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å ciąg dalszy na str. 9

Via Dolorosa
est takie miejsce, w którym nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej nie jest zastrzeżone wyłącznie do okre-

su wielkopostnego. W Jerozolimie rzesze pątników wyru-
szają na trasę Via Dolorosa w każdy piątek o godzinie 15 
przez cały rok. Nabożeństwo jest prowadzone w języku 
włoskim i angielskim (a w Wielkim Poście także po arab-
sku) przez fran-
ciszkanów. 

Według trady-
cyjnych przeka-
zów Jezus usły-
szał wyrok śmierci 
w Twierdzy Anto-
nia. Była to sie-
dziba garnizonu 
wojsk rzymskich 
w Jerozo l im ie , 
a zarazem rezy-
dencja prokura-
tora na czas jego 
pobytu w tym mie-
ście. W Twierdzy 
Antonia miało miejsce biczowanie, cierniem ukoronowa-
nie i skazanie.

Dzisiejsza Jerozolima, jednakowo szanowana i pożą-
dana przez wyznawców trzech religii: chrześcijańskiej, ju-
daistycznej i muzułmańskiej, w niczym nie przypomina 
miasta sprzed dwóch tysięcy lat. W okolicy Twierdzy Anto-
nia znajdują się dziś domy, klasztory i szkoła. 

Uczestnicy jerozolimskiej Drogi Krzyżowej groma-
dzą się na dziedzińcu szkoły arabskiej. W średniowieczu 
w miejscu pierwszej stacji znajdowała się kaplica. Kapli-
cę w miejscu drugiej stacji widać po przeciwległej stronie 
Via Dolorosa. Mała grupka może do niej wejść od strony 

Trzecia stacja Drogi Krzyżowej 
w Jerozolimie

Gminne 
uroczystości

piątej 
rocznicy śmierci 

Jana Pawła II

8 kwietnia 2010 r. 
(czwartek)

godz. 19.00 – Msza święta w kościele parafialnym w Klesz-
czowie, z udziałem mieszkańców gminy, pocztów sztandaro-
wych oraz Chóru Kameralnego Gminy Kleszczów.

godz. 20.00 - 21.15 – Okolicznościowy program słowno–mu-
zyczny „Śladami Jana Pawła II - ze śmierci do życia”, w wy-
konaniu Iwony Schymalli i Olgierda Łukaszewicza, z towa-
rzyszeniem zespołu muzyki chrześcijańskiej „Eo Nomine” 
-  Kościół  parafialny w Kleszczowie.

godz. 21.25 – spotkanie uczestników rocznicowej uroczysto-
ści przy pomniku Jana Pawła II – złożenie kwiatów, zapalenie 
zniczy, odśpiewanie pieśni „Barka” wspólnie z Młodzieżową 
Orkiestrą Dętą Gminy Kleszczów.

Ponadto: od 1 do 11 kwietnia – plenerowa wystawa fo-
tografii, upamiętniających spotkania mieszkańców gminy Klesz-
czów z Janem Pawłem II – park w Kleszczowie.

Organizatorzy serdecznie zapraszają

l

l

Przewodniczący Rady Gminy
PAWEŁ BUJACZ

Wójt Gminy Kleszczów
KAZIMIERA TARKOWSKA

l

Niechaj zbliżające się święta Wielkiej Nocy, będące pamiątką 
Zmartwychwstania Chrystusa i symbolem triumfu życia, przyniosą 
nadzieję i dodadzą sił do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami.

Życzymy, aby dla wszystkich Mieszkańców gminy Kleszczów 
były to święta radosne, prawdziwie wiosenne, wypełnione 
wzajemną miłością i życzliwością. 

J



2  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 5-6/289-290

W urzędowym kalejdoskopie

WIOSENNE PORZĄDKI. Zakład Komunalny „Kleszczów” wygrał przetarg na utrzymanie czystości 
na ulicach gminy Kleszczów. Umowa o wartości 496,8 tys. zł obowiązywać ma do końca 2010 roku. 
W jej ramach pracownicy komunalnej spółki mają regularnie opróżniać kosze, zamiatać ulice i drogi 
oraz sprzątać pobocza i rowy. Zamiatanie ulic odbywać się będzie cztery razy: w maju, lipcu, 
wrześniu i listopadzie. Sprzątanie poboczy oraz przydrożnych rowów zaplanowane zostało na marzec 
i październik. 

Od kilku dni widać pracowników i sprzęt Zakładu 
Komunalnego „Kleszczów” przy wiosennym sprzątaniu 
poboczy.
INFORMACJE WPROST ZE ŹRÓDŁA. Dwa 
bezpłatne spotkania szkoleniowe adresowane do 
rolników zostały zorganizowane z inicjatywy Urzędu 
Gminy w Kleszczowie w marcu. Przedstawiciele 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przekazali 
informacje dotyczące m.in. zasad wzajemnej zgodności 
w gospodarstwie rolnym, a także obowiązkowych 
ubezpieczeń upraw rolnych. Kolejne spotkanie zostało 
poświęcone głównie tegorocznym zasadom wypełniania 
wniosków o dopłaty bezpośrednie, a także wniosków 

o dotacje z programu rolnośrodowiskowego.
Wypada żałować, że frekwencja na obydwu tych szkoleniach była – delikatnie mówiąc – umiarkowana. 
Ewentualne błędy w wypełnianiu przez rolników wniosków spowodują konieczność wprowadzania 
uzupełnień lub korekt i wydłużą czas wypłaty oczekiwanych dopłat.
ARiMR zwraca się do rolników, aby przy wypełnianiu wniosków postępowali zgodnie z instrukcją, którą 
dostali wraz z otrzymanym do wypełnienia wnioskiem. W tym roku jest to szczególnie ważne, bowiem 
w ramach jednego formularza można starać się aż o 10 różnych płatności.
Tak jak w poprzednich latach przy wypełnianiu wniosków można będzie skorzystać z pomocy przeszko-
lonych pracowników: w Gminnym Centrum Informacji w Kleszczowie oraz w Urzędzie Gminy: w refera-
cie OŚG (pok. 26) i Punkcie Obsługi Klienta.
ROCZNICOWE KONGRESY. Rok 2010 to rok 20-lecia odrodzonych samorządów lokalnych w Polsce. 
Z tej okazji w całej Polsce odbywać się będą kongresy, konferencje i seminaria związane głównie 
z podsumowaniem dorobku polskich samorządów, oceną reformy samorządowej w dotychczasowym 
kształcie i propozycjami zmian w prawie, postulowanymi przez samorządowców. 
Pierwsze ustawy dotyczące wprowadzenia reformy samorządowej zostały uchwalone 8 marca 1990 roku. 
Dwadzieścia lat później z inicjatywy największych organizacji samorządowych, w tym także Związku 
Gmin Wiejskich RP odbył się w Poznaniu dwudniowy Kongres XX-lecia Samorządu Terytorialnego. 
Uczestniczyła w nim delegacja Urzędu Gminy w Kleszczowie z wójt Kazimierą Tarkowską na czele.
W naszej gminie uroczyste obchody 20-lecia samorządności zostaną połączone z tegorocznymi Dniami 
Kleszczowa. Planowane są w okresie od 29 maja do 1 czerwca.
PROJEKT WIELKIEJ PRZEBUDOWY. Ulica Główna w Kleszczowie będzie poddana kompleksowej 
przebudowie. Wójt gminy ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie związanej z tym zadaniem 
kompletnej dokumentacji projektowej. Dokumentacja obejmować ma m.in. projekt architektoniczny 

zagospodarowania pasa drogowego oraz terenów publicznych 
przyległych do drogi, projekt drogowy, projekt przebudowy i rozbudowy 
sieci energetycznej, projekt przebudowy: sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, infrastruktury telekomunikacyjnej, 
sieci gazowej, a także zaprojektowanie kanalizacji teletechnicznej 
i sieci światłowodowej. 
Przebudowa obejmie odcinek długości ok. 3,2 km od projektowanego 
ronda na skrzyżowania ulicy Głównej, Milenijnej i Sportowej do 
istniejącego ronda w Żłobnicy.
Wójt gminy apeluje do mieszkańców Kleszczowa o życzliwość 
i współpracę przy realizacji tego dużego projektu. Ma on na celu 
nie tylko poprawę estetyki Kleszczowa, ale umożliwi podłączenie 
wszystkich mieszkańców miejscowości do komunalnej sieci 
energetycznej, obsługiwanej przez Energoserwis Kleszczów.
STRUKTURALNA SIEĆ KOMPUTEROWA. Spółka Qumak 
Sekom SA została wybrana w przetargu na dostawcę strukturalnej sieci 
komputerowej wraz z towarzyszącymi urządzeniami do kompleksu 

dydaktyczno-sportowego SOLPARK w Kleszczowie. Wraz z dostawą zamówionego sprzętu spółka ma 
dokonać montażu i uruchomienia, a także przeszkolić personel odpowiedzialny za obsługę. Wynagrodzenie 
związane z realizacją umowy wynieść ma 1,9 mln zł. (s)

Pomoc dla szpitali
zpital Kliniczny im. WAM w Łodzi 
zwrócił się do władz gminy Klesz-

czów o pomoc w zakupie kompletnego cy-
frowego wyposażenia pracowni mammogra-
ficznej. Rada Gminy zgodziła się wspomóc 
tę placówkę, ale w zakresie innego wypo-
sażenia, bowiem wcześniej mammograf zo-
stał przez gminę zakupiony do Instytutu Cen-
trum Zdrowia Matki Polki. Korzystają z niego 
także mieszkanki naszej gminy podczas co-
rocznych badań profilaktycznych.

Dla Szpitala Wojewódzkiego w Beł-
chatowie, a konkretnie dla oddziału okuli-
stycznego gmina zakupi aparat do spekta-
kularnej tomografii optycznej, okulistyczny 
aparat USG oraz mikroskop lustrzany.

O pomoc w doposażeniu sprzętowym 
zwróciła się do władz gminy także Klinika 
Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabe-
tologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Rada Gminy zadeklarowała dla tej placów-
ki pomoc w kwocie 150 tys. zł, co pozwoli 
na sfinansowanie zakupu kilkunastu pozy-
cji z listy potrzebnego wyposażenia, prze-
słanej do Urzędu Gminy. 

Kolejna pomoc to 60 tys. zł na zakup 
bezprzewodowego detektora promieniowa-
nia Gamma najnowszej generacji do śród-
operacyjnej detekcji węzła wartowniczego 
dla Instytutu CZMP w Łodzi. 

Nie sposób sprostać wszystkim oczeki-
waniom placówek medycznych, które zwra-
cają się do kleszczowskiego samorządu 
o sfinansowanie zakupu nowoczesnego wy-
posażenia. Odmownie została potraktowa-
na prośba szpitala w Bełchatowie o zakup 
aparatu USG z głowicą do badań echokar-
diograficznych na potrzeby oddziału chorób 
wewnętrznych nr II. Taką decyzję radni uza-
sadnili tym, że wcześniej (w 2005 r.) w apa-
raturę USG został przez gminę wyposażony 
oddział wewnętrzny nr I tego szpitala.

S

Pomoc dla placówek medycznych udzie-
lana była przez gminę także w poprzednich la-
tach. Od 12 marca w bełchatowskim szpitalu 
działa Zakład Terapii i Diagnostyki Endo-
skopowej. Do jego wyposażenia znacząco 
przyczyniła się gmina Kleszczów, kupując 
m.in. procesor wizyjny, monitor, wideoga-
stroskopy oraz wideokolonoskop, a także 
diatermię endoskopową. Na ten sprzęt gmi-
na przeznaczyła łącznie 585 tys. zł. 

Na zdjęciu: doktor Magdalena Tuliszka-
Gołowkin demonstruje działanie nowocze-
snego sprzętu. (s)

Dzięki przebudowie ulicy Głównej 
zostanie zlikwidowana napowietrzna 
sieć energetyczna i telefoniczna.
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Nie tylko 
dla ogrodników

W niedzielę 18 kwietnia Urząd Gminy 
w Kleszczowie organizuje wyjazd dla miesz-
kańców gminy Kleszczów do Piotrkowa Try-
bunalskiego na coroczne Targi Ogrodnicze 
,,Pamiętajmy o ogrodach”. Na targach można 
będzie zakupić m.in. nasiona, sadzonki, cebu-
le, rośliny rabatowe, balkonowe, doniczkowe, 
drzewka, krzewy owocowe i ozdobne, podło-
ża, nawozy, środki ochrony roślin, narzędzia 
i sprzęt ogrodniczy.

W trakcie targów odbędą się także pre-
zentacje rękodzieła ludowego naszego re-
gionu, którym towarzyszyć będą występy ze-
społów.

Zapisy na wyjazd prowadzone są w Urzę-
dzie 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 zgło-
szeń. Odpłatność 5 zł od osoby płatne przy 
zapisie, zapisywane będą wyłącznie osoby 
w wieku ponad 18 lat.

Wyjazd z parkingu przy Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie o godz. 9ºº, planowany powrót 
– ok. godz. 14³º.

marca na Uniwersytecie Łódzkim 
w trakcie seminarium „Karta przestrze-

ni publicznej” odbyło się oficjalne ogłoszenie 
wyników konkursu na najlepiej urządzoną prze-
strzeń publiczną w województwie łódzkim. Jak 
już informowaliśmy laureatem konkursu orga-
nizowanego przez łódzki oddział Towarzystwa 
Urbanistów Polskich w kategorii „nowo wykre-
owana przestrzeń publiczna” został kompleks 
SOLPARK. 

Nagrodę przyznano za wykreowanie no-
wej przestrzeni publicznej w położonym cen-
tralnie, nowoczesnym i imponującym, jak na 
skalę ośrodka gminnego, zespole usługowym 
o charakterze dydaktyczno-sportowym, w tym 
za staranną kompozycję nawierzchni, oświetle-
nia, zieleni, małej architektury. Różnorodność 
oraz położenie gwarantują stałą obecność wie-
lu osób z lokalnej społeczności w nowej, ogól-
nodostępnej przestrzeni Kleszczowa – takie 
jest uzasadnienie dla nagrody przyznanej gmi-
nie za zbudowany kompleks SOLPARK.

Dyplom honorowy wójt Kazimierze Tarkow-
skiej wręczył wicemarszałek województwa łódzkiego, Witold Stępień (na zdjęciu). Drugi 
dyplom w imieniu organizatora konkursu przekazała Elżbieta Muszyńska – prezes łódz-
kiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. 

(s)

udziałem marszałka województwa 
W. Fisiaka oraz wojewody łódz-

kiego J. Chełmińskiej, a także przedsta-
wicieli organizatora konkursów odbyła się 
4 marca regionalna gala, na którą zapro-
szono tegorocznych uczestników konkur-
sów „Gmina Fair Play” i „Przedsiębior-
stwo Fair Play” z województwa łódzkiego 
– łącznie ponad 100 osób. Miejscem gali 
była kameralna sala Filharmonii Łódz-
kiej.

Marszałek podkreślił, że aktywność 
firm i praca samorządowców przekłada 
się nie tylko na liczbę laureatów kolejnych 
edycji konkursu „Fair Play”, adresowane-

Nagroda dla gminy

Regionalna gala
go do samorządów i firm. Widać ją rów-
nież we wzrastającej liczbie inwestorów 
w województwie. 

- Bez określonych ekonomicznych 
zachęt nie przychodziliby tutaj – mówił. 
-To jest praca wielu ludzi, praca naszych 
samorządowców, którzy wykorzystują 
swoje możliwości finansowe i organiza-
cyjne, stwarzając jak najlepsze warunki.

Wojewoda Jolanta Chełmińska wita-
jąc „przedstawicieli rodziny fairplayow-
ców” podkreśliła:

- Zdobyć po raz pierwszy tytuł „Fair 
Play” nie jest tak trudno - wystarczy od-
waga, aby dać się zweryfikować. Ale wy-
trwać przez te 8 - 12 edycji konkursu 
i udowadniać przez cały czas, że dzia-
ła się według zasad fair play, to jest 
ogromny wysiłek ze strony Państwa i ze 
strony Państwa pracowników.

Podsumowując ubiegłoroczne edy-
cje konkursów organizatorzy gali przy-
pomnieli laureatów rywalizacji o certy-
fikaty i statuetki „Fair Play”. Podkreślili 
m.in., że Kleszczów ma już na swoim 
koncie 7 zdobytych głównych nagród 
konkursu „Gmina Fair Play”. Dyplom 
gratulacyjny dla naszej gminy odebrała 
z rąk marszałka województwa Joanna 
Guc, kierownik referatu SOG. Wśród za-
proszonych i uhonorowanych dyploma-
mi spotkać można było przedstawicieli 
kilku firm z terenu gminy: Energoserwis 
Kleszczów, ELMEN i Elbis.

(s)

2

Z

Kurs na pracownika 
ochrony

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów 
informuje, że planuje rozpocząć szkolenie 
przygotowujące do egzaminu państwowego 
na licencję I stopnia pracownika ochrony 
fizycznej. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia 
jest zgłoszenie się przynajmniej 15-osobowej 
grupy chętnych. 

Fundacja ze swej strony dofinansuje szko-
lenie w wysokości 50% kosztów wszystkim 
mieszkańcom gminy Kleszczów i 70% - bez-
robotnym mieszkańcom gminy. Warunkiem 
uczestnictwa w kursie jest - oprócz zameldo-
wania na pobyt stały - wpłata zaliczki w wyso-
kości 200 zł.

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
z fundacją (tel. 44/ 731 31 32 lub 731 31 33). 

GOPS informuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kleszczowie informuje, że od dnia 11 mar-
ca 2010 r. w każdy drugi i czwarty mie-
siąca w godz. od 15.30 do 18.30 w siedzi-
bie GOPS w Kleszczowie można korzystać 
z bezpłatnych porad prawnych, udziela-
nych przez dyżurującego prawnika.

Ponadto przypominamy o dyżurach psy-
chologa, które organizowane są w każdy 
czwartek w godz. od 15.00 do 18.00 w sie-
dzibie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. 
Z bezpłatnych porad psychologa mogą 
korzystać mieszkańcy gminy Kleszczów.
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Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. 
z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 122 

zaprasza do udziału w szkoleniach/kursach: 

Podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne w zakładach produkujących 
lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (dawne minimum sanitar-
ne).

Cena 90 zł od osoby. Termin szkolenia – II połowa kwietnia 2010 r. w godzinach 
popołudniowych (szkolenie 2-dniowe).

Obsługa kas fiskalnych (szkolenie jednodniowe).
Cena 60 zł od osoby. Termin - kwiecień 2010 r. w godz. 900 – 1500.

Pierwsza pomoc – wiem jak pomóc (Szkolenie 2-dniowe -16 godzin).
Cena 120 zł od osoby. Termin – II połowa kwietnia – maj 2010 r.

Kurs języka angielskiego dla dorosłych – I stopień.
Cena 500 zł od osoby. Możliwość opłaty w dwóch ratach. Rozpoczęcie szkolenia – 
II połowa kwietnia 2010 r. Zajęcia obejmują 50 godz. lekcyjnych w godzinach popo-
łudniowych.

Kurs języka angielskiego dla dorosłych – II stopień.
Cena 500 zł od osoby. Możliwość opłaty w dwóch ratach. Rozpoczęcie szkolenia – 
II połowa kwietnia 2010 r. Zajęcia obejmują 50 godz. lekcyjnych w godzinach popo-
łudniowych.

Kurs z podstaw samoobrony.
Cena 265 zł od osoby. Rozpoczęcie szkolenia – II połowa kwietnia 2010 r. Zajęcia 
obejmują 30 godz., odbywać się będą w godzinach popołudniowych, dwa razy w ty-
godniu.

Umiejętność komunikacji i autoprezentacja.
Cena 200 zł od osoby. Rozpoczęcie szkolenia – II połowa kwietnia 2010 r. Szkolenie 
obejmuje 20 godz. zajęć w godzinach popołudniowych.

Szkolenia/kursy przeprowadzone będą na terenie Kleszczowa. Wszyscy uczestnicy 
otrzymają stosowne zaświadczenia. Przeprowadzenie wymienionych szkoleń/kur-
sów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr tel. 44/731 
37 31 oraz na stronie internetowej www.arreks.com.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji w celu wypełnienia stosownego 
formularza zgłoszeniowego lub do pobrania go ze strony internetowej i przesłania 
na adres Agencji arreks@arreks.com.pl lub nr faksu 44/731 37 32.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że 
w dniach 31.03-01.04.2010 r. od godziny 6.00 na te-
renie Gminy Kleszczów odbędzie się bezpłatny odbiór 
odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicie-
li prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie 
przejazdu samochodu przez każdą miejscowość dane-
go sołectwa według następującego harmonogramu:
31.03.2010 r. (środa)

● Rogowiec ● Kamień ● Dębina ● Żłobnica 
● Antoniówka ● Łuszczanowice ● Kol. Łuszcza-
nowice

01.04.2010 r. (czwartek)
● Czyżów ● Łękińsko ● Kol. Łękińsko ● Huby 
● Wolica ● Kleszczów.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić 
je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie 
podanym w w/w harmonogramie.
Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monito-

ry, lodówki, pralki),
2. zużyte opony (małe i duże),
3. złom metalowy,
4. dywany, wykładziny,
5. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szy-

bami),
6. odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewnia-

ne itp.),
7. baterie i akumulatory.
Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania 
np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.
Nie będą zbierane:
- gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła,
- odzież,
- szkło luzem,
- opakowania po farbach i lakierach,
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne nie-

bezpieczne nie wymienione.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe 
informacje pod nr tel.: 44/ 633 08 15 wew. 227.
UWAGA!!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów 
wielkogabarytowych do godziny 6.00 rano, a samo-
chód przejedzie przez teren miejscowości – odpady 
nie zostaną odebrane.

Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli 
Samorządowych w Kleszczowie, Łusz-
czanowicach i Łękińsku informują, że od 
1 do 30 kwietnia w każdym przedszkolu 
wydawane będą karty zgłoszenia dziec-
ka do przedszkola na rok 2010/2011.
Serdecznie zapraszamy zainteresowa-
nych rodziców i dzieci na DNI OTWARTE, 
które odbędą się w następujących termi-
nach:

Przedszkole w Kleszczowie – 13 kwiet-•	
nia, godz. 12.30,
Przedszkole w Łuszczanowicach – 30 •	
marca, godz. 12.30,
Przedszkole w Łękińsku – 9 kwietnia, •	
godz. 12.15.

OGŁOSZENIE
o  p r z y s t ą p i e n i u  d o  s p o r z ą d z e n i a  z m i a n y 

S tudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kleszczów.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów Uchwały Nr XXXIII/343/09 z dnia 29 maja 
2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczów”.

Uchwała Nr XXXIII/343/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Kleszczów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Kleszczowie pod adresem www.bip.kleszczow.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), 
a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie, 
ul. Główna 47, 97 - 410 Kleszczów z zaznaczeniem „Wniosek do zmiany Studium” – 
lub przesłać pocztą na podany wyżej adres, w terminie do 23 kwietnia 2010 roku. 
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Kleszczów
Kazimiera Tarkowska

l
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SOLPARK 
proponuje i zaprasza

Idzie WIOSNA, chcesz zrzucić zbędne kilogramy?

Wykorzystaj nasze sprawdzone zajęcia fitness. Teraz i TY 
masz szansę uzyskać idealną figurę i cieszyć się nią tak dłu-
go jak tylko chcesz. Zyskasz w ten sposób piękną sylwetkę, 
doskonalą kondycję i świetne samopoczucie.

W ramach wiosennej promocji proponujemy rabat 15% przy 
zakupie karnetów na zajęcia fitness i yogi. Czas trwania 
promocji: od 25.03. do 30.04.2010 r. 

Promocja obejmuje tylko karnety na 10 wejść.

Wójt Gminy Kleszczów ogłasza przetarg ofertowy ograniczony
dla mieszkańców Gminy Kleszczów na rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych obręb Bogumiłów i Karolów, 

gmina Kleszczów.
WYKAZ bUDYNKóW DO ROZbIóRKI

Lp. Numer działki ewidencyjnej Nazwa budynku (z 
nazwiskiem ostatniego 
właściciela)

Elementy budowlane przeznaczone 
do rozbiórki

Cena wywoławcza 
(postąpienia)

Wadium

1. 466/1 obręb Bogumiłów, 
gmina Kleszczów

mieszkalny po Państwu 
J. i K. Woźniak

Cegła pełna+ pustak gazobetonowy 
+ więźba dachowa + papa

150,00 zł + 10,00 zł 
postąpienia

90,00 zł

2. 464/1 obręb Bogumiłów, 
gmina Kleszczów

gospodarczy po Państwu 
J. i K. Woźniak

Pustak żużlowy + więźba dachowa 50,00 zł + 10,00 zł 
postąpienia

20,00 zł

3. 467/1, 469/1, 466/1 obręb 
Bogumiłów, gmina Kleszczów

gospodarczy po OSP 
Bogumiłów

Cegła pełna + więźba dachowa + 
papa

130,00 zł +10,00 zł 
postąpienia

75,00 zł

4. 466/1 obręb Bogumiłów, 
gmina Kleszczów

gospodarczy po Państwu 
J. i K. Woźniak

Cegła pełna + więźba dachowa 75,00 zł + 10,00 zł 
postąpienia

40,00 zł

5. 473/1 obręb Bogumiłów, 
gmina Kleszczów

mieszkalny po Państwu 
Spaleniak

Pustak gazobetonowy + więźba 
dachowa + papa

95,00 zł + 10,00 zł 
postąpienia

60,00 zł

6. 462/1 obręb Bogumiłów, 
gmina Kleszczów

mieszkalny po Państwu 
Zatorskich

Cegła + pustak + więźba dachowa 95,00 zł + 10,00 zł 
postąpienia

60,00 zł

7. 1/13 obręb Karolów, gmina 
Kleszczów

mieszkalny po Państwu 
Dziembowskich

Cegła + pustak + więźba dachowa 85,00 zł + 10,00 zł 
postąpienia

50,00 zł

8. 1/13 obręb Karolów, gmina 
Kleszczów

gospodarczy po Państwu 
Dziembowskich

Pustak żużlowy, 75,00 zł + 10,00 zł 
postąpienia

40,00 zł

9. 1/13 obręb Karolów, gmina 
Kleszczów

gospodarczy (stodoła) po 
Państwu Dziembowskich

Drewniane elementy ścian + dach 140,00 zł + 10,00 zł 
postąpienia

80,00 zł

10. 80/1 obręb Karolów, gmina 
Kleszczów

mieszkalny po Panu W. 
Bednarskim

Cegła + więźba dachowa 60,00 zł + 10,00 zł 
postąpienia

40,00 zł

11. 452/3, 452/5 obręb 
Bogumiłów, gmina Kleszczów

budynki po Państwu 
R. i W. Woźniak

Elementy murowane ścian 50,00 zł + 10,00 zł 
postąpienia

30,00 zł

12. 458/1 obręb Bogumiłów, 
gmina Kleszczów

mieszkalne i gospodarcze 
po Państwu Kukwa

Elementy murowane ścian 50,00 zł + 10,00 zł 
postąpienia

30,00 zł

13. 447/6 obręb Bogumiłów, 
gmina Kleszczów

mieszkalne po Państwu 
Piątczak

Elementy murowane ścian 50,00 zł + 10,00 zł 
postąpienia

30,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych obręb Bogumiłów i Karo-
lów, gmina Kleszczów” należy składać w terminie do dnia 13.04.2010 r. do godziny 12°° włącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47 pok. nr 8.

Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia z oferentami dodatkowych negocjacji.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Ofertę dot. przetargu ofertowego ograniczonego na rozbiórkę budynków w Bogumiłowie i Karolowie stanowiącą zał. Nr 1a do „Re-

gulaminu przetargu ofertowego ograniczonego”- do pobrania w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45, pok. Nr 5.
2. Oświadczenie stanowiące zał. Nr 1b do „Regulaminu przetargu ofertowego ograniczonego” - do pobrania w Urzędzie Gminy 

w Kleszczowie, ul. Główna 45,  pok. Nr 5.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 13°° w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna pok. Nr 16.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia i propozycji cenowych.
Kryteria oceny ofert: najwyższa cena.

SOLPARK 
- promocja Wielkanocna 

z Jajem
SOLPARK przygotował WIELKANOCNĄ PRO-
MOCJĘ Z JAJEM. 
Każdy, kto przyniesie w Poniedziałek Wielkanoc-
ny 5 kwietnia 2010 jajko ze starannie namalo-
wanym logiem SOLPARKU będzie mógł nieod-
płatnie skorzystać z wejścia na basen! 

Serdecznie zapraszamy.
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Szkoła przystąpiła do unijnego programu edukacyjnego eTwinning. Pro-
jekt ten będzie realizowany ze szkołą podstawową CRA „Vera-Tietar” z Hiszpa-
nii, z którą nawiązano współpracę już w lutym 2009. Przez 10 kolejnych miesięcy 
uczestnicy będą wymieniać się informacjami na temat codziennego życia, rodziny, 
spędzania czasu wolnego, zainteresowań itp. 

***
8 marca podczas akademii z okazji Dnia Kobiet szkolna grupa teatralna pod 

kierunkiem Agnieszki Buckiej zaprezentowała humorystyczne scenki pokazują-
ce sposób świętowania tego dnia w różnych epo-
kach. Po zakończeniu części artystycznej chłopcy 
złożyli wszystkim paniom i dziewczętom najser-
deczniejsze życzenia.

***
W ogólnopolskiej olimpiadzie j. angielskiego 

„Olimpus” uczniowie SP Kleszczów uzyskali wy-
niki znacząco wyższe od średniej ogólnopolskiej. 
W klasach IV najlepsze wyniki uzyskali H. Gaw-
łowski, W. Kurowska i A. Pierzak. W klasach 
V najwyższą ilość punktów i tytuły laureatek uzy-
skały: Kamila Frach (znalazła się w grupie sklasy-
fikowanej na 5 miejscu w kraju), Klaudia Zielińska 
(6) i Magdalena Kochanowska (7). Klasa VI: naj-
lepsze wyniki i tytuły laureatek uzyskały Klaudia 
Kowalska (sklasyfikowana w grupie na 4 miejscu) 

i Katarzyna Morawiec (9).
Uczniowie zostali przygotowani do olimpiady przez nauczycieli: Annę Kuśmie-

rek i Grzegorza Wacheckiego.
***

W olimpiadzie j. niemieckiego „Olimpus” uczestniczyło 14 uczniów klas V i VI. 
Najlepszy wynik uzyskała Iza Bartoszewska (V b) - 14 miejsce w kraju oraz jej kole-
żanki Anna Piwowarczyk i Emilia Frankowska (20). W. Dytnerski znalazł się w gru-
pie sklasyfikowanej na 22 miejscu. Konkurs w szkole przygotowała i przeprowadzi-
ła nauczycielka J. Chrostowska.

***
11 marca sześć 3-osobowych zespołów rywalizowało w VIII edycji Szkolnego 

Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, zorganizowanym przez nauczycielki B. Za-
torską i K. Skurkiewicz. Najlepszy wynik uzyskał zespół w składzie: Katarzyna Mo-
rawiec, Klaudia Michałek i Wiktoria Janson. Drugie miejsce zajęły: K. Mielczarek, 
W. Chojka i W. Kostrzewa.

Zostań dawcą szpiku!
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczo-

wie organizuje w sobotę 17 kwietnia AKCJĘ REJESTRACYJ-
NĄ na potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Akcja odbędzie się Kompleksie Dydaktyczno-Sporto-
wym SOLPARK. Początek – godz. 10.00. 

Towarzyszyć jej będą inne przedsięwzięcia m.in.:
1. Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - nie-

mowlak, junior, osoba dorosła;
2. Pokaz układania fryzur przez mistrzów fryzjerstwa;
3. Pokaz tenisa stołowego oraz sztuki walk karate, zorganizo-

wany przez LKS Omega Kleszczów;
4. Dyskusja panelowa Praktyczne rozwiązania dotyczące 

krwiodawstwa, krwiolecznictwa, dawstwa szpiku kostnego 
oraz transplantacji organów, z udziałem parlamentarzystów 
naszego rejonu oraz przedstawicieli Poltransplantu Warsza-
wa i RCKiK Katowice (godz. 11.30 – 13.30).
Dla wszystkich potencjalnych dawców przewidziane są:

darmowy wstęp na baseny w SOLPARKU (prosimy •	
zabrać stroje kąpielowe!).
degustacja zupy chrzanowej, przygotowanej przez •	
Koło Gospodyń Wiejskich w Obrowie.

Przez cały czas trwania akcji odbywać się będzie kwesta 
oraz kiermasz przedmiotów, wykonanych m.in. przez uczniów 
gimnazjum oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Wystawione będą 
także gadżety sportowe z autografami sportowców. Całkowity 
dochód przekazany zostanie na pomoc dzieciom chorym 
na białaczkę z naszego regionu.

Rejestrację na Potencjalnych Dawców Szpiku przeprowa-
dzi Zespół z RCKiK Katowice.

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwać będą wolontariu-
sze ze szkoły ponadgimniazjalnej w Kleszczowie, przy współ-
pracy funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Bełcha-
towie.

Akcję Gminnego Klubu HDK w Kleszczowie wspierają: 
Urząd Gminy, Kompleks SOLPARK Kleszczów, Hotel - Restau-
racja „Imperial”, Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, sklep 
sportowy „VIVA SPORT” Bełchatów, Zakład Fryzjerski „Victoria” 
oraz TG „Bewa”.

Patronat honorowy objęła wójt gminy - Kazimiera Tarkow-
ska. Patronat medialny sprawuje telewizja NTL Radomsko oraz 
media i prasa z regionu łódzkiego.

ZAPRASZAMY!
Podstawowe informacje o przeszczepianiu i dawstwie szpiku 
znajdą Czytelnicy na stronie 12

å ciąg dalszy na str. 8

Szkolne wieści
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

Gimnazjum w Kleszczowie

Szkoła Podstawowa w Łękińsku
19 marca dyrektor Agnieszka Biernacka-Oleszczyk odebrała przyznany szko-

le akces Rejonowej Szkoły Promującej Zdrowie. Akces jest przyznawany na 5 lat 
i wiąże się z szeroką promocją zdrowego trybu życia, zarówno wśród uczniów, ro-
dziców, jak i nauczycieli i pracowników szkoły. Po uzyskaniu certyfikatu wojewódz-
kiego i krajowego szkoła ma szansę znaleźć się w Europejskiej Sieci Szkół Pro-
mujących Zdrowie.

***
Ośmioro uczniów uczestniczyło w olimpiadzie z języka polskiego „Olimpus”. 

Najlepszy wynik uzyskała Kinga Fryś, której dorobek punktowy pozwolił znaleźć 
się w grupie uczestników, sklasyfikowanych na 24 miejscu w kraju. Wysoko zo-
stali też sklasyfikowani uczniowie Aldona Knysiak i Mateusz Roczek (30) oraz Ka-
mil Bębnowski (32).

***
W matematycznym konkursie ,,Alfik” uczestniczyło 11 uczniów w katego-

riach: jerzyk i jaskółka. Najlepsze wyniki w szkole uzyskali: Aldona Knysiak (kl. V) 
oraz Marcin Muskała (kl. VI). Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, 
a M. Muskała także książką Konkursy matematyczne dla gimnazjalistów.

Szkoła włączyła się do kampanii Dobre rady na elektroodpady. Pięcioro 
uczniów pracuje pod kierunkiem Moniki Starygi. Zespół przeprowadzi lokalną kam-

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
zaprasza 

osoby zainteresowane
budownictwem wielorodzinnym
w miejscowości Łuszczanowice 

(gmina Kleszczów) 

na spotkanie, które odbędzie się w dniu 

12 kwietnia 2010 r. 
o godz. 18.00 w Hotelu „IMPERIAL” 

w Kleszczowie przy ul. Sportowej.
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Z okazji Dnia Kobiet
egoroczne gminne obchody Dnia Kobiet, zorganizo-
wane w kompleksie SOLPARK, miała inny niż zwykle 

charakter. Zostały bowiem połączone z inauguracją działal-
ności siłowni. Wyposażenie dwóch siłowni (większej, prze-

znaczonej dla 
m ę ż c z y z n 
i bardziej ka-
meralnej – dla 
kobiet), budzić 
może respekt, 
nawet u osób 
dob rze  zna -
jących się na 
przeznaczeniu 
p o s z c z e g ó l -
nych urządzeń 
siłowni.

Profesjonalny sprzęt do treningu siłowego, który ma 
wzmacniać m.in. mięśnie pleców, ramion, nóg, brzucha i ta-
lii został 7 marca oddany do użytku osób odwiedzających 
kompleks SOLPARK. W wyposażeniu dwóch siłowni zna-
leźć można kilkadziesiąt urządzeń, wyprodukowanych spe-
cjalnie na zamówienie z logo SOLPARKU (fot. 1). Są tu m.in. 
urządzenie wioślarskie, stojaki, wieża pięciostanowiskowa, 
półsztangi, ławki proste 
i regulowane, suwnice 
poziome i skośne, plat-
forma wibracyjna, spe-
cjalny fotel do masażu, 
ławki, sztangi i pode-
sty, steppery, bieżnie, 
trenażer wspinaczko-
wy i wiele, wiele innych 
sprzętów, z pomocą 
których można kształto-
wać poszczególne par-
tie mięśni.

Z  o k a z j i  o t w a r -
cia siłowni pracowni-
cy SOLPARKU zorganizowali blok imprez towarzyszących, 
a specjalnymi gośćmi zaproszonymi do uświetnienia tego wy-
darzenia byli wicemiss fitness, tancerka, choreograf - Natalia 
Mlekicka oraz mistrz Polski w kulturystyce, instruktor i trener 
- Marcin Jabłoński. Można było wziąć udział w wykładzie na 
temat korzyści jakie niosą z sobą ćwiczenia na siłowni i obej-

rzeć rywali-
zac ję  k i l ku 
zawodników i 
zawodniczek 
w konkuren-
cjach siłowo-
wytrzymało-
ściowych (fot. 
2).

N a j w i ę -
cej uwagi – 
czego moż-

na było się spodziewać – przyciągnęło samo otwarcie siłowni 
i prezentacja ustawionych tu urządzeń do ćwiczeń. Dziesiąt-
ki osób obejrzały instruktażowy pokaz przygotowania się do 
ćwiczeń siłowych i pokaz ćwiczeń z wykorzystaniem urzą-
dzeń, w które wyposażona została siłownia w Kleszczowie. 
Pokazy przeprowadzili profesjonaliści: Natalia Mlekicka (fot. 
3) i Marcin Jabłoński.

T

å ciąg dalszy na str. 16

1

2

3

SKOK
w Elektrowni bełchatów

składa mieszkańcom Kleszczowa i okolic
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

najserdeczniejsze życzenia.
Dużo zdrowia, radości, 

smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwa 

wiosennego optymizmu
oraz sukcesów w życiu osobistym 

i zawodowym.

POŻYCZKA DOSTĘPNA 
OD 22.03.2010 r. DO 21.04.2010 r.

Kleszczów ul. Główna 122, tel. 44/731 36 47

Nagrodzeni stypendiami
marca odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Stypendialnej. 
W oparciu o złożone wnioski uczniów i uzyskane przez nich wyniki 

po pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010 komisja przyznała:
27 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych na łączną kwotę • 
11.180 zł,
37 stypendiów motywacyjnych dla uczniów gimnazjum na łączną kwo-• 
tę 20.560 zł,
37 stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnzjalnych na • 
łączną kwotę 24.320 zł,
6 stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnzjalnych na łącz-• 
ną kwotę 4300 zł,
42 stypendia motywacyjne – sportowe za szczególne osiągnięcia • 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnzjalnych na 
łączną kwotę 23.100 zł.

Trzy spośród 152 złożonych wniosków zostały rozpatrzone negatyw-
nie. (s)

Pisanki zdobione papierem
okresie przedświątecznym Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zorgani-
zowała warsztaty plastyczne „Wielkanocne pisanki”. Warsztaty skierowane były 

w głównej mierze do członków Klubów Seniora, jednak mogli w nich uczestniczyć wszy-
scy zainteresowani. 

W trakcie zajęć pisanki zdobiono techniką quillingu, wykorzystując wąskie paski pa-
pieru. Metoda ta wywodzi się od podobnej techniki jubilerskiej, polegającej na zwijaniu 

cienkich płatków złota lub srebra. Angielska na-
zwa quilling wzięła się od nawijania papieru wokół 
pióra (quill). Obecnie technika ta najbardziej popu-
larna jest w Anglii, Francji i USA. Służy do zdobie-
nia kartek z życzeniami, ozdobnych pudełek, biżu-
terii i pisanek.

Zajęcia prowadzone przez instruktora Jacka 
Niegardowskiego odbyły się w każdej z placówek 
Gminnej Biblioteki Publicznej i cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. (s)

3

W
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Szkolne wieści

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

å ciąg dalszy ze str. 6

l geometria kół
l diagnostyka 

komputerowa
l obsługa klimatyzacji

l ustawianie świateł
l opony – PROMOCJA 

WIOSENNA
l komputerowe 

wyważanie kół

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

å ciąg dalszy ze str. 1

Grupa pielgrzymów na Via DolorosaGrupa pielgrzymów na Via Dolorosa

panię na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a 24 kwietnia 
zorganizuje też zbiórką zużytego sprzętu. O szczegółach akcji poinformujemy 
w kolejnym wydaniu „IK”.

***
15 marca uczniowie gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

wzięli udział w projekcie „Deutsch-Wagen-Tour”, którego celem jest populary-
zowanie języka niemieckiego oraz kultury państw niemieckojęzycznych w Pol-
sce. Zajęcia odbywały się na terenie SOLPARKU (dokładny opis wraz ze zdję-
ciami znajduje się na stronie projektu: www.deutsch-wagen-tour.pl, zakładka: 
Weblog).

***
19 marca ogłoszono wyniki międzyszkolnego konkursu językowego „Histo-

ryjka obrazkowa”. Gimnazjum reprezentowały zespoły: Anna Kołomak, Domini-
ka Kowalczyk i Marta Marcinkowska (j. angielski, nauczyciel prowadzący - Marta 
Chobot) oraz Marta Marcinkowska i Paulina Woch (j. niemiecki, nauczyciel pro-
wadzący - Agnieszka Reszka). 

Uczennice wykazały się bardzo dobrą znajomością języków obcych i pomy-
słowością w wykonaniu prac. Zostały laureatka-
mi, zajmując: II miejsce w j. angielskim i I miej-
sce - w j. niemieckim.

***
Piotr Zbies (kl. I) zakończył wielkim suk-

cesem swój udział w Wojewódzkim Konkursie 
Przedmiotowym z Historii. 3 lutego uczestniczył 
w etapie wojewódzkim. Choć zakres materia-
łu konkursowego znacznie wykraczał poza pro-
gram nauczania klasy I nasz gimnazjalista zdo-
był tytuł laureata, dzięki czemu zapewnił sobie 
zwolnienie z części humanistycznej egzaminu 
gimnazjalnego.

24 marca szkoła zorganizowała DZIEŃ OTWARTY. W godzinach 12.00 - 
17.00 osoby zainteresowane ofertą edukacyjną mogły zwiedzać szkolne obiek-
ty, uczestniczyć w zajęciach pokazowych z języków angielskiego i niemieckiego 
oraz biologii i przysposobienia obronnego. Odbywały się także zajęcia sportowe 
i prezentacje multimedialne.
Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii przekazanych przez szkoły samo-
rządowe

dziedzińca franciszkańskiego Klasztoru Ubiczowania. Nabożeń-
stwa z udziałem większych grup odprawiane są na ulicy, bo kapli-
ca jest zbyt mała.

Trzecia stacja męki Pańskiej to najbardziej polska ze wszyst-
kich stacji. Znajduje się na skrzyżowaniu Via Dolorosa z gwarną 
ulicą, biegnącą od Bramy Damasceńskiej. Została ulokowana w 
kaplicy wykonanej w 1947 r. w starym, tureckim domu przez księ-
dza Stefana Pietruszkę. Pieniądze na przebudowę pochodziły ze 
składek polskich żołnierzy i pielgrzymów. Rzeźbę Chrystusa upa-
dającego pod krzyżem wykonał Tadeusz Zieliński.

Dziewięć pierwszych stacji Drogi Krzyżowej znajduje się na 
ulicach starej Jerozolimy. Nie wszystkie są wyraźnie oznaczone. 
Rzymskich cyfr z oznaczeniem kolejnych stacji trzeba wypatrywać 
na ciasno stłoczonych budynkach przy Via Dolorosa. Ułatwieniem 
dla pielgrzymów są specjalnie ułożone kamienne płyty nawierzch-
ni drogi - przy poszczególnych stacjach tworzą coś na kształt roz-
łożonego wachlarza.

Kilka kroków od stacji III napotykamy kaplicę czwartej sta-
cji. Nad wejściem 
znajdujemy kolej-
ny polski akcent - 
płaskorzeźbę dłuta 
Tadeusza Zieliń-
skiego, przedsta-
wiającą spotkanie 
Jezusa z Matką. 

S tac ja  p ią ta 
upamiętniona zo-
stała w kaplicy o.o. 
f r anc i szkanów. 
W tym miejscu roz-
poczyna się wej-
ście na Golgotę. 
W miejscu szóstej 
stacji mieści się ko-
ściół p.w. św. Weroniki. Stacja siódma, upamiętniająca drugi upadek 
Jezusa to dwie niewielkie kaplice, połączone z sobą schodami.

Idąc dalej łatwo jest przeoczyć następne stacje Drogi Krzyżo-
wej. Stacja VIII, gdzie Jezus rozmawiał z niewiastami jerozolim-
skimi, jest oznaczona tylko czarnym krzyżem na murze greckiego 
klasztoru św. Karalamabosa. Stację IX umieszczono przy wej-
ściu do kościoła koptyjskiego. W miejscu, gdzie Jezus po raz trze-
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Via Dolorosa

XII stacja Drogi Krzyżowej

Przed wejściem do Grobu bożego

Zwyczaj obchodzenia miejsc męki Chrystusa istniał w Jerozolimie już w IV wie-
ku. Czyniono to w Niedzielę Palmową i w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Pią-
tek. Po zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców w 1099 roku liczba pielgrzymów 
na drodze prowadzącej na Golgotę znacznie wzrosła, jednak dopiero franciszkanie, 
którzy w 1320 roku objęli opiekę nad Ziemią Świętą, nadali procesjom Drogi Krzy-
żowej pewne ramy organizacyjne.

Ułożenie cyklu Drogi Krzyżowej złożonej z 12 stacji przypisuje się Holendrowi 
zwanemu Adrichomiusem. W XVI wieku był on przełożonym klasztoru św. Barbary 
w Delft. W XVII w. po dodaniu dwóch ostatnich stacji (zdjęcie z krzyża i złożenie 
do grobu), Droga Krzyżowa uzyskała ostateczny kształt, znany do dzisiaj.

Pierwsze poza Jerozolimą Drogi Krzyżowe powstały w Niderlandach. Zakłada-
no je na otwartym terenie, w kościołach, a także na cmentarzach. Franciszkanin, 
św. Leonard z Porto Maurizio w XVIII wieku przyczynił się do wzniesienia w Italii 
ponad 570 kalwarii. Ta najsłynniejsza znajduje się w rzymskim Koloseum.

Pierwsze kalwarie w Polsce pojawiły się na początku XVII wieku. Najwspanial-
sza została założona przez Mikołaja Zebrzydowskiego. Od 1609 roku odgrywane 
jest w niej Misterium Męki Pańskiej. Po Zebrzydowskiej powstały także następne 
kalwarie, m.in. w Pakości, Wejherowie, Pacławiu i Wambierzycach.

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

Pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

Serdecznych spotkań w gronie rodziny i 
wśród przyjaciół,

Obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa 
Zmartwychwstałego,
Wesołego „Alleluja” 

życzy
Zarząd Stowarzyszenia na 
Rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Kleszczów

Zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei 
i miłości.
Radosnego, wiosennego 
nastroju,
serdecznych spotkań 
w gronie rodziny
oraz wesołego „Alleluja” 

życzy
Zarząd i Pracownicy

ARR „ARREKS” S.A.

ci upadł pod ciężarem krzyża, ustawiona 
jest kolumna, która stanowi fragment fronto-
wej ściany.

Pięć ostatnich stacji Drogi Krzyżowej 
znajdujemy w Bazylice Grobu Bożego. Ba-
zylika została zbudowana w 325 roku naszej 
ery na polecenie cesarza Konstantyna. Ko-
lejne przebudowy i odbudowy, spowodowa-
ne m.in. zniszczeniami dokonanymi przez 
Persów (614) i kalifa Hakima (1009), a także 
w wyniku trzęsień ziemi, nadały temu miej-
scu niezwykły wygląd. Dzisiejszy kształt ta 
budowla zyskała w czasie, kiedy w Jerozo-
limie panowali krzyżowcy. Cały obszar Ba-
zyliki Grobu Bożego podzielony został na 
odrębne części kościołów: greckiego, or-
miańskiego, rzymskokatolickiego, koptyj-
skiego, syryjskiego i etiopskiego.

Do stacji X w Kaplicy Obnażenia prze-
chodzi się wąskimi kamiennymi schodkami. 
Ściany i sklepienie nad miejscem, w którym 
Chrystus został ukrzyżowany zdobią bogate 
mozaiki. To stacja XI. Stacja XII znajduje się 

w kaplicy należącej do greckiego kościoła or-
todoksyjnego. Pod Ołtarzem Krzyża, wspar-
tym na dwóch filarach znajduje się na po-
sadzce srebrny krąg z otworem pośrodku. 
Wskazuje on miejsce, w którym na Golgocie 
ustawiony był krzyż Jezusa. 

Skały Golgoty przykryte grubą 
szklaną taflą widoczne są po obu 
stronach ołtarza. Skałę znajdują-
cą się po prawej stronie rozdziela 
szczelina. Zgodnie z przekazami 
powstała ona w czasie trzęsienia 
ziemi, które nastąpiło po śmier-
ci Jezusa.

Stacja XIII ozdobiona wizerun-
kiem Matki Bożej Bolesnej znajdu-
je się tuż obok. Po stromych scho-
dach schodzi się następnie do 
stacji XIV, do Grobu Bożego. Mie-
ści się on w centralnej części ba-
zyliki. Zanim dotrzemy do miejsca 
pochówku Jezusa przechodzimy 
przez Kaplicę Anioła – przedsio-
nek, w którym Maria Magdalena 
odwiedzająca grób w niedzielny 
poranek zobaczyła siedzącego 

anioła w białych szatach. Stąd przez nisko 
sklepione wejście przechodzi się do mniej-
szego pomieszczenia, w którym znajduje się 
wnęka wykuta w skale.

To tu, na kamiennej płycie oświetlonej 
dziś blaskiem wielu płonących świec, zło-
żone zostało zaraz po zdjęciu z krzyża cia-
ło Jezusa.

Tekst i foto: Jerzy Strachocki
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ZSP w Kleszczowie rozpoczyna rekrutację
W roku szkolnym 2010/2011 szkoła planuje otworzyć klasy o następujących profilach:

L.p. Typ 
szkoły

Symbol 
oddziału Nazwa oddziału

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem/zawód

Języki obce
Przedmioty 
uwzględnione w procesie 
rekrutacji

1

Li
ce

um
 O

gó
ln

ok
sz

ta
łc

ąc
e I a Gr.1 Grupa z 

rozszerzonym 
nauczaniem 
matematyki i fizyki

Gr.1  
Język angielski, 
matematyka, fizyka

Gr.1  Język angielski, 
język niemiecki 

Gr.1  Język polski, język 
obcy obowiązkowy, 
matematyka, fizyka

Gr. 2 Grupa z 
rozszerzonym 
nauczaniem 
języków obcych

Gr. 2 Język angielski, 
język niemiecki lub język 
hiszpański

Gr. 2 Język angielski, 
język niemiecki, język 
hiszpański

Gr. 2 Język polski, język 
obcy obowiązkowy, 
historia, wiedza o 
społeczeństwie

2 I b sportowa Język angielski, biologia, 
wychowanie fizyczne

Język angielski, język 
niemiecki

Język polski, język obcy 
obowiązkowy, biologia, 
wychowanie fizyczne

3

Te
ch

ni
ku

m
 

N
ow

oc
ze

sn
yc

h 
Te

ch
no

lo
gi

i

I m Specjalizacja: 
robotyka, 
programowanie i 
obsługa maszyn 
sterowanych 
numerycznie

Technik mechatronik 

Matematyka, fizyka, 
informatyka 

Język angielski, język 
niemiecki 

Język polski, matematyka, 
fizyka, informatyka

4 I t Specjalizacja: 
automatyzacja 
procesów 
produkcyjnych

Technik mechatronik

Matematyka, fizyka, 
informatyka 

Język angielski, język 
niemiecki 

Język polski, matematyka, 
fizyka, informatyka

Punktowy próg przyjęć do klas I wynosi min. 100 punktów.

LICEUM OGóLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA Z ROZSZERZONYM NAUCZANIEM
MATEMATYKI I FIZYKI

To klasa dla osób, które marzą o rzetelnych studiach politech-
nicznych i uniwersyteckich na kierunkach takich jak: matematyka, fi-
zyka lub informatyka, a także o studiach ekonomicznych, bankowo-
ści, organizacji i zarządzaniu.

Przedmioty ścisłe realizowane są w rozszerzonym programie 
nauczania. Dodatkowym atutem będą koła zainteresowań z mate-
matyki i fizyki. Uczniowie tego profilu mogą brać udział w licznych 
konkursach i olimpiadach: matematycznej i fizycznej. Kompetentni 
nauczyciele oraz tempo pracy gwarantują zdanie egzaminu dojrza-
łości na wysokim poziomie, udział w wielu konkursach, Olimpiadzie 
Matematycznej. Duża ilość godzin języka angielskiego umożliwia 
biegłe opanowanie tego języka.

W klasie pierwszej 
przedmioty rozszerzone 
realizowane będą w na-
stępującej ilości godzin: 
matematyka – 5, fizyka – 
2, język angielski – 4.

KLASA Z ROZSZE-
RZONYM NAUCZA-
NIEM JĘZYKóW Ob-
CYCH

J e ś l i  z a u w a ż y -
łeś u siebie uzdolnie-
nia lingwistyczne, umysł 
otwarty na poznawanie 

nowych kultur, możesz wybrać tę klasę. Umożliwi Ci to w przyszło-
ści podjęcie studiów na uczelniach uniwersyteckich i pedagogicz-
nych. Sugerowane kierunki studiów to: filologie obce, turystyka, ho-
telarstwo, kulturoznawstwo.

To klasa dla osób, które chcą biegle władać językami obcymi. 
W szkole organizuje się wycieczki tematyczne i wyjazdowe obozy 

naukowe. Uczniowie tego profilu mogą brać udział w licznych kon-
kursach i olimpiadach językowych.

W klasie pierwszej przedmioty rozszerzone realizowane będą 
w następującej ilości godzin: język angielski – 5, język niemiecki – 
4, język hiszpański – 2.

KLASA SPORTOWA
Klasa sportowa ogólnorozwojowa ze specjalnością: pływanie 

i gry zespołowe. Nauka będzie odbywać się w ramach liceum ogól-
nokształcącego w cyklu trzyletnim o rozszerzonym nauczaniu z bio-
logii, chemii i języka angielskiego.

W trakcie kształcenia zapewniamy:
1.  Realizację programu szkolenia sportowego równolegle z pro-

gramem kształcenia ogólnego właściwego dla tego typu szkoły.
2.  Specjalistyczne szkolenie sportowe prowadzone w ramach za-

jęć sportowych, według autorskich programów szkolenia opra-
cowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu.

3.  Obiekty i urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkole-
nia.

4.  W ramach programu szkolenia organizację obozów sporto-
wych.

6.  7 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym udział w rozgryw-
kach ligowych i międzyszkolnych, turniejach krajowych i zagra-
nicznych.

7.  Zakwaterowanie w internacie.
8.  Wysokiej klasy, doświadczonych nauczycieli, trenerów i instruk-

torów.

Kandydaci muszą przedstawić:
-  zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdro-

wia,
-  świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wyniku 

egzaminu gimnazjalnego,
-  zaliczenie prób sprawności fizycznej ustalonych przez trenera,
-  pisemną zgodę rodziców na podjęcie nauki w klasie sportowej.
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TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Technikum to szkoła, która daje wykształcenie średnie, kończy się maturą i jednocześnie daje zawód. Ze względu na dużą liczbę go-

dzin przedmiotów technicznych oraz ogólnokształcących nauka w szkole trwa 4 lata.

TECHNIK MECHATRONIK 
W związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii w przemyśle, MECHATRONIK jest obecnie bardzo atrakcyjnym i poszukiwa-

nym na rynku pracy zawodem. Zakres przyszłych zadań zawodowych obejmuje produkcję, obsługę i naprawę, wkraczających do wszyst-
kich dziedzin życia, współczesnych programowanych i sterowanych urządzeń mechanicznych. Sprzęt AGD, samochody, windy, urządzenia 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kleszczowie na rok szkolny 2010/2011

CZYNNOŚĆ TERMIN

Składanie dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla 
młodzieży

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 
2010 r., do godz. 15.00

składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, po-
świadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów 
do liceów, techników (nie obowiązuje przy prowadzeniu 
naboru w formie elektronicznej),
przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych 
w formie elektronicznej, wprowadzanie do systemu na-
boru danych ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 
zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 25 czerwca do 28 czerwca 
2010 r., do godz. 13.00

Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych 
do szkoły

lista wstępna - 1 lipca 2010 r., 
godz. 13.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole po-
przez dostarczenie:
• oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
• oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego,
• karty informacyjnej,
dwóch fotografii podpisanych na odwrocie,
karty zdrowia i szczepień,
• zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
• zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 
olimpiad lub konkursów.

od 1 lipca 2010 r., godz. 
13.00 do 6 lipca 2010 r., 
godz. 12.00.

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły lista ostateczna - 6 lipca 2010 
r., godz. 13.00

klimatyzacji, obrabiarki sterowane nume-
rycznie, to przykłady rozwiązań mechatro-
nicznych.

Technik mechatronik jest zawodem in-
terdyscyplinarnym, łączącym zawód me-
chanika oraz elektronika. Mechatronika - to 
dziedzina techniki wymagająca znajomości 
zagadnień z zakresu: mechaniki, elektro-
techniki, elektroniki i informatyki.

Do typowych zadań zawodowych tech-
nika mechatronika należą między innymi:

- projektowanie i konstruowanie urzą-
dzeń z wykorzystaniem technik kompute-
rowych, 

- obsługa i programowanie robotów 
przemysłowych, 

- automatyka i obsługa urządzeń współ-
czesnych linii produkcyjnych i montażo-
wych, - projektowanie i serwis układów 
sterowania urządzeń i systemów mecha-
tronicznych, 

- obsługa obrabiarek sterowanych nu-
merycznie CNC, 

- diagnostyka i naprawa urządzeń z za-
stosowaniem nowoczesnych urządzeń po-
miarowych, 

- montaż i demontaż urządzeń i syste-
mów mechatronicznych.

Absolwenci technikum mechatronicz-
nego mogą być zatrudnieni w zakładach 
o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym 
cyklu produkcyjnym, w zakładach prowa-
dzących usługi w zakresie projektowania, 
serwisu, napraw urządzeń i systemów me-
chatronicznych na stanowiskach: konstruk-
tora, technologa lub operatora obrabiarek 
sterowanych numerycznie CNC, kierownika 
działu obsługi i napraw, specjalisty d/s han-
dlu sprzętem mechatronicznym powszech-
nego użytku, diagnosty i serwisanta.

ODBIORY BUDOWLANE
NADZORY BUDOWLANE

i przeglądy techniczne budynków w zakresie instalacyjnym. Wpisy 
do dziennika budowy i wystawianie dokumentów wymaganych do 
złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy:

Świadectwo charakterystyki energetycznej.1. 
Opinia kominiarska.2. 
Protokoły badań i sprawdzeń:3. 

instalacji gazowej•	
instalacji grzewczo-wentylacyjnej•	
instalacji wodno-kanalizacyjnej.•	

Tel. 517-380-362

Kupię 
działkę 

budowlaną 
lub 

dom 
w Kleszczowie

Tel. 0608 409 840

Szczegółowy regulamin rekrutacji zamieszczony został na str www.zspkleszczow.pl w zakładce „dla kandy-
datów”.
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O przeszczepianiu 
i dawstwie szpiku

PROCEDURA POBIERANIA I PRZESZCZEPIANIA SZPIKU
1. Pobranie 10 ml krwi od osoby, która rejestruje się jako kandydat na dawcę szpiku w reje-

strze dawców.
2. Z pobranej próbki krwi wykonywane są badania antygenów zgodności tkankowej HLA.
3. Dane antygenowe kandydata na dawcę wprowadzane są do komputerowej bazy danych 

i przesyłane do światowego rejestru dawców BMDW. Odtąd dane te są dostępne w trakcie 
poszukiwania dawcy dla dowolnego chorego na świecie.

4. W przypadku stwierdzenia zgodności chorego i kandydata na dawcę, jest on proszony o od-
danie kolejnych 10 ml krwi do dalszych badań HLA i 10 ml do badań wirusologicznych.

5. Bardzo szczegółowe badania krwi zarówno kandydata na dawcę, jak i biorcy mają na celu 
potwierdzenie zgodności antygenowej miedzy nimi oraz wykluczenie obecności wirusów, 
które mogłyby uniemożliwić przeszczepienie.

6. W przypadku całkowitej lub wystarczającej zgodności, przedstawia się kandydatowi na 
dawcę szczegółową procedurę pobrania szpiku oraz wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

7. W tym momencie kandydat podejmuje ostateczną decyzję o oddaniu, bądź nie, swojego 
szpiku choremu.

8. Po podjęciu decyzji na tak, na kilka tygodni przed planowaną transplantacją, dawcy pobiera 
się krew do autotransfuzji. Będzie ona mu podana z powrotem w trakcie pobraniu szpiku.

9. Szpik pobiera się na 2 sposoby:
– z talerza kości biodrowej. Pobranie odbywa się w znieczuleniu ogólnym tak, że dawca 

nie odczuwa bólu, a na ciele nie pozostają widoczne żadne trwałe ślady.
– pobranie szpiku metodą separacji komórek z krwi obwodowej, po uprzednim podaniu 

dawcy czynnika wzrostu.
10. Wybór metody pobrania następuje po uzgodnieniu z dawcą.
11. Szpik pobrany od dawcy zostaje podany pacjentowi do żyły głównej. Jest to zabieg tech-

nicznie zbliżony do transfuzji krwi.
Na podstawie ulotek informacyjnych Fundacji Przeciwko Leukemii.

Wójt Gminy Kleszczów
zawiadamia,

że realizując zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy w Kleszczo-
wie zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa infrastruktu-
ry technicznej w zakresie: sieci wodociągowej, sieci gazowej, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji tele-
komunikacyjnej, linii kablowej energetycznej oświetleniowej 
NN w pasie drogi gminnej Nr 1092 w Łuszczanowicach”.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr: 712, 714, 
379/7, 380/2, 380/3, 381, 381/1, 382, 384, 385/4, 386/1, 386/2, 324, 
328/4, 342/1, 342/3, 343, 344, 345, 346, 347, 348, obręb geodezyj-
ny Łuszczanowice, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski.

Z treścią wniosku oraz aktami sprawy można zapoznać się 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410, pok. 27, 
tel. 44/731 31 10, wew. 155.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy zgłaszać 
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz.1227) Wójt Gminy Kleszczów 
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa ukła-
du drogowego w Czyżowie”, które polega na rozbudowie dróg 
istniejących oraz budowie nowych odcinków dróg, w obrębie geode-
zyjnym Czyżów oraz Piaski w gminie Kleszczów. 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją spraw można się zapoznać 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, Referat Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Nieruchomościami, pok. 27, od poniedziałku do piątku w ter-
minie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Wójt Gminy Kleszczów
zawiadamia,

że realizując zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy w Kleszczo-
wie zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rozbudowa:
1. Drogi powiatowej nr 1900E  Chorzenice – Łękińsko w Łuszcza-
nowicach w stronę Chorzenic oraz budowa infrastruktury technicz-
nej w zakresie: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz 
przepompownią ścieków, kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci wo-
dociągowej, sieci gazowej, linii kablowej podziemnej oświetlenio-
wej i zasilającej NN.
2. Drogi gminnej nr 101362E  Łuszczanowice przed leśniczówką”
Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr: 734, 547/2, 548/2, 
549/2, 551/4, 554, 555/2, 556/10, 556/8, 556/6, 557/4, 558/2, 559/2, 
560/3, 476/3, 477/1, 478/1, 479/2, 480/1, 481/1, 482/5, 482/3, 483/1, 
484/1, 485/1, 486/1, 487/5, 487/3, 733, 735, 473, 474/1, 475/5, 
475/3, 452/3, 736, 546, 550, obręb geodezyjny Łuszczanowice, gmi-
na Kleszczów, pow. bełchatowski.
Z treścią wniosku oraz aktami sprawy można zapoznać się w Urzę-
dzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410, pok. 27, tel. 
44/731 31 10, wew. 155.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy zgłaszać w termi-
nie 14 dni od daty ogłoszenia.

W Polsce notuje się rocznie ok. 10 
tys. zachorowań na nowotwory krwi, 
czyli „białaczki”. Jedną z metod lecze-
nia tych chorób jest przeszczep szpiku. 
W ostatnich latach, dzięki niesłychane-
mu postępowi w dziedzinie transplanto-
logii, leczenie przeszczepieniem szpiku 
stało się w pełni uznaną metodą lecze-
nia białaczek.

Wyróżniamy dwa rodzaje prze-
szczepów: autologiczny i allogeniczny. 
Pierwszy z nich to taki, w których daw-
cą i biorcą jest ta sama osoba – chory. 
Szpik pobiera się w okresie jego prawi-
dłowego funkcjonowania i przechowu-
je do momentu przeszczepienia. Drugi 
rodzaj przeszczepu polega na podaniu 
choremu szpiku od osoby z nim spo-
krewnionej, np. od rodzeństwa, albo od 
osoby niespokrewnionej.

Aby przeszczep był możliwy, musi 
występować zgodność antygenów 
HLA (human leukocyte antigens – an-
tygenów zgodności tkankowej) pomię-
dzy dawcą a biorcą. Antygeny HLA po-
szczególnych ludzi różnią się między 
sobą prawie tak samo jak linie papilar-
ne. Jednak niektóre kombinacje powta-
rzają się. Dzięki temu jest możliwe zna-
lezienie dawcy dla chorego.

Standardy światowe przewidują, że 
natychmiast po rozpoznaniu białaczki, 
w której są wskazania do przeszcze-
pu, chory ma pobieraną krew do ba-
dań określających jego antygeny JLA. 
O tym, czy posiada dawcę rodzinne-
go wiadomo po tygodniu. Prawdopo-
dobieństwo znalezienia dawcy wśród 
rodzeństwa wynosi 25%. Jeśli takie-

go dawcy nie ma, rozpoczynają się 
poszukiwania dawcy niespokrew-
nionego w rejestrze światowym 
(BMDW – Bone Marrow Donors 
Worldwide). Czas trwania doboru w 
rejestrze światowym zależy od tego, 
czy geny chorego są rzadko czy 
często spotykane wśród zarejestro-
wanych tam kandydatów.

Apelujemy więc do wszystkich, 
którzy chcą pomóc ludziom chorym 
na nowotwory krwi: ZOSTAŃCIE 
DAWCAMI SZPIKU! Deklarując się 
jako potencjalny dawca szpiku, roz-
szerzasz polski rejestr dawców. Da-
jesz tym samym szansę na urato-
wanie życia konkretnej osoby, może 
sąsiada, a może kogoś bliskiego.

Wygrajmy razem z białaczką!
Pamiętaj:

Dawstwo szpiku jest honorowe.• 
Dawcą szpiku może zostać zdro-• 
wy człowiek w wieku 18-50 lat.
Oddanie szpiku nie zagraża zdro-• 
wiu, bo szpik się szybko rege-
neruje.
Pobrania dokonuje się ze szpiku • 
(w narkozie) lub z krwi (bez po-
trzeby znieczulania).
Aby zostać kandydatem na daw-• 
cę i zostać zarejestrowanym w re-
jestrze dawców szpiku, wystarczy 
oddać 10 ml krwi.
W rejestrze ALF-MDR [PL3] przy • 
Fundacji Przeciwko Leukemii 
mniej więcej co 65 kandydat zo-
staje dawcą.
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Sprzedam działkę budowlaną 
w miejscowości Wolica 
o powierzchni 2400 m2.

Tel. 606 286 591 lub 600 129 732.

Sprzedam działkę rolną 
w Łuszczanowicach 

o powierzchni 3600 m2. 
Cena za 1 m2 – 35 zł.

Tel. 514-673-270.

Wójt Gminy Kleszczów
zawiadamia,

że realizując zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy w Klesz-
czowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny oddzia-
ływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa 
infrastruktury technicznej w zakresie: sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Milenijnej w Kleszczowie”.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr: 259/3, 
260/3, 261/3, 262/4, 263/4, 264/4, 265/3, obręb geode-
zyjny Kleszczów, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski.

Z treścią wniosku oraz aktami sprawy można zapoznać się 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410, 
pok. 27, tel. 44/731 31 10, wew. 155.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy zgłaszać 
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Sprzedam działkę 
1,35 ha 

we wsi Czyżów.

Tel. 504-232-561.

oferuje  usługi w zakresie:
prowadzenia ksiąg handlowych,•	
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i •	
rozchodów,
prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów •	
ewidencjonowanych,
prowadzenia ewidencji podatku VAT,•	
obsługa kadrowo-płacowa,•	
sporządzanie zeznań podatkowych,•	
sporządzanie wniosków w zakresie zwrotu VAT •	
od materiałów budowlanych,
sporządzanie wniosków w zakresie dotacji •	
unijnych,
wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie •	
dla rolników.

Tel. 693 863 762, 44/ 731 46-94.
Kleszczów, ul. Główna 44

Zapraszam od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00

Biuro Rachunkowe – Urszula Figura

Kary za wypalanie traw
dworze jest coraz cieplej. Nieuchronnie zbliża się czas rozpoczęcia 
prac na działkach i polach. Niektórzy ich właściciele w ramach po-

rządków będą chcieli pozbyć się zeszłorocznych traw i chwastów za pomocą 
wypalania. Apelujemy o rozsądek i zaniechanie takich metod porządkowania 
pól. Poza niszczeniem wielu drobnych organizmów ogień może stanowić za-
grożenie dla pobliskich lasów i zabudowań, jeśli wymknie się spod kontroli.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że wypa-
lanie traw jest zabronione także z innych względów. Oprócz kar nakładanych 
m.in. przez policję, w przypadku rolników otrzymujących unijne dopłaty bezpo-
średnie przewidziane są konsekwencje finansowe ze strony agencji.

Zakaz wypalania traw jest jednym z „Wymogów dobrej kultury rolnej”, któ-
rych przestrzeganie obowiązuje m.in. w ramach systemu dopłat bezpośred-
nich. Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi „zasadniczo” zmniejszenie 
należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. To ozna-
cza, że o tyle mogą być pomniejszone płatności bezpośrednie wynikające za-
równo z jednolitej i uzupełniającej płatności obszarowej, jeśli zostanie stwier-
dzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego 
gruntów. Wysokość kary może jednak odbiegać od podanej wcześniej wyso-
kości, bo ARiMR każdy przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie 
i może karę zwiększyć albo zmniejszyć.

Zgodnie z zasadami, nałożona przez ARiMR sankcja, w zależności od 
stwierdzonego stopnia winy, może zostać pomniejszona do 1% jak i podwyż-
szona do 5% należnych rolnikowi płatności obszarowych za dany rok. Kary 
mogą być też jeszcze bardziej podwyższone, gdy rolnikowi zostanie np. udo-
wodnione celowe wypalanie traw, bo wtedy ARiMR może obniżyć każdy z ro-
dzajów płatności bezpośrednich aż o 20%, a w zupełnie skrajnych przypad-
kach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, agencja może pozbawić 
rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.
Opr. na podstawie materiałów ARiMR

Na

Sprzedam działkę budowlaną 
w Żłobnicy k. Kleszczowa ok. 19 ar. 
Wszystkie media (gaz, woda, prąd, 
kanalizacja), działka jest częściowo 

ogrodzona 
(ogrodzenie z płyt betonowych). 

Cena 35 zł za m2.
Tel. 697-620-211.

Firma Usługowo-Handlowa
„CAR MOT” Grzegorz Włodarczyk

Tel. 0508 285 955
Łuszczanowice 89 A

Czynne:
Pon. – pt. – godz. 8 – 18,

Sob. – godz. 8 – 15. 

WULKANIZACJA•	
KOMPUTEROWE •	
WYWAŻANIE KÓŁ

OPONY NOWE, UŻYWANE•	

Wystawiamy faktury VAT
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Oliwia Widera – lekkoatletyka; II m. na dystansie 600 m na XIV Ogólnopolskich Biegach Przełajowych w Wol-
borzu; VI m. w skoku w dal w I rzucie ligi wojewódzkiej LA szkół podstawowych.
Weronika  Chojka – lekkoatletyka; I m. w skoku w dal w II rzucie ligi wojewódzkiej LA; I m. w biegu na 60 m 
w I rzucie ligi wojewódz-
kiej w LA; II m. w Indywi-
dualnych Mistrzostwach 
Zrzeszenia LZS w biegu 
na 60 m w Spale.
Emilia Frankowska – 
lekkoatletyka; I m. w sko-
ku w dal w I rzucie ligi 
wojewódzkiej LA; II m. 
w skoku w dal w II rzu-
cie ligi wojewódzkiej LA; 
VII m. w biegu na 600 
m w XIV Ogólnopolskich 
Biegach Przełajowych – 
Wolbórz.
Kamil Bębnowski – lek-
koatletyka i piłka noż-
na (rocznik 1996); I m. 
w biegu na 200 m w I rzu-
cie ligi wojewódzkiej LA; 
IV m. w biegu na 200 m 

towe osiągnięte w 2009 roku, głównie przez 
najmłodszych sportowców, reprezentujących 
przede wszystkim dyscypliny lekkoatletycz-
ne. Szkolna młodzież i uzyskiwane przez nią 
wyniki stanowią obietnicę utrzymania przez 
klub Omega czołowej pozycji także w kolej-
nych latach.

Nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych 
zawodników publikujemy obok. Dodajmy, że 
tytuł trenera–wychowawcy roku 2009 otrzymał 
Tomasz Bednarski - trener sekcji lekkoatle-
tycznej LKS Omega Kleszczów. To wyróżnie-
nie jest efektem osiągnięć, jakie w zawodach 
lekkoatletycznych w minionym roku uzyska-
li jego podopieczni: Mateusz Podawca, Adam 
Książek i Radosław Berencz.

We współzawodnictwie ogniw LZS działa-
jących w 2009 roku w gminie Kleszczów wy-
różnione zostały trzy ogniwa:

I miejsce – Ogniwo Kleszczów,
II miejsce – Ogniwo Żłobnica,
III miejsce – Ogniwo Łuszczanowice.

(s)

S p o r t

W yniki uzyskane w ponad trzystu impre-
zach przez zawodników występujących 

w barwach LKS Omega Kleszczów przyniosły 
klubowi w 2009 roku dwa prestiżowe sukce-
sy: tytuł najlepszego klubu LZS województwa 
łódzkiego (zdobyty już po raz szósty z kolei) 
oraz „Sportowy znak jakości OMEGA” – jedno 
z 16 równorzędnych wyróżnień, przyznanych 
przez Radę Główną Zrzeszenia LZS.

O sportowych sukcesach 2009 roku i ich 
autorach przypomniano 5 marca podczas do-
rocznego uroczystego podsumowania, które 
klub Omega Kleszczów zorganizował w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczo-
wie. Obok sportowców, trenerów i działaczy 
klubu uczestniczyli w nim zaproszeni goście: 
m.in. przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
kiego – Marek Mazur, przedstawiciele władz 
gminnych z wójt Kazimierą Tarkowska i prze-
wodniczącym Rady Gminy Pawłem Bujaczem, 
dyrektorzy gminnych szkół, przedstawiciele in-
stytucji i firm wspierających LKS Omega.

Podsumowania minionego roku dokonał 
prezes zarządu LKS Omega – Jan Gurazda. 
Przypomniał, że klub działa już od osiemna-
stu lat. W tym czasie w jego sekcjach trenowa-
ło ok. 250 zawodników. W 2009 roku przybyła 
sekcja pływacka. J. Gurazda wyraził nadzie-
ję, że zawodnicy tej nowej sekcji odnosić będą 
liczne sukcesy. Podkreślił, że wysokiej pozycji 
Omegi na sportowej mapie regionu sprzyja nie 
tylko duża liczba trenujących, ale też stale roz-
budowywane obiekty sportowe.

Głównym punktem uroczystości stało się 
uhonorowanie grona najlepszych sportow-
ców i przyznanie wyróżnień za wyniki spor-

Podsumowanie sportowego roku

l
l
l

Nagrody za wyniki sportowe uzyskane w 2009 roku
- wyróżnienia równorzędne

W nich nadzieja na podtrzymanie dobrej passy LKS Omega

l

l

l

l

Wójt Gminy Kleszczów
zawiadamia,

że realizując zadania inwestycyjne 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie zo-
stało wszczęte postępowanie w spra-
wie oceny oddziaływania na środo-
wisko przedsięwzięcia pod nazwą: 
„budowa infrastruktury technicz-
nej w zakresie: sieci wodociągo-
wej i kanalizacji telekomunikacyj-
nej w ul. Milenijnej w Kleszczowie 
w rejonie GS”.
Inwestycja będzie realizowana na 
działkach o nr: 307/16, 308/11, 309/5, 
310/17, 311/10, 312, 313/9, obręb 
geodezyjny Kleszczów, gmina Klesz-
czów, pow. bełchatowski.
Z treścią wniosku oraz aktami spra-
wy można zapoznać się w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 
97-410, pok. 27, tel. 44/731 31 10, 
wew. 155.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej 
sprawie należy zgłaszać w terminie 
14 dni od daty ogłoszenia.

Wójt Gminy Kleszczów
zawiadamia,

że realizując zadania inwestycyj-
ne w Urzędzie Gminy w Kleszczo-
wie zostało wszczęte postępowanie 
w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięcia pod na-
zwą „budowa infrastruktury tech-
nicznej w zakresie: sieci wodocią-
gowej, kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią ścieków, linii ka-
blowej energetycznej NN, kanaliza-
cji telekomunikacyjnej w obwodni-
cy Kleszczowa w Żłobnicy”.
Inwestycja będzie realizowana na 
działkach o nr: 432/1, 432/3, 431/1, 
431/3, 435/5, 436/4, 437/4, 611/2, 
718/1, 761, 586/2, 587/2, 588/2, 
589/2, 590/2, 591/2, 592/2, 593/2, 
594/2, 595/2, 596/2, 597/2, 598/2, 
599/2, 600/2, 601/2, 602/2, 603/2, 
604/2, 605/2, 606/2, 607/2, 608/2, 
609/2, 610/2, 614/2, 615/2, 616/2, 
617/4, 618/2, 619/2, 620/2, 621/2, 
622/2, 623/2, 624/3, 625/3, 626/3, 
627/3, 628/2, 629/2, 630/2, 752/2, 
632/2, 633/4, 633/7, 636/2, 637/2, 
638/2, 639/2, 640/2, 641/2, 643/2, 
644/2, 645/2, 646/2, 647/5, obręb 
geodezyjny Żłobnica, gmina Klesz-
czów, pow. bełchatowski.
Z treścią wniosku oraz aktami spra-
wy można zapoznać się w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 
97-410, pok. 27, tel. 44/731 31 10, 
wew. 155.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej 
sprawie należy zgłaszać w terminie 
14 dni od daty ogłoszenia.
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Marta Barańska - koszykówka kobiet; 
III m. w wojewódzkich Igrzyskach Sporto-
wo- Rekreacyjnych LZS w koszykówce ko-
biet drużyn 3 sobowych – Ręczno; II m. 
w mistrzostwach powiatu bełchatowskiego 
LZS – Zelów.
Mirosław Krzympiec – uczestnik zawo-
dów bloku integracyjnego: II m. w tenisie 
stołowym i III m. w rzucie do kosza na halo-
wych wojewódzkich igrzyskach LZS w Pa-
rzęczewie; I m. w pchnięciu kulą w Woje-
wódzkich Igrzyskach LZS – Ręczno. 

Jadwiga Cieślak – warcaby; mistrz woj. łódz-
kiego w warcabach 64-polowych w kat. ponad 
35 lat – Drużbice; mistrz woj. łódzkiego w war-
cabach 100-polowych w kat. powyżej 35 lat – 
Lututów; I m. w warcabach 64-polowych na Ha-
lowych Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych 
LZS woj. łódzkiego – Parzęczew.
Jolanta Muszyńska – warcaby; wice mistrzy-
ni woj. łódzkiego w warcabach 64-polowych 
w kat. ponad 35 lat – Drużbice; wicemistrz woj. 
łódzkiego w warcabach 100-polowych w kat. 
powyżej 35 lat – Lututów.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 0 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. 086 473 02 12)

Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto 
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Rejonowy Urząd Poczty  731-31-83
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

l

l

l

l

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Więcej informacji sportowych: www.omega.kl.net.pl 

I. Sportowiec roku 2009 - Mateusz Podawca – lekkoatletyka.
Główne osiągnięcia: III m. na Mistrzostwach Polski Seniorów na dystansie 800 m na otwartym stadio-
nie w Bydgoszczy; V m. na Mistrzostwach Polski Seniorów na dystansie 800 m w hali – Spała; srebrny 
medalista na dystansie 400 i 800 m na XII Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Opolu.
II. Adam Książek – lekkoatletyka.
Główne osiągnięcia: XII m. na Halowych Mistrzostwach Polski juniorów i młodzików na dystansie 
600 m w Spale; I m. w eliminacjach do OOM - mistrzostwa makroregionu na dystansie 400 m w Łodzi; 
XXI m. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży na dystansie 400 m w Krakowie.

Najlepsi sportowcy

å ciąg dalszy na str. 16

å ciąg dalszy ze str. 14

Wyróżnienie za wyniki sportowe 
osiągnięte w 2009 roku

w II rzucie ligi wojewódzkiej LA; zawodnik dru-
żyny ligi wojewódzkiej KUCHAR.
Aleksandra Klewin – lekkoatletyka; VI m. 
w biegu na 600 m na XIV Ogólnopolskich Bie-
gach Przełajowych – Wolbórz; II m. w biegu na 
600 m w I rzucie ligi wojewódzkiej LA.
Maciej Roczek – lekkoatletyka; I m. w sko-
ku w dal w II rzucie ligi wojewódzkiej LA; I m. 
w skoku w dal w Powiatowych Mistrzostwach 
LZS w lekkiej atletyce w Kleszczowie.
Piotr Kręzel – lekkoatletyka; III m. w biegu na 
100 m na zawodach ligi wojewódzkiej LA; V m. 
w sztafecie 4x200 m na mistrzostwach woj. 
łódzkiego szkół gimnazjalnych – Spała.
Seweryn Rudzki – lekkoatletyka; II m. w skoku 
w dal w mistrzostwach woj. łódzkiego LA szkół 
gimnazjalnych – Kleszczów; V m. w sztafecie 
4x200 m na mistrzostwach woj. łódzkiego w LA 
w hali – Spała.
Adrian Kułak – lekkoatletyka; II m. w biegu na 
60 m na mistrzostwach woj. łódzkiego w LA – 
Spała; II m. w biegu na 200 m na mistrzostwach 
LA woj. łódzkiego w hali – Spała.
Adam Kucharski – lekkoatletyka i piłka nożna 
(r. 1994); IV m. w biegu na 1000 m w I rzucie 
ligi wojewódzkiej LA; czołowy zawodnik w bie-

l

l

l

l

l

l

gach przełajowych; zawodnik drużyny pił-
ki nożnej.
Hubert Cieślak - Shorin-Ryu Karate; IV m. 
na IX Mistrzostwach Polski Polskiej Unii 
Shorin- Ryu Karate Kobudo w Łodzi w kate-
gorii kata młodzików młodszych.
Łukasz Roczek - piłka nożna (r. 1992); 
podstawowy zawodnik drużyny klasy okrę-
gowej junior starszy.
Artur Woźniak - piłka nożna (r. 1992); pod-
stawowy zawodnik drużyny klasy okręgowej 
junior starszy.
Karol Belica - piłka nożna (r. 1992); pod-
stawowy zawodnik drużyny klasy okręgo-
wej junior starszy.
Kryst ian Kaczmarek  -  p i łka nożna 
(r. 1994); podstawowy zawodnik drużyny 
klasy DEYNA.
Krzysztof Kaczmarczyk - piłka nożna 
(r. 1994); podstawowy zawodnik drużyny 
klasy DEYNA.
Maciej Fronczyk - piłka nożna (r. 1996); 
zawodnik drużyny ligi wojewódzkiej KU-
CHAR.
Patryk Niedbała - piłka nożna (r. 1996); 
zawodnik drużyny ligi wojewódzkiej KU-
CHAR.

l

l

l

l

l

l

l

l
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Najlepsi sportowcy Z okazji Dnia Kobiet
å ciąg dalszy ze str. 7å ciąg dalszy ze str. 15

III. Piotr Chrostowski - tenis stołowy, zawodnik II ligowej drużyny teni-
sa stołowego.

Główne osiągnięcia: I m. w półfinale I Ogólnopolskiego Turnieju Kla-
syfikacyjnego juniorów w Rzeszowie; XXIX m. w Ogólnopolskim Turnieju 
Klasyfikacyjnym juniorów w Gdańsku; II m. na mistrzostwach wojewódz-
twa łódzkiego w kategorii junior w grze pojedynczej; I m. w I i II wojewódz-
kim turnieju klasyfikacyjnym w Gorzkowicach i w Łodzi w kat. junior.

IV. Radosław Berencz – lekkoatletyka; XXVII m. na Mistrzostwach 
Polski LZS w biegach przełajowych w Zamościu; IV m. w biegu na 4000 m 
na XIV Ogólnopolskich Biegach Przełajowych w Wolborzu. 

V. Michał Ziółkowski – koszykówka; VII m. na XII Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS w Opolu (drużyny 3-osobowe); I m. w mistrzostwach woj. 
łódzkiego drużyn 5-osobowych w Kleszczowie; II m. w Wojewódzkich 
Igrzyskach LZS w Ręcznie (drużyny 3-osobowe).

VI. Łukasz Kociniak, Adrian Frankowski, Kamil Frankowski – 
Shorin-Ryu Karate; III m. na XI MP Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Ko-
budo w kategorii kata kumiwaza w Łodzi; pozostałe osiągnięcia w/w za-
wodników w roku 2009: Łukasz Kociniak: V miejsce w II Noworocznym 
Turnieju w Strykowie; Adrian Frankowski: II m. w II Noworocznym Tur-
nieju w Strykowie; Kamil Frankowski: III m. w II Noworocznym Turnie-
ju w Strykowie.

VII. Karolina Urbaniak - piłka siatkowa; III m. w mistrzostwach po-
wiatu bełchatowskiego w piłce siatkowej w Drużbicach; I m. w lidze po-
wiatowej LZS w piłce siatkowej - jesień 2009; II m. w turnieju piłki siatko-
wej kobiet w Zelowie.

VIII. Adrian Ociepa - piłka nożna; zawodnik drużyny ligi wojewódz-
kiej r. 1996 - klasa KUCHAR; członek kadry wojewódzkiej; kapitan dru-
żyny.

IX. Bartosz Kuśmierek - piłka nożna; czołowy zawodnik drużyny pił-
ki nożnej - junior starszy.

X. Patryk Tarkowski - piłka nożna; czołowy zawodnik drużyny piłki 
nożnej r. 1994 - klasa DEYNA.

Najlepsi sportowcy gminy Kleszczów w towarzystwie Jana Gurazdy

Ostatnim mocnym, siłowym akor-
dem niedzielnej imprezy w SOLPAR-
KU okazał się krótki pokaz kulturystycz-
ny w wykonaniu M. Jabłońskiego (fot. 4), 
zaprezentowany na scenie szczelnie wy-
pełnionej sali widowiskowej. Zgromadzo-
na tu publiczność nagrodziła pokaz bra-
wami.

Przez następne półtorej godziny 
rzęsiste oklaski rozlegały się jeszcze 
wielokrotnie, ale już za sprawą zespo-
łu muzycznego. Wystąpiły CZERWO-
NE GITARY – grupa, która w tym roku 
świętuje 45. rocznicę działalności (fot. 
5). Na koncert przybyły całe rodziny. 

Zespół, występujący obecnie 
w 6-osobowym składzie, jest 
w znakomitej formie. Dzień 
wcześniej dał jubileuszowy 
koncert w warszawskiej Sali 
Kongresowej. Zabawa była 
doskonała, o czym można 
przekonać się oglądając ga-
lerię zdjęć zamieszczonych 
na stronie internetowej www.
goksir.pl.

Gminny Ośrodek Kultu-
ry poza organizacją koncertu 
CZERWONYCH GITAR za-
pewnił odświętną oprawę dla 
uroczystości. W górnym holu 

SOLPARKU odbyła się połączona z kiermaszem wystawa ręko-
dzieła artystycznego, zdominowana przez dekoracyjne wielkanoc-
ne gadżety (fot. 6).

(s)

4

5

6

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca 

oraz samych sukcesów.

Zarząd i Pracownicy
„SOLPARK Kleszczów” Sp. z o.o.


