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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy Mieszkańcom Gminy Kleszczów
serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech radość płynąca z cudu Zmartwychwstania
zagości w naszych domach
i będzie dla wszystkich źródłem spokoju,
a także nadziei na lepszą przyszłość.
Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów
HENRYK MICHAŁEK

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
KAZIMIERZ HUDZIK

Zadaszenie
na stadionie
W trakcie wakacyjnej przerwy w ligowych rozgrywkach na stadionie gminnym
w Kleszczowie zostanie zbudowane zadaszenie nad trybunami. Urząd Gminy przystąpił do wyboru wykonawcy tej inwestycji.

Więcej – na str. 2.

„Gliniane” warsztaty
Gminny Ośrodek
Kultury zorganizował zajęcia w pracowni ceramicznej dla czterech
grup uczestników.
Specjalistyczne
warsztaty prowadziła wykładowca
wrocławskiej ASP
– Karina Marusińska.
Więcej – na str. 4 i 7.

Zacięte eliminacje
Otwarte drzwi w ZSP Kiedy obwodnica?

30 marca wszyscy, którzy chcieli poznać
„od kuchni” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie mogli wziąć udział
w Dniu Otwartym. Program wypełniony różnymi zajęciami i atrakcjami trwał od godz.
9 do 17.
Relacja – w następnym wydaniu „IK”.

Kierowcy korzystający z „garbatej” powiatowej drogi między Czyżowem i Kleszczowem niecierpliwie spoglądają na gładką
i szeroką jezdnię obwodnicy. Kiedy będą
mogli z niej korzystać?
Więcej na str. 3.

Dwunastu uczniów szkół podstawowych
z Kleszczowa i Łękińska rywalizowało w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież
zapobiega pożarom i chroni środowisko”.
Eliminacje odbyły się także w kleszczowskim gimnazjum.
Więcej na str. 8.
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Budowa skateparku

rząd Gminy ogłosił kolejny przetarg na budowę skateparku. Ten rekreacyjny obiekt, służący do wyczynowej jazdy
na rolkach i deskorolkach ma powstać w Łuszczanowicach, na placu po dawnym budynku szkolnym. Projekt skateparku opracowali w październiku 2010 r. projektanci gliwickiej firmy AnArchi Group.
Inwestycja zaplanowana na 2011 r. nie doszła do skutku m.in. ze
względu na wygórowane oczekiwania finansowe wykonawcy, który
zgłosił się do pierwszego przetargu.
Rolkowisko zostanie umieszczone na płycie żelbetowej o powierzchni 680 m kw. Do płyty (która dzięki barwnikom dodanym do
betonu będzie miała zielony kolor) zostaną przytwierdzone elementy betonowe, służące do ekstremalnych popisów rolkarzy i deskorolkarzy. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotować także ze
stalowej blachy odpowiednie najazdy dla poszczególnych urządzeń
oraz system barierek ochronnych i ciągi komunikacyjne (chodniki)
o powierzchni ponad 300 m kw.
Na rysunku, który jest elementem szczegółowego projektu architektoniczno-budowlanego wykonanego przez AnArchi Group
s.c., można zobaczyć rozmieszczenie elementów skateparku.
(s)

KOMUNIKATY

S

ołtysi Krzysztof Piątczak i Barbara Kaczmarek zwołali w swoich miejscowościach zebrania wiejskie. W Żłobnicy zebranie odbyło się 9 marca. Wziął w nim udział sekretarz gminy
Kazimierz Hudzik, radny Lesław Jańczyk, kierownik referatu inwestycji Robert Olewiński oraz opiekun samorządu - Mirona Frukacz.
Dwa tygodnie później, 23 marca zebrali się mieszkańcy Czyżowa. Oprócz sekretarza gminy i kierownika referatu inwestycji w tym
zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Gminy Kleszczów,
Henryk Michałek oraz radna Krystyna Ciesielczyk, a także opiekun
samorządu - Kazimierz Mikus.
Wspólnym wątkiem w obydwu zebraniach było omówienie przez
kierownika referatu inwestycji, Roberta Olewińskiego głównych kierunków działania gminy z uwzględnieniem inwestycji planowanych
do realizacji w danym sołectwie. Inne, poruszane w trakcie zebrań
wątki i przyjęte wnioski były odzwierciedleniem tego, co najbardziej
nurtuje mieszkańców. Nie zawsze były to tematy lokalne, dotyczące własnego podwórka. Mówiono też o sprawach, które mogą być
ważne w kontekście dalszego rozwoju gminy Kleszczów.
W Żłobnicy dyskusja dotyczyła m.in. sprawy budowy zakładu
przetwarzania odpadów, planowanego przez spółkę Eko-Region
Kleszczów w Bogumiłowie i przebudowy dotychczasowego internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na hotel.
W Czyżowie oprócz tematu kompleksowej rozbudowy infrastruktury technicznej całej wsi dyskutowano o ostatecznej lokalizacji boiska sportowego, którego oczekują mieszkańcy. Była także
mowa o planowanej budowie drogowego skrótu przez zwałowisko wewnętrzne kopalni, zakończeniu budowy odcinka obwodnicy gminnej oraz przebudowie drogi powiatowej na odcinku Czyżów
– Kalisko.
(s)

Rozstrzygnięty konkurs

Zakończony został konkurs związany z wyborem opiekunów
dziennych, którzy będą mogli prowadzić działalność w zakresie
opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do 3 lat. Na terenie
gminy Kleszczów taką działalność prowadzić mogą: ● Ilona
Górazda (Kleszczów), ● Barbara Matuszczak (Wolica), ● Joanna
Muskała (Wolica), ● Aneta Zakrzewska (Kleszczów).
Komunikaty organizacyjne dla rodziców zainteresowanych
korzystaniem z usług opiekunek dziennych podawane będą na
stronie internetowej www.kleszczow.pl.

Pomoc w wypełnianiu wniosków

Od 15 marca rolnicy mogą składać w powiatowych biurach
ARiMR wnioski o przyznanie unijnych dopłat bezpośrednich. Tak,
jak co roku, z inicjatywy Urzędu Gminy rolnicy z terenu gminy
Kleszczów mogą liczyć na pomoc w prawidłowym wypełnieniu
wniosków przez przygotowane do tego osoby. Pomoc można
uzyskać w Gminnym Centrum Informacji (ul. Główna 122).
Przypominamy godziny pracy GCI:
• poniedziałek, wtorek, piątek – 8.00-16.00,
• środa, czwartek – 12.00-20.00.

Informacje 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 pełni dyżury w Urzędzie Gminy
w Kleszczowie. W godz. 8.30–12.00 osoby niepełnosprawne lub
ich rodziny mogą uzyskać informacje o uprawnieniach, dostępnym
wsparciu i możliwościach zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Najbliższy dyżur przedstawiciela PCPR odbędzie się
w czwartek 12 kwietnia.

Zebrania w Żłobnicy
i Czyżowie

W

Trybuny pod dachem

ramach modernizacji gminnego stadionu w Kleszczowie powstanie stałe zadaszenie nad trybunami. Szczegółową dokumentację tej inwestycji przygotowało na zlecenie Urzędu Gminy Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „JUKON PROJEKT”
z Bełchatowa. Zadaszenie stadionu zostanie umieszczone na 21
słupach stalowych o łukowym kształcie. Do stalowej konstrukcji zostaną zamocowane przepuszczające światło płyty poliwęglanowe
o grubości 8 mm.
Tak, jak w wielu obiektach komunalnych pojawią się tu kolory
bazujące na barwach gminy. Słupy stalowe pomalowane będą na
żółty kolor, a płyty poliwęglanowe będą zabarwione na zielony kolor. Żółty i zielony kolor
mają też krzesełka na
widowni.
Obok prac typowo
budowlanych wykonawca zadaszenia trybun
będzie miał do ułożenia 95-metrowy odcinek
kanalizacji deszczowej,
a także wykonanie instalacji elektrycznej, zasilającej oświetlenie trybun.
W trwającym właśnie przetargu termin składania ofert ustalono
na 27 marca. Do tego dnia do Urzędu Gminy wpłynęło 5 ofert. Prace związane z budową zadaszenia mają być zrealizowane pomiędzy 11 czerwca i 31 sierpnia br.
(s)
Wykorzystane wizualizacje pochodzą z projektu budowlanego, wykonanego przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „JUKON PROJEKT”
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Najpóźniej
za dwa miesiące…
… pojedziemy nowym, ponad 5-kilometrowym odcinkiem
obwodnicy gminnej. Przypomnijmy, że przetarg na jego budowę odbył się w 2010 r. Umowa z wykonawcami (konsorcjum firm
DROG-BUD Sp. z o.o. Częstochowa oraz Himmel i Papesch
Opole Sp. z o.o.) podpisana została w grudniu 2010 r., a prace rozpoczęły się wiosną, kilka miesięcy później. Koszty budowy wycenione zostały na 34,9 mln zł. Termin zakończenia robót,
zapisany w umowie, to koniec maja 2012 r.
– Prace drogowe na IV etapie obwodnicy Kleszczowa zaawansowane są już w ok. 85% – mówi Agnieszka Kowalska, inspektor ds. inwestycji drogowych w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. – Obecnie trwają starania o uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie nowego obiektu mostowego. Po zakończeniu prac,
które pozostały do wykonania w rejonie mostu i zjazdu w kierunku Czyżowa, ruch drogowy zostanie skierowany poprzez nowy
most, aby wykonawca mógł wykonać pozostały zakres zadania
czyli ścieżkę rowerową na odcinku drogi powiatowej od zjazdu
do Czyżowa przez istniejący most do włączenia się obwodnicy
Kleszczowa w drogę powiatową 1500E.
Konieczne jest także podwyższenie o 5
metrów słupa wysokiego napięcia, ustawionego w pobliżu połączenia
drogi powiatowej z budowanym odcinkiem obwodnicy. Bez przeprowadzenia tej operacji, która ma nastąpić w pierwszych dniach
kwietnia, przewody energetyczne zwisałyby zbyt nisko nad fragmentem nowej drogi.
(s)

Kurs chemizacyjny
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów ogłasza zapisy na
szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin
sprzętem naziemnym (kurs chemizacyjny) dla mieszkańców
gminy Kleszczów.
Szkolenie zostanie zorganizowane pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej 15-osobowej grupy. Fundacja dofinansuje
szkolenie w wysokości:
• 50 % kosztów pracującym mieszkańcom gminy Kleszczów,
• 70% kosztów bezrobotnym mieszkańcom gminy.
Warunkiem uczestnictwa w kursie, oprócz stałego zameldowania, jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł.

Projekt „Pomyśl o jutrze”

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż w ramach projektu
„Pomyśl o jutrze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, od 2 kwietnia będą przyjmowane wnioski o:
• zorganizowanie stażu dla bezrobotnych,
• przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Ponieważ w projekcie priorytetowo traktowani są uczestnicy powyżej
50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski:
• pracodawców deklarujących przyjęcie na staż osób z w/w grup,
• osób bezrobotnych z w/w grup, ubiegających się o dofinansowanie.
Informujemy ponadto, iż osoby bezrobotne ubiegające się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, które nie posiadają wiedzy
teoretycznej lub praktycznej z zakresu przedsiębiorczości będą uczestniczyć w szkoleniu „Własna firma na rynku europejskim”.
Więcej informacji na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl.
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Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. z/s
w Kleszczowie przy ul. Głównej 41

rozpoczyna wymianę wodomierzy.
W związku z tym prosi Mieszkańców gminy Kleszczów o
umożliwienie dostępu do urządzeń pomiarowych w celu ich
wymiany. Pracownicy Zakładu posiadać będą upoważnienia
oraz identyfikatory.
Jako pierwsze będą wymieniane liczniki w miejscowościach Żłobnica i Antoniówka.

Odbiorą odpady

EKO-REGION sp. z o. o. przeprowadzi w dniach 5 i 6 kwietnia bezpłatny
odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji na terenie
gminy Kleszczów. Odpady będą odbierane od godziny 6.00 sprzed posesji według
następującej kolejności:
• 5 kwietnia: ● Rogowiec, ● Kamień, ● Dębina, ● Żłobnica, ● Antoniówka,
● Łuszczanowice, ● Kol. Łuszczanowice, ● Wolica, ● Czyżów.
• 6 kwietnia:
o Łękińsko: ● ul. Północna, ● ul. Modrzewiowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Miła,
● ul. Ustronna, ● ul. Rolna, ● ul. Długa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Poprzeczna,
● ul. Akacjowa, ● ul. Leśna, ● ul. Klonowa, ● ul. Szkolna.
o Kleszczów: ● ul. Główna, ● ul. Sosnowa, ● ul. Słoneczna, ● ul. Szkolna,
● ul. Tylna, ● ul. Krótka, ● ul. Polna, ● ul. Boczna, ● ul. Ogrodowa, ● ul.
Łączna, ● ul. Osiedlowa, ● ul. Niska, ● ul. Poprzeczna, ● ul. Cicha, ● ul.
Wysoka, ● ul. Sportowa, ● ul. Spacerowa, ● ul. Źródlana, ● ul. Brzozowa,
● ul. Wspólna, ● ul. Kalinowa, ● ul. Topolowa, ● ul. Wrzosowa, ● ul. Jagodowa, ● ul. Jarzębinowa, ● ul. Południowa, ● ul. Leśna, ● ul. Jaśminowa,
● ul. Poziomkowa, ● ul. Liliowa, ● ul. Słonecznikowa, ● ul. Chabrowa, ● ul.
Krokusowa, ● ul. Kwiatowa, ● ul. Tulipanowa, ● ul. Wiśniowa, ● ul. Różana, ● ul. Malinowa, ● ul. Miła, ● ul. Irysowa.
Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi dojazdowej. Odbierane będą:
• radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
• lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
• opony z samochodów osobowych,
• złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
• dywany, wykładziny, meble,
• duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki,
wiadra,
• elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
• odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
• akumulatory.
Nie będą odbierane:
• odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
• odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
• szkło w żadnej postaci,
• duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
• odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• odpady zawierające azbest – eternit.
UWAGA !!!
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny
6.00 rano w wyznaczonym dniu EKO-REGION Sp. z o.o. nie gwarantuje ich
odbioru. Samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne
zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami i miejscowościami jest jednokrotny.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44/ 633 08 15
wew. 221.

Gabinet rehabilitacji – dłużej

Dzięki staraniom podjętym przez Urząd Gminy mieszkańcy gminy Kleszczów
będą mogli korzystać z gabinetu rehabilitacji i gabinetu masażysty w dodatkowych
godzinach. Podajemy godziny otwarcia tych gabinetów, które będą obowiązywać
od 2 kwietnia do końca czerwca 2012 r.:
• Poniedziałek, wtorek, środa, piątek - godz. 11.00-17.00.
• Czwartek - godz. 9.00-15.00.
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Pracowali w glinie

przedpołudnie. W pracowni ceramiki, urządzonej
W torkowe
w piwnicach Gminnego Ośrodka Kultury przy stołach pracu-

je 12 osób. Są skupione, zajęte tylko nadawaniem kształtu lepionym
z gliny naczyniom. Każda z prac umieszczona jest na obrotowej
podstawce, nazywanej toczkiem. Na stołach prawdziwie twórczy
bałagan – ułożona na grafitowej folii miękka, szara glina, plastikowe
kubeczki z wodą, jednorazowe talerze, drewniane łopatki, których
gospodynie używają w kuchni, różnych rozmiarów noże. Plastikowe
talerze wypełnione są ziarenkami ryżu, makaronem „muszelki”, kukurydzianymi płatkami śniadaniowymi…

Lepią „w powietrzu”
Ubrudzone w szarej glinie ręce ugniatają kolejne kęsy materiału.
Potem robią gliniane paski, albo wałki, których fragmenty stopniowo
doklejają do ścianek umieszczonego na toczku naczynia. Potem,
aby zespolić doklejone fragmenty w jedną strukturę wygładzają wilgotną, plastyczną masę. Dwie godziny po rozpoczęciu zajęć praca
jest na tyle zaawansowana, że wykonywane naczynie da się już nazwać. Tu powstaje asymetryczny, pochylony w jedną stronę wazon.
Tam – stabilna donica z bardzo grubymi ściankami. Tu znowu pękaty wazon z wąską, długą szyjką, podobny trochę do bukłaka. A na
innym toczku spoczywa pojemna misa.
Do tworzenia prac nie używają żadnej formy. Zgodnie z językiem instruktora te prace powstają „w powietrzu”. Z pewnością jest
to trudniejsze niż korzystanie z gotowej formy, która zapewnia dużą
dokładność i dokładne odwzorowanie powstających prac. Ta metoda daje jednak szersze pole do twórczych popisów.
Tylko jedna osoba nie ma stałego miejsca pracy. Podchodzi
kolejno do uczestników zajęć i podpowiada im, a to jak wygładzić
ścianki gotowego już naczynia, a to jak wykonać ażurowe zdobienia przy zwieńczeniu wazonu, albo przygotować zdobniczy detal,
który potem zostanie doklejony do gładkiej ścianki naczynia z gliny. Tą osobą jest Karina Marusińska – absolwentka studiów z wzornictwa i projektowania ceramiki, a obecnie wykładowczyni wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Została zaproszona przez Gminny
Ośrodek Kultury w Kleszczowie, by poprowadzić specjalne zajęcia
z czterema różnymi grupami.
– Dla mnie glina jest medium, narzędziem do pewnej formy wypowiedzi – mówi pani Karina. – Jeśli chcę o czymś powiedzieć, albo
wyrazić coś w sposób artystyczny to używam tego właśnie materiału. Odkryłam to chyba z piętnaście lat temu, będąc w liceum plastycznym.

Okazja do spotkań z ludźmi
Przyglądam się zajęciom, w których w zdecydowanej większości uczestniczą osoby nie będące nowicjuszami. Umiejętność lepienia glinianych naczyń opanowały w 2010 roku, kiedy to przy
współpracy Agencji Rozwoju Regionalnego „Arreks” oraz GOK
w Kleszczowie realizowany był (z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego) projekt „Garncarstwo – sposób na integrację społeczną”. Projekt zakończył się uroczystym wernisażem,
a większość uczestników wyraziła chęć kontynuowania nowo odkrytej pasji podczas regularnych zajęć organizowanych przez gminną placówkę.
Realizowany przez „Arreks” projekt pamięta mieszkająca
w Kleszczowie Halina Skoczyńska.
Od tamtej pory
warsztaty ceramiki w GOK zajmują w jej kalendarzu stałe miejsce.
å ciąg dalszy na str. 7

Żywa lekcja historii

W Austrii u bauera

P

ani Cecylia Blada (rocznik 1919) wyszła za mąż w 1938 roku.
Razem z mężem Bolesławem zamieszkała w domu teściów,
w Czyżowie. W roku 1939 coraz głośniej i z coraz większą trwogą
mówiło się o nadchodzącej wojnie. Te obawy nasilały się, kiedy kolejni mężczyźni otrzymywali wezwania do wojska. W Czyżowie kilka osób dostało karty powołania już w marcu 1939 roku. A parę dni
przed wybuchem wojny kartę powołania otrzymał brat jej męża.
Szykował się na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Miał tam dotrzeć 26 sierpnia. Paczkę z prowiantem i ubraniem na zmianę załadował na wóz, którym na Jasną Górę mieli dojechać jego rodzice. Do Częstochowy nie dotarł, bo przed wyjściem na pielgrzymkę
rano odebrał wezwanie do jednostki. Paczka przydała się w podróży do wojska. Tego samego dnia karty powołania otrzymało jeszcze
trzech innych mieszkańców Czyżowa.
– Bałam się wojny. Byliśmy młodym małżeństwem i wojna mogła mnie rozdzielić z mężem – wspomina. Kiedy wojna stała się faktem nastały trudne czasy. Martwiono się o los tych, którzy poszli na
front. Zwracano uwagę, by nie narazić się Niemcom, którzy coraz
odważniej panoszyli się w polskich miejscowościach. Młodzi ludzie
stale narażeni byli na ryzyko zatrzymania i wywózki na roboty przymusowe. Niemcy potrzebowali siły roboczej, która na terenie Rzeszy byłaby w stanie zastąpić mężczyzn powoływanych do Wehrmachtu i wysyłanych na front.
W rodzinie pani Cecylii lata wojny upływały bez większych,
a tym bardziej tragicznych zdarzeń. Aż do pewnej nocy w drugiej
połowie kwietnia 1944 roku. W Czyżowie Niemcy urządzili nocną łapankę, łapankę jakie zdarzały się już wcześniej w innych miejscowościach gminy Kleszczów.
– To było zaraz po Wielkanocy – opowiada pani Cecylia. –Tę
akcję organizował niemiecki wojskowy. Byli z nim dwaj Niemcy, którzy wtedy mieszkali w Rogowcu i wezwany - jako świadek - gospodarz z sąsiedniej wioski. Nakazali teściowi, żeby uszykował wóz
i zawiózł mnie razem z mężem i dwójką naszych dzieci do Łękawy.
W ten sam sposób zebrali kilka innych wysiedlanych rodzin.
W Łękawie zatrzymani Polacy zostali wsadzeni na ciężarówki
i przewiezieni do Grocholic. W miejscowej remizie i na parterze, i na
piętrze pełno było zgromadzonych ludzi. Żandarm w wejściu pilnował, by nikt nie uciekł.
–Za jakiś czas przyjechały następne ciężarówki i wywiozły
wszystkich do Łodzi. Najpierw trafiliśmy do łaźni na obowiązkową
kąpiel, a potem do obozu przejściowego, który hitlerowcy urządzili
na ulicy Łąkowej w dawnej fabryce.
Nie było wiadomo, jak długo pozostaną w tym obozie i dokąd
zostaną wywiezieni. Mało kto był przygotowany na dłuższą podróż.
Pani Cecylia najbardziej martwiła się o niespełna roczną córeczkę. Z domu w Czyżowie zdążyła zabrać na drogę tylko dwa duże
bochenki wiejskiego chleba. Nie miała żadnych naczyń. Na szczęście udało jej się skontaktować z siostrą męża, która w tym czasie
mieszkała w Łodzi. Zaopatrzyła ich ona w jakieś naczynia i garnki.
Przydały się niedługo potem, kiedy pociągiem z dworca Łódź Kaliska dojechali przez czeską Pragę do Wiednia. Osobowe wagony,
w których byli przewożeni mieściły od 3 do 4 rodzin. Na dworcu kolejowym w Wiedniu mieli dłuższy postój. Tu wszyscy otrzymali ciepły, pierwszy od kilku dni posiłek – ziemniaczaną zupę. Do garnków
wzięła zapas zupy na dalszą podróż.
– Pilnowali nas uzbrojeni żandarmi. Nie wiedzieliśmy, dokąd
nas zawiozą – opowiada. Pociąg stał w Wiedniu około półtorej godziny, potem ruszyli w dalszą drogę. W środku nocy obudziły ich
głośne komendy: Aufstehen! Aufstehen! (Wstawać!). Wagony pootwierano, wysiedli i ustawieni w czwórki ruszyli w drogę. Wkrótce okazało się, że dotarli do austriackiego miasta Graz. W drodze
do obozu mijali zbombardowany dom, na którego gruzach leżały
świeże wieńce. Parę dni później obudził ich nocny alarm. W obawie
przed nalotami zapędzono ich do schronów. W obozie przejścio-
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wym w Grazu przebywali około dwóch tygodni. Byli tam ludzie różnych narodowości.
Potem była dalsza podróż pociągiem przez Austrię, aż do Villach w pobliżu granicy włoskiej. Pani Cecylia pamięta, że w trakcie
tej jazdy ubywały ze składu kolejne wagony. Kolejne rodziny przymusowych robotników kierowano do różnych austriackich miejscowości. Tych, którzy pozostali w transporcie wysadzono w Villach na
plac. Przybyli bauerzy oglądali ich uważnie. Do pracy na gospodarstwie potrzebni byli robotnicy silni i dobrze zbudowani. Ten, który
wyglądał na zdrowego i silnego był zaraz zabierany.
Pobyt w Villach trwał dwa dni. Rodzina Bladych (pani Cecylia,
jej mąż Bronisław, 5-letni syn Władek i niespełna roczna córeczka
Jadwiga), a także ich znajomi z Czyżowa – Adaszkowie z dziećmi

zostali przewiezieni do powiatowego miasteczka Hermagor. Była to
podgórska miejscowość. Niedaleko rozciągały się Alpy. Byli umęczeni podróżą i głodni. Nic dziwnego, że pani Cecylia zapamiętała
podany tu gorący posiłek.
– Zupa grochowa była taka smaczna! Pachniała dodanym do
niej czosnkiem, a chleba dali nam tyle, ile kto chciał.
Ich podróż dobiegała kresu. Bauer w towarzystwie żołnierza załatwił formalności i kazał im wsiadać na wóz. Powiedział, że w domu
będą za dwie godziny. Mieli do przejechania ponad 30 kilometrów.
Wóz na drewnianych kołach trząsł niemiłosiernie na górskich, kamienistych drogach. W końcu poprzez miejscowość Kötschach dotarli do miejsca swojego przeznaczenia. Trafili do gospodarstwa,
którym zarządzał Josef Walmayer. W osadzie były w sumie trzy gospodarstwa. „Ich” bauer hodował 34 sztuki bydła. Dojne krowy pasły
się w pobliżu gospodarstwa, a reszta bydła (owce, jałowizna, konie)
przebywały na pastwiskach położonych dalej, w górach.
Pobytu w Austrii pani Cecylia nie wspomina najgorzej. I ona,
i mąż pracowali ciężko, ale byli dobrze traktowani przez gospodarza i jego rodzinę. Najgorsza była rozłąka z bliskimi w Polsce. Co tydzień starali się pisać list do rodziny w Czyżowie i do siostry męża,
mieszkającej w Łodzi. To z tej polskiej korespondencji dowiedzieli
się, dokąd trafili Adaszkowie. Okazało się, że mieszkają niedaleko,
w Weißbriach. Mogli się więc odwiedzać. Ułatwiały im to przepustki wydane w austriackiej gminie. W gospodarstwie Josefa Walmayera pracowali do końca wojny. Mieli nadzieję, że szybko wrócą do
Polski. Powrotna droga okazała się jednak bardziej skomplikowana,
prowadziła przez Włochy. Był koniec maja 1945 roku. Do Hermagor
odwiózł ich wozem brat bauera. Stąd ruszyli pociągiem w kierunku Villach W nadzorowanym przez Anglików obozie przejściowym
w Arnstein przebywali około trzech dni. Było tu widać ślady wojny,
m.in. wykolejone i zbombardowane pociągi. Mieszkali w trudnych,
prowizorycznych warunkach. Potem był kolejny pobyt w obozie
przejściowym w Villach, gdzie dowiedzieli się, że nie mogą wracać
do Polski, bo nie mają odpowiednich dokumentów.
Ruszyli pociągiem do Włoch i dotarli do Udine. Pani Cecylia
wspomina m.in. jazdę długimi, alpejskimi tunelami. Jakież musieli przeżyć wzruszenie, kiedy w Udine w pobliżu budynku udekorowanego dwiema biało-czerwonymi flagami spotkali ziomków z Czyżowa – rodzinę Adaszków. Od tej pory nie rozstawali się już, aż do
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powrotu do Polski. We Włoszech nie spędzali czasu w jednym miejscu. Przemieszczali się na południe Italii, mieszkając w tymczasowych obozach m.in. w Padwie i Bolonii. Wśród Polaków - cywili,
którzy z robót przymusowych trafili do Włoch po zakończeniu wojny było wielu mieszkańców Kresów i Lubelszczyzny. Wszędzie też
widać było polskich żołnierzy z 2 Korpusu Polskiego, którymi – jak
pamiętamy – dowodził gen. Władysław Anders i którzy odegrali tak
ważną rolę w wyzwoleniu Włoch.
W obozach mieszkali głównie pod namiotami. Doskwierały
im upały. Pani Cecylii nie odpowiadała włoska kuchnia, drażnił ją
wszechobecny zapach oliwy, nie smakował jej podawany na różne
sposoby makaron. Najbardziej tęskniła za ciemnym, polskim chlebem. Pobytu we Włoszech nie wspomina też dobrze z innego powodu – choroby dzieci. Zachorowały na odrę i znalazły się w szpitalu. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Jesienią mały
Władek razem z innymi polskimi dziećmi zaczął chodzić na zajęcia w szkole. Naukę przerwał na początku grudnia, kiedy zapadła
decyzja o powrocie do Polski. W długą, 6-dniową podróż wyruszyli
6 grudnia. Jechali w wagonach towarowych, pozbawionych jakiegokolwiek ogrzewania. Zapobiegliwi mężczyźni jeszcze we Włoszech wstawili do wagonu żelazny piecyk i zabrali zapas drewna. Dzięki temu raz na dzień można było ugotować ciepły posiłek,
a dodatkowo nieco się ogrzać.
Z tego powrotu, zorganizowanego staraniem Czerwonego
Krzyża, pani Cecylia pamięta bardzo długi postój na terenie Czechosłowacji. Polską granicę przekroczyli w Międzylesiu, koło Bystrzycy Kłodzkiej. Na tablicach i drogowskazach powtarzała się
niemiecka nazwa tej miejscowości – Mittewalde. Przez pewien
czas po wojnie utrzymywali listowny kontakt z rodziną Josefa Walmayera. Dowiadywali się z tych listów m.in. o przychodzących na
świat dzieciach. Ich bauer doczekał się dwóch synów i córki. Kiedy
Władek, najstarszy syn pani Cecylii, kupił sobie pierwszy samochód
– małego fiata, postanowił odwiedzić Austrię. Pojechali razem z ojcem, by przypomnieć sobie miejsce, w którym spędzili jeden wojenny rok.
J. Strachocki
Tekst powstał w oparciu o zarejestrowaną kamerą rozmowę, którą
w marcu 2010 roku z Cecylią Blady przeprowadzili nauczyciele Szkoły Podstawowej w Łękińsku: Elżbieta Roczek i Michał Rejniak. Dziękuję za udostępnienie nagrania.

Największe zasoby archiwalne dotyczące niewolniczej i przymusowej pracy na rzecz Trzeciej Rzeszy oraz wysiedleń, które dotknęły Polaków w okresie drugiej wojny światowej posiada obecnie
Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Są to dokumenty, fotografie, korespondencja i wspomnienia. To cenne źródło wiedzy nie
tylko o warunkach pracy, ale także różnych postawach - zarówno
prześladowanych, jak i prześladowców. Na bazie zebranych materiałów fundacja wydała kilka publikacji.
Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARREKS” S.A.
z siedzibą w Kleszczowie,
ul. Główna 122

zaprasza do skorzystania ze szkolenia

„OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”.

Szkolenie jednodniowe, planowane do realizacji
w II połowie kwietnia br. Zapisy przyjmujemy do
12.04.2012 r. Cena szkolenia 70 zł + VAT (brutto
86,10 zł).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby
Agencji „ARREKS” S.A., ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów,
w celu wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44/
731 37 14, w siedzibie Agencji „ARREKS” bądź na stronie
www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Strażacy jak malowani

onkurs plastyczny, adresowany do przedszkolaków
i uczniów szkół podstawowych, nosi nazwę 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują. Pokazanie
znaczenia pracy strażaków, a także poszerzenie wiedzy na temat
działalności straży pożarnej to główne cele tego konkursu.
27 lutego w Kleszczowie odbyły się gminne eliminacje. Czteroosobowe
jury wzięło pod lupę 82
zgłoszone na konkurs prace. W I grupie wiekowej
(dzieci w wieku 5-8 lat) złożono na konkurs 59 prac,
z czego 17 prac nie kwalifikowało się do oceny,
ze względu na niedopuszczalny w regulaminie format (A-4). W II grupie wiekowej (dzieci w wieku 9-12
lat) zgłoszono 23 prace. W
tej grupie 5 prac ze względu na niezgodny z regulaminem format (A-4) nie
podlegało ocenie.
Jury zdecydowało
o przekazaniu do eliminacji powiatowych prac następujących autorów z I
grupy wiekowej: ● Anna
Rutkowska, ● Kinga Błędniak, ● Jakub Muskała,
● Miłosz Dylak, ● Malwina Guc.
Do eliminacji powiatowych jury wybrało też prace zgłoszone przez następujących uczestników z II
grupy wiekowej: ● Weronika Zięba, ● Mikołaj Rechenek, ● Jakub Kacperek, ●
Konrad Pulwert, ● Marta
Stępień.
(s)

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika
l kompleksowa naprawa
l sprzedaż i serwis
zawieszeń - geometria gratis opon
l klimatyzacje
l części zamienne

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405

SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ

PRZYJMĘ UCZNIA NA PRAKTYKĘ

NR 7/339

Szkolne wieści

Językowy sukces M. Rogaczewskiej

I Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego dla Uczniów
Szkół Ponadgimnazjalnych spotkał się z dużym zainteresowaniem szkół
naszego regionu. Do rywalizacji w eliminacjach szkolnych przystąpiło ponad
1000 uczniów (prawie 700 w języku angielskim i ponad 400 – w niemieckim).
Do drugiego etapu dostało się 76 uczestników części „angielskiej” oraz
62 uczestników części „niemieckiej”. 23 marca w Muzeum Sztuki w Łodzi
nagrodzono laureatów, finalistów konkursu oraz dyrektorów szkół, w których
uczą się nagrodzeni. Na uwagę zasługuje bardzo dobry wynik uczennicy
Liceum Ogólnokształcącego w Kleszczowie - Magdaleny Rogaczewskiej,
która wywalczyła II miejsce w konkursie języka niemieckiego.
Dobrze zaprezentowały się też dwie inne uczennice kleszczowskiego liceum
- Angelina Stępień i Patrycja Podawca, które zakwalifikowały się do etapu
II. W konkursie języka niemieckiego Angelina zajęła 11. miejsce, a Patrycja
w konkursie języka angielskiego - 7 miejsce.
Dodajmy, że oprócz umiejętności językowych uczniowie musieli wykazać się
także szerszą wiedzą o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych (w konkursie z j. angielskiego), albo o Niemiczech, Austrii i Szwajcarii (w konkursie
j. niemieckiego).

Kleszczów dla młodych
W marcu nastąpiło podsumowanie projektu edukacyjnego, który w ostatnich
tygodniach realizowali uczniowie gimnazjalnych klas II b i II c. Przedsięwzięcie
zatytułowane Kleszczów dla młodych odbywało się pod opieką nauczycielki
języka polskiego - Aleksandry Ignasiak. Przed uczniami postawiono zadanie
zbadania oferty spędzania czasu wolnego dla nastoletnich mieszkańców
naszej gminy. Uczestnicy projektu przeprowadzili ankietę wśród młodzieży,
pytając o ocenę tejże oferty oraz oczekiwania młodych. O zdanie pytano
również mieszkańców gminy, rejestrując te rozmowy kamerą. Gimnazjaliści
opracowali też fotoreportaż, obrazujący udział nastolatków w różnych kołach
zainteresowań czy imprezach, organizowanych dla nich na terenie gminy
Kleszczów. Dopełnieniem badań był wywiad przeprowadzony z dyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury - Sławomirą Mrozowicz.

Witali pierwszy dzień wiosny
W Szkole Podstawowej w Kleszczowie obchody Pierwszego Dnia Wiosny zorganizowano już 20 marca. Na powitanie wiosny uczniowie przygotowali prace
plastyczne, wiersze i scenki rodzajowe. Uczestniczyli w rozgrywkach sportowych, rywalizując w grach zespołowych, przeciąganiu liny i rzutach do kosza.
Przeprowadzone zajęcia, konkursy i zabawy związane były nie tylko z nową
porą roku. Promowały też zdrowy tryb
życia, edukowały w zakresie praw
ucznia, informowały o obowiązkach
związanych z ochroną środowiska.
Z powitaniem wiosny kojarzy się zwyczaj topienia lub palenia Marzanny.
W kleszczowskiej podstawówce Marzanny były, ale nikt nie myślał o ich topieniu, a tym bardziej paleniu. Były to
kukły wykonane z surowców wtórnych:
papieru, plastiku i innych materiałów,
nadających się do recyklingu. Zamiast
więc spłonąć wykonane przez uczniów
Marzanny zostały po zaprezentowaniu… rozłożone na części, a materiały,
z których były wykonane, posegregowano.
W Szkole Podstawowej w Łękińsku powitanie wiosny odbyło się 21 marca.
To Światowy Dzień Poezji, więc odbył się konkurs recytatorski. A oprócz niego: pokaz historycznych strojów i broni średniowiecznej; zajęcia plakatowe,
których przewodnim tematem była witamina C; pożegnanie zimy - spalenie
Marzanny. Obchody Pierwszego Dnia Wiosny miały integrować społeczność
szkoły, promować aktywne formy spędzania czasu wolnego, a nawet przypominać o zasadach higieny – prawidłowym doborze stroju do warunków pogodowych.
å ciąg dalszy na str 8
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Pracowali w glinie
å ciąg dalszy ze str. 4
Przyznaje, że opuściła co najwyżej dwa zajęcia. Ceni je, bo to okazja do spotkań z innymi ludźmi, a poza tym – dobra zabawa. Myliłby się ktoś uważając, że tworzenie ceramicznych naczyń to zajęcie
dla kobiet. W grupie chodzącej regularnie na warsztaty są także panowie. Jednym z uczestników o najdłuższym stażu jest Lesław Jańczyk, mieszkaniec Żłobnicy.
Na warsztaty prowadzone przez Karinę Marusińską H. Skoczyńska zgłosiła się, bo zależało jej na nowych inspiracjach, nowych pomysłach. Do tej pory zdążyła się zmierzyć z różnymi formami ceramicznymi – robiła amfory, dzbanki, wazony, misy, bukłaki.
– Na początku zajęć pani instruktor zaprosiła nas do obejrzenia
multimedialnych prezentacji – opowiada Alicja Bujacz z Kleszczowa. – Dzięki temu poznaliśmy na przykład nowe sposoby zdobienia
ceramicznych naczyń.
– Chcę zwrócić uwagę uczestników na to, jak wiele możliwości daje glina jako materiał – dodaje pani Karina. – Potem na zajęciach w pracowni zachęcam, by każda z tych osób opowiedziała co
ją zainteresowało, czego jeszcze nie potrafi, a chciałaby rozwinąć.
Jest na to mało czasu, zajęcia trwają tylko 3 godziny. Nie do każdego uda się podejść i z nim porozmawiać. Ale też nie chodzi o dawanie gotowych rozwiązań. Bardziej o to, żeby oni uwierzyli, że potrafią i żeby rozbudzili swoją wyobraźnię.

Glina uczy pokory
Specjalistyczne zajęcia z ceramiki objęły cztery grupy uczestników. Byli wśród nich dorośli początkujący w sztuce lepienia z gliny, były dwie grupy seniorów (którzy w większości uczestniczą już
w warsztatach ceramicznych organizowanych regularnie przez
kleszczowski GOK), była także grupa dzieci. Zajęcia z dziećmi różniły się od pozostałych. „Glinolepy” – bo tak nazwano ich uczestników – miały za zadanie wymyślić przybysza z obcej planety, stworzyć z gliny jego podobiznę czyli „glinoluda”, a potem opowiedzieć
jego historię. Był to więc trening dla dziecięcej wyobraźni połączony
z ćwiczeniem zdolności manualnych.
Mogłoby się wydawać, że tworzenie postaci i innych prac z gliny
jest dla dzieci łatwiejsze niż dla dorosłych. Mają przecież do czynienia z takim materiałem jak plastelina.
– W porównaniu z plasteliną glina jest bardziej wymagająca,
uczy większej pokory. Plastelinę można formować w każdym momencie, a glina jest bardziej kapryśna, choćby dlatego, że wysycha – mówi Karina Marusińska. – Prace w innym tworzywie można
odłożyć, wrócić do nich w dowolnym czasie, przy innym nastro-

Niech świąteczne dni Wielkiej Nocy
będą dla Państwa odpoczynkiem od codzienności,
a rodzinne spotkania niech ogrzewa wzajemna
życzliwość i serdeczność.
Niech udział w radości i triumfie tajemnicy
Zmartwychwstania
będzie dla nas wszystkich źródłem wielkiej nadziei
i niech dodaje nam sił w zmaganiach
z wyzwaniami codzienności.
Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
życzy Zarząd
Stowarzyszenia na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kleszczów

ju, w innych warunkach. Glina to materiał, który wymaga specjalnej „opieki”.
Śledzę ostatnie minuty zajęć. Uczestnicy zwilżonymi szmatkami opatulają górne krawędzie ulepionych dziś naczyń, a potem prace zawijają w folię i odstawiają na półkę. Za tydzień można będzie
kontynuować zajęcie, bo tak zabezpieczone naczynie nie zdąży wyschnąć. Toczki i narzędzia będą potrzebne dla innej grupy. Trzeba
więc je umyć, podobnie jak zapaćkany szarą gliną stół.

Doświadczanie czegoś nowego
Na półkach pracowni dziesiątki różnych prac ceramicznych.
Mają jasny kolor wypalonej w piecu gliny. Naczynia, które wykonano dzisiaj będą wypalane za kilka tygodni. To, jaki efekt dadzą
opanowane dziś przez uczestników sposoby ich zdobienia jest
wielką niewiadomą. Oprócz wspomnianych ziaren ryżu, płatków
śniadaniowych i makaronu wykorzystywano także korę drzew i wióry z drewna. W piecu garncarskim dodane do gliny domieszki ulegną spaleniu, pozostawiając odpowiedni ślad w strukturze ceramicznych ścianek. Wyciskane bruzdy, albo płynne i regularne linie
zadrapań pozostawią wzór na powierzchni naczynia. To eksperyment, na którego efekty trzeba będzie jeszcze poczekać.
Po zakończonych zajęciach pytam Karinę Marusińską, jak ocenia potencjał twórczy osób, które brały udział w warsztatach.
– Potencjał i możliwości uczestników są ogromne, tylko chyba
brakuje im wiary, że z tego potencjału mogą czerpać – odpowiada.
– Myślę, że powinni dać sobie trochę więcej czasu na eksperymenty. Może nie zawsze będą się one kończyły spektakularnym efektem. Podczas tych eksperymentów twórcy mogą wygenerować takie wartości, których nie zdobędą odciskając z form ciągle to samo,
albo robiąc to, co robi sąsiad. Ważna jest wartość, którą ta praca
przynosi wykonującej ją osobie. Jest to doświadczanie czegoś nowego.
Jerzy Strachocki

U

Dla reporterów
i fotografików

wadze osób, które lubią konkursową rywalizację, polecamy
dwa konkursy. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi zaprasza studentów i młodzież ponadgimnazjalną do udziału w V edycji
Konkursu im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie. Kategorie konkursu: reportaż literacki (pisany), fotograficzny,
filmowy i radiowy. Termin nadsyłania prac: do 20 maja br. Szczegóły na stronie www.wsp.lodz.pl.
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne organizuje konkurs
Kaszewice historia i teraźniejszość. Temat fotografii: ludzie w ich
codziennym życiu, miejsca kultu religijnego, krajobrazy i ciekawe
przyrodniczo miejsca. Konkurs będzie trwał do 31 października br.,
a regulamin znaleźć można na stronie www.btf.net.pl.
(s)
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Szkolne wieści
å ciąg dalszy ze str. 6

Wyrecytowała pierwszą nagrodę
14 marca troje uczniów Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
uczestniczyło w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji w Języku
Angielskim. Klaudia Kowalska (II c), Mateusz Kuśmierek (III d) oraz Katarzyna
Morawiec (II a) recytowali wiersze wybrane spośród zaproponowanych
przez organizatora – Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących im
A. Mickiewicza w Bełchatowie. Celem konkursu było rozbudzenie wśród
młodzieży zainteresowania językiem angielskim, a w szczególności literaturą
piękną. Katarzyna Morawiec deklamując utwór Gues What I Am wywalczyła
sobie I miejsce.

Językowe „Olimpusy”
Ogłoszone zostały wyniki organizowanych zimą olimpiad przedmiotowych
„Olimpus”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie sprawdzali swoją
wiedzę w testach z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Wśród
uczestników „Olimpusa” z języka angielskiego najwięcej punktów (na 60
możliwych) zdobyli:
• w klasach IV: ● Kamil Bujacz (47 pkt.), ● Aleksander Antosiewicz (44),
● Nikodem Podsiadły (42).
• w klasach V: ● Zofia Rutkowska (48), ● Jakub Mielczarek (44), ● Karolina
Cieślak (44).
• w klasach VI: Hubert Gawłowski (49), ● Kamil Pieniążek (41), ● Wiktoria
Kierasińska (41).
W „Olimpusie” z języka niemieckiego:
• w klasach IV: ● Aleksander Antosiewicz (44), ● Nikola Worpus (40),
● Zuzanna Kochanowska (36), ● Maria Bindas (36).
• w klasach V: ● Karolina Cieślak (40), ● Patrycja Szczepanik (40),
● Weronika Kordowska (36).
W „Olimpusie” z języka polskiego: wśród uczniów klas IV najwyższy wynik
uzyskała Nikola Worpus (40); w gronie uczniów klas V - Paulina Kątna (36),
a klas VI - Oliwia Mizera (46).

Rozszerzanie i skracanie ułamków
Nie tylko pierwszy dzień wiosny może być okazją do świętowania. Od 12
lat w Szkole Podstawowej w Łękińsku organizowane jest w marcu Święto
Matematyki. Dzięki zabawom, zajęciom i konkursom uczniowie przekonują się
jak rośnie znaczenie matematyki w naszym życiu. W ramach obchodów Święta
Matematyki zorganizowano Konkurs Matematyczny ,,Kangur 2012”. W tym
roku startowało w nim 20 uczniów z klas III–VI. W klasie IV odbyła się też lekcja
otwarta, poświęcona rozszerzaniu i skracaniu ułamków. Jej obserwatorami byli
zaproszeni rodzice i nauczyciele. Obecność dorosłych sprawiła, że dzieci były
szczególnie zdyscyplinowane.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Kupię działkę
usługowo-budowlaną
w Kleszczowie i okolicach.
Tel. 500 059 789.

„BODZIO”

USŁUGI HYDRAULICZNE
• centralne ogrzewanie
• sanitarne i kanalizacyjne
Bogdan Otoliński, Łuszczanowice 10

Tel. 502 513 605
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Jakie odpady przyjmuje
punkt zbiórki w Kolonii
Łuszczanowice?
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 tekturę ● 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 ● Ziemię (w tym kamienie)
● Odpady wielkogabarytowe ● Inne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe ● Tworzywa sztuczne (PET) ● Zużyte opony ● Gruz budowlany.
Umowę na odbiór odpadów należy okazać w punkcie zbiórki odpadów. Istnieje także możliwość transportu odpadów komunalnych
za dodatkową opłatą.
GPZOSiW w Kolonii
Łuszczanowice
jest
obecnie czynny:
• od poniedziałku do
piątku od 8.00 do
20.00,
• w sobotę od 6.00 do
22.00.
Ponadto EKO-REGION Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul.
Bawełnianej 18 (tel. 44/
633 08 15), informuje:
• formalności związane z zawieraniem przez mieszkańców umów, wydawaniem i wymianą pojemników można przeprowadzić w siedzibie firmy lub
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.

Zacięte eliminacje

15 dzy Pożarniczej i Ekologicznej brało udział 12 uczniów ze
szkół podstawowych w Łękińsku i Kleszczowie. Uczestnicy otrzy-

marca w gminnych eliminacjach corocznego Turnieju Wie-

mali do rozwiązania test zawierający 28 pytań zamkniętych. Trafność odpowiedzi oceniała czteroosobowa komisja pod przewodnictwem Krzysztofa Zasuwy, przyznając 1 punkt za każdą trafną
odpowiedź.
Rywalizacja była bardzo zacięta. Do dogrywki zostało zakwalifikowanych czworo uczniów, którzy zdobyli po 23 pkt.: Patrycja Krawczykowska, Paweł Muskała, Konrad Pulwert i Julia Urbaniak. Dla
wyłonienia dwóch zawodników, którzy mają reprezentować naszą
gminę w etapie powiatowym konkursu, konieczna okazała się jeszcze jedna dogrywka. Ostatecznie awans wywalczyli: Julia Urbaniak
(SP w Kleszczowie) i Paweł Muskała (SP w Łękińsku).
O awans do powiatowego etapu turnieju walczyło też 12
uczniów gimnazjum. Uczestnicy rozwiązywali test (40 pytań) z zakresu ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Na udzielenie odpowiedzi mieli 45 minut. Największą liczbę punktów i prawo udziału w etapie powiatowym uzyskali: Marcin
Muskała (II a) – 29 pkt. oraz Kinga Fryś (I a) – 29 pkt.
(s)
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczów
o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.)
zawiadamiam
strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.03.2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
„Zakład Górniczy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów”, realizowanego przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a.
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom tego postępowania do wiadomości przez zamieszczenie go na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczów, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kleszczów, Szczerców,
Rząśnia, Sulmierzyce, Kamieńsk, Bełchatów, Kiełczygłów oraz
zamieszczone w lokalnej prasie.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 27 od poniedziałku do piątku
w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.
Od w/w decyzji służy stronom postępowania odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczów w terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kleszczów
Wójt Gminy Kleszczów, działając na podstawie art. 33
ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 Nr
199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek firmy Sponcel Sp. z o.o. z/s. w Kleszczowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przeróbki celulozy,
w Bogumiłowie na działkach ewidencyjnych 186/2, 187/1,
188/1, 305/3, 306/2, 307/2, 308/2, 308/3, 309/2, 310/2,
311/2, 312/2, 190/1, 191/1, 192/1, 193/1, 313/3, 313/5,
314/6, 315/3, 316/1, 317/1, 336/5, 334/10, 196/1, 197/1,
198/1 obręb Bogumiłów, gmina Kleszczów.
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się
do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowienia i opinie,
które nałożyły obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dn.
8 października 2010 roku, znak: PPIS-ZNS-440/56/10; postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi z dn. 6 października 2010 roku, znak: RDOŚ-10-WOOŚ-II.6613/199/r/2315/2010/ka; postanowienie Wójta Gminy Kleszczów z dnia 22 października 2010 roku, znak:
OŚG.7625/38/10. Organem właściwym do wydania decyzji
w tej sprawie jest Wójt Gminy Kleszczów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Powiatowy
Państwowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie i Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej ustnej, w terminie od 29.03. do 18.04.2012 r. w Urzędzie
Gminy w Kleszczowie (pok. 27). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kleszczów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sprzedam działkę budowlaną
w Łękińsku
(róg ulic Ustronnej i Rolnej)

o powierzchni 0,167 ha.
Tel. 604-962-510.

KOLEKTORY SŁONECZNE
3 doradztwo
3 montaż
3 serwis

Posiadamy referencje
www.kolektory.lodz.pl
Tel. 601 310 014
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Wójt Gminy Kleszczów

ogłasza przetarg ograniczony ustny
oraz nieograniczony ustny
na sprzedaż składników majątkowych użytkowanych
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2012 r. (wtorek)
godz. 10.00 - Plac przy Domu Kultury w Antoniówce
godz. 10.15 - Boisko w Antoniówce
WysoCena
kość
Ilość Lokalizacja/
wywoławLp.
Nazwa
postąSzt.
rok zakupu
cza
pienia
1. Siatka wysokości 3,5
2
Boisko Anto40,00/
5,00
m długości 15 mb
rolki niówka/ 2003 r.
rolka
2. Siatka wysokości
52
Boisko Anto2,70/mb
0,30
1,5 m
mb niówka/ 2003 r.
3. Słupek wysokości
14
Boisko Anto- 28,00/szt.
2,00
5m
niówka/ 2003 r.
4. Słupek wysokości
32
Boisko Anto- 14,00/szt.
1,00
2,5 m
niówka/ 2003 r.
5. Słupek wysokości
4
Boisko Anto- 22,00/szt.
2,00
4,0 m
niówka/ 2003 r.
6. Panel ogrodzeniowy
2
DK Antoniówka/ 20,00/szt.
2,00
wys. 1,50 m x
2004 r.
szer.1,83 m
7. Panel ogrodzeniowy
22 DK Antoniówka/ 30,00/szt.
2,00
wys. 1,50 m x szer.
2004 r.
2,50 m
8. Brama dwuskrzy1
DK Antoniówka/ 110,00/
10,00
dłowa
2004 r.
szt.
wys.1,55 m x szer.
5,00 m
9. Furtka
1
DK
50,00/szt. 10,00
wys. 1,55 m x szer.
Antoniówka/
1,00 m
2004 r.
10. Słupki stalowe wys.
2
DK Antoniówka/ 7,00/szt.
1,00
1,62 m
2004 r.
11. Słupki stalowe wys.
23 DK Antoniówka/ 5,00/szt.
1,00
1,40 m
2004 r.
Informujemy, iż przetarg nieograniczony odbywać się będzie
bezpośrednio po przetargu ograniczonym.
Osoby zainteresowane mogą oglądać składniki majątkowe od
poniedziałku do piątku w godzinach 8°° - 15°°.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy
Referatu Majątku Gminy - pokój nr 5, tel. 44 731-31-10 wew. 140 lub
pokój 16 tel. 44 731-31-10 wew. 138, ul. Główna 45 w Kleszczowie.
•
•

Poszukuję opiekunki do dzieci
i do pomocy w pracach domowych.
Tel. 604-550-000.

• USŁUGI MINIKOPARKĄ
(fundamenty, kable energetyczne,
drenaże, ogrodzenia, korytowanie itp.)
• USŁUGI TRANSPORTOWE
(samochód wywrotka o ładowności 2
tony)
Michał Tatara, Łuszczanowice Kol. 26 A

Tel. 661 159 003
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Sport
Konkurs wiedzy sportowej
kleszczowskiego gimnazjum pod opieką Eweliny
U czniowie
Sujaty wzięli udział w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Beł-

chatowskich Klubach Sportowych, który odbył się w piątek 23 marca. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Zgłosiło się do niego kilkanaście zespołów nie tylko
z Bełchatowa, ale także z okolicznych miejscowości. Głównym celem było pogłębienie wiedzy na temat największych bełchatowskich
klubów sportowych. Ważnym celem było także propagowanie idei
zdrowej rywalizacji i gry fair play.
Zagadnienia konkursowe dotyczyły piłki nożnej i siatkowej GKS-u i SKRY. W pierwszym etapie uczniowie odpowiadali na pytania
związane z historią dwóch bełchatowskich klubów, zaś w kolejnych
rundach – drugiej i trzeciej pytania zadawane przez jury dotyczyły zawodników i trenerów, którzy związani są z tymi klubami oraz
dwóch sezonów rozgrywek: 2010/2011 i 2011/2012.Organizatorem
konkursu było Publiczne Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie.

Sport
Tenisiści otwierają tabelę
dobrze spisują się grający w II lidze tenisa stołoweB ardzo
go mężczyzn tenisiści stołowi Omegi. W dwóch rozegranych

w marcu kolejkach podopieczni Longina Wróbla dwukrotnie wygrali
10:0. W 14. kolejce ich rywalem była drużyna LZS Macovia-Fungis
Maków, a w 15. kolejce - KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź.
Drużyna LKS Omega Kleszczów znajduje się na czele tabeli
z dorobkiem 30 pkt. Ma obecnie 4 pkt. przewagi nad drugą w tabeli drużyną KTS Sandomierz. Z tą drużyną zmierzy się w wyjazdowej
16 kolejce, zaplanowanej na sobotę 14 kwietnia.
(s)

Sport
Kolejne medale Barbary
18 marca w Suwałkach odbyły się Zimowe MistrzoOd 16stwadoPolski
Juniorów 17-18 lat w pływaniu. Startowało

w nich 300 zawodników z 90 klubów, a wśród nich także uczennice
ZSP w Kleszczowie i zawodniczki LKS Omega Kleszczów.
Barbara Wasilewska wywalczyła dwa srebrne medale na dłuższych dystansach. Płynąc stylem dowolnym na 800 m uzyskała
czas 8’50”39, a na 400 m - 4’16”93. O podium otarła się w rywalizacji na 200 m. Zdobyła 4. miejsce z czasem 2’03”68. Na dystansie
100 m była piętnasta.
Kinga Trojanowska pływała na krótkich dystansach, próbując
swoich sił w czterech różnych stylach pływackich. Najlepszy wynik
(15. Miejsce) uzyskała płynąc na dystansie 100 m stylem zmiennym
z czasem 1’09”29.

Sport
Najlepsze – Łuszczanowice

26

marca w szkole podstawowej w Łękińsku odbył się kolejny halowy turniej piłki nożnej z udziałem ogniw LZS: Łuszczanowice, Kleszczów i Żłobnica. Najlepsi w turnieju okazali się piłkarze z Łuszczanowic. Drugie miejsce zajął Kleszczów, a trzecie
– Żłobnica. Wszystkie zespoły otrzymały nagrody w postaci sprzętu sportowego.
W składzie zwycięskiej drużyny zagrali: T. Olbrych, M. Olbrych,
P. Trajdos, M. Trajdos, M. Piesiak, B. Michałek, P. Michałek, K. Łętos i M. Osiewicz.
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Sport
Przywieźli cztery medale

22

marca w COS Spała uczniowie szkół podstawowych rywalizowali
w wojewódzkich indywidualnych halowych mistrzostwach LZS w lekkiej
atletyce. Wśród uczestników byli sportowcy ze szkół podstawowych w Kleszczowie
i Łękińsku, zrzeszeni w LKS Omega. Najlepsze wyniki w mistrzostwach uzyskali:
• Drużyna SP Kleszczów (Maciej Jabłoński, Maciej Jarząbkowski, Szymon Mendak,
Miłosz Podsiadły) – I m. w biegu sztafetowym 4x200 m,
• Maciej Jarząbkowski (SP Kleszczów) – I m. w skoku w dal,
• Miłosz Podsiadły (SP Kleszczów) – III m. w biegu na 60 m,
• Oliwia Widera (SP Kleszczów) – III m. w skoku w dal.
Poza tymi zawodnikami w Spale wystąpiło 10 sportowców z SP Kleszczów i 13 –
z SP Łękińsko.

Sport
Złota i srebra starszych uczniów

23

marca w COS Spała o mistrzowskie tytuły w lekkiej atletyce
walczyli sportowcy z gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych naszego województwa. Wśród 17 uczestniczących w zawodach uczniów gimnazjum w Kleszczowie
największe sukcesy odnieśli:
• Weronika Chojka – I m. w biegu na 60
m i I m. w biegu na 200 m,
• Aleksandra Klewin – I m. w biegu na
800 m,
• Drużyna dziewcząt (Emilia Frankowska, Aleksandra Klewin, Weronika
Chojka, Joanna Wojewoda) – I m.
w sztafecie 4x200 m.
• Benedykt Baryś – II m. w biegu na 200
m,
• Drużyna chłopców (Kamil Bębnowski,
Radosław Klewin, Damian Grzybow-

ski, Benedykt Baryś) – II m. w sztafecie 4x200 m.
W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych dwaj uczniowie ZSP w Kleszczowie zdobyli 2 czołowe miejsca
w pchnięciu kulą. Roman Żak wywalczył złoty medal, a Kamil Zatorski –
srebro. W drużynie ZSP Kleszczów
wystąpiło też 21 innych uczniów, startujących w różnych dyscyplinach, ale
zajmowali oni miejsca poza podium.
Dodajmy, że organizatorami szkolnych mistrzostw lekkoatletycznych
LZS w Spale (zarówno dla uczniów
podstawówek, jak też dla gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych) były: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi,
Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

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
731-36-34
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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Do Piotrkowa na targi ogrodnicze

U

rząd Gminy w Kleszczowie zaprasza mieszkańców gminy
na odbywające się w Piotrkowie Trybunalskim targi „Pamiętajmy o ogrodach”.
To popularna impreza
targowa, która tej wiosny
ma swoją siódmą edycję.
W jej trakcie można kupić
m.in. nasiona, sadzonki,
cebule, rośliny rabatowe,
balkonowe, doniczkowe,
drzewa, krzewy owocowe
i ozdobne, podłoża, nawozy, środki ochrony roślin,
a także narzędzia i sprzęt
ogrodniczy.

Prosto z SOLPARKU
SOLPARK w święta

W okresie Świąt Wielkanocnych SOLPARK będzie pracował
według poniższego harmonogramu:
• 7 kwietnia (Wielka Sobota) - godz. 9.00–22.00,
• 8 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) – nieczynne,
• 9 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) - godz. 9.00–22.00.
Hotel w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny będzie NIECZYNNY.

Poszukaj ukrytych jajek

W Poniedziałek Wielkanocny SOLPARK proponuje zabawę.
W grocie solnej, saunie, siłowni i na basenie zostały ukryte
wielkanocne jajka. Szczęśliwi znalazcy jaj zasłużą na jedną
z nagród: bilety na basen, do groty solnej, siłowni, sauny, na fotel
masujący. Do zdobycia są także kalendarze ścienne i książkowe.
Znalazcy jajek powinni zgłaszać się na stanowisko kasowe.

Wiosenna promocja

Do 20 czerwca klientom, którzy kupią karnet na 5 dowolnych
masaży SOLPARK oferuje gratisowy masaż pleców. Szczegóły
pod numerem telefonu 44/ 731 65 01.

Odwołane zajęcia

Imprezie towarzyszy prezentacja ofert agroturystycznych i rękodzieła ludowego naszego regionu, a także konkursy i występy
zespołów.
Zorganizowany wyjazd odbędzie się w niedzielę 15 kwietnia.
Zapisy chętnych (tylko osoby dorosłe, maksymalnie dwie z jednej
rodziny) prowadzone są w Urzędzie Gminy (pok. 26) do wyczerpania limitu na jeden autobus. Opłata – 5 zł od osoby, pobierana
przy zapisie.
Wyjazd z parkingu przy Urzędzie Gminy o godz. 9.00, planowany powrót – ok. godz. 14. Więcej informacji – tel. 44/ 731 31 10,
wew. 131.
(s)
Na zdjęciu: jedna z wcześniejszych edycji targów „Pamiętajmy
o ogrodach”

P

Pojadą na wakacje

onad 470 uczniów i studentów chce uczestniczyć w wakacyjnym wypoczynku, dofinansowanym przez gminę.
Tak jak w poprzednich latach zapisy chętnych wraz z wpłatami
prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. GOK przeprowadził też związane z wypoczynkiem przetargi.
Jak informuje Ewa Woch – instruktor ds. kultury w tym roku
wyjazdy wakacyjne będą organizowane w lipcu. Uczestnicy –
w zależności od miejsca wypoczynku i wieku zostali podzieleni
na osiem różnych grup.
Na 14 dni nad Morze Bałtyckie wyjedzie: ● 46 uczniów klas
I-III, ● 80 uczniów klas IV-VI, ● 106 gimnazjalistów, ● 44 członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów. Na Mazurach zorganizowany zostanie 14-dniowy wypoczynek dla 44
uczniów klas IV-VI, a 51-osobowa grupa uczniów klas I-III szkół
podstawowych wybierze się na, organizowany własnymi siłami
GOK, obóz w górach.
Miejscem zagranicznego wypoczynku najstarszej młodzieży
ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów będzie w tegoroczne
wakacje Austria. Grupa złożona z osób niepełnoletnich liczyć ma
43 osoby, a z uczestników pełnoletnich – 57 osób.
Tak więc ze zorganizowanych form wypoczynku skorzysta
w tym roku łącznie ponad 470 uczestników. Szczegóły dotyczące dokładnych terminów i miejsc pobytu podamy później.
(s)

SOLPARK Kleszczów informuje, że od dnia 1 kwietnia zostają
odwołane zajęcia zumby i modern jazz. Osoby posiadające
karnet na te zajęcia, proszone są o kontakt z obsługą kas
SOLPARKU lub pod nr tel. 44/ 731 65 01.

Kiedy Wielka Noc nastanie
życzą Wam na Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości,
które niechaj zawsze gości
w dobrym sercu, w jasnej duszy
i niechaj wszystkie żale zagłuszy
Zarząd i Pracownicy
Zakładu Komunalnego
„Kleszczów” Sp. z o.o.

