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Programują w Łękińsku
Na kolejną edycję otwartych warsztatów z programowania zgło-

siło się 45 osób.
- Uczestnicy to osoby w dość szerokim przekroju wiekowym - 

od uczniów 5 klasy szkoły podstawowej aż po studentów - informu-
je Konrad Strzelecki z firmy Innotech Labs, która została wybrana 
przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów do prowadzenia tej in-
formatycznej edukacji.

Na za jęc iach z  zapa -
łem tworzą komputerowe gry, 
z klocków Lego Technic z mi-
kroprocesorem i sensorami 
budują robota, może nawet 
nauczą się programować lata-
jące drony.

Więcej na str. 8

Stadion jak nowy
Jedną z największych tegorocznych inwestycji była moderniza-

cja gminnego stadionu przy 
ulicy Sportowej w Kleszczo-
wie. Nowa bieżnia dla bie-
gaczy, z wydzieloną sze-
ściotorową częścią d la 
sprinterów, nowe skocznie 
i rzutnie to infrastruktura, 
która pozwoli przyciągnąć 
do Kleszczowa znaczące 
imprezy lekkoatletyczne. 
Będzie też szansa na roz-
wój nowych dyscyplin lekko-
atletycznej sekcji „Omegi”.

Więcej na str. 2 - 3

Czy wyrosną na 
informatycznych mistrzów?

Dwunastu uczniów szóstych 
klas zgłosiło się do udziału w pro-
jekcie Centrum Mistrzostwa In-
formatycznego, real izowanym 
w Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Kleszczowie. Zanim 
szkoła ogłosiła nabór na te zaję-
cia konieczne było spełnienie kilku 
warunków formalnych. Pierwszy to 
zakwalifikowanie się do tego ogól-
nopolskiego projektu poprzez zdo-
bycie grantu.

Więcej na str. 8

Wigilijne spotkanie, 
świąteczny jarmark

Jarmarkowe domki, wspólne kolędowanie, zagroda z żywymi 
zwierzętami, przedstawienia teatralne, a w szczególności Spotkanie 
Wigilijne dla mieszkańców - tak przedstawia się tegoroczny program 
atrakcji świątecznych w gminie Kleszczów.

Dopełniając tradycji wspólnego świętowania, wójt gminy Klesz-
czów zaprasza mieszkańców na Spotkanie Wigilijne, które rozpocz-
nie się 14 grudnia o godz. 17.00 na dziedzińcu SOLPARKU. Przy 
świątecznym stole będzie można złożyć życzenia świąteczno-no-
woroczne oraz skosztować potraw, przygotowanych przez Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica. Tego dnia świąteczny nastrój 

zapewni Parada Gwar-
dii Gryfa, którą od godz. 
16.00 poprowadzą roz-
tańczone anioły i elfy 
z reniferem Rudolfem 
na czele.

Kolorowy korowód 
wyruszy z ulicy Łącz-
nej w kierunku SOL-
PARKU. Kolędy zapre-

zentowane w programie artystycznym „Jasełka na Trzech Aniołów”, 
przygotowanym przez grupy artystyczne Gminnego Ośrodka Kultury 
sprawią, że spotkanie przebiegać będzie w nastrojowej oprawie mu-
zycznej. Ponadto w sobotę, 14 grudnia w auli SOLPARKU odbędzie 
się projekcja filmów: „Młody renifer Alex” i „Jak poślubić milionera” 
(bilety w SOLPARKU). Więcej na str. 2 i 12

Z okazji górniczej Barbórki 

składamy wszystkim obecnym 

oraz byłym pracownikom Kopalni 

Węgla Brunatnego Bełchatów 

najserdeczniejsze życzenia.  

Życzymy, by społeczeństwo doceniało 

efekty górniczej pracy, a patronka 

święta Barbara chroniła górników  

od wszelkich zagrożeń.

Przewodnicząca 
Rady Gminy

KATARZYNA  BIEGAŁA

Wójt
Gminy Kleszczów

SŁAWOMIR  CHOJNOWSKI

14 grudnia - sobota „pracująca” 
w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Kleszczów zdecydował, że we wtorek 24 grudnia czyli 
w dniu Wigilii Urząd Gminy w Kleszczowie nie będzie czynny. Zamiast 
tego dnia mieszkańcy gminy będą mieli możliwość załatwiać swoje 
sprawy w urzędzie w sobotę 14 grudnia. Urząd Gminy w Kleszczowie 
będzie wtedy otwarty w godz. 7.30-15.30.
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ończąca się przebudowa gminnego 
stadionu w Kleszczowie połączona 

z rozbudową i remontem budynku gospodar-
czo-sanitarnego miała na celu m.in. zdecydo-
waną poprawę warunków, w jakich odbywać 
się będzie rywalizacja w konkurencjach lekko-
atletycznych. Inwestycja rozpoczęła się od roz-
biórki starych nawierzchni asfaltowych i beto-
nowych, które następnie zostały wywiezione. 
Z nawierzchni boiska piłkarskiego usunięto na-
wierzchnię trawiastą oraz warstwę gruntu.

Zanim ponownie ułożono grunt należa-
ło wykonać kompleksowe odwodnienie te-
renu, podłączając system drenażu do sie-
ci kanalizacji deszczowej. W ramach prac 
instalacyjnych usunięto kolizje starej sieci 
wodno-kanalizacyjnej. Powstała całkowicie 
nowa instalacja służąca do nawadniania pły-
ty boiska. Rozprowadzono kable elektrycz-
ne, służące do zasilenia: lamp oświetlających 
bieżnię i boisko, tablicy wyników, systemu na-
głośnienia obiektu.

Jedną z robót, najbardziej wymagających 
pod względem parametrów i zastosowanej 
technologii było wykonanie od podstaw nowej 
bieżni lekkoatletycznej. Wiązało się to z przy-
gotowaniem podbudowy z asfaltobetonu, na 
której ułożona została barwna nawierzchnia 

poliuretanowa. Na terenie otoczonym przez 
bieżnię w zaplanowanych wcześniej miej-
scach wykonano konstrukcję rzutni, ułożono 
nową warstwę gruntu, na której ułożona zosta-
ła trawa „z rolki”. 

Stojący po wschodniej stronie stadionu 
budynek gospodarczy doczekał się powięk-
szenia o dodatkową część. Stare pomiesz-
czenia gruntownie odnowiono, wymienia-
jąc drzwi, okna, okładziny ścienne i drzwiowe 
oraz oświetlenie. W ramach inwestycji mieści 
się również m.in. dostawa i montaż nowych 
urządzeń lekkoatletycznych, a także wykona-
nie ogrodzenia bieżni lekkoatletycznej z bra-
mami i furtkami.

Miejsce dla     królowej sportu

Pod koniec kwietnia ruszyły prace przy 
zdejmowaniu starej nawierzchni

Dla uzyskania dobrego drenażu zastosowano 
grubą warstwę piasku oraz opaskę z rur

K
Projekt i obiekty gotowe  

w ciągu 33 miesięcy
rzech wykonawców złożyło swoje oferty w ramach prowadzonego przez Urząd 
Gminy przetargu nieograniczonego na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybu-

duj” czterech inwestycji. Chodzi o zadanie noszące nazwę „Rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Łękińsku wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kleszczowie, budową rurocią-
gu tłocznego ścieków od oczyszczalni w Kleszczowie do oczyszczalni w Łękińsku i budową 
PSZOK”. Oferenci (firmy z Budzynia w woj. wielkopolskim, Poznania oraz Warszawy) war-
tość swoich prac wycenili na kwoty od 41,5 mln zł do ponad 52 mln zł.

Po sprawdzeniu złożonych na przetarg dokumentów zapadła decyzja o udzieleniu gminne-
go zamówienia firmie SEEN Technologie sp. z o.o. z Warszawy. Wartość brutto gminnego za-
mówienia wynosi 41.539.560 zł. Czas przewidziany na zaprojektowanie, budowę i oddanie go-
towych do eksploatacji obiektów to 33 miesiące. Umowa została podpisana 25 października.

O tym, jak od strony technicznej wyglądać mają poszczególne części tej ważnej dla dal-
szego rozwoju gminy inwestycji pisaliśmy obszernie w tekście, zamieszczonym w nr 9/2019 
„Informatora Kleszczowskiego”. JS

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
- INFORMACJE ZAKŁADU KOMUNALNEGO „KLESZCZÓW”

Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o. o. w terminie od 18 listopada do 20 grudnia wzno-
wił komunikację na linii nr 5 Kleszczów - Brudzice - Kleszczów. Wyjazd z przystanku Klesz-
czów - Apteka o godzinie 16.05, wyjazd z przystanku Brudzice - plac 3 Maja o godzinie 16.15.

Kursowanie autobusu na linii nr 5 w podanym ter-
minie posłuży gminnemu przewoźnikowi do prze-
analizowania zapotrzebowania mieszkańców gminy 
Kleszczów (w szczególności młodzieży ze szkół po-
nadpodstawowych) na korzystanie z tego kursu.

***
Od 18 listopada br. autobusy Zakładu Komunalne-

go „Kleszczów” sp. z o. o., obsługujące linie na trasie 
Kleszczów - Bełchatów - Kleszczów oraz linie komuni-
kacyjne na terenie gminy, ponownie zatrzymują się na 
wszystkich przystankach, ustalonych wcześniej na uli-
cy Głównej (w okresie przed rozpoczęciem przebudo-
wy tej ulicy).

Aktualne rozkłady jazdy autobusów Zakładu Komunalnego „Kleszczów” znaleźć można na 
stronie http://zkkleszczow.pl/rozklad-jazdy-autobusow/.

T

Z
Wigilijne spotkanie, świąteczny jarmark

arówno 14, jak i 15 grudnia na dzie-
dzińcu SOLPARKU zagości zagroda 

z prawdziwymi zwierzętami oraz świąteczna 
karuzela dla dzieci, z której będzie można ko-
rzystać bezpłatnie w godz. 14.00-21.00.

W dniach 13-15 grudnia na dziedziniec 
SOLPARKU po raz pierwszy zawita Jar-
mark Świąteczny. Już od piątku będą czyn-
ne domki handlowe z jedzeniem oraz wie-
loma najróżniejszymi ozdobami. Pośród 
aromatu pierników, gofrów i gorącej cze-
kolady odwiedzający to miejsce będą mieli 
możliwość wybierania zakupów spośród bo-
gatego asortymentu akcesoriów świątecz-
nych, tradycyjnych ciast, chlebów na za-
kwasie, kurtoszy węgierskich, miodów oraz 
wyrobów wędliniarskich. 

Niedziela upłynie pod znakiem cieka-
wych animacji tematycznych, imprez miko-
łajkowych i przedstawień teatralnych. Tego 
dnia nie zabraknie też odwiedzin św. Miko-
łaja. Najmłodsi będą mieli okazję spotkać 
na dziedzińcu SOLPARKU renifera Rudol-
fa, elfy oraz śnieżynki. Od godziny 13.00 
animatorzy z Centrum Nauki Kopernik po-
prowadzą pokazy naukowe, obrazujące jak 
działają nasze zmysły. Pokaz „Umysł przy-
łapany” skierowany jest dla osób powyżej 

6 roku życia. Animatorzy zaprezentują tak-
że pokaz „Muzyka”, dedykowany dzieciom 
i młodzieży.

W artystyczną podróż do baśniowej kra-
iny udadzą się osoby, oglądające widowi-
sko „Królowa Śniegu”, w wykonaniu Teatru 
Piasku Tetiany Galitsyny. Jedną z niedziel-
nych atrakcji będzie też niewątpliwie hu-
morystyczna, a zarazem wzruszająca baśń 
muzyczna „Mikołaj spełnia sny” w wykona-
niu Teatru Muza. 15 grudnia SOLPARK sta-
nie się także miejscem corocznego kierma-
szu charytatywnego, organizowanego przez 
Radę Rodziców i pracowników przedszkola 
w Łuszczanowicach na rzecz Fundacji „Ga-
jusz”. Odbędą się również warsztaty: kom-
puterowego malowania bombek, malowania 
długopisami 3D, czy też ozdabiania dekora-
cji świątecznych. Podczas zajęć artystycz-
nych rodzice wspólnie ze swoimi pociecha-
mi będą mogli wykonać własne dekoracje 
świąteczne za pomocą różnych technik. 

W dniu 14 grudnia na czas Spotkania 
Wigilijnego uruchomiona zostanie dodat-
kowa komunikacja autobusowa po tere-
nie gminy. Więcej informacji na ten temat 
podamy na stronie internetowej www.klesz-
czow.pl.
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KOMUNIKATY
20 grudnia - termin zapłaty  
za odpady
Urząd Gminy w Kleszczowie informuje wszystkich 
właścicieli nieruchomości oraz zobowiązanych do 
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, iż termin płatności IV raty opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
upływa 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.

Bezpłatne dyżury psychologa 
w Kleszczowie
W pierwszy i trzeci wtorek miesiąca można 
korzystać nieodpłatnie z porad psychologa. 
Dyżury prowadzone w ramach programu 
wsparcia, realizowanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, są organizowane 
w godz. 16-18 w siedzibie Kleszczowskiej 
Przychodni Salus (ulica Osiedlowa 2 
w Kleszczowie, wejście od strony Pogotowia 
Ratunkowego, poziom -1, pokój -22).

Dzwoń, jeśli widzisz zagrożenie sta-
nu środowiska!
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Łodzi uruchomił telefon interwencyjny, na 
który mieszkańcy regionu mogą zgłaszać 
zauważone przypadki naruszenia przepisów 
z zakresu ochrony środowiska, w tym również 
nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami. 
Numer telefonu czynnego przez całą dobę - 
721-11-12-13.

Informacja w sprawie  
dostępności sal
Aby na terenie gminy Kleszczów móc 
zarezerwować sale na przyjęcia, pokazy, 
konferencje itp. należy kontaktować się 
z gospodarzami poszczególnych obiektów tj.: 
● z dyrektorami szkół (sale w szkołach), ● 
z dyrektorem GOK (sale w domach kultury), 
● z prezesami OSP (sale w remizach), ● 
z prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi 
Żłobnica (sala w Żłobnicy).
Wymienione osoby udzielą również informacji 
o kosztach wynajmu tych sal, zgodnych 
z podjętymi w tej sprawie uchwałami Rady 
Gminy.

Zimowy apel Zakładu Komunalnego
Zakład Komunalny „Kleszczów” zwraca się do 
mieszkańców gminy z apelem, by po opadach 
śniegu nie parkowali samochodów na jezdniach 
dróg gminnych i powiatowych. Ustawione 
w tych miejscach pojazdy bardzo utrudniają 
przejazd pługów odśnieżających ulice. Duże 
fragmenty ulic pozostają wtedy nieodśnieżone.
Zakład Komunalny „Kleszczów” prosi także, 
by mieszkańcy nie odrzucali na jezdnię śniegu 
usuwanego z wjazdów na własne posesje.

(opr. JS)

Rezultatem przeprowadzonej w tym roku 
modernizacji kleszczowskiego stadionu jest 
powstanie: • bieżni długości 400 metrów 
z czterema torami okrężnymi oraz sześcioma 
torami na tzw. prostej sprinterskiej, • skoczni 
do skoku wzwyż, • dwuścieżkowej skoczni do 
skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem jednokie-

runkowym, • rzutni do pchnięcia kulą, • rzutni 
do rzutów oszczepem, • rzutni do rzutów dys-
kiem i młotem, • dwustronnej, dwuścieżkowej 
skoczni do skoku o tyczce, • rowu z wodą do 
biegu z przeszkodami, • boiska piłkarskiego 
z nawierzchnią z trawy naturalnej (wewnątrz 

bieżni) o wymiarze pola gry 60x105 m, • po-
większonego do ponad 81 m kw. powierzchni 
budynku magazynowego, przeznaczonego do 
przechowywania sprzętu.

Lekkoatletyczna część po przebudowie 
musiała przejść atestację niezbędną do uzy-
skania kategorii VA. Obecne warunki na od-
nowionym stadionie pozwolą na rozgrywanie 
na nim oficjalnych zawodów rangi mistrzostw 
Polski (o ograniczonym programie), zawodów 
wojewódzkich i szczebla centralnego (o ogra-

niczonym programie), zawodów okręgowych, 
lokalnych i szkolnych oraz mityngów ogólno-
polskich w wybranych konkurencjach.

Na zdjęciach przypominamy różne eta-
py inwestycji.

J. Strachocki

Miejsce dla     królowej sportu

Upalny czerwiec sprzyjał ekipie, zajmującej się 
rozbudową pomieszczeń gospodarczych

Po precyzyjnym wytyczeniu lekkoatletycznej 
bieżni zaczęto przygotowywać jej podbudowę

Układanie betonowej konstrukcji bieżni 
zakończyło się w lipcu

W sierpniu trwały prace przy układaniu 
kolejnych warstw drenażu

Specjalna aparatura sprawdzała właściwe 
wypoziomowanie warstwy żwiru

Kolejna warstwa drenażu boiska piłkarskiego 
wykonana została z piasku

Początek września to prace nad układaniem 
wierzchniej, poliuretanowej warstwy na bieżni

Do układania płatów murawy na boisku 
piłkarskim „zatrudniono” specjalną maszynę

A to prawie gotowy efekt 
kilkumiesięcznych prac
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å ciąg dalszy na str. 9

1

Warto pamiętać  
o zagrożeniu HIV

grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS. Ustanowiony zo-
stał przez Światową Organizację Zdrowia i jest obchodzony 

od 1988 roku. W tym dniu, a także w dniach poprzedza-
jących 1 grudnia na całym świecie organizowane są kon-
ferencje, kampanie, akcje edukacyjne oraz profilaktycz-
ne. Ich uczestnicy na znak solidarności z chorymi na HIV/
AIDS przypinają czerwone wstążeczki.

Światowy Dzień Walki z AIDS ma na celu poprzez 
zmasowaną akcję w mediach przypominać, że zagrożenie 
HIV/AIDS jest ciągle aktualne. Pomimo postępu medycz-
nego i ogromnych funduszy przeznaczonych na laborato-
ryjne badania nie udało się dotąd wynaleźć szczepionki, 
skutecznie zwalczającej wirusy HIV.

Setki chorych, ale nieświadomych
Dane, które pokazują polskie statystyki są bardzo niepokojące. W 

2017 roku Irena Przepiórka ze Stowarzyszenia Wolontariuszy wobec 
AIDS „Bądźmy razem” w czasie sympozjum, poświęconego szczepie-
niom powiedziała: „Od 50 do 70 procent zakażonych wirusem HIV 
Polaków nadal nie zdaje sobie sprawy, że jest nim zainfekowanych. 
To największy taki odsetek w Unii Europejskiej”. Skalę zachorowań 
w Polsce zilustrowała liczbami. Otóż od 1985 roku (kiedy uruchomiono 
rejestr osób z wirusem HIV) do końca 2016 roku stwierdzono 21 tysię-
cy osób zakażonych. Z tego grona 3441 zachorowało na AIDS, a 1360 
zmarło. W sierpniu 2009 roku leczeniu antyretrowirusowemu było pod-
dane 4 tysiące pacjentów, a w kwietniu 2017 r. - 9,6 tysiąca.

Jak wynika z danych przedstawionych na wspomnianym sympo-
zjum najwięcej osób zakażonych wirusem HIV w Polsce (60 procent) 
jest w wieku 25-48 lat. Grupa 23-procentowa to zakażeni w wieku 
powyżej 40. roku życia. Środowiska medyczne szczególnie niepo-
koi wzrost zakażeń wirusem HIV, obserwowany w Europie Wschod-
niej. Statystyki wskazywały, że w Rosji do 2017 roku wykryto ponad 1 
mln osób zarażonych HIV. W naszej części Europy co trzeci przypa-
dek zakażenia następował w wyniku kontaktów heteroseksualnych.

Ofiary ryzykownego seksu
W Polsce w okresie 2007-2017 liczba zarejestrowanych przypad-

ków zakażeń wirusem HIV wzrosła dwukrotnie. W 2007 roku do reje-
stru trafiło 716 przypadków, a 10 lat później było ich już 1400. Zwięk-
szona liczba zakażeń wynika zdaniem ekspertów z coraz większej 
skłonności Polaków do ryzykownych zachowań seksualnych (kon-
takty z przygodnymi partnerami, posiadanie kilku partnerów seksual-
nych). Mówi się też o modzie na „chemseks” czyli przyjmowanie sub-
stancji psychoaktywnych bądź narkotycznych, a następnie kontakty 
seksualne z wieloma osobami.

Czym jest zakażenie wirusem HIV? Wirus ten upośledza odpor-
ność osoby zakażonej. Organizm nie potrafi się bronić przed choro-
bami, z którymi system odpornościowy osoby wolnej od HIV radzi so-

Pomysł na  
ciekawe popołudnie

arto czasem wyrwać się z roli „pochłaniacza” telewizyj-
nych, często miernych seriali i wybrać się do miejsca, w któ-

rym spotkamy dawno nie widzianych znajomych i zasiądziemy do 
wspólnych zajęć. W jesiennej ofercie gminnych placówek nie bra-
kuje propozycji na ciekawe, często twórcze wypełnienie jesiennych 
wieczorów.

Oto migawki z kilku listopadowych wydarzeń, otwartych dla 
mieszkańców naszej gminy.

„Kulinarny zawrót głowy”…
… to tytuł serii kulinarnych warsztatów, zorganizowanych w po-

szczególnych sołectwach z inicjaty-
wy Urzędu Gminy w Kleszczowie. 
Uczestnicy poznawali od podstaw 
skład oraz przepisy na przyrzą-
dzenie kilku różnych dań. Znalazła 
się wśród nich m.in. sałatka z cie-
cierzycą, surówka marchewkowa 
z żurawiną i jabłkiem, zupa burako-
wa, „pycha żeberka” oraz szybkie 
ciasto jogurtowe z jabłkiem.

Warsztaty odbywały się pod 
okiem instruktorki z Ośrodka Do-

radztwa Rolniczego w Bełchatowie. Zaletą tak zorganizowanych 
zajęć jest to, że kulinarne dzieła można skosztować zaraz po ich 
przygotowaniu (ugotowaniu, upieczeniu). A nowo zdobytą wiedzą 
można zaskoczyć domowników już przy kolejnym obiedzie.

Bożonarodzeniowe ozdoby…
… można było samodzielnie wykonać pod nadzorem instruk-

torek Gminnego Ośrodka Kultury. Zajęcia z różnymi materiała-
mi i z wykorzystaniem różnych 
technik prowadzone były kolej-
no w domach kultury i świetli-
cach GOK. Można było opano-
wać techniki niepowtarzalnego 
zdobienia bombek, tworzenia 
wianków świątecznych oraz 
choinkowych ozdób i zawie-
szek.

Na każde zajęcia poświę-
cono trzy godziny, była więc okazja do cierpliwego opanowywania 
techniki oraz niezbędnych korekt. A na koniec można było pochwa-
lić się takimi dziełami jak te, na zdjęciu.

Kulturalne spotkania w GBP
Dwaj znani aktorzy byli gośćmi Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Kleszczowie. 20 listopada w filii w Łękińsku spotkał się Mieczysław 
Hryniewicz, znany m.in. z seriali 
„Zmiennicy”, „Dom”, „Na Wspól-
nej”. Niewiele mówił o sobie, za 
to dużo o poetach, których po-
znał i którzy wywarli wpływ na 
jego życie. Zaprezentował też kil-
ka poetyckich tekstów.

Następnego dnia bibliote-
ka w Kleszczowie oraz członko-
wie Dyskusyjnego Klubu Książ-

ki gościli Lecha Dyblika. Aktor, wokalista i twórca muzyczny (nagrał 
dotąd dwie płyty) znany jest z dziesiątków mniejszych i większych 
ról filmowych. „Nasz gość opowiedział nam piękną historię swoje-
go życia, historię o poszukiwaniu szczęścia i wolności, przeplataną 
pięknymi rosyjskimi pieśniami. Każdy, kto miał okazję uczestniczyć 
w tym spotkaniu, przekonał się, że jest to człowiek niezwykle miły 
i otwarty” - napisano po spotkaniu na facebookowym profilu GBP.

JS

W

Ogłoszono konkurs  
na opiekunów dziennych

listopada wójt gminy Kleszczów podpisał zarządzenie 
w sprawie ogłoszenia konkursu, dotyczącego wyboru dzien-

nych opiekunów, którzy w przyszłym roku będą mogli sprawować 
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Oprócz odpowiednich warun-
ków w lokalach, w których prowadzona będzie opieka nad dziećmi 
w wieku żłobkowym, opiekunowie muszą posiadać stosowną wiedzę 
i umiejętności. W zarządzeniu ustalony został nieprzekraczalny ter-
min zgłaszania ofert - do godz. 15.30 w dniu 18 grudnia.

Osoby, które zainteresują się ogłoszonym przez gminę konkur-
sem powinny zapoznać się z wymaganiami, stawianymi kandydatom 
na opiekunów dziennych. Można je znaleźć w załączniku do wspo-
mnianego zarządzenia. W prawidłowym przygotowaniu oferty mogą 
być pomocne umieszczone na stronie BIP formularze.

JS

26
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Ciekawa oferta  
dla bezrobotnych

onad 60 godzin szkoleń przygotowawczych, dotacja w kwo-
cie 23 tys. zł oraz wsparcie pomostowe (2100 zł przez 6 lub 12 

miesięcy) - taki jest najkrótszy opis korzyści, które otrzymają osoby 
bezrobotne, zakwalifikowane do udziału w projekcie „Silni w biznesie”.

Ten projekt będzie realizowany przez Bełchatowsko-Kleszczow-
ski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o. i jest adresowany do 
grona osób bezrobotnych po 30. roku życia. W dwóch edycjach pro-
jektu (I - grudzień 2019, II - kwiecień 2020) opisane powyżej wsparcie 
mogą otrzymać łącznie 32 osoby z powiatów bełchatowskiego, paję-
czańskiego i łaskiego.

Dla wszystkich interesujących się projektem BKPPT, zorganizo-
wane zostało spotkanie informacyjne. Osoby spełniające regulami-
nowe wymagania mogą dopytywać o procedury w Biurze Projektu 
(siedziba Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Tech-
nologicznego sp. z o.o., Bełchatów, ul. Ciepłownicza 5, tel. 601-205-
377, 601-205-370, e-mail: silniwbiznesie@ppt.belchatow.pl).

JS

Chcą zbudować farmę  
o mocy 60 MW

gruntach, sąsiadujących ze składowiskiem popiołów, po-
chodzących z węgla spalanego w Elektrowni Bełchatów, 

spółki należące do Grupy Kapitałowej PGE zamierzają zainstalo-
wać ok. 160 tys. ogniw fotowoltaicznych, aby zwiększyć udział „zie-
lonej energii” w potencjale produkcyjnym spółki. Ta ogromna farma 
fotowoltaiczna ma zajmować ponad 94 hektary gruntów na terenie 

gminy Kleszczów.
O zamiarze zreali-

zowania tej inwesty-
cji poinformowano me-
dia oraz zaproszonych 
partnerów spółki PGE 
Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. 
w dniu 20 listopada na 
terenie Elektrowni Beł-
chatów. W trakcie spo-

tkania doszło do podpisania umowy o współpracy przy budowie in-
stalacji fotowoltaicznej pomiędzy wspomnianą spółką oraz PGE 
Energia Odnawialna. Moc zainstalowana na tej farmie PV sięgać 
ma 60 megawatów.

Inwestycje w zielone źródła energii, realizowane przez PGE 
GiEK S.A. nie ograniczą się do tej jednej lokalizacji. Poinformowa-
no, że spółka PGE Energia Odnawialna w obrębie kompleksu gór-
niczo-energetycznego „Bełchatów” zamierza ulokować jeszcze trzy 
„słoneczne fabryki prądu”. Pod uwagę jest brany 11-hektarowy ob-
szar zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów, 31-hektarowy te-
ren składowania surowców towarzyszących oraz ok. 47 ha na zwa-
łowisku zewnętrznym Pola Szczerców (gmina Rząśnia). JS

„Łódzkie dla biznesu”
rząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego urucho-
mił nową internetową witrynę o nazwie „Łódzkie dla bizne-

su”. Jest to strona skierowana do przedsiębiorców z województwa 
łódzkiego, mająca na celu zaprezentowanie różnych tematów, któ-
re mogą zainteresować przedstawicieli biznesu z naszego regio-
nu. Obok prezentowanych w „Aktualnościach” informacji bieżących 
znaleźć można istotne wiadomości o grupach usług, podzielonych 
na takie oto tematy: ● pożyczki i dofinansowania, ● misje i targi za-
graniczne, ● doradztwo i szkolenia, ● start-upy i zakładanie firmy, ● 
eksport i inwestycje.

Zainteresowani mogą już dziś odwiedzić portal https://biznes.
lodzkie.pl. JS

FOTO: www.pgegiek.pl

Nowy inwestor  
wybrał Żłobnicę

półka BTC Maszyny Stolarczyk, specjalizująca się w produkcji 
i sprzedaży maszyn do obróbki metali będzie nowym inwesto-

rem w Strefie Przemysłowej w Żłobnicy. Trójstronna umowa o współ-
pracy została podpisana 31 października. W imieniu Gminy Kleszczów 
umowę podpisał zastępca wójta Michał Michałek, natomiast Fundację 
Rozwoju Gminy Kleszczów reprezentowali  Mariola Rybarczyk - wice-
prezes zarządu i Mariusz Rożniatowski - członek zarządu. Spółka BTC 
Maszyny Stolarczyk zamierza wybudować w Żłobnicy zakład produk-
cyjny maszyn do zwijania i prostowania blach wraz z pomieszczeniem 
biurowym. Łączna powierzchnia obiektów wynosić ma ok. 900 m kw.

Przedsiębiorstwo oferuje maszyny budowane i projektowane przez 
europejskich producentów oraz zapewnia pomoc przy doborze sprzę-
tu, zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi klientów. W 
nowym zakładzie firma za pomocą wysokospecjalistycznych urzą-
dzeń zamierza wykorzystywać technologie oparte na autorskich roz-
wiązaniach.

Gmina Kleszczów zobowiązała się do przyłączenia do granic dział-
ki przyłącza elektroenergetycznego. W umowie znajduje się także zo-
bowiązanie do wyrażenia zgody na podłączenie się przedsiębiorstwa 
do mediów, znajdujących się w pasie drogowym. Zgodnie z warunka-
mi umowy zakończenie inwestycji i uruchomienie produkcji spółka pla-
nuje w 2024 roku.

KK
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Szkolne wieści

W organizacjach pozarządowych

Uniwersytet Trzeciego Wieku...
… kontynuuje zaplanowane na ten rok zajęcia. 15 listopada członkowie stowarzy-

szenia spotkali się w Domu Kultury w Łękińsku z przedstawicielem policji. Funkcjona-
riusz omówił najważniejsze sprawy, związane z bezpieczeństwem seniorów.

Podany został harmonogram kolejnych spotkań turystyczno-krajoznawczych z po-
dróżniczką Renatą Musiał. Ilustrowane slajdami opowieści prezentowane będą jesz-
cze w grudniu (9 i 16), a następnie w styczniu  2020 r. (13) oraz w lutym (3, 10, 17 i 24). 
Kleszczowscy seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku podróżują nie tylko w wy-
obraźni, oglądając zdjęcia z cudzych podróży. Sami wyruszają na coraz dalsze trasy 
i dokumentują te wyjazdy zdjęciami. W galerii na stronie internetowej UTW pojawiły się 
zdjęcia z październikowego pobytu w Paryżu.

Tam, gdzie była ich wieś
Grupa byłych mieszkańców Woli Grzymalinej wybrała się 27 października na te-

reny, na których zlokalizowana była kiedyś ich wieś. Przeobrażenia, jakie nastąpiły 
w tych miejscach w wyniku powstania, działalności odkrywkowej kopalni węgla, a na-
stępnie przeprowadzonej rekultywacji, bardzo utrudniają dziś odnalezienie charakte-

rystycznych miejsc.
Jarosław Rogoziński, prezes zarządu Stowarzy-

szenia „Ojcowizna Wola Grzymalina”, na blogu po-
święconym nieistniejącej dziś miejscowości odnoto-
wał: „Dzięki stronie internetowej geoportalu, gdzie 
zachował się stary podział geodezyjny sprzed nasze-
go wysiedlenia można dosyć precyzyjnie odnaleźć 
miejsca gdzie były poszczególne posesje w naszej 
Woli. Widok saren i bażantów oraz całe mnóstwo 
tropów zwierząt na piaszczystym podłożu świadczy 

o tym, że życie w to miejsce powraca”. Wycieczka zakończyła się na „Tamtych łąkach” 
w pobliżu Łękawy, gdzie rolnicy z Woli Grzymalinej ponad 35 lat temu mieli swoje łąki.

Warto powalczyć o dotacje
Od 20 do 120 tys. zł wyniosą dotacje, które rozdysponuje Narodowy Instytut 

Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wśród organizacji 
pozarządowych oraz instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego. 
Ogłoszony niedawno konkurs potrwa do 23 grudnia. Dofinansowane będą zada-
nia, które mieszczą się w jednym z trzech priorytetów: „Aktywne społeczeństwo”; „Ak-
tywni obywatele”; „Silne organizacje pozarządowe”.

„Realizacja programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różno-
rodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i moni-
toring polityk publicznych” - informują organizatorzy. Jedna organizacja może złożyć 
jedną ofertę, a dotowane projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 
2020 r. Co ważne nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego w ramach składa-
nych ofert. Więcej informacji oraz regulamin konkursu - www.niw.gov.pl.

JS

Edukowanie dla 
bezpieczeństwa

listopada w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie odbył się II 

Gminny Piknik Profilaktyczny pod hasłem „Bez-
pieczny TY”. Był on podsumowaniem trwającego 
od 15 listopada Szkolnego Tygodnia Profilaktyki. 
Piknik odbywał się w godzinach 10:00-14:00, głów-
nie w hali sportowej SOLPARKU. Jego zasadni-
czym celem było zachęcenie uczestników do zdro-
wego trybu życia, wolnego od wszelkiego rodzaju 
używek, a także pokazanie, jak przydatna w ży-
ciu jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Edukowanie poprzez zabawy oraz praktycz-
ne pokazy skierowane zostało do najmłodszych 
grup uczestników - dzieci z trzech gminnych 
przedszkoli, a także do uczniów z obydwu gmin-
nych szkół podstawowych. Mieli okazję m.in. 
spróbować pokonać tor z pachołków z założony-
mi alko- i narkogoglami. Takie zajęcie można po-
traktować jako świetną zabawę, ale pokazuje też 
ona w jak znacznym stopniu spożycie alkoholu 
zniekształca percepcję. 

Frajdą dla najmłodszych był pokaz tresu-
ry psa policyjnego oraz zabawy, które poprowa-
dziła fizjoterapeutka z Kleszczowskiej Przychod-
ni Salus. Pokazy na symulatorach dachowania 
i zderzeń, prowadzone przez pracowników sie-
radzkiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego, były praktyczną demonstracją tego, co 
dzieje się we wnętrzu auta podczas kraksy, za-
kończonej dachowaniem. Miały też uświadomić, 
jak ważne dla przeżycia wypadku może być pra-
widłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa.

Dodajmy, że w trakcie pikniku na specjalnym 
stoisku promowano zdrowe przekąski, można 
było oglądać pokazy szkolnego zespołu „Cheer-
leaders” oraz występy szkolnej grupy muzycznej. 
Wielu uczniów ZSP wzięło udział w prowadzo-
nej tego dnia akcji honorowego krwiodawstwa. 
Znalazły się też osoby, gotowe do wsparcia cho-
rych, czekających na przeszczep szpiku kostne-
go. Dołączyły one do listy potencjalnych daw-
ców szpiku.

JS
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Zwycięskie manewry
Centrum Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Bełchatowie przy po-

mocy OSP Bełchatów oraz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zor-
ganizowało pierwsze manewry grup przedmedycznych „ABC Pierwszej 
Pomocy”. W tej imprezie, która miała miejsce 23 listopada znakomi-
cie zaprezentowały się drużyny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie.

Na pierwszym miejscu zameldował się team w składzie: Liwia Bart-
nicka, Aleksandra Fabisz, Natalia Frach i Magdalena Zalewska. Dru-
gą lokatę wywalczyły: Michalina Dworzyńska, Marta Miedzińska, Anna 
Tarnowska i Kinga Wysocka. Kolejna ekipa z ZSP (Wiktoria Podolska, 
Wiktoria Stadnik, Dawid Miarka, Damian Stokłosa) zajęła piąte miejsce.

Punkty w manewrach ratowniczych zdobywano za rozwiązanie te-
stu oraz za prawidłowe działanie w pięciu tzw. scenkach pozorowanych, 
gdzie należało udzielić konkretnej pomocy osobie poszkodowanej.
Mocni w historii

12 uczniów z klas VII-VIII SP w Łękińsku próbowało swoich 
sił w eliminacjach do XXV Ogólnopolskiego Konkursu Historycz-

nego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-
1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Do etapu 
drugiego po uzyskaniu minimum 75 proc. poprawnych odpowie-
dzi zakwalifikowali się Filip Gaik i Przemysław Muskała. W listo-
padzie odbył się także I etap Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Historii. Do rywalizacji przystąpiło 23 uczniów klas 
VI-VIII. Aby awansować dalej należało zdobyć przynajmniej 80 
proc. poprawnych odpowiedzi. Taki wynik uzyskał Przemysław 
Muskała.

W fabryce Volkswagena
Po to, by poznać organizację i warunki pracy w branży moto-

ryzacyjnej grupa 18 uczniów SP w Kleszczowie wyjechała wraz 
z opiekunami na wycieczkę zawodoznawczą do zakładu Crafter 
Volkswagen Poznań w Białężycach. To jedna z czterech fabryk 
VW w Polsce.

„Ogromne wrażenie zrobiła na nas powierzchnia fabryki (pra-
cownicy poruszają się po niej rowerami i hulajnogami), a także po-
ziom zautomatyzowania. Większość pracy wykonują tam robo-
ty, co ogranicza szkodliwość dla zdrowia pracowników” - czytamy 
w relacji na stronie internetowej szkoły.
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Ten symulator dachowania dostarczał uczniom 
sporych wrażeń

„Pasy bezpieczeństwa powinny być zapięte 
pod zimową kurtką” - wyjaśnia instruktor

Przedszkolaki nie tylko przyglądały się pokazom 
pierwszej pomocy – niektóre same próbowały 
ratowniczych działań

Pokaz profesjonalnej resuscytacji, w wykonaniu 
uczennic klas ratowniczych LO w Kleszczowie Doktor Anna Piłat z Łódzkiego Ośrodka Dawców 

Szpiku w rozmowie z NTL Radomsko
Pokonanie toru przeszkód było wyzwaniem 
dla przedszkolaków

W alkogoglach przejście przez taką przeszkodę 
okazuje się wcale niełatwe

Pozyskano 21,6 litra krwi
kcja honorowego krwiodawstwa, zor-
ganizowana w piątek 22 listopa-

da staraniem Gminnego Klubu HDK PCK 
w Kleszczowie we współpracy z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Łodzi była ostatnią w tym roku. Do podzie-
lenia się z potrzebującymi najcenniejszym le-
kiem, jakim jest krew, zakwalifikowanych zo-
stało 48 osób. Oddały łącznie 21,6 litra krwi. 
Piętnaście osób zostało zarejestrowanych 
jako potencjalni dawcy szpiku kostnego.

L i s t o p a d o w e 
działania Gminne-
go Klubu HDK PCK 
zbiegły się z obcho-

dami Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz 
100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Organizatorzy dziękują 
za kolejną w tym roku 
mobilizację dawców. 
Szczególne podzięko-
wania należą się rów-
nież ekipie z Łódzkie-
go Ośrodka Dawców 
Szpiku za prelekcję na 
temat dawstwa szpiku 
i za prowadzenie reje-
stracji kandydatów na 
dawców.

JS

Do oddania krwi zgłosili się  
m. in. Robert Rybak  
- pracownik BEWY (po lewej) 
oraz Krystian Nowak - uczeń 
technikum w Kleszczowie

A
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Odkrywanie pasji  
i świetna zabawa

iększość osób, uczestniczących w nauce i doskonaleniu 
sztuki programowania, kontynuuje swoją pasję, w której 

odkryciu był dla nich pomocny udział w poprzednich edycjach 
warsztatów. Poświęcają dwie soboty w miesiącu, by kontynu-
ować swój rozwój w kierunku informatycznym.

- W tym roku uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup wie-
kowych, z czego tylko jedna grupa to debiutanci - informuje Kon-
rad Strzelecki. - Pozostałe grupy to uczestnicy z poprzednich lat.

Na warsztatach uczą się programowania na poziomie dosto-
sowanym do wiedzy i wieku. Przygodę z programowaniem roz-
poczęli od tak zwanych „graficznych języków programowania”, 
w których poszczególne komendy są przedstawiane za pomocą 
graficznych bloczków.

- Uczestni-
cy łączą blocz-
ki w sekwen-
cje instrukcji, 
tworząc w ten 
sposób dzia-
łające progra-
my komputero-
we – wyjaśnia 
mój  rozmów -
ca. -  Używa -
jąc tej koncep-
cji uczymy się 
tworzyć proste 
gry w Scratch, 
p r o g r a m u j e -

my roboty przy użyciu Lego Mindstorms, programujemy w świe-
cie popularnej gry Minecraft oraz tworzymy aplikacje na telefony.

W przypadku bardziej zaawansowanych grup do programu 
zajęć wkraczają takie tematy jak tworzenie stron internetowych 
w HTML oraz programowanie w językach takich jak JavaScript.

Szkolący stara się pokazać praktyczne zastosowania tworzo-
nych aplikacji i programów. W zeszłorocznej edycji warsztatów 
grupa zaawansowana uczyła się tworzyć aplikacje internetowe 
na podstawie pobierania danych o jakości powietrza z czujnika, 
który został zamontowany w Łękińsku. Wskazania tego czujnika, 
a także trzech innych, działających w Kamieńsku można spraw-
dzać wchodząc na stronę www.smoglog.pl.

Fragment informacji o tygodniowej jakości powietrza  
w Łękińsku, odczytany ze strony smoglog.pl

- Jedną z nowości w programie trwających warsztatów jest 
np. budowanie i programowanie robotów do walk sumo. Bę-
dziemy z nimi chcieli wystartować w zawodach - ogłasza Kon-
rad Strzelecki.

Zapaleńcy od programowania spotykają się na sobotnich za-
jęciach w domu kultury w Łękińsku.

JS

W

Tak na ekranie monitora wygląda 
programowanie w grze Minecraft

SP Kleszczów  
w ogólnopolskim projekcie

wunastoosobowa grupa szóstoklasistów z SP Kleszczów, 
uczących się programowania na zajęciach kółka informatycz-

nego, należy do grona 12 tys. uczniów z całej Polski, objętych projek-
tem Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI).

- O projekcie CMI dowiedziałam się z Internetu - mówi Justyna 
Klimczyk, nauczycielka informatyki i matematyki w SP Kleszczów. - 
29 maja złożyłam wniosek rejestracyjny.

Opisała w nim swoją koncepcję koła informatycznego: „Chcia-
łabym zorganizować koło informatyczne, podczas którego ucznio-
wie mogliby poznawać rożne środowiska programistyczne (głów-
nie graficzne, w miarę ich zaangażowania i zainteresowania również 
tekstowe), uczyć się rozwiązywać różne problemy algorytmicz-
ne, współpracować w grupie w celu realizacji wspólnych projektów. 
Chciałabym również wykorzystać roboty, którymi uczniowie uczyliby 
się sterować, a później programować za pośrednictwem dedykowa-
nych dla nich środowisk programistycznych. Moja koncepcja przewi-
duje również możliwość budowania takich robotów, które wyposażo-
ne w rożne czujniki mogłyby wykonywać określone zadania. Podczas 
takich zajęć chciałabym rozwijać umiejętności informatyczne i talen-
ty uczniowskie”. 

Odpowiedź, która nadeszła w lipcu potwierdzała pozytywną oce-
nę wniosku. Grant przyznany szkole w Kleszczowie wyniósł 6400 
zł. Ta kwota została przekazana do dyspozycji osoby prowadzącej 
koło informatyczne, jednak nie na jej wynagrodzenie, ale na realiza-
cję tych zajęć. 

- Tych pieniędzy nie możemy też wydać na zakup sprzętu tele-
informatycznego - dodaje Justyna Klimczyk. - Oprócz finansowego 
wsparcia otrzymałam również zestaw edukacyjny (robotyczny), który 
po zakończeniu grantu wzbogaci wyposażenie szkoły. 

Projekt obejmuje nie tylko informatyczną edukację uczniów – 
uczestników kółka. Także nauczyciele, prowadzący zajęcia z pro-
gramowania, biorą udział w szkoleniach stacjonarnych i e-learnin-
gowych. Szkolenie trwające przez dwa semestry zamknie się w 288 
przepracowanych przez nauczycieli godzinach.

- W każdym semestrze mamy po trzy zjazdy stacjonarne w formu-
le weekendowej i sześć e-lerningowych - mówi J. Klimczyk. - Mamy 
swobodny dostęp online do materiałów dla siebie i dla uczniów, jest 
jeszcze możliwość konsultacji i wsparcia ze strony ekspertów.

Realizacja zajęć koła informatycznego rozpoczęła się w paź-
dzierniku i potrwa do końca maja przyszłego roku. W SP Kleszczów 
uczestnicy na początek pracowali nad podstawami poprawnego two-
rzenia algorytmów, poznawali środowisko PixBlocks, realizowali al-
gorytmy w aplikacji Scotie GO!, tworzyli grę w Scratchu. Dla informa-
tycznych laików te wszystkie obco brzmiące pojęcia są przysłowiową 
„czarną magią”. Dla uczestników projektu CMI są czymś oczywistym.

„Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia pol-
skiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdol-
nionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicz-
nych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni 
u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i pro-
gramowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów in-
formatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji 
w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólno-
światowym” - czytamy na internetowej stronie projektu. Jego cał-
kowita wartość to ponad 50,2 mln zł, z czego 42,2 mln zł pochodzi 
z unijnego dofinansowania. Przeprowadzony w maju tego roku nabór 
grantobiorców był pierwszym z kilku zaplanowanych. Cały projekt po-
winien zakończyć się w grudniu 2023 roku. Ambitni nauczyciele infor-
matyki mogą już dzisiaj myśleć o kolejnych naborach. 

Warto dodać, że do współpracy ze szkołami realizującymi projekt 
CMI zostało wytypowanych pięć uczelni technicznych z całej Polski. 
Jednym z takich partnerów jest Politechnika Łódzka. Właśnie tu Ju-
styna Klimczyk bierze udział w szkoleniach organizowanych dla opie-
kunów kół informatycznych. 

J. Strachocki

D
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Konkurs  
na projekt karmników

raficy, projektanci, studenci wyższych uczelni artystycznych 
oraz inne kreatywne osoby mogą powalczyć o 1000-złoto-

wą nagrodę, projektując… karmniki dla ptaków. „Nagrodzona pra-
ca zostanie wyprodukowana i umieszczona w przestrzeni miejskiej 
we wrocławskich parkach i osiedlach” - zapewnia organizator kon-
kursu - Republika Wnętrz. Patronem konkursu jest m.in. Akademia 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zgłoszenia prac są przyjmowane 
w formie rysunków technicznych albo modeli 3D na adres mailo-
wy konkurs@republikawnetrz.pl do godz. 16 w dniu 15 grudnia. W 
jury konkursu obok przedstawicieli ASP oraz jednego z biur archi-

tektonicznych zasiądzie też przedsta-
wiciel Śląskiego Towarzystwa Ornito-
logicznego.

Pomysłów na oryginalny projekt 
karmnika może być bez liku. Ten, który 
pokazujemy na zdjęciu został odnale-
ziony na jednej ze stron internetowych. 
Wydaje się tak bliski natury, jak żadna 
inna konstrukcja z pięknie pomalowa-
nych deseczek. Prawda?

JS

Konkurs KRUS  
- nagrodą hulajnogi

asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprosiła dzie-
ci do odbycia szkolenia e-learningowego „Bezpiecznie na wsi 

mamy - upadkom zapobiegamy”, poświęconego zagrożeniom wy-
padkowym w gospodarstwach rolnych, a następnie do rozwiązania 
zagadek i quizów. Nagrodą za poprawne odpowiedzi będą hulajnogi.

Inicjatywa KRUS to kolejne działanie, podjęte na rzecz zapo-
biegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. 
Szkolenie dla dzieci, przygotowane w nowoczesnej formie i prowa-
dzone za pośrednictwem internetu, podzielone zostało na trzy modu-
ły: „Maszyny i narzędzia”, „Zwierzęta”, „Siedlisko”. Każdy moduł za-
wiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej można przyswoić wiedzę 
na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim.

Szkolenie dostępne jest pod adresem prewencja.krus.gov.pl. 
Certyfikat uzyskany po rozwiązaniu testu końcowego wraz z for-
mularzem zgłoszenia należy wydrukować i przesłać do 13 grud-
nia na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro 
Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, z dopiskiem 
„Szkolenie e-learningowe dla dzieci”. Spośród zgłoszeń wylosowa-
nych zostanie 50 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe w posta-
ci hulajnogi.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat 
Biura Prewencji, tel. 22/ 592-64-10. Regulamin oraz formularz zgło-
szenia dostępne są na stronie KRUS. JS

Czeka nas  
Powszechny Spis Rolny

1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzony zosta-
nie w całej Polsce Powszechny Spis Rolny. Trwają prace 

organizacyjne i przygotowawcze do tej wielkiej operacji. W trakcie 
spisu będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospo-
darstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograni-
czeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków 
rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, po-
wierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zuży-
cia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospo-
darskich (według grup wiekowo-użytkowych), rodzaju budynków 
gospodarskich, a także wkładu pracy, jaki na rzecz gospodarstwa 

rolnego ponoszą jego użytkownicy i człon-
kowie rodziny oraz pracownicy najemni.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji 
o gospodarstwach rolnych poprzez: ● sa-
mospis na stronie internetowej GUS i spisu 

rolnego, ● odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym, przeprowadza-
nym przez rachmistrza telefonicznego, ● odpowiedzi w wywiadzie 
bezpośrednim, przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, 
który odwiedzi gospodarstwo rolne. JS

Źródło foto: www.google.pl 

K

G
bie bez trudu. Istotne jest to, że zakażenie HIV nie wywołuje jakichś 
charakterystycznych objawów. Osoba, która nie jest świadoma, że 
uległa zakażeniu, może zachorować na AIDS, a także zarażać in-
nych. Tylko przeprowadzenie testu na obecność wirusa HIV może 
bezspornie wyjaśnić czy dana osoba jest zarażona.

Kto powinien zrobić HIV-test?
Test można zrobić (bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania) 

w blisko trzydziestu punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) 
w kraju. Badaniu powinien poddać się każdy, kto kiedykolwiek miał 
kontakt seksualny: ● z mało znaną osobą/osobami, ● z osobą zaka-
żoną HIV, ● z partnerami/partnerkami mającymi wielu partnerów sek-
sualnych, ● miał wielu partnerów/partnerek seksualnych, ● podczas 
kontaktów seksualnych nie stosował prezerwatyw, ● przebył jakąś 
z chorób przenoszonych drogą płciową, ● kiedykolwiek miał kontak-
ty z osobą przyjmującą narkotyki w iniekcjach, ● przyjmował narkoty-
ki w iniekcjach i używał do iniekcji narkotyków lub innych substancji 
sprzętu do iniekcji, z którego korzystały inne osoby, ● wykonywał np. 
tatuaż lub założenie kolczyków (piercing) przy użyciu niedostatecz-
nie wysterylizowanego sprzętu, ● stracił kiedykolwiek kontrolę nad 
swoim zachowaniem (pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
środków zmieniających świadomość).

Test powinny wykonać też kobiety planujące zajście w ciążę lub 
będące na początku ciąży, a także ich partnerzy.

Najbliżej położone PKD działają w Łodzi oraz w Częstochowie. 
Łódzki punkt funkcjonuje przy Laboratorium Diagnostyka, ul. Tuszyń-
ska 19 i jest czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki od godz. 
15 do 18. PKD w Częstochowie działa natomiast przy Stowarzy-
szeniu MONAR Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień 
w Częstochowie, ul. Ogrodowa 66. Jest czynny w czwartki w godz. 
17.00-20.00.

Osobom, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę na temat HIV 
oraz AIS polecamy stronę internetową Krajowego Centrum ds. AIDS 
(https://aids.gov.pl/). 

***
Jak pokazują statystyki osoby zakażone HIV żyją przeciętnie 

14 lat krócej od swoich rówieśników.
(opr. JS)

å ciąg dalszy ze str. 4

Warto pamiętać  
o zagrożeniu HIV

W

Motywacyjne stypendia 
przyznane

dniu 20 listopada zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie 
stypendiów motywacyjnych, złożone przez studentów. Ogó-

łem do Urzędu Gminy trafiło 136 wniosków. Pozytywnie rozpatrzo-
no 130 wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych za wyni-
ki w nauce (średnia powyżej 3,5) oraz dwa wnioski o stypendia za 
szczególne osiągnięcia. Łączna kwota gminnych środków przezna-
czonych na wypłatę to 299.820 zł. 

Trzy wnioski rozpatrzono negatywnie, ponieważ nie spełniły wa-
runków zawartych w regulaminie udzielania pomocy materialnej 
o charakterze motywacyjnym dla studentów. Jeden wniosek będzie 
rozpatrzony po uzupełnieniu brakujących informacji, które są istot-
ne do podjęcia decyzji w sprawie przyznania (bądź odmowy przy-
znania) stypendium. JS
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S p o r t

Prosto z SOLPARKUKiedy smog znów  
stanie się tematem nr 1
połączenia angielskich słów smoke (dym) i fog (mgła) po-
wstało słowo smog. Bardzo trafnie opisuje ono zjawisko at-

mosferyczne, które jest wynikiem wymieszania się powietrza z dy-
mem i spalinami. W tej mieszance obecne są tlenki siarki i tlenek 
azotu, a ponadto substancje stałe: pyły zawieszone i rakotwórcze 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Uwalniają 
się one m.in. podczas palenia tytoniu i spalania drewna w piecach, 
ale ich największym źródłem jest spalanie węgla, ropy naftowej oraz 
pochodnych obu tych paliw (olej napędowy, benzyna, koks).

Smog jest nie tylko uciążliwy, ale też niezwykle groźny dla na-
szego zdrowia. Zawiera związki chemiczne, pyły i wilgoć. To czyn-
niki alergizujące, wywołujące astmę i napady duszności. Smog 
wpływa na większą zapadalność na nowotwory, na przewlekłą ob-
turacyjną chorobę płuc.

Co ważne smog nie jest wyłącznie zanieczyszczeniem powie-
trza. Zawarte w nim związki opadają na ziemię. Zanieczyszcze-
nie gleby powoduje skażenie roślin, a także… produktów pocho-
dzenia zwierzęcego. Badania przeprowadzone w 2016 roku przez 
Politechnikę Krakowską wykazały wysokie stężenia toksycznych 
dioksyn w… jajach, zniesionych przez kury z wolnego wybiegu na 
terenie Małopolski.

Od kilku lat w miesiącach zimowych przedmiotem najwięk-
szych narzekań staje się smog. Kilka polskich miast trafiło na świa-
tową mapę najbardziej zanieczyszczonych osad. Przed weekendo-
wymi wyjazdami, a nawet przed wyjściem na popołudniowy spacer 
z dzieckiem odruchowo otwieramy jedną ze stron internetowych, 

podających aktualną jakość powietrza.
Poziom zanieczyszczenia powietrza 

można sprawdzać dzięki czujnikom za-
instalowanym przez państwowe służby 
ochrony środowiska (na stronie Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska). Dzię-
ki stronie Windy.com dowiemy się, z jakich 
kierunków wieje wiatr w różnych krajach 
Europy i jaka ilość pyłów znajduje się aktu-
alnie przy gruncie.

Jedna z najbardziej popularnych stron 
„smogowych” należy do firmy Airly, któ-

ra zajmuje się komercyjnie monitoringiem powietrza. Mapa opiera 
się na danych, które pochodzą z sensorów Airly (na zdjęciu) oraz 
z państwowych stacji. Oprócz bieżących i historycznych danych 
o zanieczyszczeniu, znajdziemy tu również prognozę smogową.

Osoby głodne bardziej usystematyzowanej wiedzy na temat 
stanu powietrza w Polsce w okresie ostatnich kilku lat odsyłamy 
do raportu #OddychajPolsko, który firma Airly opracowała wspólnie 
z Onetem. W dokumencie tym odnaleźć można m.in. odpowiedzi na 
pytania: Jakie są główne źródła zanieczyszczeń w naszym kraju?, 
Czym „letni” smog różni się od „zimowego”?, Jak smog wpływa na 
zdrowie dzieci?, Jak rozwiązać problem smogu? JS

Z

T

Trening terenowych  
motorów i quadów

erenowa jazda na motocyklach crossowych oraz na quadach 
cieszy się coraz większą popularnością. Na przygotowanej 

przez stowarzyszenie Motopower Kleszczów kolejnej edycji Nie-
podległościowego Xtreme Day zjawiło się ponad 90 zawodników 
i całkiem spora grupa kibiców. Impreza była połączeniem treningu 
oraz rywalizacji w kilku kategoriach wiekowych (quad kids, kobiety, 
junior, licencja, master, amator). „Bardzo nas cieszy, że forma tre-
ningu, jaką robimy cieszy się tak 
dużym zainteresowaniem!! Spę-
dzamy miło czas i przy okazji inte-
grujemy się między sobą, również 
z kibicami...” - to fragment komen-
tarza do imprezy, zamieszczone-
go na stronie FB stowarzyszenia.

Na tej stronie znaleźć można 
również dziesiątki zdjęć z Niepod-
ległościowego Xtreme Day, który 
rozegrany został 11 listopada na 
terenach położonych pomiędzy gminami Sulmierzyce i Kleszczów 
(Złotniki). Zakup pucharów dla najlepszych wsparła Fundacja Roz-
woju Gminy Kleszczów.

Tytuł „FAIR PLAY 2019” dla SOLPARKU
Rafał Maciejewski - prezes Zarządu Solpark Klesz-

czów sp. z o.o. odebrał prestiżową nagrodę, jaką SOL-
PARK zdobył w konkursie „Przedsiębiorstwo Fair Play”. 
Nagroda jest certyfikatem rzetelności oraz etycznych 
zachowań. Została wręczona podczas uroczystej gali 
w Warszawie w dniu 22 listopada.

Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest 
zachęcenie polskich firm do zachowań etycznych i wpro-
wadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej or-
ganizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych 
relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowi-
sko naturalne.

Grudniowe seanse filmowe
SOLPARK zaprasza mieszkańców gminy na projekcję nowej polskiej ko-

medii „Jak poślubić milionera?”, a także na familijną opowieść „Młody renifer 
Alex” - prawdziwą historię młodego renifera, który przyszedł na świat w samym 
sercu mroźnej Laponii i staje się idealnym kandydatem do zaprzęgu św. Miko-
łaja. Filmy zostaną wyświetlone w auli SOLPARKU 14 grudnia. Bilety można 
kupować w kasie basenowej.

Mikołajkowy wieczór
Restauracja w Hotelu Solpark*** zostanie otwarta 6 grudnia w Mikołaj-

ki. SOLPARK zaprasza do odwiedzenia tej nowej restauracji czynnej od wtor-
ku do niedzieli w godz. 14:00-22:00 (wejście od strony boiska LKS „OMEGA”).
Ważne telefony i adresy

Chcąc zamówić usługę w SOLPARKU, albo dowiedzieć się o dostępność 
miejsc, można telefonować (albo mailować) do konkretnych komórek organi-
zacyjnych gminnej spółki. Przypominamy numery oraz adresy:
● Recepcja basenowa: +44 731 65 01, kasy@kompleks-solpark.pl
● Recepcja hotelowa: +44 731 65 17, bok@kompleks-solpark.pl
● Recepcja SPA: +44 731 65 03
● Kręgielnia: +44 731 65 02
● Biuro Zarządu: +44 731 65 00, biuro@kompleks-solpark.pl
● Dział Sprzedaży i Marketingu: +44 731 65 18, marketing@kompleks-sol-

park.pl
● Dział Gastronomii: +44 731 65 82, gastronomia@kompleks-solpark.pl
● Catering: +44 731 65 84

Foto: Motopower Kleszczów
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Koniec 
biegowego 

sezonu coraz 
bliżej

iegacze, zrzeszeni w grupie „Po-
zytywnie Zabiegani” szczególnie 

wiele okazji do startów mieli w wydłużo-
ny świąteczny weekend 9-11 listopada, 
kiedy odbywały się w całym kraju liczne 
imprezy, również biegowe. Najlepsze 
wyniki w rywalizacji uzyskali:
- Sebastian Koniarski - 3. m. w Radom-
sku - 10 km, czas 38:47 (rekord życio-
wy),
- Sebastian Koniarski - 4. m. w Nowym 
Broniszewie - 6 km, czas 23:03,
- Dawid Milczarek - 14. m w Pajęcznie - 
5,3 km, czas 20:04.

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

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 66 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia 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.
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W szkolnym sporcie
Brąz dla pływaków z ZSP. 15 listopada w wojewódzkim finale mistrzostwa w pływa-

niu drużynowym chłopców uczniowie ZSP w Kleszczowie wywalczyli brązowy medal. Mieli 
do pokonania w sztafecie 50 m stylem dowolnym oraz po 50 m indywidualnie jednym sty-
lem pływackim. Skład drużyny: Wiktor Kośmider, Jakub Lizurej, Szymon Profic, Tomasz 
Profic, Antoni Włodarczyk, Igor Świątek oraz rezerwowy Jakub Muszyński.

Awans unihokeistek. W Zelowie na szczeblu powiatowym rywalizowały drużyny uni-
hokeistów. Najlepszym zespołem wśród dziewcząt okazał się team, reprezentujący ZSP 
w Kleszczowie, w składzie: Aleksandra Rogut, Julia Wojakowska, Julia Zysiek, Kinga Wy-
socka, Svenja Mikłaszewska, Wiktoria Nowakowska, Aleksandra Krawczyk, Anna Jarek, 
Alicja Włodarczyk, Julia Dyderska. Dziewczęta wygrały wszystkie mecze i awansowały do 
turnieju wojewódzkiego.

Tenisistki SP Kleszczów grają dalej. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie była go-
spodarzem powiatowych mistrzostw w tenisie stołowym. W grupie wiekowej dla uczniów 
klas 7-8 Dawid Kuśmierek, Tomasz Bujacz i Miłosz Stawiak wywalczyli 5. miejsce. Znacz-
nie lepiej spisali się pingpongiści w kategorii klas 4-6. Marlena Nowacka i Aleksandra Ka-
mińska zajęły 2. miejsce i awansowały do półfinału wojewódzkiego. Marcel Gołasa oraz 
Bartosz Śmigielski wywalczyli w tej kategorii 3. miejsce.

Medale 
sztangistów

ytuł wicemistrzyni Europy wywalczyła 
zawodniczka LKS Omega Kleszczów 

Magda Karolak, startująca w Mistrzostwach 
Europy Juniorek, zorganizowanych w Buka-
reszcie. Wystąpiła w kategorii wagowej plus 
87 kg. Drugie miejsce wywalczyła zarów-
no w rwaniu (96 kg), jak i w podrzucie (133 
kg). Łączny wynik w dwuboju (229 kg) dał jej 
srebrny medal.

Medalowe sukcesy odniosło też trzech 
sztangistów Omegi, startujących w Ciecha-
nowie w Mistrzostwach Polski do lat 17:
- Oliwier Ołubek - srebrny medal w kat. do 
45 kg,
- Dawid Kopka - srebrny medal w kat. plus 
96 kg,
- Marcin Jakóbczak - brązowy medal w kat. 
do 96 kg.



Atrakcje towarzyszące: 

Spotkanie Wigilijne dla Mieszkańców  
    odbędzie się 14 grudnia (sobota) o godz. 17.00  

(dziedziniec Solparku)    
jasełka, degustacja potraw wigilijnych,  

spektakl pt. „Opowieść o zapomnianych zabawkach”  
kolędowanie z udziałem grup artystycznych GOK-u 

 

Domki jarmarkowe z artykułami świątecznymi (13-15 grudnia) 
Film „Młody renifer Alex” o godz. 13.30  (bilety do nabycia w Solparku)  

      Film „Jak poślubić milionera” o godz. 19.00 ( bilety do nabycia w Solparku) 
Karuzela dla dzieci - wstęp bezpłatny w godzinach 14.00-21.00 (14-15 grudnia) 

Zimowa Parada Gwardii Gryfa od godz. 16.00  (ul. Łączna - dziedziniec Solparku) 
Zagroda od godz. 15.00 w dn. 14 grudnia oraz od godz. 13.30 w dn. 15 grudnia 

      

 

15 grudnia - Mikołajki Gminne 

Pokazy naukowe - Centrum Nauki Kopernika 

 (pt. „Umysł Przyłapany”, pt. „Muzyka”) 
w godz. 13.00-19.00  (hol na piętrze w Solparku) 

 

 Wręczenie nagród w konkursie pt. „Przyjaciele św. Mikołaja”  
o godz. 14.00 na scenie w auli Solparku 

„Spotkanie z Mikołajem i jego Rodziną”   
w godz. 15.30 - 18.30 - dziedziniec Solparku 

„Królowa Śniegu”  
Spektakl Teatru Piasku o  godz. 14.15 oraz 17.00  w Solparku 

Zimowa Parada Gwardii Gryfa 
wyruszy 14 grudnia o godz. 16.00 z ulicy Łącznej  

w Kleszczowie w kierunku Solparku. Kolorowy korowód  
z Mikołajem, Reniferem Rudolfem i zielonymi skrzatami 

zapewni niezwykle widowiskowy spektakl. 

„Mikołaj spełnia sny”   
Program estradowy o godz. 15.45 oraz 18.30 z udziałem  

animatorów  

15 grudnia:  
 

15.30-18.30 
Hol Solparku: 

kącik kulinarny – warsztaty  
robienia lizaków 
„Karmelkowo”,  

komputerowe malowanie  
bombek,  

malowanie długopisami 3D, 
warsztaty artystyczne   

pt. „Ozdoby dekoracyjne  
w różnych technikach”,  

wystawa prac plastycznych 

      15 grudnia—Mikołajki Gminne 

Rada Rodziców 
oraz  

Pracownicy PPS  
w Łuszczanowicach  

zapraszają na 

ŚWIĄTECZNY  
KIERMASZ  

CHARYTATYWNY  
w godz. 11.00-19.00  

w Solparku 

 

Kiermasz: 

Organizatorzy:        Gmina Kleszczów GOK Kleszczów Solpark Kleszczów 

Atrakcje towarzyszące: 


