europass w lutym br.

B

Gmina Kleszczów, tel. 516-596-167

Ślubowali pierwszoklasiści
Pierwszoklasistom, uczącym się w SP w Kleszczowie, dzień 26 

października zapadnie w pamięci. Tego dnia odbyło się bowiem ślu-
bowanie najmłodszych uczniów. Zanim doszło do uroczystego aktu 
pasowania przez dyrektor Mariolę Świderską-Kulka uczestnicy uro-
czystości mogli obejrzeć artystyczne występy, przygotowane przez 
uczniów klas pierwszych pod nadzorem swoich wychowawców.
Muzyka pomocna w nauce języków

Terence Clark-Ward - Anglik mieszkający w Polsce prowadzi szko-
łę językową we Wrocławiu i jest autorem książek ułatwiających na-
ukę języka angielskiego („I can sing in English”, „You can sing in En-
glish too”). Podczas zajęć warsztatowych przeprowadzonych w Szkole 
Podstawowej w Łękińsku prezentował je uczniom klas I-III, podkreśla-
jąc jak istotna jest muzyka w nauce języka obcego. Uczniowie mogli 

włączyć się do nauki poprzez 
zabawę, śpiew, powtarzanie 
nowych zwrotów.

Gość, którego wizytę 
w SP Łękińsko umożliwiła 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Kleszczowie, podczas 
spotkania z uczniami klas IV-
-VIII prowadził konwersacje 
na przygotowane wcześniej 
tematy, odpowiadał na licz-
ne pytania, pomógł im rozpo-

znać oraz poprawić najczęściej popełniane błędy w języku angielskim.
Mistrzowie ortografii

W Miejskim Domu Kultury w Radomsku dwaj uczniowie technikum 
w Kleszczowie wzięli udział w XXI Ogólnopolskim Konkursie Ortogra-
ficznym „Miłość pisze się Jezus”. Rywalizowali o jak najlepszy wynik 
w gronie 95 uczestników z całej Polski. Mateusz Tyl z klasy IV t zajął 
piąte miejsce, natomiast Maciej Wilk z klasy II t - szóste.

Opracował JS z wykorzystaniem informacji i zdjęć,
zamieszczanych na internetowych stronach szkół

ak co roku wychowawcy absolwentów Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie zebrali informacje o dalszych 

losach tegorocznych maturzystów liceum i technikum. Sprawdzili, 
jaki kierunek studiów wybrali i które uczelnie cieszyły się najwięk-

szym zainteresowaniem. 
Okazało się, że absolwenci 
Technikum Nowoczesnych 
Technologii im. Jana Paw-
ła II w Kleszczowie najczę-
ściej wybierali dalszą naukę 
na Politechnice Łódzkiej (10 
osób), na Politechnice Wro-
cławskiej (4), Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie 
(3). Kierunkami wybierany-
mi najczęściej na tych uczel-
niach były: automatyka i ro-
botyka oraz informatyka.

Absolwenci Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jana 
Pawła II w Kleszczowie wy-
bierali studia na uczelniach 

państwowych. Zdecydowana większość z nich (18 osób) wybrała 
uniwersytety w Łodzi (4), Wrocławiu (4), Częstochowie (2) oraz… 
politechniki: Łódzką (6) i Wrocławską (4). Absolwenci z klasy o pro-
filu językowym najczęściej wybierali kierunki humanistyczne lub ję-

Jakie losy absolwentów ZSP? zykowe, natomiast aż 9 osób z grupy matematyczno-fizycznej wy-
brało kierunki techniczne - głównie na politechnikach. Absolwenci 
z klasy o profilu ratowniczo-medycznym kontynuują naukę na kie-
runkach powiązanych z chemią, biologią oraz medycyną (9 osób). 
Wśród uczniów klas o profilu sportowym największą popularnością 
cieszyła się Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

„Losy absolwentów i ich dalsze kształcenie świadczą także 
o efektywności kształcenia w liceum i technikum, co potwierdzone 
jest wysokimi wynikami i 100-procentową zdawalnością na egzami-
nach maturalnych” - to konkluzja informacji o dalszych losach matu-
rzystów, którzy w tym roku opuścili mury kleszczowskiego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych.

(opr. JS)
Źródło: www.zspkleszczow.pl

Pamiątkowe zdjęcie grupy 
maturzystów ZSP w Kleszczowie
Fot: https://photos.google.com

J
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Wynajmę dom z garażem 
w gminie Kleszczów.

Tel. 503-035-102.

Dużo pracy czeka w lasach
adleśnictwo Bełchatów szuka wykonawców usług leśnych 
na lata 2019-2022. Do 21 listopada firmy o odpowiednim po-

tencjale finansowym i technicznym mogą składać oferty na prze-
targ nieograniczony, ogłoszony przez Nadleśnictwo Bełchatów. 
Zamówienie obejmuje wykonywanie w latach 2019-2022 szeregu 
usług z zakresu gospodarki leśnej. Będą to prace z zakresu hodow-
li i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki 

drewna, utrzymania infra-
struktury leśnej oraz prac 
szkółkarskich ze zbiorem 
nasion.

Przedmiot zamówienia 
został podzielony na pięć 
części, nazywanych „pa-
kietami”: ● Pakiet I - Usłu-
gi leśne w leśnictwach: 
Głupice, Kluki, Bełchatów; 
● Pakiet II - Usługi leśne 
w leśnictwach: Parzno, 
Podlesie, Wola Pszczółec-
ka, Restarzew; ● Pakiet III 

- Usługi leśne w leśnictwach: Borowiny, Łękawa I, Łękawa II; ● Pa-
kiet IV -Usługi leśne w leśnictwach: Łuszczanowice, Piekary, Pyto-
wice; ● Pakiet V - Usługi z zakresu prac szkółkarskich w szkółce le-
śnej Borowiny w Nadleśnictwie Bełchatów, zbiór nasion, szyszek 
z drzew i krzewów, utrzymanie obiektów edukacyjnych na szkółce 
w latach 2019-2022 r.

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość pa-
kietów. Oferta złożona na dany pakiet musi obejmować cały za-
kres prac przewidzianych w SIWZ dla tego pakietu. W specy-
fikacji oraz kilku załącznikach zostały szczegółowo omówione 
wymagania stawiane wykonawcom. Dokumentacja, z którą chcie-
liby się zapoznać zainteresowani przetargiem Nadleśnictwa Beł-
chatów, zamieszczona została na stronie https://bip.lasy.gov.
pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_belchatow/zamowienia_publiczne/
pg_201810120463825868057.

Są w niej również podane wyjaśnienia do SIWZ - odpowiedzi na 
pytania, które padły podczas zebrania w nadleśnictwie, zwołanego 
29 października z udziałem wykonawców, zainteresowanych ubie-
ganiem się o zamówienie.

Dla mieszkańców gminy Kleszczów szczególnie interesujące 
mogą być plany, dotyczące zakresu prac planowanych w lasach 
na terenie leśnictwa Łuszczanowice. Wraz z leśnictwami Piekary 
oraz Pytowice zostało ono objęte pakietem nr IV. Na prace godzi-
nowe z zakresu zagospodarowania lasu przewidziano na tym ob-
szarze 67.312 roboczogodzin oraz 2382 ciągnikogodziny. W latach 
2019-2022 zaplanowano pozyskanie z podanego obszaru 74.179 m 
sześć. drewna. Ilość czasu, przewidzianego na te prace to 18.902 
roboczogodziny oraz 172 ciągnikogodziny. Dodatkowa usługa, któ-
rej dotyczy zamówienie nadleśnictwa, to tzw. wykonanie grodzeń. 
Na te działania przewidziano 6 tys. roboczogodzin oraz 100 ciagni-
kogodzin.

Adres siedziby Nadleśnictwa Bełchatów: ul. Lipowa 175, 97-400 
Bełchatów, tel. 44/ 635-72-03, fax 44/ 632-42-29, e-mail: belcha-
tow@lodz.lasy.gov.pl. JS

Na jakie dopłaty  
mogą liczyć rolnicy?

Dopłaty bezpośrednie za rok 2018 będą przeliczone w opar-
ciu o kurs 4,2774zł za 1 euro. Taki właśnie współczynnik wymiany 
ustalił Europejski Bank Centralny 28 września br. W dniu 17 paź-
dziernika ministerstwo rolnictwa na swojej stronie internetowej opu-
blikowało wysokości dopłat bezpośrednich. Wyniosą one: ● Jedno-
lita płatność obszarowa - 459,19 zł/ha, ● Płatność za zazielenienie 
- 308,18 zł/ha, ● Płatność dla młodego rolnika - 175,62 zł/ha, ● Płat-
ność dodatkowa - 178,01 zł/ha, ● Płatność do bydła - 293,04 zł/szt., 
● Płatność do krów - 373,70 zł/szt.

Jak wiadomo są jeszcze inne, dodatkowe płatności do hodow-
li (owiec, kóz) oraz do specjalistycznych upraw (np. roślin strączko-
wych na ziarno, do roślin pastewnych, do chmielu, pomidorów, tru-
skawek, lnu, konopi włóknistych oraz tytoniu).

ARiMR przypomina odbiorcom  
dopłat bezpośrednich

Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszaro-
wych została uruchomiona już od połowy października. Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje, by odbiorcy dopłat 
sprawdzili czy podali Agencji aktualny numer rachunku bankowego.

Co roku zdarzają się sytuacje, w których pieniądze przekazywa-
ne rolnikom na ich konta bankowe wracają do ARiMR, ponieważ ra-
chunek został zamknięty, a Agencja nie otrzymała o tym informacji. 
Zmianę numeru rachunku bankowego należy zgłosić w biurze po-
wiatowym ARiMR.

Portal dla posiadaczy  
zwierząt gospodarskich 

Od ponad 2 miesięcy działa portal IRZplus, przeznaczony dla 
posiadaczy zwierząt. Dzięki niemu rolnicy i przedsiębiorcy z tere-
nów wiejskich, którzy posiadają oznakowane bydło, owce, kozy czy 
świnie, mogą szybko i wygodnie dokonywać przez Internet zgło-
szeń o zdarzeniach dotyczących zwierząt gospodarskich, np. o ich 
urodzeniu, kupnie, wywozie lub uboju. Obowiązek dokonywania ta-
kich zgłoszeń nałożyła na hodowców ustawa o systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierząt. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa żywności.

Za pośrednictwem IRZplus można także bez wychodzenia 
z domu złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, 
owiec i kóz oraz ich duplikaty, a także zamówić duplikaty paszpor-
tów dla bydła.

(opr. JS)

N
Ważne  dla rolników

AUTO NAPRAWA Radosław Kacperek
● blacharstwo - lakiernictwo
● naprawy powypadkowe (rozliczenia z firmami ubezpieczeniowymi)
● samochód zastępczy na czas naprawy
● wulkanizacja
● wymiana opon, wyważanie kół
● opony nowe i używane
● obsługa okresowa samochodów
● wymiana olejów i filtrów

Kleszczów, ul. Wspólna 18, tel. 601-966-837
Przyjmę ucznia na praktykę
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weterynarza” to z kolei temat wykładu, zaprezentowanego przez kolejnego 
gościa - Piotra Gwoździka - lekarza weterynarii.

Światowa firma na lokalnym rynku
Przedstawiciele spółki Colep Polska: Magdalena Gloc-Pniewska i Ro-

bert Dylak swoją prezentację i wykład „Bądź architektem swojego szczęścia. 
Praca na rynku lokalnym” poświęcili pokazaniu specyfiki pracy w takich fir-
mach jak właśnie Colep, w której na zlecenie znanych światowych marek 
wytwarzane są produkty higieny osobistej, kosmetyki, leki dostępne bez re-
cepty, a także chemia i produkty gospodarstwa domowego.

W programie kleszczowskiego wydania „Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery” znalazły się ponadto spotkania: z Romaną Gąsowską, kierującą 
spółką ARR „ARREKS” i Janem Kośmidrem, lekarzem ortopedą, a także 
zorganizowana specjalnie dla uczniów klasy patronackiej I t wycieczka za-
wodoznawcza do Elektrowni Bełchatów.

W Zespole Szkół 
Ponadg imnaz ja l -
nych gościli ucznio-
wie siódmych klas 
szkół podstawowych 
w Łękińsku i Klesz-
czowie oraz ucznio-
wie t rzecich k las 
Gimnazjum w Klesz-
czowie. Odbyli tu 
zajęcia poświęco-
ne tematowi „Szczę-
ście - świadomość 
własnych możliwo-
ści kluczem do suk-
cesu”, brali udział 
w warsztatach i po-

kazach, obejrzeli wszystkie pracownie LO i TNT.
Gimnazjalistów zaciekawił m.in. wykład na temat różnic pomiędzy mó-

zgiem kobiety i mężczyzny. Chętnie też korzystali z możliwości zadawania 
pytań starszym kolegom, uczącym się obecnie w klasach maturalnych ZSP.

J. Strachocki

å ciąg dalszy ze str. 5
Ogólnopolski Tydzień Kariery

Spotkanie za spotkaniem
października gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczo-
wie był redaktor Roman Czejarek, doskonale znany słuchaczom 

audycji „Lato z Radiem”. Uczestnikom spotkania opowiadał nie tylko o ku-
lisach pracy w radiu i koncertach „Lata z Radiem”, ale również o podró-
żach i książkach. Jak obiecuje biblioteka „to chyba nie ostatnie nasze spo-
tkanie z Panem Redaktorem”.

***
9 listopada młodzi czytelnicy spotkali się z autorką adresowanych do 

nich książek: „Złota gwiazdka”, „Srebrny dzwoneczek”, „Rzeka”. Emilia 
Kiereś jest nie tylko pisarką, ale także tłumaczką i redaktorką. Po spotka-
niu można było zaopatrzyć się w powieści, wzbogacone dedykacją ich au-
torki.

***
Na środę 21 listopada GBP zapowiedziała spotkanie autorskie, któ-

rego bohaterkami będą Teresa Lipowska (znana z serialu „M jak miłość”) 
oraz Monika Mularska-Kucharek (m.in. współautorka książki „Jesień ży-
cia? Wiosna możliwości”). Spotkanie odbędzie się w Filii GBP w Żłobnicy 
(Żłobnica 25). Wstęp wolny, początek od godz. 17.00.

Biblioteka prosi, by do 16 listopada mieszkańcy gminy, którzy będą 
chcieli uczestniczyć w tym spotkaniu autorskim, skontaktowali się telefo-
nicznie (44/ 731-46-09) lub osobiście z Filią GBP w Żłobnicy.

JS

25

Fundacja  
„Przekraczać Granice” 

otworzyła biuro 
w Łękińsku

ziałająca od ponad roku Fundacja „Przekraczać Gra-
nice” za swój cel postawiła udzielanie wsparcia oso-

bom z niepełnosprawnościami, a także ich aktywizację. 
Otwarcie biura fundacji było okazją do przypomnienia do-
tychczas zrealizowanych działań oraz zaprezentowania 
najbliższych planów. Andrzej Niewieczerzał - prezes za-
rządu Fundacji „Przekraczać Granice” mówił o tym do po-
nad 20 osób, któ-
re  8  l i s topada 
przybyły do Wiej-
skiego Ośrodka 
Kultury w Łękiń-
sku. Tu właśnie, 
na parterze bu-
dynku w sąsiedz-
twie sali pamię-
c i  m i e j s c o w e j 
jednostk i  OSP 
ma funkc jono-
wać wspomnia-
ne biuro.

W niewielkim pokoiku, udostępnionym fundacji, mają 
być na początek organizowane 4 dyżury w ciągu miesiąca. 
Można będzie w ich trakcie uzyskać informacje o dostęp-
nych formach pomocy i wsparcia dla osób z różnymi stop-
niami niepełnosprawności.

Pomimo aktywności różnych organizacji pomocowych, 
a także instytucjonalnego wsparcia, jaką w swoim zakre-
sie działania mają Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, 
potrzeba informowania i kierowania osób niepełnospraw-
nych pod właściwy adres jest ciągle sprawą bardzo palącą. 
Świadczyły o tym m.in. bardzo szczegółowe pytania, które 
osoby przybyłe na otwarcie biura fundacji, stawiały przed-
stawicielce bełchatowskiego PCPR. Elżbieta Szaniec-Bań-
cerowska nie tylko udzielała odpowiedzi, ale zostawiła też 
sporo przygotowanych materiałów informacyjnych. Zachę-
cała do zapoznawania się z nimi oraz do osobistego kontak-
tu z PCPR. Przekonywała m.in. do korzystania z turnusów 
rehabilitacyjnych fi-
nansowanych przez 
PCPR (wnioski na 
nowy rok budżetowy 
będą przyjmowane 
od stycznia), a tak-
że otwartej niedaw-
no w Bełchatowie 
wypożyczalni sprzę-
tu rehabilitacyjnego. 

O p r ó c z  o s ó b 
najbardziej  zain-
teresowanych po-
mocą ze strony Fundacji „Przekraczać Granice”, tj. nie-
pełnosprawnych i ich opiekunów, na otwarcie biura 
przybyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Kleszczowie, 
a także Kleszczowskiej Przychodni Salus. Prezes zarządu 
Iwona Bednarek z uznaniem mówiła o dotychczasowej ak-
tywności fundacji, o różnych formach przybliżania miesz-
kańcom gminy Kleszczów świata i problemów osób niepeł-
nosprawnych. Deklarowała pomoc i współpracę ze strony 
kierowanej przez siebie placówki służby zdrowia.

JS

Spotkanie z uczniami gimnazjum

D
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• 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

S
Motocrossowa pasja

towarzyszenie Motopower Kleszczów zarejestrowane w KRS w kwietniu 2016 roku 
postawiło sobie za cel m.in. organizowanie działalności rozwijającej wśród społe-

czeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej, stwarzanie możliwości rozwoju sportu motoro-
wego oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych.

Sezon 2018, w którym zawodnicy skupieni w stowarzyszeniu brali udział w zawodach 
zarówno na szczeblu okręgu łódzkiego, jak też w zawodach Pucharu Polski, można zali-
czyć do bardzo udanych. Jeśli chodzi o imprezy pod patronatem Polskiego Związku Mo-
tocyklowego, zaliczane do punktacji Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country, to 
rozpoczęły się one od zawodów w Serokach. Później zawodnicy rywalizowali w Tuszynie, 
Strykowie oraz w Złotnikach (gmina Sulmierzyce). Ostatnią z wymienionych imprez orga-
nizował właśnie kleszczowski Motopower.

- W końcowej klasyfikacji zajęliśmy drugie miejsce wśród 47 startujących klubów - 
podkreśla przedstawiciel klubu Motopower. - Ale najważniejszą imprezą sezonu był dla 
naszego klubu Puchar Polski w Cross Country. Jest to cykl rangi ogólnopolskiej - dziesięć 
wyścigów w pięciu miastach Polski. W tym roku zawody organizowały: Chełmno, Żagań, 
Mrągowo, Lidzbark Warmiński i Kalisz Pomorski.

W zawodach bra-
ło udział 48 klubów 
z całego kraju. Dla 
ek ipy  Mo topower 
Kleszczów był to de-
biut w zawodach tej 
rangi, debiut zresztą 
bardzo udany, bo za-
kończony wywalcze-
niem trzeciego miej-
sca. W klasyfikacji 
indywidualnej moto-
cykli cykl zawodów 
wygrał Łukasz Ma-

dej, natomiast w klasyfikacji quadów trzecie miejsce przypadło Grzegorzowi Spadlińskie-
mu. Kolejni zawodnicy Motopower zajęli miejsca: Piotr Suszyński - 8, Krzysztof Małań-
czak - 11, Damian Tyluś - 16, Marcin Szkop - 20, Rafał Masłowski - 24, Piotr Cesarz - 27.

Nie byłoby zapewne wszystkich tych sukcesów, gdyby nie organizowane przez klub 
Motopower treningowe imprezy o nazwie Xtreme Day.

- Zarówno zawodnikom, jak i kibicom sprawiły one wiele radości. Takie wydarze-
nia zapewniają nam możliwość treningu na zasadzie rywalizacji z innymi klubami - mówi 
przedstawiciel klubu Motopower.

Relacje z kolejnych zawodów oraz treningów zamieszczane są na facebookowym 
profilu Motopower Kleszczów, z którego pochodzi zdjęcie.

(opr. JS)

Fot: www.facebook.com/motopowerkleszczow/
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To był intensywny miesiąc
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, to święto 

ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliote-
karstwa Szkolnego (ang. International Association of School 
Librarianship) w 1999 r. Na początku był to jeden dzień, a od 
2008 r. - cały październik. Święto ma na celu zwrócenie uwagi 
na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i roz-
wijaniu zainteresowań czytelniczych. Hasło tegorocznego Mię-
dzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi: „Książka 
to przyszłość”. Serdecznie zapraszamy do wspólnego święto-
wania i przypominamy, że jak co roku, wzorem starożytnych 
Greków rozwijamy Umysł - Ciało - Duszę inwestując w przy-

szłość. Aby to się udało, zachę-
camy do korzystania z różnych 
form aktywności.

Tak sformułowane zaprosze-
nie dotarło do uczniów i nauczy-
cieli Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie. O tym, jak 
intensywny przebieg miał Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych (MBS) w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie można się prze-
konać, odwiedzając facebookowy 
profil www.facebook.com/Sympa-
tycy-biblioteki-ZSP-w-Kleszczo-
wie.

Inicjatywy sprzyjające roz-
wojowi umysłu były w programie 
MBS najliczniejsze. Warto wspo-
mnieć choćby niektóre: ● Trenuj 
swój umysł (warsztaty przygotowa-

ne przez pasjonatów matematy-
ki), ● Sprawdź swoje IQ, ● „Nie-
widzialni” (warsztaty w ramach 
obchodów Dnia Białej Laski), ● 
V Międzyszkolny Konkurs Recy-
tatorski „Niepodległa w wierszu 
i piosence”, ● 100 książek na 
100-lecie niepodległości (gło-
sowanie na 100 książek, które 
warto przeczytać).

Ubogacen iu  i  rozwo jo-
wi duszy służyły np. ● Medyta-
cje z Bartoszem i Antkiem, or-
ganizowane w poniedziałki, ● 
Muzyczne wtorki (poświęcone 
trzem tematom: Winyle, Instru-
menty, Głosy, ● Czwartki mo-
tywacyjne, prowadzone przez 
M. Szymaka, ● Literackie piątki, 
poświęcone prezentacji ulubio-
nych książek uczniów.

Podczas zakończonego już 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
kwestie rozwoju ciała były akcen-
towane m.in. podczas takich za-
jęć, jak: ● „Rozciągnij się z Mar-
celem i Sergiuszem”, ● Dzień 
Chleba (warsztaty pieczenia chle-
ba); ● Uratuj … - warsztaty z udzie-
lania pomocy przedmedycznej.

Plonem MBS jest ponadto stwo-
rzenie przez uczniów listy książek, 
które warto byłoby kupić do bibliote-
ki. Były ciekawe wystawy tematycz-
ne książek, a także rywalizacja na 
najbardziej aktywnego czytelnika 
miesiąca. Zdobywczyni tego tytułu 
- Oliwia Łysik została nagrodzona 
kartą podarunkową EMPIK. JS

Julia Płomińska zachęca do 
przeczytania „Promyczka” Kim Holden

Ćwiczenia rozciągające - relaks 
w szkolnym holu

Oliwia Łysik nagrodzona 
za czytanie

Jaki chleb jest 
najsmaczniejszy?

ajlepszy pod względem smaku i wartości odżywczej jest 
chleb przygotowany z ciasta na naturalnym zakwasie. Do 

przygotowania ciasta należy używać mąki żytniej, pszennej lub ra-
zowej. Warto dodać do ciasta ziarna słonecznika, siemienia lnia-
nego, dyni, maku albo sezamu. Takie wiadomości, wzbogacone 
praktycznymi zajęciami z zakresu piekarstwa oraz późniejszą de-
gustacją świeżego pieczywa, otrzymują wszyscy uczniowie, biorący 
udział w obchodach Światowego Dnia Chleba. W tym roku każda ze 
szkół gminy Kleszczów pamiętała o uczczeniu tego dnia.

Okolicznościowe zajęcia są okazją do przypomnienia tradycji 
związanych z obecnością chleba w naszej codziennej diecie, a tak-
że wielkiego szacunku jakim go otaczano. JS

Gimnazjum zaprosiło na Dzień 
Chleba uczniów SP Kleszczów


