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Gmina hojna dla szpitali

å ciąg dalszy na str. 2

J

å ciąg dalszy na str. 2

Sadzonki z dofinansowaniem
esienią 2011 roku Rada Gminy Kleszczów przyjęła uchwałę w 
sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu 

gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, 
przeznaczonych do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów. Cała 
procedura związana z uzyskiwaniem gminnego dofinansowania 
została opisana w szczegółowym regulaminie.

Do
Ofiarni krwiodawcy

pierwszej w tym roku akcji honorowego krwiodawstwa, 
zorganizowanej 17 lutego przez Gminny Klub HDK PCK 

w Kleszczowie, zgłosiły się 52 osoby. Po przejściu badań lekarskich 
do oddania krwi zakwalifikowanych zostało 45 osób, w tym dziewię-
cioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. 
W wyniku akcji do banku krwi trafiło ponad 20 litrów tego cennego 
leku.

Kilkuminutową relację filmową z prowadzonej w SOLPARKU 
akcji krwiodawstwa przekazała na swojej antenie telewizja NTL Ra-
domsko. Przed kamerą wypowiadają się kleszczowscy krwiodaw-
cy (Renata Kowalczyk, Marian Chyła, Paulina Niedbała), a także 
przedstawiciele klubu (Agata Zając i Marek Kaczmarczyk). Materiał 
filmowy „Pomagają chorym” jest dostępny na stronie internetowej 
www.tvntl.pl. å ciąg dalszy na str. 8

W 2011 roku, podobnie jak w poprzednich latach, gmina Klesz-
czów wspierała placówki medyczne, działające w województwie 
łódzkim. Najwięcej warte wyposażenie trafiło do Szpitala Woje-
wódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Otrzymał on nowo-
czesny sprzęt medyczny o wartości blisko 550 tys. zł. Na potrzeby 
oddziału wewnętrznego nr II został zakupiony aparat ultrasonogra-
ficzny z trzema głowicami ultradźwiękowymi oraz bieżnią do badań 
obciążeniowych (stress echo). Blok operacyjny został natomiast 
wyposażony w zakupiony przez gminę Kleszczów ultradźwiękowy 
aspirator chirurgiczny z opcją skalpela harmonicznego.

W 2011 roku Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM w Łodzi otrzymał 
siedem monitorów funkcji życiowych wraz ze stacją centralnego 
monitorowania oraz wysokiej klasy respiratory, służące dzieciom 
i dorosłym pacjentom. Sprzęt zakupiony za łącznie 336,9 tys. zł sta-
nowi obecnie wyposażenie oddziału intensywnej opieki medycznej. 
Dostawa sprzętu została zrealizowana w listopadzie.

Trzecią placówką medyczną w regionie łódzkim, której wyposa-
żenie wzbogaciło się dzięki zakupom zrealizowanym przez gminę 
Kleszczów, jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kli-

Jak wynika z podsumowania, dokonanego przez 
służby księgowe Urzędu Gminy, łączna wartość 
sprzętu, który gmina dotychczas kupiła i wydzierża-
wiła placówkom medycznym naszego regionu wy-
nosi ok. 8,4 mln zł.

Nie przekonali radnych
aseny termalne o dziennej przepustowości 400 czy 1000 osób? A może 
raczej budowa nowego hotelu z salami szkoleniowo-konferencyjnymi? 

A dodatkowo, dla przyciągnięcia do Kleszczowa większej liczby turystów, atrak-
cyjne muzeum? Wszystkie te pomysły, związane z dalszym rozwojem komplek-
su SOLPARK, rozważane były podczas wspólnego posiedzenie komisji proble-
mowych Rady Gminy, które odbyło się 14 lutego. Jego końcową część zajęła 
prezentacja wyników analiz biznesowych, przeprowadzonych przez Instytut Roz-
woju Miast z siedzibą w Krakowie.

Przeprowadzenie takich analiz ekonomicznych zlecił Urząd Gminy w ślad za 
podjętą w czerwcu 2011 r. decyzją Rady Gminy. Dyskutowano wówczas nad osta-
tecznymi założeniami zapowiadanego od kilkunastu miesięcy konkursu architekto-
niczno-urbanistycznego na zagospodarowanie okolic kompleksu SOLPARK, gdzie 
budowane ma być nowe centrum Kleszczowa. Jednym z ważniejszych aspektów 
było uściślenie wielkości basenów termalnych, które miały być jednym z elemen-
tów konkursowego projektu. Radni godząc się na przeprowadzenie bardziej szcze-
gółowych analiz sformułowali wniosek „o przygotowanie przez firmę zewnętrz-
ną oceny ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia”. Miała ona m.in. określić, 
na jak liczną klientelę może liczyć kompleks SOLPARK po otwarciu wspomnia-
nych basenów.

„Baseny termalne – 
uwarunkowania inwesty-
cji” – tak brzmiał temat 
pierwszej prezentacji, któ-
rą na lutowym posiedze-
niu komisji przedstawił dr 
Wojciech Jarczewski. To-
warzyszyli mu dwaj inni 
goście z Krakowa, zara-
zem współautorzy dwóch 
pozostałych prezentacji: 
Maciej Huculak i Adam 
Kałucki. Sekretarz gmi-
ny, Kazimierz Hudzik za-
praszając radnych do za-
poznania się z wynikami 
badań podkreślił, że ich celem było znalezienie takich rozwiązań, które wzboga-
ciłyby ofertę usług SOLPARKU, a zarazem wpłynęły na poprawę wyniku finanso-
wego spółki.

Pierwsza prezentacja stanowiła porównanie ośmiu działających już w Pol-
sce ośrodków geotermalnych – trzech „nizinnych” i pięciu, które działają na Pod-
halu. Dodatkowo w zestawieniach pojawiły się największe z term działających od 
lat na Słowacji i Węgrzech. Porównane zostały nie tylko koszty ciepła i energii 

B
Z okazji Dnia Kobiet…
jak co roku Gminny Ośrodek Kultury oraz Kompleks SOL-
PARK zapowiadają ciekawe wydarzenia. W niedzielę 4 mar-

ca w auli SOLPARKU o godz. 17.00 wystąpią w programie kaba-
retowym Cezary Pazura, Piotr Bałtroczyk i Danuta Stankiewicz. 
A Kompleks SOLPARK zorganizuje m.in. projekcję filmu „Seks 
w wielkim mieście” (8 marca, godz. 17.00). Ma także inne propozy-
cje i liczne prezenty. Więcej szczegółów – na str. 5.

...
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KOMUNIKATY
GOPS przypomina
Od 1 stycznia 2012 roku obowią-
zują nowe zasady ustalania upraw-
nień do tzw. „becikowego” oraz do-
datku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka. Kobiety, które 
będą chciały skorzystać z tych 
świadczeń, powinny pamiętać, że 
muszą odwiedzić ginekologa nie 
później niż w 10 tygodniu ciąży. 
Jeśli tego nie zrobią, stracą prawo 
do świadczenia.
Wraz z wnioskiem o wypłatę „be-
cikowego” wnioskodawca musi 
złożyć w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Kleszczowie za-
świadczenie, wystawione przez 
lekarza i potwierdzające pozosta-
wanie pod opieką medyczną nie 
później niż od 10 tygodnia ciąży 
do porodu oraz odbycie przez 
kobietę trzech wizyt u ginekolo-
ga. Każda z tych wizyt powinna 
przypaść na inny trymestr ciąży.

Doradztwo 
dla niepełnosprawnych
Podobnie jak w roku 2011 jeden 
raz w miesiącu w Urzędzie Gminy 
w Kleszczowie osoby niepełno-
sprawne lub opiekujące się nimi 
osoby mogą uzyskać informacje 
m.in. o aktualnych uprawnieniach, 
dostępnym wsparciu i możliwo-
ściach zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych. Dyżury informacyjne 
pełni pracownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Bełchato-
wie – Wojciech Andrzejewski. Naj-
bliższe terminy:
•	 15 marca (czwartek) – godz. 

8.30-12.00
•	 12 kwietnia (czwartek) – godz. 

8.30-12.00

Szkolenia 
w Urzędzie Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Bełcha-
towie na stronie internetowej www.
pupbelchatow.pl ogłosił plan orga-
nizowanych w pierwszym półroczu 
szkoleń grupowych. Ich tematykę 
i terminy można poznać wchodząc 
w odpowiednie zakładki.  Zgłosze-
nia na szkolenia grupowe przyjmo-
wane są w siedzibie PUP Bełcha-
tów przy ulicy Bawełnianej 3.
Jak informuje PUP osoby niepełno-
sprawne poszukujące pracy i zare-
jestrowane w PUP w Bełchatowie, 
mogą zostać skierowane na wska-
zane przez siebie szkolenie, jeśli 
uprawdopodobnią zdobycie zatrud-
nienia po ukończeniu tego szkole-
nia.

Podmiotem uprawnionym do uzyskania dota-
cji są osoby fizyczne zameldowane na czas nie-
określony i stale zamieszkujące na terenie gmi-
ny Kleszczów. Oto jak wyglądają kolejne etapy 
uchwalonej procedury:
•	 Zainteresowany podmiot składa wniosek o do-

finansowanie, akceptując tym samym regu-
lamin wsparcia. We wniosku szacuje koszty 
zadania oraz określa termin dokonania nasa-
dzeń. Wniosek podlega weryfikacji.

•	 Wniosek wraz załącznikami należy złożyć 
w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (kancelaria 
ogólna - parter, pokój nr 8).

•	 Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku 
zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. 
Umowa określa całkowitą wartość zadania 
i maksymalną wartość dofinansowania – zgod-
nie ze złożonym wnioskiem.

•	 Gmina przekazuje dotację i następuje realiza-
cja zadania przez wnioskodawcę.

•	 Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć 
sprawozdanie wraz z załącznikami i ewentual-
nie dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji.
Kwota dofinansowania może stanowić do 

60% łącznej wartości kosztów, ale nie więcej niż 
5000 zł. Należy pamiętać, że w okresie 3 lat od 
daty przyznania dofinansowania:
•	 osoba, która uzyska dotacje nie może zbywać 

sadzonek objętych dofinansowaniem innemu 
podmiotowi ani też zmieniać miejsca posadze-
nia sadzonek na inną nieruchomość, sprzeda-
wać, darować innemu podmiotowi ani w inny 
sposób rozporządzać sadzonkami, do których 
otrzymała dofinansowanie,

•	 komisja może dokonać kontroli nieruchomości, 
wskazanej jako miejsce zasadzenia sadzonek,

•	 wnioskodawcy zobowiązani są do przecho-
wywania dokumentacji dotyczącej przyznanej 
dotacji.
Zainteresowanych mieszkańców prosimy 

o zapoznanie się z „Regulaminem dofinansowa-

Projekt „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie zawiadamia, iż rozpoczyna po raz 

piąty projekt „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej”. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, w wieku 
od 15 do 65 lat, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 W ramach projektu uczestnicy odbędą:
•	 trening umiejętności psychospołecznych prowadzony przez psychologa,
•	 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego,
•	 szkolenia podnoszące kwalifikacje, przeprowadzone zgodnie z predyspozycjami 

uczestników i zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy,
Będą też przeprowadzone badania lekarskie, związane z prowadzonymi kursami za-

wodowymi. 
Projekt zakończy się 31.12.2012 r.

Realizator Projektu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KLESZCZOWIE
Biuro Projektu: ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów, tel.: 44 731 31 27; fax: 44  731 34 99 

e-mail: gopskle@post.pl

nia ze środków budżetu Gminy Kleszczów zaku-
pu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z prze-
znaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy 
Kleszczów”. Został on zamieszczony na stronie 
internetowej gminy pod adresem: www.klesz-
czow.pl/sadzonki.

Pod tym adresem znaleźć też można formula-
rze takich dokumentów jak: wniosek o udzielenie 
dotacji, wzór umowy oraz wzór sprawozdania. In-
formacje można otrzymać także w Urzędzie Gmi-
ny w Kleszczowie, pok. nr 25, tel. 44/ 731-31-10 
wew. 132.

å ciąg dalszy ze str. 1

å ciąg dalszy ze str. 1

Sadzonki z dofinansowaniem

Badania USG piersi
Urząd Gminy w Kleszczowie ogłasza zapisy na profi-
laktyczne badania USG piersi, wykonywane przez le-
karza radiologa. Badania zostały zaplanowane na so-
botę 31 marca. Będą prowadzone w Gminnym Ośrod-
ku Zdrowia w Kleszczowie w godz. 9.00–11.30. Oso-
by zainteresowane mogą zapisywać się w Punkcie 
Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Kleszczowie 
(tel. 44/ 731 31 10).
Do tej pory z badań USG piersi skorzystało 60 osób. 
Badania organizowane były dwukrotnie w grudniu i - 
także dwukrotnie - w styczniu.

nika Periodontologii instytutu otrzymała apa-
rat ultrasonograficzny z trzema głowicami ul-
tradźwiękowymi za 299,1 tys. zł oraz ledową 
lampę operacyjną wyposażoną w kamerą 
(80,46 tys. zł).

Łączna kwota, która w 2011 roku zosta-
ła wydana z budżetu gminy Kleszczów na wy-
posażenie i aparaturę medyczną dla wymie-
nionych trzech placówek wyniosła 1,42 mln zł.

 (s)

Gmina hojna 
dla szpitali
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. 
z siedzibą w Kleszczowie, 
ul. Główna 122 
zaprasza do skorzystania z profesjonal-

nych szkoleń, skierowanych w głównej mierze do osób pracu-
jących:
• „Podatek PIT dla płatników na przykładach praktycznych 

- rozliczanie, obowiązki, odpowiedzialność” – zajęcia 
w godz. 9.00–14.00.
Cena 460 zł + 23% VAT od osoby, termin – 13.03.2012 r. 

• „CIT 2012 – najważniejsze zagadnienia w praktyce”- zaję-
cia w godz. 9.00–14.00.
Cena 460 zł + 23% VAT od osoby, termin – 14.03 2012 r.
MIEJSCE SZKOLENIA: SOLPARK Kleszczów, ul. Sporto-
wa 8.

• „Realizacja inwestycji budowlanych - jak zrealizować in-
westycje budowlaną od warunków zabudowy do oddania 
obiektu do użytkowania”.
Cena 470 zł + 23% VAT od osoby, termin - 30.03.2012 r.
MIEJSCE SZKOLENIA: SOLPARK Kleszczów, ul. Sporto-
wa 8.

• „Zamówienia publiczne dla zaawansowanych z omówie-
niem dwóch najważniejszych dokumentów: SIWZ i UMO-
WY.
Cena 640 zł + 23% VAT od osoby. Szkolenie dwudniowe 
05–06.04.2012 r.
MIEJSCE SZKOLENIA: SOLPARK Kleszczów, ul. Sporto-
wa 8. 

Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać w siedzibie 
Spółki, pod numerem telefonu 44/ 731-37-31 oraz na stronie in-
ternetowej www.arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” informuje,

iż w zasobach Kleszczowskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości

posiada do wynajęcia 
pomieszczenie w piwnicy

o powierzchni 25 m2 pod działalność gospodarczą.
Zainteresowanych wynajmem prosimy o kontakt.

elektrycznej, zużywanej do funkcjonowania basenów termalnych, ale także nakła-
dy poniesione na ich budowę, rentowność oraz ceny biletu za średni (2,5 h) czas 
pobytu jednego klienta na basenach. Opisując specyfikę trzech „nizinnych” ośrod-
ków termalnych (Uniejów, Poznań, Mszczonów) autorzy z IRM zobrazowali z po-
mocą mapy, na jak liczną klientelę mogą liczyć poszczególne ośrodki. Oceniono, 
że do 70 proc. klientów odwiedzających te baseny to osoby, którym dojazd zajmu-
je do 60 minut. 

W tak nakreślonym zasięgu planowanych w Kleszczowie basenów termal-
nych zamieszkuje prawie 800 tys. mieszkańców. Godzinny dojazd dotyczy zarów-
no mieszkańców południowych części Łodzi, jak i niemal całej Częstochowy. Ze 
względu na konkurencyjne ośrodki (zwłaszcza rozbudowujący się Uniejów oraz 
szykujący się do dużych inwestycji Mszczonów) w Kleszczowie nie można usta-
lić ceny biletów wstępu na zbyt wysokim poziomie. Godzinny pobyt nie powinien 
kosztować więcej niż 10 zł. Przedstawiciele IRM argumentowali, że oznacza to, iż 
nawet przy znaczącym zwiększeniu przychodów SOLPARKU dzięki otwarciu do-
datkowej atrakcji, jaką będą baseny termalne, koszty ich funkcjonowania pochłoną 
znaczną część tych przychodów.

Brak tutaj miejsca, by przedstawić szczegółowe wyliczenia porównawcze. 
Przedstawmy więc końcowe konkluzje, które - ze względu na zanegowanie opła-
calności budowy basenów termalnych - zapewne zaskoczyły przynajmniej część 
radnych. Autorzy opracowania uznali, że znacznie pewniejszym źródłem przycho-
dów dla SOLPARKU będzie budowa nowoczesnego ośrodka hotelowo-konferen-
cyjnego. Okazuje się, że na takie usługi jest ciągle duże zapotrzebowanie, a ist-
niejące w powiecie bełchatowskim obiekty hotelowe mogą pochwalić się wysoką 
rentownością. Przedstawiono trzy warianty takiej inwestycji: na 120, 250 i 350 łó-
żek. Według wstępnych założeń budowa kosztowałaby odpowiednio: 23, 47,5 lub 
66,5 mln zł. Przedstawiciele IRM uznali, że najlepsze efekty ekonomiczne przy-
niesie skupienie działalności rekreacyjno-sportowej oraz hotelarsko-szkoleniowej 
w jednych rękach – właśnie w SOLPARKU.

– Do tego proponujemy trzecią nogę biznesową – mówił dr W. Jarczewski. – 
Chodzi o uruchomienie w Kleszczowie takiej atrakcji, która przyciągałaby tu stałą 
klientelę – wycieczki szkolne i całe rodziny.

Szczegółową koncepcję takiej placówki w formie nowoczesnego, wielofunk-
cyjnego muzeum przedstawił Adam Kałucki. Podał przykłady podobnych roz-
wiązań funkcjonujących w świecie i omówił działy tematyczne i główne elementy 
składowe przedsięwzięcia, które mogłoby powstać w Kleszczowie. Koszty jego bu-
dowy oszacował na ok. 50 mln zł.

Po prezentacjach przyszedł czas na dyskusję. Uczestniczyli w niej nie tyl-
ko radni, ale także prezes zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, Andrzej 
Szczepocki oraz prezes zarządu SOLPARK Kleszczów sp. z o.o. – Piotr Kołba. 
Przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast usłyszeli zarzut, że nie przygotowali kon-
cepcji zagospodarowania 40 hektarów terenu przyszłego nowego centrum Klesz-
czowa. Pomysł budowy przez SOLPARK nowego hotelu z salami konferencyjnymi 
nie uzyskał poparcia. Powrócił za to już omawiany przez radnych wcześniej projekt 
budowy nowego internatu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz adaptacji 
obecnego internatu na czterogwiazdkowy hotel. SOLPARK zyska dzięki temu kil-
kadziesiąt miejsc hotelowych. Jak oszacował prezes P. Kołba koszt takiej adapta-
cji wyniesie ok. 1,5 mln zł.

W efekcie przeprowadzonej dyskusji na sesję skierowany został wspólny 
wniosek trzech komisji „o budowę oddzielnego budynku internatu dla Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie i przekształcenie obecnego internatu 
w Kompleksie Dydaktyczno-Sportowym w hotel”.

J. Strachocki

Nie przekonali radnych Lutowa sesja
lutego podczas osiemnastego posiedzenia Rady Gminy Kleszczów 
zostały podjęte uchwały w sprawie:

● zmiany statutu GOPS w Kleszczowie (dodanie do jego zadań organiza-
cji pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych oraz zatrudnienie w GOPS asystenta rodziny);

● wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kleszczów do projektu „Edu-
kacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” i na zawarcie stosownej umowy z Woje-
wództwem Łódzkim;

● zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 
2012-2015 i zmiany budżetu gminy na rok 2012;

● przyjęcia przez Gminę Kleszczów prowadzenia zadania z zakresu za-
rządzania drogami powiatowymi (porozumienie w tej sprawie ma obejmować 
5 dróg powiatowych na terenie naszej gminy oraz odcinek drogi nr 1500E od 
Piasków do Kaliska);

● uchylenia uchwał o udzielenie Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy rze-
czowej w formie wykonania robót w ciągach dróg powiatowych (ma to zwią-
zek z poprzednią uchwałą, bowiem szersza formuła porozumienia zawarte-
go z powiatem zastąpi każdą z trzech szczegółowych, zaproponowanych do 
uchylenia uchwał).

Ponadto w trakcie sesji radni:
• przyjęli sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych za 2011 rok;
• zajęli stanowisko w sprawie „Studium kierunków i zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Kleszczów” (odnosząc się także do przesłanego dzień 
wcześniej pisma PGE S.A. w sprawie warunków wprowadzenia przez 
Radę Gminy zmian do studium uwarunkowań, o które wnioskowała PGE 
GiEK S.A.);

• przyjęli wniosek w sprawie utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, 
związanego z zaprojektowaniem i budową internatu dla ZSP w Kleszczo-
wie;

• poparli obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy dotyczącej „janosiko-
wego”;

• przyjęli stanowisko, w którym domagają się poszanowania praw widzów 
TV Trwam. (s)
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Szkolne wieści
SPRAWDZAJą WIEDZę OBYWATELSKą
Dwunastu uczniów Gimnazjum w Kleszczowie przystąpiło w styczniu 
do organizowanego po raz dziewiąty przez Centrum Edukacji Obywa-
telskiej Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. Ta rywalizacja 
ma nie tylko sprawdzić wiedzę ucznia, ale sprzyjać rozwijaniu u młodych 
ludzi umiejętności obywatelskich i ekonomicznych, a także zachęcać do 
samodzielnego analizowania i badania życia publicznego. Do kolejnego 
etapu konkursu, który odbędzie się 28 lutego w Łodzi zakwalifikowało 
się 11 uczniów: S. Bartosiewicz, K. Dziuboń, D. Frach, D. Grzybowski, 
W. Kotynia, M. Muskała, M. Roczek, M. Szczęsny-Podeszwa, I. Tatara, 
M. Woch i F. Wolski. Przygotowaniem uczniów do konkursu zajmuje się 
Joanna Mądrzyk.

TABLICA W „SZKOLE ODKRYWCóW TALENTóW”
Informowaliśmy już o tym, że Szkoła Podstawowa w Kleszczowie de-
cyzją Ośrodka Rozwoju Edukacji otrzymała tytuł „Szkoła Odkrywców 
Talentów”. 16 lutego odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy z tym za-
szczytnym mianem. Jest ono  przyznawane placówkom odkrywającym, 
promującym i wspierającym uzdolnienia dzieci. 
Obok zaproszonych gości w wydarzeniu tym uczestniczyli uczniowie 
i nauczyciele, a także przedszkolaki z Kleszczowa i Łuszczanowic (naj-
starsze grupy). przedszkolnych z Przedszkola w Kleszczowie i Łusz-
czanowicach. Mottem części artystycznej zaprezentowanej przez grupę 
uczniów najstarszych klas były słowa Dantego „Wielki płomień rodzi się 
z małej iskry”.

– Nie ma dzieci, które nie posiadają talentu, ale są takie, w których ten 
talent się dopiero rodzi, jest jeszcze nieodkryty – przekonywała Pani 
Talent, występująca w przedstawieniu.

Po części artystycznej dyrektor Ewa Stawiak-Kołba przypomniała naj-
ważniejsze sukcesy, jakie w ostatnim czasie osiągnęli uczniowie klesz-
czowskiej szkoły. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonała Joanna 
Guc, reprezentująca Urząd Gminy w Kleszczowie.

HISTORYCZNY, BO PIERWSZY
Pierwszy w dziejach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie bal studniówkowy odbył się w sobotę 28 stycznia. W tym niepowta-
rzalnym i jedynym w życiu balu uczestniczyli uczniowie klas matural-
nych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II.
– Maturzyści do swego balu przygotowali się znakomicie – mówi na-
uczyciel, uczestniczący w studniówce. – Rozpoczęli go tradycyjnie - po-
lonezem. O godz. 23.00 zaprezentowali oryginalną część artystyczną 
i puścili do nieba lampiony szczęścia z życzeniami. Były świetne hu-
mory, eleganckie suknie i garnitury, piękne fryzury, czerwona bielizna... 
Zgodnie z zasadą „gdy studniówka udana, to matura zdana” zabawa 
trwała do białego rana.

OLIMPIADA JęZYKA NIEMIECKIEGO
11 lutego uczennica klasy IIA ZSP w Kleszczowie Magdalena Roga-
czewska wzięła udział w Olimpiadzie Języka Niemieckiego (etap okrę-
gowy). Na 100 punktów uzyskała 73. Do udziału w kolejnym etapie 
olimpiady zabrakło jej 7 punktów. Test na Uniwersytecie Łódzkim pisało 
czternastu uczniów. Magdalena osiągnęła drugi wynik.

Opracowano z wykorzystaniem informacji 
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

Godziny otwarcia:
•	 PN – SOB 7.00 – 21.00
•	 NIEDZ. 8.00 – 20.00

W sprzedaży m.in. ● produkty „ARO”, „FINE FOOD”, ● 
piwa regionalne niepasteryzowane, ● chemia angielska 
i niemiecka.
Każdy paragon powyżej 100 zł bierze udział w loterii z okazji 
Dnia Kobiet. Losowanie 07.03.2012. Do wygrania: pralka 
automatyczna (firmy BEKO), żelazko, suszarka do włosów.
W promocji: cukier 3,80 zł; mąka tortowa 1,75 zł; 
mąka luksusowa 1,75 zł. 

Zapraszamy do nowego sklepu

w Sulmierzycach, ul. Ogrodowa 30B

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NOWYCH ATRAKCYJNYCH 

OFERT!!!
•	 Internet już od 30 zł za 2 MB

•	 Specjalna oferta dla „Małych Firm”
•	 Oferty pakietowe 
TELEFON+INTERNET

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ 
NASZĄ OFERTĘ!

Biuro Obsługi Klienta ARR „ARREKS” S.A.
Kleszczów, ul. Główna 122

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 
44/ 731 37 13; 44/ 731 37 18
lub na stronie www.arreks.com.pl

bok@arreks.com.pl

W kinie SOLPARK
rojekcje filmów w auli kompleksu SOLPARK cieszą się wielkim powo-
dzeniem. 3 marca pokaz filmu „Muppety” obejrzało tu 61 osób doro-

słych i 207 dzieci. Tego samego dnia dorośli mieszkańcy gminy mogli obejrzeć 
głośny film Agnieszki Holland „W ciemności”. Film cieszył się wyjątkowym po-
wodzeniem, bo podczas dwóch seansów obejrzało go 536 osób.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza mieszkańców na ko-
lejny pokaz filmu. Tym razem będzie to także jedna z nowości – dramat w re-
żyserii Wojciecha Smarzowskiego „Róża”. Dwa seanse zostały zaplanowane 
w piątek 9 marca (godz. 17.30 i 20.00). Bilety w cenie 10 zł można kupować 
w kasie GOK od 27 lutego w godz. 8.00-15.00.

***
Stałymi bywalcami kina SOLPARK są dzieci, które prawie w każdą nie-

dzielę o godz. 11.30 mogą tu bezpłatnie oglądać filmy. W ramach marco-
wych poranków filmowych zostaną pokazane: ● 11 marca – Kung Fu Panda 2 
● 18 marca – Atlantyda. Zaginiony ląd. ● 25 marca – Dinozaur

(s)

P
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Ostatki, ostatecki…
nie ma chleba, ni skórecki – tymi słowami ludowej pieśni 
członkowie koła recytatorsko-teatralnego, działającego przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie, pozdrawiali mieszkań-
ców Kleszczowa w ostatkowy wtorek 21 lutego. Barwny korowód 
przebierańców co roku maszeruje ulicami Kleszczowa, pozdrawia 
przechodniów, częstuje pączkami, słodyczami i składa życzenia: 
„Żeby Wam się speł-
niły te nasze życze-
nia, dajcie coś do pi-
cia i do jedzenia”.

– Kultywując tra-
dycje młodzież przy-
pomina dawno za-
pomniane wiejskie 
zwyczaje – mówi Elż-
bieta Roczek – opie-
kunka koła recyta-
torsko-teatralnego. 
– Pracownicy odwie-
dzanych przez nas in-
stytucji – Urzędu Gmi-
ny, Posterunku Policji, 
Zakładu Komunalne-
go „Kleszczów”, agencji „Arreks”, Banku Spółdzielczego i sklepów 
witają naszą grupę z uśmiechem, za co serdecznie dziękujemy.

(s)

...

Od

4 marca od godz. 15.00 rozpocznie się kiermasz rękodzieła, 
organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w holu na piętrze 
przy auli SOLPARKU.

Wśród kobiet, które 8 marca skorzystają z jakichkolwiek usług 
SOLPARKU i zechcą wypełnić kupon konkursowy zostanie rozlo-
sowanych:
• 10 pojedynczych biletów na seans do kriosauny,
• 3 podwójne zaproszenia do kina HELIOS w Piotrkowie Tryb.,
• kosmetyki i zaproszenia na bezpłatny makijaż Mary Kay. 

Ponadto: ● 7 marca SOLPARK zaprasza panie na bezpłatne 
zajęcia taneczne Zumby i Body Shape; ● 8 marca w auli SOLPAR-
KU o godz. 17.00 odbędzie się bezpłatna projekcja filmu „Seks 
w wielkim mieście”. ZAPRASZAMY

Z okazji Dnia Kobiet

Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza

Zajęcia z ceramiki i malarstwa
Wszystkich (osoby dorosłe, młodzież i dzieci), którzy chcą 

sprawdzić swoje uzdolnienia w tworzeniu ceramiki artystycznej, albo 
w rysowaniu i malowaniu GOK w Kleszczowie zaprasza na zajęcia z 
ceramiki artystycznej oraz podstaw rysunku i malarstwa. W pracow-
ni ceramicznej osoby dorosłe spotykają się we wtorki (godz. 14.00-
17.00) i środy (godz. 9.30-12.30). Uczą się tu tworzyć formy dekora-
cyjne i użytkowe, a także doskonalą sztukę szkliwienia. 

Doskonała masa plastyczna jaką jest glina rozwija wyobraź-
nię i manualne zdolności dzieci. Zajęcia dla nich są organizowane 
w każdą środę (godz. 16.00-18.00). W czasie minionych ferii mali 
twórcy lepili „Niedźwiedzie i pingwiny prosto z Śnieżnej Krainy”. 
Prace można oglądać na wystawie w siedzibie GOK w Kleszczowie.

Podczas zajęć z podstaw rysunku i malarstwa, które odbywają 
się w każdy czwartek (godz. 17.00-20.00) dorośli mogą spróbować 
swoich sił m.in. w technikach: monotypii, akwarelowej, akrylowej 
czy olejnej. Dzieci rozwijają natomiast wyobraźnię malując farbami 
z pomocą sznurków (bardzo ciekawa technika!), albo „drapiąc” ko-
lorowe obrazki. Zajęcia organizowane są w czwartki (godz. 15.00-
17.00). Prace uczestników zajęć można oglądać w siedzibie GOK 
w Kleszczowie. 

Motywy wielkanocne w technice pergaminowej
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza osoby doro-

słe i młodzież na warsztaty artystyczne z techniki pergaminowej. 
Zajęcia odbędą się we wszystkich dziesięciu placówkach GOK (za-
wsze w godzinach 16.00–19.00) w następujących terminach:

Lp. Placówka Termin
1. GOK Kleszczów 13 marca (wtorek)
2. WOK Czyżów 15 marca (czwartek)
3. WOK Wolica 16 marca (piątek)
4. WOK Żłobnica 20 marca (wtorek)
5. WOK Antoniówka 22 marca (czwartek)
6. WOK Łękińsko 23 marca (piątek)
7. WOK Dębina 24 marca (sobota)
8. WOK Kamień 27 marca (wtorek)
9. WOK Rogowiec 29 marca (czwartek)
10. WOK Łuszczanowice 30 marca (piątek)
Są to drugie warsztaty prowadzone techniką pergaminową 

przez instruktorki Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, na 
których zostanie wprowadzony element barwienia papieru pergami-
nowego. Uczestnicy będą poznawać technikę pergaminową, opie-
rając się na wzorach z motywem wielkanocnym. Więcej informacji - 
GOK w Kleszczowie, tel. 44/ 731 32 30.

Dorośli na zajęciach malarskich w GOK

å ciąg dalszy ze str. 1

Baśnie w grocie solnej
7 marca w każdą środę od godziny 14.00 w grocie sol-
nej SOLPARKU będą czytane dla dzieci najbardziej po-

pularne baśnie. Wypełniająca wnętrze groty sól wydziela szereg 
cennych dla ludzkiego 
organizmu mikro- i ma-
kroelementów. W ta-
kim właśnie klimacie 
milusińscy będą mo-
gli wygodnie zasiąść na 
fotelach i posłuchać naj-
piękniejszych dziecię-
cych lektur.

Wstęp bezpłatny. 
W repertuarze na 7 mar-
ca zaplanowano m.in. 
lekturę baśni „Żółw i za-
jąc”, „Siedem kruków”, „Smok wawelski”.
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S p o r t

S p o r tS p o r t

Od

Wyniki 
internetowego plebiscytu

plebiscycie na najlepszego sportowca powiatu bełchatow-
skiego, zorganizowanym przez portal BELsport najwięcej 

głosów (2643) kibice oddali na Mateusza Trzebońskiego - lekko-
atletę Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego. Drugie miejsce 
zajął karateka z Bełchatowa Tomasz Jończyk, a trzecie - zapaśnik 
Sebastian Krzaczyński. Wśród 30 sportowców, na których moż-
na było oddawać głos za pośrednictwem Internetu było też dwoje 
sportowców LKS Omega Kleszczów: Barbara Wasilewska i Mate-
usz Podawca.

(s)

W

Turniej seniorów w hali
hali sportowej SOLPARKU Kleszczów odbyły się 12 lutego 
międzypowiatowe eliminacje w halowej piłce nożnej senio-

rów. Uczestniczyły w nich drużyny reprezentujące powiaty Wieluń, 
Opoczno, Poddębice i Bełchatów.

Wyniki meczów:
• MG LKS Termy Uniejów – LKS Konopnica 5:1
• LKS Mniszków – LKS Omega Kleszczów 0:3
• Uniejów – Mniszków 3:0
• LKS Omega Kleszczów – Konopnica 4:2
• Uniejów – LKS Omega Kleszczów 0:4
• Konopnica – Opoczno 4:0
Poszczególne drużyny zajęły kolejne miejsca: I. LKS Omega 

Kleszczów; II. MG LKS Termy Uniejów; III. LKS Konopnica; IV. LKS 
Mniszków.

Wszystkie drużyny uczestniczące w eliminacjach otrzymały pu-
chary, które ufundował klub Omega Kleszczów, a wręczył je prezes 
zarządu Jan Gurazda. Statuetkę dla najlepszego zawodnika zawo-
dów otrzymał Łukasz Marciniak z Omegi.

W

W drużynie Omegi wystąpili: Kamil Paprocki, Maciej Rybak, 
Przemysław Ciemniewski, Piotr Słodkiewicz, Michał Czaplarski, Łu-
kasz Marciniak, Robert Tomesz, Paweł Kowalski. Trenerem zespo-
łu jest Andrzej Dec. 

Tenisiści zaczęli II rundę
pojedynku z zespołem LKS Biała Rawska (6. miejsce 
w tabeli) zaczęli rozgrywki II rundy tenisiści drugoligowe-

go zespołu LKS Omega Kleszczów. W dwunastej kolejce wygrali 
8:2. W zespole Omegi zagrali: Jarosław Nitek, Witold Uzarczyk, Ka-
mil Trzcinka i Przemysław Gierak.

Po dwutygodniowej przerwie w ligowych rozgrywkach, spowo-
dowanej Mistrzostwami Województwa Łódzkiego w Tenisie Stoło-
wym Seniorek i Seniorów, kolejnym przeciwnikiem Omegi będzie 
drużyna z czołówki tabeli – MKS Jedynka Łódź.

***
W Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Seniorów i Senio-

rek w Tenisie Stołowym, które rozgrywane były w Łodzi 18 i 19 lu-
tego, tenisiści LKS Omega Kleszczów uzyskali znakomite rezultaty. 
Mistrzowski tytuł i złoty medal zdobył Jarosław Nitek. W ten spo-
sób zapewnił sobie awans na Mistrzostwa Polski, które odbędą się 
na początku marca. Zdobywcami brązowych medali zostali Witold 
Uzarczyk i Łukasz Posmyk, na piątym miejscu uplasował się Prze-
mysław Gierak, a na siódmym – Kamil Trzcinka. Do czołówki, na 
pozycję wicemistrza udało się przedostać tylko Łukaszowi Bobrow-
skiemu z MKS Jedynka Łódź.

Domek 
na terenie gminy Kleszczów 

wynajmę 
dla pracowników firm.
Telefon 602 179 664.

SERWIS KOMPUTEROWY
97-410 Kleszczów, ul. Główna 122

Tel. 792-798-439
lub 44/ 731-68-68

KOMPLEKSOWE USŁUGI INFORMATYCZNE
•	 diagnostyka i naprawa komputerów,
•	 składanie lub rozbudowa komputera, wymiana 

podzespołów,
•	 nowe zestawy komputerowe,
•	 poleasingowe zestawy komputerowe.

www.lavar.republika.pl
e-mail:lavarlc@wp.pl

Cuda rolniczej techniki
komputeryzowane ciągniki, maszyny rolnicze z klimatyzo-
wanymi kabinami, pojazdy wyposażone w systemy GPS, 

pomocne przy wykonywaniu siewu na dużej powierzchni – takie 
cuda można było oglądać podczas Targów Mechanizacji Rolnic-
twa Polagra-Premiery. Z zaproszenia Urzędu Gminy, który zorga-
nizował wyjazd do Poznania na tę imprezę targową skorzystało 37 
mieszkańców gminy Kleszczów. Przez kilka godzin mieli możliwość 
podziwiania ok. 2 tysięcy maszyn i urządzeń rolniczych, prezento-
wanych przez 300 wystawców z 16 krajów. 

Prezentowane maszyny i pojazdy mogły zaciekawić nie tyl-
ko rolników. Targi odwiedziły tłumy mieszczuchów. Organizatorzy 
zadbali o to, by nie nudziły się towarzyszące mężczyznom panie. 
Zorganizowano dla nich m.in. kursy wizażu, konkursy, kiermasze, 
pokazy stylistów, a także wystawy regionalnych wyrobów spożyw-
czych i rękodzieła artystycznego.

Wszystkich, którzy zrażeni zimową pogodą nie pojechali do Po-
znania, zachęcamy do obejrzenia fotoreportażu, prezentującego 
część eksponatów. Wystarczy w Internecie otworzyć stronę: http://
www.mmpoznan.pl/403313/2012/2/16/polagrapremiery-
poznaniacy-na-traktory?category=news.

(s)

S
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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 wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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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

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki

6 lutego w Szkole Podstawowej 
w Łękińsku odbył się halowy turniej 

piłki nożnej, w którym rywalizowały ogniwa 
LZS: Łuszczanowice, Wolica, Kleszczów, 
Żłobnica oraz drużyna Oldboy Kleszczów. 
W turnieju zwyciężyło Ogniwo Łuszczano-
wice, a kolejne miejsca zajęły: II. Ogniwo 
Żłobnica; III. Oldboy Kleszczów; IV. Ogni-
wo Kleszczów; V. Ogniwo Wolica. Wszyst-
kie drużyny otrzymały nagrody w postaci 
sprzętu sportowego, a zwycięzca - puchar.

Skład Ogniwa Łuszczanowice: Jakub 
Stefanek, Marcin Piesiak, Patryk Trajdos, 
Mateusz Trajdos, Marcin Trajdos, Seba-
stian Czechowicz, Łukasz Baran, Marcin 
Osiewicz, Mateusz Olbrych, Krzysztof Łę-
tos, Michał Michałek.

Zarząd LKS Omega Kleszczów doce-
niając duże zainteresowanie mieszkań-
ców taką formą spędzania wolnego czasu 
deklaruje zorganizowanie podobnego tur-
nieju na początku marca.

Ogniwo Łuszczanowice zwycięża

Ferie z Omegą
• 7 lutego na basenie w SOLPARKU odbyły się zawody pływackie dla dzieci i młodzie-

ży. Uczestniczyło w nich 8 uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.
• 8 lutego w siedzibie klubu Omega odbyły się zawody sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży, ogłoszone jako jedna z atrakcji organizowanych w ramach ferii zimowych.
Uczniowie klas I-III rywalizowali w konkurencjach: rzut ringo, rzut piłeczką do celu, rzut 
lotką, przeciąganie liny. Uczniowie starszych klas grali w warcaby, rzucali lotką i prze-
ciągali linę. W sumie w zawodach uczestniczyło 26 osób. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody rzeczowe i słodycze.

Omega wygrywa eliminacje
lutego odbyły się w Zelowie mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w halowej 
piłce nożnej seniorów. Udział wzięły zespoły: LZS Zdzieszulice Dolne (gm. Beł-

chatów); LKS Omega Kleszczów; LKS Astoria Szczerców; GLKS Drużbice i MG LKS Ze-
lów. Najlepiej w tym turnieju spisała się drużyna Omegi. Dwa kolejne miejsca zajęły MG 
LKS Zelów i LKS Astoria Szczerców.

W naszym zespole wystąpili: Kamil Paprocki, Przemysław Ciemniewski, Krzysztof 
Kowalski, Robert Tomasz, Dawid Barański, Łukasz Marciniak i Andrzej Kaczmarek. Tre-
nerem drużyny jest Andrzej Dec.

5

Nasi na podium
lutego grupa młodzieży, uczestnicząca w zorganizowanym przez GOK wyjeździe 
na Górę Kamieńsk, wzięła udział w zawodach zjazdowych, które odbywały się 

w ramach kampanii edukacyjnej „Zgnieć butelkę”. W kilku różnych 
kategoriach miejsca na podium (i cenne nagrody) wywalczyło 
dziewięcioro uczniów. Wśród jeżdżących na nartach nagrodzeni 
zostali:
•	 kat. II (dziewczęta i chłopcy w wieku 10-13 lat): I. Jakub Peroński; 
II. Miłosz Podsiadły; III. Damian Kowalczyk.
•	 kat. kobiet do 18 lat: II. Joanna Wojewoda; III. Aleksandra 
Wojewoda (obie na zdjęciu).
•	 kat. mężczyzn do 18 lat: II. Mateusz Roczek; III. Sebastian 
Molek.
Wśród uczestników zjazdu na snowboardzie nagrody zdobyli:
•	 kat. kobiet do 18 lat: II. Karolina Kil.
•	 kat. mężczyzn do 18 lat: III. Piotr Bujacz.

(s)

10



8  I n f o r m a t o r  K L E S Z C Z O W S K I  NR 5/337
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SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika

l kompleksowa naprawa 
zawieszeń - geometria gratis

l sprzedaż i serwis 
opon 

l klimatyzacje
l części zamienne

OFERUJEMY
• kompleksowe usługi brukarskie – na życze-

nie Klienta wykonujemy przed realizacją projekty 
3D

• roboty ziemne
• transport
• rozbiórki
• usługi sprzętem budowlanym
• sprzedaż materiałów budowlanych
Tel. 604 417 176, Tel./fax 44/ 680 15 64
Lgota Wielka, ul. Rolnicza 7

å ciąg dalszy ze str. 1
Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie nie zamierza się ogra-

niczać jedynie do regularnego organizowania akcji krwiodawstwa.
– W najbliższym czasie, w piątek 2 marca wspólnie z ZSP 

w Kleszczowie, Fundacją Przeciwko Leukemii oraz NZOZ „Me-
digen” w Warszawie organizujemy prelekcję na temat dawstwa 
szpiku kostnego – mówi przedstawiciel klubu Marek Kaczmar-
czyk. – Prelekcja odbędzie się w auli SOLPARKU (w godz. 13.30-
15.30), a następnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sul-
mierzyce (od godz. 17.00). 9 lutego w kompleksie SOLPARK od 
godz. 10.00 aż do ostatniego chętnego, będzie prowadzona akcja 
rejestracyjna potencjalnych dawców szpiku kostnego. Na obie te 
imprezy serdecznie zapraszamy.

(s)

Krótki bilans 2011 
•	 W roku 2011 w ośmiu akcjach zorganizowanych przez 

Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie pozyskano łącznie 
135,5 litra krwi. 

•	 W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej klub 
przeprowadził prelekcję na temat dawstwa szpiku kost-
nego adresowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w Radomsku. 

•	 W wyniku akcji rejestracyjnych potencjalnych dawców 
szpiku kostnego, przeprowadzonych w Radomsku, Beł-
chatowie i na terenie KWB Bełchatów zarejestrowano 352 
potencjalnych dawców szpiku. 

•	 Klub zorganizował w Kleszczowie powiatowe mistrzostwa 
szkół ponadgimnazjalnych w ratownictwie przedmedycz-
nym, w których wzięło udział pięć drużyn, w tym drużyna 
kleszczowskiego ZSP. 

•	 Odbyło się spotkanie integracyjne członków Gminnego 
Klubu HDK PCK, służące zacieśnieniu więzi wśród spo-
łeczności krwiodawców.
Rok 2012 to rok małego jubileuszu – Gminny Klub HDK 

PCK w Kleszczowie będzie świętował pięciolecie działalno-
ści. Informowaliśmy już o planach zwiększenia częstotliwości 
akcji krwiodawczych. Klub chce być aktywny także w powie-
cie bełchatowskim. Ma już swojego przedstawiciela w Zarzą-
dzie Rejonowym PCK w Bełchatowie. 17 lutego na funkcję 
wiceprezesa zarządu została wybrana Renata Borowska.

Ofiarni krwiodawcy Prosto z SOLPARKU
Trwa konkurs „spalania tłuszczu”

Dziesięć pań zgłosiło się do ogłoszonego przez SOLPARK 
konkursu „Spal tłuszcz w trzy miesiące”. Przypomnijmy, że każda 
z uczestniczek otrzymała optymalny dla jej wieku oraz wagi pro-
gram zajęć treningowych wraz z indywidualnie opracowaną dietą.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod koniec kwietnia. Zwycię-
ży ta z uczestniczek, która zrzuci najwięcej zbędnych kilogramów. 
SOLPARK ufundował też cenne nagrody dla pań, które zajmą trzy 
pierwsze miejsce. Dodatkową premią będzie uzyskanie zgrabnych 
sylwetek i związana z tym poprawa samopoczucia.
Uczestniczyli w targach turystycznych

Jedną z firm uczestniczących 
w Międzynarodowych Targach Tu-
rystycznych ITM WARSAW 2012 
był kompleks SOLPARK Kleszczów. 
W ciągu trzech dni (27-29 stycznia) 
osobom odwiedzającym stoisko pre-
zentowana była oferta usług, realizo-
wanych przez SOLPARK.
Obozy sportowe

Zimowa przerwa w ligowych roz-
grywkach to dla wielu drużyn czas 
pracowitych zgrupowań i obozów. 
SOLPARK gości w tym czasie kluby sportowe z kraju i zagranicy, 
stwarzając zawodnikom możliwość aktywnego wypoczynku i pro-
fesjonalnego treningu. Od początku roku na obozach sportowych 
w SOLPARKU gościli sportowcy reprezentujący: Widzew Łódź, Ko-
ronę Kielce, Agape Białołęka, LKS Victoria Głosków, Widzew Łódź 
ME, ŁZPN, Jagiellonię Białystok ME, PZPN U-16, SMS Łódź, Le-
chię Tomaszów, PZPN U-15 oraz PZPN U-17.
Będą dźwigać ciężary

W niedzielę 4 marca w godzinach 9.00–15.00 w auli SOLPAR-
KU odbędzie się turniej w podnoszeniu ciężarów o puchar SOL-
PARKU Kleszczów. Uczestniczyć mają m.in. Katarzyna Grabarczyk 
(siódma zawodniczka MŚ juniorek w Malezji), Patrycja Piechowiak 
(brązowa medalistka ME w Rumunii), Dorota Kubica (wicemistrzyni 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży), Błażej Grela (mistrz Polski 
juniorów), Piotr Mizera (uczestnik Akademickich MŚ). Zawody sę-
dziować będzie sędzia klasy międzynarodowej Bogusław Mokra-
nowski. 

SOLPARK serdecznie zaprasza miłośników sportowych emocji 
- wstęp bezpłatny.

Na wykonane prace udzielamy 36 miesięcy gwarancji 


