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Dokładają cegiełkę
do budowy hospicjum

Przypomnijmy: 11 tysięcy 128 złotych i 60 groszy – taki był efekt
grudniowej akcji charytatywnej, przeprowadzonej na potrzeby Fundacji Gajusz przez personel przedszkola w Łuszczanowicach. Po
podliczeniu wpływów z akcji organizatorki zdecydowały, że przeznaczą te pieniądze na wyposażenie tworzonego w Łodzi przez Fundację Gajusz
stacjonarnego hospicjum dla
dzieci. Hospicjum powstaje w
dwupiętrowym budynku przy
ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Ten mało efektowny z zewnątrz dom (na zdjęciu) przekazany został fundacji przez
samorząd miasta Łodzi.
å ciąg dalszy na str. 8

SOLPARK areną
mistrzostw Polski

Ponad 170 zawodników
i zawodniczek, uprawiających kickboxing w klubach
całej Polski, przyjechało do
Kleszczowa, by w hali SOLPARKU wystąpić w III mistrzostwach kraju, walcząc
o tytuły w czternastu różnych kategoriach. Pojedynki odbywały się na dwóch
ringach ustawionych w hali
sportowej.
Więcej na str. 16.

Dzień Kobiet z taneczną rewią
W piątkowe popołudnie 8 marca Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie zorganizował w SOLPARKU gminną imprezę z okazji
Dnia Kobiet. Osoby, którym udało się zdobyć bezpłatne wejściówki
do auli, miały przyjemność obejrzeć niezwykłe taneczne show –
spektakl „Lady Fosse
2” z repertuaru stołecznego Teatru Capitol,
z udziałem m.in. Rafała Maseraka, Łukasza Czarneckiego, Ewy
Szabatin i Anny Bosak.
Więcej na str. 11.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy, by dla wszystkich
mieszkańców gminy Kleszczów
były one czasem
wielkiej radości
i ciepłych rodzinnych spotkań.
Niech dostarczą Wam
nowych sił i energii
do pokonywania codziennych
trudów.
Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów
HENRYK MICHAŁEK

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Kleszczów
JACEK ROŻNOWSKI

Otwarte przedszkola

12, 13 i 20 marca –
te trzy terminy wyznaczyły sobie przedszkola
samorządowe w naszej
gminie na zorganizowanie „Dni otwartych”.
Frekwencja dopisała, a roześmiane buzie
dzieci świadczyły o tym,
że pierwszą wizytę
w przedszkolu zaliczyły
bez większego stresu.
Więcej na str. 9.

Pisanki i kraszanki

„Rysują jajko rozpuszczonym woskiem, aby farba miejsc powoskowanych
nie pokryła. Rysowanie zowią «pisaniem», stąd nazwa «pisanki” – tak o zdobieniu jajek przed Wielkanocą
pisał niestrudzony badacz
polskiej tradycji Zygmunt
Gloger w „Encyklopedii Staropolskiej”, wydanej w latach
1901-1903. Oprócz pisanek
były też kraszanki, malowanki i wyklejanki. Swoje nazwy
brały od techniki zdobienia.

å ciąg dalszy na str. 8
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Największa w tym roku umowa
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marca została podpisana umowa na realizację największej
w ciągu dwóch najbliższych lat inwestycji drogowej w gminie
Kleszczów. Chodzi o zadanie, zapisane w budżecie pod hasłem: „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową pełnej infrastruktury technicznej
w miejscowości Czyżów”. Ze strony inwestora umowę podpisał pełniący
funkcję wójta gminy Jacek Rożnowski, natomiast wykonawcę wybranego z grona 11 różnych firm, które przystąpiły do przetargu, reprezentował
Ryszard Aszyk – dyrektor Zespołu Projektów spółki SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zapisana w umowie kwota brutto za wykonanie kompleksowej rozbudowy dróg wraz z infrastrukturą to 35 719 972,39 zł. O szczegółowym
zakresie prac, które w ciągu 24 miesięcy będzie miał zrealizować wykonawca pisaliśmy obszernie w „Informatorze Kleszczowskim” nr 2/2013.
Po rozbudowie łączna długość dróg gminnych na terenie Czyżowa wyniesie ponad 8,8 km.
Dodajmy, że w ofercie, którą na przetarg złożyła zwycięska spółka,
roboty z branży drogowej zostały wycenione na ponad 14,7 mln zł brutto. Drugie pod względem wartości będą prace związane z rozbudową lokalnej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia (8,2 mln zł
brutto). Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej kosztować ma 4,1 mln zł.
Jak już informowaliśmy ze względu na ogromny zakres prac i fakt, że
Czyżów to funkcjonująca miejscowość, której mieszkańcy muszą mieć
możliwość dojazdu do swoich posesji, inwestycja została podzielona na
etapy. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej gminy Kleszczów.
(s)

Dla każdego coś smacznego

Na że praktyczne warsztaty kulinarne w kuchennych zapleczach
tych zajęciach nie ma tłumów, ale też trudno wyobrazić sobie,

gminnych domów kultury i świetlic może jednocześnie odbywać 50 czy
60 osób. Przychodzą najbardziej zainteresowane panie, lubiące eksperymentować w kuchni i poszukujące nowych smaków. Z efektów tej edukacji korzystają też – tyle że później – pozostali domownicy.
Na zajęciach w Rogowcu zjawiło się 19 osób, tyle samo było też
w Czyżowie. Bardziej kameralny charakter miały warsztaty zorganizowane dla mieszkańców Kamienia (14 osób). Największą frekwencję odnotowaliśmy na zajęciach w Łuszczanowicach. Przyszło na nie 31 osób, ale też
warunki lokalowe w zmodernizowanym
parę lat temu domu kultury są tu zdecydowanie najlepsze.
Prowadząca zajęcia Urszula Stala
z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego uczyła, jak przyrządza się i podaje takie potrawy, jak: wykwintna zapiekanka rybna, sałatka z kabanosami, filet
z kurczaka w warzywach, śledzie w pomidorach, ciasto pycha.
(s)
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Stypendia za I semestr

marca odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Stypendialnej,
w trakcie którego rozpatrzone zostały 263 wnioski o przyznanie
stypendiów. Pięć spośród nich rozpatrzono negatywnie. W grupie przyznanych stypendiów najwięcej było – jak zwykle – motywacyjnych (180).
Zsumowana wartość tych stypendiów to ponad 109,2 tys. zł. Przyznano
także 74 stypendia za osiągnięcia sportowe (łączna kwota ok. 27,8 tys. zł)
oraz cztery stypendia socjalne (razem 2,5 tys. zł).
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy dotychczas nie odebrali przyznanych im stypendiów mogą
się zgłaszać do kasy Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Termin wypłaty stypendiów, przyznanych za szczególne osiągnięcia
(sportowe, olimpiady, konkursy) zostanie podany na stronie www.kleszczow.pl.
(s)
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Gminne vademecum
ułożone przez statystyków

w pierwszym kwartale na stronach internetoCo roku
wych wojewódzkich urzędów statystycznych po-

jawia się aktualizacja „Statystycznego vademecum samorządowca”. Jest to oparty na liczbach, tabelach i wykresach
portret województw, powiatów, miast na prawach powiatu
oraz gmin. To publikacja, która może zainteresować nie tylko
radnych miast i gmin, ale także osoby starannie analizujące
podstawowe wskaźniki demograficzne, finansowe i gospodarcze z myślą np. o… karierze w lokalnej polityce, albo osoby
poszukujące nowego, atrakcyjnego miejsca do zamieszkania.
Uaktualnione na przełomie lutego i marca „Vademecum
2012” znajdziemy na stronie www.stat.gov.pl/lodz. Oparte
zostało na wskaźnikach z roku 2011. Wydrukowana publikacja zajmuje 4 strony formatu A-4. Zawarte w niej informacje
to m.in. porównanie wybranych danych statystycznych z poprzednimi dwoma latami, a także pokazanie gminy na tle
wskaźników powiatu oraz innych gmin.
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do źródłowej publikacji. Publikujemy kilka wybranych, ciekawszych informacji.
Otóż jak wynika ze statystyk gmina Kleszczów w gronie ośmiu
gmin powiatu bełchatowskiego zajmowała:
• 7. miejsce pod względem gęstości zaludnienia,
• 1. miejsce pod względem liczby czytelników bibliotek publicznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
• 1. miejsce pod względem średniej powierzchni użytkowej
mieszkania w zasobach mieszkaniowych,
• 2. miejsce pod względem liczby podmiotów w rejestrze
REGON na 10 tys. mieszkańców.
Ludność gminy Kleszczów stanowiła 4,3 proc. ogółu
mieszkańców powiatu bełchatowskiego. W przypadku urodzeń ten udział wyniósł 6,6 proc., natomiast w przypadku zgonów – 3,2 proc. Jeszcze jeden ciekawy wskaźnik w tej grupie
– udział osób w wieku przedprodukcyjnym – 5,6 proc.
(s)

M

Stają przed komisją

ężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić
się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej
– czytamy w art. 32 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie
bełchatowskim rozpoczęła się 4 marca. Powiatowa Komisja
Lekarska funkcjonuje tradycyjnie w Bursie Szkolnej przy ulicy
Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie.
Podczas kwalifikacji ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej. Orzeka o tym Powiatowa Komisja Lekarska,
która określa też każdej osobie stawiającej się do kwalifikacji
kategorię zdolności do służby wojskowej (A, B, D lub E). Ponieważ w Polsce obowiązek odbywania zasadniczej służby
wojskowej został zawieszony, w wydawanych książeczkach
wojskowych widnieje wpis o uregulowanym stosunku do służby wojskowej. Ewentualne powołanie do służby może nastąpić tylko i wyłącznie w trybie ochotniczym na wniosek osoby
zainteresowanej.
W trakcie kwalifikacji prowadzonej w naszym powiecie
przed Powiatową Komisją Lekarską stanie 890 mężczyzn.
W tym gronie jest 37 mieszkańców gminy Kleszczów (rocznik 1994) oraz jeden ze starszego rocznika. Kwalifikacja wojskowa potrwa do 19 kwietnia. Termin zarezerwowany dla
osób z gminy Kleszczów to 26 marca. Każda z osób podlegających w tym roku kwalifikacji otrzymała stosowne wezwanie z Urzędu Gminy wraz z informacją, jakie dokumenty należy z sobą zabrać.
(s)
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EKO-REGION ułatwia
rozwiązanie umów

Punkt Zbiórki Odpadów

ełchatowski EKO-REGION ułatwi mieszkańcom gminy Kleszczów rozwiązywanie umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych. Spółka poinformowała o tym Urząd Gminy w Kleszczowie, przesyłając jednocześnie gotowy już wzór
„Oświadczenia o rozwiązaniu umowy”, który publikujemy poniżej.
Bełchatów, dnia 11 marca 2013 roku

OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY
„EKO – REGION” Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97–400 Bełchatów
ul. Bawełniana 18; Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000005790; nr NIP 769–19–17–
979; wysokość kapitału zakładowego 25 060 000, 00 zł która reprezentowana jest przez:
Prezesa Zarządu Spółki
- Andrzeja Kaczmarka,
Prokurenta			
- Mirosławę Puchalską,
§ 1.
Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie organizacji systemu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości wynikających z postanowień zmienionej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozwiązuje się umowę
na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych.
§ 2.
Strony zgodnie rozwiązują umowę na mocy ich wzajemnego porozumienia.
Strony umowy zgodnie oświadczają, że zawarta umowa na świadczenie
usługi odbioru odpadów komunalnych ulega rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2013 roku.
Druk takiego oświadczenia, zawierającego podpisy władz spółki, ma otrzymać każdy klient podczas najbliższej akcji dostarczania faktur za odbiór odpadów (a więc na
przełomie marca i kwietnia). Fakt rozwiązania umowy (i odbioru oświadczenia) klienci
potwierdzać będą na zbiorczej, imiennej liście, którą dysponować będzie przedstawiciel spółki, roznoszący faktury.
Jest to bez wątpienia znaczne ułatwienie i dobry gest ze strony firmy, która od lat
zajmuje się odbiorem odpadów także z terenu gminy Kleszczów.
(s)

„Paliwowa” akcyza
do wypłaty

do 28 lutego Urząd Gminy przyjmował wnioski
Od 1rolników
w sprawie zwrotu części akcyzy, zawar-

tej w cenie oleju napędowego. Wnioski z załączonymi fakturami VAT na zakup ponad 43 tys. litrów paliwa, złożyło
100 producentów rolnych. Kwota pieniędzy, które zostaną
zwrócone rolnikom, wyliczona przez pracownice Referatu
Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy wynosi łącznie
40.950,20 zł.
– Decyzje dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego wydane zostaną w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku – informuje kierownik referatu, Anita Mielczarek –, natomiast wypłata należnych pieniędzy nastąpi w terminie od 2
do 30 kwietnia tego roku, po otrzymaniu przez Urząd Gminy
dotacji na ten właśnie cel.
Lada moment zacznie się sezon wiosennych prac polowych. Zachęcamy rolników, by skrupulatnie zbierali faktury za zakup oleju napędowego do maszyn rolniczych. Będą
one potrzebne do starania się o zwrot kolejnej kwoty akcyzy
za okres od 1 lutego do 31 sierpnia 2013 roku.
(s)
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W przedświątecznym tygodniu niektórzy mieszkańcy będą kończyć porządkowanie swoich posesji. Informujemy ich, że w ostatnich dniach marca
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych
i Wielkogabarytowych w Kolonii Łuszczanowice
będzie czynny w następujących godzinach:
•
25 marca – 10.00-18.00
•
26 marca – 10.00-18.00
•
27 marca – 8.00-18.00
•
28 marca – 8.00-18.00
•
29 marca – 8.00-18.00
•
30 marca – 8.00-18.00

Akcja krwiodawstwa
W roku 2013 Gminny Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK w Kleszczowie przeprowadził już jedną
akcję krwiodawczą oraz akcję rejestracyjną potencjalnych dawców szpiku kostnego. Następna akcja
oddawania krwi dla potrzebujących tego leku pacjentów odbędzie się w piątek 12 kwietnia. Honorowi krwiodawcy, a także osoby, które chciałyby się
przyłączyć do tej szlachetnej akcji, mogą się zgłaszać w SOLPARK-u, w godzinach 11.00-14.00.

Bilety PKS
Informujemy, że najbliższy termin sprzedaży biletów miesięcznych PKS w Urzędzie Gminy w Kleszczowie to wtorek 26 marca, godz. 10.00-13.00.

Gdzie zgłaszać usterki na drogach?
Pogoda towarzysząca ostatnim dniom zimy bezwzględnie sprawdza stan nawierzchni dróg i pokazuje najsłabsze miejsca. Prosimy mieszkańców
i użytkowników dróg, aby informacje o zauważonych uszkodzeniach dróg na terenie gminy Kleszczów zgłaszali na numer telefonu 600 476 047 (od
poniedziałku do piątku w godz. 8-15). Państwa pomoc pozwoli przyspieszyć usuwanie usterek.

Telefony do Urzędu Gminy
Kiedy kilka osób naraz telefonuje na numer
centrali w Urzędzie Gminy (731 31 10), tylko jedna
ma szansę poprosić o połączenie z wewnętrznym
numerem. Pozostałe usłyszą nagrane powitanie
i prośbę o tonowe wybranie numeru wewnętrznego
lub czekanie na zgłoszenie się operatora.
Numer centrali nie jest – jak wiadomo – jedynym
numerem bezpośrednim do Urzędu Gminy. Kontakt
z sekretariatem wójta gminy możliwy jest za pośrednictwem numeru 731 31
20, z sekretarzem gminy – 731 31 14, ze skarbnikiem gminy – 731 31 21. Jeśli
klient telefonuje w określonej sprawie może kontaktować się bezpośrednio
z merytorycznym referatem. Przypominamy numery bezpośrednie do
kierowników referatów:
• Referat Organizacyjny – 731 31 35
• Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych – 731 31 23
• Referat Spraw Ogólnych i Gospodarczych – 731 31 25
• Urząd Stanu Cywilnego – 731 31 26
Numery do kierowników pozostałych referatów:
• Referat Ochrony Środ. i Gosp. Gruntami – 731 31 10 w. 155
• Referat Podatków i Opłat Lokalnych – 731 31 10 w. 103
• Referat Majątku Gminy – 731 31 10 w. 138
• Referat Budżetu i Finansów – 731 31 10 w. 112
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Bogumiłów i Karolów, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 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. Nr 199 poz. 1227, z późn.
zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Bogumiłów i Karolów, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, na podstawie Uchwały Nr XXXII/311/2013
Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów.
Projekt planu miejscowego obejmuje obszar położony w miejscowości Bogumiłów i Karolów. Przedmiotem planu będzie określenie
kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych terenów w w/w miejscowości.
Informuje się o możliwości zapoznania z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Zainteresowani mogą
zgłaszać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko w/w projektu planu miejscowego w terminie do dnia
9 kwietnia 2013 roku.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów,
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres
email: kancelaria@kleszczow.pl.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę,
adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczów.
Pełniący funkcję Wójta
JACEK ROŻNOWSKI

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Kleszczów Uchwały Nr XXXII/311/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bogumiłów i Karolów.
W/w uchwała dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie pod adresem www.bip.kleszczow.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie
Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub
przesłać pocztą na podany wyżej adres, w terminie do dnia 9 kwietnia
2013 r. z zaznaczeniem „Wniosek do planu w miejscowości Bogumiłów i Karolów”.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Pełniący funkcję Wójta
JACEK ROŻNOWSKI
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Wyjazdy na targi

Wiosna to pora organizowania różnego rodzaju targów, adresowanych
m.in. do rolników, właścicieli ogrodów i rekreacyjnych działek. Każda z takich imprez jest nie tylko okazją do kupowania w jednym miejscu różnych
nasion, sadzonek i środków ochrony roślin. Spotkania ze specjalistami
pozwalają zdobyć wiedzę potrzebną do efektywnego gospodarowania.
Urząd Gminy w Kleszczowie po raz kolejny umożliwia mieszkańcom wyjazd na dwie imprezy targowe, organizowane w kwietniu w Piotrkowie Trybunalskim i w Bratoszewicach.
• 14 kwietnia (niedziela) - VIII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze ,,Pamiętajmy o ogrodach”
Zapisy chętnych prowadzone będą w Urzędzie Gminy – pok. 26, tel.
44/ 731-31-10 wew. 131 do wyczerpania limitu miejsc na jeden autobus.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zapisie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia osób dorosłych. Odpłatność 5 zł od osoby - płatne przy zapisie. Wyjazd o godz. 9.00 z Kleszczowa (parking przy Urzędzie Gminy), planowany powrót ok. 14.30.
• 21 kwietnia (niedziela) - XXI Targi Rolne AGROTECHNIKA w Bratoszewicach
Zapisy chętnych prowadzone będą w Urzędzie Gminy – pok. 26, tel.
44/ 731-31-10 wew. 131 do wyczerpania limitu miejsc na jeden autobus (do 17 kwietnia).
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zapisie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia osób dorosłych.
Odpłatność 7 zł od osoby - płatne przy zapisie. W ramach ustalonej odpłatności mieści się ubezpieczenie i częściowy udział w kosztach przejazdu.
Wyjazd o godz. 8.00 z Kleszczowa (parking przy Urzędzie Gminy), planowany powrót ok. 16.30.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
zatrudni

od dnia 8 kwietnia 2013 r. na czas zastępstwa:
nauczyciela pedagoga w pełnym wymiarze czasu pracy
(etat 24 godz.).
Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego
zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
a) podanie (list motywacyjny)
b) życiorys CV
c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom:
ukończenia studiów magisterskich, studiów podyplomowych),
akt nadania stopnia awansu zawodowego oraz staż pracy
d) inne dokumenty świadczące o aktywności zawodowej i predyspozycjach kandydata (np. zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń)
e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko
nauczyciela
f) zapytanie o udzielenie informacji o osobie – wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego
g) oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności
prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Mile widziane (nie obowiązkowe) dokumenty:
a) aktualna pracownicza książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
b) karta oceny pracy (z poprzedniej szkoły) lub opinie o dotychczasowej pracy w innych szkołach, placówkach.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku,
ul. Szkolna 20, w terminie do dnia 3 kwietnia 2013 r.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Rogowiec
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy Kleszczów Uchwały Nr XXXII/312/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec.
W/w uchwała dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie pod adresem www.bip.kleszczow.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie
Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub
przesłać pocztą na podany wyżej adres, w terminie do dnia 9 kwietnia 2013 r. z zaznaczeniem „Wniosek do planu w miejscowości Rogowiec”.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Pełniący funkcję Wójta
JACEK ROŻNOWSKI

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Rogowiec, w tym
sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 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. Nr 199 poz.
1227, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, na podstawie Uchwały Nr
XXXII/312/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec.
Projekt planu miejscowego obejmuje obszar położony w miejscowości Rogowiec. Przedmiotem planu będzie określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych terenów
w w/w miejscowości.
Informuje się o możliwości zapoznania z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Zainteresowani mogą
zgłaszać uwagi i wnioski do strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko w/w projektów planów miejscowych w terminie do dnia
9 kwietnia 2013 roku.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie,
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów,
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Kleszczowie,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres
email: kancelaria@kleszczow.pl.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę,
adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy
Kleszczów.
Pełniący funkcję Wójta
JACEK ROŻNOWSKI
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Uhonorowane firmy

• Knauf Bauprodukte Sp. z o.o. dołączył do kolekcji zdobytych
już trofeów cztery statuetki TopBuilder 2013. Wyróżnione zostały
cztery produkty firmy, działającej w Kleszczowskiej Strefie
Przemysłowej nr 1: gotowa gładź polimerowa, tynk silikonowy,
silikonowa farba egalizacyjna oraz klej do płytek podłogowych.
• Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
otrzymała drugi raz z rzędu prestiżową nagrodę „Platynowy
Megawat”. Wyróżnienie przyznawane jest przez zarząd
Towarowej Giełdy Energii SA (TGE) za największą aktywność na
rynku energii elektrycznej.
TGE powstała w 1999 roku. W 2012 r. za jej
pośrednictwem sprzedane zostało ponad
82 proc. energii wytworzonej w Polsce.
• Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
od sześciu lat uczestniczy w programie
„Przedsiębiorstwo Fair Play”, zdobywając
tytuły i certyfikaty, które potwierdzają
rzetelność firmy i dbałość o właściwe
relacje. W ubiegłorocznej edycji programu
PFP kleszczowski operator energetyczny
zdobył – oprócz tytułu – także Brązowy
Laur „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
(s)

Weekend
psychologicznych zajęć

M

utyzm - pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny –
to temat dwudniowych warsztatów, które odbyły się w kleszczowskim SOLPARKU. Uczestniczyli w nich pedagodzy, nauczyciele i logopedzi ze szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych
gmin Kleszczów i Szczerców. Warsztaty zostały zorganizowane z inicjatywy ARR „Arreks”, a prowadzone były przez Centrum Terapii Mutyzmu w Warszawie.
Mutyzm to rodzaj zaburzenia pojawiającego się w dzieciństwie.
Dzieci dotknięte tym zaburzeniem chcą i potrafią mówić, ale w wielu
sytuacjach nie mogą wykrztusić z siebie słowa. W bezpiecznym środowisku domowym dziecko z mutyzmem może być roześmiane i gadatliwe. Jednak w kontakcie z obcymi osobami, a także np. nauczycielami w szkole, milknie.
Zajęcia z uczestniczkami warsztatów poprowadziły: Monika Andrzejewska – psycholog dziecięcy i terapeutka mutyzmu oraz Anna
Resler-Maj – psycholog i psychoterapeutka, pracująca m.in. w Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Panie omawiały
problem bardzo szczegółowo, posługując się przy tym materiałem filmowym. Przedstawione zostały wybrane rodzaje terapii mutyzmu, stosowane w USA, a także przykładowe scenariusze zajęć grupowych,
organizowanych dla dzieci nieśmiałych przez nauczycieli.
Psychoterapeutki przekonywały, jak bardzo pomocne w radzeniu
sobie z zaburzeniem mutyzmu jest budowanie u dziecka poczucia własnej wartości i pewności siebie oraz pobudzanie go do społecznej aktywności. Odrębnym zagadnieniem, potraktowanym dość szeroko,
były metody pracy rodziców z mutystycznymi dziećmi.
– Było to bardzo przydatne szkolenie – przyznaje Ewa Stawiak-Kołba, dyrektor kleszczowskiej szkoły podstawowej, z zarazem
uczestniczka zajęć. – Cenne było to, że nie koncentrowało się jedynie
na pracy z dzieckiem mutystycznym, ale generalnie z dziećmi trudnymi, nieśmiałymi, zahamowanymi. Oprócz części teoretycznej była też
część warsztatowa, podczas której nauczyciele mogli wymieniać się
swoimi doświadczeniami, konsultując się też z prowadzącymi zajęcia.
Psychoterapeutki przekonywały, jak bardzo pomocne w pracy
z dziećmi nieśmiałymi jest budowanie u nich poczucia własnej wartości i pewności siebie oraz pobudzanie ich do społecznej aktywności.(s)

Poszukuję opiekunki do dziecka –
chłopiec, 6 miesięcy.
Tel. 509 048 078.
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Ludwik Danielak - jeden z „żołnierzy wyklętych”

że co roku 1 marca w Polsce obchoO tym,
dzony będzie Narodowy Dzień Pamięci

„Żołnierzy Wyklętych”, poświęcony żołnierzom
antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia, przesądziła ustawa z 3 lutego 2011
roku. Proces przygotowania tej ustawy ma
10-letnią historię, Zaczął się w 2001 roku, kiedy
Sejm RP podjął uchwałę, w której uznał „zasługi
organizacji i grup niepodległościowych, które po
zakończeniu II wojny światowej zdecydowały
się na podjęcie nierównej walki o suwerenność
i niepodległość Polski”, oddając w ten sposób
hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim
więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość.
Propozycję ustanowienia 1 marca Dniem
Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia
zgłosiły w 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia Organizacji
Kombatanckich i Niepodległościowych. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia
nowego święta podjął w 2010 roku prezydent
RP Lech Kaczyński. Jak głosiło uzasadnienie,
dołączone do projektu ustawy, ustanowienie
święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej
konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej
postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie
Ojczyzny (...). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym
społecznościom lokalnym, których patriotyzm
i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na
długie lata”.
Warto jeszcze zacytować fragment opinii
Rady Ministrów, która wsparła projekt ustanowienia nowego święta: „Żołnierze tzw. drugiej
konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną
Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia. Nawet
jeśli udało Im się przeżyć, przez kolejne 45 lat
żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna
propaganda – „bandytów” i „faszystów”.
***
Mówiąc o „żołnierzach wyklętych” mamy na
myśli ponad 20 tysięcy żołnierzy, którzy przeszli
przez oddziały leśne konspiracji antykomunistycznej, firmowane różnymi nazwami: Delegatura Sił Zbrojnych, Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niepodległość”, Zrzeszenie
„Wolność i Niezawisłość”, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Narodowe Siły Zbrojne Organizacja Polska, Armia Krajowa Obywatelska,
oddział partyzancki „Błyskawica”, Wielkopolska
Samodzielna Grupa Operacyjna „Warta” czy
wreszcie – tak dobrze znane w rejonie Radomska, Częstochowy i Bełchatowa - Konspiracyjne
Wojsko Polskie.
Geneza tworzenia i podziałów poszczególnych organizacji, polityczne różnice pomiędzy
ich dowódcami, zwycięskie potyczki z funkcjonariuszami UB i KBW, a wreszcie zdrady
i porażki, które doprowadziły do zakończenia
działalności „leśnych” to długa i fascynująca
historia. W ciągu ostatniego 20-lecia była odsłaniana krok po kroku, głównie dzięki otwarciu ar-

chiwów zgromadzonych przez Instytut Pamięci
Narodowej. Dziesiątki publikacji poświęconych
„żołnierzom wyklętym” (jedną z najciekawszych
i najbardziej kompetentnych były ilustrowane
zeszyty dołączane 2 lata temu do dziennika
„Rzeczpospolita”) sprawiają, że do świadomości społecznej zaczęła docierać prawda o ludziach antykomunistycznego podziemia, motywach i konsekwencjach dokonywanych przez
nich wyborów, a także bezwzględnych metodach jakimi najpierw NKWD, a potem szkoleni
przez sowieckich okupantów funkcjonariusze
polskiego aparatu bezpieczeństwa zwalczali
„leśne oddziały”.
Dzięki tym publikacjom zmieniają się opinie nie tylko o najbardziej znanych postaciach
powojennego podziemia (mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”, ppor. Kazimierz Krasowski ps. „Głuszec”, kpt Stanisław Sojczyński
ps. „Warszyc”, por. Józef Kuraś ps. „Ogień”), ale
też o wielu ich podkomendnych.
***
Działalność Konspiracyjnego Wojska Polskiego została opisana dość szczegółowo,
a jego twórca i znakomity dowódca kpt Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”, związany z Radomskiem doczekał się godnego upamiętnienia. Warto przypomnieć, że początki KWP to
organizacja o kryptonimie „Manewr”, skupiająca
resztki żołnierzy, którymi kpt Sojczyński dowodził podczas okupacji niemieckiej. Rozkazem
z 1 marca 1946 roku przemianował on Samodzielną Grupę „Manewr” na Konspiracyjne
Wojsko Polskie. W maju odbyły się pierwsze
przysięgi żołnierzy, którzy nadal chcieli trwać
w walce, by w niedalekiej – w przekonaniu ich
dowódcy – przyszłości wejść w struktury Armii
Polskiej, która razem z aliantami wkroczy na
polskie ziemie podczas przyszłego konfliktu
zbrojnego z ZSRR.
Do połowy 1946 roku siły KWP rozrosły się
do 3,5 tys. żołnierzy. Terenem działania KWP
były województwa łódzkie, śląsko-dąbrowskie,
część kieleckiego i poznańskiego. „Warszyc”
nie zdołał wykorzystać zgromadzonego potencjału. Wraz z całym sztabem został aresztowany w czerwcu 1946 roku. Liczne oddziały KWP
przetrwały ten cios, a po reorganizacji działały
dalej na własną rękę. W rejonie Bełchatowa
aktywny był oddział Kazimierza Grzybowskiego
ps. „Zapalnik”, w piotrkowskim działał oddział
„Prawdzica”, w sieradzkim „Murata”. Z tych i innych oddziałów Jerzy Jasiński „Janusz” starał
się zorganizować II komendę KWP.
***
Jednym z wyróżniających się żołnierzy
w oddziale „Zapalnika” był Ludwik Danielak.
W trakcie swej kilkuletniej działalności leśnej
znany był pod kilkoma pseudonimami: „Bojar”,
„Lotny”, „Szatan”. W konspiracji powojennej
(w czasie wojny nie walczył, co było powodem
zarzutów ze strony jego największych krytyków)
dosłużył się rangi podporucznika. Urodzony
we wsi Stradzew koło Niedyszyny w powiecie
piotrkowskim podczas okupacji pracował w
rodzinnym gospodarstwie rolnym, a potem - w
gospodarstwie niemieckim w Bełchatowie. Do
Wojska Polskiego został powołany w kwietniu

1945 roku. Zdezerterował po kilku dniach służby, nie chcąc brać udziału w walce z leśnym oddziałem Stanisława Karlińskiego „Burzy”, który
działał w rejonie piotrkowsko-tomaszowskim.
Z zabraną z jednostki bronią trafił do oddziału
KWP, dowodzonego przez Kazimierza Grzybowskiego. W niedługim czasie został zastępcą
„Zapalnika”.
Brał
udział
w wielu akcjach
prowadzonych
przez
oddział.
Były to potyczki
z
miejscowymi
oddziałami MO,
wykonywanie wyroków na funkcjonariuszach UB i
MO, a także zdobywanie środków
na
utrzymanie
oddziału poprzez
rekwizycje, dokonywane w okolicznych spółdzielniach i urzędach Ludwik Danielak
gminnych.
Józef Wodziński – twórca i dowódca organizacji „Strzelec” w Bełchatowie, wydał w 2007
roku publikację „Ludwik Danielak. Legenda tej
ziemi”. Pisze w niej o wielu akcjach przeprowadzonych przez oddział, dowodzony przez L. Danielaka, w tym m.in. o rekwizycji przeprowadzonej w maju 1946 r. w spółdzielni w Bogdanowie,
wykonaniu wyroku śmierci na funkcjonariuszu
UB z Piotrkowa Antonim Grzesiaku za zabicie
sołtysa wsi Woźniki, egzekucji wykonanej na
Apoloniuszu Lisie z UB i na milicjancie Frąku.
Takie i inne działania, podejmowane także w obronie mieszkańców okolicznych miejscowości, trwały do wiosny 1947 roku, kiedy
ogłoszona została amnestia. Dwa dni przed jej
ogłoszeniem wykonany został wyrok śmierci na
uwięzionym i sądzonym w Łodzi „Warszycu”.
„W tej sytuacji wszyscy dowódcy ugrupowań działających w rejonie piotrkowskim
postanowili je rozwiązać i ujawnić się, by nie
narażać swych żołnierzy w coraz trudniejszej
walce i umożliwić im, jak zapewniała ustawa
amnestyjna, powrót do normalnego życia. Kazimierz Grzybowski „Zapalnik” i jego zastępca
Ludwik Danielak „Bojar” stawili się wraz z całym
oddziałem przed komisją amnestyjną w Piotrkowie i złożyli broń. Danielak wrócił na wieś,
do Stradzewa. Amnestia okazała się jednak
podstępem. Wkrótce urządzono na Danielaka,
podobnie jak na innych partyzantów, regularną
obławę. Tylko dzięki ostrzeżeniu przez sąsiadów, którzy spostrzegli kolumnę samochodów
wojskowych, zmierzających do wsi, udaje mu
się uciec z domu i ukryć w lesie. Podejmuje
na nowo działalność konspiracyjną. Wspólnie
z „Zapalnikiem” reaktywują swój oddział” – czytamy w artykule Marka Klecela „Sylwetki niezłomnych. Ludwik Danielak (1923-1955)”.
W dziejach oddziału dowodzonego przez
L. Danielaka pojawiają się także akcje, przeproå ciąg dalszy na str. 9
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Cyfrowa telewizja w Twoim domu
Co to jest cyfryzacja telewizji?
Cyfryzacja Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) to zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką
cyfrową. Zgodnie z ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej całkowite wyłączenie sygnału analogowego w Polsce nastąpi
do dnia 31 lipca 2013 r.
Proces zastępowania naziemnej telewizji analogowej przez NTC
odbywa się w Polsce etapami. Operacja ta realizowana jest etapowo. W naszym regionie część gmin przeszła na NTC już 19 marca.
Kolejny etap przełączania, który obejmie m.in. powiaty radomszczański, pajęczański, część powiatu wieluńskiego oraz tę część
powiatu bełchatowskiego, w której znajdują się gminy: Kleszczów,
Rusiec i Szczerców, zaplanowany został już na 22 kwietnia.
Mieszkańcy terenów, zajmujących około 70 proc. powierzchni województwa łódzkiego przejdą na cyfrowy odbiór 20 maja.

Jakie są korzyści z wdrożenia NTC?
• Szersza oferta programowa
• Lepsza jakość obrazu i dźwięku
• Dodatkowe usługi takie jak:
o elektroniczny przewodnik programowy
o ułatwienia dla osób z wadami wzroku i słuchu
o różne wersje językowe

Kto może stracić możliwość odbioru telewizji?
• Gospodarstwa domowe korzystające z anten indywidualnych
• Gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych wyposażonych w antenowe instalacje zbiorowe

Kto nie straci możliwości odbioru telewizji?
• Abonenci sieci kablowych
• Abonenci platform satelitarnych
• Posiadacze nowoczesnych telewizorów z wbudowanym dekoderem DVB-T/MPEG-4 i Dolby Digital Plus

Jaki sprzęt jest niezbędny do odbioru NTC?
Tradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne nie są zdolne do odbioru emisji cyfrowych. Dlatego odbiór sygnału cyfrowego telewizji
wiąże się z koniecznością zastosowania jednego z dwóch rozwiązań:
• Dołączenie do analogowego odbiornika telewizyjnego odpowiedniego urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego, zwanego set-top-boxem (STB) lub popularnie dekoderem,
spełniającym kryteria standardu DVB-T/MPEG-4 oraz Dolby Digital Plus
• Wymiana analogowego odbiornika na cyfrowy, poprzez np. zakup w pełni zintegrowanego i zamkniętego pod względem funkcjonalnym cyfrowego odbiornika telewizyjnego – odbiornik powinien mieć wbudowany dekoder DVB-T/MPEG-4 oraz Dolby
Digital Plus

UWAGA!

• Kupując nowy sprzęt – antenę, dekoder lub telewizor – warto
zasięgnąć opinii specjalistów.
• Rozwiązanie polegające na zakupie STB (dekodera MPEG-4)
jest tańsze i nie wymaga zmiany odbiornika – cena podstawowego dekodera wynosi około 100-150 zł, a najtańsze modele
kosztują już ok. 80 zł.
• Pamiętajmy! Sprzęt do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej najlepiej zakupić u sprawdzonego i rzetelnego sprzedawcy.
• Przestrzegamy przed zakupami z niepewnych źródeł, jak np.
aukcje internetowe, sprzedaż obwoźna, przez akwizytorów itp.
Nabyty w ten sposób sprzęt może okazać się niedostosowany
do odbioru Naziemnej Telewizji Cyfrowej w Polsce.

• Ostrzegamy także przed oszustami,
którzy podając się za instalatorów anten
RTV i dekoderów, będą chcieli dostać
się do naszych mieszkań, a przy tej okazji dokonać kradzieży mienia. O szczególną ostrożność prosimy osoby starsze
i mieszkające samotnie. W przypadku
pojawienia się podejrzanych telefonów
i osób, proponujących wykonanie usługi
„przestrojenia” odbiornika TV na cyfrowy, należy powiadomić policję, telefonując pod nr 997.

Jaka antena potrzebna jest do odbioru NTC?
Czy używana przez nas dotychczas antena zewnętrzna, do której
podłączony jest telewizor, poradzi sobie z odbiorem sygnału cyfrowego czy też powinna zostać wymieniona? Specjaliści doradzają
w pierwszej kolejności przeprowadzenie następującego testu: należy wejść na stronę 791 telegazety Programu II TVP (a potem na
strony kolejne). Jeśli rozmieszczone na tych stronach znaczki graficzne, litery i cyfry wyświetlają się poprawnie, wówczas wymiana
anteny nie będzie konieczna.
Dobór anteny powinien uwzględniać lokalne warunki odbioru oraz
lokalizację i parametry emisji obiektu nadawczego, z którego zamierzamy odbierać sygnał. Na potrzeby odbioru Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T najlepiej stosować anteny szerokopasmowe,
obejmujące zakres UHF. Antenę instalujemy kierując ją na obiekt
nadawczy emitujący program DVB-T. Starajmy się antenę odbiorczą wynieść możliwie najwyżej jak się da ponad poziom terenu.
Ostrożnie ze wzmacniaczami, stosujmy je tylko tam, gdzie sygnału jest za mało! Stosujmy dobrej jakości przewody koncentryczne
i złącza.

Co to jest multipleks?
Multipleks to nadawana w pojedynczym kanale telewizyjnym „cyfrowa paczka”, składająca się z programów telewizyjnych i radiofonicznych oraz dodatkowych informacji w postaci cyfrowej (np. elektronicznego przewodnika po programach, tzw. EPG).
Nie wszystkie wymienione elementy multipleksu muszą w nim występować jednocześnie. W obecnie nadawanych multipleksach
MUX-1, MUX-2 i MUX-3 nie są np. obecne programy radiofoniczne.

Jakie programy można oglądać?
Na uruchomionych dotąd multipleksach dostępnych jest 21 różnych
programów. Z przekaźnika częstochowskiego (z niego właśnie korzystać będą odbiorcy cyfrowej telewizji naziemnej w gminie Kleszczów) na poszczególnych multipleksach umieszczono programy:
• MUX-1 (uruchomiony 1 czerwca 2012): TVP1 HD, TVP2, TVP
INFO, Polo TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV, T-TV.
• MUX-2 (uruchomiony 30 kwietnia 2011): Polsat, Polsat Sport
News, TVN, TVN7, TV Puls, TV Puls 2, TV4, TV6.
• MUX-3 (uruchomiony 27 października 2011): TVP1, TVP2 HD,
TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia.

Gdzie szukać pomocy?
• bezpłatna infolinia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:
800 007 778
• telefon do Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi: 42/ 676 85 21
Wiele informacji technicznych, a także odpowiedzi na pytania, stawiane najczęściej w związku z uruchamianiem NTC znajdą Państwo na stronach: ● www.cyfryzacja.gov.pl ● www.naziemna.pl
● www.cyfryzacjabezobaw.pl ● www.cyfrowydoradca.pl
Opr. JS – na podstawie informacji
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i strony www.cyfryzacja.gov.pl.
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Dokładają cegiełkę do budowy hospicjum
å ciąg dalszy ze str. 1
Na wspomnianą wcześniej kwotę złożyły się efekty zbiórki, prowadzonej
głównie wśród przedsiębiorców gminy Kleszczów oraz wpływy z przedświątecznego kiermaszu, zorganizowanego w SOLPARKU w trakcie gminnej imprezy mikołajkowej. W przygotowania do kiermaszu zaangażowali się wyjątkowo mocno
rodzice dzieci z łuszczanowickiego przedszkola. W lutym delegacja tej placówki (dyrektor Elżbieta Jasek, nauczycielka Iwona Frankowska oraz intendentka
Justyna Gurazda) odwiedziła miejsce przyszłego hospicjum. Po uzgodnieniach
z prezes fundacji Tisą Żawrocką panie zdecydowały, że zakupią umeblowanie
do trzech pokoików hospicjum.
Aranżacją wnętrz zajmują się studenci łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.
Wymyślili, że wystrój pokoi będzie przypominał pałacowe komnaty. Kupowane
do nich meble nie mogą być więc współczesne. Panie z Łuszczanowic dokonały
wyboru umeblowania w jednej z łódzkich galerii starych mebli.
– Koszt tych mebli wyniósł 8 tysięcy – mówi Iwona Frankowska. – Teraz są
one odnawiane i barwione tak, aby pasowały kolorystycznie do projektu. Za pozostałe 3 tysiące zakupione zostało oświetlenie.
We wnętrzach budynku hospicjum ciągle trwają prace remontowe i adaptacyjne. Zatrudnieni do nich zostali m.in. więźniowie z łódzkiego aresztu śled-

czego, ale nie brakuje też fachowców
– wolontariuszy. Wiele materiałów budowlanych to darowizny przekazane
przez sklepy, hurtownie i producentów
(wśród darczyńców jest m.in. firma Caparol). Z podarowanych fundacji płytek
ceramicznych powstają barwne dekoracje na posadzkach i ścianach.
***
Fundacja Gajusz działa w Łodzi
od 15 lat. Zajmuje się głównie małymi pacjentami szpitala przy ulicy Spornej w Łodzi. Ponad jedna czwarta podopiecznych fundacji to dzieci z chorobami nowotworowymi. Budowa hospicjum
stacjonarnego dla dzieci ma się zakończyć do 1 czerwca. „Jest to przedsięwzięcie trudne, niezwykle kosztowne. Jednak to na czym zależy nam najbardziej to
stworzenie dla jego przyszłych małych mieszkańców Domu - czytamy na stronie internetowej fundacji. - Chcemy, żeby materialną przestrzeń wypełniły uczucia, emocje związane z poczuciem bezpieczeństwa, troską, opiekuńczością”.
(s)

Pisanki i kraszanki

kozików, szydeł, słomek i drewienek”), ale odsłaniał też technikę, dzięki której
uzyskiwano różne kolory: „Farbują jaja w brezylii czerwonej i sinej, w odwarze
z łupin cebuli, z kory dzikiej jabłoni, listków kwiatu malwy, kory olszowej, z robaczków czerwcem zwanych, w szafranie itd.”. A co pisał o wzorach, którymi
zdobione były pisanki?
„Upowszechnione desenie mają swe nazwy od wzorów i podobieństw, rysują więc w gałązki, w drabinki, w wiatraczki, w jabłuszka, w dzwonki, w sosenki, w kogutki, w serduszka, w kurze łapki itd.”.
***
Znawcy już na podstawie wzoru potrafili powiedzieć, w którym kręgu
kulturowym powstała dana pisanka. Zofia Kossak pisała: „Najkunsztowniejsze były pisanki huculskie, pokryte drobnym ornamentem, przypominającym
mozaikę. Za najpiękniejsze uchodziły kraszanki podolskie” („Rok polski. Obyczaj i wiara”, Warszawa 1958). Specyficznym rodzajem pisanek podolskich
były kraszanki czarne, ozdabiane białym wzorem. Nazywano je „śmiertelnymi”. Były przechowywane do następnych świąt. W razie śmierci kogoś z rodziny wkładano je do trumny zmarłego.
Powszechnym zwyczajem było dawniej obdarowywanie się malowanymi
jajkami. W okresie wielkanocnym jajka służyły do zabawy w tzw. „wybitki”. Pisał o tym pod koniec XII wieku bł. ks. Wincenty Kadłubek w swej kronice. Zabawa polegała na uderzaniu jednej pisanki o drugą – wygrywał ten, kto stłukł
jajko przeciwnika.
***
Już niedługo pisanki znajdziemy w koszyczkach z wielkanocną
święconką. Dzieląc się jajkiem, będziemy życzyć swoim bliskim pomyślności,
zdrowia i błogosławieństwa Bożego.
(s)

å ciąg dalszy ze str. 1
Zdobienie jajek – zwyczaj związany tak mocno z tradycją Świąt Wielkanocnych – praktykowane było już parę tysięcy lat temu. Najstarsze pisanki
znaleziono w grobowcach i wykopaliskach w Asharah na Bliskim Wschodzie.
Sztuka zdobienia jajek znana była Egipcjanom, Chińczykom, Fenicjanom, Persom, Grekom i Rzymianom. Pierwsze informacje o malowanych jajkach znaleźć można w dziełach Juwenalisa, Owidiusza i Pliniusza - pisarzy z okresu
starożytnego Rzymu. Najdawniejsze polskie pisanki pochodzą z X w., choć
zdobienie jajek było zapewne znane Słowianom już wcześniej.
***
Jajko jest doskonałym symbolem początku, narodzin, wreszcie zmartwychwstania. Uosabia nowe życie, powstałe z ukrytego w skorupce zarodka.
To ze względu na tę właśnie symbolikę jajku przypisywano od wieków szczególne znaczenie. W mitologiach wielu ludów można znaleźć opowieść o jaju,
z którego powstał świat.
Na ziemiach polskich już w czasach pogańskich wierzono, że jajko posiada wielką moc
magiczną. Kładziono je pod próg obory, zanim
bydło zostało wypędzone na pierwszy wiosenny wypas. Jajka były zakopywane na polach, by
przynosiły urodzaj. Taczanie jajka po ciele osoby chorej miało w nią „wlewać” nowe siły.
Jajko także w czasach Polski chrześcijańskiej zachowywało potężną moc. Święconym
jajkiem dotykano zwierząt w gospodarstwie.
Ten zabieg miał je ochronić przed chorobami. Zakopana pod progiem domu
pisanka miała bronić wstępu nieczystym siłom.
Wspomniany już Zygmunt Gloger opisywał nie tylko narzędzia, służące do
nanoszenia na jajko wosku („Jako narzędzi do pisania używają szpilek, igieł,

www.wojto.com

DOSTAWA – MONTAŻ – SERWIS
v centralne ogrzewanie v kolektory słoneczne
v pompy ciepła v panele fotowoltaiczne

509 422 738
97-410 Kleszczów, Żłobnica 13 B

Ilustracje pochodzą ze strony internetowej www.pisanki.manifo.com,
gdzie zainteresowani znjadą szczegółowe porady, jak – krok po kroku
– zrobić pisankę techniką batikową.
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„Dzień otwarty” w ZSP

marca od godz. 9.00 do 14.00 uczniowie trzecich klas gimnazjów mogli poznać bliżej ofertę edukacyjną, przygotowaną na rok szkolny 2013/2014 przez kleszczowskie Liceum Ogólnokształcące i Technikum Nowoczesnych Technologii. Poznawali też
nauczycieli i uczniów ZSP, warunki nauki, miejsca prowadzenia zajęć, mogli obejrzeć szkolny internat.
W szczegółowym harmonogramie „Dnia otwartego” widniały
m.in. takie punkty: ● 9.00-12.00 - rozgrywki sportowe w hali SOLPARKU (uczniowie ZSP Kleszczów kontra gimnazjaliści), ● 10.0012.00 - Dzień Języka Niemieckiego - aula SOLPARKU, ● od 12.30
- konkurs „Matematyka i Sport”.
Poza tym w trakcie „Dnia otwartego” odbywały się różne pokazy i prezentacje: doświadczenia z chemii i fizyki; pierwsza pomoc
przedmedyczna; promocja zdrowego stylu życia; gimnastyka artystyczna, aerobik oraz warsztaty fitness; warsztaty mechatroniczne;
pokazy matematyczne
z wykorzystaniem tablic interaktywnych; język hiszpański i język
angielski w praktyce;
pokazy robotów i nowoczesnego sprzętu
mechatronicznego.
Uczestnikom „Dnia
otwartego” szkoła zapewniła też odrobinę
relaksu i okazję do złapania oddechu po intensywnym poznawaFragment wyposażenia pracowni
niu ZSP. Można było
mechaniki kleszczowskiego technikum posłuchać występu zespołu muzycznego,
w którym grają uczniowie technikum, a także coś wypić i przekąsić
w przygotowanej specjalnie na ten dzień kawiarence.
(s)

Dla oszczędnych studentów

Z

amiast kupować podręcznik czy skrypt, potrzebny w danym
semestrze, można zdobyć darmowy dostęp do 25 wybranych przez czytelnika pozycji ze zbioru książek elektronicznych,
umieszczonego na stronie www.libra.ibuk.pl. W tym zbiorze e-książek są również podręczniki akademickie.
IBUK.pl to nie tylko internetowa czytelnia. Konto czytelnicze
Ibuk Plus umożliwia także robienie notatek, tworzenie bibliografii
i przypisów, dzielenie się cytatami ze znajomymi. Fragmenty książek można też drukować i dodawać do nich własne materiały. Dostęp do konta uzyskuje się poprzez PC, laptop, tablet lub smartfon.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie przedłużyła do
końca marca konkurs, w którym można wygrać bezpłatny dostęp do
wspomnianego zbioru książek. Zadaniem uczestnika konkursu jest
krótkie opisanie korzyści, jakie daje dostęp do e-booków. Konkursowe wypowiedzi przyjmowane są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 44/
731 36 54.
(s)
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Otwarte drzwi przedszkoli

marca włącznie w przedszkolach gminy Kleszczów proDo 29wadzone
będą zapisy dzieci na rok szkolny 2013/2014.

Okazją do bliższego poznania placówek, które są dla maluchów
miejscem pierwszej edukacji, były organizowane tradycyjnie już
„Dni otwarte”.
Najmniejsze z gminnych przedszkoli – to, które funkcjonuje
w Kleszczowie – zaprosiło swoich przyszłych podopiecznych wraz
z rodzicami w środę, 13
marca.
– Mieliśmy tego dnia
wyjątkowo dużo gości –
mówi dyrektor Ewa Jędrzejczyk. – Przyszło ok. 30
dzieci i ich opiekunowie.
Na początek sześciolatki zaprezentowały się w
bajce muzycznej „Szewczyk Dratewka”. Potem odbyło się spotkanie informacyjne. Dyrektorka oraz
jedna z wychowawczyń,
której w nowym roku szkolnym przyjdzie zajmować się przedszkolnymi debiutantami, oprowadzały gości po placówce i odpowiadały na pytania, dotyczące organizacji zajęć, posiłków podawanych
dzieciom, a także proponowanych w placówce dodatkowych zajęć.
Uzupełnieniem tych informacji były foldery, przygotowane specjalnie na „Dzień otwarty”.
(s)

Ludwik Danielak - jeden
z „żołnierzy wyklętych”
å ciąg dalszy ze str. 6
wadzone na terenie gminy Kleszczów i w jej bliskich okolicach. Szczególnie dużo zakończonych powodzeniem przedsięwzięć przeprowadzono w roku 1947. To wtedy opanowany został w Kleszczowie posterunek
MO, urząd gminy i sklep „Samopomocy Chłopskiej”. W trakcie tej akcji
ludzie „Bojara” zarekwirowali pieniądze i towary, by zapewnić utrzymanie
oddziału, ukrywającego się w leśnych kryjówkach, rozbroili też przewodniczącego Gminne Rady Narodowej w Kleszczowie Feliksa Jarosa.
M. Klecel we wspomnianej już publikacji pisze o jednej z najgłośniejszych akcji z udziałem L. Danielaka: „Niedługo później zatrzymują autobus fabryki Bawełnianka z Bełchatowa, by sprawdzić, kto ma broń i należy do PPR. Gdy nikt się nie przyznaje, legitymują wszystkich. Jadący
autobusem dyrektor Glapiński, który miał, jak się okazało, broń i był członkiem PPR i ORMO, próbuje uciekać i zostaje zastrzelony. Podobną akcję
wykonano na autobusy w grudniu w Bogdanowie, w tym samym miesiącu
opanowano posterunek MO w Klukach, gdzie zbyt gorliwemu funkcjonariuszowi wymierzono chłostę i kazano zjeść legitymację PPR. Ten rodzaj
represji i zastraszenia stosowano odtąd często. W końcu grudnia zajęto
w walce posterunek ORMO w Faustynowie i wykonano wyrok śmierci na
jego członku Stefanie Sobocińskim, zdobywając nową broń”.
***
Brak miejsca, by opisać dokładniej kolejne akcje, ale i porażki ponoszone przez oddział Ludwika Danielaka. Z biegiem czasu jego liczebność
zmalała do zaledwie trzech osób. Po zaprzestaniu zbrojnej walki „Bojar”
ukrywał się aż do 1954 roku, głównie w Łodzi. 4 marca został aresztowany przez funkcjonariuszy bezpieki.
Jego proces odbywał się przy drzwiach zamkniętych. W styczniu
1955 roku sąd wydał wyrok sześciokrotnej kary śmierci. Przed wykonaniem wyroku miał powiedzieć do swych bliskich: „Gdybym się jeszcze raz
urodził, też bym walczył z komuną”. Miał 32 lata, kiedy stanął przed plutonem egzekucyjnym. Został rozstrzelany 5 sierpnia 1955 roku w więzieniu
przy ulicy Sterlinga w Łodzi. Nie wiadomo, gdzie został pochowany.
Jego życie i walka w leśnych oddziałach zostały opisane dzięki dostępowi do akt z procesu. Wszystkich, którzy chcieliby poznać więcej szczegółów odsyłamy do wymienionych wcześniej publikacji.
J. Strachocki
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Szkolne wieści
J. Wysmułek w olimpiadzie logiczno-matematycznej
6 marca Jakub Wysmułek (kl. II a LO im. Jana Pawła II w Kleszczowie) przystąpił do II etapu ogólnopolskiej olimpiady logiczno-matematycznej. Otrzymał do rozwiązania 10 zadań zamkniętych i 5
otwartych z matematyki. W zakwalifikowaniu się do II etapu olimpiady, której organizatorem jest portal zadane.pl, pomógł uczniowi
LO dobry wynik, jaki uzyskał rozwiązując trzy zestawy zadań testowych.

Bezbolesne spotkanie z dentystą
W związku z obchodzonym w marcu
Dniem Dentysty w świetlicy Szkoły Podstawowej w Kleszczowie odbyło się spotkanie 53-osobowej grupy uczniów klas
I-IV ze stomatologiem Łukaszem Biesagą,
pracującym w gabinecie w Łuszczanowicach. W trakcie zajęć gość zapoznał dzieci
z budową zęba, tłumaczył dlaczego bolą
zęby i informował, jak powinno się dbać
o higienę jamy ustnej. Zdobyte podczas
spotkania wiadomości uczniowie utrwalili oglądając bajkę, której bohaterami byli
doktor Ząbek i czarownik Zębopsuj.

Mistrz Ortografii w SP Łękińsko
„Łąki nad rzeką wyglądają jak puszyste, różnobarwne dywany.
Skaczą po nich zielone żabki, a w górze brzęczą pszczoły, trzmiele
i duże bąki. Z ciepłych krajów wrócili do nas skrzydlaci przyjaciele:
skowronki, bociany, jaskółki. Szukają odpowiedniego miejsca na
budowę gniazdka” – to fragment dyktanda ortograficznego, przeznaczonego dla uczniów III klas szkół podstawowych. Tekst o podobnej trudności pisali w październiku ub. roku uczniowie Szkoły
Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku: dwoje trzecioklasistów
i czworo drugoklasistów.
– Ogólnopolski Test Ortograficzny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych składał się z 26 naprawdę trudnych zadań – mówi Jolanta Roczek, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP Łękińsko. – Regulamin konkursu przewidywał przyznawanie punktów
dodatnich za poprawne odpowiedzi, a za błędne – odejmowanie
punktów.
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Po otrzymaniu wyników okazało się, że najlepiej z ortograficznym
wyzwaniem poradził sobie Bartłomiej Bednarz z klasy III, który znalazł się w grupie uczniów sklasyfikowanych na X miejscu
w Polsce, zdobywając 186 punktów na 208 możliwych. Otrzymał
za to tytuł Mistrza Ortografii. Wśród uczniów, którzy zajęli XVI miejsce znalazła się Kinga Bartyzel (kl. III).

Kampania „Drugie życie”
Rozwój transplantacji zależy w dużym stopniu od ludzkiej wiedzy
i świadomości, że zdrowe organy ofiar nieszczęśliwych wypadków
mogą ratować lub przedłużać życie bliźnich. Edukowaniu młodego pokolenia służy kampania „Drugie życie - TRANSPLANTACJA
- masz dar uzdrawiania”. 12 marca jej uczestnicy i koordynatorzy
spotkali się w Centrum Kliniczno- Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W tym gronie znaleźli się też uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (ZSP jest jedną z 30
szkół województwa, które przystąpiły do kampanii). Szkolili się m.in.
w zakresie prawnych i medycznych aspektów przeszczepiania narządów. Na inauguracyjnym szkoleniu obecny był m.in. prof. Michał
Nowicki z Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także dwaj sportowcy, którzy
dzięki przeszczepom mogą realizować swoje sportowe pasje i osiągają wysokie wyniki: tenisista stołowy Adam Raszkiewicz i chodziarz Mirosław Burski.
Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały edukacyjne i promocyjne, dzięki którym będą mogli prowadzić akcje informacyjne wśród
rówieśników w szkole i w najbliższym środowisku. Finał kampanii
„Drugie życie” nastąpi w czerwcu tego roku.

Wiosenne kwiaty tematem konkursu plastycznego
Od 11 marca do 12 kwietnia potrwa Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Wiosenne kwiaty – obraz na ścianę”. Konkurs organizowany przez
nauczycielki, pracujące w świetlicy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, jest przeznaczony dla wychowanków
świetlic, funkcjonujących w szkołach podstawowych powiatu bełchatowskiego. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę formatu
A4 lub A3, wykonaną dowolną techniką plastyczną.
Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursu znajdziemy na stronie internetowej kleszczowskiej podstawówki: www.
spkleszczow.republika.pl. Można także telefonować pod nr 44/
731 33 46 wew. 26.
Opracowano z wykorzystaniem informacji
przekazanych przez szkoły samorządowe

O bezpiecznym używaniu Internetu
5 lutego to Dzień Bezpiecznego Internetu. Nazwa wyDz ień
daje się nieco myląca, bo tak naprawdę warto zadbać o to,

by korzystanie z Internetu było bezpieczne – zwłaszcza dla najmłodszych uczniów – przez okrągły rok. W Szkole Podstawowej
w Kleszczowie główne zajęcia, związane z tematyką zagrożeń, na
jakie można się natknąć w sieci www, skoncentrowały się w kilku minionych tygodniach (rzecz jasna z przerwą na zimowe ferie).
Wspomnieć warto o kilku różnych inicjatywach, podjętych w tym
czasie przez nauczycieli. W klasach I-IV omówieniu tych zagrożeń
poświęcono przynajmniej jedną lekcję na zajęciach kółka informatycznego lub informatyki. Uczniowie klas III i VI przygotowali prace na konkurs „Bezpieczne korzystanie z internetu”, zorganizowany przez Miejski Zespół Szkół w Aleksandrowie Łódzkim. Uczniowie
klas IV wzięli udział w kursach e-learningowych, korzystając ze strony www.fdn.pl/kursy. Na stanowiskach w pracowni komputerowej
umieszczono kartki z opisem podstawowych zasad tzw. netykiety, czyli swoistych zasad savoir vivre’u, których przestrzegać należy w sieci.
Ogłoszono konkurs na plakat oraz rymowankę. Prace te miały
ilustrować prawa i obowiązki internauty. W kategorii plakatu I miejsce zajęła Klaudia Komorowska z klasy VIb, a najwyżej ocenioną

rymowankę napisała Karolina Cieślak z klasy VIa. Szkolny koordynator akcji „Dzień
bezpiecznego Internetu” przygotował tematyczną gazetkę ścienną. Uczniowie mogli
wypowiedzieć się (w formie głosowania), jakich informacji nie powinno się udostępniać
w sieci.
Na szkolnej stronie internetowej został umieszczony wykaz ciekawych, bezpiecznych stron, które mogą być pomocne w procesie uczenia się (link do strony:
http://www.spkleszczow.republika.pl/linki.htm). Do akcji upowszechniania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu przyłączył się też pedagog szkolny, organizując warsztaty profilaktyczne:
dla uczniów klas I-III - warsztaty „Komputraki”, zaś dla klas IV-VI „Stop cyberprzemocy”.
Jak widać Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, która w ubiegłym
roku, po spełnieniu odpowiednich kryteriów, uzyskała tytuł „Szkoła
Bezpiecznego Internetu”, nie spoczywa na laurach, ale stale przypomina uczniom o tym, że otwieranie stron internetowych i wymiana
informacji za pośrednictwem sieci wymagają rozsądku.
(s)
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Dzień Kobiet
z taneczną rewią

I

mpreza organizowana w SOLPARKU z okazji święta wszystkich pań nie ograniczyła się wyłącznie do tanecznego widowiska. Już wczesnym popołudniem w dolnym holu przed aulą
można było oglądać przygotowaną
przez pracowników
GOK wystawę prac,
powstałych w ramach zajęć z rękodzieła artystycznego.
Potem, podczas specjalnych
warsztatów, można
było się uczyć samodzielnego wykonywania biżuterii.
W holu SOLPARKU zagościła też – dzięki kiermaszowi wielkanocnych ozdób – przedświąteczna atmosfera.
(s)

perfekcyjnie i atrakcyjnie
OFERUJEMY:

3 montaż kotłowni;
montaż instalacji centralnego ogrzewania;
montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji;
montaż instalacji wodno – kanalizacyjnych;
montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Przyjedziemy, doradzimy, wykonamy!

Zadzwoń:

tel. 669 445 524

P & A Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 132 | 42-218 Częstochowa
tel. +48 669 445 524 e-mail: biuro@p-and-a.eu

Sprzedaż i transport
v ziemi ogrodowej v
v piasku budowlanego v

G
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Przygotowania do lata

minny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zebrał do 15 stycznia
zgłoszenia 493 uczniów i studentów, którzy w sierpniu będą
korzystać ze zorganizowanych form wypoczynku letniego. Kończą
się procedury przetargowe, związane z wyborem firm, które przygotują dwutygodniowy, wakacyjny pobyt nad Bałtykiem, nad polskimi
jeziorami oraz w Hiszpanii.
Oto jak wyglądało zainteresowanie poszczególnymi propozycjami wakacyjnych wyjazdów. Na 14-dniowy obóz sportowo-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim zapisanych zostało 44 uczniów klas I-III
szkół podstawowych. Liczniejsza, bo 52-osobowa grupa najmłodszych uczniów podstawówek, zgłoszona została na krótszy, 7-dniowy obóz sportowo-rekreacyjny organizowany w górach samodzielnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.
Spośród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 56 osób zapisanych zostało na obóz sportowo-rekreacyjny nad Bałtykiem, a 66
– na obóz o podobnym charakterze, ale organizowany na Pojezierzu Mazurskim lub Suwalskim. 97 uczniów gimnazjum zgłosiło się
na dwutygodniowy wypoczynek nad Bałtykiem.
Najliczniejsza, bo 178-osobowa grupa uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów wybierze się na wakacyjny pobyt w Hiszpanii. Będą tam korzystać z obozu turystyczno-edukacyjnego, połączonego z nauką i doskonaleniem pływania.
Przypomnijmy, że wyjazdy na wakacyjny pobyt dla wszystkich
grup odbędą się w sierpniu. Szczegóły dotyczące organizatorów
oraz miejsc i terminów obozów podamy w terminie późniejszym.
(s)

Wiosenne warsztaty GOK
Decoupage nazywany także techniką serwetkową zdobył sobie
spore grono miłośniczek. Dzięki warsztatom, organizowanym przez
placówki gminne (nie tylko GOK, ale i bibliotekę) potrafią one
samodzielnie zdobić różne przedmioty tą techniką dekoracyjną.
Mieszkańcom gminy, którzy chcieliby ją poznać, GOK proponuje
udział w warsztatach artystycznych „Wiosna z decoupage”. Zajęcia
poprowadzą instruktorki: Kinga Pasak i Agnieszka Ciesielska.
Ustalono następujące terminy warsztatów:
• WOK Rogowiec – 6 kwietnia
• WOK Kamień – 9 kwietnia
• WOK Łękińsko – 10 kwietnia
• WOK Wolica – 11 kwietnia
• WOK Dębina – 13 kwietnia
• WOK Czyżów – 16 kwietnia
• WOK Żłobnica – 17 kwietnia
• WOK Łuszczanowice – 18 kwietnia.
Godziny zajęć: 15.00-20.00.

FIRMA „REMBUD”

oferuje usługi remontowo-budowlane

Tel. 509 449 312
Tel. 691 971 585

 docieplenia budynków
 kompleksowe wykończenia wnętrz
 czyszczenie, impregnacja kostki brukowej itp.

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH

Tel. 604 333 322

w Lgocie Wielkiej (ul. Rolnicza 5)
zaprasza
Tel. 604 428 271
www.klimczyk.com.pl
Wystawiamy rachunki

KOREPETYCJE
● fizyka ● chemia

Tel. 601 692 345.
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KOLEKTORY SŁONECZNE
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
3 dostawa
3 montaż
3 serwis
Posiadamy referencje
www.kolektory.lodz.pl
Tel. 601 310 014
Zapraszamy

SALON FRYZJERSKI
damsko-męski
Kleszczów, ul. Główna 2 B
Tel. 44/ 731-44-93
Czynny:
• pn - pt 9.00-17.00
• sob. 8.00-14.00

KOREPETYCJE
• matematyka
• fizyka

Tel. 535 201 802

Sprzedam działkę
0,32 ha w Łękińsku,
ul. Poprzeczna.
Tel. 503-148-593.

CENTROBUD Piotr Tatara
Łuszczanowice (obok punktu wymiany opon)
oferuje:

• nagrobki z granitów krajowych oraz
z importu
• galanterię budowlaną: schody,
parapety, płytki, łupki kamienne,
kamienie ogrodowe

Wystawiamy faktury VAT

Tel. 500-188-513
UWAGA!!! PROMOCJA DO KOŃCA KWIETNIA
NA ZAKUP NAGROBKÓW
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Zakaz dla upraw GMO

stycznia br. obowiązuje zakaz stosowania materiału
Od 28siewnego
odmian GMO kukurydzy MON 810 i ziem-

niaka Amflora. Warto dodać, że kukurydza MON 810 ma obecnie 240 odmian!
W ulotkach i na plakatach promujących akcję Stop GMO
znaleźć można m.in. takie zalecenia:
1. Zastosowanie materiału siewnego zakazanych odmian GMO
podlega sankcjom finansowym łącznie z nakazem zniszczenia uprawy!
2. Jeśli zakupiłeś materiał siewny i masz wątpliwość czy nie
podlega on zakazowi, możesz przeprowadzić bezpłatne badanie w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w marcu 2013 r.
3. Pamiętaj, ze każde opakowanie materiału siewnego oznacza
się urzędową etykietą. Materiał siewny, który jest w Polsce
zakazany na etykiecie zawiera oznaczenie „GMO” lub napis
„genetically modified
organisms”.
4. Jeśli uprawiasz kukurydzę lub ziemniaki zachowaj dokumenty potwierdzające zakup materiału
siewnego oraz etykiety urzędowe. Te
dokumenty
będą
podlegały sprawdzeniu podczas kontroli
przeprowadzonych
przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Fragment ulotki firmowanej przez
Zainteresowani rol- ministerstwo rolnictwa
nicy znajdą więcej informacji na ten temat na stronach portali rolniczych i np. na stronie
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
(www.lodr-bratoszewice.pl).

Nabór wniosków w ARiMR
Dopłaty bezpośrednie za 2013 r. Od 15 marca rolnicy
mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2013 r. Przyjmują je biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, ale wniosek można także przesłać przez Internet. W
tym roku nie ma zmian w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich. Rolnik powinien złożyć wniosek do 15 maja 2013 r.
Mieszkańcy gminy Kleszczów, którzy nie radzą sobie z wypełnianiem wniosków o dopłaty mogą – jak co roku – skorzystać z pomocy pracowników Gminnego Centrum Informacji w Kleszczowie.

Na modernizację gospodarstw. Od 27 marca do 23

kwietnia można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Jednym
z ośmiu województw, w których ARiMR przeprowadzi nabór takich
wniosków jest łódzkie. Wnioski można składać w oddziale regionalnym agencji, za pośrednictwem biura powiatowego agencji, lub
przesłać pocztą.
Pomoc będzie przyznawana w zależności od sumy punktów
przydzielanych za trzy kryteria: wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU; to, czy inwestycja wpłynie na wzrost wartości dodanej brutto GVA w gospodarstwie; to, czy wniosek był składany indywidualnie czy też w ramach tzw. wspólnego użytkowania
maszyn i urządzeń.
Maksymalne dofinansowanie wynosi 300 tys. zł na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia przedstawione są na stronie internetowej www.
arimr.gov.pl.
(s)
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Prosto z SOLPARKU
Certyfikat dla SOLPARKU
SOLPARK Kleszczów Sp. z o.o. został wyróżniony
certyfikatem NAJWYŻSZA JAKOŚĆ. Kleszczowska
spółka uczestniczyła w kolejnej edycji programu „Najwyższa Jakość”, który realizowany jest przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością - Centrum Badań i Monitorowania Jakości. „Za najwyższą
jakość zarządzania kompleksem obiektów rekreacyjno-sportowych o znaczeniu ogólnopolskim, pozycję
lidera w branży opartą na profesjonalizmie, zaufaniu
klientów i współpracy z samorządem lokalnym oraz
konsekwentne realizowanie polityki i strategii organizacji” – czytamy w treści certyfikatu, przyznanego
SOLPARKOWI.
Uroczysta gala, podczas której certyfikat odebrał prezes zarządu Piotr Kołba, odbyła się 28 lutego w pałacu w Biedrusku koło
Poznania.

Bilardowa promocja

Możliwość gry w bilard pojawiła się w ofercie SOLPARKU w ubiegłym roku.
Ta nowa forma rekreacji wymaga spopularyzowania, dlatego miłośnicy gry
w bilard, a także osoby, które dopiero jej się uczą mogą korzystać z promocyjnej oferty. Za godzinę rozrywki przy bilardowym stole należy zapłacić
tylko 9 zł, a za dwie godziny - 16 zł. Promocja będzie obowiązywać do
4 kwietnia br.

Koszykarze na wózkach
SOLPARK gościł niedawno zawodników reprezentacji Polski w koszykówce
na wózkach. Od 25 lutego do 3 marca koszykarze spędzali w hali sportowej
po 6 godzin dziennie, przygotowując się do zbliżających się Mistrzostw
Europy, które na przełomie czerwca i lipca odbędą się we Frankfurcie. Do
tego czasu koszykarze zawitają do SOLPARKU jeszcze cztery razy.

Dwustu pływaków w SOLPARKU
7 marca na basenie sportowym w kompleksie SOLPARK odbyła się II runda mistrzostw województwa łódzkiego w pływaniu uczniów klas III szkół
podstawowych. Organizatorami mistrzostw były:
Łódzki Okręgowy Związek
Pływacki oraz SOLPARK
Kleszczów.
W pływackich zawodach
uczestniczyło ponad 200
zawodników, reprezentujących 17 klubów województwa łódzkiego. Uczestnicy
podzieleni zostali na 10
grup (konkurencji). Pływali na dystansach 25 i 50
Mistrzostwa otwierali wspólnie pełniący metrów, a sztafety – 4x50
funkcję wójta gminy, Jacek Rożnowski m. Szczegółowe wyniki mioraz prezes zarządu SOLPARK Kleszczów strzostw znaleźć można na
stronie www.lozp.pl.
sp. z o.o., Piotr Kołba.
(s)

Dom na terenie
gminy Kleszczów
wynajmę dla
pracowników firm.
Telefon 602-179-664.

13

Sport
Pierwsze sukcesy
pingpongistów

D

uże zainteresowanie tenisem stołowym, przejawiane przez
najmłodszych uczniów szkół podstawowych naszej gminy,
potwierdziło się podczas turnieju zorganizowanego 1 marca
(pisaliśmy o nim w poprzednim wydaniu „Informatora”). W gronie
40 uczestników tej imprezy znaleźli się także
pingpongiści z grupy
początkujących zorganizowanej przez LKS
Omega
Kleszczów,
prowadzonej przez trenera Kamila Jarząbka.
Do grupy, która w tygodniu odbywa dwa
dwugodzinne treningi,
zapisanych jest teraz
23 uczniów. Zajęcia
treningowe organizo- Prezes zarządu LKS Omega Kleszczów
wane są w kleszczow- z tenisistkami, które wygrały turniej
skiej
podstawówce w klasach IV-VI. Stoją od prawej: Marta
w środowe i piątkowe Nowacka (II m.), Kinga Wysocka (III m.)
i Łucja Tkacz (I m.).
popołudnia.

Sport
Omega ciągle liderem

II ligi tenisa stołowego mężczyzn ciągle na czele znajW tabeli
duje się Omega Kleszczów z dorobkiem 28 pkt. Nasi teni-

siści (Jarosław Nitek, Kamil Trzcinka, Przemysław Gierak i Witold
Uzarczyk) w 13. kolejce rozegranej 9 lutego pokonali zespół SKTS
Skarżysko Kamienna 8:2, a w kolejce 14. – LKS Biała Rawska 7:3.
Drużyna Omegi ma 5 punktów przewagi nad KTS Sandomierz
i 11 punktów nad KS Legion Skierniewice.
(s)

Sport
Drugie miejsce piłkarek

7 marca w Szkole Podstawowej w Łobudzicach odbyły
W dniu
się mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w halowej pił-

ce nożnej dziewcząt do lat 16. W mistrzostwach startowały trzy drużyny. Zwyciężył zespół Miejsko-Gminnego LKS Zelów, przed LKS
Omega Kleszczów i LZS Kluki.
Skład zespołu Omegi Kleszczów: Paulina Rajtarska, Ola Trajdos, Sylwia Misiak, Julia Berg, Katarzyna Morawiec, Oliwia Widera,
Klaudia Michałek, Klaudia Kowalska, Klaudia Łysik i Karolina Kil.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary, które ufundowała Rada
Powiatowa LZS w Bełchatowie i Miejsko-Gminny LKS Zelów.

Zatrudnię:
• pomoc kuchenną
• kelnera / kelnerkę
Więcej informacji pod numerem
telefonu 512 189 274.
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Sport
Konrad Szmit na czele

Z

espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie prowadzi
wewnętrzny ranking najlepszych sportowców. Zostały właśnie ogłoszone wyniki za I semestr roku szkolnego 2012/2013.
W czołówce znajdują się następujący uczniowie – sportowcy: Konrad Szmit (126 pkt.), Dominik Stępień (122 pkt.), Monika Szymańska (117 pkt.) oraz Izabela Pabich, Patrycja Kłys i Marta Kłodawska
(wszystkie po 107 pkt.).

Sport
Ogniwo Łuszczanowice
wygrywa

7 marca w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w ŁęW dniu
kińsku odbył się Turniej Piłki Halowej pomiędzy ogniwami

LZS gminy Kleszczów. W turnieju zorganizowanym przez LKS
Omega Kleszczów uczestniczyły ogniwa: Żłobnica, Łuszczanowice,
Kleszczów, Wolica oraz drużyny Kleszczów Oldboy i Łuszczanowice Oldboy.
Grupa A – wyniki meczów:
• Kleszczów – Oldboy Łuszczanowice 7:0
• Kleszczów – Wolica 6:1
• Łuszczanowice Oldboy – Wolica 2:6
Grupa B – wyniki meczów:
• Ogniwo Żłobnica – Kleszczów Oldboy 1:2
• Ogniwo Żłobnica – Ogniwo Łuszczanowice 6:1
• Kleszczów Oldboy – Ogniwo Łuszczanowice 0:4
Mecz o 5 miejsce: Łuszczanowice Oldboy – Ogniwo Żłobnica
3:5
Mecz o 3 miejsce: Kleszczów Oldboy – Ogniwo Wolica 1:4
Mecz o 1 miejsce: Ogniwo Kleszczów – Ogniwo Łuszczanowice
0:5
Końcowa kolejność: ● I. Ogniwo Łuszczanowice, ● II. Ogniwo
Kleszczów, ● III. Ogniwo Wolica, ● IV. Kleszczów Oldboy, ● V. Ogniwo Żłobnica, ● VI. Łuszczanowice Oldboy.
Najlepszym zawodnikiem (strzelcem) turnieju został Tomasz
Zbies, a najlepszym bramkarzem – Marcin Piesiak.
Skład zwycięskiej drużyny Ogniwa Łuszczanowice: Mateusz Olbrych, Radosław Osiewicz, Patryk Trajdos, Tomasz Olbrych, Marcin
Piesiak, Piotr Muszyński, Piotr Śluga i Szymon Sobociński.
Drużyna w nagrodę otrzymała puchar, a wszystkie drużyny zostały nagrodzone sprzętem sportowym. Nagrody, puchar i statuetki
dla najlepszych zawodników ufundował LKS Omega Kleszczów.
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Sport
Międzypowiatowy
turniej piłkarski

3

marca w Solparku w Kleszczowie odbył się Międzypowiatowy Turniej Zrzeszenia LZS w Piłce Halowej chłopców
do lat 16, z udziałem drużyn, które zdobyły mistrzostwo powiatów.
Końcowe miejsca:
I.
LKS Unia Sulmierzyce (pow. pajęczański),
II.
LKS Omega Kleszczów (pow. bełchatowski),
III.
LKS VIS Gidle (pow. radomszczański).
Najlepszym zawodnikiem został Michał Łęgowik (LKS VIS Gidle), a najlepszym bramkarzem - Mateusz Maciaszek (LKS Unia
Sulmierzyce). Puchary dla drużyn i statuetki dla najlepszych zawodników oraz dyplomy ufundował LKS Omega Kleszczów.
Skład kleszczowskiej drużyny: Jakub Urbański, Jakub Sobociński, Mateusz Roczek, Radosław Klewin, Krzysztof Miller, Radosław
Osiewicz, Mateusz Ryplewicz, Błażej Kątny, Adrian Ociepa, Szymon Sobociński i Piotr Śluga. Trener: Wojciech Węglarski.

Sport
Mistrzostwo powiatu
po raz drugi

reprezentacja dziewcząt z ZSP w Kleszczowie wy28 lutego
walczyła ponownie mistrzostwo powiatu bełchatowskiego

w piłce koszykowej. Koszykarki rozpoczęły rywalizację od zwycięstwa z ZSP Zelów 29:3. W drugim meczu pokonały II LO 23:12.
Ostatni mecz w grupie to zwycięstwo nad ZSP nr 4 16:4. W grupie
zajęły bezapelacyjnie pierwsze miejsce. W półfinale spotkały się
z ZSP nr 3, z którym wygrały bez problemów 21:8. Finał to rywalizacja z dziewczynami z I LO z Bełchatowa. Po ubiegłorocznym
wyrównanym finale z tym samym rywalem, w tym roku dziewczęta
nie pozostawiły złudzeń rywalkom i wygrały zdecydowanie 16:6.
Szkołę na zawodach reprezentowały: Anna Muszyńska (zdobyła dla drużyny 15 pkt.), Klaudia Jura, Urszula Mazik (2 pkt.), Anita
Stanios (4 pkt.), Izabela Pabich, Martyna Szmigielska (13 pkt.), Justyna Kluba (42 pkt.), Justyna Botór (9 pkt.), Marta Kłodawska (17
pkt.), Patrycja Kłys (2 pkt.), Monika Szymańska (1 pkt.).
***
11 marca koszykarki z ZSP w Kleszczowie reprezentowały
powiat bełchatowski w zawodach rejonowych w piłce koszykowej
w Piotrkowie Trybunalskim. W pierwszym meczu dziewczęta przegrały po dogrywce z ZSP nr 2 z Piotrkowa Trybunalskiego 30:34.
W drugim zmierzyły się z II LO z Radomska, wygrywając 26:16.

Sprzedam
działkę budowlaną
o powierzchni 1000 m2
w Kleszczowie.
Tel. 696 267 891.

Wynajmę dom dla
pracowników firm
Czyżów 21, gmina Kleszczów
Tel. 663-567-670

Skład kleszczowskiej drużyny: A. Muszyńska (8 pkt.), P. Kłys,
U. Mazik, A. Stanios, I. Pabich, K. Jura, J. Kluba (28 pkt.), J. Botór (4 pkt.), M. Kłodawska (12pkt.), E. Makówka, M. Szmigielska
(2 pkt.), M. Szymańska. Opiekun: Marcin Szymak.
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Sport
Siedem rekordów życiowych…
… uzyskali uczniowie ZSP w Kleszczowie - Monika Szymańska i Filip Mielczarek
na Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów (17-18 lat) w pływaniu, które odbywały się
od 8 do 10 marca. w Krakowie. Monika uzyskiwała te rekordy na 200 m i 400 m stylem
dowolnym, a Filip na 100 m, 200 m i 400 m stylem zmiennym, startując w eliminacjach
i w finałach. Oto zajęte przez nich miejsca i uzyskane wyniki:
• Monika Szymańska: 12. 200 m dowolnym 2’09”65 ● 14. 400 m dowolnym 4’33”17
● 13. 800 m dowolnym 9’24”74.
14. Filip Mielczarek: ● 14. 400 m zmiennym 4’42”96 ● 36. 400 m dowolnym 4’14”51 ●
27. 200 m zmiennym 2’12”97 ● 40. 100 m zmiennym 1’02”13 ● 21. 1500 m dowolnym 16’56”62.
Trenerem obojga pływaków jest Robert Pawlicki.

Sport
Piąte miejsce koszykarzy
reprezentacja koszykarzy
27 lutego
z ZSP w Kleszczowie rywalizowała

w Bełchatowie o mistrzostwo powiatu bełchatowskiego. Zawody odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.
W ostatecznym rozrachunku nasi zawodnicy zajęli V miejsce, odnosząc jedno zwycięstwo i ponosząc dwie porażki. Zawody
rozpoczęli od zwycięstwa z gospodarza-

mi ZSP nr 4 16:15, potem przegrali z II
LO 5:18. W ostatnim spotkaniu musieli
uznać wyższość ZSO Zelów 10:15.
Szkołę na zawodach reprezentowali:
A. Kubik, K. Hasikowski, R. Żak, P. Kamyk, K. Botór, D. Masiarek, P. Zbies,
P. Pawlak, S. Roczek, B. Grabny.
Opiekunem drużyny był Marcin Szymak.

Nabór do sekcji koszykówki
LKS „Omega” Kleszczów ogłasza nabór do sekcji piłki koszykowej dla chłopców
i dziewcząt – uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III klas gimnazjum. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się na pierwszy trening zaplanowany na 8 kwietnia,
o godz. 16.45 w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie. Terminy zajęć zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu.
Prowadzącym zajęcia będzie trener Marcin Szymak. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 502 141 972.

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

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w zasilaniu energetycznym należy zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział
Łódź-Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w
Kurnosie (tel. 991).
• Awarie w gminnej sieci energetycznej
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 73540-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607
354 226.
• Awarie w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i internetowej
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks”
pod numer telefonu (44) 731-37-13.
• Awarie w sieci gazowej w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel.
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Radomsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00.
Poza tymi godzinami zgłoszenia awarii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE tel. 992.
• Awarie oświetlenia ulicznego należy
zgłaszać w firmie F.H.U. „APIS”, tel. 695122-863 lub 692-130-780.

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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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
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
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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
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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SOLPARK areną mistrzostw Polski

ęść walk eliminacyjnych kickbokserzy odbyli już w piątkowy wieczór
15 marca, a kolejne - następnego dnia. W niedzielne przedpołudnie
rozgrywane były walki półfinałowe. Na eliminacje i półfinały kibice mieli zapewniony bezpłatny wstęp. Bilet trzeba było natomiast kupić, by obejrzeć czternaście finałowych walk, które zorganizowane zostały podczas popołudniowej gali.
Gala miała swoją wyjątkową oprawę i tym, którzy zdecydowali się na nią przyjść
z pewnością się podobała.
Warto dodać, że o mistrzostwo Polski seniorów i seniorek rywalizowali w SOLPARKU kickbokserzy formuły Low Kick. To jedna z najbardziej popularnych i widowiskowych odmian kickboxingu. Angielskie słowa low kick („niskie
kopnięcie”) najlepiej opisują istotę tej walki.
Dozwolone są w niej tylko okrężne kopnięcia w udo lub łydkę. Niedozwolone są kopnięcia kolanem i uderzenia łokciem. Low
Kick to w europejskim kickboxingu najbardziej kontaktowa odmiana. Walka składa
się z rund, z których każda trwa (inaczej niż
w pozostałych formułach) 3 minuty. Są co
najmniej trzy rundy, ale w kickboxingu zawodowym zdarzają się też walki 12-rundowe. W odróżnieniu od pozostałych formuł,
zawodnicy formuły Low Kick walczą wyłącznie w krótkich spodenkach i bez ochraniaczy nóg.
Podajemy pary walk finałowych w poszczególnych kategoriach wagowych. Nazwiska zwycięzców zostały podkreślone:
● 48 kg (K) - Ewa Boś (SKF Boksing) - Joanna Walkiewicz (SKKB Kielce)
● 52 kg (K) - Sandra Drabik (SKKB Kielce)
- Żaneta Cieśla (Polonia Pasłęk)

● 56 kg (K) - Marta Chojnoska (Tom Center) - Iwona Nieroda (Diament Pstrągowa)
● 65 kg (K) - Kamila Bałanda (Champion Gdańsk) - Vanessa Nogaj (Prosna
Kalisz)
● 70 kg (K) - Anna Koralewska (Boksing) - Emilia Wojsa (SKKB Kielce)
● 60 kg (M) - Adam Jasiński (Kalina Lublin) - Artur Cieciura (Tom Center)
● 63,5 kg (M) - Michał Polak (Gwiazda Bydgoszcz) - Eliasz Jankowski (Olimp
Legnica)
● 67 kg (M) - Marcin Kret (Puncher Wrocław) - Jarosław Daschke (Chmapion)
● 71 kg (M) - Daniel Jędrzejewski (Hunter) - Łukasz Pławecki (Halny Nowy
Sącz)
● 75 kg (M) Paweł Biszczak (Olimp) - Piotr Sokół (Ring Kraków)
● 81 kg (M) - Bartosz Muszyński (UKS Armia
Polkowice) - Tomasz Kowalski (Palestra)
● 89 kg (M) - Daniel Lechowicz (LZS Skorpion)
- Dawid Kasperski (Dragon)
● 91 kg (M) - Mateusz Pluta (Puncher Wrocław) - Łukasz Witkowski (KSW Szczecinek)
● + 91 kg (M) - Piotr Jankowski (Akademia Holistyczna) - Kamil Sokołowski (PACO Katowice)
Organizatorzy mistrzostw Polski (Klub
Tom-Center z Piotrkowa Trybunalskiego, SOLPARK Kleszczów i Polski Związek Kickboxingu)
przyznali też wyróżnienia indywidualne. Najlepszą zawodniczką została Iwona Nieroda z Diamentu Pstrągowa, najlepszym zawodnikiem
Łukasz Pławecki z Halnego Nowy Sącz. Tytuł
najlepszego klubu, uczestniczącego w mistrzostwach zyskał piotrkowski Tom Center.
(s)

Dzieląc się jajkiem,
w te piękne Święta,
życzymy samych radości.
Niech będzie zdrowie,
niech będzie szczęście,
dobrobyt niech w Was gości.
Zarząd i Pracownicy
Zakładu Komunalnego
„Kleszczów” Sp. z o.o.

Wystawa mebli - Łuszczanowice 89 (obok Wulkanizacji).

