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Uliczna
Droga Krzyżowa

laczego akurat ja powinienem dźwigać swój własny krzyż.
Przecież nie jestem skazany. Co więcej ja nie jestem jeszcze dorosłym człowiekiem. Ja dopiero dojrzewam. Panie,
pozwól mi zrozumieć,
co to znaczy iść za
Tobą i dźwigać swój
własny krzyż – to słowa wypowiedziane
przez ucznia kleszczowskiego gimnazjum przy jednej ze
stacji ulicznej Drogi Krzyżowej, która
w piątek, 15 kwietnia
przeszła ulicami osiedla „Zacisze”.
Do udziału w tym nabożeństwie jego organizatorzy: społeczność Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie oraz księża z Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie, zaprosili mieszkańców gminy.
Przy poszczególnych stacjach
młodzież gimnazjalna odczytywała rozważania, które nie odnosiły się
wyłącznie do cierpień, przeżywanych
przez Jezusa. Były
to refleksje młodych
ludzi, wchodzących
dopiero w życie i nie
do końca świadomych, jakie zagrożenia i trudności napotkają na swojej drodze. Uliczna Droga Krzyżowa została przygotowana przez młodzież gimnazjalną w ramach
projektu edukacyjnego „Wyznanie naszej wiary”.
å ciąg dalszy na str. 2

WIELKANOC NA ŚWIECIE
Co kraj to obyczaj – ta stara ludowa prawda sprawia, że lubimy poznawać
tradycje i obyczaje naszych sąsiadów, a także narodów żyjących poza
Europą. W krótkiej podróży dookoła świata opowiemy o tym, jak Święta
Wielkanocne obchodzone są w innych krajach. Okazuje się, że malowanie
pisanek, święcenie pokarmów, a także Śmigus Dyngus – zwyczaje, bez
których trudno sobie wyobrazić Wielkanoc w Polsce, niekoniecznie są znane
i kultywowane w innych krajach.
å ciąg dalszy na str. 4, 5, 6

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Kleszczów
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
Świąt Zmartwychwstania naszego Zbawiciela, życzymy Państwu i Państwa bliskim, z którymi wspólnie będziecie spędzać świąteczne dni, aby był to czas
wypełniony wiarą, nadzieją i miłością.
Życzymy Państwu zdrowia,
wielkiej pogody ducha
i radości świętowania
w rodzinnym gronie.

Wesołego Alleluja!
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Michałek

Wójt
Gminy Kleszczów
Kazimiera Tarkowska

Oryginalne pisanki

W mogli uczestniczyć w zorganizowanych przez Gminny

okresie przedświątecznym mieszkańcy gminy Kleszczów

Ośrodek Kultury warsztatach
,,Pisanki filcem zdobione”. Pod
okiem instruktorek Jadwigi Muskały (WOK w Wolicy) oraz Agaty Misiak (WOK w Łękińsku)
uczestnicy (zarówno dorośli, jak
i dzieci) poznawali sztukę wykorzystania filcu do zdobienia pisanek wielkanocnych. Kolorowym
filcem zdobione były styropianowe odlewy jajek. Powstały z nich

śliczne, kolorowe pisanki.
Zorganizowano również
warsztaty zdobienia jajek bibułą.
Uczestnicy ozdabiali jajka skręconą w sznureczki kolorową bibułą. Z tego materiału wykonywali też bibułkowe kurczątka.
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W urzędowym kalejdoskopie
WYWIEŹLI 8 TON ODPADÓW. 5 i 6 kwietnia odbyła się
pierwsza z zaplanowanych w tym roku akcji odbierania odpadów
wielkogabarytowych z posesji położonych na terenie wszystkich
sołectw gminy Kleszczów. Zgodnie z zapowiedzianym wcześniej
harmonogramem pracownicy spółki EKO-REGION zbierali odpady,
wystawione przed posesjami. Efektem przeprowadzonej zbiórki jest
osiem ton różnych gratów, w tym przede wszystkim stare meble i
inne odpady o dużych rozmiarach. Zebrano ich 5,8 tony. Pozostały plon zbiórki stanowiły niesegregowane odpady komunalne (1,3
tony), złom metalowy (330 kg), odpady z ogrodów i parków (100
kg).

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – JAK NOWE. Trwają prace związane z modernizacją dwóch z czterech działających
na terenie gminy Kleszczów biologicznych oczyszczalni ścieków.
W pierwszej kolejności, bo już w połowie tego roku zakończy się
unowocześnianie oczyszczalni w
Kolonii Łuszczanowice. 11 kwietnia pracownicy firmy wykonawczej
(PPRI-H WODKAN Sp. z o.o. z
Poznania) rozpoczęli kolejny etap
inwestycji. Po wyłączeniu z ruchu
reaktora, w którym odbywał się
dotąd główny proces oczyszczania
ścieków, biologiczne oczyszczanie
ścieków przejęły cztery zbudowane
na zewnątrz mniejsze reaktory (tzw.
bioklery). Stary reaktor będzie włączony do pracy po miesięcznym remoncie, podczas którego zostanie
oczyszczony i zakonserwowany. Po
jego uruchomieniu zewnętrzne reaktory posłużą do dokładniejszego
oczyszczania ścieków.
18 kwietnia na terenie drugiej z modernizowanych oczyszczalni ścieków – w Żłobnicy odbywał się montaż kilkunastu prefabrykowanych
elementów, tworzących ściany większego z dwóch zaplanowanych
tu reaktorów biologicznych (na zdjęciu). Ten zbiornik pomieści ponad 1000 m3 ścieków. Zanim zostanie włączony do pracy konieczne jest jego uszczelnienie, obsypanie ziemnym nasypem, a także
uruchomienie nowych urządzeń i sieci technologicznych, których
część zostanie zamontowana w budowanym właśnie nowym bu-

Uliczna
Droga Krzyżowa
å ciąg dalszy ze str. 1
Na stacji, upamiętniającej pierwszy upadek Jezusa uczennica
drugiej klasy gimnazjum mówiła: - Potykamy się w mówieniu, bo
słowa się poplączą. Potykamy się w działaniu, bo akurat nam coś
nie wyszło. Potykamy się także w myśleniu, ale akurat o tym wiemy
tylko my sami i Bóg, który zna nasze myśli. Pomagamy Jezusowi,
podnosimy krzyż i idziemy dalej, ku Golgocie.
W ulicznej Drodze Krzyżowej, zorganizowanej w Kleszczowie
po raz pierwszy, uczestniczyło około 100 osób. Były dzieci, młodzież, osoby w średnim wieku, ludzie starsi. Drewniany krzyż niosły
na poszczególnych odcinkach zmieniające się grupy wiernych. Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 18.00 przy zbiegu ulic Sportowej
i Łącznej. Stąd jego uczestnicy przeszli ulicami Brzozową, Spacerową i Sportową do ulicy Łącznej.
(s)
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dynku. Dopiero wówczas firma wykonawcza (Molewski Sp. z o.o
z Chodecza) będzie mógł przystąpić do rozbiórki starego budynku
oczyszczalni. W jego miejscu powstanie drugi, mniejszy reaktor biologiczny.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW. 12 kwietnia odbyło się po-

siedzenie Gminnej Komisji Stypendialnej. Rozpatrywane były wnioski o stypendia, złożone przez studentów po I semestrze trwającego właśnie roku akademickiego. Stypendia motywacyjne na łączną
kwotę 49.350 zł otrzymało 54 studentów. Stypendia socjalne na
łączną kwotę 3350 zł przyznano dla czterech studentów. Ponadto
komisja rozpatrzyła wnioski o stypendia motywacyjne za szczególne osiągnięcia, złożone przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Podjęto decyzję o przyznaniu
ośmiu takich stypendiów, na łączną kwotę 4220 zł.

PIENIĄDZE NA „AZBESTOWY” PROGRAM. Urząd
Gminy w Kleszczowie złożył wniosek do Ministerstwa Gospodarki o przyznanie środków w kwocie 14.240 zł na dofinansowanie
opracowania programu usuwania z terenu gminy Kleszczów wyrobów zawierających azbest. Ministerstwo zachęciło samorządy do
ubiegania się o pieniądze, przeznaczone na ogólnopolski „Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu”, którego realizacja została zaplanowana do roku 2032. Przed przystąpieniem do usuwania materiałów
zawierających azbest (m.in. eternitowych pokryć dachowych) Urząd
Gminy chce przeprowadzić dokładną inwentaryzację tych materiałów na terenie gminy. Jeśli projekt zostanie dofinansowany ze środków resortu gospodarki inwentaryzacja będzie przeprowadzana w
drugiej połowie tego roku.
ŁĄCZĄ DWA ODWIERTY. W Kolonii Łuszczanowice zakoń-

czyły się roboty wiertnicze, związane z wykonaniem otworu Kleszczów GT-2. Jak informuje Krzysztof Jasnos – prezes Zarządu Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o., prowadzone obecnie
prace (udrożnianie otworu i tzw. kwasowanie złoża) mają na celu
zwiększenie chłonności skał, do których odprowadzana będzie – po
wykorzystaniu zawartej w niej energii – woda termalna, wydobyta
w odwiercie przy
kompleksie „SOLPARK”. Zasadnicze pompowanie
pomiędzy dwoma
otworami
GT-1
i GT-2 zostanie
przeprowadzone
po wykonaniu łączącego je rurociągu, a także po
uruchomieniu całej infrastruktury
(pompy, filtry, żelbetowy zbiornik).
Montaż rurociągu z rur fiberglassowych (na zdjęciu) wkroczył już w
końcową fazę. Kończą się też prace przy betonowaniu ścian zbiornika, usytuowanego przy odwiercie w Kolonii Łuszczanowice.
(s)

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy wyrażali swoje współczucie
i uczestniczyli w ostatniej drodze
Ś.P. Stanisława Kierasińskiego
składa Rodzina.
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Kto ma utrzymywać rowy?
Do Urzędu Gminy mieszkańcy zgłaszają wnioski dotyczące m.in. odbudowy oraz wykaszania rowów melioracyjnych, przebiegających przez ich grunty rolne. Obowiązujące
przepisy prawa regulują te kwestie w następujący sposób: „Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów” (art. 74.1 ustawy Prawo wodne) oraz „Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej
– do tej spółki” (art. 77.1 ustawy Prawo wodne).
Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zaliczane są m.in. rowy „wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie”. Regionalna Izba Obrachunkowa i Urząd Wojewódzki – organy sprawujące nadzór nad gminami uważają, że przekazywanie środków
z budżetu gminy na czyszczenie rowów na prywatnych użytkach rolnych nie jest zgodne
z prawem.
Gmina nie może więc wykonywać prac związanych z budową nowych rowów, ich odtwarzaniem lub konserwacją (a więc także wykaszaniem). Na terenie Gminy Kleszczów
prawie wszystkie rowy melioracyjne należą do prywatnych właścicieli. I to oni albo spółka
wodna przez nich założona, jest zobowiązana utrzymywać urządzenia melioracyjne w należytym stanie, aby skutecznie spełniały swoją rolę, czyli odprowadzały nadmiar wód.
W wielu gminach spółki wodne istnieją i prowadzą działalność, jednak często w bardzo ograniczonym zakresie, ze względu na brak środków finansowych. Aby pomóc w tworzeniu takich spółek w gminie Kleszczów Urząd Gminy przygotował projekt uchwały Rady
Gminy w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na
zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją. W przypadku jej przyjęcia i wejścia w życie będzie możliwe przekazywanie z budżetu gminy dotacji dla spółek wodnych na działalność związaną
z utrzymywaniem urządzeń melioracji wodnych.
Na naszym terenie nie ma obecnie żadnej spółki wodnej. Czas potrzebny do przyjęcia
uchwały i wejścia nowych przepisów w życie, może być wykorzystany przez osoby zainteresowane do utworzenia spółki wodnej, działającej na terenie gminy. Informacji w tej sprawie udziela kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, Marcin Bębnowski - Urząd Gminy w Kleszczowie, pok. nr 27, tel. 44/ 731 31 10 wew. 155.
n

Co robić z odpadami?

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że wzorem ubiegłych lat mieszkańcy gminy
Kleszczów, posiadający aktualną umowę na odbiór odpadów komunalnych, mogą przywozić odpady selektywne do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych, znajdującego się w miejscowości Kolonia Łuszczanowice (przy drodze w kierunku do Antoniówki). Do GPZOSiW można nieodpłatnie przywozić następujące odpady:
● Papier i tektura ● Szkło ● Odzież ● Urządzenia zawierające freony ● Leki ● Baterie i akumulatory ● Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zawierające niebezpieczne składniki ● Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ● Tworzywa sztuczne ● Metale ● Odpady ulegające biodegradacji ● Gleba, ziemia (w tym kamienie) ● Odpady wielkogabarytowe
● Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe ● Tworzywa sztuczne (PET) ● Zużyte opony ● Gruz budowlany.
W punkcie zbiórki należy okazać umowę na odbiór odpadów. Istnieje możliwość transportu odpadów komunalnych za dodatkową opłatą.
Jednocześnie informujemy, że zbiórką odpadów na terenie naszej gminy zajmuje się
EKO-REGION Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18, tel. 44/ 633 08
15. Formalności związane z zawieraniem przez mieszkańców umów, wydawaniem i wymianą pojemników można również przeprowadzić u p. Doroty Fryś, zamieszkałej w Kleszczowie (tel. kontaktowy 661 179 876).
Dodatkowe worki na odpady komunalne można nabyć w siedzibie
EKO-REGIONU przy ul. Bawełnianej 18 w Bełchatowie, u kierowców
śmieciarek, lub u p. Doroty Fryś.
Przypominamy, że od początku
tego roku zostały zmienione zasady zbiórki odpadów segregowanych.
Pojemnik na szkło jest opróżniany
jeden raz w kwartale, natomiast
pojemnik na odpady suche (butelki PET, plastik, makulatura) jest
opróżniany jeden raz w miesiącu.
n
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Porady prawnika i psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie
informuje, że najbliższy dyżur PRAWNIKA, udzielającego bezpłatnie porady mieszkańcom gminy Kleszczów, zorganizowany zostanie w siedzibie GOPS
w Kleszczowie (ul. Osiedlowa 2) we wtorek 26 kwietnia w godz. 16.30-19.30. Od maja dyżury prawnika
organizowane będą w każdy drugi i czwarty wtorek
miesiąca w godz. od 16.30 do 19.30.
Ponadto przypominamy o dyżurach PSYCHOLOGA,
który udziela bezpłatnych porad w każdy czwartek
w godz. 15.00-18.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej
w Kleszczowie.

Godziny pracy gabinetów…

…masażu i rehabilitacji, przekazane do poprzedniego wydania „Informatora” przez Referat SOG, zawierały błąd. Podajemy aktualne godziny działania tych
gabinetów:
l poniedziałek - 11.00 – 17.00
l środa - 11.00 – 17.00
l piątek - 8.30-14.40.

Pomocna dla rodzin

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie funkcjonuje Poradnia Życia Rodzinnego. Zadaniem poradni
jest m.in. zapewnienie pomocy osobom uzależnionym
w utrzymaniu abstynencji; osobom współuzależnionym w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie; osobom,
które mają problemy wychowawcze z dzieckiem.
W poradni przyjmuje pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Eurelia Prus.
Poradnia jest czynna w każdy piątek w godz. 12.30
-16.30.

Grupa AA w Lgocie Wielkiej

Osoby z problemem alkoholowym, które chciałyby
podjąć walkę z nałogiem w ramach grupy AA (anonimowych alkoholików) mogą zgłosić się do grupy „Pierwszy Krok”, która działa w Lgocie Wielkiej.
Zgodnie z informacją, przekazaną przez Urząd Gminy w Lgocie Wlk., spotkania członków grupy odbywają się w każdy piątek od godz. 18 przy ul. Rolniczej 3
w Lgocie Wlk.
Mityngi organizowane przez grupę AA w ostatni piątek
miesiąca mają charakter otwarty.

Informacja dla niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
kontynuuje działalność związaną z udzielaniem porad
i informacji osobom niepełnosprawnym. Pracownik
PCPR – Wojciech Andrzejewski jeden raz w miesiącu (w każdy drugi czwartek) pełni dyżury w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie. W godz. 8.30 – 13.15 osoby
niepełnosprawne lub ich rodziny mogą uzyskać informacje o uprawnieniach, dostępnym wsparciu i możliwościach zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Najbliższy dyżur przedstawiciela PCPR odbędzie się
12 maja.

Bilety PKS

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie poinformowało nas, że najbliższy termin
sprzedaży biletów miesięcznych to czwartek 28 kwietnia. Sprzedaż biletów prowadzona będzie w godz.
10–13 w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
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WIELKANOC NA ŚWIECIE

Jeszcze można zgłaszać kandydatów

Czechy

K

Malowanie pisanek to zwyczaj praktykowany przed
świętami zarówno w miastach, jak i na wsi. Czesi kupują także baranki z biszkoptowego ciasta, masowo
wypiekane przez cukierników. Prawdziwe obchody
świąt Wielkiej Nocy zaczynają się w poniedziałek
rano. Jest to dzień szczególnie lubiany przez młodzież.
Kilkuosobowe grupki chłopców odwiedzają domy
rówieśniczek i kiedy te obleją ich wodą - smagają je
pomlazkami. Pomlazki to młode wierzbowe gałęzie
splecione w warkocze. W niektórych regionach Czech
chłopcy biją dziewczęta długimi gałęziami jałowca.
Obite dziewczyny wynoszą z domów i wrzucają do
strumyków lub wanien z wodą. Zwyczaj ten obchodzony jest w domu, w którym mieszkają panny na wydaniu.
Wielkanocne stoły zdobią baranki z ciasta i słodycze.
Na żadnym stole nie może zabraknąć pomlazki ani alkoholu. Pojawia się palenka (śliwowica), merunka (morelówka) i wódka. Szmigrus to obyczaj przejęły przez
czeskie dzieci. Przypomina on nieco bożonarodzeniowe kolędowanie i polega na spacerze z koszyczkiem
po domach sąsiadów i zbieraniem łakoci w zamian za
śpiew i życzenia.

Filipiny

Filipiny to największe skupisko katolików w Azji. To
efekt kilkusetletniego panowania hiszpańskiego w tym
regionie. Najczęściej odwiedzaną wyspą archipelagu w czasie Świąt Wielkanocnych jest Luzon. Miasta
i miasteczka położone do 100 km od stołecznej Manili słyną z niezwykle krwawych „spektakli” przedstawiających mękę i śmierć Chrystusa. W Wielki Piątek
od samego rana tłumy biczowników kroczą ulicami
miasta, kalecząc swe plecy ostrymi pejczami – po jakimś czasie całe ich ciało spływa krwią. Po południu
następuje najważniejsze wydarzenie dnia – moment
ukrzyżowania. Do leżącego krzyża kolejno przybijani
są trzej mężczyźni (grający Chrystusa i dwóch łotrów).
Następnie krzyże na kilka minut ustawiane są pionowo
przed zgromadzonym tłumem. Potem do krzyża przybijane są kolejne osoby i po kilku minutach zdejmowane. Kościół katolicki sprzeciwia się tym praktykom –
uznawane są za wypaczenie wiary i idei śmierci Chrystusa. Biskupi głośno potępiają krwawe przedstawienia
i nie pozwalają, by wykorzystywano w nich kościoły.
Większość widzów stanowią zagraniczni turyści, którzy przyjeżdżają tu tłumnie, aby oglądać ludzką krew
i ból kilkudziesięciu osób.

onkurs „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego” ma w tym roku swoją ósmą edycję. Od roku 2010 fundatorami nagrody są wspólnie Wojewoda Łódzki
i Marszałek Województwa Łódzkiego. Nagroda ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw województwa łódzkiego, które wniosły trwały wkład w unowocześnienie i rozwój
gospodarczy regionu. W tegorocznym konkursie nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:
l Duże przedsiębiorstwo
l Średnie przedsiębiorstwo
l Małe przedsiębiorstwo
l Mikro przedsiębiorstwo
l Gospodarstwo rolne
Laureaci i nominowani mają prawo używania w swoich materiałach reklamowych tytułów zdobytych w konkursie. Nagroda ma charakter honorowy.
Podmioty zainteresowane zgłoszeniem kandydatów do konkursu „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego” informujemy, że termin przesyłania zgłoszeń upływa
29 kwietnia br. Więcej informacji dotyczących konkursu (w tym szczegółowy regulamin)
znaleźć można na stronach internetowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
(www.lodzkie.eu) i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (www.lodzkie.pl). Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Nagrody tel. 42/ 664 13 10, 664 15 00.
(s)

W

Hiszpania

Zdecydowanie większy nacisk kładzie się tutaj na
mękę Chrystusa niż na zmartwychwstanie. W ciągu
wielkiego tygodnia w całym kraju odgrywane są widowiska pasyjne. W okolicy każdego miasteczka w Aragonii znajduje się umieszczony zwykle na wzgórzu
krzyż, w pobliżu którego przez cały rok przechowywane są różne relikwie i święte wizerunki. W Wielki
Piątek mieszkańcy wchodzą na wzgórza po relikwie,
a następnie, przy głosie bębnów, schodzą z nimi, aby
kontynuować procesje ulicami miasta.
W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek gmina San Vicente de la Sonsierra w La Rioja pełna jest tzw. picaos,
którzy biczują swoje plecy dotąd, aż skóra nabierze
fioletowego koloru. Wtedy ochotnicy zadają im dwanaście ukłuć za pomocą wtopionych w pszczeli wosk
ostrych kawałków szkła. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, w ten sposób zła krew wypływa z ciała. Picaos
idą boso, owinięci jedynie w białe płótno i ciągną za
sobą ciężkie łańcuchy.

Meksyk

Święty Tydzień (Semana Santa) rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. Meksykanie uczestniczą w procesji

Klub HDK w akcji

drugiej tegorocznej akcji krwiodawczej, która odbyła się w piątek 15
kwietnia na terenie Kompleksu SOLPARK,
wzięło udział 38 osób. Gminny Klub HDK
w Kleszczowie zdecydował o przekazaniu ponad 17 litrów uzyskanej dzięki akcji
krwi dla dwóch chorych osób. Jedna z nich
mieszka w Radomsku, druga – w Kleszczowie.
Do akcji honorowego oddawania krwi
po raz pierwszy włączyli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, którzy ukończyli 18 lat i mogą teraz
oddawać krew.
- Kierujemy szczególne podziękowania dla tych młodych ludzi, którzy przyczynili się do powiększenia grona krwiodawców
w gminie Kleszczów – mówi przedstawiciel
Gminnego Klubu HDK. – Mamy nadzieję,
że w następnych akcjach ich liczba będzie
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jeszcze większa. Jednocześnie dziękujemy pozostałym krwiodawcom za tak liczne
uczestnictwo w akcji.
Następna akcja krwiodawcza odbędzie
się 17 czerwca od godz.11 do 14, na terenie Kompleksu SOLPARK.
***
Na 30 kwietnia zapowiadane są
w Kleszczowie Rejonowe Mistrzostwa
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Będą
w nich uczestniczyć m.in. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, a jednym ze współorganizatorów imprezy ma być Gminny Klub Honorowych
Dawców Krwi w Kleszczowie.
Mistrzostwa mają służyć m.in. zwiększeniu wiedzy uczestników, a także obserwatorów, o zasadach udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadków.
(s)

Kwalifikacja wojskowa

kwietnia w powiecie bełchatowskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa mężczyzn
urodzonych w 1992 roku. Powiatowa Komisja Lekarska z udziałem trzech lekarzy,
dwóch pielęgniarek i sekretarza pracuje w Bursie Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie.
Przypomnijmy, że kwalifikacja wojskowa zastąpiła dawniejszy pobór do wojska w wyniku nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Armia polska została uzawodowiona. Osoby w wieku poborowym, które nie chcą wstępować do wojska, zostają przeniesione do rezerwy. Muszą jednak obowiązkowo poddać się badaniom komisji lekarskiej,
która ocenia ich predyspozycje psychofizyczne pod kątem zdolności do czynnej służby wojskowej.
Łączna liczba podlegających w tym roku kwalifikacji wojskowej w powiecie bełchatowskim to niespełna 1000 osób. Kwalifikacja w pierwszej kolejności (od 4 do 21 kwietnia) obejmie poborowych z terenu miasta Bełchatowa. Potem przyjdzie kolej na poszczególne gminy. Poborowi z gminy Kleszczów (38 osób) będą musieli spotkać się z Powiatową Komisją
Lekarską w poniedziałek 16 maja.
Ostatni dzień kwalifikacji - 19 maja został przeznaczony dla kobiet z rocznika 1986-91,
które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych lub na kierunkach psychologicznych.
(s)
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Podsumowania w OSP

lutym i marcu w poszczególnych jednostkach OSP gminy Kleszczów odbywały się
zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Strażackie władze przedstawiły członkom jednostek sprawozdania z działalności w minionym roku. Wybrano zarządy i komisje rewizyjne na nową, 5-letnią kadencję.
Przedstawiamy obsadę najważniejszych funkcji w poszczególnych jednostkach OSP:
JEDNOSTKA OSP
PREZES ZARZĄDU
NACZELNIK
Antoniówka
Ryszard Komorowski
Kazimierz Roczek
Dębina
Krzysztof Pabich
Przemysław Komór
Kamień
Józef Bartoszewski
Czesław Urbański
Kleszczów
Lechosław Baryła
Dariusz Trędkiewicz
Łękińsko
Wojciech Pikus
Lesław Moreń
Łuszczanowice
Sławomir Śluga
Dariusz Woszczyk
Wolica
Karol Muskała
Piotr Blada
Żłobnica
Zbigniew Wysocki
Paweł Bęczkowski
Podczas zebrań strażacy-ochotnicy wybierali też po czterech delegatów na sprawozdawczo-wyborczy zjazd Oddziału Gminnego Zw. OSP RP w Kleszczowie. Ten zjazd odbył
się w sobotę 9 kwietnia, w siedzibie OSP Łuszczanowice.
Oprócz władz tej jednostki, władz gminnych
OSP oraz wspomnianych delegatów w zjeździe
uczestniczyli też zaproszeni goście: komendant
powiatowy PSP w Bełchatowie – nadbrygadier
Stanisław Krasoń, prezes Zarządu Powiatowego Zw. OSP RP w Bełchatowie – Aleksander
Frączkowski, a także przedstawiciele Rady Gminy Kleszczów: przewodniczący Henryk Michałek
i wiceprzewodniczący Tadeusz Kuśmierek.
å ciąg dalszy na str. 12

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje,
że w związku ze sporym zainteresowaniem
planuje rozpocząć szkolenie w zakresie

obsługi wózków jezdniowych.

W programie szkolenia obsługa następujących typów wózków: akumulatorowe, spalinowe,
gazowe, naładowne, unoszące, podnośnikowe, ciągnikowe i specjalne.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą na terenie gminy Kleszczów.
Czas realizacji kursu - maj 2011 r. Orientacyjny koszt szkolenia wynosi 900 złotych.
Fundacja ze swej strony dofinansuje:
• 50 % kosztów - mieszkańcom gminy, zgłaszającym się na szkolenie.
• 70 % kosztów - bezrobotnym/uczącym się mieszkańcom gminy, zgłaszającym się na szkolenie.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest - oprócz stałego zameldowania na terenie gminy - wpłata
zaliczki w wysokości 50% należności.
Ponadto Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje zapisy na każdego rodzaju szkolenia, służące
podniesieniu zawodowych kwalifikacji mieszkańców gminy Kleszczów. Zostaną one zorganizowane
pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej 15-osobowej grupy.

Projekt „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, iż po raz czwarty przystąpił do
realizacji projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej.
W tym roku do projektu przystąpiło 7 kobiet z terenu gminy Kleszczów, bezrobotnych, korzystających
z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem głównym jest aktywizacja społeczno–
zawodowa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
• Zwiększenie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających
ponowne wejście na rynek pracy,
• zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej.
Obecnie trwają spotkania ze specjalistami tj. psychologiem i doradcą zawodowym, natomiast
w czerwcu rozpoczną się szkolenia zawodowe, które przyczynią się do szybszego powrotu uczestniczek
projektu na rynek pracy. W lipcu planowana jest wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie.
Projekt będzie realizowany do 31.12.2011 roku.
Realizator Projektu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KLESZCZOWIE
Biuro Projektu: ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów, tel.: 44 731 31 27; fax: 44 731 34 99, e-mail: gopskle@post.pl
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WIELKANOC NA ŚWIECIE
i święcą gałązki palm. Później zostają one spalone
i wykorzystane jako popiół do posypywania głów.
W Wielki Piątek w wielu miasteczkach odgrywa się
sceny męki i ukrzyżowania Jezusa. Meksykanie nie
mają zwyczaju malowania i święcenia jaj. Coraz częściej jednak ich dzieci dostają wielkanocne zajączki
z czekolady. Jest to wpływ amerykańskiej kultury.
Niedziela Zmartwychwstania to huczne święto obchodzone do późnej nocy. Towarzyszą mu pokazy
sztucznych ogni, zabawy w wesołym miasteczku oraz
jedzenie tradycyjnych potraw z ulicznych budek. Poniedziałek wielkanocny rozpoczyna Semana Pascua,
czyli Tydzień Paschalny. Semana Santa i Semana Pascua to łącznie dwa tygodnie wolne od pracy i szkoły.

Niemcy

Przed Wielkim Tygodniem w domach, ogródkach i na
balkonach pojawiają się gałązki obwieszone kolorowymi pisankami. Kulminacyjnym punktem obchodów
Świąt Wielkanocnych w Niemczech jest Wielki Piątek – dzień ustawowo wolny od pracy, przeznaczony
m.in. na wspólne modlitwy w kościołach. Po nabożeństwie wierni zapraszani są przez księdza na wspólny, symboliczny posiłek składający się z chleba, wina
oraz wody.
W Wielką Sobotę, w północnych i środkowych Niemczech wieczorem przed kościołami katolickimi rozpalane są ogromne ogniska. Następuje poświęcenie
ognia, sprowadzenie go do kościoła i zapalenie świecy
paschalnej, a następnie obdarowywanie ogniem wiernych, którzy za pomocą swoich świec wielkanocnych
zabierają go do domów, aby w czasie świąt towarzyszył im przy posiłkach.
W Niedzielę Wielkanocną w niemieckich domach
śniadania nie poprzedza dzielenie się jajkiem. Po
śniadaniu dzieci idą szukać czekoladowych jajek, które przyniósł im Zajączek Wielkanocny. Zwyczaj ten
pojawił się w XVI wieku, ale jego pochodzenie nie
jest wyjaśnione. Poniedziałek Wielkanocny jest dniem
wypoczynku, odwiedzania rodzin i znajomych.

Rosja

W okresie Wielkiego Postu, przez 40 dni prawosławni
nie powinni spożywać mięsa, ryb, nabiału i białego
pieczywa. Większość rosyjskich restauracji w tym
okresie oferuje specjalne postne menu. Ścisły post
obowiązuje w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
W Wielki Piątek w cerkwiach czytane są fragmenty Pisma Świętego przedstawiające Mękę Pańską. W sobotę następuje poświęcenie pokarmów. Rosjanie święcą
jajka - symbol życia, a także wielkanocne baby i paschę, czyli potrawę z białego sera, utartego z masłem,
żółtkami i bakaliami. W nocy z Wielkiej Soboty na
Niedzielę Wielkanocną odbywają się kilkugodzinne
nabożeństwa połączone z uroczystą procesją wokół
świątyni.
Niedziela zaczyna się od radosnego bicia dzwonów.
Rosjanie witają się trzykrotnym pocałunkiem w policzek i pozdrowieniem „Chrystus zmartwychwstał”, na
co należy odpowiedzieć „zaprawdę zmartwychwstał”.
W Poniedziałek Wielkanocny w cerkwi odbywa się
obrzęd przygotowania krzyżma, złożonego z około
50 olejków i wonnych ziół. Przeprowadza się go tylko w czasie Wielkiego Tygodnia. Krzyżmo jest potem
używane do namaszczenia podczas chrztu i konsekracji ołtarzy.

Stany Zjednoczone

Amerykanie kupują i malują jajka, ale na ogół nie
dzielą się nimi w czasie świątecznego śniadania. Nie
ma też tradycji święconki. Najczęściej spożywaną
wielkanocną potrawą jest gotowana szynka z ziemniakami i warzywami. Śniadanie po niedzielnej mszy
jada się często nie w domu, lecz w restauracji na mie-
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WIELKANOC NA ŚWIECIE
ście. W domach natomiast często stawia się drzewka wielkanocne udekorowane
jajkami; dekoruje się też domy na zewnątrz.
Symbolem Wielkanocy w USA jest królik (Easter Bunny). Wywodzi się on jeszcze
z czasów pogańskich, kiedy bogini Eastre (stąd angielska nazwa Wielkanocy Easter) była czczona za pośrednictwem jej ziemskiego symbolu - królika. Tradycję tę sprowadzili do Ameryki imigranci z Niemiec. W Niedzielę Wielkanocną
w wielu miastach odbywają się parady. Najsłynniejsza z nich to Easter Parade
w Nowym Jorku, gdzie tego dnia Piątą Aleją przechodzą eleganckie damy ubrane
w stroje z dawnych epok, eksponując zwłaszcza kapelusze.
W poniedziałek - chociaż jest to już normalny dzień pracy - w Białym Domu
odbywa się tradycyjna wielkanocna impreza dla dzieci: Easter Egg Roll czyli toczenie jajek po trawniku.

Szwecja

W Skandynawii panuje zwyczaj przebierania się za Påskkäringar czyli „wielkanocne wiedźmy”. Zazwyczaj są nimi dziewczynki w wieku 5–11 lat. W Wielką
Sobotę spacerują po domach i w zamian za ofiarowanie świątecznych kartek,
laurek i życzeń żądają, aby wrzucić im do koszyka jakieś łakocie lub symboliczny datek. W Szwecji obowiązuje również zwyczaj przyozdabiania brzozowych
gałązek różnokolorowym pierzem. Można zakupić je gotowe w kwiaciarniach
i na targowiskach lub udekorować samemu. Påskkris czyli gałązki brzozy mają
związek z wiarą w ludzką moc przyspieszania nadejścia wiosny.
Påsk lördag czyli Wielka Sobota jest najważniejszym dniem w trakcie trwania
świątecznego czasu. W godzinach popołudniowych spożywa się wykwintny
obiad złożony przede wszystkim z jajek i ryb. Dzieci natomiast mają okazję do
radości, ponieważ w ten właśnie dzień zajączek wielkanocny (påskhare) przynosi
im duże wielkanocne jajko, w którym znajduje się ogromna ilość cukierków.

Wielka Brytania

Wielkanocne zwyczaje w Anglii miały swój początek długo przed nastaniem
chrześcijaństwa. Nawet nazwa świąt obchodzonych w anglosaskiej tradycji zawdzięcza swoją nazwę bogini wiosny Eastre. W Wielkanocnej tradycji jaja to
symbol wiosny i nowego życia. Dawniej dekorowano je farbami, obecnie zostają
wyparte przez czekoladowe jajka. Na północy kraju, w Preston obowiązuje zwyczaj turlania ugotowanych na twardo jaj. To, które znajdzie się najdalej - wygrywa. W innych regionach ludzie bawią się trzymając jajko w dłoni i uderzając
w jajko trzymane przez przeciwnika. Przegrywa ten, którego jajo pierwsze zostanie uszkodzone. Symbolem świąt w Wielkiej Brytanii jest zając. To pozostałość
po tradycji polowania na zające, którą rozpoczynano właśnie w okresie Wielkiejnocy.

Włochy

Włosi najczęściej Wielkanoc spędzają poza domem. Nie mają zwyczaju polewania się wodą w wielkanocny poniedziałek, więc mogą spokojnie wyruszać
w podróż. Ich świąteczne wyjazdy przypominają nieco wyjazdy na majówkę.
Najważniejszym momentem włoskich świąt jest obiad, na który tradycyjnie podawana jest baranina lub jagnięcina. Na włoskim stole jako przystawka pojawiają
się plasterki salami i jajka na twardo, na pierwsze danie podaje się barani rosół
z pierożkami cappelletti, a na drugie - pieczone jagnię. Swoje tradycyjne ciasto
colomba, czyli gołębica, kupują przeważnie w cukierni. Włosi nie mają zwyczaju
święcenia pokarmów, a symbolem Wielkanocy jest dla nich baranek.
(opracowano na podstawie serwisów internetowych)
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Ciekawe „Nowiny”

inicjatywa ujrzała światło dzienne w październiku 2010
roku. Została nazwana „NOWINY”. „Ma to być wspólny miesięcznik kilku parafii - póki co kleszczowskiej i zelowskiej.
Wspólny to znaczy tworzony razem dla zbudowania wszystkich a
nie zaspokojenia własnych ambicji – pisał w pierwszym numerze
redaktor naczelny Mariusz Gosławski. - Mam nadzieję, że mimo
trudnych początków, współpraca i organizacja będą się na tyle dobrze rozwijały, że wspólne czasopismo będzie spełniać oczekiwania wszystkich, do których ono dotrze.”
Już w listopadzie zasięg miesięcznika został rozszerzony na
Parafię Ewangelicko-Reformowaną w Bełchatowie. Kwietniowy
numer, którego okładkę prezentujemy poniżej, jest siódmym wydaniem „Nowin”. Stałe rubryki, które znajdziemy w większości dotychczasowych wydań to: rozważania tekstów biblijnych, pisane
na przemian przez proboszcza parafii w Bełchatowie – ks. bp Marka Izdebskiego i administratorów: parafii w Zelowie – ks. Romana Lipińskiego i parafii w Kleszczowie – ks. Krzysztofa Górala. Mirosław Gieras publikuje na łamach „Nowin” cykl artykułów „Biblia
i Ty”, są też okolicznościowe komentarze czy może raczej felietony Arie Boomana – ewangelika z Holandii, mieszkającego w Zelowie. „Nowiny” zamieszczają zapowiedzi nadchodzących uroczystości czy koncertów organizowanych w parafiach, relacje ze
spotkań i lokalnych wydarzeń, które są ważne nie tylko dla członków wspólnoty, ale dotyczą
całej lokalnej społeczności.
Parafianie w każdym wydaniu znajdą plan nabożeństw
i zajęć, organizowanych np.
dla dzieci i młodzieży przez
parafie w Zelowie, Bełchatowie i Kleszczowie, znajdą też
opis ważnych wydarzeń z życia wspólnoty ewangelickoreformowanej w Polsce.
Niezwykle ważnym łącznikiem większości publikacji tego niewielkiego formatem i nakładem miesięcznika
(zwykle 16 stron formatu A5
i ok. 150 egz. nakładu) jest
duch ekumenizmu, przejawiający się m.in. poprzez pokazywanie wspólnych kanonów wiary, a także tradycji
związanych z życiem parafialnych wspólnot ewangelików reformowanych i katolików. Są
też w „Nowinach” teksty, które zainteresują osoby lubiące historię
i wspomnienia z przeszłości. Cykl „W zwierciadle wspomnień” prezentuje zapiski Zenona Niewieczerzała – mieszkańca Folwarku,
który opisuje głównie życie swojej rodziny w okresie przedwojennym, zamieszczając przy okazji wiele ciekawych informacji o ówczesnej społeczności gminy Kleszczów, o wzajemnych relacjach,
warunkach życia itp.
„Rodzice moi pobrali się w 1924 roku i prowadzili małe gospodarstwo rolne we wsi Folwark należącej do gminy Kleszczów.
Tato urodzony w 1900 roku, mając 18 lat powołany został do legionów Piłsudskiego, a w 1920 roku brał udział w wojnie bolszewickiej. Był dwukrotnie ranny” – to jedne z pierwszych zdań wspomnieniowego cyklu.
Zespołowi redakcyjnemu „Nowin”, które starają się wypełniać
misję integrowania niedużych wspólnot ewangelickich, skupionych wokół trzech ośrodków, życzymy wytrwałości w działaniu i
zdobywania kolejnych czytelników.
(s)
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6 marca doświadczyli tego, co przeżywa każdy twórca, kiedy dzieło jego rąk po raz pierwszy
prezentowane jest publicznie. Wystawa ceramiki była dla nich okazją do porównania z gotowymi
pracami koleżanek i znajomych, ale przede wszystkim była wielką satysfakcją.

Odkryli twórczą pasję
– Praca z gliną jest okazją do wyciszenia. Człowiek skupia się
na niej. Następuje taki czarodziejski moment, kiedy wszyscy są pochłonięci pracą. To uspokaja i odstresowuje – tak opowiadała mi
przed rokiem Alicja Przydryga, bełchatowska instruktorka prowadząca wtedy warsztaty z ceramiki z grupą seniorów, którzy zgłosili
się na zajęcia zachęceni przez ich organizatora – agencję „Arreks”.
Kiedy jesienią 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie uruchamiał
własną pracownię ceramiki osoba Alicji Przydrygi była jednym z magnesów,
przyciągających na zajęcia seniorów, którzy pod okiem tej instruktorki parę miesięcy wcześniej odkryli drzemiące w sobie
zdolności plastyczne. O opuszczaniu zajęć organizowanych w poniedziałki i środy dla dwóch różnych grup uczestników
(łącznie 20 osób) nie mogło być mowy.
- Czekam na każdą środę, żeby tu
przyjść na trzy godzinki – opowiada Stanisława Tkacz, mieszkanka KleszczoAlicja Przydryga w prawa, którą do lepienia glinianych wazonów
cowni ceramiki GOK
i mis namówiła koleżanka. Początki wcale nie były łatwe. - Byłam przerażona, kiedy zobaczyłam co te kobiety potrafią. Ja zaczynałam od podstaw, od lepienia z wąskich pasków gliny, więc te moje pierwsze prace były toporne. Nawet teraz
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W mieście wielu kultur

nie jest to żaden artyzm – podkreśla skromnie - ale to mnie tak wciągnęło, że kupiłam sobie glinę i robię
ceramikę także w domu.
Zupełnie bez stresu przychodził
na zajęcia Grzegorz Sołtyszewski.
Podstawowe doświadczenie zdobył jeszcze na warsztatach organizowanych przez „Arreks”. Ale nie
chciał poprzestać na tej wiedzy.
- Po tamtym marcowym wernisażu zacząłem jeździć na prowadzone przez panią Alicję zajęcia
do domu kultury w Grocholicach – Amfory wykonane przez
opowiada. – Przez kwiecień i maj G. Sołtyszewskiego
poznałem technikę lepienia z wałków gliny. To stało się moją ulubioną techniką.
Jego prace wyróżniają się specyficzną, starannie dopracowaną
fakturą. Od czerwca zaczął zaopatrywać się w masę glinianą i coraz
więcej pracować w domu. Zaczął też dekorować ceramikę.
- Wykorzystuję angobę, taką powłokę z barwionej glinki, którą
powleka się prace jeszcze przed wypaleniem. Taki sposób zdobienia zaproponowała mi pani Alicja Przydryga.

marca grupa kleszczowskich gimnazjalistów uczestniczyła w wycieczce do Łodzi. Pojechali na nią uczestnicy koła filmowego
oraz uczniowie realizujący projekt edukacyjny Łódź- miasto wielu kultur
i narodowości. Zgodnie z uczniowskimi zainteresowaniami w programie
wyjazdu znalazło się m.in.: zwiedzanie
Muzeum Kinematografii, a także pobyt
w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej. Młodzież miała
okazję obejrzeć Księży Młyn, Pałac Scheiblera, a także Pałac Izraela Poznańskiego, a w nim - liczne pamiątki po znanych
łodzianach (Julian Tuwim, Jerzy Kosiński,
Artur Rubinstein). Wyjazd odbył się dzięki
Na słynnych schodach „Filmówki” staraniom p. Agnieszki Reszki.

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkiej Nocy,
dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz optymizmu, energii
i nadziei na lepszą przyszłość…
Z okazji Świąt
Wielkanocnych
Zarząd i Pracownicy
ARR „ARREKS” S.A.
składają wszystkim
naszym Klientom
najlepsze życzenia

å ciąg dalszy na str. 12

II Dyktando Kleszczowskie

Z

espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie oraz
Gminna Biblioteka Publiczna organizują II Dyktando
Kleszczowskie. Impreza organizowana jest w niedzielę 8 maja
od godz. 17.00 w auli Kompleksu SOLPARK. Zgłoszenia do
udziału w dyktandzie przyjmuje GBP w Kleszczowie do 7 maja.
Można zgłaszać się telefonicznie 44/ 731 36 54 w godz. 10.0018.00. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Niewątpliwą gratką dla wszystkich uczestników będzie zaplanowane po dyktandzie spotkanie autorskie z Jarosławem
Kretem - znanym prezenterem pogody, ale także dziennikarzem telewizyjnym, fotoreporterem i autorem książek: „Kret na
pogodę”, „Wyprawy marzeń. Ziemia Święta”, „Wyprawy marzeń.
Madagaskar”, „Moja Ziemia Święta” oraz „Moje Indie”.
W imieniu organizatorów – serdecznie zapraszamy.
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Bociany w Kleszczowie
gniazdo przy ul. Głównej 125 w Kleszczowie ma znoB ocianie
wu lokatorów. Bociany na posesji państwa Pielów osiedliły

się w 2008 roku. Wypatrzyły betonowy słup elektryczny, na którym
zbudowały gniazdo. To słup, z którego zasilanie zostało odłączone
parę lat temu, kiedy warszawska firma wiertnicza wyprowadziła się
z Kleszczowa.
- Chcieli ten słup wykopać, ale nie dałam – mówi Janina Piela. –
Stał na mojej działce, na której mieliśmy zasiane zboże.
Dziś, kiedy słup pełni rolę konstrukcji, podtrzymującej bocianie gniazdo,
tym bardziej nikomu nie pozwoli na jego
usunięcie.
W zgodzie z naturą jako pierwszy
zameldował się w gnieździe bociani samiec. Po przylocie odpoczął trochę,
a potem zabrał się za porządki w nieździe.
- Podbierał słomę i kłącza perzu
z kopców, które mamy na ogrodzie i zanosił do gniazda – opowiada pani Janina. - Po trzech dniach przyleciała samica.
Teraz zaczyna się pora wysiadywania jaj. Za kilka tygodni będzie
wiadomo, jaki jest przychówek bocianiej pary. W ubiegłym, dość wilgotnym roku, boćki miały trójkę małych. W 2009 roku – dwójkę.
Bociany żyjące na terenie pozbawionej naturalnych zbiorników
wodnych, wysuszonej z powodu działalności odkrywkowej kopalni gminie Kleszczów to fakt wyjątkowy. Znajdowanie pożywienia
w tych warunkach przychodzi im znacznie trudniej niż ich pobratymcom z Warmii i Mazur. W poprzednich latach bociany gniazdowały też w Rogowcu i na terenie innej posesji przy ul. Głównej. Gniazda w Rogowcu już nie ma, a drugie gniazdo w Kleszczowie od kilku
lat pozostaje niezamieszkane – podobno z powodu otaczających je
zbyt wysokich gałęzi. W tej sytuacji jedyne kleszczowskie boćki zasługują na wyjątkową życzliwość i troskę.
Oglądanie bocianów to ciekawe zajęcie nie tylko dla tych gospodarzy, których posesję ptaki wybrały na założenie gniazda. W pobliżu bocianich gniazd zatrzymują się też ciekawscy. Podglądanie
bocianiego życia okazuje się tak zajmujące, że (m.in. na stronie internetowej www.bocianyonline.pl) uruchomiony został dostęp
do kilkunastu kamer, zainstalowanych w sąsiedztwie gniazd. Można tu oglądać na żywo sceny z gniazd w Czarnkowie, Przygodzicach, Trzciance, Tarnowskich Górach, Szczyrku, Ustroniu, Żywko-

Zakład Ślusarski wykonuje:
• bramy (skrzydłowe, przesuwne)
• balustrady, kraty
Świadczy usługi w zakresie piaskowania
i konserwacji elementów stalowych.
Brudzice, ul. Wieluńska 113,
tel. kom. 600-203-345.

Sprzedaż
v ziemi ogrodowej
v piasku
v ziemi pod trawniki
Tel. 509 449 312

NR 8/316

wie, a także w Łasku, gdzie gniazdo zlokalizowane jest na terenie
miejskiej oczyszczalni ścieków.
(s)
Bocian biały jest ptakiem chronionym. Osiąga 100 cm długości i 200 cm rozpiętości skrzydeł. Samica jest nieco mniejsza od samca. Upierzenie obu płci jest jednakowe - głowa, tułów i brzuch białe, lotki skrzydeł czarne, dziób i nogi w kolorze czerwonym.
Gnieździ się na wysokich drzewach, często na słupach telegraficznych, kominach
i dachach. Gniazdo, kolistego kształtu, osiąga 1,5 m średnicy. Samica znosi 3-6 jaj
w dwudniowych odstępach, pisklęta wykluwają się z reguły po 35 dniach wysiadywania. Biało opierzone młode pozostają w gnieździe ok. 60 dni, dopiero w ostatnim tygodniu odważając się jednak na pierwsze próby lotu. Pełną samodzielność uzyskują po 70 dniach. Bociany zimują w południowej Afryce.

Na podst. informacji ze strony bocian.polska.pl

Recytowali „Tęczowe wierszyki”

7

kwietnia w Domu Kultury w Łękińsku odbył się IX Przedszkolno–
Szkolny Konkurs Recytatorski „Tęczowe wierszyki”, zorganizowany przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku. Uczestnicy mieli
wyrecytować dowolny wiersz Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima, z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa i pauz. Prezentacje oceniała komisja,
w której skład weszły nauczycielki języka polskiego (Jolanta Roczek i Danuta
Kuc) oraz logopeda Mariola Świderska–Kulka.
W konkursie wzięło udział 11 uczestników z zerówek i I klas szkół podstawowych oraz sześciolatki z przedszkoli. Najwyższe lokaty w gminnym konkursie zdobyli: I. Amelia Ochnio (SP Kleszczów) i Igor Gawłowski (PPS Łuszczanowice); II. Julia Blada (SP Łękińsko) i Ewa Śluga (PPS Łuszczanowice);
III. Wiktor Sulikowski (SP Kleszczów). Najlepsi recytatorzy zostali nagrodzeni
dyplomami, pucharami i książkami.
(s)

Ostatnie unijne pieniądze
dla przedsiębiorców

Jest jeszcze szansa, aby skorzystać z dotacji na szeroko rozumiany rozwój
gospodarki w regionie. O unijne pieniądze mogą ubiegać się głównie przedsiębiorcy z sektora MŚP, ale również jednostki naukowo-badawcze, samorządowe, szkoły wyższe czy instytucje otoczenia biznesu.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - jednostka pośrednicząca w przyznawaniu
środków unijnych - zamierza w tym roku ogłosić ostatnie 8 konkursów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które wyczerpią
pulę środków wspólnotowych na lata 2007-2013.
Do końca roku zostaną przeprowadzone nabory na:
• promocję marek i produktów regionalnych (terminy składania wniosków:
18 kwietnia – 23 maja oraz 16 sierpnia - 21 września),
• udział w targach i misjach zagranicznych (18 kwietnia - 31 maja),
• rozwój otoczenia biznesu (18 kwietnia - 31 maja),
• uzbrojenie terenów inwestycyjnych (9 maja - 15 czerwca),
• rozwój prac badawczo–rozwojowych w przedsiębiorstwach (23 maja 30 czerwca),
• bezpośrednie wsparcie inwestycyjne w przedsiębiorstwach (20 czerwca 27 lipca),
• rozwój mikro i małych przedsiębiorstw (27 czerwca – 29 sierpnia).
Więcej informacji na temat poszczególnych konkursów znajdą Państwo na
stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy: www.cop.lodzkie.pl. Punkt
Informacyjny COP funkcjonuje w Łodzi przy ul. Roosevelta 15, tel. 42/ 230 15 55,
230 15 56, e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

CENTROBUD Piotr Tatara
oferuje:
• nagrobki
• galanterię budowlaną
• schody, parapety
• płytki granitowe
Łuszczanowice 119 Tel. 500-188-513
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Można planować wakacje

lutym na łamach „Informatora” ogłosiliśmy ofertę Gminnego Ośrodka
Kultury w Kleszczowie, dotyczącą planowanych na tegoroczne wakacje form zorganizowanego wypoczynku, dofinansowanego w dużym stopniu
z budżetu gminy. Swoje propozycji GOK – tradycyjnie – umieścił też na plakatach i wysłał do szkół samorządowych. Zapisy prowadzone były do 21 lutego.
Po zebraniu zgłoszeń i wpłat GOK ogłosił przetargi na realizację sierpniowego
wypoczynku – zarówno krajowego, jak i zagranicznego.
Teraz, kiedy przetargi zostały rozstrzygnięte możemy podać więcej szczegółów na temat miejsc, do których na wakacyjny pobyt wyjadą uczniowie i studenci, zameldowani na pobyt stały w gminie Kleszczów.
• Uczniowie klas I–III ( 59 osób) wyjeżdżają na wypoczynek letni do miejscowości Pogorzelica. W Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Dziejba
leśna” będą przebywać od 6 do 19 sierpnia. W programie, przygotowanym przez firmę organizującą (Usługi Turystyczne „WAN–MAR” z Łodzi,
podczas pobytu nad morzem przewidziano dla dzieci: zajęcia na basenie,
zajęcia taneczne, dyskoteki, rozgrywki sportowe, ognisko z pieczeniem
kiełbasek, rejs statkiem, wstęp do parku wodnego, przejazd kolejką retro
(na trasie Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica), a także całodzienną
wycieczkę do Kołobrzegu.
UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu na parkingu obok Kompleksu SOLPARK
o godz. 9.00. Powrót – 19 sierpnia ok. godz. 20.00.
• Kolejna grupa uczniów klas I–III (42 osoby) wyjedzie na organizowany
samodzielnie przez GOK 7-dniowy pobyt w górach. Od 15 do 21 sierpnia
dzieci będą wypoczywać w tatrzańskiej miejscowości Małe Ciche, w ośrodku „Oliwia”.
UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu przed siedzibą GOK w Kleszczowie o godz. 9.00.
• Uczniowie klas IV–VI (107 osób) wyjadą w sierpniu do Łeby. Miejscem
ich dwutygodniowego pobytu (od 14 do 27 sierpnia) będzie Ośrodek
Wypoczynkowy „Fregata”. W programie pobytu, za którego organizację
odpowiadać będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAGANT”

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawiadamia,
że w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47,
wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 654, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 663, 664, 671,672, 675, 676, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 686, 687,
688, 689, 690, 693, 694, 695, 696, 697, 708, 709, 710, 720, 721, 722, 723,
724, 725, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759,
760, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775,
776, położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Łuszczanowice, gmina
Kleszczów pow. bełchatowski, woj. łódzkie.

Sprzedam pustaki
Porotherm Wienebergera
50 P+W.
Tel. 695-579-800
Sprzedam okna plastikowe
w kolorze białym,
używane – stan bardzo dobry.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 660 769 633

z Białegostoku, koloniści znajdą: zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe, aerobic, dyskoteki, rejs statkiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek, warsztaty
recytatorskie, wejście na basen, całodzienną wycieczkę do Szymbarku i na
Wieżycę, a także przejazd „bajkową kolejką” na ruchome wydmy.
UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu na parkingu przy Kompleksie SOLPARK
o godz.9.00. Powrót – 27 sierpnia ok. godz. 18.00.
• Uczniowie gimnazjum (96 osób) wyjadą na wypoczynek letni do Łeby.
W Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Słoneczko” będą przebywać od
8 do 21 sierpnia. Za organizację wypoczynku gimnazjalistów odpowiadać
będzie Biuro Podróży „KON - TIKI” z Wrocławia, które w swojej ofercie
zaproponowało takie atrakcje, jak: warsztaty plastyczne, zajęcia warsztatowe z podstaw komputera, fitness, dyskoteki, nauka pływania, akademia
wdzięku i urody, całodzienna wycieczka do Trójmiasta, rejs statkiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zajęcia na czterobatutowej trampolinie, piesza
wycieczka do Nowęcina, wyjście do parku wodnego.
UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu na parkingu obok Kompleksu SOLPARK
o godz.8.30. Powrót – 21 sierpnia ok. godz. 19.00.
• Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów (44 osoby) wyjeżdżają do Łeby. W Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtyckie Marzenie” będą wypoczywać i ćwiczyć nowy repertuar. Pobyt naszych muzyków
nad morzem potrwa od 7 do 20 sierpnia.
W programie zaproponowanym przez firmę organizującą - Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „WAGANT” z Białegostoku obok zajęć muzycznych znajdujemy: wyjścia na pływalnię, ognisko, rejs statkiem oraz półdniową wycieczkę
na słynne, ruchome wydmy koło Łeby.
UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu na parkingu przy Kompleksie SOLPARK
o godz.9.00. Powrót – 20 sierpnia ok. godz. 18.00.
• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (63 osoby niepełnoletnie) wyjeżdżają do Rimini we Włoszech na 14–dniowy obóz dydaktyczno–rekreacyjny, połączony z nauką języka włoskiego. Od 27 lipca do 7 sierpnia
będą przebywać w hotelu Britta ***.
UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu na parkingu przy Kompleksie SOLPARK
o godz.15.30.
• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (osoby pełnoletnie) i studenci wyjadą także na 14–dniowy obóz dydaktyczno-rekreacyjny, połączony
z nauką języka włoskiego. Będą przebywać w tym samym mieście i hotelu
co wymieniona wcześniej grupa.
o I turnus (53 osoby) - od 5 do 18 sierpnia
o II turnus (53 osoby) - od 16 do 29 sierpnia.
UWAGA: zbiórka w dniu wyjazdu na parkingu przy Kompleksie SOLPARK
o godz.15.30.
Organizatorem wypoczynku zagranicznego, wybranym przez GOK
w przetargu jest firma „Gandalf Travel” Agnieszka Gałkiewicz ze Rzgowa.
(s)

Wiosenne
warsztaty kulinarne

będzie kontynuowany cykl edukacyjnych pokazów kuW maju
linarnych, które z inicjatywy Urzędu Gminy w Kleszczowie

organizowane są w każdym półroczu. Przypomnijmy, że w połowie kwietnia odbyły się w trzech miejscowościach (Antoniówka,
Kamień, Dębina) zajęcia, poświęcone tematowi potraw wielkanocnych. Prowadziła je Urszula Stala – przedstawiciel Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Tematem zajęć, które zaplanowane zostały na maj, jest „Wiosenne grillowanie”. Grillowanie to zajęcie plenerowe. Inaugurację
pokazów zaplanowano więc na terenie altany biwakowej w Rezerwacie Łuszczanowice („Pod grzybkiem”). Miejmy nadzieję, że majowi „zimni ogrodnicy” nie utrudnią pokazów wiosennego grillowania.
Oto terminy majowych pokazów:
• Łuszczanowice – altana biwakowa, 10 maja (wtorek), od
15.30,
• Czyżów – plac przy świetlicy, 11 maja (środa), od 15.30,
• Rogowiec - plac przy świetlicy, 12 maja (czwartek), od 15.30.
(s)
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Turniej
będzie w maju

I

nformujemy, że kolejny Ogólnopolski
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta Gminy Kleszczów odbędzie się - zgodnie z ustaleniami z ostatniej edycji - w maju
br. Szczegółowe informacje zainteresowani
znajdą na gminnej stronie internetowej.

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
RZECZOZNAWCA
MAJĄTKOWY

TEL. 600-428-574
KUPIĘ
działkę budowlaną
(najchętniej
w okolicach lasu)
od 900 m2 do 1200 m2
w gminie Kleszczów.
Tel. kontaktowy:
603 537 259.

Młode
małżeństwo
kupi działkę

do 20 ar
na terenie gminy
Kleszczów.
Tel. 669-016-146
lub 783-614-984.

Sprzedam dom
w gminie Kleszczów

o pow. 108 m kw. + garaż,
działka 2000 m kw.,
gotowy do zamieszkania.
Tel. 692 316 233 lub
600 131 917.
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Sport
Omega gra
o pierwszą ligę

końca rozgrywki o mistrzoD obiegły
stwo drugiej ligi tenisa stołowego

mężczyzn. Zdecydowanie pierwsze miejsce i mistrzostwo grupy łódzko-świętokrzyskiej wywalczył zespół LKS Omega Kleszczów. Podopieczni trenera Longina Wróbla
nie przegrali żadnego meczu i wyprzedzili drugą drużynę w tabeli (UKS Bednary) aż
o 6 punktów. Drużyna Omegi występowała w następującym składzie: Wiktor i Waldemar Dzwonkowscy, Przemysław Gierak,
Kamil Trzcinka, Piotr Chrostowski, Karol
Chojnowski oraz Oskar Jażdżyk.
Teraz kleszczowian czeka barażowy
dwumecz o awans do pierwszej ligi. Przeciwnikiem Omegi będzie zwycięzca grupy
podkarpacko-małopolskiej GMKS Strzelec
Frysztak k/Rzeszowa.
Bez względu na wynik barażu tenisistom LKS Omega Kleszczów należą się
gratulacje, bo już sama gra o pierwszą ligę
jest niewątpliwie dużym osiągnięciem.
A oto końcowa kolejność w drugiej lidze: 1. LKS Omega Kleszczów, 2. UKS
Bednary, 3. MKS Łódź, 4. LKS Biała Rawska, 5. ŁTSR BroWęg Łask, 6. MacoviaFungis Maków, 7. ULKS Moszczenica,
8. MZKS Alit Ożarów, 9. Włókniarz Pabianice, 10. Energetyk Łódź, 11. Elta Łódź, 12.
Polonia Kielce.

Sport
ZSP Kleszczów
w mistrzostwach
powiatu

7

kwietnia drużyna piłkarzy Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych zagrała o mistrzostwo powiatu bełchatowskiego.
Zawody odbyły się na boisku ze sztuczną
nawierzchnią przy ZSP nr 4 w Bełchatowie.
Nasz zespół wygrał 3:1 z ZSP nr 4 i przegrał
z ZSO Zelów 1:2 oraz I LO z Bełchatowa
3:4. Ostatecznie zajął piąte miejsce.
***
Piłkarska drużyna dziewcząt z ZSP
w Kleszczowie rywalizowała o mistrzostwo
powiatu bełchatowskiego 8 kwietnia. Zawody odbywały się na kompleksie sportowym
przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie. Dziewczęta wywalczyły czwarte
miejsce, wygrywając 1:0 z II LO i 4:0 z ZSP
nr 3. W trzecim meczu przegrały z ZSP nr 4
w Bełchatowie 0:2.
Walcząc o trzecie miejsce spotkały się
z I LO z Bełchatowa. W rzutach karnych
minimalnie lepsze okazały się rywalki, które wygrały 3:2. W drużynie ZSP Kleszczów
wystąpiły: A. Bielecka – kapitan, K. Kozak,
P. Rogozińska, U. Mazik, A. Muszyńska,
I. Pabich, P. Misiak - bramkarka, E. Bugajska, A. Trajdos, M. Dudzińska, E. Dryja. Opiekunem drużyny jest nauczyciel wf Marcin Szymak.

Sport
Mistrzostwa w warcabach
w Rasach (gm. Drużbice) odbyły się indywidualne i drużynowe mistrzo10 kwietnia
stwa LZS powiatu bełchatowskiego w warcabach 64-polowych. W kategorii wieko-

wej do lat 13 pierwsze miejsce zajęła Malwina Piechura (LKS Omega Kleszczów). W klasyfikacji drużynowej kobiet spośród trzech uczestniczących drużyn najwyższe miejsce
zajęły Drużbice. Zespół LKS Omega Kleszczów (Malwina Piechura, Dorota Piechura, Jolanta Muszyńska, Katarzyna Kowalczyk) wywalczył II miejsce. Trzecią lokatę wywalczył
Zelów.
W rywalizacji mężczyzn uczestniczyły 4 drużyny. Wygrały Drużbice przed Zelowem,
LKS Omega Kleszczów (Borys Piechura, Arkadiusz Kowalczyk, Błażej Kątny, Lesław Jańczyk) i Bełchatowem.

Zaproszenie
Zarząd Klubu LKS Omega Kleszczów zaprasza dzieci (dziewczynki i chłopców) klas III i IV szkół podstawowych wraz z rodzicami na spotkanie z drużyną
piłki siatkowej kobiet. Nabór do sekcji piłki siatkowej LKS Omega Kleszczów
odbędzie się w dniu 7 maja (sobota) o godzinie 11 w Szkole Podstawowej w
Kleszczowie (sala sportowa).
W trakcie spotkania będzie prowadzony pokazowy trening piłki żeńskiej
przez zawodniczki Omegi Kleszczów z trenerem Markiem Kwiecińskim. Prosimy, aby dzieci zabrały ze sobą ubrania sportowe, gdyż będą mogły uczestniczyć w zajęciach.
Zarząd LKS Omega Kleszczów

15 - 30 IV `2011
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Sekcja
pływania

Jak grają
piłkarze?

liga
• 26 marca - MKP Boruta Zgierz –
Omega Kleszczów 0:2
• 2 kwietnia - Omega Kleszczów –
Włókniarz Konstantynów 2:2
• 9 kwietnia - Zjednoczeni Stryków –
Omega Kleszczów 0:3
Klasa okręgowa
• 12 marca - Omega II Kleszczów –
GLKS „Włókniarz” Moszczenica 4:3
• 20 marca - LKS Mierzyn – Omega II
Kleszczów 6:2
• 27 marca - Omega II Kleszczów –
LZS „Świt” Kamieńsk 3:4
• 2 kwietnia - GLKS „Zjednoczeni”
Bełchatów – Omega II Kleszczów
5:1
• 10 kwietnia - Omega II Kleszczów –
KS „Astoria” Szczerców 3:2.

KLESZCZOWSKI
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i 10 kwietnia na nowoczesnej pływalni „Olimpijczyk” w Gliwicach
zorganizowane zostały zawody pływackie Grand Prix Puchar Polski. Przyjechało prawie 330 zawodników z 65 klubów
z całej Polski, którzy rywalizowali o kolejne punkty do klasyfikacji generalnej całego sezonu Grand Prix. Publiczność mogła oglądać starty tak znanych pływaków
jak: Paweł Korzeniowski czy Aleksandra
Urbańczyk.
Klub LKS „Omega” Kleszczów reprezentowała Barbara Wasilewska, która
w swoim ulubionym stylu dowolnym wystartowała na czterech dystansach, zajmując następujące lokaty:
● 5. miejsce na 800 m, ● 13. miejsce
na 200 m, ● 5. miejsce na 400 m, ● 22.
miejsce na 100 m.

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia
dla wszystkich sportowców i sympatyków
Klubu: dużo zdrowia, radości, smacznego
jajka i mokrego dyngusa.

Zarząd LKS Omega Kleszczów
Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy • Awarie sieci telefonicznej i internetowej
zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział Łódźnależy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” pod
Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kurnumer telefonu (44) 731-37-13.
nosie (tel. 991).
• Awarie w sieci gazowej w dni robo• Awarie w gminnej sieci energetycznej
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa354 226.
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE • Awarie w sieci wodociągowej, kanalitel. 992.
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać • Awarie oświetlenia ulicznego należy zgław Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel.
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk
(44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.
Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 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
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Informacja PKS Bełchatów
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel „Imperial”
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Rejonowy Urząd Poczty
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
633-33-10
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-31-50
633-03-42
633-08-15
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-31-83
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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Podsumowania w OSP
å ciąg dalszy ze str. 5

Uczestnicy gminnego zjazdu w Łuszczanowicach wysłuchali sprawozdań, przedstawionych przez: prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Zw. OSP RP Kazimierę Tarkowską, komendanta Lechosława Baryłę, skarbnika Jarosława Bartoszewskiego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jana Rejka.
Odbyły się wybory 17-osobowego Zarządu Oddziału Gminnego Zw. OSP RP w Kleszczowie. W jego skład
weszli: Kazimiera Tarkowska – prezes, Wojciech Pikus – wiceprezes, Lechosław Baryła
– komendant gminny, Jarosław Bartoszewski –
skarbnik, Krzysztof Zasuwa – sekretarz oraz
12 członków. Wybrano
Zarząd Oddziału Gminnego
też Gminną Komisję Rewizyjną, w składzie: Jan Rejek – przewodniczący oraz członkowie:
Ryszard Szczepocki i Ireneusz Muskała.
Członkami, wybranymi do Zarządu Oddziału Powiatowego Zw.
OSP RP w Bełchatowie są: Kazimiera Tarkowska oraz Lechosław
Baryła.
(s)

N

Zwycięska fotografia

iezależna Telewizja Lokalna Radomsko ogłosiła jesienią konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie”. Uczestnik mógł zgłosić tylko jedną
pracę w formie gotowego zdjęcia, lub w formacie cyfrowym. Konkursowa komisja kwalifikowała do finału 10 prac. Zadanie wskazania zwycięzcy należało
do telewidzów, którzy na swoich faworytów głosowali za pomocą esemesów.
Głosowanie trwające od 26 lutego do 12 marca przyniosło sukces fotografii, zgłoszonej na konkurs
przez mieszkańca Kleszczowa – Piotra Gronczyńskiego.
Piotr otrzymał główne konkursowe nagrody: ramkę cyfrową, dwie książki (w tym m.in.
„Sekrety fotografii”) oraz firmowe gadżety NTL Radomsko.
Gratulujemy sukcesu
i zachęcamy innych mieszkańców gminy do udziału
w podobnych konkursach.
(s)

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny
oraz Wesołego „Alleluja”
życzą
Zarząd i Pracownicy
Zakładu Komunalnego
„Kleszczów” Sp. z o.o.
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Odkryli twórczą pasję
å ciąg dalszy ze str. 7
Na początek wybrał angobę, która miała dać motyw dekoracyjny w kolorze czarnym. Nie wiadomo dlaczego finalny kolor okazał
się… niebieski. Z czasem zaczął sam eksperymentować z robieniem angoby domowym sposobem, na bazie tlenku manganu. Tak
bardzo się zaangażował, że nie wyobraża sobie życia bez lepienia
ceramiki z gliny. Efekty pracy, która często pochłania go przez kilka
godzin dziennie, Grzegorz Sołtyszewski prezentuje na stronie internetowej http://grzechumaly.web-album.org. W tej chwili jest na niej
ponad 110 fotografii wyrobów z gliny.
Halina Skoczyńska, mieszkanka Kleszczowa także uczestniczyła w pierwszej turze warsztatów ceramicznych. Z przyjemnością zapisała się na kolejne zajęcia. Przyznaje, że najlepiej lubi lepić wazony, które przybierają różne formy. Przychodzi na zajęcia do GOK-u
z gotowym pomysłem, rozrysowanym na kartce. Czasem też korzysta z podpowiedzi instruktorki.
- Od jesieni zrobiłam siedem prac – opowiadała pod koniec lutego, na finiszu zajęć. - Moje wazony mają np. kształt ludzkiej postaci, albo amfory umieszczonej na nodze słonia. Dzisiaj ulepiłam figurę żurawia, który z dzbanka pije wodę.
Pracami wykonanymi w ramach warsztatów przez cztery miesiące udekorowany został główny hol Gminnego Ośrodka Kultury.
Wystawa otwarta specjalnie z okazji gminnych obchodów Dnia Kobiet była dostępna do poniedziałku 18 kwietnia. Po tym dniu twórcy
częścią prac podzielili się z GOKiem, a część włączyli do domowych
zbiorów.
W marcu na dwa miesiące
uczestnicy warsztatów wzięli (- Tak
dla chwili odpoczynku – mówi Alicja Przydryga) rozbrat z gliną i zajęli się całkiem nową dla siebie dziedziną twórczości – wykonywaniem Wystawa ceramiki w kleszm.in. małych form witrażowych.
czowskim domu kultury
- Wykorzystujemy do tego specjalne amerykańskie szkło witrażowe, łączone techniką Tiffany’ego z pomocą samoprzylepnej taśmy miedzianej, potem lutowanej –
zdradza pani Alicja.
J. Strachocki

l geometria kół
l diagnostyka
komputerowa
l obsługa klimatyzacji

l ustawianie świateł
l opony zimowe Promocja!!!
l komputerowe
wyważanie kół

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405
andrzej-auto@o2.pl

Przyjmę ucznia na praktykę

