ŚWIĄTECZNY UPOMINEK
- płyta z kolędami i pastorałkami,
nagrana z okazji 10-lecia Kleszczowskiego
Chóru Mieszanego SONORE
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Szanowni Mieszkańcy!
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu
wiele radości i rodzinnego ciepła. Życzymy, by w tych wyjątkowych
dniach nikt z Państwa nie pozostawał samotny.
W Nowym 2020 Roku życzymy spełnienia wszystkich tych życzeń,
które składać będą Państwu bliscy, przyjaciele i znajomi przy wigilijnym stole oraz w sylwestrową noc.
Życzymy, by świąteczny czas umilały Państwu kolędy i pastorałki
z płyty, nagranej przez Kleszczowski Chór Mieszany SONORE.
Przewodnicząca
Rady Gminy Kleszczów

Wójt
Gminy Kleszczów

KATARZYNA BIEGAŁA

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

Barbórkowa uroczystość

Z roku na rok święta Barbara
umacnia swoją pozycję we wspólnocie naszej gminy. Oprócz figury świętej męczennicy, ustawionej
obok kościoła, mamy od niedawna Dom Pomocy im. św. Barbary. W
świątyni są przechowywane����������
jej relikwie, a wkrótce ma być gotów boczny ołtarz, w którym znajdzie się wizerunek górniczej patronki. 30 listopada
został on poświęcony przez częstochowskiego biskupa, ks. Andrzeja
Przybylskiego.
Więcej na str. 6 i 9

Święta sprzed lat
Choinki obwieszone samodzielnie wykonanymi dekoracjami
z papieru i bibuły, siano i słoma pod wigilijnym stołem, panny nasłuchujące przed domem,
skąd przyjdzie narzeczony i raczej ubogie menu wigilijnej wieczerzy - taki opis bożonarodzeniowej tradycji zachował się
w dokumentacji z badań, które
w latach 60. minionego wieku
przeprowadzili w gminie Kleszczów łódzcy etnografowie.
Źródło: mwmskansen.pl
Więcej na str. 4, 11 i 16

Magia świątecznych
dekoracji

Tegoroczna odsłona świątecznych dekoracji, przygotowanych
na terenie naszej gminy przez znaną firmę Multidekor, jest niezwykle zróżnicowana. Składa się nie tylko z choinek, świetlistych aniołów i oplecionych światełkami drzew. Iluminacje przeobraziły siedzibę urzędu gminy, place przed kościołami i przedszkolami, ronda
oraz park. Warto wybrać się na wieczorny objazd po gminie. Dostarczy on z pewnością świet(l)nych wrażeń…
Więcej na str. 8 i 16
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Oczyszczalnia będzie mniej uciążliwa

KRÓTKO
Ulica Krótka - do rozbudowy

Kolejną inwestycją z branży drogowej, która ma
być zrealizowana w Kleszczowie, będzie rozbudowa ulicy Krótkiej na odcinku 220 metrów. W
tej części zostaną przebudowane i uzupełnione
sieci podziemnego uzbrojenia, przebudowane
będą chodniki oraz nawierzchnia jezdni, zostanie ustawionych pięć latarni oświetlenia ulicznego. Zlecone przez gminę prace wykona spółka
Drog-Bud z Lubojenki. Wartość brutto umowy,
podpisanej w ostatnim dniu października wynosi 1.944.098,34 zł, a ustalony termin realizacji 10 miesięcy.

Nowy wojewoda łódzki

Tobiasz Bocheński otrzymał akt powołania na
stanowisko wojewody łódzkiego. Zastąpił dotychczasowego wojewodę. Zbigniew Rau w październikowych wyborach zdobył mandat poselski. Nowy wojewoda łódzki ma 32 lata, jest
absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego, w marcu br. obronił rozprawę doktorską. W latach 2017-19 był dyrektorem gabinetu wojewody łódzkiego.

Policyjna roszada

27 listopada w Bełchatowie odbyła się policyjna uroczystość, podczas której stanowisko komendanta powiatowego policji w Bełchatowie
objął insp. Grzegorz Czubakowski, dotychczasowy komendant KPP w Pajęcznie. Insp. Karol
Mielczarek, który przez sześć ostatnich lat kierował bełchatowską komendą, objął stanowisko
komendanta KPP w Pajęcznie.

Zmiany w zarządzie FRGK

Początek grudnia przyniósł zmiany w Zarządzie
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Na stanowisko prezesa została powołana Mariola Rybarczyk. Wiceprezesem został Robert Krzympiec,
zaś członkami zarządu są: Jacek Baryła, Mariusz
Rożniatowski i Roman Urbański.

Statystyka bezrobocia

Tylko w trzech gminach (Rusiec, Kleszczów,
Kluki) na koniec III kwartału w rejestrach osób
bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy
w Bełchatowie znajdowało się mniej niż 100
mieszkańców. Do granicy 100 bezrobotnych zbliżyła się też gmina Drużbice (103). Nadal najtrudniej jest znaleźć stałe zatrudnienie mieszkańcom
miasta Bełchatowa oraz gminy Zelów. W Bełchatowie na liście bezrobotnych na koniec września
znajdowało się blisko 1200 nazwisk, zaś w Zelowie - ponad 630.
JS

na coraz większą liczbę nowych posesji, przyłączanych do sieci kanalizacyjnej
Ze względu
w Łękińsku i jego okolicach, miejscowa oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy i mo-

dernizacji. Podpisana została umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, związanych m.in. z rozbudową oczyszczalni ścieków w Łękińsku. Prace te Urząd Gminy w Kleszczowie powierzył spółce SEEN Technologie z Warszawy.
Efektem rozbudowy biologicznej oczyszczalni
w Łękińsku będzie zwiększenie jej przepustowości oraz poprawa jakości oczyszczania ścieków.
Zanim zostanie zrealizowana ta inwestycja
Urząd Gminy w Kleszczowie wspólnie z Zakładem Komunalnym „Kleszczów” sp. z o.o. podjął
doraźne działania, które pozwolą wyeliminować
uciążliwości zapachowe ze strony oczyszczalni w Łękińsku. Na terenie tego obiektu wykonywane są następujące prace: wymiana pokrycia
dachu o powierzchni ok. 430 m kw., wymiana
orynnowania (rynny i rury spadowe), wykonanie
obróbek blacharskich i zabezpieczenie otworów okiennych płytami z poliwęglanu.
Wykonanie powyższych prac ma na celu zmniejszenie emisji nieprzyjemnych zapachów z budynku technologicznego na zewnątrz oczyszczalni. Prace te będą prowadzone do końca roku 2019.
JS

Naprawią uszkodzoną obwodnicę
akończył się drugi przetarg na przeprowadzenie naprawy uszkodzonego fragmentu obwodnicy gminnej. Przypomnijmy, że
dziura w nawierzchni jezdni powstała w miejscu, gdzie pod drogą przepływa woda z kanału odwadniającego tereny eksploatowane przez
KWB Bełchatów. Niedostępny jest dla użytkowników odcinek od ulicy Modrzewiowej do Czyżowa.
Spośród ofert, złożonych przez dwóch wykonawców, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Himmel i Papesch Opole sp.
z o.o. Zadania przewidziane do realizacji w ramach naprawy obwodnicy to m.in. rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi i ścieżki rowerowej,
a także konstrukcji uszkodzonego przepustu
wraz z fundamentem. Zostaną też zdemontowane elementy odwodnienia, elementy kanału
oraz umocnienia rowów odwadniających w pobliżu drogi. Następnym krokiem będzie wykonanie robót ziemnych i budowa konstrukcji, która
zapewni przepływ inną trasą wody, transportowanej kanałem odwadniającym (tymczasowy bajpas). Rozebrana konstrukcja kanału pod
drogą zostanie odtworzona w dotychczasowym
miejscu.
Nad kanałem na żelbetowych fundamentach zostaną zamontowane elementy stalowego przepustu. Po zakończeniu tych prac można
będzie przekierować wodę z kanału odwadniającego do starego koryta i zlikwidować tzw. bajpas. Później przeprowadzone zostaną roboty

Z

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz.U.2018.2204 ze zm.)
zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy
ulicy Głównej 47 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz
części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej,
w obrębie Łękińsko, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj.
łódzkie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana została do
publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkleszczow.
pl oraz na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.kleszczow.pl.

z branży drogowej, mające na celu odtworzenie
dotychczasowego układu drogowego - jezdni o
nawierzchni bitumicznej, ścieżki rowerowej oraz
barier ochronnych.
W umowie podpisanej z opolskim wykonawcą czas realizacji wszystkich zleconych
prac został ustalony na sześć miesięcy, co
oznacza, że z zamkniętego obecnie odcinka obwodnicy można będzie ponownie korzystać pod
koniec maja 2020 roku. Wartość brutto umowy
zawartej z wykonawcą to 3.430.489,32 zł.
Kwota może wydawać się znaczna, ale
warto pamiętać, że w przypadku tej drogi naprawa uszkodzenia nie może się ograniczyć
wyłącznie do zasypania dziury w jezdni i wykonania nowej warstwy bitumicznej. Przyczyną uszkodzenia nawierzchni było bowiem wypłukanie przez wodę, przepływającą pod drogą,
znacznych ilości materiału tworzącego konstrukcję drogi (piasku, kruszywa). Bez gruntownego odbudowania kanału należałoby się liczyć
z tym, że przy zwiększonym przepływie wody
uzupełniony materiał w podbudowie drogi zostałby ponownie wypłukany.
Specyfikacja przetargowa obejmowała nie
tylko roboty z zakresu branży drogowej, ale także prace o charakterze hydrotechnicznym i inżynieryjnym. Dla wprowadzenia czasowej zmiany
trasy przepływu wody i odtworzenia całej konstrukcji kanału wraz z umieszczonym nad nim
przepustem, niezbędne będzie rozebranie większego fragmentu gminnej obwodnicy.
JS

Wójt Gminy Kleszczów
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie
przy ul. Głównej 47, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kleszczow.pl) w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie Urzędu Gminy Kleszczów
(www.kleszczow.pl) zostało wywieszone ogłoszenie o I ustnym
przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej,
położonej w miejscowości Żłobnica, gm. Kleszczów.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 47, II p. pok. 26 lub telefonicznie
44 731-66-31 lub 44 731-66-55.
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Na listopadowej sesji
uchwalono stawki podatków
odczas kolejnego w tej kadencji posiedzenia, 28 listopada, Rada Gminy Kleszczów zajęła się m.in. ustaleniem
stawek niektórych podatków. Jako podstawę naliczania przyszłorocznego podatku rolnego radni przyjęli średnią cenę skupu żyta,
obniżoną do kwoty 9 zł za kwintal (w tym
roku podstawą była kwota 8,40 zł/q). Podatek leśny naliczany jest w oparciu o średnią
cenę sprzedaży drewna. Rada postanowiła
przyjąć tę cenę na poziomie obniżonym do
96 zł za 1 m sześć. (w tym roku podstawę
stanowiła cena 95 zł za 1 m sześć.).
W uchwale dotyczącej określenia stawek podatku od nieruchomości wprowadzono kilka istotnych zmian w porównaniu z rokiem bieżącym. Najważniejsze dla
przedsiębiorców, którzy funkcjonują na terenie gminy będą informacje o tym, że:
● w roku 2020 stawka podatku od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosić ma 0,81 zł/m kw.;
oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem
bieżącym o 1 grosz; maksymalna stawka
tego podatku, ustalona przez ministra finansów to 0,95 zł/m kw.,
● właściciele gruntów, znajdujących się
pod wodami powierzchniowymi stojącymi
lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, zapłacą
w przyszłym roku 4,62 zł/ha, przy maksymalnej stawce 4,80 zł/ha.
● podatek płacony od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji wynosić ma w gminie Kleszczów 3,03
zł/m kw. (aktualnie obowiązuje stawka
2,98 zł/m kw., natomiast maksymalna wysokość ustalona na przyszły rok to 3,15
zł/m kw.),
● dla działalności przedsiębiorców istotne znaczenie ma stawka podatku płaconego za metr kw. budynków, związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej; tegoroczna stawka 20 zł za 1 m kw.
ulegnie nieznacznemu podwyższeniu do
20,36 zł/m kw. (maksymalna „ministerialna” stawka to 23,90 zł/m kw.).
Najobszerniejszą z uchwał „podatkowych” jest dokument ustalający stawki podatku od środków transportowych. Zawiera
on aż 7 szczegółowych załączników. Zainteresowanych mieszkańców oraz przedsiębiorców odsyłamy do uchwały zamieszczonej na stronach gminnego Biuletynu
Informacji Publicznej. Przypominamy, że
w Polsce opodatkowaniu podatkiem od
środków transportowych podlegają podzielone na kilka różnych kategorii (w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej): ●
samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony, ●
ciągniki siodłowe i balastowe, ● przyczepy
i naczepy, ● autobusy.
W dalszej części listopadowego posiedzenia Rada Gminy Kleszczów przyjęła
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uchwały dotyczące:
● zmiany wcześniejszej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Bełchatów (zmiana dotyczy przeznaczenia przyznanego wsparcia na przebudowę innych odcinków gminnych dróg niż
było to ustalone w pierwotnej uchwale),
● zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji, przyznanej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie (ponad 50 tys. zł, zaoszczędzone w wyniku
przetargu na zakup aparatu USG szpital
chce wydać na zakup sprzętu dla oddziału rehabilitacyjnego),
● zmian budżetu Gminy Kleszczów na
2019 rok (po ich wprowadzeniu planowane dochody budżetu wynoszą
285.710.533,25 zł, natomiast planowane
wydatki - 352.416.525,06 zł),
● wyrażenia zgody na wydzierżawienie
spółce PGE GiEK S.A. nieruchomości
gruntowych w Dębinie; tereny te (łącznie ponad 2,86 ha) będą w przyszłym
roku sukcesywnie zajmowane w związku z prowadzonymi robotami górniczymi,
● dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
● zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia
„Regulaminu określającego wysokość
stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków”,
● ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych, prowadzonych przez
Gminę Kleszczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
● Rocznego Programu Współpracy Gminy
Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego,
● wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników zamieszkałych i prowadzących gospodarstwo rolne
na terenie Gminy Kleszczów; uchwalony program ma obowiązywać w latach
2020-23.
● skargi na działania Wójta Gminy Kleszczów; w przyjętej uchwale rada uznała
złożoną skargę za bezzasadną, wyjaśniając swą decyzję w uzasadnieniu, które
jest załącznikiem do uchwały.
W porządku listopadowego posiedzenia znalazły się ponadto punkty, mówiące o
przedstawieniu uczestnikom sesji „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2018/2019”, a także „Informacji
nt. wniosków zgłoszonych na zebraniach
wiejskich”, które odbyły się w październiku.
Rada została też zapoznana z protokołem
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną, dotyczącej przebudowy drogi powiatowej na odcinku od ronda przy ul.
Łącznej w kierunku Łuszczanowic.
JS
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KOMUNIKATY
Bilety na Dzień Babci i Dziadka

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje obchody Dnia Babci i Dziadka dla
osób mieszkających na terenie gminy Kleszczów. Impreza odbędzie się w piątek 17 stycznia. Atrakcje przewidziane na ten dzień to koncert w wykonaniu Dariusza Kordka oraz zabawa
karnawałowa. Bilety - wpisowe w cenie 25 zł od
osoby - można będzie kupować w kasie GOK
w Kleszczowie począwszy od 2 stycznia. Kasa
GOK jest czynna w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 8.00-15.00, natomiast we
wtorek - w godz. 8.00-18.00.
GOK informuje, że liczba miejsc jest ograniczona.

Półkolonie w Kleszczowie

Od 17 grudnia w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Łękińsku rodzice mogą sprawdzać listę
dzieci, zakwalifikowanych na półkolonie. Dzieci,
mieszkające na terenie gminy Kleszczów i będące uczniami klas I - III szkół podstawowych
można było zgłaszać na pięciodniowe półkolonie do 13 grudnia.
Półkolonie będą zorganizowane w dniach 1317 stycznia w Kompleksie SOLPARK (pomieszczenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie). Zajęcia z dziećmi prowadzone będą w dni powszednie, w godz. 6.30-16.30.
Szczegółowe informacje (program półkolonii,
godziny poszczególnych zajęć, program wycieczki) zostaną podane przez organizatora
w późniejszym terminie.

Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina
wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem
20 grudnia 2019 r. upływa termin zapłaty IV
raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ● u inkasenta, ● przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Pracownia RTG w styczniu

Jak informuje Kleszczowska Przychodnia Salus w styczniu pracownia RTG będzie dostępna dla pacjentów w dniach: ● 07.01. godz. 1418, ● 09.01. godz. 14-18, ● 11.01. godz. 10-14,
● 16.01. godz. 14-18, ● 21.01. godz. 14-18, ●
23.01. godz. 14-18, ● 25.01. godz. 10-14, ●
30.01. godz. 14-18.

Termin styczniowego polowania

Zarząd Koła Łowieckiego nr 43 „Szarak” z siedzibą w Woli Grzymalinej poinformował o zamiarze zorganizowania polowania zbiorowego
na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego.
Polowanie takie zostało zaplanowane na niedzielę 12 stycznia w godz. 8.00-14.00 w okolicach Łuszczanowic Kolonii.
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GOK informuje i zaprasza
Odliczanie dni do wyjazdu na ferie

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie poinformował o terminach
wyjazdów na obozy zimowe dla dzieci i młodzieży. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą przebywać w Hotelu Pieniny w Niedzicy (na zdjęciu) od 12 do 18 stycznia. Wyjazd o godz. 8:30 z parkingu
przy SOLPARKU. W programie obozu dla dzieci planowana jest m.in.:
nauka jazdy na nartach, lodowisko, kulig,
ognisko, dyskoteki, spotkanie z ratownikiem GOPR.
Zgłoszeni na wyjazd uczniowie klas
IV-VI podstawówki mają od 18 do 24
stycznia zapewniony pobyt w Rabce Zdrój (Pensjonat Prezydent). Wyjazd o
godz. 9:00 z parkingu przy SOLPARKU.
Na co mogą liczyć w programie obozu?
To m.in.: nauka jazdy na nartach, wyjścia na lodowisko, kulig, ognisko, dyskoteki oraz spotkanie z ratownikiem GOPR.
W Ośrodku Wypoczynkowym „Orle Gniazdo” w Poroninie przebywać mają od 11 do 17 stycznia uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych. Wyjazd o godz. 8:00 z parkingu przy SOLPARKU. W programie
m.in.: nauka jazdy na nartach i snowboardzie, snow tubing, lodowisko, kulig, ognisko, dyskoteki, spotkanie z ratownikiem TOPR, wyjazd
do Zakopanego.
Dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów na zimowy obóz wybrano Pensjonat „Angelika” w Murzasichlu. Wyjazd zaplanowany został 18 stycznia o godz. 8.15 z parkingu przy SOLPARKU. Obóz potrwa do 24 stycznia. W programie przewidziano takie
atrakcje jak m.in.: nauka jazdy na nartach i snowboardzie, lodowisko,
kulig, ognisko, dyskoteki, spotkanie z ratownikiem TOPR.
Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów na
tygodniowy zimowy wypoczynek udadzą się do Poronina (Ośrodek
Wypoczynkowy „Orle Gniazdo”). W programie pobytu od 18 do 24
stycznia przygotowano dla nich m.in. naukę jazdy na nartach i snowboardzie, zajęcia muzyczne, snow tubing, kulig, ognisko, dyskoteki, spotkanie z ratownikiem TOPR, wyjazd do Zakopanego.
Gminny Ośrodek Kultury przy okazji przypomina, co należy spakować przed styczniowym wyjazdem w góry. Na liście znalazły się m.in.
takie przedmioty, jak: kombinezon narciarski lub kurtka i spodnie, 2
pary butów zimowych, czapka, szalik, rękawiczki, grube skarpety, getry, swetry, klapki, strój kąpielowy, czapka typu kominiarka, przybory
toaletowe, w tym ręczniki.
Osoby, przyjmujące leki, powinny pamiętać o zabranie leków wraz
z zaleceniami lekarza i informacją o sposobie ich podawania.

Jakie wycieczki podczas ferii?

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie będzie prowadził zapisy
uczniów na wyjazdy organizowane podczas ferii zimowych. Oto propozycje jednodniowych wycieczek:
● dla dzieci z klas I-III: wycieczka do Krakowa. W programie m.in.
zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego wraz z katedrą oraz Rynku Głównego i Sukiennic, Papugarni oraz Interaktywnego Muzeum Gier Wideo.
● dla uczniów z klas IV-VIII: wycieczka do Kielc. W programie m. in.
Interaktywne Centrum Nauki, pałacyk
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
(na zdjęciu) oraz Jaskinia „Raj”.
● dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i studentów: wycieczka do Tarnowskich Gór i Rudy Śląskiej. W programie m. in. zwiedzanie
Źródło: https://mnki.pl
Kopalni Srebra, Sztolni Czarnego
Pstrąga oraz Aquadrom - park wodny.
Wyjazdy na Górę Kamieńsk na narty dla dzieci i młodzieży oraz na
snowboard dla młodzieży będą organizowane tylko przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych. Informacje o terminach zapisów oraz
sprawy organizacyjne będą ogłaszane na plakatach i stronie internetowej GOK: www.gok.kleszczow.pl.
(opr. JS)
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Wigilijne tradycje
w gminie Kleszczów
Bożego Narodzenia jest uznawana powszechnie za
W igilia
jedno z najważniejszych świąt. Celebrujemy ją w rodzinnym

gronie, starając się o szczególnie podniosły nastrój i bogatą oprawę. Licząca setki lat tradycja wykształciła obyczaje i obrzędy towarzyszące nie tylko Wigilii, ale też całemu okresowi Bożego Narodzenia. Były one szczególnie wyraziste w kulturze polskiej wsi.
Przemiany kulturowe ostatnich dziesięcioleci przyczyniły się do zaniku wielu tych zwyczajów i obrzędów.
Dzięki dokumentacji z badań, które na początku lat 60. minionego wieku przeprowadzili na terenie gminy Kleszczów etnografowie z Uniwersytetu Łódzkiego mamy dzisiaj możliwość odtworzenia praktyk, które 55 lat temu i wcześniej były kultywowane we
wsiach naszej gminy. Różne zabiegi miały zapewnić dobre plonowanie pól i sadów, a także utrzymanie w dobrej kondycji hodowanych zwierząt.

Pogodowe obserwacje
Feliks S., 45-letni mieszkaniec Żłobnicy opowiedział etnografom
o kultywowaniu tradycji, związanej z dniem św. Łucji (13 grudnia).
„Na św. Łucję wycina się gałązkę wiśniową, którą wstawia się do
wody, blisko pieca. Z szybkości puszczania pąków i kwiatów wróży
się o ostrości nadchodzącej zimy”.
Dzień św. Łucji był dla wielu rolników czasem rozpoczynania
obserwacji pogody. Dwanaście kolejnych dni (poczynając od 13
grudnia) odpowiadało kolejnym miesiącom nadchodzącego roku.
Zaobserwowane danego dnia opady, zachmurzenie, nasilenie wiatru miało wróżyć przyszłą, tak ważną dla trudniących się rolnictwem, aurę.
Takie praktyki potwierdzał też Stefan K., mieszkaniec Łuszczanowic. Kiedy etnografka Małgorzata Golicka przeprowadzała z nim
wywiad liczył sobie 59 lat. Opowiedział jej o jeszcze jednym sposobie przewidywania przyszłej pogody. Obserwacje należało prowadzić przez 6 kolejnych dni, poczynając od Bożego Narodzenia.
Pogoda przedpołudniowa wróżyła aurę w jednym miesiącu nadchodzącego roku, zaś popołudniowa - w kolejnym.

Kapusta, kluski, śledzie, kompot
Rozbudowaną, barwną opowieść o bożonarodzeniowej tradycji zapisano podczas odwiedzin mieszkanki wsi Kamień, 63-letniej
Anny C. „Wieczerzę wigilijną zaczyna się zawsze o godz. 18-tej.
Wszystko do tej pory jest zazwyczaj przygotowane, a więc potrawy: kapusta, kluski, śledzie, kompot (nie zwraca się uwagi na ilość
potraw ani nakryć). Pod stołem ustawia się przetak z wiązką siana,
które po kolacji wraz z resztkami pokarmów daje się bydłu. Przed
kolacją i po śpiewa się kolędy, takie jak „Wśród nocnej ciszy” czy
„Bóg się rodzi”. Pod choinką kładzie się dla dzieci prezenty i - choć
dzieci już są dorosłe - to jednak nie wyobraża ona sobie świąt bez
„krzaczka”. Choinkę ubiera się w łańcuchy ze słomy, i z bibuły,
bombki, cukierki itp.”.
W niektórych domostwach gminy Kleszczów jeszcze w latach
60. minionego wieku praktykowane było umieszczanie pod wigilijnym stołem nie tylko siana, ale również… słomy. Słoma ta służyła następnie do obwiązywania pni owocowych drzewek (ale o tym
później).

Gotowali dużo, aby był dobry rok
O tradycjach świątecznych opowiadała studentce etnografii Marianna O. - sędziwa, licząca 75 lat mieszkanka wsi Stawek: „Wieczerzę wigilijną należy rozpoczynać z chwilą pojawienia się pierwszej gwiazdy na niebie. Potrawy, które spożywa się to zazwyczaj
kluski krajane, kapusta i śledzie (…) Do ilości potraw, ani ilości nakryć nie przywiązuje się żadnej wagi. Jedynie zostawia się zawsze
o jedno nakrycie więcej niż jest osób. Ma to oznaczać, że dusze bliå ciąg dalszy na str. 11
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Solarne ławki
w trzech miejscach
ieszkańcy trzech sołectw (Kleszczów, Łuszczanowice, Łękińsko)
otrzymali możliwość korzystania z nowego, plenerowego wyposażenia, jakim są tzw. ławki solarne. Te innowacyjne urządzenia wyposażone zostały w ładowarki indukcyjne oraz w gniazda USB, służące do
ładowania telefonów, laptopów, powerbanków i innych elektronicznych
urządzeń. Energia z ogniwa fotowoltaicznego, które stanowi integralną
część ławki gromadzona jest w akumulatorze. Dzięki temu ładowanie
elektronicznych sprzętów możliwe
jest także po zmroku.
Solarne ławki zostały zakupione dzięki pieniądzom, pozyskanym
przez gminę z tzw. grantów sołeckich. To środki pochodzące z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Ławki zostały umieszczone w trzech lokalizacjach: ● obok skateparku
w Łuszczanowicach, ● na placu zabaw w Łękińsku (przy ul. Północnej), ●
na dziedzińcu kompleksu SOLPARK w Kleszczowie.
Dostawca wyposażył ławki w system, który pozwala na
monitorowanie ich pracy. Można
zdalnie sprawdzić stan naładowania akumulatora, ilość wyprodukowanej energii, czas wykorzystania urządzenia.
Istotne dla użytkowników instrukcje o sposobie korzystania zostały umieszczone na
ławkach. Prosimy użytkowników, by zwrócili uwagę na umieszczone symbole oraz napisy. Ładowanie rozpoczyna się po naciśnięciu metalowego
przycisku.
JS
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Zakład Komunalny „Kleszczów”
Sp. z o.o.
poszukuje do pracy w Dziale Eksploatacji
pracowników:

Elektryk, lub absolwent szkoły zawodowej o profilu
elektryk, automatyk lub pokrewnym.
Podania z życiorysem zawodowym prosimy składać w siedzibie spółki,
tj. ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów, pok. nr 1 (sekretariat), bądź drogą
elektroniczną: sekretariat@zkkleszczow.pl.
Spółka zastrzega możliwość swobodnego wyboru oraz możliwość rezygnacji
z naboru bez podania przyczyn.

Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” S.A.
w Kleszczowie
zaprasza do udziału w kursach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 6 godzin
Opiekun osoby starszej - 130 godzin
Excel podstawowy i zaawansowany - 30 godzin
Język angielski - poziom podstawowy i zaawansowany
Kadry i płace od podstaw - 72 godziny
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
Kasy fiskalne - 8 godzin

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 727-500-728
oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul. Główna 122. Zapraszamy również do odwiedzenia naszego Facebooka.
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W firmach gminy Kleszczów

Szukają klientów na wielu rynkach
Jednym z nowych, dużych inwestorów na terenie gminy
Kleszczów jest ukraińska firma Kobzarenko. Jej polska spółka utworzona została w lutym 2013 roku. Cel tego posunięcia
właściciele firmy jasno sprecyzowali na swojej stronie internetowej: „Aby zaktywizować sprzedaż w Europie i uzyskać dostęp do kredytów unijnych”. Producent maszyn i urządzeń, ułatwiających pracę w rolnictwie nie ustaje w promowaniu swojej
oferty w różnych krajach europejskich. Od 30 października do
3 listopada spółka Kobzarenko uczestniczyła w wystawie „Indagra-2019” w Bukareszcie. Zaprezentowane tam sprzęty to:
lej przeładunkowy, wagon zbożowy, samozaładowcza pompa
przyczepowa oraz zbiornik naziemny.
Tej jesieni ukraińska firma prezentowała się też na rodzimym rynku. Podczas targów KommunTech-2019 w Kijowie
zwiedzający mogli poznać m.in. takie maszyny jak: wywrotka do odśnieżarki, zamiatarka miejska, ciągnikowa naczepa - wywrotka, rozdrabniacz drewna. Od 10 do 16 listopada
sprzęty ukraińskiego producenta eksponowane były natomiast
w Niemczech na wystawie „Agritechnica-2019”. Pokazane zostały: przyczepa samozaładowcza do zbierania dyni, lej przeładunkowy, uniwersalna przyczepa przesuwna, ładowarka do
wagonów, maszyna do pakowania ziarna.

EPB już pod skrzydłami
Polimexu Mostostalu

Spółka Polimex Mostostal zwiększyła do 55 procent swoje udziały w Energomontażu - Północ Bełchatów i tym samym
przejęła kontrolę nad firmą z Rogowca. „Nowa spółka Polimeks Mostostal doskonale wpisuje się w zakres działalności i kompetencje grupy kapitałowej Polimex Mostostal, w tym
w zakresie działalności produkcyjno-montażowej” - czytamy
w komunikacie ogłoszonym
przez PM.
Działalność
Energomontażu - Północ Bełchatów koncentruje się
w takich obszarach, jak
generalne wyk o n a w s t w o , Spółka EPB była m.in. generalnym wykonawp r o d u k c j a , cą fabryki Ekobenz w strefie „Bogumiłów”
montaż, remonty i modernizacje. Spółka w swojej kilkudziesięcioletniej historii
realizowała także zadania kompleksowe („pod klucz”), zajmując się montażem skomplikowanych technologii, wyposażeniem i rozruchem zakładów.

GIZO na targach Glass
W dniach 20-23 listopada firma GIZO prezentowała na targach Glass w Poznaniu maszyny pomocne dla firm z branży
szklarskiej. Odwiedzający targi mogli obejrzeć specjalny podnośnik, wspomagający bezpieczne i szybkie przenoszenie tafli
szkła podczas procesów produkcyjnych/obróbek, czy też załadunku tafli szkła do transportu. Był też zaprezentowany mini-dźwig, ułatwiający bezpieczny transport i montaż szklanych
elementów fasad i balustrad.
Różne typy podnośników, wózków widłowych, mini-dźwigów oraz ładowarek, które wynajmuje firma GIZO można obejrzeć w siedzibie jej oddziału w sąsiedztwie Kleszczowskiej
Strefy Przemysłowej nr 4 (Bogumiłów).
JS
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Gdzie szukać ofert pracy?

raz z zakończeniem działalności przez Gminne Centrum Informacji w Kleszczowie (nastąpiło to w maju br.) zniknęła internetowa strona, na której umieszczane były propozycje zatrudnienia, składane przez lokalnych przedsiębiorców, w tym głównie
firmy, funkcjonujące w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych.
Teraz w poszukiwaniu jakiegokolwiek zatrudnienia, bądź przy chęci
zmiany pracy na lepiej płatną należy udać się do portali, prowadzonych np. przez powiatowe urzędy pracy.
3 grudnia strona „pośredniaka” w Bełchatowie kusiła 59 ofertami zatrudnienia. Lista dostępnych miejsc pracy zawierała oprócz
nazwy stanowiska także lokalizację pracodawcy, minimalną stawkę
płacy oraz okres ważności oferty.
Inaczej niż bełchatowska została skonfigurowana strona www
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Jej układ to bliźniacze
odbicie internetowej witryny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. 3 grudnia PUP Radomsko prezentował 46 propozycji pracy
dla łącznie 104 osób. W tym samym dniu na stronie „pośredniaka”
w Pajęcznie można było znaleźć zaledwie 9 ofert pracy dla 26 osób.
Osoby zdecydowane rozszerzyć obszar
poszukiwania
wymarzonego zajęcia zachęcamy do
odwiedzenia
strony o nazwie „Centralna Baza Ofert Pracy”. Jeśli nie przeraża Was konieczność opuszczenia rodzinnych pieleszy i gotowi jesteście wyjechać
do innego województwa, bo tam znajduje się interesująca Was i co ważniejsze - lepiej płatna praca, to warto przeszukać tę właśnie
bazę. 3 grudnia można było wybierać spośród 20 tysięcy propozycji,
zawierających przeszło 69 tys. wolnych miejsc. Te przepastne zasoby odkryjemy, wchodząc na stronę http://oferty.praca.gov.pl/.
W ich przeglądaniu pomaga wyszukiwarka z kilkoma, przydatnymi kryteriami (rodzaj propozycji, stanowisko, miejsce pracy, rodzaj umowy, wymiar etatu, wynagrodzenie brutto, pracodawca,
zmianowość). Oczywiście oprócz wspomnianej działają jeszcze
inne strony, pośredniczące w szukaniu zatrudnienia (np. najmocniej
reklamowana PRACUJ.PL).
JS
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W związku z intensywnym rozwojem firma CAT
Polska Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko

PRACOWNIK DZIAŁU JAKOŚCI
Miejsce pracy: KLESZCZÓW
Główne obowiązki: ● Organizacja
��������������������������������������������������
administracyjna działu jakości,�������
● ����
Tłu�
maczenia ustne i pisemne, ● Aktualizacja bazy danych, ● Sporządzanie
raportów: audyty, rankingi podwykonawców, ● Utrzymywanie kontaktów
z klientami i podwykonawcami, ● Koordynacja i optymalizacja procedur,
● Ocena/kwalifikacja
�������������������������������������������������������������������
szkód,������������������������������������������
● Analiza
���������������������������������������
danych statystycznych,���������
● Prowa�
������
dzenie szkoleń jakościowych
Wymagania: ● Doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale jakości,
● Komunikatywna
�����������������������������������������������������������������
znajomość języka angielskiego,���������������������
● Umiejętność
�������������������
logicz�
nego i analitycznego myślenia, ● Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
Oferujemy: ● ����������������������������������������������������
Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w fir�
mie o zasięgu międzynarodowym, ● Szkolenia, ● Miłą atmosferę pracy.
Wszystkie zainteresowane i spełniające wyżej wymienione kryteria osoby,
proszone są o przesyłanie aktualnego CV na adres: personel@groupecat.
com.
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
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Górnicze święto
z udziałem biskupa

dni przed kalendarzową datą, opatrzoną imieniem BarCz tery
bary, społeczność naszej gminy świętowała branżowe świę-

to górników. Paradoksalnie im bliżej zakończenia górniczej działalności w odkrywce „Bełchatów” tym mocniej podkreślane są więzi
Kleszczowa z kopalnią. Symbol górniczej działalności (koło czerpakowe koparki węglowej) jest od ponad 20 lat widoczny w herbie Gminy Kleszczów. Do wspomnianych na str. 1 przykładów obecności
św. Barbary w Kleszczowie wypada dodać również tradycję dedykowanych uczniom naszego regionu rajdów barbórkowych, organizowanych w kleszczowskiej podstawówce oraz niedawne utworzenie
Stowarzyszenia Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny”.
Stowarzyszenie
to było współorganizatorem kleszczowskiej Barbórki, zorganizowanej w sobotę
30 listopada. Górnicze święto zaczęło
się od występu zespołu „Wesoły Masorz i Przyjaciele” w sali widowiskowej GOK. Z placu przed siedzibą GOK wyruszyła Orkiestra Dęta KWB Bełchatów wraz z pocztami
sztandarowymi, górnikami oraz mieszkańcami gminy Kleszczów,
udając się w kierunku
kościoła. Kościół Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie
jest co roku miejscem
gminnych uroczystości,
związanych ze świętem
górników.
Zgodnie z tradycją
wszyscy zebrali się przy
figurze św. Barbary,
gdzie nastąpiło przywitanie biskupa Andrzeja
Przybylskiego. Pro boszcz kleszczowskiej
parafii, ks. Sławomir Bednarski prosząc ks. biskupa o odprawienie
Mszy św. i o modlitwę w intencji górników oraz ich rodzin powiedział:
- Proszę też o okolicznościowe Słowo Boże, aby każdy z nas wyszedł z tej Mszy św. umocniony i także poczuł tę siłę, płynącą z nieba do dalszej pracy. Wiemy, że cały nasz region, także nasza wspólnota parafialna czy szerzej nasza gmina od lat ściśle i nieodłącznie
związana jest z kopalnią, bo przecież od samego początku jej funkcjonowania całość kopalni, jak i elektrownia znajdują się na terenie
gminy Kleszczów.
Sprzed figury górniczej patronki uczestnicy uroczystości przemieścili się do kościoła. Tu
zwrócił się do biskupa
przedstawiciel Stowarzyszenia „Gwarek Brunatny”, Mariusz Rożniatowski. Powiedział m.in.:
- Podczas dzisiejszej Mszy św. łączyć nas
będą myśli i słowa dziękczynne za łaski życia, zdrowia, bezpiecznej pracy oraz przyszłości naszej kopalni. W imieniu braci górniczej
w tym szczególnym dla nas dniu zwracam się z prośbą o uroczyste
celebrowanie Mszy św. oraz błogosławieństwo dla całej braci górniczej, władz samorządowych oraz wszystkich zgromadzonych na tej
uroczystej Eucharystii.
å ciąg dalszy na str. 9
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Oceń swoje szanse
i zgłoś się do konkursu

Ś roku) można wykorzystać na zorganizowanie fajnewiąteczną przerwę w nauce (wyjątkowo długą w tym

go wyjazdu, albo np. na oddanie się ciekawej lekturze czy
oglądanie tasiemcowych seriali, na które w normalnym toku
szkolnej młócki nie ma już czasu ani sił.
Uzdolnionych i twórczych uczniów szkół naszej gminy namawiamy, by w wolnym od nauki czasie zainteresowali się
jednym z poniższych konkursów. Udział w ogólnopolskiej rywalizacji to okazja do odkrywania własnych możliwości i talentów.

„Społeczeństwo w obiektywie”…

… to temat konkursu fotograficznego. Jego organizatorami są Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz
Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zdjęcie/a konkursowe można składać indywidualnie lub
zespołowo do dnia 15 stycznia 2020 r. Regulamin Konkursu
znajduje na stronie www.whus.pl. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie pliku pocztą elektroniczną na adres mailowy
socjologia@usz.edu.pl. Najciekawsze zdjęcia opublikowane
będą na stronie internetowej organizatora oraz podczas wystawy pokonkursowej, która będzie eksponowana na Wydziale
Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zwycięzcom
nagrodzonych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody
rzeczowe.

„Młode Albatrosy 2020”…

… to Ogólnopolski Festiwal Filmów Uczniowskich, organizowany już po raz szósty przez Szkołę Podstawową nr 51
w Gdyni, Pomorską Fundację Filmową w Gdyni oraz Fundację
Inicjatyw Twórczych „Fordewind” (Dom Filmowy). Celem
konkursu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów.
Uczestnikami konkursu (autorami filmów) mogą być uczniowie
szkół podstawowych z całej Polski.
Filmy zgłoszone do konkursu powinny spełniać
następujące warunki: ● gatunek dowolny (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment), ● czas trwania filmów do 10
minut, ● zapisane na płycie DVD/CD w formacie .mp4, ● płyty
powinny być czytelnie opisane i zawierać: tytuł, imię i nazwisko
reżysera, czas projekcji. Termin nadsyłania filmów upływa 15
maja 2020 r.

„Tutaj jestem” 2019…

… to z kolei nazwa ogólnopolskiego konkursu literackiego, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o
tematykę utworów. Komisja w wyborze pracy będzie kierować
się pomysłowością oraz kreatywnością. Dodatkowym atutem
będą zawarte w utworach akcenty związane z województwem
podlaskim. Nagrodę w konkursie stanowi wydanie w postaci
książkowej pracy wybranej przez komisję spośród wszystkich
nadesłanych zgłoszeń. Uczestnikami mogą być zarówno osoby piszące prozę, jak i poezję. Prace można przysyłać do 29
lutego 2020 r.
(opr. JS)

Komunikat dla studentów
Studentów z gminy Kleszczów, którzy złożyli wnioski o przyznanie comiesięcznego stypendium i spełnili wymagane warunki informujemy,
że wypłata dodatkowego miesięcznego stypendium będzie możliwa po wcześniejszym podpisaniu przez nich umowy z Gminą Kleszczów.
Umowy można podpisywać w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Kleszczowie.
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„Rosja - bliska i daleka”…

… to temat kolejnego projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. Przypomnijmy, że poprzedni taki projekt poświęcony Chinom był realizowany w poprzednim roku szkolnym i zakończył się w lutym br.
wyjazdem uczestników projektu oraz osób towarzyszących do Państwie Środka (na zdjęciu).
Rekrutacja uczestników projektu „Rosja - bliska
i daleka” była prowadzona przez pierwszy tydzień
października. Najwięk sze szanse znalezienia się
w gronie uczniów, zakwalifikowanych do projektu,
miały osoby z najwyższymi ocenami rocznymi z historii, wiedzy o społeczeńŹródło: zspkleszczow.pl
stwie i języka polskiego,
uzyskanymi w poprzednim roku szkolnym oraz ������������������������������
z wysok�����������������������
ą����������������������
ocen�����������������
ą����������������
roczn����������
ą���������
z zachowania w poprzednim roku szkolnym. Liczyło się również zaangażowanie na rzecz
szkoły i środowiska lokalnego w poprzednim i bieżącym roku szkolnym.
Uczestnicy projektu od października br. do maja 2020 r. odbywają co tydzień
2 godziny dodatkowych zajęć, organizowanych po lekcjach. Wiedzę o Rosji mają
też zdobywać w wybranych instytucjach oświatowo-kulturalnych oraz na Uniwersytecie Śląskim. Finałem kończącym realizację projektu będzie wyjazd do Rosji.
Jeden z ważniejszych punków regulaminu reguluje kwestię odpłatności za wyjazd do Rosji: „Uczniowie/uczennice zakwalifikowani do udziału w projekcie-innowacji pokrywają koszty wyjazdu do Rosji i są zobowiązani do wpłaty zaliczki w podanym terminie oraz do posiadania paszportu ważnego co najmniej do końca
listopada 2020 r.”.
***
W czasach PRL kraj, z którym graniczyliśmy od wschodu, wydawał się bliski
jak nigdy wcześniej. Język Puszkina i Tołstoja był głównym językiem obcym, nauczanym już od podstawówki. Przyjaźń Polski z ZSRR została zapisana nawet
w naszej konstytucji. W dużej mierze była to przyjaźń wymuszona. W relacjach
z ZSRR traciliśmy bardzo dużo na wymianie gospodarczej. W wielu bazach na terenie Polski stacjonowały tysiące sowieckich żołnierzy. Bezpośrednio po wojnie ich
liczba sięgała nawet 400 tysięcy, a latach 80. zmalała do ok. 80 tysięcy.
W wieku XXI Rosja staje się dla nas nie tylko coraz dalsza, ale wręcz coraz
bardziej wroga. Jakie wspólne kulturowo i obyczajowo elementy pomiędzy oboma
krajami odkryją uczestnicy projektu „Rosja - bliska i daleka”? Chętnie zapytamy ich
o to po powrocie z wyjazdu.
JS

Prosto z SOLPARKU

Wybrane z menu restauracji

Jak już informowaliśmy w Hotelu SOLPARK*** została otwarta nowa restauracja.
Jest czynna od wtorku do niedzieli w godz. 14:00-22:00. Zaglądamy do zimowego
menu i znajdujemy w nim np. ● zupę z podgrzybków na maśle z paloną gryką i aromatem tymianku, ● kaczkę z karmelizowanymi jabłkami z polskiego sadu, jarzębiną,
różowymi kluskami śląskimi i zasmażaną włoską kapustą, ● lody waniliowe na gorących malinach ze śmietaną i bezową kruszonką. Prawda, że brzmi kusząco?

Godziny otwarcia w święta
SOLPARK informuje, że w okresie świąteczno-noworocznym będzie pracować
wg następującego harmonogramu: Wigilia - cały obiekt nieczynny; I Dzień Świąt cały obiekt nieczynny; II Dzień Świąt - Basen 9:00-22:00, Strefa SPA 12:00-22:00,
Strefa Gier 14:00-22:00, Siłownia 10:00-18:00; Sylwester - Basen 10:00-19:00, Strefa SPA 14:00-19:00, Siłownia 10:00-18:00, Studio Urody 9:00-15:00; Nowy Rok - Basen, Strefa SPA 12:00-22:00, Strefa Gier 14:00-22:00, Siłownia 12:00-18:00; Trzech
Króli - Basen 9:00-22:00, Strefa SPA 12:00-22:00, Strefa Gier 14:00-22:00, Siłownia
10:00-18:00, Restauracja SOLPARK 14:00-22:00.

Sezon łyżwiarski
Przy sprzyjającej pogodzie i odpowiedniej temperaturze powietrza na lodowisku SOLPARKU rozpocznie się kolejny sezon łyżwiarski. Zaplanowano następujące godziny otwarcia lodowiska: poniedziałek - piątek 16:00-21:00, weekendy i święta 10:00-21:00. Jest możliwość wypożyczenia łyżew na miejscu, a dzieciom w nauce
jazdy pomogą tzw. pingwinki.
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Szkolne wieści
W konkursie wiedzy biblijnej…

… na etapie rejonowym szkołę w Łękińsku reprezentowała Natasza Karczewska
oraz Jakub Buresz z klasy V a. Jakub zajął drugie miejsce, a Natasza Karczewska trzecie, dzięki czemu oboje zakwalifikowali
się do finału diecezjalnego, który odbędzie
się w marcu 2020 roku w Częstochowie.

Wywalczyli drugie miejsce
W „V Jesiennych Spotkaniach Młodych
Krwiodawców”, które odbywały się 27 i 28 listopada w Bełchatowie odbył się m.in. Jarmark Sportowy Krwiodawców. Jego uczestnicy (sześć reprezentacji różnych szkół)
rywalizowali w konkurencjach zręcznościowych, a także w udzielaniu pierwszej pomocy. Odpowiadali też na pytania z zakresu wiedzy o krwiodawstwie. Drużyna z ZSP
w Kleszczowie (Wiktoria Chomen, Michalina Dworzyńska, Dawid Dyła, Mikołaj Słowiński) zajęła drugie miejsce.

Pamiętali o Dniu Życzliwości
Lekcje „Życzliwi uśmiechem” przeprowadzone przez panie pedagog i psycholog,
zespołowa praca uczniów przy okolicznościowej dekoracji, „Szkolna skrzynka życzliwości i pozdrowień”, do której można było
wrzucać liściki z miłymi słowami, a także
przewaga w ubiorach uczniów żółtego koloru, symbolizującego życzliwość - takie działania miały miejsce w Szkole Podstawowej
w Łękińsku w związku z przypadającym 21
listopada Dniem Życzliwości.

Zarówno w SP Łękińsko, jak i w Szkole Podstawowej w Kleszczowie w tym dniu
dominował żółty kolor w ubiorach. Ta barwa przynosi na myśl słoneczną aurę, lato,
ale także ciepło, którym możemy podzielić
się z innymi. W Kleszczowie wchodzących
do szkoły uczniów witała oryginalna dekoracja. „Był to ogromny słonecznik, na płatkach
którego wypisano cechy osób życzliwych,
a na liściach cytaty przypominające, że bycie dobrym człowiekiem jest jednocześnie
łatwe i niezwykle cenne. Przy słoneczniku można było zrobić sobie zdjęcie”. Także
w SP Kleszczów funkcjonowały „Skrzynki
życzliwości”.
å ciąg dalszy na str. 10

Na

NR 24/520

Rozświetlone święta

Rondzie Honorowych Krwiodawców w Kleszczowie stanęła bogato zdobiona,
9-metrowa, stożkowa choinka ze złotymi, srebrnymi, niebieskimi i czerwonymi bombkami, opleciona świetlnym łańcuchem i zakończona czubkiem w postaci złocistej
gwiazdy. Na rondach w Łękińsku, Czyżowie, Żłobnicy i Łuszczanowicach pojawiły się natomiast świetliste dekoracje, nawiązujące swoim kształtem do korony z elementami tworzącymi rozetę. Całość uzupełniają delikatne nitki świetlne LED.
Ożywieniu światłem uległ również kleszczowski park. Na zimę zamieszkał w nim uroczy miś w mikołajowej czapce, przepasany szarfą w gminnych barwach. Miś siedzący na
dywanie, na tle drzew oplecionych sznurami światełek, będzie uroczym towarzyszem na rodzinnym zdjęciu. Fani tradycyjnych choinek nie będą zawiedzeni, bo po
drugiej stronie parku odnajdą prawie 2-metrowe, świetlne drzewo, utworzone z węży
LED i napisu „Wesołych Świąt”, umieszczonego w samym środku.
Świąteczne dekoracje pojawiły się także przy kościele Parafii p.w. NMP Anielskiej
w Kleszczowie. Są tu rozświetlone sznury
na gałęziach drzew oraz niezwykła, świetlna szopka, do której zdążyli już przybyć
trzej królowie. W kościele Parafii Ewangelicko-Reformowanej, jak i w kościele w Łękińsku przybyłych witają srebrzyste anioły
ze świetlistymi skrzydłami. Na okolicznych latarniach zawisły dekoracje w formie koronek z wykończeniem z gwiazdek. Dodatkowo żywe choinki oplecione zostały światełkami.
Świąteczne dekoracji cieszą oczy najmłodszych, przybywających codziennie do przedszkola. W Łuszczanowicach jest świetlna brama w kształcie gwiazdy oraz sympatyczny
renifer z czerwonym nosem. Chętni do odbycia mroźnej przejażdżki muszą udać się do
Łękińska, gdzie czekają iskrzące się mrozem sanie, zaprzężone w przyjazne niedźwiedzie. Dekorację obok kleszczowskiego przedszkola i żłobka tworzy oświetlone
przejście w kształcie gwiazdy oraz złocista
bombka ze srebrzystym wnętrzem.
Niesamowita mroźna kraina powstała
przed siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, gdzie przy okazałej choince pojawiły się postacie białych niedźwiedzi.
å ciąg dalszy na str. 16
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Górnicze święto z udziałem biskupa
å ciąg dalszy ze str. 6
Jeszcze przed rozpoczęciem mszy odbył się dedykowany górnikom kilkuminutowy występ artystyczny dzieci z przedszkola
w Kleszczowie. Górnikom została poświęcona recytacja, piosenka i taniec, w wykonaniu barwnie ubranych
przedszkolaków.
Swoją homilię ksiądz biskup rozpoczął anegdotą. Przyznał, że w głębinowej kopalni węgla był jeden raz
w życiu. Do dziś pamięta wrażenia
z tej wycieczki. Połowę grupy stanowili klerycy, a połowę - policjanci. Na dół zjeżdżali bardzo długo „lichą windą”.
- Kiedy potem szliśmy ciemnymi,
mrocznymi korytarzami i nie parę metrów, ale dosłownie kilka kilometrów, kiedy ten szyb kopalniany się
tak zwężał, zaczynało być mnóstwo kurzu, kiedy doszliśmy do tego
wyrobiska i zobaczyliśmy ciężką pracę górników, to jak potem ubrudzeni, utytłani wreszcie wyjechaliśmy na górę to pamiętam, jak my
księża tak mówiliśmy między sobą: „Jak będziemy spowiadać górnika to chyba damy mu najlżejszą pokutę”. A policjant mówił: „A ja to
nie wiem czy będę umiał dać górnikowi mandat”.
- Górnicy zawsze należeli do najpobożniejszej grupy zawodowej, bo wiedzieli, że kiedy zjeżdżają pod ziemię to ich bezpieczeństwo zależy od wielu okoliczności, które tak naprawdę są w rękach
Boga. Pracowali pod ziemią, w ciemności, w pyle, w brudzie, zawsze
ze świadomością tego, że w każdej chwili może coś wybuchnąć, że
nie ma gdzie uciec, że nie ma gdzie się schronić. Więc zaczynając
robotę wiedzieli, że trzeba do niej zaprosić Boga. Dlatego potrzebowali choćby kogoś takiego, jak święta Barbara.
W dalszej części homilii biskup zwrócił uwagę na rozpowszechnienie kultu św. Barbary nie tylko w Polsce, ale też w krajach takich
jak Austria, Szwajcaria i Niemcy. Ciekawie mówił o atrybutach, związanych z kultem św. Barbary: o gałązkach, o świetle, o chlebach.
Te materialne rzeczy i znaczenie, nadane im przez pracujących pod
ziemią górników, biskup Andrzej Przybylski, przekładał na symbolikę ważną dla naszego życia duchowego. Trzeba przyznać, że robił
to w sposób niezwykle barwny i sugestywny.
Gałązki św. Barbary ułamane na początku grudnia z krzewów
forsycji albo drzewek wiśni wstawione do domu i odpowiednio pielęgnowane rozkwitają na święta Bożego Narodzenia. Są symbolem
życia, podobnie jak patronką życia była święta Barbara.
- To nie jest tak, że ona pchała się do męczeństwa, że chciała
umrzeć - mówił biskup. - Starała się to życie ocalić, ale nie za wszelką cenę, nie za cenę zdrady Boga, nie za cenę pójścia na kompromisy z pogaństwem, z bezbożnictwem.
Światło św. Barbary to nazwa, którą lampom ustawionym w kopalnianych korytarzach nadawali górnicy w Niemczech i w Austrii.
- Światło św. Barbary pokazuje to, co jest najbezpieczniejsze w życiu, pokazuje najbezpieczniejszą drogę. Jak świat zejdzie
z bożych dróg, to prędzej czy później wejdzie w ciemność, wejdzie
w przepaść - przekonywał ks. biskup.
Chleby św. Barbary były dodatkową porcją pożywienia, zabieraną dawniej przez górników.
Małe chlebki były takim rezerwowym pokarmem na
wypadek, gdyby kopalnię
zasypało, a szybka ewakuacja na powierzchnię nie
była możliwa.
- Górnicy wierzyli, że
jak mają ten chleb św. Barbary to on da im siłę do
przetrwania - podkreślał biskup A. Przybylski. Znaczenie chleba św. Barbary porównał przy tym do mocy,

jaka tkwi w Eucharystii. Podczas wygłoszonego kazania ks. biskup
zwrócił się też do zebranych w kleszczowskim kościele ze słowami:
- Jestem Wam tak bardzo wdzięczny, że kultywujecie tę tradycję
Barbórki! Górnik, prawdziwy górnik z krwi i kości wie, że jest w rękach Boga ze wszystkim.
W trakcie Mszy św. biskup Andrzej Przybylski poświęcił umieszczony w ozdobnej ramie, pochodzący z XIX wieku i niedawno odnowiony, feretron z wizerunkiem św. Barbary - patronki górników.
Drugą stronę feretronu zajmuje
wizerunek św. Izydora - patrona
rolników. Zgodnie z zapowiedzią proboszcza ks. Bednarskiego odnowiony feretron stanie się częścią projektowanego
ołtarza ku czci św. Barbary.
Będą w nim wyeksponowane
relikwie św. Barbary, które parafia w Kleszczowie posiada
od lat. Planowany czas realizacji nowego ołtarza to luty przyszłego roku.
Po zakończeniu Mszy św.
do księdza biskupa z podziękowaniami za odprawienie liturgii i wygłoszoną homilię zwrócili się
przedstawiciele władz gminy: zastępca wójta Michał Michałek oraz
przewodnicząca Rady Gminy Kleszczów, Katarzyna Biegała. Korzystając z okazji wicewójt skierował także serdeczne życzenia do górników, pracujących w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Powiedział m.in.
- Wszystkim pracownikom Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów
z okazji ich branżowego święta życzę przede
wszystkim bezpiecznej
pracy oraz jak najwięcej
szacunku za wykonywanie zawodu niełatwego,
a zarazem niezwykle potrzebnego do funkcjonowania naszych domów,
miast, całego państwa.
Uroczystość, zorganizowaną z okazji tegorocznego Dnia Górnika, uświetniła - jak zawsze profesjonalnie górnicza orkiestra dęta. Po wyjściu z kościoła muzycy odwiedzili
jeszcze Dom Pomocy im. św. Barbary, dając tu dodatkowy koncert.
Jerzy Strachocki
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å ciąg dalszy ze str. 8

Festiwal Kopernikowski
Uroczystą akademią w dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej
w Łękińsku uświetniono obchody Święta Patrona. O życiu i działalności Mikołaja Kopernika traktowało przedstawienie „Festiwal Kopernikowski - Magia Kosmosu”, przygotowane przez klasę II a, II b i VIII.
O Słońcu, Ziemi, planetach, kometach i wszystkim, co jest związane
z Układem Słonecznym, informowały pokazy mobilnego planetarium
„Cassiopeia”. Odbył się również konkurs na najciekawsze przebranie za postać Mikołaja Kopernika, w którym rywalizowało 7 uczniów.
Był także tradycyjny słodki deser - degustacja toruńskich pierników.

Bliżej historii i przemysłu Wielkopolski
W listopadzie w dwudniowej wycieczce wzięli udział uczniowie
klasy III Technikum Nowoczesnych Technologii. Celem wyjazdu była
przede wszystkim wizyta w firmie FAMOT S.A. w Pleszewie. Uczniowie mieli tu okazję poznać nowoczesne procesy związane z produkcją obrabiarek sterowanych numerycznie.
Drugiego dnia uczniowie zwiedzili w Poznaniu odlewnię aluminium, należącą do
Grupy VW. Byli również we Wrześni, w fabryce produkującej
VW Crafter. Pozyskaną wiedzę o procesach
technologicznych i logistycznych uzupełniło zwiedzanie najciekawszych miejsc stolicy Wielkopolski.

Wypadły śpiewająco
W finale Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej
José Song w Warszawie uczestniczyły dwie uczennice Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Kleszczowie - Kinga Kubik i Weronika Jońska. 22 listopada otrzymały wyróżnienia w tym prestiżowym konkursie, w którym jury brało pod uwagę zarówno zdolności wokalne, jak
i językowe.

Partnerska współpraca
W ramach trwającej od kilku lat współpracy między Instytutem
Goethego w Warszawie a Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie odbyło się spotkanie, w którym ze strony kleszczowskiego technikum brało udział pięcioro uczniów klas III i IV wraz
z germanistą Adamem Grodkiem. „Spotkanie polegało na rozmowie i ocenie internetowych ćwiczeń w języku niemieckim o tematyce
zawodowej (również mechatronicznej). Instytut uzyskał od uczniów
cenne informacje i uwagi, dzięki którym będzie mógł udoskonalić ćwiczenia i gry online na swojej stronie internetowej https://www.goethe.
de/ins/pl/pl/sta/war.html. Dla uczniów była to świetna okazja, aby porozmawiać w języku niemieckim oraz poznać Instytut Goethego” możemy przeczytać na stronie internetowej ZSP w Kleszczowie.

Nie hejtuję – reaguję
W ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej przeciwko
cyberprzemocy, hejtowi i mowie nienawiści, uczestniczy też Szkoła
Podstawowa w Łękińsku. Projekt „Nie hejtuję - reaguję!” adresowany
był do uczniów klas II, V i VI.
- Chodziło o uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie, o zapoznanie z pojęciami „hejt” i „mowa nienawiści”, a także o prezentację sposobów reagowania, zarówno ofiar,
jak i świadków - mówi nauczycielka Małgorzata Jegier. - Uczniowie
w swobodnych rozmowach przedstawiali przykłady hejterskich zachowań, jakie zauważyli w internecie, występujące najczęściej na portalach społecznościowych w formie komentarzy, grafiki czy filmów.
Dyskutowano również o tym, czy uczniowie w wieku 8-10 lat powinni mieć konta na portalach społecznościowych typu Facebook,
TikTok, YouTube czy Messenger. Uczniowie starszych klas wykonywali plakaty, których celem było zwrócenie uwagi na problematykę cyberprzemocy.
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„Od Grosika do Złotówki”
W kleszczowskiej podstawówce jest realizowany całoroczny projekt edukacyjny „Od Grosika do Złotówki”. Jego podstawowe założenia to edukowanie uczniów w zakresie finansów osobistych oraz
szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także ekologii i zdrowego
stylu życia. 29 listopada w klasie III b uczniowie rozwiązywali związane z tymi tematami zadania oraz krzyżówki, wykonywali też prace
plastyczne, portretując postać tytułowego „Grosika”. Z kolei 4 grudnia uczniowie klas III a i III c zaprezentowali w szkole przedstawienie
„Ziarnko do ziarnka”. Jego głównym celem było pokazanie, jak mądrze należy korzystać z posiadanych dóbr, jak dbać o rzeczy własne
i cudze oraz jak uczciwie zdobywać pieniądze oraz dokonywać przemyślanych wydatków.

Młodzież odwiedziła przedszkole
Grupa uczennic z klas II a oraz I bg kleszczowskiego liceum złożyła wizytę w przedszkolu w Łękińsku. Zajęcia językowe zostały poświęcone nauce angielskich i niemieckich słówek, związanych z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Nauka odbywała się
poprzez zabawę.
Przygotował JS na podstawie informacji i z wykorzystaniem zdjęć,
publikowanych na stronach www szkół Gminy Kleszczów

W organizacjach pozarządowych

Zmiana władz klubu
W związku z zakończeniem czteroletniej kadencji odbyły się wybory Zarządu Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie. Głosowanie zostało przeprowadzone 22 listopada, a po ukonstytuowaniu się
nowego zarządu podział funkcji wygląda tak: Agata Piwowarczyk prezes, Tadeusz Gajda - wiceprezes, Marek Rudzki - sekretarz, Marian Anszperger - skarbnik, Krzysztof Rogoziński - członek, Marek
Kaczmarczyk - koordynator d.s. dawstwa szpiku.

Krwiodawco - zapisz te daty w kalendarzu
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie
ustalił już terminy krwiodawczych akcji na rok 2020. Będą one organizowane tak, jak dotychczas w SOLPARKU w godzinach od 9:00
do 13:30. Rejestracja krwiodawców będzie prowadzona do godziny 13:00. Terminy pięciu przyszłorocznych akcji ustalono na piątki: ●
22 stycznia, ● 3 kwietnia, ● 19 czerwca, ● 28 sierpnia, ● 6 listopada.

Integracja na opłatkowym spotkaniu
Jak już informowaliśmy kleszczowska Fundacja Przekraczać Granice pozyskała środki na swą działalność z programu mikrograntów
Województwa Łódzkiego. Część
środków przeznaczona została na warsztatowo-wigilijne spotkanie, które zorganizowano
w Bełchatowie 3 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych.
Dzielono się nie tylko opłatkiem i świątecznymi życzeniami, ale również doświadczeniami,
które mogą zaprocentować w dalŹródło: przekraczacgranice.pl
szej działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych. Jednym z partnerów, który wsparł FPG w realizacji projektu „Zrozumieć Siebie i Innych” była spółka Zakład Komunalny
„Kleszczów”, która części podopiecznych fundacji zapewniła transport.
Obszerną relację wraz ze zdjęciami, zrobionymi podczas bełchatowskiego spotkania, zainteresowane osoby znajdą na stronie przekraczacgranice.pl.

Merytoryczne wsparcie NGO
Środki na realizację zadań publicznych organizacje pozarządowe
mogą pozyskiwać z różnych źródeł. Dla prawidłowej realizacji
projektów i skutecznego rozliczenia dotacji ważne jest doświadczenie
i wiedza działaczy NGO. Nie brakuje miejsc i instytucji, w których
przedstawiciele lokalnych fundacji i stowarzyszeń mogą zdobywać
å ciąg dalszy na str. 14

16 - 31 XII `2019

Informator

KLESZCZOWSKI

11

Wigilijne tradycje w gminie Kleszczów
å ciąg dalszy ze str. 4
skich zmarłych mogą odwiedzać swój dom rodzinny i powinny znaleźć nakrycie dla siebie”.
Z opowieści zebranych przez etnografów w 1966 roku wynika,
że w tym czasie Wigilie na terenie naszej gminy nie były czasem obfitego i nadmiernego ucztowania. Żadna z osób, udzielających wywiadu, nie wspomniała o dwunastu potrawach. Barbara M., 36-letnia mieszkanka Łuszczanowic opowiadała, że w czasach młodości
jej babci (a więc najpewniej przed wojną) na wigilijny stół trafiało 9
potraw. „Teraz gotuje się mniej. Podają kapustę z grochem, śledzie,
makaron, ziemniaki z sosem grzybowym”.
82-letnia Eleonora K. (także mieszkanka Łuszczanowic) opowiadała o tradycji kultywowanej przez jej matkę oraz przez teściową, które na wigilijny stół przygotowywały po dziewięć potraw. „Mówili, że na to gotowali dużo, żeby był dobry rok”. Wymieniła takie
dania, jak: kapusta z grochem, prażona kasza jaglana z dodatkiem
utartego maku, kasza jęczmienna „zabielana” utartym siemieniem
lnianym, a także toczone w rękach kluski „paluśki”.

Mieszkanka Kamienia opowiadała o dwóch nastoletnich chłopcach, którzy chodząc po domach w okresie świąt wystawiają
w szopce historie o królu Herodzie. Z kolei Władysław Ć. 67-letni
gospodarz z Łuszczanowic mówił, iż jeszcze kilka lat wcześniej „po
kolędzie” chodzili dorośli. Znane były także „herody”. W skład takiej grupy wchodziła śmierć, był król, diabeł i Herod. „Obecnie chodzą po wsi kolędnicy - mali chłopcy ze szkoły. Dorośli przyjmują ich

„Szczeknij pies, gdzie mój jest”
W Wigilię powszechne było wróżenie przyszłości przez wiejskie
panny. Kierunek, z którego nadejdzie przyszły mąż sprawdzano np.
w taki sposób, jak to opisała 35-letnia mieszkanka wsi Stawek, Antonina B. „Wróżba (…) polegała na wyrzuceniu śmieci z izby pod
płot i stuknięciu łopatą w ogrodzenie. Należy przy tym nasłuchiwać,
z której strony szczeknie pies, ponieważ on miał wskazać kierunek,
skąd przybędzie przyszły mąż”.
O tej tradycji opowiadał też 59-letni Stefan K. z Łuszczanowic.
Maria Wieruszewska – studentka etnografii zanotowała: „W wigilię Bożego Narodzenia wieczorem, kiedy domownicy kładli się spać
panny zamiatały izbę, wynosiły śmieci przed dom i mówiły „Szczeknij pies, gdzie mój jest”. Z której strony pies zaszczekał stamtąd miał
przyjść przyszły mąż”.

O czym miała pamiętać gospodyni,
a o czym gospodarz?
Gospodynie wiejskie także wychodziły w wigilijną noc przed
dom. Spoglądały w niebo i sprawdzały, jak dużo widać na nim
gwiazd. Przy mocno rozgwieżdżonym niebie były spokojne o to,
że przez najbliższy rok kury zniosą wiele jaj. Widok rozjarzonego
gwiazdami wigilijnego nieba radował również gospodarza. Dlaczego? „Na niebie jasno, w stodole ciasno”.
Jednym z ciekawszych zwyczajów było to, że do stołu wigilijnego nie mogła podawać gospodyni. Zmienianiem nakryć i przynoszeniem kolejnych dań powinny się zajmować córki. Gospodyni mogła
wstać od stołu dopiero po zjedzeniu ostatniej potrawy. Tylko takie
zachowanie gwarantowało, że w nadchodzącym roku kury będą
chętnie wysiadywały jajka.
W dniu Wigilii gospodarz musiał pamiętać m.in. o tym, by przypadkiem nie położyć na wigilijnym stole czapki – miałoby to bowiem
sprowadzić na uprawiane pola prawdziwej plagi kretowisk. Wspomniano też o tym, że w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia gospodarz po powrocie z kościoła powinien się przynajmniej na chwilę
położyć na łóżku. Miało to zagwarantować dobre plonowanie zbóż,
tak duże „żeby zboże na jego polu się pokładało”.

Szopka, Herody, św. Mikołaj
Na terenie gminy Kleszczów nie utrwaliła się tradycja kolędników, odwiedzających w czasie świąt domy. W wielu relacjach (a dotyczy to mieszkańców kilku miejscowości) mowa jest natomiast o
dziadku z szopką, który w okresie bożonarodzeniowym chodził po
domach. Dziadek, mieszkający koło Grocholic, w wykonanej przez
siebie szopce operował drewnianymi kukiełkami, przedstawiającymi postaci Heroda, śmierci, czarownicy.

Kolędnicy przed wiejską chatą - obraz J. Kacprowskiego ze zbiorów
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

chętnie, bo to radość dla tych dzieci (…). Za śpiewane kolędy dzieci dostają np. pączki, pieniądze”.
Pani Marianna O. ze wsi Stawek wspomniała etnografom o jeszcze jednej tradycji, która w domu jej rodziców kultywowana była
przed wojną. Otóż w dniu Bożego Narodzenia obowiązywał zakaz
jakiejkolwiek pracy i wysiłku. Tego dnia nie tylko nie zaścielano łóżek, ani nie zamiatano podłogi. Surowy zakaz dotyczył także… czesania się. „Teraz, choć chciałaby utrzymać ten zwyczaj, to nie ma
mowy, ponieważ córka zawsze pościele łóżka i posprząta” - notowała studentka Elżbieta Królikowska w swojej relacji z przeprowadzonej rozmowy.
W relacjach sprzed 55 lat nie mówi się o wynajmowaniu św. Mikołaja. Niekiedy w postać hojnego brodacza wcielał się któryś z domowników. A czasem taką rolę samorzutnie odgrywali starsi sąsiedzi. Wspomniany już Stefan K. opowiadał, że 4 lata wcześniej
w przebraniu św. Mikołaja złożył odwiedziny w ośmiu sąsiednich
domach. Miał w worku przygotowane smakołyki: jabłka i orzechy
z własnego sadu oraz zakupione w sklepie GS cukierki. Nie zapomniał też o dzieciach - urwisach. Dla nich miał przygotowane kłujące gałązki choinki oraz zawinięte w papierki… kawałki węgla.

Obwiązywanie owocowych drzew
Jak wspomniałem wcześniej w niektórych domostwach gminy
Kleszczów pod wigilijnym stołem umieszczano słomę. Tą słomą obwiązywano następnie pnie owocowych drzewek rosnących w sadzie. Niektórzy z ankietowanych mieszkańców gminy Kleszczów
opowiadali, że odbywa się to w wigilijną noc, jednak zdecydowanie
częściej mówiono, iż w dniu św. Szczepana. Zabieg ten miał na celu
zapewnienie dużego urodzaju owoców. Podczas obwiązywania słomą owocowych drzewek wypowiadano niekiedy słowne życzenia
(„Życzę ci drzewino fortuny, fortuny i złotej korony”), albo kategoryczne polecenia („Będziesz rodzić, a jak nie to cię zetnę”).
Felicja F. z Łuszczanowic informowała, że w jej domu obwiązywaniem drzew w dniu św. Szczepana zajmuje się mąż. „Drzewa obwiązuje się rano, przed śniadaniem. Dobrze jest, jeżeli podczas tej
czynności ludzie wracają z kościoła, wówczas będzie tyle jabłek, ilu
ludzi przeszło obok domu”. 60-letnia mieszkanka Łuszczanowic Zoå ciąg dalszy na str. 16
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Poradnie specjalistyczne w styczniu
Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w styczniu
2020 r. poradnie specjalistyczne będą pracować według poniższego
harmonogramu. Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, tel. 44/ 731-3080. Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane na stronie www.saluskleszczow.pl.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Poradnia
specjalistyczna
Pediatryczna
z alergologią
Pediatryczna
z alergologią
Pediatryczna
Pediatryczna
Urologiczna
Otolaryngologiczna
Otolaryngologiczna
Badanie słuchu
Dermatologiczna

Lekarz

Terminy Godzina

dr n. med. Violetta Gołąbek

10.01.

14-18

dr n. med. Violetta Gołąbek

31.01.

14-18

dr n. med. Anna Socha-Banasiak 11.01.
9-14
dr n. med. Anna Socha-Banasiak 25.01.
9-14
lek. med. Janusz Nowak
27.01. 8.30-14
lek. med. Izabela Zawadziłło
08.01. 14.30-18
lek. Agata Makowska-Piontek
09.01. 15.30-18
Katarzyna Kurasińska
08.01. 14.30-18
dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill
25.01.
9-14
Wyrzykowska- 07.01. 13-17
Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna
Rabe
Wyrzykowska- 14.01. 13-17
Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna
Rabe
Wyrzykowska- 21.01. 13-17
Dermatologiczna dr n. med. Katarzyna
Rabe
Ginekolog. prof. dr n. med. Dariusz Borowski 07.01. 10-14
położnicza
Ginekolog. prof. dr n. med. Dariusz Borowski 28.01. 10-14
położnicza
Ginekolog. dr n. med. Jacek Błaszczyk
13.01. 16-18
położnicza
Ginekolog. dr n. med. Jacek Błaszczyk
20.01. 16-18
położnicza
Ginekolog. dr n. med. Dorota Wyrwas
03.01.
9-14
położnicza
Ginekolog. dr n. med. Dorota Wyrwas
31.01.
9-14
położnicza
Ginekolog. lek.
med.
Radosław
Pigoń
08.01.
9-14
położnicza
Ginekolog. lek. med. Radosław Pigoń
22.01. 13-18
położnicza
Ginekolog. lek. med. Radosław Pigoń
29.01.
9-14
położnicza
dr
n.
med.
Beata
Janiszewska22.01. 12.30-17
Pulmonologiczna
Drobińska
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
03.01.
9-14
Neurologiczna
lek. med. Beata Kostrzewa
17.01.
9-14
prof. dr hab. n. med. Ewa
w
trakcie
ustalania
Endokrynologiczna
Sewerynek
Diabetologiczna
dr n. med. Konrad Walczak
11.01. 8.30-14
Diabetologiczna
dr n. med. Konrad Walczak
25.01. 8.30-14
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak
02.01. 14.30-18
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak
10.01.
9-14
Okulistyczna
lek. med. Ewa Kaźmierczak
17.01.
9-14
Okulistyczna
lek med. Sylwia Konarska
13.01.
9-15
Okulistyczna
lek med. Sylwia Konarska
27.01.
9-15
Ortopedyczna dla
prof. dr hab. n. med. Kryspin
29.01.
14-18
dzieci
Niedzielski
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
09.01. 13-18
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
16.01. 10-14
Ortopedyczna
lek. med. Adam Godzieba
30.01. 13-18
Ortopedyczna
lek. med. Łukasz Łabecki
09.01. 15.30-18
Ortopedyczna
lek. med. Łukasz Łabecki
23.01. 15.30-18
Chirurgiczna
dr n. med. Marek Staniaszczyk
20.01. 11-14
Kardiologiczna
dr n. med. Urszula Faflik
13.01. 10-17
Kardiologiczna
dr n. med. Urszula Faflik
27.01. 10-17
Kardiologiczna
dr n. med. Magdalena Wiewióra 09.01. 8.30-14
Kardiologiczna
dr n. med. Magdalena Wiewióra 23.01.
9-15
Kardiologiczna
dr n. med. Robert Pietruszyński
11.01. 8.30-14
Endokrynologiczna
dr n. med. Paweł Nogal
nie przyjmuje
Endokrynologiczna
dr n. med. Paweł Nogal
nie przyjmuje
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
07.01. 15.30-18
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
14.01. 15.30-18
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
21.01. 15.30-18
USG
lek. radiolog Krzysztof Tyfa
28.01. 15.30-18
w każdy 12-14
Specjalista
dr.
n.
med.
Elżbieta
Dółka
wtorek
alergologii

SALUS - rehabilitacja w styczniu
FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA - dr n. med. Michał Kaczmarek
● 02.01. godz. 9-15, ● 03.01. godz. 8-17.30, ● 07.01. godz. 8-17.30,
● 08.01. godz. 8-15, ● 10.01. godz. 8-15, ● 13.01. godz. 8-15, ●
14.01. godz. 8-15, ● 15.01. godz. 8-17.30, ● 16.01. godz. 8-15, ●
20.01. godz. 8-15, ● 22.01. godz. 8-15-kwalifikacja pacjentów, ●
23.01. godz. 8-17.30, ● 24.01. godz. 8-15, ● 27.01. godz. 8-17.30,
● 28.01. godz. 8-15, ● 30.01. godz. 8-15.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - specjalista fizjoterapii Anna Olbromska
● 09.01. godz. 15-18.
FIZJOTERAPIA DOROSŁYCH - dr n. med. Marcin Szczepanik
● 03.01. godz. 15-18, ● 13.01. godz. 15-18, ● 17.01. godz. 15-18,
● 27.01. godz. 15-18, ● 31.01. godz. 15-18. W każdym dniu przyjęć
kwalifikacja pacjentów.
PORADNIA REHABILITACJI - dr n. med. Agnieszka Dobrowolska
● 25.01. godz. 8.10-14.
FIZJOTERAPIA ORTOPEDYCZNA - specjalista fizjoterapii Piotr
Szałański
● każdy wtorek godz. 8-16.
FIZJOTERAPEUCI - Anna Nowak-Baryła, Agnieszka Przybylska, Julita Zagórska, Mariusz Kopala
● codziennie godz. 8-18.

NFZ przypomina:
zgłoś dziecko do ubezpieczenia

Ł

ódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
w związku z realizowanym projektem społecznym „Dziecko
w rodzinie”, przypomina rodzicom i opiekunom o obowiązku zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.
„Jeśli jesteś rodzicem i jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę)
o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia
zdrowotnego” - czytamy na internetowej stronie łódzkiego Oddziału NFZ. - „Może to zrobić każde z rodziców. Pamiętaj! To jest Twój
obowiązek! Masz na to 7 dni!”

Kiedy dziadkowie mogą zgłosić
wnuka do ubezpieczenia?
Warto pamiętać o tym, że jeśli
żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub
nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić wnuka ubezpieczeni w Polsce
babcia albo dziadek.
Gdy dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało
zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, za jego leczenie zapłaci
Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa
do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dlatego nie zgłosili
go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18 roku życia zapłaci
budżet państwa - pod warunkiem, że jest ono obywatelem polskim.

W przypadku zmiany pracy
Komunikat NFZ zwraca też uwagę na sytuację osób, zmieniających pracę: „Jeżeli zmieniasz pracę powinieneś poinformować
nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy
zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz
zgłosiłeś ich do ubezpieczenia w poprzednim miejscu pracy. Kiedy
zmienisz pracę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, a razem z Tobą wszyscy zgłoszeni wcześniej członkowie rodziny.
å
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Ważne dla rolników

Edukacyjny wyjazd na targi POLAGRA
W sobotę 18 stycznia Urząd Gminy w Kleszczowie zorganizuje wyjazd do Poznania na Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery. Prezentowane będą na tych targach m.in.
maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze, wyposażenie stanowisk
dla zwierząt, pasze i maszyny do pasz, urządzenia i sprzęt zootechniczny. Organizatorzy przygotowali aż 7 pawilonów wystawienniczych. W jednym z nich powstanie specjalna „Strefa Innowacji”,
w obrębie której będzie można obejrzeć prezentacje najbardziej innowacyjnych marek oraz spotkać fachowców, którzy udzielą informacji o aktualnych zagadnieniach branży.
Zapisy na wyjazd prowadzone będą w Urzędzie Gminy (pok.26,
tel. 44 731-66-31). Zapisywać się mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. W ramach ustalonej odpłatności (15 zł od osoby) mieści się
ubezpieczenie oraz częściowe pokrycie kosztów przejazdu.
Zapisy prowadzone będą do dnia 13 stycznia. Osoby chcące
otrzymać bezpłatny bilet wstępu do pawilonów targowych muszą
zapisać się na wyjazd do 9 stycznia, tak by Urząd Gminy mógł zgłosić grupę do otrzymania bezpłatnych biletów. Osoby, które zapiszą
się po tym terminie muszą zarejestrować się osobiście lub kupić bilet na miejscu. Cena wstępu na targi wynosi 10 lub 15 zł.
Warunkiem zorganizowania wyjazdu jest zapisanie się minimum 40 osób. Wyjazd jest planowany o godz. 6.00 z Kleszczowa (parking przy Urzędzie Gminy). Planowany powrót – ok. godz.
21.00.

Wsparcie dla rodzimego rolnictwa
oraz produkcji
Coraz częściej spotkać się można z pojęciami „patriotyzm gospodarczy”, „patriotyzm
zakupowy”. Chodzi m.in. o świadome wybieranie podczas zakupów tych produktów, które
wytworzone zostały na terenie Polski, z wykorzystaniem krajowych produktów. Bardzo interesującą akcją był projekt „Wybieram 590 – sobota dla Polski”. Organizatorzy zaapelowali, by
w sobotę 7 grudnia podczas zakupów wybierać
takie produkty, w których kodzie kreskowym
występuje jako początkowa cyfra 590. Wskazuje ona Polskę jako
miejsce wytworzenia danego artykułu. „Z analizy przygotowanej na
potrzeby projektu wynika, że zmiana nawyków konsumenckich mogłaby przynieść polskiej gospodarce dodatkowe kilkadziesiąt miliar-

dów złotych rocznie” - przekonywali organizatorzy kampanii.
Od wielu miesięcy prowadzone są też inne działania, które promują rodzime produkty. Na wytworzonych w Polsce artykułach konsumpcyjnych znaleźć można biało-czerwony nadruk „Produkt polski”. To inicjatywa, w której realizację włączyło się Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Wybierając żywność z oznaczeniem
„Produkt polski”, konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia
sprzedaży polskiej żywności” - informuje strona www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/.
Nie można również zapominać o aplikacji Pola. Pomaga ona
wyszukiwać polskie produkty na podstawie zeskanowanego smartfonem kodu kreskowego. „Masz dość masówki globalnych koncernów? Szukasz lokalnych firm tworzących unikatowe produkty? Pola
pomoże Ci odnaleźć polskie wyroby. Zabierając Polę na zakupy,
odnajdujesz produkty „z duszą” i wspierasz polską gospodarkę” zachęcają twórcy tej „patriotycznej” aplikacji.
Może w tych przedświątecznych dniach, kiedy setki złotówek
wydajemy na zakupy, warto skorzystać z narzędzi, ułatwiających
nam wybór polskich produktów?

Podszywają się pod pracowników KRUS
Do wielu różnych form, jakie dla osiągnięcia zamierzonego
celu wykorzystują różnej maści oszuści, doszła kolejna. Jak wynika
z ostrzeżenia, zamieszczonego na internetowej stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zdarzają się przypadki odwiedzania mieszkańców wsi przez osoby, podszywające się pod pracowników KRUS. Korzystają oni z podrobionych formularzy.
W ostrzeżeniu KRUS czytamy: „UWAGA Rolnicy! Wobec
stwierdzonych przypadków podszywania się pod pracowników
KRUS oraz korzystania z podrobionych lub przerobionych formularzy urzędowych, mogących powodować negatywne konsekwencje
finansowe dla rolników, w przypadku zaistnienia po stronie rolników
jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości bądź poprawności
danych widniejących w nadesłanych pismach, prosimy o kontakt
z najbliższą ze względu na właściwość miejscową Placówką Terenową KRUS w celu weryfikacji prawdziwości danych”.
Przypominamy adres siedziby Placówki Terenowej KRUS
w Bełchatowie: ul. Wyspiańskiego 19, tel. 44/ 635-64-13, 635-6421, godziny pracy: poniedziałek, środa - piątek 7:30-15:30, wtorek
7:30-17:00.
JS

NFZ przypomina:
zgłoś dziecko do ubezpieczenia
å

Warto też zwrócić uwagę na status dzieci pełnoletnich, studiujących. Takie osoby (przed ukończeniem 26. roku życia) jeśli w trakcie nauki podejmowały pracę (np. na podstawie umowy zlecenia),
mogły zostać wyrejestrowane z ubezpieczenia rodzica. „Każdorazowo po zakończeniu umowy (zlecenia) Twojego dziecka powinieneś zgłosić je ponownie do ubezpieczenia u swojego płatnika (np.
u pracodawcy).”

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?
NFZ dokładnie opisuje, kiedy osoba ubezpieczona może zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia. Zgłoszeniu podlega dziecko - własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk
albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko
obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat,
a jeżeli kształci się dalej ��������������������������������������������
- do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne
traktowane na równi - bez ograniczenia wieku.
Małżonka można zgłosić jeśli nie posiada on własnego tytułu
do ubezpieczenia zdrowotnego. Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) mogą być zgłoszeni wówczas, jeśli nie mają własnego tytułu
do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we
wspólnym gospodarstwie domowym.
(opr. JS)
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Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,
pełnych radości i rodzinnego ciepła
oraz pomyślności w realizacji celów
i sukcesów w Nowym Roku 2020
życzy

W świątecznej promocji

w dniach 19-22 grudnia oferujemy:
● Pepsi cola 2,25 l - 3,99 zł
● Pomarańcza siatka 1 kg - 2,99 zł
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W organizacjach pozarządowych
å ciąg dalszy ze str. 10
bezcenne rady. Niedawno Urząd Marszałkowski w Łodzi zorganizował Forum Organizacji Pozarządowych. Uczestnicy forum mogli się
dowiedzieć m.in. jak wypromować za pośrednictwem narzędzi internetowych działalność NGO, jak prowadzić „kampanię 1%”, jak zostać
organizacją pożytku publicznego, jakie są formy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Cennym wsparciem dla struktur NGO, działających na terenach
wiejskich, są szkolenia Fundacji Wspomagania Wsi. Fundacja pokrywa koszty udziału w warsztatach (noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne), nie pokrywa jednak kosztów podróży. Obecnie są przyjmowane zapisy na warsztaty: ● 6-9 lutego - Planowanie i realizacja
projektów społecznych i partnerstw (nabór do 20 grudnia), ● 19-22
marca - Komunikacja w społeczności lokalnej (nabór do 7 stycznia),
● 23-26 kwietnia - Projekt. I co dalej? (nabór do 17 lutego).
JS

Sprzedam CHOINKI CIĘTE
- srebrny świerk - bardzo trwałe.

Tel. 798-773-103.
Sprzedam wyroby stalowe

w cenie złomu użytkowego 2 zł/kg: ● dwuteownik „100”,
● teownik „40”, ● teownik „30”,
● rury stalowe Æ 70 mm, ● rury stalowe Æ 77 mm.
Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 42,
tel. 798-773-103 lub 44/ 680-13-93.

NR 24/520

Sport
Podsumowali sportowy rok
kompleksu SOLPARK odbyło się uroczyste podsumoW auli
wanie roku 2019 w dziedzinie sportu. Ogłoszono wyniki kla-

syfikacji na najlepszego sportowca. Miejsca w czołowej dziesiątce
zajęli kolejno: 1. Przemysław Gawrysiak (pływanie), 2. Magdalena
Karolak (podnoszenie ciężarów), 3. Sylwia Oleśkiewicz (podnoszenie ciężarów), 4. Klaudia Ołubek (podnoszenie ciężarów), 5. Paweł
Kowalski (piłka nożna), 6. Adrian Ociepa (piłka nożna), 7. Agnieszka Kuśmierek i Milena Gierach (lekkoatletyka), 8. Karolina Iznerowicz (lekkoatletyka), 9. Aleksandra Kopka (podnoszenie ciężarów),
10. Oskar Ołubek (podnoszenie ciężarów).
Wyjątkowo liczne jest grono młodych sportowców, wyróżnionych za swoje osiągnięcia w 2019 roku. Do grona sportowych nadziei naszej gminy należą: ● Dawid Kopka (podnoszenie ciężarów),
● Oliwier Ołubek (podnoszenie ciężarów), ● Daria Gołasa (karate), ● Anna Rutkowska (karate), ● Natasza Karczewska (karate), ●
Mateusz Karasiński (karate), ● Oliwier Krzyszkowski (pływanie), ●
Lena Zawiślak (tenis stołowy), ● Maksymilian Zawiślak (tenis stołowy), ● Marcel Gołasa (tenis stołowy), ● Filip Dzieciątkowski (lekkoatletyka), ● Jakub Kokosiński (lekkoatletyka), ● Dawid Drzazga (lekkoatletyka), ● Dawid Miarka (lekkoatletyka), ● Bartłomiej Popiołek
(piłka nożna), ● Szymon Podawca (piłka nożna), ● Karolina Olczyk
(piłka nożna), ● Kacper Nagaduś (piłka nożna), ● Wojciech Bujacz
(piłka nożna), ● Mateusz Polak-Grudziński (piłka nożna), ● Błażej
Szczęsny (piłka nożna), ● Wiktor Jaworski (piłka nożna).
Lesław Jańczyk odebrał wyróżnienie za występy w dyscyplinach, zaliczanych do bloku integracyjnego. Przyznane trenerom
wyróżnienia trafiły do Sebastiana Ołubka (podnoszenie ciężarów)
oraz Roberta Pawlickiego (pływanie).

Sport
W. Blada na strzelnicy
iktor Blada wraz z kilkoma innymi reprezentantami OkręgoW wego
Klubu Strzelectwa Sportowego „10 - ka” uczestniczył

Sport
W szkolnym sporcie
W ramach Igrzysk Dzieci. 18 listopada odbył się w Dobry-

szycach Półfinał Wojewódzki w Tenisie Stołowym dziewcząt. Rywalizowali przedstawiciele 7 szkół z powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego oraz powiatu grodzkiego Piotrków
Trybunalski. Szkołę Podstawową w Kleszczowie reprezentowały: Marlena Nowacka, Aleksandra Kamińska i Martyna Witkowska.
Dziewczęta zajęły w klasyfikacji końcowej V miejsce.
Zwycięstwo w zawodach szachowych. 29 listopada
w Bełchatowie odbyły się zawody szachowe, w których wzięło

w Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich BALTIC CUP - 2019,
które od 24 do 27 października obywały się w Łebie. Wiktor wywalczył piąte miejsce w swojej kategorii.
23 listopada w Sulmierzycach w strzelaniu
w konkurencjach pneumatycznych rywalizowali uczestnicy Mistrzostw
Województwa Łódzkiego
2019. W zawodach udział
wzięło łącznie 67 zawodników reprezentujących nie tylko kluby z woj. łódzkiego. Wiktor Blada (na zdjęciu) wywalczył trzecie miejsce w konkurencji pistolet
pneumatyczny mężczyzn.
udział pięć drużyn ze szkół naszego powiatu (ZSP nr 1, ZSP nr
2, I LO Bełchatów, ZSP Zelów, ZSP w Kleszczowie). Zawodnicy z Kleszczowa wygrali wszystkie partie
4:0 i uzyskali awans
do etapu wojewódzkiego. ZSP w Kleszczowie reprezentowali: Weronika
Komandera, Łukasz
Kasprzak, Piotr Chybalski i Adam Choroszczak.
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Sport
Jak grają piłkarze?
IV liga

Występująca w IV lidze drużyna LKS
Omega Kleszczów siedemnaście rozegranych meczów zakończyła następującymi wynikami: Warta Działoszyn 0 : 1, LKS
Kwiatkowice 2 : 3, Pelikan II Łowicz 2 : 0,
KS Kutno 4 : 1, Polonia Piotrków Trybunalski 1 : 5, Orzeł Nieborów 5 : 2, Zjednoczeni Stryków 3 : 2, Warta Sieradz 0 : 2, MKS
Jutrzenka Warta 1: 3, ŁKS II Łódź 4 : 6, Orkan Buczek 2 : 2, Andrespolia Wiśniowa
Góra 3 : 3, Pogoń-Ekolog Zduńska Wola
0 : 1, Ner Poddębice 4 : 0, Boruta Zgierz
4 : 3, Ceramika Opoczno 1 : 1, Włókniarz
Zelów 3 : 1.
Omega po jesiennej rundzie uplasowała się na 9. miejscu w tabeli. Zgromadziła
24 pkt., podczas gdy liderujący tabeli KS
Kutno ma tych punktów 43.

Klasa Okręgowa

Piłkarskie rezerwy Omegi Kleszczów
występują w klasie okręgowej. Rozgrywane kolejno mecze nasz zespół zakończył
następującymi wynikami: Pilica Przedbórz
3 : 3, KS Paradyż 2 : 2, MGKS Drzewica
1 : 3, Skalnik Sulejów1 : 6, Świt Kamieńsk

3 : 3, Włókniarz Moszczenica 3 : 0, Olimpia Wola Załężna 5 : 1, Start Lgota Wielka
1 : 1, KS Niedośpielin 1 : 2, LUKS Gomunice 4 : 0, Stal Niewiadów 2 : 3, Szczerbiec
Wolbórz 2 : 1, Astoria Szczerców 1 : 1.
Po trzynastu meczach, rozegranych
w jesiennej rundzie tabeli okręgówki lideruje Skalnik Sulejów (31 pkt.), natomiast
zespół Omegi II zajmuje miejsce 8 (17
pkt.).

Klasa „B”

KS Alfa Kleszczów, występująca
w piotrkowskiej Klasie „B” w rundzie jesiennej pojedynki z rywalami zakończyła
wygraną z LKS Warta Pławno 3 : 1, z KS
Ruch 1951 Chrzanowice 2 : 0, z KS Grocholice Bełchatów 6 : 2.
Jedyny remis Alfa odnotowała w meczu z LZS Victoria Woźniki 2 : 2, przegrała
natomiast pojedynki z LKS Pionier Baby
1 : 4, PKS Polonia II Piotrków Trybunalski
0 : 5, LKS Vis Gidle 5 : 2.
Po rundzie jesiennej liderem tabeli jest LKS Vis Gidle. KS Alfa Kleszczów
zajmuje miejsce piąte.
(opr. JS)

Sport
Rywalizacja sztangistów
grudnia odbyły się w Kleszczowie zawody w podnoszeniu ciężarów o Puchar Prezesa SOLPARKU. W rywalizacji kobiet wygrała zawodniczka LKS Omega Kleszczów Magdalena Karolak. Drugie miejsce zajęła Maria Karolak (Włókniarz Konstantynów), a trzecie - Sylwia Oleśkiewicz (Omega Kleszczów).
W gronie sztangistów zwycięstwo wywalczył Łukasz Centkowski z UMLKS Radomsko przed Hubertem Chełchowskim (Pasja Biłgoraj).

1

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

GDZIE ZGŁASZAĆ AWARIE?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA 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 „Energoserwis 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 „Kleszczów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – 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.

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 wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR TELEFONICZNY
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
112
POLICJA
997
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE RATUNKOWE
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
690-018-772
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary
44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.
632-39-00
 	
731-31-33
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
731-31-32
635-19-22
„Giganty Mocy” w Bełchatowie
503-119-739
Gimnazjum w Kleszczowie
731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna
731-36-54
Gminne Centrum Informacji 	
731-36-46
731-35-63
Gminny Ośrodek Kultury
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
632-28-71
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów 	
635-72-03
Państwowa Straż Pożarna
633-82-00
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA
737-30-00
731-31-16
Posterunek Policji w Kleszczowie
731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 	
635-86-24
632-17-43
Powiatowy Urząd Pracy
632-94-04
SOLPARK - Biuro Zarządu
731-65-00
Stacja paliw ORLEN
731-37-27
635-86-00
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
731-42-25
Szpital Wojewódzki
632-67-89
- Izba Przyjęć (główna)
Centrala
731-66-10,731-31-10
Urząd Gminy w Kleszczowie
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

16 I n f o r m a t o r

KLESZCZOWSKI

Rozświetlone święta
å ciąg dalszy ze str. 8

Fasada Urzędu
Gminy w Kleszczowie przybrała mroźną kreację, dzięki projekcji zimowego nieba
z motywem śnieżynek
i gwiazdek. Śnieżną
oprawę elewacji podkreślają migające dekoracje w formie sopli. Przed budynkiem
stanęła 11-metrowa, stożkowa choinka
ze złotymi, srebrnymi
i niebieskimi bombkami oraz 6000 punktów

świetlnych LED w kształcie gwiazdek.
W tym roku za montaż, serwis oraz demontaż świątecznych dekoracji w naszej gminie odpowiada firma Multidekor. To jeden z liderów
na rynku zimowych iluminacji i dekoracji świątecznych. Ma na swoim koncie ponad tysiąc realizacji dla miast i prestiżowych galerii handlowych w Polsce i na świecie (w Moskwie, Paryżu, Madrycie, Mediolanie czy Londynie). Warto wiedzieć, że w tej właśnie firmie powstała
m.in. koncepcja Królewskiego Ogrodu Światła w Wilanowie oraz Parku Oliwskiego w Gdańsku.

Sylwestrowo-noworoczne
spotkanie…
…odbędzie się na placu parkingowym w pobliżu
SOLPARKU. Początek - 31 grudnia od godz. 23.00.
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza na
takie atrakcje, jak:
● koncert zespołu MASTERS,
● występ DJ NIELO,
● powitanie Nowego Roku 2020 podniebnym widowiskiem sztucznych ogni.
Organizator apeluje do uczestników tego plenerowego spotkania, aby ze względów bezpieczeństwa nie przynosili i nie odpalali
własnych petard i sztucznych ogni. Mieszkańców pobliskiego osiedla prosimy o zamknięcie (zabezpieczenie) zwierząt domowych na
czas pokazu sztucznych ogni.

Szanowni Państwo
Niech w nadchodzącym Nowym Roku
szczęście i pomyślność nigdy Państwa
nie opuszczą, a wiara codziennie
dodaje sił i energii do tworzenia
i realizacji nowych pomysłów.
Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
Życzy Państwu i najbliższym
Zarząd i Pracownicy
Zakładu Komunalnego
„Kleszczów” Sp. z o.o.
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Wigilijne tradycje
w gminie Kleszczów
å ciąg dalszy ze str. 11
fia O. mówiła, że do wykonywania tej czynności należy przystępować na czczo.
W dniu św. Szczepana w wiejskich gospodarstwach powszechne było święcenie owsa. Nasiona poświęcone 26 grudnia były dodawane wiosną do ziarna, wysiewanego na polach. Na pamiątkę
ukamienowania św. Szczepana duchownego obficie obsypywano
owsem. Dowcipni młodzieńcy dodawali do zboża domieszkę, w postaci znacznie cięższych ziaren łubinu...

Magiczne zabiegi, serdeczne życzenia
Słoma sprzątnięta spod stołu po zakończeniu wigilijnej wieczerzy miała jeszcze inne zastosowanie. Gospodyni skręcała z niej powrósło, które następnie układała na podwórzu w formie koła. Do
środka sypała ziarna owsa
i przywoływała kury. Ten prosty zabieg miał zapewnić „nie
rozbieganie się stada”. Niektóre gospodynie zamiast powrósła używały… metalowej obręczy, zdjętej z beczki.
Zwoływanie kur na posiłek do
takiego zamkniętego kręgu
miało zapobiec rozchodzeniu
się kur do cudzych zagród.
O ile pewne zabiegi ma- Wigilijna sceneria wiejskiej izby,
giczne kultywowano tylko odtworzona w Muzeum Wsi Mazowieckiej.
w niektórych domostwach to Źródło: mwmskansen.pl
rozpowszechnionym zwyczajem było składanie życzeń na rozpoczęcie wigilijnej wieczerzy. 80-letnia Maria Sz. z Łuszczanowic mówiła tak o tej tradycji: „Życzenia składają sobie członkowie rodziny
podczas wieczerzy wigilijnej przy łamaniu się opłatkiem. Pierwszy powinien zacząć składać życzenia gospodarz, potem gospodyni i pozostali członkowie rodziny. Życzą sobie zdrowia, szczęścia,
pieniędzy, miłości w rodzinie, długiego życia, żeby się szanowali”.
Dziś w wigilijny wieczór nikt już nie wróży wielkości plonów z liczby gwiazd, a panny na wydaniu po zakończeniu wigilijnej wieczerzy
nie wychodzą przed dom, by nasłuchiwać szczekania psów. Przetrwała jednak dobra tradycja składania życzeń podczas dzielenia się
opłatkiem. Postarajmy się, by były szczere i jak najserdeczniejsze.
Jerzy Strachocki

W ten wyjątkowy świąteczny czas
życzymy Państwu dużo miłości,
zdrowia i pomyślności.
Aby Narodzenie Pańskie
przyniosło szczęście i życzliwość,
które zagoszczą w naszych domach.
Za oknem - białego, śnieżnego puchu,
a w sercach rodzinnego ciepła.
Niech nadchodzący
Nowy Rok 2020
obfituje w sukcesy
i dobre decyzje,
a Państwa marzenia
staną się rzeczywistością.
Zarząd i Pracownicy
ARR “ARREKS” S. A.

