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Goście z Litwy, Niemiec
i Ukrainy w gimnazjum

Gminny stadion przy ul. Sportowej 3 będzie 28 i 29 maja miejscem tegorocznego święta gminy Kleszczów. Mieszkańcy i przybyli do nas goście z okolicznych gmin i miast będą mieli okazję
zobaczyć na scenie takie gwiazdy jak grupa PERFECT oraz zespół LemON. Różne odmiany muzyki i style muzyczne zaprezentuje grono takich wykonawców jak: Damian Syjonfam, grupa Deck Over, zespół Młodzi i Piękni. Ciekawie zapowiada się
plenerowy spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu teatru z Jeleniej Góry.
Podczas Dni Kleszczowa nie zabraknie też lokalnych akcentów. Fani kleszczowskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej obejrzą
kolejną prezentację w wykonaniu muzyków i mażoretek. Swoim
dorobkiem pochwalą się grupy pracujące w różnych kołach zainteresowań Gminnego Ośrodka Kultury. Koło wokalne przy GOK
zaprezentuje półgodzinny występ „Wspomnienia o Annie Jantar”.
Będzie też sobotnia dyskoteka.
Uwagę mieszkańców chcemy zwrócić na jeszcze jedno wydarzenie – pokaz haftowanej kopii obrazu Jana Matejki „Jan Sobieski pod Wiedniem”. Prezentacja tego dzieła o wymiarach 458
x 894 cm rozpocznie się 27 maja o godz. 17.00 w sali widowiskowej GOK w Kleszczowie.
Część imprez i pokazów odbędzie się poza estradą.
Więcej szczegółów - na str. 12.

Uroczystość pożegnania
klas maturalnych
29 kwietnia, a więc kilka dni przed rozpoczęciem egzaminów
maturalnych, w auli kompleksu SOLPARK odbyło się uroczyste
zakończenie nauki dla uczniów
klas maturalnych
liceum i technikum w Kleszczowie. Oprócz
uczniów i nauczycieli uczestniczyli w nim zaproszeni goście,
reprezentujący
instytucje, firmy
i organizacje, z
którymi współpracuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Obecni
byli także rodzice maturzystów. Wielu mogło być dumnych z osiągnięć, jakie podczas tego etapu edukacji odniosły ich dzieci.

„Wymiana doświadczeń międzynarodowych i wielokulturowych w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie” to temat
projektu, którego celem było wzajemne poznawanie kultury i tradycji czterech europejskich państw: Polski, Niemiec, Ukrainy i Litwy. Nasze gimnazjum od 24 do 29 kwietnia gościło zagraniczne
delegacje uczniów z opiekunami. Najważniejszym wydarzeniem
była konferencja przygotowana dla podsumowania projektu.

Więcej na str 7

Trzy budynki do remontu
Trzy najstarsze budynki wielorodzinne na osiedlu „Łuszczanowice” oznaczone są numerami 46, 47 i 48. Po przeszło 15 latach
ich użytkowania nadszedł czas na przeprowadzenie poważnych
prac remontowych. Taką potrzebę sygnalizują odpadające fragmenty tynku, spękania i nieszczelności w warstwie docieplającej
elewacje, zniszczenia i zabrudzenia widoczne na niektórych ścianach.

Więcej na str. 2
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Na budowie przedszkola

Konkurs na dyrektora przedszkola w Kleszczowie

5 maja został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie. Zgłoszenia
kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Gminy do godz. 15 w dniu
25 maja. Szczegółowe informacje o wymaganiach stawianych kandydatom oraz o dokumentach, które należy złożyć, przystępując do
konkursu, zamieszczone zostały na stronie www.bip.kleszczow.pl.

Trzy stypendia socjalne

W regulaminowym terminie do Urzędu Gminy w Kleszczowie wpłynęły 3 wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, złożone przez
studentów. 7 kwietnia wnioski zostały rozpatrzone. Łączna wysokość stypendiów przyznanych 3 studentom wynosi 7 tys. zł.

Jakie dotacje dla stowarzyszeń?

Jedna z „najmłodszych” organizacji pożytku publicznego w naszej
gminie - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Żłobnica - złożyła 12
kwietnia swoją ofertę zorganizowania zadania publicznego pod nazwą „Poznaj swój kraj i region”. Przyznana kwota dotacji wyniosła
7560 zł.
Stowarzyszenie „Bełchatowski Klub Sportowy” złożyło 28 kwietnia ofertę dotyczącą organizacji zajęć sportowych pod nazwą
„Czwartki Lekkoatletyczne”. W zajęciach organizowanych w Bełchatowie uczestniczyć będą m.in. uczniowie szkół podstawowych
gminy Kleszczów. Dotacja z budżetu gminy do tego zadania wyniesie 5000 zł.

Będzie więcej patroli

21 tys. zł z budżetu gminy zostało przeznaczonych na zwiększenie
ilości policyjnych patroli na terenie gminy Kleszczów. Porozumienie
w sprawie organizacji ponadnormatywnych służb policjantów wójt
gminy podpisał z komendantem powiatowym policji w Bełchatowie.
JS

Nowe opiekunki dzienne
dziennych zapewnia obecnie w naszej gminie
13 opiekunek
opiekę dla 58 dzieci w tzw. wieku żłobkowym (od 20. tygo-

dnia do 3. roku życia). 11 kwietnia została podpisana umowa zlecenie z kolejną osobą, która po spełnieniu konkursowych warunków
wybrała zawód opiekuna dziennego. Nowym opiekunem jest p. Alina Komar. Opiekę nad dziećmi świadczy w Łuszczanowicach, dom
nr 199. Obecnie z jej usług korzystają rodzice trójki dzieci.
Kolejną opiekunką, która swoją działalność poprowadzi w Łuszczanowicach (nr 17b) jest p. Agata Urbańska. Po podpisaniu umowy zlecenia z gminą Kleszczów od 16 maja opiekować się będzie
dwójką dzieci w wieku żłobkowym.
JS

Kiedy ruszy nabór do szkół?
ydane 21 stycznia br. Zarządzenie nr 4/2016 Łódzkiego
Kuratora Oświaty ustaliło inne niż w poprzednich latach terminy naboru uczniów do pierwszych klas szkół gimnazjalnych oraz
do pierwszych klas liceów i techników. Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta rozpocznie się
1 czerwca i potrwa do 22 czerwca do godz. 12.00.
Identyczny termin obowiązuje uczniów, którzy będą chcieli dostać się do pierwszych klas LO im. Jana Pawła II w Kleszczowie oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II
w Kleszczowie.
Zgodnie z zapowiedzią dyrektora gimnazjum dokumenty związane z rekrutacją zostaną udostępnione na stronie internetowej
szkoły w drugiej połowie maja. Na stronie www.zspkleszczow.pl
informacje dotyczące rekrutacji (harmonogram, regulamin, nabór
elektroniczny) znaleźć można w odpowiedniej zakładce.
JS
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Rodziny pod opieką GOPS
2015 roku pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie znajdowało się 147 rodzin z dziećmi. Opieka była konieczna, bo rodziny nie tylko znajdowały się
w trudnej sytuacji finansowej. W części z nich dostrzeżono problemy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, brak umiejętnego
prowadzenia gospodarstwa domowego, jak też problemy związane
ze stosowaniem przemocy.
„Wsparcie dziecka i rodziny w środowisku opiera się głównie na
prowadzonej z rodziną pracy socjalnej, w którą wplatane są inne
wzmacniające i wspierające formy pomocy. Klienci GOPS w Kleszczowie oprócz pomocy pracowników socjalnych mogli skorzystać
również z poradnictwa rodzinnego, pracy asystenta rodziny w środowisku, konsultacji psychologiczno-pedagogicznych oraz aktywizacji społeczno-zawodowej” - informuje GOPS w podsumowaniu
gminnego programu wspierania rodziny w gminie Kleszczów
Zatrudniony w kleszczowskim GOPS asystent rodziny miał
w 2015 r. pod opieką dziewięć rodzin, w których wychowuje się 27
dzieci. W czterech z tych rodzin występował problem choroby alkoholowej.
Sprawozdanie za 2015 rok, dotyczące realizacji gminnego programu wspierania rodziny w gminie Kleszczów, zostało przedstawione podczas kwietniowej sesji Rady Gminy Kleszczów. Znajdziemy w nim omówienie działań podejmowanych przez asystenta
rodziny i ich efekty. „Wymiernym efektem wsparcia jest 27 dzieci,
które dzięki działaniom asystenta rodziny i pracowników socjalnych
pozostały w środowisku rodzinnym. Ponadto w rodzinach wieloproblemowych można było zaobserwować poprawę w ich funkcjonowaniu. Przykładem na to jest między innymi wdrożenie nawyku dbania o czystość w domu, higienę osobistą, poprawa sytuacji
szkolnej dzieci, podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz uczestniczenie w terapiach, dbanie o zdrowie”
- czytamy w sprawozdaniu.
W sytuacjach dramatycznych, kiedy pracownicy GOPS nie zauważają poprawy sytuacji rodzinnej, dzieci trafiają do rodzin zastępczych albo do rodzinnego domu dziecka. W takim przypadku
gmina, w której zamieszkiwało dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Wzrastają one
w każdym kolejnym roku. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 10%, w drugim - 30%, a w trzecim i następnych latach - 50%.
W 2015 roku w pieczy zastępczej przebywało dwoje dzieci z
gminy Kleszczów. Kwota, którą gmina dołożyła do wydatków na
opiekę i wychowanie wyniosła 8.912,52 zł.
JS
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Radni przed tabletami
odbyło się dwudzieste
26 kwietnia
w tej kadencji posiedzenie Rady

Gminy Kleszczów. Odbywało się ono z wykorzystaniem komputerowego systemu
eSesja. Radni zamiast papierowych dokumentów materiały przygotowane na sesję
otrzymali w formie elektronicznej. Projekty uchwał, sprawozdania, a także przebieg
głosowań pokazywały się na ekranach tabletów, a także na głównym ekranie w sali
konferencyjnej. System eSesja ułatwia uporządkowanie dyskusji radnych, pozwala też
uniknąć kopiowania setek stron papierowych dokumentów.
Po przyjęciu porządku obrad i wysłuchaniu sprawozdań, które otwierają każdą sesję, radni przystąpili do wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Przypomnijmy,
że podczas marcowej sesji został odwołany dotychczasowy przewodniczący, Sławomir Śluga. Zgłoszony został jeden kandydat
- radny Michał Michałek (na zdjęciu – pierwszy z lewej). W tajnym głosowaniu otrzymał
on poparcie ośmiorga radnych. Siedem głosów oddano przeciwko jego kandydaturze.

liwiać trenowanie umiejętności kierowania
rowerem w warunkach symulujących rzeczywisty ruch drogowy”. Regulamin wejdzie
w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Kolejna z uchwał przyjętych w trakcie kwietniowej dotyczyła wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez gminę Kleszczów na
okres 3 lat Polskiej Spółce Gazownictwa
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Łuszczanowice. Radni przyjęli też protokół z kontroli przeprowadzonej
22 marca w przedszkolu w Łękińsku przez
zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej. Kontrola dotyczyła realizacji planu finansowego za 2015 rok.
Maria Bujacz - kierownik GOPS w
Kleszczowie złożyła roczne sprawozdanie z
realizacji zadań gminnego programu wspierania rodziny za 2015 rok. Sprawozdanie
zostało przyjęte, podobnie jak inny, sporządzony przez GOPS dokument - „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok”.
Kolejna sesja Rady Gminy Kleszczów
odbyła się 10 maja. Głównym powodem jej
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KOMUNIKATY
Wiosenny cykl
kulinarnych warsztatów

W drugiej połowie maja zaplanowane zostały
pierwsze w tym roku zajęcia dla mieszkańców gminy, chcących zdobyć nowe umiejętności kulinarne.
Oprócz edukacji celem tych zajęć jest także integracja mieszkańców sołectw. Oto szczegóły:
● 19 maja (czwartek) - Kamień - od 15.30 - kuchnia OSP
● 20 maja (piątek) - Antoniówka - od 15.30 - kuchnia OSP
● 21 maja (sobota) - Dębina - od 15.00 - kuchnia
OSP
● 23 maja (poniedziałek) - Łuszczanowice - od 16.00
- kuchnia OSP
●24 maja (wtorek) - Czyżów - od 15.30 - zaplecze
kuchenne świetlicy GOK

UTW organizuje kurs zielarski

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów informuje swoich członków,
jak również zainteresowanych mieszkańców gminy
Kleszczów, że organizuje kurs zielarski dla 50 osób.
Zapisy chętnych są prowadzone w biurze stowarzyszenia - Dom Kultury w Łękińsku w każdy piątek
od godz. 16.00 do 19.00. Więcej informacji pod nr
tel. 665 541 031.

Uniwersytet Trzeciego Wieku informuje

Wszystkie osoby, które zapisały się na wycieczkę o charakterze historyczno-przyrodniczym „Szlakiem polskiego Orientu” w okolice Białegostoku, organizowaną przez Uniwersytet Trzeciego Wieku
informujemy, że termin wyjazdu został ustalony na
dzień 31 maja o godz. 5.00 z parkingu przy Urzędzie
Gminy w Kleszczowie.

Informacja w sprawie
dostępności sal

Dalsza część obrad poprowadzona została przez nowego przewodniczącego, M.
Michałka. Rada uchwaliła „Regulamin Miasteczka Ruchu Drogowego w Łękińsku”,
regulujący zasady korzystania z tego powstającego właśnie obiektu. Zgodnie z regulaminem miasteczko będzie służyć „do
nauki zasad ruchu drogowego oraz umoż-

zwołania była potrzeba uzupełnienia Komisji Rewizyjnej do pełnego 6-osobowego składu. W kwietniu radny Michał Michałek po wyborze na przewodniczącego Rady
Gminy złożył rezygnację z członkostwa w
tej komisji. Jednogłośne poparcie w wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej
uzyskał radny Konrad Krawczykowski.

Od 26 kwietnia trwają
wypłaty z „500+”
ierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie, Maria Bujacz uczestnicząc w kwietniowej sesji Rady Gminy Kleszczów poinformowała
m.in. o tym, jak przebiega realizacja programu „Rodzina 500+” w gminie Kleszczów.
W okresie od 1 kwietnia do 26 kwietnia
GOPS przyjął 397 wniosków, z czego 58 drogą elektroniczną. Złożone wnioski dotyczyły 566 uprawnionych dzieci. Do 26
kwietnia GOPS wydał 247 decyzji w spra-

K

wie wypłaty, w tym 3 decyzje odmowne
całkowicie, a 2 - częściowo. Dwie decyzje trafiły do uzgodnienia przez Regionalne
Centrum Pomocy Społecznej.
Pierwsze wypłaty - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - GOPS uruchomił 26
kwietnia. Łączna kwota wypłat zrealizowanych tego dnia wyniosła 165.500 zł i trafiła do rodziców 331 dzieci, mieszkających
w gminie Kleszczów.
JS

Urząd Gminy informuje, że informacji o dostępności sal na przyjęcia, pokazy, konferencje itp.
udzielają gospodarze poszczególnych obiektów na
terenie gminy Kleszczów tj.:
● dyrektorzy szkół - o salach w szkołach,
● d yrektor GOK Kleszczów - o salach w domach
kultury,
● prezesi OSP - o salach w remizach.
Wymienione osoby udzielą również informacji o kosztach wynajmu tych sal zgodnie z uchwałą nr VI/58/2015 Rady Gminy Kleszczów z 31 marca 2015 r. w sprawie ustalania opłat czynszowych od
niektórych lokali użytkowych i zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczów Nr 0152/29/08 z 23
października 2008 r. zmienionego zarządzeniem
Nr 0152/32/08 z 24 listopada 2008 r. i zarządzeniem
Nr 0152/25/10 z 19 maja 2010 r. oraz zarządzeniem
Nr 0152/59/13 z 01października 2013 r.

Wznowione dyżury psychologa

Z początkiem maja zostały wznowione w Kleszczowie bezpłatne dyżury psychologa, zatrudnionego
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Psycholog jest teraz dostępny dla szukających porady mieszkańców gminy Kleszczów w każdy
czwartek w godz. 16.00-18.00 w Szkole Podstawowej w Kleszczowie.
JS
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Nowe programy profilaktyczne

Strażacy obchodzili
swoje święto

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zaprosił
mieszkańców gminy Kleszczów do udziału w dwóch bezpłatnych
zdrowotnych programach profilaktycznych:

M fii p.w. NMP Anielskiej, rozpoczęły się obchody strażackiego święta w gminie Kleszczów. Wzięli w nim udział reprezen-

KOMUNIKATY MEDYCZNE

● „Profilaktyka chorób nowotworowych gruczołu krokowego”
- program adresowany do mężczyzn, którzy ukończyli 50. rok życia. Badania będą prowadzone 20 i 27 maja oraz 3 czerwca. Zainteresowani powinni się zarejestrować w zakładzie diagnostyki
laboratoryjnej (tel. 44/ 635 82 88, 44/ 635 84 44) i w wyznaczonym dniu zgłosić się do laboratorium szpitala w Bełchatowie.
● „Profilaktyka czerniaka skóry” - program adresowany do kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 21. rok życia i są zaniepokojeni obecnością na skórze licznych zmian barwnikowych (pieprzyków). Badania z wykorzystaniem wideodermatoskopu
wykonywane będą od 16 maja do 17 czerwca w poradni chirurgii onkologicznej. Zainteresowani powinni uzgodnić termin wizyty
pod nr tel. 44/ 635 82 13.
Więcej szczegółowych informacji o tych programach, w tym opis
problemu zdrowotnego, z którego wynika stworzenie programów
profilaktycznych znaleźć można na stronie www.bip.kleszczow.pl.
Stomatolog w Łękińsku
Informujemy o zmianie wtorkowych godzin pracy gabinetu stomatologicznego w Łękińsku. Obecnie (aż do odwołania) jest on dostępny we wtorki w godz. 8.00 - 19.00. Dodatkowa „pracująca sobota” w tym gabinecie stomatologicznym przypada na dzień 28 maja
(w zamian za wolny od pracy dzień Bożego Ciała).
Lekarze z WAM przyjmą 19 maja
Drugi majowy termin przyjęć lekarzy specjalistów z łódzkiego Szpitala Uniwersyteckiego im. WAM ustalony został na czwartek 19
maja ze względu na to, że 26 maja jest dniem wolnym od pracy
(święto Bożego Ciała).

Sezon ogrodniczych imprez
la osób kochających pracę w ogrodzie nastał najbardziej
gorący okres w roku. Nic dziwnego, że właśnie teraz szturmują sklepy i targi ogrodnicze, kupują nowe sadzonki, nasiona, nawozy. Mieszkańcy gminy Kleszczów dzięki wyjazdom na targi, zorganizowanym przez Urząd Gminy w Kleszczowie mieli już w tym
roku okazję odwiedzić Targi „Działki i Ogrody” w Sosnowcu oraz
XI Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach”. Udane zakupy stały się zwłaszcza
udziałem tych, którzy wyjechali do Piotrkowa Trybunalskiego.
Na imprezie zorganizowanej przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach, Oddział w
Piotrkowie Trybunalskim, obecnych było ok. 160 firm z branży ogrodniczej. Liczba zwiedzających i kupujących sięgała (podobno) 10 tysięcy. „Na wielu
stoiskach dostępne były w tym roku krzewy róż w bogatej gamie
odmian, coraz bardziej popularne i poszukiwane na rynku krzewy
jagody kamczackiej i derenia jadalnego, zwisające truskawki i poziomki, a także niezmiennie modne szczepione na pniu iglaki oraz
inne piękne i niespotykane jeszcze w naszym kraju gatunki roślin”
– czytamy w relacji zamieszczonej na stronie www.lodr-bratoszewice.pl. Z tej strony pochodzi też prezentowane zdjęcie.
JS
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szą świętą, odprawioną w kleszczowskim kościele Para-

tanci wszystkich dziewięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
z pocztami sztandarowymi. Samorząd gminny reprezentowała Joanna Guc - zastępca wójta gminy oraz Michał Michałek - przewodniczący Rady Gminy Kleszczów. Powiatowe struktury ZOSP RP w
Bełchatowie reprezentował wiceprezes zarządu st. bryg. Stanisław
Krasoń.
Dalsza część uroczystości odbywała się na terenie Rezerwatu „Łuszczanowice” w altanie biwakowej. Jej program - oprócz
okolicznościowych wystąpień - wypełniła ceremonia wręczenia
odznaczeń. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali odznaczeni: Michał Drozd (OSP Dębina) i Remigiusz Krawczyk
(OSP Łękińsko). Srebrne medale „Za zasługi dla pożarnictwa”
otrzymali: Grzegorz Wysocki i Karol Niewieczerzał (obaj z OSP
Żłobnica) oraz Dariusz Trędkiewicz (OSP Kleszczów). Odznaczeni
brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” to: Paweł Bęczkowski (OSP Żłobnica), Mariusz Kopeć (OSP Kleszczów), Michał
Rejniak (OSP Łękińsko), Marian Turczanik (OSP Dębina) i Kazimierz Roczek (OSP Antoniówka).
Z kolei brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa powiatu bełchatowskiego” zostali odznaczeni Sławomir Dudziński (OSP
Kleszczów) i Tadeusz Krzympiec (OSP Wolica). Zostały też przyznane odznaki „Wzorowy Strażak”. Siedmiu odznaczonych nimi
strażaków-ochotników to: Wojciech Ciupa (OSP Kleszczów), Paweł Żelazko i Marcin Żelazko (OSP Antoniówka), Sylwester Roczek
i Artur Koch (OSP Wolica) oraz Bartłomiej Morawiec i Bartłomiej
Kowalczyk (OSP Żłobnica).
JS

Która posesja
najschludniejsza?
pytanie będzie musiała odpowiedzieć komisja
Na tytułowe
konkursowa, powołana przez wójta gminy. Na razie trwa

początkowy etap konkursu – zgłaszanie uczestników. Tak jak w poprzednich edycjach oddzielnie rywalizować będą posesje siedliskowe, oddzielnie posesje w gospodarstwie rolnym.
Szczegółowy regulamin podaliśmy w poprzednim wydaniu „Informatora Kleszczowskiego”. Dziś publikujemy kartę, za pomocą
której można zgłosić swoją posesję do konkursu. Termin składania
zgłoszeń upływa 11 czerwca.

ZGŁOSZENIE
do konkursu
„Najschludniejsza posesja w Gminie Kleszczów”
__________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko Zgłaszającego

___________________________________________________________________________
Adres
___________________________________________________________________________
Telefon
Zgłaszam mój udział w konkursie w kategorii:
POSESJA SIEDLISKOWA
POSESJA W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Oświadczam, że akceptuję Regulamin konkursu „Najschludniejsza posesja w Gminie Kleszczów”.

________________________________
podpis Zgłaszającego
Zgłoszenia konkursowe na tym druku przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca
2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie.
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W świecie polietylenowych rur

Ciąg dalszy przebudowy

rury, produkowane w kleszczowskim zakładzie spółCz arne
ki Uponor Infra, wykorzystywane są w gospodarce komu-

nformowaliśmy już o uchwale Rady Gminy Kleszczów,
przekazującej 1,7 mln zł na przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej Kamień – Chabielice. W tej kwocie wyodrębnione zostało 150 tys. zł na modernizację skrzyżowania w Kamieniu.
Inwestorem przebudowy jest Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Przetarg ma być ogłoszony w maju. Rozpoczęcie robót byłoby
możliwe już w czasie tegorocznych wakacji. Oprócz gminy Kleszczów w inwestycji partycypuje starostwo, a także gmina Szczerców.

nalnej, a także w instalacjach przemysłowych. W ubiegłym roku posłużyły do wykonania rurociągów wody surowej dla budowanego
właśnie na zlecenie Grupy Enea jedenastego bloku w Elektrowni Kozienice. Opalana węglem kamiennym jednostka energetyczna będzie mieć 1075 MW mocy i zamknięty system obiegu wody, co pozwoli uniezależnić ten potężny blok od stanu i temperatury wody
w Wiśle (pamiętamy krytyczne dla polskiej energetyki lato 2015).
Rury wytworzone w Uponor Infra zostały wykorzystane do ułożenia rurociągu grawitacyjnego doprowadzającego wodę z ujęcia
wody zimnej do pompowni wody surowej oraz do wykonania rurociągu wody surowej. Ponad 400-metrowy odcinek rur ciśnieniowych o
średnicy 800 mm ułożono w wykopie, natomiast drugi odcinek liczący 236 m wprowadzono w podziemny otwór wykonany techniką horyzontalnego przewiertu sterowanego. W najgłębszym miejscu przewiert poprowadzony został na głębokości 26,1 m. Rury dostarczono
do Kozienic z Kleszczowa w dłuższych niż standardowe odcinkach
15-metrowych, co pozwoliło zmniejszyć liczbę zgrzewów.
***
Na Targach WOD-KAN 2016 w Bydgoszczy, odbywających się
od 10 do 12 maja stoisko firmy Uponor Infra miało numer 142. Spółka prezentowała swoje produkty, chwaliła się także ich zastosowaniami. Odbyło się specjalne Seminarium Akademii Uponor, w którym
uczestniczyli m.in. wykładowcy Politechniki Rzeszowskiej oraz doradcy techniczni Uponor Infra Sp. z o.o. Jeden z omawianych podczas seminarium tematów brzmiał „Innowacyjne metody budowy
i renowacji wielkośrednicowych wodociągów i kanalizacji”.
JS

I

Powalcz o środki PFRON
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie poinformował, że od
10 maja przyjmowane są wnioski w ramach środków PFRON dla
osób niepełnosprawnych ubiegających się o: ● sfinansowanie
kosztów szkolenia, ● przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej.
Również od 10 maja są przyjmowane wnioski od pracodawców zainteresowanych: ● zorganizowaniem stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu, ● refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla
osób niepełnosprawnych.

CAT Polska Sp. z o.o.

W związku z dynamicznym rozwojem, globalny operator
logistyczny z branży automotive logistics, poszukuje
pracowników na stanowisko:

Kierowca / Kontroler
Wymagania:
•	minimum dwuletni staż w prowadzeniu pojazdów samochodowych
• podstawowa znajomość budowy samochodu

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
wraz z informacją
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych
Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.)”
na adres e-mail: rekrutacja@groupecat.com.pl.

Listopad 2015 – przebudowa pierwszego
odcinka drogi Kamień - Chabielice

Podczas konferencji prasowej poświęconej przebudowie półtorakilometrowego odcinka drogi (od Osin w kierunku Chabielic) wójt
Sławomir Chojnowski przypomniał:
- Gmina Kleszczów w ubiegłym roku oferowała pomoc w wysokości 2,5 mln zł. Starostwo w wyniku rozstrzygnięcia przetargu z tej
kwoty wykorzystało 700 tys. zł, reszta wróciła do gminy.
JS

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.
w Kleszczowie informuje, iż posiada ostatnie wolne miejsca na kurs:
„PRACOWNIK KADROWO-PŁACOWY”
Kurs obejmuje 70 godz. dydaktycznych zajęć teoretyczno-praktycznych. Zajęcia odbywać się będą w Kleszczowie w godz. popołudniowych.
Cena kursu 950 zł.
Ponadto zapraszamy na:
• szkolenie „OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”
Szkolenie jednodniowe, w godz. 900–1400. Cena szkolenia 110 zł.
• kursy: z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego na różnych poziomach.
Każdy semestr obejmuje 60 godz. dydaktycznych zajęć, zajęcia odbywać się
będą w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu, na terenie Kleszczowa.
Cena orientacyjna kursu 900 zł.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Agencji „ARREKS”
S.A. ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów, w celu wypełnienia stosownego
formularza zgłoszeniowego. Ponadto bliższe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu (44) 731 37 10,
w siedzibie Agencji „ARREKS”, bądź na stronie www.arreks.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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Szkolne wieści
Uczniowie ZSP w etapie
wojewódzkim…
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadził eliminacje regionalne Młodzieżowego
Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Wśród 20 uczestniczących w nim drużyn była też reprezentacja Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w
składzie: Kamil Zatorski, Adrian Pietrzyk,
Mateusz Sołtys. Turniej polegał na napisaniu testu oraz na udziale w części praktycznej, w której należało pokonać tor
przeszkód na motorowerze, udzielić pomocy osobie porażonej prądem, a następnie przejechać wyznaczoną trasę autem
z ustawionym na masce tzw. talerzem Stewarta (test wymyślony przez kierowcę F1
Jacky Stewarta). Uczniowie z Kleszczowa
wywalczyli III miejsce i awansowali do etapu wojewódzkiego.

NR 9-10/435-436

Nagrodzeni absolwenci ZSP
23 kwietnia dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz wraz z absolwentami Technikum
Nowoczesnych Technologii wyjechała do
Domu Technika w Piotrkowie Trybunalskim
na uroczystość wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych prezesa Stowarzyszenia
Inżynierów Mechaników Polskich. Pięciu
uczniów zostało nagrodzonych i wyróżnionych: Michał Szustakiewicz (II m. w Polsce w specjalności technik mechatronik),
Maciej Szymczak (III m.), Tobiasz Stolarski
(III m.), Janusz Koryciński (wyróżnienie),
Marcel Marasiak (wyróżnienie). Uczniowie
TNT stanowili największą grupę nagrodzonych z okręgu byłego województwa piotrkowskiego.

Mocni w udzielaniu
pierwszej pomocy
23 kwietnia w Bełchatowie rozegrano
Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, w których wystartowało 10 drużyn z całego powiatu. LO im. Jana Pawła II
w Kleszczowie reprezentowały dwie drużyny z klas ratowniczo-medycznych. Zespół z
kl. I wywalczył 2. miejsce, a zespół z kl. II 4. Oznacza to, że kleszczowska szkoła będzie reprezentowana w kolejnym etapie zawodów.

Najlepsi w „Olimpusie”

…a Marcin Muskała
– w ogólnopolskim
22 kwietnia w finale wojewódzkim turnieju „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowisko” rozegranym w Opocznie
uczeń ZSP Marcin Muskała wykazał się
najlepszą wiedzą i z pierwszego miejsca
awansował do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w czerwcu. Tu główną nagrodą jest indeks Wyższej Szkoły Pożarniczej w Warszawie.

i chemicznych cukrów. Gimnazjaliści pracowali w czterech grupach, w których wykonywali powierzone im zadania. Grupa,
która zwyciężyła otrzymała od organizatorów słodki upominek. Warsztaty prowadziły
cztery uczennice z klasy II b liceum.

Warsztaty chemiczne
Uczniowie kl. III a i b gimnazjum gościli na zorganizowanych przez kleszczowskie
liceum warsztatach chemicznych. „Lukrowa
chemia” dotyczyła właściwości fizycznych

OPIEKUN DZIENNY zaopiekuje się
dziećmi do lat trzech.
Zainteresowane osoby zapraszam
z maluszkami do wspólnej zabawy.
Łuszczanowice, tel. 692-013-317.

Jak co roku nasi uczniowie z klas IV-VI
szkoły podstawowej w Kleszczowie uczestniczyli w olimpiadach „Olimpus 2016” z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Z grona 86 uczniów najlepsze wyniki
uzyskali: Anna Szafrańska (kl. V c) - tytuł
laureata w j. angielskim (ze swoim dorobkiem punktowym znalazła się w grupie
uczniów sklasyfikowanych na 7. miejscu w
Polsce) oraz Karol Tomczak (kl. VI a) - tytuł
laureata w j. angielskim i 5. miejsce w kraju.

Festyn w wiosennym słońcu
Europejski festyn rekreacyjno - przyrodniczo - sportowy „Ruszaj z nami…” miał
ciąg dalszy na str. 8

Historyczny dokument
z 3 maja 1791
maja 1791 r. została uchwalona pierwsza polska konstytucja.
3
Pełen uznania dla tej pierwszej w Europie ustawy zasadniczej
był Karol Marks - niemiecki filozof, twórca socjalizmu naukowego. Napisał

o niej m.in. „Przy wszystkich swych brakach Konstytucja 3 Maja widnieje
na tle rosyjsko-prusko-austriackiej barbarii jako jedyne dzieło wolnościowe, które kiedykolwiek Europa Wschodnia stworzyła. I wyszła ona wyłącznie z klasy uprzywilejowanej, ze szlachty. Historia świata nie zna żadnego
innego przykładu podobnej szlachetności…”
Co roku przypomnienie znaczenia Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r.
jest jednym z elementów historycznej edukacji w polskich szkołach. Rocznicowe akademie odbywają się zwykle przed dniem 3 maja. 28 kwietnia
uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie w sali sportowej, udekorowanej flagami i okolicznościową dekoracją zaprezentowali program artystyczny, który obejrzeli ich młodsi koledzy i koleżanki oraz nauczyciele. Przybliżał on genezę oraz znaczenie tej
pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. W programie, oprócz wierszy i
patriotycznych pieśni, znalazła się także inscenizacja, prezentująca obrady Sejmu Czteroletniego i uchwalenie Konstytucji 3 maja. Uzupełnieniem
występów była prezentacja multimedialna.
Przypadającą w tym roku 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku świętowali
29 kwietnia. Montaż słowno-muzyczny „Witaj, Majowa Jutrzenko!” w wykonaniu klas czwartych był okazją do przypomnienia, że my - współcześnie
żyjący Polacy powinniśmy być dumni z tego, że nasi przodkowie uchwalili pierwszą w Europie, drugą po Stanach Zjednoczonych, ustawę zasadniczą. Dzisiaj, jako obywatele Unii Europejskiej, musimy dbać o naszą tożsamość.
JS
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Nowe kontakty, cenna wiedza

Od

24 do 29 kwietnia w Gimnazjum im.
Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
młodzież szkolna z Ukrainy, Litwy, Niemiec i
Polski uczestniczyła w projekcie wymiany doświadczeń międzynarodowych i wielokulturowych. Do Kleszczowa przybyły delegacje
uczniów wraz z opiekunami z następujących
szkół: Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach na Litwie, Szkoły „Centrum Nadziei” w Równem na Ukrainie, Szkoły nr 3 w
Żółkwi na Ukrainie, Szkoły Karla-Liebknechta z Frankfurtu n/Odrą w Niemczech. Celem
współpracy szkół było wzajemne poznawanie
obyczajów i tradycji kulturowej, przełamywanie barier i stereotypów w mentalności i kulturze młodych ludzi, nawiązanie stałych kontaktów pomiędzy uczniami i nauczycielami.
Gimnazjum przygotowało bogaty program pobytu dla zaproszonych gości. Uczniowie wspólnie odbywali zajęcia artystyczne,
choreograficzne, sportowe, kulinarne, brali też udział w warsztatach naukowych. Jednodniowa wycieczka do Łodzi miała na celu
pokazanie wielokulturowej historii naszego
regionu. Kolejnymi atrakcjami było zwiedzanie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów na

terenie naszej gminy oraz wizyta w bełchatowskich Gigantach Mocy. 28 kwietnia w auli
SOPARKU miała miejsce konferencja podsumowująca. Do udziału w niej zaproszeni zostali nie tylko przedstawiciele władz samorządowych i placówek oświatowych gminy
Kleszczów, ale również przedstawiciele szkół
i władz administracyjnych powiatu bełchatowskiego i radomszczańskiego. Obecny był dr
Krzysztof Czajkowski, reprezentujący Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie (profesor Uniwersytetu Kijowskiego, były konsul w
Brześciu oraz Irkucku).
- Podczas uroczystego otwarcia konferencji Samorząd Uczniowski zaprezentował
dotychczasowe osiągnięcia naszej szkoły w
dziedzinie wymiany zagranicznej – podsumowuje Ryszard Ciągło, dyrektor gimnazjum.
– Jedenastu naszych uczniów, którzy brali
udział w edukacyjnym projekcie „Mniejszości
narodowe i religijne w Polsce”, pokazało efekty swojej pracy. Z kolei delegacje goszczących u nas szkół prezentowały swoje placówki. Pokazane programy artystyczne przybliżały
kulturę oraz język państwa i regionu.
MSz/JS
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Gminne inwestycje
roga prowadząca od ronda w Łuszczanowicach Hubach w kierunku
Wolicy jest rozbudowywana o ciąg pieszo-jezdny. Dodatkowo w ramach prowadzonej przebudowy powstają sieci (teletechniczna i oświetlenia ulicznego) oraz rów
odwadniający.

D

Na przebudowywanych drogach w Żłobnicy roboty drogowe koncentrują się głównie
na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą
w kierunku Winka. Trwa montaż krawężników i przebudowa przepustu pod drogą powiatową.

Na drodze „Warszawka” trwa rozbudowa
podziemnych sieci, m.in. gazowej.

NAPRAWA, PRZEGLĄDY I REGULACJA
INSTALACJI GAZOWEJ LPG
● diagnostyka komputerowa
● wymiany filtrów faz lotnej i ciekłej

Tel. 500 254 898
ANTONIÓWKA 33
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Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

miejsce 29 kwietnia w szkole podstawowej w Łękińsku. Był on podsumowaniem
udziału uczniów w programie WF z Klasą,
Trzymaj Formę oraz realizacją innowacji
pedagogicznej „STOP - żyj aktywnie i bezpiecznie”. Organizacja festynu trwała prawie od miesiąca. Uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli przygotowywali poświęcone
różnym krajom europejskim plakaty tematyczne, stanowiska na boisku, charakterystyczne potrawy i dyscypliny sportowe jako
przedmiot rywalizacji.

NR 9-10/435-436

nie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Etap testowy składał się z 25 pytań
i 10 krzyżówek drogowych, a podczas części praktycznej należało pokonać rowerem
tor przeszkód.

Spotkania autorskie
w SP Kleszczów
Dorota Mularczyk - autorka powieści
dla dzieci i młodzieży gościła 18 kwietnia

Bezpieczeństwo drogowe
tematem turnieju
Maciej Roczek, Bartłomiej Bednarz, Jakub Muskała i Jakub Bednarski (rezerwowy) reprezentowali szkołę podstawową
w Łękińsku w powiatowym etapie XXXIX
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym. Rywalizowało łącznie
8 reprezentacji szkolnych. Celem turnieju
było m.in. sprawdzenie wiedzy z przepisów
i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, uczenie partnerskich zachowań wobec
innych uczestników ruchu, popularyzowa-

Terminy
wakacyjnych
wyjazdów
GOK ogłosił terminy wakacyjnych wyjazdów
uczniów oraz nazwy ośrodków, w których będą przebywać na letnich obozach. Oto najważniejsze informacje, które ułatwią rodzicom planowanie letnich
urlopów:
● Uczniowie klas I-III szkół podstawowych (64
osoby) – 19-25 lipca – Zakopane, Ośrodek Wypoczynkowy Halny.
● Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych (52
osoby) – 26 czerwca-9 lipca – Olsztyn, Hotel Manor.
● Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:
♦ SP Łękińsko + kl. VI SP Kleszczów (43 osoby) –
26 czerwca-9 lipca – Dziwnówek, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Sedyko
♦ kl. IV i V SP Kleszczów (43 osoby) – 10-23 lipca
- Dziwnówek, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Sedyko
● Uczniowie gimnazjum (133 osoby) – 10-23 lipca Olsztyn, Hotel Manor.
Wyjazdy każdej z tych grup odbędą się z parkingu przy SOLPARKU o godz. 8.00.

Sprzedam działkę
o powierzchni 1255 m kw.
w miejscowości
Łękińsko.
Tel. 501-760-353

na spotkaniach autorskich z uczniami klas
I, IV i V podstawówki w Kleszczowie.
Najmłodszym opowiadała o życiu
pszczół, posługując się prezentacją multimedialną. Czwartoklasistów przekonywała o wyższości książki nad komputerem,

mówiła też o konsekwencjach nadmiernego, niekontrolowanego korzystania z komputera. W klasach piątych poprowadziła
aktorską próbę bez przygotowania. Wielu
uczniów w zakupionych książkach D. Mularczyk uzyskało dedykacje autorki.

Dobre maniery nie tylko
w szkole
Ogólnopolski konkurs „Szkoła Dobrego
Wychowania”, program „Savoir-vivre czyli obycie umila życie” oraz innowacja pedagogiczna „W aktywnej szkole - aktywni uczniowie” – to główne powody szeregu
zajęć, dotyczących dobrych manier i kulturalnych zasad zachowania. Zabawy, quizy
i trwające jeszcze konkursy mają zachęcić
uczniów SP Łękińsko do poznania zasad
dobrego zachowania i pokazać im, że mają
one wpływ na codzienne życie, a także relacje z rówieśnikami. W ramach specjalnych warsztatów szóstoklasiści będą się
uczyć, jak profesjonalnie nakrywać do stołu
i podawać potrawy. Uczniowie klas I – III od
16 do 20 maja walczyć mają o tytuły „Dama
i Dżentelmen roku 2016”.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji
i zdjęć udostępnionych przez
szkoły samorządowe

Monumentalne dzieło hafciarek
rawie sześć lat temu, we wrześniu 2010 r. w Dobryszycach i
Kleszczowie odbyła się pierwsza publiczna prezentacja wykonanej techniką haftu
krzyżykowego kopii obrazu Jana Matejki
„Bitwa pod Grunwaldem”. Dzieło powstało dzięki współpracy kilkudziesięciu hafciarek i przy wsparciu sponsorów.
Kleszczowska premiera haftowanej kopii
obrazu miała miejsce w auli kompleksu SOLPARK. Zorganizowane przy tej okazji imprezy towarzyszące (pokaz filmu fabularnego

kańców naszej gminy. Haftowana kopia „Bitwy pod Grunwaldem” przewędrowała potem
kawał Polski, goszcząc na pokazach w wielu
miastach i miasteczkach.
Część jej twórców - uzdolnionych i cierpliwych wolontariuszy - obiecała, że nie jest to
ich ostatnia praca. Wzięli na warsztat kolejne
monumentalne dzieło Jana Matejki – „Jan Sobieski pod Wiedniem” (na zdjęciu). To obraz,
który powstał na pamiątkę zwycięskiej walki
stoczonej 12 września 1683 roku między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi, pod do-

„Krzyżacy, pokazy walk rycerskich na dziedzińcu SOLPARKU, pokazy dawnych tańców
oraz mody dworskiej, a także warsztaty rzemiosł dawnych) pamięta do dziś wielu miesz-

wództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią
Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra
Kara Mustafy. Oryginał obrazu jest eksponowany w Muzeach Watykańskich.

P
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Ważne dla rolników
Więcej czasu na złożenie wniosku o dopłatę
Za zgodą Komisji Europejskiej okres składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2016 roku. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szansę zrobić to do 11 lipca, ale wtedy za każdy
roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane
o 1 proc.
Zgłaszanie przemieszczeń trzody chlewnej
Każdy rolnik, który zamierza hodować nawet jedną świnię na
własne potrzeby, ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada w
biurze powiatowym ARiMR. Zmiany wprowadzone w przepisach
dotyczących przemieszczeń trzody chlewnej mówią m.in. o tym, że
w przypadku przemieszczenia świń dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) w ciągu 30 dni musi
zgłosić to zdarzenie do biura powiatowego ARiMR podając m.in.
numery obu siedzib stad.
Zarówno rejestracji siedziby stada oraz zgłoszenia przemieszczenia świń należy dokonać na odpowiednim druku w biurze powiatowym ARiMR. Przemieszczenie można zgłosić listownie lub za pomocą Internetu. Poinformowanie o tym przez Internet jest możliwe
po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.

Przyjmą wnioski na pomoc w zalesieniu gruntów
Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. biura powiatowe Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski
o przyznanie pomocy na zalesianie mało wydajnych gruntów. Wykorzystanie ich do posadzenia lasu spowoduje, że przez kolejnych
12 lat będą otrzymywać z ARiMR pomoc finansową.
Rolnik zanim wystąpi o dotację powinien sprawdzić w swoim
urzędzie gminy, czy na jego gruntach można będzie posadzić las.
Jeżeli okaże się, że w planie zagospodarowania przestrzennego
czy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie ma do tego przeciwwskazań, wówczas powinien zwrócić się do nadleśniczego o przygotowanie planu zalesienia. Dysponując takim planem rolnik może przystąpić do sadzenia
lasu i ubiegania się w ARiMR o przyznanie wsparcia na taką inwestycję.
Wysokość wsparcia na posadzenie lasu wynosi od 5 tys. zł do
7,6 tys. zł na hektar i jest uzależniona m.in. od gatunków posadzonych drzew, a także nachylenia terenu. Dodatkowe pieniądze przysługują za zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwierzyną poprzez
zastosowanie ogrodzenia (8,82 zł/m2) albo zabezpieczenie każdej
sadzonki za pomocą trzech palików (1,132 zł/ha).

Inicjatywy
Gminnego Klubu HDK PCK

Dom Pomocy Społecznej
św. Barbary w Kleszczowie

W ramach zadania publicznego „Uczymy się ratować życie” współfinansowanego z dotacji Gminy Kleszczów oraz zgodnie z programem działania Gminnego
Klubu HDK PCK w Kleszczowie organizowane są w przedszkolach samorządowych pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i rodziców tych dzieci.
11 maja taki pokaz odbył się w przedszkolu w Kleszczowie, a 12 maja – w Łękińsku. 19 maja o godz.10.00 instruktor ratownictwa przedmedycznego przedstawi sposoby postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia małych dzieci w przedszkolu w Łuszczanowicach.
***
W sobotę 28 maja z okazji ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia
Krwiodawcy honorowi krwiodawcy z całej Polski spotykają się na Jasnej Górze w
Częstochowie. Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie organizuje wyjazd do
Częstochowy dla zainteresowanych krwiodawców z terenu gminy. Zgłoszenia chętnych są przyjmowane pod nr tel.: 512 104 150 lub 500 760 612. Wyjazd
z Kleszczowa o godz. 8.30 sprzed SOLPARKU, powrót ok. godz. 19.00.
JS

Naszym Podopiecznym zapewniamy:
● podstawową opiekę lekarską POZ
● rehabilitację usprawniającą
● zajęcia terapeutyczne
● wyżywienie (z uwzględnieniem diet)
● dostęp do kultury i informacji
● zaspokojenie potrzeb religijnych (dla chętnych)
● pomoc w załatwieniu spraw osobistych
i pracę socjalną
FUNDACJA SERVIRE HOMINI

Dom św. Barbary
ul. Ogrodowa 1, 97-410 Kleszczów
Tel. 690-018-772
e-mail:dom.sw.barbary@gmail.com

Regulamin VII Dyktanda Kleszczowskiego
Już w niedzielę 22 maja w auli SOLPARKU zostanie zorganizowane VII Dyktando Kleszczowskie. Impreza odbędzie się pod patronatem Wójta Gminy
Kleszczów. W imieniu organizatora – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie – zapraszamy do licznego udziału w dyktandzie.
CELE DYKTANDA
● wyłonienie Mistrza i Wicemistrza Ortografii,
● sprawdzenie umiejętności pamięciowego pisania ze słuchu i znajomości zasad
ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym,
● popularyzacja zagadnień związanych z kulturą języka,
● motywowanie do używania na co dzień zasad poprawnej polszczyzny,
● integracja i promocja środowiska lokalnego oraz województwa łódzkiego.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Dyktando jest konkursem jednoetapowym, organizowanym dla trzech grup wiekowych: ● kategoria gimnazjalista: uczniowie gimnazjum; ● kategoria licealista:
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; ● kategoria open : wszyscy chętni bez
ograniczeń wiekowych.
2. Chętni zgłaszają swój udział przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia na adres
Organizatora lub drogą elektroniczną e-mail: biblioteka@zspkleszczow.pl - w
terminie do 20 maja 2016 r.
Osobom rejestrującym się w dniu dyktanda, w przypadku dużej liczby osób zare-

jestrowanych, Organizator nie zapewnia wejściówki na spektakl, ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc.
3. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptację regulaminu dyktanda.
4. Szkoły mogą zgłaszać dowolną ilość Uczestników.
5. Udziału w dyktandzie nie mogą brać osoby zajmujące się zawodowo ortografią
języka polskiego, w tym absolwenci filologii polskiej, nauczyciele języka polskiego, a także laureaci poprzednich edycji.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.
NAGRODY
1. Nad organizacją i przebiegiem dyktanda będzie czuwać Jury powołane przez
Organizatora.
2. Jury wyłoni po jednym zwycięzcy w trzech kategoriach wiekowych, przyznając
tytuł i nagrodę: Mistrza i Wicemistrza Ortografii VII Dyktanda Kleszczowskiego.
3. Wyniki dyktanda zostaną ogłoszone 27 maja 2016 r., na stronie internetowej Organizatora oraz przez media: NTL Radomsko, Radio Łódź, a także na stronach
internetowych naszych patronów i sponsorów.
4. Autorzy nominowanych prac zostaną powiadomieni o wyróżnieniu telefonicznie i mailowo.
5. Nagrody zostaną uroczyście wręczone przez Wójta Gminy Kleszczów podczas
ciąg dalszy na str. 10
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Regulamin VII Dyktanda
Kleszczowskiego

Dni Kleszczowa. Nagród nie wysyłamy. W razie nie odebrania nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora.
6. Każdy Uczestnik dyktanda otrzyma (po spektaklu „H2O”) certyfikat uczestnictwa (wymagane potwierdzenie na karcie zgłoszenia).
7. Najliczniejsza grupa reprezentująca daną szkołę otrzyma upominki ufundowane
przez SOLPARK - sponsora dyktanda.
8. Decyzja Jury dyktanda jest ostateczna i wiążąca dla Uczestników.
PRZEBIEG DYKTANDA
1. Konkurs odbędzie się 22 maja 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie (ul. Sportowa 8). Początek - godz. 17.00.
2. Uczestnicy powinni przybyć na jedną godzinę przed konkursem, w celu potwierdzenia swojej obecności w punkcie rejestracji.
3. Dyktando jest pisane na oryginalnych kartkach z kodem uczestnika, otrzymanym podczas rejestracji w dniu dyktanda.
4. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych
pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
5. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wielkimi literami drukowanymi (wersalikami).
6. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
7. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych
i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego.
Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
Również w poprawkach nie wolno używać wersalików.
8. Przed rozpoczęciem dyktanda, cały tekst zostanie głośno odczytany.
9. Kolejne zdania będą odczytywane w całości, a następnie we fragmentach (każdy powtarzany dwa razy).
10.	Po zakończeniu dyktanda tekst zostanie jeszcze raz odczytany w całości.
11.	W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodniczący Jury.
12.	Słownikiem rozstrzygającym wszelkie wątpliwości zapisu jest Wielki Słownik
ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2012.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
♦ Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
♦ Dane Uczestnika przy zgłoszeniu będą zakodowane. Odkodowanie nastąpi
w celu ustalenia danych osobowych Mistrza Ortografii.
♦ Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez ZSP w Kleszczowie w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97). Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych
w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie,
w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji. Materiały te będą służyć promocji konkursu.

S P R Z E DA Ż
● piasku budowlanego
● ziemi ogrodniczej, z dodatkiem torfu i próchnicy
● drewna opałowego (suche sosnowe)

Tel. 693-938-017

KOREPETYCJE
• fizyka • chemia •
Tel. 601-692-345

NR 9-10/435-436

Sport
Srebro Klaudii Ołubek
Polski Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów
W Mistrzostwach
(Nidzica, 22-24 kwietnia) klub Omega reprezentowali Klau-

dia Ołubek, Michał Kacprzyk i
Dawid Wojewoda. K. Ołubek,
udanie zadebiutowała w nowej
kategorii wiekowej i dzięki wyrwaniu 52 kg zdobyła srebrny
medal w rwaniu. W podrzucie
zaliczyła kolejno 57 kg i 60 kg
i wywalczyła brązowy medal w
kat. wagowej do 48 kg.
M. Kacprzyk w kat. 69 kg
zakończył rywalizację na XVI
miejscu, a D. Wojewoda w kat.
105 kg na XXIV miejscu.

Klaudia Ołubek na niedawnym
turnieju w SOLPARKU

Sport
Walczyli o Puchar
Prezesa FRGK

na boisku w Łuszczanowicach odbył się turniej piłki
23 kwietnia
nożnej dla drużyn oldboyów. Piłkarze walczyli o Puchar Pre-

zesa Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Rozgrywki odbywały się
na dwóch małych boiskach. Rywalizowało siedem drużyn. Ósma
(Oldboy Gorzkowice) nie dojechała.
W fazie finałowej o piąte miejsce drużyna Oldboy Kleszczów
pokonała Oldboy Rząśnia 3:1. Z kolei walkę o trzecie miejsce wygrał zespół Oldboy Elektrownia Bełchatów, wygrywając z Oldboyami Łuszczanowice 3:1. W meczu o pierwsze miejsce rozegranym
pomiędzy zespołami
Oldboy Kamieńsk i Orły
Górskiego padł wynik
2:0.
Nagrodę dla najlepszego bramkarza zdobył
Łukasz Skory (Oldboy
Kamieńsk), a dla najlepszego strzelca - Paweł
Krawczyk (Orły Górskiego). Puchary dla najlepszych drużyn wręczał
prezes zarządu FRGK
Michał Mazur.
Zwycięska drużyna
turnieju
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W szkolnym sporcie
W biegach przełajowych wywalczyły złoto. W Wojewódzkich Sztafetowych Biegach
Przełajowych Zrzeszenia LZS nad zalewem
Patyki wzięły udziały drużyny z gimnazjum i
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Dziewczęta z gimnazjum (Milena Gierach, Joanna Kaczmarczyk, Natalia Kupc,
Paulina Kupc, Weronika Piątczak) zdobyły złoty medal. Równie znakomicie zaprezentowały się biegaczki z ZSP (Kinga Fryś,
Karolina Iznerowicz, Aleksandra Kowalska,
Agnieszka Kuśmierek, Natalia Woch).
Brązowy medal zdobyli biegacze z ZSP: Maciej Jabłoński, Piotr Kaczmarczyk, Mateusz
Kobiera, Łukasz Kuśmierek.

Jedno trzecie i dwa czwarte miejsca w Wolborzu. 21 kwietnia podczas Mistrzostw
Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w biegach przełajowych w Wolborzu dziewięcioro uczniów reprezentowało Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Najlepiej pobiegł Aleksander Wolnowski, który wywalczył III miejsce. Jego kolega z klasy II T,
Mateusz Kobiera zajął miejsce czwarte, podobnie jak Natalia Woch z kl. I C.
Strzelcy ZSP na podium. Klub Strzelecki „Dziesiątka” LOK Łódź zorganizował Puchar
Wiosny. Chłopcy z TNT i dziewczęta z II i III klasy LO w konkurencji „karabin sportowy”
wywalczyli trzecie miejsce, natomiast nauczyciel ZSP Piotr Szczepaniak – drugie.

Sport
Turniej „Piłkarska kadra czeka”
kwietnia w powiatowym turnieju Piłkarska Kadra Czeka, który rozegrany zo29 stał
na boisku w Żłobnicy, młodzi piłkarze Omegi Kleszczów wywalczyli pierw-

sze miejsce, pokonując drużynę z Kluk 2:0, z Drużbic 6:0 i z gminy Bełchatów 7:0. Skład
drużyny: Tobiasz Cybulski, Tomasz Flaszka, Marcel Góra, Dominik Grądzik, Marek Kapelańczyk, Kamil Kusiak, Mateusz Morawski, Michał Olas, Jakub Peroński, Jakub Przerada, Łukasz Sobociński, Kamil Szczęsny, Patryk Taranek, Szymon Urbański, Jakub
Warzyński, Bartosz Winkler i Dominik Zbies. Trener drużyny - Krzysztof Kowalski.

Gdzie zgłaszać awarie?
• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTOWIA GAZOWEGO - tel. 992.
• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - Rejon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44)
634 95 00.
• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osiedle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych) - w spółce „Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• Awarie w sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” tel. (44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).
• Awarie sieci telefonicznej i internetowej – w spółce ARR „Arreks” - tel. (44)
731-37-13.
• Awarie oświetlenia ulicznego –
w F.H.U. „APIS”, tel. 887-791-821 lub
692-130-780.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47.
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl
Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA,
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)
Cennik netto reklam i ogłoszeń w „IK”: • czarno-białe 1 cm2 - 0,12 zł/netto
• z dodatkowym kolorem 1 cm2 - 0,24 zł/netto • kolorowe 1 cm2 - 0,36 zł/netto
Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wydania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PODRĘCZNY
INFORMATOR
TELEFONICZNY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)
Informacja telefoniczna TP SA
Awarie telefonów „Arreks”
ARiMR - Biuro Powiatowe
ARR „ARREKS”
Apteka w Kleszczowie
Apteka całodobowa - Bełchatów
Apteka w POLOmarkecie
Bank Spółdzielczy
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie
Eko-Region Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Gimnazjum w Kleszczowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji
Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS - Świadczenia rodzinne
Hotel SOLPARK
Kino „Kultura” w Bełchatowie
Komenda Powiatowa Policji
Kompleks SOLPARK
KRUS - Placówka Terenowa
LKS „Omega” Kleszczów
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Bełchatowie
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
Nadleśnictwo Bełchatów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowa Straż Pożarna
w Bełchatowie
PGE Elektrownia Bełchatów SA
PGE KWB Bełchatów SA
Posterunek Policji w Kleszczowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Urząd Pracy
Stacja paliw BLISKA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
Szkoła Podstawowa w Łękińsku
Szpital Wojewódzki (centrala)
Urząd Gminy w Kleszczowie
Urząd Pocztowy
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
Zakład Komunalny „Kleszczów”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

997
998
999
991
983
118 913
731-37-13
635-02-81
731-37-31
731-30-65
633-35-23
731-46-27
731-31-50
633-03-42
632-39-00
731-31-33
731-31-32
731-33-45
731-36-54
731-36-46
731-35-63
731-32-30
731-31-27
731-36-32
731-31-37
635-00-48
635-52-00
731-65-00
633-32-59
731-33-55
632-28-71
633-11-33
635-00-24
731-30-80
632-83-12
632-51-32
737-30-00
731-31-16
731-31-17
635-86-24
632-17-43
632-94-04
731-37-27
635-86-00
635-86-01
731-33-46
731-42-25
632-67-89
Centrala
731-31-10
Sekretariat
731-31-20
731-31-82
632-49-02
632-47-76
731-32-22
731-65-60
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KLESZCZOWSKI

Program XIX Dni
Kleszczowa
Piątek 27 maja, godz. 17.00 – otwarcie pokazu haftowanej kopii obrazu Jana Matejki „Jan Sobieski pod Wiedniem” - sala
widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie, ul. Główna 74
Sobota 28 maja
• 18.00 - otwarcie XIX DNI KLESZCZOWA
• 18.03 - widowisko „Marionetki
- światowe gwiazdy muzyki”
• 19.00 - koncert Damiana Syjonfama
z zespołem
• 20.15 - występ Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Gminy Kleszczów
•21.00 - Gwiazda wieczoru
- zespół PERFECT
• 22.15-24.00 - dyskoteka z DJ
Niedziela 29 maja
• 1 6.00 - pokazy artystyczne dzieci i młodzieży z kół zainteresowań Gminnego
Ośrodka Kultury w Kleszczowie
• 17.00 - spektakl dla dzieci „Tymoteusz Majsterklepka” w wykonaniu Zdrojowego Teatru Animacji z Jeleniej Góry
• 18.00 - wręczanie nagród laureatom „Dyktanda Kleszczowskiego” oraz turnieju
o Puchar Wójta Gminy Kleszczów
• 18.10 - pokaz podnoszenia ciężarów, przygotowany przez LKS Omega Kleszczów
• 18.30 - koncert grupy Deck Over
• 2 0.00 - „Wspomnienia o Annie Jantar” w wykonaniu koła wokalnego GOK
w Kleszczowie
• 20.30 - koncert zespołu Piękni i Młodzi
• 21.35 - koncert grupy LemON
Atrakcje pozasceniczne:
• 24-25 maja - warsztaty - technika ściegu
krzyżykowego, poznanie programu komputerowego Haftix (informacje dot. warsztatów - w GOK Kleszczów)
• 2 8 maja od godz. 9.00 - piłkarski turniej
o Puchar Wójta Gminy Kleszczów (boisko
w Żłobnicy)
• 28 i 29 maja - Kino „7D”
• 28 i 29 maja - plac zabaw z urządzeniami
rekreacyjnymi
• 2 9 maja - „Kącik malucha” - zabawy rekreacyjne prowadzone przez instruktorów GOK
• 29 maja - „Aeropiknik” w wykonaniu Mościckiego Klubu Balonowego (m.in. ekspozycja szybowca, kosza balonowego
z osprzętem, prezentacja i nauka pilotażu
dronem, prezentacja modeli i makiet samolotów, symulator lotu balonem, pokazy lotu
latawców).
UWAGA NAJMŁODSI!
Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka w
niedzielę 29 maja od godz. 15.00 do 17.00
dzieci będą mogły bezpłatnie korzystać
z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się
na stadionie w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3.
Już od 15.00 udostępnione zostanie Kino
7D dla dzieci, pokazy i zabawy w ramach
Aeropikniku, a także zajęcia organizowane
przez instruktorów GOK.
ZAPRASZAMY!

NR 9-10/435-436

Monumentalne
dzieło hafciarek
ciąg dalszy ze str. 8

Prace przygotowawcze do stworzenia kopii, wykonywanie poszczególnych 50 części, na które podzielony został cały obraz,
a następnie przygotowanie dzieła do prezentacji zajęły twórcom prawie 3 lata. Podawane są różne liczby hafciarzy, którzy przyłożyli swoją rękę do powstania kopii. W
jednych materiałach mowa jest o 53 osobach, w innych - o 78. Jak czytamy w ulotce towarzyszącej wystawie osoby, które zajmowały się haftowaniem pochodziły
z Częstochowy, Warszawy, Łodzi, Bielska-Białej, Cieszyna, Człuchowa, Żor, Działoszyna, Krapkowic, Kleszczowa, Łazów, Wilamowic, Kowar, Bielawy, Miedźna, Kłobucka,
Borowna, Woli Węgierskiej, Lipia, Michałowa,
Olsztyna, Sadów i Blachowni.
Sprawami organizacyjnymi, związanymi
z tworzeniem oraz prezentacją haftowanego
obrazu zajęła się Fundacja Wspierania Kultury, Sztuki i Tradycji Rękodzieła Artystycznego im. św. Królowej Jadwigi, założona w lipcu
2012 roku w Częstochowie. Jej założycielami
byli Janina i Adam Pankowie.
Na dzieło „Jan Sobieski pod Wiedniem”
złożyło się 9,5 mln krzyżyków wykonanych
z nici w 220 kolorach. Zużyte do pracy nici
mogły mieć łącznie 178 km długości, a łączny czas pracy, który hafciarze poświęcili, by
stworzyć tę kopię obrazu Jana Matejki to
70 tys. godzin.
Odwiedźmy Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie, by obejrzeć wielobarwne, gęste od tłoczących się na obrazie postaci dzieło
triumfu nad muzułmanami, którzy w XVII wieku chcieli zawładnąć Europą. Obraz można
będzie oglądać do 29 maja włącznie.
JS

Prosto
z SOLPARKU
Piekielny Grill już otwarty
30 kwietnia SOLPARK rozpoczął sezon
grillowy. Został uruchomiony mobilny grill,
otwarto letnie patio. Potrawy prosto z grilla
można będzie tu zamawiać w każdą sobotę
i niedzielę w godz. 16:00-24:00. Przyjemna
atmosfera, klimatyczny wystrój, połączenie
doznań smakowych i sportowych emocji,
przy jednoczesnej możliwości spędzenia
czasu na świeżym powietrzu - tak pracownicy SOLPARKU zapowiadają najbliższe
weekendy przy Piekielnym Grillu. Będzie tu
można oglądać na żywo mecze piłki nożnej
rozgrywane w ramach Euro 2016.

Obchody Dnia Dziecka
SOLPARK zaprasza wszystkie dzieci i dorosłych do wspólnej zabawy z okazji Dnia
Dziecka. 5 czerwca na dziedzińcu oraz basenie zewnętrznym czekać będą na Państwa różne, bezpłatne atrakcje, np. dmuchańce, malowanie twarzy, konkursy
i zabawy, foto-budka, akumulatorowe autka, pokazy ratownictwa wodnego, prezentacja sprzętu ratowniczego oraz inne niespodzianki.
Szczegóły i informacje dostępne na fanpage’u i stronie www.solpark-kleszczow.pl.

SOLPARK w Boże Ciało
SOLPARK informuje o godzinach otwarcia
obiektu w długi weekend pod koniec maja.
W dniach 26-29 maja obowiązywać będzie następujący harmonogram: ● basen
9:00-22:00, ● siłownia 10:00-18:30, ● Strefa SPA 12:00-22:00, ● Strefa Gier 14:0022:00.

