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Nowy inwestor w Żłobnicy
Trójstronna umowa z inwestorem z Ukrainy podpisana została 7 kwietnia w Urzędzie Gminy.
W imieniu gminy Kleszczów umowę podpisał wójt Sławomir Chojnowski. Fundację Rozwoju Gminy
Kleszczów reprezentowali prezes
zarządu Michał Mazur oraz Andrzej
Tkacz, a firmę Kobzarenko Sp. z
o.o. - prezes zarządu Anatolij Kobzarenko.
Więcej na str. 5

Trwają naprawy dróg
21 marca, a więc od pierwszego
dnia wiosny, pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych PEUK
S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego
zajmują się pozimowymi naprawami
dróg na terenie gminy Kleszczów.
Prace zlecone przez Urząd Gminy w
Kleszczowie objęły w pierwszej kolejności drogi przemysłowego zaplecza kopalni i elektrowni. 4 kwietnia
maszyny drogowców pojawiły się na
odcinku Piaski - Kalisko.
Więcej na str. 2

Mistrz świata Błażej Adamus

Tytuł mistrza świata wywalczył znany
stylista i fryzjer z Kleszczowa, Błażej Adamus, uczestnicząc we Fryzjerskich Mistrzostwach Świata w Seulu. Wójt Sławomir Chojnowski spotkał się 7 kwietnia z B.
Adamusem i pogratulował mu osiągnięcia
tak prestiżowego sukcesu. Oprócz wiązanki kwiatów wójt wręczył gościowi okolicznościowy list gratulacyjny.
Więcej na str. 7

Charytatywna
„Calineczka”

Wymiana ekranów
W ostatnich dniach przy Rondzie Honorowych Krwiodawców
w Kleszczowie prowadzona była
wymiana części ekranów akustycznych. Zniszczone przez wandali
(wymalowane sprayem i popękane
od uderzeń) przezroczyste ekrany,
wykonane z tworzywa sztucznego
zostały zastąpione nowymi, elementami z hartowanego szkła. Dodatkowa zmiana to większa w porównaniu
z poprzednim stanem liczba ekranów przeszklonych.
Więcej na str. 2

Prawie 4,5 tys. zł na wsparcie Domu
Dziecka w Piotrkowie Tryb. udało się zebrać do końca marca dzięki inicjatywie
przedszkola w Kleszczowie. Społeczność
tej placówki przy wsparciu dzieci z kółka
wokalnego w GOK oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej przygotowała inscenizację
baśni „Calineczka”.
Więcej na str. 7
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Główna 112
– do remontu
rząd Gminy prowadzi systematycznie prace modernizacyjne kolejnych komunalnych lokali mieszkalnych
i użytkowych. Chodzi o to, by były utrzymywane w dobrym stanie technicznym,
a koszty ich eksploatacji przez najemców
(w tym m.in. koszty ogrzewania) nie były
nazbyt wysokie.
Przyszła pora na remont eksploatowanego od kilkunastu lat budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Głównej 112
w Kleszczowie.
Główne prace w ramach zaplanowanego remontu obejmą wykonanie docieplenia dachu poprzez zastosowanie hybrydowej płyty warstwowej o grubości 15 cm
ze styropianu i papy. Po wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej poprawione zostanie
także docieplenie ścian zewnętrznych poprzez ich obłożenie 16-centymetrową warstwą styropianu. Ściany elewacji zostaną
następnie pokryte nową warstwą barwnego
tynku silikonowego.
Tym głównym robotom będzie towarzyszył szereg prac demontażowych i przygotowawczych. Zdemontowane zostaną balustrady, wykonane będą też nowe obróbki
blacharskie dachu i parapetów. Dodatkowe
docieplenie przewidziano też dla ścian cokołu. Do ich pokrycia ma być wykorzystany
tynk żywiczny.
Budynek przy ulicy Głównej 112 został
wzniesiony w połowie lat 90. Budowano go
w technologii tradycyjnej. W trzywarstwowej
ścianie wymurowanej z cegły zastosowano 8-centymetrową wkładkę ze styropianu.
Dach jest pokryty bitumiczną dachówką.
Dwuklatkowy budynek ma cztery kondygnacje nadziemne.
JS
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Łatanie dziur w drogach
ierwszy przegląd stanu nawierzchni dróg pokazał, że pilnych napraw
wymagają przede wszystkim fragmenty kilku ulic w Rogowcu. Fragmenty uszkodzonych po zimie nawierzchni bitumicznych
były wycinane i frezowane, a po oczyszczeniu ubytków układana była nowa warstwa
ścieralna.
Powierzchnia wykonanych w ten sposób asfaltowych łat na ulicach: Instalacyjnej, Austriackiej, Inżynierskiej, Zakładowej,
Montażowej i Gipsowej, a także na drodze
wewnętrznej przy placu spółki CAT Polska,
wyniosła łącznie około 800 m kw.
Od 4 do 6 kwietnia trwała naprawa drogi Piaski - Kalisko (to fragment drogi powiatowej Sulmierzyce-Kalisko oznaczonej numerem 1500E). Kierowcom jadącym tędy
codziennie do pracy w kopalni, elektrowni

P

i pozostałych firmach w Rogowcu najwięcej
kłopotów sprawiały dziury na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą prowadzącą
w kierunku kopalni. Do wykonania gruntownej naprawy konieczne było usunięcie sporego fragmentu nawierzchni na całej szerokości jezdni.
Kolejne prace naprawcze będą wykonywane przez drogowców na drogach południowej części gminy. Jak zawsze prosimy
mieszkańców gminy, by sprawę uszkodzeń
na drogach, chodnikach i ścieżkach rowerowych, a także braki w oznakowaniu ulic
zgłaszali bądź bezpośrednio do Urzędu
Gminy w Kleszczowie (tel. 44/ 731 31 10
wew. 148), bądź do Przedsiębiorstwa Robót Drogowych PEUK w Piotrkowie Tryb. tel. 665-444-753.
JS

Nowe ekrany akustyczne
owe ekrany mają konstrukcję segmentową. Zamiast jednego ciężkiego modułu projektant zaproponował wstawienie pomiędzy stalowe belki konstrukcji
czterech oddzielnych elementów. To przyspieszyło i ułatwiło montaż nowych ekranów.
Jasne pionowe paski dobrze widoczne
na przezroczystych taflach, a także metalowe ramy poszczególnych elementów, powinny ostrzegać przelatujące ptaki przed kolizją z kilkumetrowymi, pionowymi ścianami.
Za przeprowadzenie prac zleconych
przez Urząd Gminy odpowiedzialna była
spółka Skanska S.A. Montaż nowych ekranów wykonali pracownicy spółki podwyko
nawczej VIA Polonia S.A., specjalizującej
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Zniszczone przez wandali stare ekrany

się w budowie różnych typów ekranów akustycznych oraz barier energochłonnych.
JS

Konkurs
rozstrzygnięty

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż drewna pochodzącego z zadania
„Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach nr 101402E”

kwietnia ogłoszone zostały wyniki kolejnego otwartego konkursu ofert na
realizację dwóch zadań. Łódzki Oddział Okręgowy PCK z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska
203/205 zajmie się w 2016 roku zleconymi
przez gminę Kleszczów działaniami z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez popularyzację idei honorowego krwiodawstwa
i krwiolecznictwa. Na konkurs wpłynęła tylko
jedna oferta. Gmina zamierza przeznaczyć na
ten cel 15 tys. zł.
Również jeden oferent zgłosił chęć wykonywania zleconego przez gminę zadania
„Upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych poprzez szerzenie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży”. Jest to Stowarzyszenie „Kleszczów Forte” z siedzibą w
Żłobnicy 73. Kwota przeznaczona w budżecie
gminy na ten cel wynosi 35 tys. zł.
JS

Całkowita ilość drewna – 20,88 m3
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno.
Ustalona przez Sprzedającego minimalna cena wywoławcza brutto za drewno w poszczególnych stosach:

1

Numer stosu

Gatunek

Ilość w m3

Cena wywoławcza w zł

1

Sosna

5,32

660,74

2

Sosna

15,56

1 932,55

Termin składania ofert upływa z dniem 26.04.2016 r. o godz. 1500. Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna UG w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 26.04.2016 r.
o godz. 1530.
Otwarcie ofert nastąpi na sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegóły dotyczące przetargu wraz z wzorem oferty dostępne są na stronie internetowej www.bip.kleszczow.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy oraz w Urzędzie Gminy, pok. nr 25, ul. Główna 47.
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Sesja Rady Gminy
eden z punktów w porządku marcowego posiedzenia Rady Gminy Kleszczów dotyczył odwołania z funkcji dotychczasowego przewodniczącego rady, Sławomira Ślugi. Wniosek o umieszczenie w programie sesji tego właśnie punktu złożyło 22 marca siedmioro radnych: Agnieszka Rutkowska, Michał Michałek, Konrad Krawczykowski, Agnieszka
Szczęsna, Andrzej Zięba, Krzysztof Piątczak oraz Mariusz Rożniatowski. Do wniosku dołączony został projekt stosownej uchwały.
Przez kilka początkowych minut sesji ważyły się losy punktu dotyczącego odwołania.
Padały argumenty „za” i „przeciw”. Większością głosów zdecydowano, że radni zajmą się
rozpatrzeniem wniosku o odwołanie. Odbyła się dyskusja, w trakcie której wnioskodawcy
krótko przedstawili uzasadnienie. Tajne głosowanie w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów przeprowadziła komisja skrutacyjna. Po podliczeniu głosów
okazało się, że za odwołaniem opowiedziało się ośmioro radnych, sześcioro było przeciw.
Jeden oddany głos okazał się nieważny.
Dalszą część obrad marcowej sesji poprowadził wiceprzewodniczący rady Paweł Karasiński. Pierwsza z uchwał poddanych przez niego pod głosowanie dotyczyła udzielenia finansowej pomocy dla powiatu bełchatowskiego. Gmina Kleszczów na przebudowę drogi
powiatowej na odcinku Kamień - Chabielice, przeznaczyła 1,55 mln zł. Dodatkowe 150 tys.
zł wyszczególnione w uchwale ma być wykorzystanie na remont skrzyżowania w Kamieniu.
W kolejnym punkcie Rada Gminy zajęła się wprowadzeniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2016-2019 oraz w budżecie gminy na rok
2016. Po wprowadzeniu zmian w tegorocznym budżecie po stronie dochodów zapisana
jest kwota 268.737.660,45 zł, a po stronie wydatków - 309.748.705,55 zł.
Jak co roku radni mieli wypowiedzieć się w sprawie ewentualnego wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz sołecki. Tak, jak w poprzednich latach rada zdecydowała, że nie będzie takiego budżetu.
Jednym z najważniejszych punktów marcowej sesji było podjęcie decyzji co do dalszych losów opracowanej już i przedstawionej radnym na wcześniejszych wspólnych posiedzeniach komisji koncepcji zagospodarowania i rozwoju terenów wokół SOLPARKU.
Komisje, które obradowały wspólnie 22 marca pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
„w sprawie określenia kierunków działania Wójta Gminy Kleszczów”. Zgodnie z uchwałą,
która została przyjęta przy siedmiu głosach popierających, 4 przeciw i 3 wstrzymujących,
wójt może rozpocząć prace związane z zagospodarowaniem terenów sportowo-rekreacyjnych pomiędzy ulicami Milenijną, Sportową, Łączną i Ogrodową oraz z wykorzystaniem
wód termalnych, kierując się rekomendacjami, wydanymi przez zespół, powołany w ubiegłym roku.
W uzasadnieniu do pozytywnej opinii ze wspólnego posiedzenia komisji możemy m.in.
przeczytać: „Podjęcie niniejszej uchwały rozpoczyna proces podejmowania szeregu decyzji
w układzie wieloletnim. Każdy z elementów przedstawionych w Rekomendacji zagospodarowania wymaga opracowania licznych analiz i dokumentów, tak aby można było racjonalnie podejmować decyzję o ich sfinansowaniu. W ocenie Komisji realizacja tego przedsięwzięcia powinna odbywać się etapami, które będą konsultowane z mieszkańcami gminy.
W pierwszej kolejności powinny zostać zagospodarowane tereny zielone”.
JS
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Składają wnioski na 500+
piątek 1 kwietnia rozpoczęło się
przyjmowanie wniosków od osób
uprawnionych do korzystania z programu
„Rodzina 500+”. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie pierwsza
osoba zgłosiła się w tej sprawie już o godz.
7.30. W pierwszym dniu wnioski złożyło ponad 70 osób. Co najmniej 10 wniosków dotarło za pośrednictwem Internetu. Rano 11
kwietnia sprawdziliśmy w GOPS, jak wygląda sytuacja po sześciu dniach przyjmowania wniosków.
- Do chwili obecnej wpłynęło 268 wniosków, w tym 53 drogą elektroniczną - informuje kierownik GOPS Maria Bujacz. - Złożone dotychczas wnioski dotyczą w sumie 390
uprawnionych dzieci.
Zdaniem M. Bujacz mieszkańcy są dobrze
poinformowani o zasadach funkcjonowania
programu „Rodzina 500+”. Wielu przychodzi

W
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Akcja „Szybki PIT” w Kleszczowie
W środę 20 kwietnia w Urzędzie Gminy
(sala USC) w ramach akcji „Szybki PIT”, zostanie zorganizowane stanowisko, na którym pracownicy Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
pomogą mieszkańcom z gminy Kleszczów wysyłać deklaracje podatkowe za rok 2015 drogą
elektroniczną. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do Urzędu Gminy w godzinach
od 10.00 do 13.00.
O innych ułatwieniach dla podatników,
wprowadzonych w ramach kampanii „Szybki
PIT” informujemy na stronie 5.
W kwietniowe wtorki
GOPS czynny dłużej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców Gminy Kleszczów, że
w kwietniu br. w każdy wtorek (najbliższe daty
to 19.04. i 26.04.) Dział Świadczeń Rodzinnych
będzie czynny dłużej - od godz. 7:30 do 17:30.
DPS przyjmuje pensjonariuszy
Informujemy, że od 1 kwietnia Dom Pomocy Społecznej św. Barbary w Kleszczowie,
przyjmuje pensjonariuszy. Placówka zajmuje
się opieką nad osobami starszymi obojga płci.
Siew wapna można zlecić
w Zakładzie Komunalnym
W odpowiedzi na ofertę Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów wielu rolników z gminy
Kleszczów zapisało się na bezpłatne dostawy wapna nawozowego. Informujemy, że usługę rozsiewania wapna będą mogli zlecić spółce Zakład Komunalny „Kleszczów”. Zgodnie
z aktualnym cennikiem godzina takiej usługi
(bez załadunku wapna na rozsiewacz) kosztuje 89 zł brutto.
Bezpłatne konsultacje
nt. funduszy europejskich
Mieszkańcy gminy Kleszczów, którzy chcą
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pozyskiwania pieniędzy przyznawanych przez Unię Europejską, a także realizacji projektów z unijnym
dofinansowaniem, będą mieli możliwość spotkania z przedstawicielem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Termin bezpłatnych konsultacji został
ustalony na poniedziałek 25 kwietnia (godz.
9.00-11.30) w Gminnym Centrum Informacji
w Kleszczowie, ul. Główna 122.
Uniwersytet zapisuje na wyjazdy

z wypełnionymi już formularzami. Pobrali je
w GOPS w ciągu marca. Obsługa takich osób
trwa zaledwie kilka minut. Więcej czasu zajmują mieszkańcy, którzy wniosek wypełniają
na miejscu, a dodatkowo nie korzystali wcześniej z pomocy GOPS. Ośrodek nie posiadał
ich danych, więc teraz trzeba je było wprowadzić do komputerowej bazy.
Gminny ośrodek do obsługi programu
przygotowywał się już od lutego. Wtedy otrzymał z Urzędu Gminy podstawową część danych z ewidencji ludności o potencjalnej liczbie rodzin, uprawnionych do otrzymywania
ciąg dalszy na str. 4

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego
Wieku w gminie Kleszczów organizuje:
♦ turnus rehabilitacyjny 7-dniowy w terminie 15-22 maja w Ustroniu,
♦ trzydniowy wyjazd historyczno-przyrodniczy szlakiem „Polskiego Orientu” w okolice Białegostoku w terminie 31 maja - 2 czerwca.
Wszystkich chętnych Stowarzyszenie UTW
zaprasza do biura w Łękińsku (dom kultury)
w każdy piątek, od godz. 16.00 do 19.00. Tel.
665-541-031.
Przerwa w dyżurach psychologa
PCPR odwołał z początkiem kwietnia bezpłatne dyżury psychologa organizowane w piątkowe popołudnia w Szkole Podstawowej
w Kleszczowie. O wznowieniu dyżurów - poinformujemy.
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Skromna oferta PCPR

ciąg dalszy ze str. 3

Składają wnioski na 500+

comiesięcznych 500 zł na dziecko. Z chwilą rozpoczęcia specjalistycznych szkoleń, związanych z obsługą programu, GOPS skierował na nie
dwie pracownice.
- Zapotrzebowanie na pieniądze złożyliśmy w Łódzkim Urzędzie
Wojewódzkim już w marcu. Jeśli środki otrzymamy w kwietniu, to wypłaty dla osób, które wnioski złożą w kwietniu będą zrealizowane dość
szybko - informowała nas 4 kwietnia kierownik GOPS.
Dwa dni później służby prasowe wojewody łódzkiego poinformowały, że „w związku z napływającymi z niektórych jednostek samorządu terytorialnego sygnałami dotyczącymi gotowości do dokonywania wypłat
świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” (…), wojewoda łódzki
podjął decyzję o przyspieszeniu terminu przekazania środków finansowych na rzecz wszystkich gmin z terenu województwa łódzkiego”.
Wypłata pierwszych kwot z programu „Rodzina 500+” dla uprawnionych osób z gminy Kleszczów została zaplanowana na 26 kwietnia. Przypominamy, że wszyscy, którzy w okresie od 1 kwietnia do 30
czerwca złożą wnioski, otrzymają całą kwotę, naliczoną od pierwszego
dnia funkcjonowania rządowego programu.
JS

O dawstwie szpiku
czwartek 7 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie oraz kleszczowskiego gimnazjum zebrani w auli
SOLPARKU dowiedzieli się, w przypadku jakich chorób skutecznym lekiem staje się pobranie komórek krwiotwórczych od dawcy i przekazanie
ich choremu biorcy.
Zabieg nazywany pobraniem szpiku kostnego nie zawsze oznacza właśnie fizyczne pobieranie szpiku. Druga metoda, która też umożliwia
uzyskanie komórek krwiotwórczych to pobranie krwi obwodowej. O tym, jak wygląda ów zabieg opowiedział uczniom Krzysztof Frukacz (na
zdjęciu), mieszkaniec Żłobnicy, członek Gminnego Klubu HDK w Kleszczowie. W rejestrze potencjalnych dawców szpiku kostnego znalazł się
ciąg dalszy na str. 8

W

Nowa strona
dla pacjentów
nternetowa strona „Razem dla Zdrowia” jest wspólną inicjatywą Fundacji My Pacjenci, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej i Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Organizacje, które zawiązały tę nieformalną koalicję, zdają sobie sprawę
z niedoskonałości systemu ochrony zdrowia w Polsce. Poradnik i zamieszczane na stronie wiadomości uznały za sposób na doraźną poprawę sytuacji. Postanowiły edukować pacjentów, zachęcać ich do
współpracy i dialogu.
Jakie szczegółowe tematy zostały opisane na stronie
www.razemdlazdrowia.pl? Poza informacjami o systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz o zasadach leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, opisane zostały takie zagadnienia, jak: ● zasady zapisywania się na listę oczekujących; ● funkcjonowanie rehabilitacji;
● szybka ścieżka onkologiczna; ● leki; ● leczenie za granicą; ● pomoc w nagłych wypadkach; ●prawa pacjenta. Ze strony można pobrać poradnik „Razem dla Zdrowia. Jak skutecznie poruszać się w
systemie ochrony zdrowia?”. Zapisany w formacie PDF liczy ponad 70 stron.
Twórcy „Razem dla Zdrowia” zachęcają nie tylko do korzystania
z porad, ale i do dzielenia się swoimi uwagami na temat zawartości
strony. Zapowiadają, że strona będzie stale uaktualniana, w miarę
pojawiania się kolejnych zmian w systemie ochrony zdrowia oraz
propozycji i uwag czytelników.
JS

I

ednym z działań realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Jeszcze 3 lata temu w ofercie bełchatowskiego
PCPR można było przebierać wśród różnych terminów i miejsc
udzielania porad. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie,
mające kłopoty wychowawcze z dziećmi, borykające się z różnego rodzaju uzależnieniami (u samych siebie lub u członków
rodziny) mogły spotkać się z prawnikiem, psychologiem oraz terapeutami, specjalizującymi się w profilaktyce uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także terapii rodzin.
Na stronie internetowej PCPR sprawdziliśmy, z jakich porad
można korzystać w tym roku w Bełchatowie. Zdarza się przecież, że z powodu wstydu, albo niechęci do nagłaśniania swoich rodzinnych problemów w wiejskiej społeczności, niektórzy
mieszkańcy gminy woleliby się udać do psychologa poza miejsce swojego zamieszkania.

J

Miejsce
udzielania
porad
Bełchatów Poradnia
Życia Rodzinnego w
Bełchatowie
(Osiedle 1.
Maja 4 a)
Miejscowość

Bełchatów Dom Katechetyczny,
Bełchatów,
ul. Kościuszki 2

Specjalista

Dzień
tygodnia

Specjalista każdy
ds. profilakty- poniedziałek
ki uzależnień
Psycholog każdy
poniedziałek
miesiąca
Psycholog każdy wtorek
miesiąca
Psycholog każdy poniedziałek
Psycholog każdy piątek

Godz.
przyjęć
18.00-20.00
19.00-21.00
(zajęcia
w grupie)
18.00 -21.00
15.00-18.00
16.00-19.00

Jak widać w tym roku oferta PCPR jest znacznie ograniczona. Wytłumaczeniem może być to, że poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne „zeszło” niżej, na poziom gmin. Osobami
potrzebującymi tego typu porad zajmują się teraz np. poradnie życia rodzinnego oraz punkty konsultacyjno-terapeutyczne,
działające w strukturach gminnych ośrodków pomocy społecznej. Z kolei poradnictwo prawne, organizowane do niedawna na
szczeblach samorządów gminnych i finansowane przez PCPR,
zostało teraz „przejęte” przez starostwa powiatowe.
JS
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Akcja „Szybki PIT”

Wśród Orłów Eksportu

kolejny Ministerstwo Finansów prowadzi akcję „Szybki
miejsce spółki Sempertrans Bełchatów oraz dziePo raz
Cz warte
PIT”, która ma pomóc podatnikom w rozliczeniu rocznego
wiąta lokata spółki Constantia Teich Poland – to efekt naj-

nowszej edycji konkursu Orły Eksportu Województwa Łódzkiego.
Obie te firmy działają na terenie gminy Kleszczów i mają swoje siedziby w Rogowcu.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu, organizowanego przy udziale dziennika „Rzeczpospolita”, odbyła się 23
marca w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi. Uczestniczyli w niej przedstawiciele firm, które w 2014 roku
uzyskały w naszym województwie największe przychody z eksportu, a także przedstawiciele m.in. Ministerstwa Rozwoju, ŁARR S.A.
oraz Urzędu Marszałkowskiego.
Firma Sempertrans Bełchatów, która jest częścią austriackiej
grupy Semperit AG, specjalizuje się w produkcji i sprzedaży gumowych taśm przenośnikowych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły 442,86 mln zł, przy czym przychody z eksportu wyniosły 365,56 mln zł. To wynik o 5 procent gorszy niż rok wcześniej. W
kolejnej edycji Orłów Eksportu spółka Sempertrans powinna co najmniej utrzymać swoją pozycję, bo w 2015 r. ruszyły nowe linie produkcyjne w rozbudowanym zakładzie. W konkursie Orły Eksportu
Województwa Łódzkiego Sempertrans znalazł się w gronie laureatów, zdobywając tytuł „najlepszego eksportera”.

zeznania podatkowego. „Szybki PIT” to zachęta do wysyłania rozliczeń PIT przez Internet. Ta metoda pozwala oszczędzać czas i pieniądze - nie trzeba drukować formularzy, wypełniać ich odręcznie
i kupować znaczka pocztowego.
W sobotę 16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych
zostaną zorganizowane dni otwarte, podczas których pracownicy administracji podatkowej będą pomagać podatnikom przy
składaniu PIT-ów. Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Bełchatowie potrwa od godz. 9.00 do 13.00.
● specjalne stanowiska komputerowe w urzędach skarbowych,
umożliwiające wysyłanie deklaracji drogą internetową;
● dyżury telefoniczne w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach skarbowych - eksperci odpowiedzą na pytania podatników; terminy dyżurów będę podawane na stronach internetowych;
● wszystkie urzędy skarbowe czynne dłużej w ostatnich dniach
kwietnia (28, 29).
Kampanii „Szybki PIT” towarzyszy strona internetowa www.
szybkipit.pl. Zawiera ona aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, informacje o sposobach rozliczeń rocznych
przez Internet. Jest na niej dostępna wyszukiwarka urzędów skarbowych. Akcja „Szybki PIT” jest prowadzona również na Facebooku https://www.facebook.com/Szybki.PIT.
30 kwietnia wypada w sobotę, dlatego też ostatnim dniem składania zeznań PIT będzie 2 maja.
(opr. JS)

Maszyny rolnicze w Żłobnicy
irma Kobzarenko to jeden z największych na Ukrainie producentów maszyn rolniczych. Swój zakład ulokuje w strefie
przemysłowej w Żłobnicy na terenie 1,26 ha. Pod koniec 2016 roku
ma tu być wybudowana hala produkcyjna o pow. 3 378 m2. Jak deklaruje inwestor zatrudnienie w zakładzie wyniesie nie mniej niż 30
osób. Docelowo ponad połowę mają stanowić mieszkańcy gminy
Kleszczów. Planowane zakończenie inwestycji w Żłobnicy to koniec
2018 r. W ramach umowy gmina zobowiązała się do podłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej oraz zasilenia zakładu w
media: gaz, wodę, sieć wodnokanalizacyjną oraz teleinformatyczną.
Od początku istnienia spółka Kobzarenko zajmuje się wytwarzaniem sprzętu rolniczego. Cykl produkcyjny w zakładzie w Żłobnicy
obejmować będzie kolejne etapy, począwszy od obróbki elementów
metalowych poprzez ich lakierowanie oraz montaż podzespołów i wyposażenia poszczególnych maszyn.
W ofercie ukraińskiej firmy jest dziś taki sprzęt, jak m.in. samozaładowcze przyczepy, kontenery przeładunkowe, wozy do transportu bel oraz maszyny pakujące ziarno. Maszyny rolnicze marki Kobzarenko eksportowane są obecnie m.in. do Rosji, Austrii, Hiszpanii
i Bułgarii.
KK

F

Foto ze strony www.cflex.com

Spółka Constantia Teich Poland (na zdjęciu – widok na zakład
produkcyjny w Rogowcu) jest spółką zależną od austriackiej Constantia Teich GmbH, która jest częścią wielkiego koncernu Constantia Flexibles. Główny przedmiot jej działalności to produkcja
opakowań giętkich. Wysoka pozycja CTP na liście czołowych eksporterów w Łódzkiem świadczy o tym, że duża część produkcji z
firmy ulokowanej w Rogowcu trafia do odbiorców spoza Polski.
Spójrzmy na wyniki. Całkowite przychody ze sprzedaży w 2014 r.
to 228,26 mln zł, w tym przychody z eksportu – 179,85 mln zł.
JS

Oferty dla uczniów
i pracowników
22 kwietnia odbędą się w Piotrkowie Trybunalskim XVII Piotrkowskie Targi Pracy i Edukacji. Ich organizatorzy (m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie)
zaprosili do udziału w targach: ● firmy z propozycjami ofert pracy, ● instytucje rynku pracy, ● instytucje wspierające przedsiębiorczość lokalną, ● instytucje pośrednictwa pracy, ● uczelnie wyższe,
● szkoły policealne i pomaturalne, ● jednostki szkoleniowe.
Swój udział w piotrkowskiej imprezie zadeklarowało wiele firm i
instytucji. Targi Pracy i Edukacji odbywać się będą w godz. 10.0014.00 w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 10/12.

Arix Polska Sp. z o.o.

w Kleszczowie poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalista ds. zaopatrzenia

Będzie on odpowiedzialny za nadzór, organizację i funkcjonowanie działu zakupów. Miejsce pracy: Arix Polska Sp. z o.o.
w Kleszczowie. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Informacje szczegółowe, dotyczące zakresu obowiązków specjalisty ds. zaopatrzenia, a także wymagań stawianych kandydatom
zostały zamieszczone na stronie https://gci.kleszczow.pl/specjalista-ds-zaopatrzenia/.
Osoby zainteresowane pracą powinny przesłać aplikacje (CV
i list motywacyjny) elektronicznie na adres: m.dwornik@arix.pl.
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Szkolne wieści
Zawody w tłumaczeniu
III Konkurs Translatorski przyciągnął do
Kleszczowa blisko 60 uczniów reprezentujących kilkanaście szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Konkursowe pytania zostały ułożone przez Annę Pałczyńską - germanistkę i anglistkę, Ewę Siedlarek - germanistkę i anglistkę oraz Adama
Grodka - germanistę i tłumacza przysięgłego. Uczniowie mieli 90 minut na przetłumaczenie trzydziestu zdań w sześciu wariantach językowych: z polskiego na angielski,
z angielskiego na polski, z angielskiego na
niemiecki, z niemieckiego na angielski, z
niemieckiego na polski oraz z polskiego na
niemiecki. Mogli korzystać ze słowników,
zapewnionych przez organizatorów.

Konkurs, dzięki któremu uczniowie mieli
okazję przekonać się, jak trudna jest praca
tłumacza, który mimo możliwości skorzystania ze słowników często ma problemy z
przełożeniem sensu zdania z jednego języka na drugi (zwłaszcza, że zwykle ma na to
niewiele czasu) odbywał się pod patronatem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Sukcesy artystyczne
19 marca uczennice klasy II a – Aleksandra Radoń i Kinga Rabenda pod opieką Ewy Sieradzkiej reprezentowały LO w
Kleszczowie w powiatowych eliminacjach

61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Kinga występowała w turnieju recytatorskim, a Aleksandra - w kategorii aktorskiej. Obie dziewczyny uzyskały nominacje
do rejonowego etapu 61. OKR.
***
W Powiatowym Konkursie na Monodram, zorganizowanym w II LO im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie, uczennice
liceum w Kleszczowie odniosły znaczący
sukces. Konkursowe jury przyznało pierwsze miejsce Aleksandrze Radoń, trzecie Natalii Woch, a wyróżnienia uzyskały Kinga
Rabenda i Magda Wysocka.

TNT nie obniża lotów
Wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w Technikum Nowoczesnych Technologii w styczniu i lutym
zostały ogłoszone 30 marca. Klasa III uzyskała 100 % zdawalności w części pisemnej i praktycznej (średnia dla całego województwa - 85,62%). Klasa IV w jednym
z egzaminów także odnotowała 100 % zdawalności w obu częściach (w województwie średnia z całego egzaminu wyniosła
78,57%). W kolejnej kwalifikacji wynik TNT
był nieco gorszy - pisemny 100%, praktyczny 91,67% (w łódzkim: pisemny 89,67%,
a praktyczny 57,53%).
Szczegółowe wyniki podane zostały na
stronie www.oke.lodz.pl/info.php?i=258.

Dzień pod znakiem liczby Pi
14 marca to dzień urodzin Alberta Einsteina i polskiego matematyka Wacława
Sierpińskiego. Amerykańska pisownia tej
daty - 3.14. przynosi skojarzenia z liczbą Pi.
14 marca do obchodów Światowego Dnia
Liczby Pi przyłączył się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Konkursy tematyczne, okolicznościowa dekoracja klasy matematycznej, ciastka i babeczki
ozdobione symbolem Pi, gazetka poświęcona tej właśnie liczbie, wiersze o liczbie

NR 7/434

Pi - to tylko niektóre z form kleszczowskiego świętowania tego wyjątkowego, marcowego dnia.

Oferta dla absolwentów
gimnazjum
Wielkimi krokami zbliża się czas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej przez uczniów
trzecich klas gimnazjum. Po to, by swoim uczniom ułatwić dokonanie wyboru 16
marca Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie zorganizowało targi edukacyjne. Przedstawiciele 14 zaproszonych
szkół z powiatów bełchatowskiego, piotrkowskiego i radomszczańskiego (w tym
także ZSP w Kleszczowie) odpowiadali na
pytania dotyczące m.in. rekrutacji, przedmiotów rozszerzonych, czy zajęć praktycznych.

Gimnazjaliści laureatami
● W VII edycji powiatowego konkursu „Bądź przedsiębiorczy - wypromuj firmę
i zawód”, zorganizowanym przez Zespół
Szkół Ekonomicznych w Radomsku wzięło udział troje uczniów gimnazjum w Kleszczowie: Nikola Białek, Mikołaj Lasota i Magdalena Wójcik. Zadaniem uczestników było
przedstawienie jednego zawodu, wybranego z oferty edukacyjnej „Ekonomika” za pomocą prezentacji multimedialnej, fotografii lub spotu na telebim. Magdalena Wójcik

ciąg dalszy na str. 8
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W Seulu zdobył
tytuł mistrza świata
kilku dni spędzonych w marcu w Seulu dla Błażeja Adamusa najważniejsze były te dwa: 27 marca, kiedy startował w
konkurencji „fryzura kreatywna” i 28 marca, kiedy rozgrywana była
konkurencja „fryzura klasyczna”. Długo będzie pamiętał wyjazd do
Korei Południowej. Po pierwsze ze względu na ilość wyczerpujących treningów, które poprzedziły udział w Mistrzostwach Świata.
- Do tych mistrzostw szykowałem się przez 14 miesięcy, przede
wszystkim w weekendy, trenując najczęściej w Olsztynie pod
okiem mistrzów świata Andrzeja i Pawła Matrackich.
Drugi powód to oprawa mistrzostw w Seulu.
- Wszystko odbywało się tak, jak na olimpiadzie sportowej opowiada Błażej Adamus. - Ogromna hala sportowa (w życiu takiej
nie widziałem), w której przy tysiącach osób na trybunach odbyła
się prezentacja drużyn z poszczególnych państw.
Reprezentacja Polski składała się z dwóch drużyn, rywalizujących o mistrzostwo świata w kategoriach: Junior Team Men’s Category oraz Senior Team Men’s Category. Łączna liczba uczestników, którzy zmierzyli się w walce o mistrzowski tytuł wynosiła
ponad tysiąc osób. Ich pracę oceniało zaś ponad 100 sędziów.
Rywalizacja o tytuł mistrza świata odbywa się w dwóch kategoriach: „fryzura kreatywna” na której wykonanie zawodnik ma 15 minut oraz „fryzura klasyczna”, z której wykonaniem fryzjer musi się
zmieścić w 25 minutach. Wszyscy zawodnicy startują na takich samych warunkach wyjściowych. Otrzymują taki sam model głowy
manekina z włosami o tej samej długości.
- O ostatecznym wyniku każdego z zawodników decydowało
wiele ocen cząstkowych. Oceniane były m.in. forma, czystość pracy, technika pracy, a nawet regulamin pracy - mówi Błażej Adamus.
- W fryzurze klasycznej liczy się każdy detal, każdy milimetr. Strzyżenie musi być precyzyjne, a włosy idealnie ułożone. Musi być - jak
to mówią trenerzy - jedna blacha.
Błażej Adamus do końca nie był pewien, jak ocenione zostaną
wykonane przez niego fryzury. W wielkim napięciu czekał na ogłoszenie wyników mistrzostw.
Tytuł mistrza świata dołączył do zdobytych wcześniej tytułów
m.in. mistrza Polski i do VI miejsca, wywalczonego na Mistrzostwach Europy fryzjerów. Spełnienie największego marzenia zajęło
mistrzowi z Kleszczowa 15 lat. Skoro osiągnął wszystko, co było do
osiągnięcia, to jakie ma plany na przyszłość?
- No cóż, trzeba rozbudować salon w Kleszczowie - odpowiada
mistrz świata. - Będę też chciał otworzyć szkołę fryzjerską w Kleszczowie. Chciałbym, żeby tu ćwiczyła fryzjerska kadra Polski.
Mówi o swojej wdzięczności
dla wszystkich wspierających go
sponsorów. Uważa, że bez ich
dobrych serc i zrozumienia nie
udałoby mu się spełnić największego marzenia.
Po powrocie z Korei do
Kleszczowa Błażej Adamus ma
pracy więcej niż dotąd. W jego
salonie zrobiły się spore zaległości, spowodowane częstymi wyjazdami i treningami.
To tylko niewielka część trofeów,
- Poza tym moim najważniejszym
jakie B. Adamus zdobył na
celem jest poświęcić jak najwięcej czamistrzostwach fryzjerów
su rodzinie, odpocząć po zawodach i
przygotować córkę do jej pierwszych zawodów fryzjerskich. Jest
dla mnie ważne, by Wiktoria potraktowała ten start raczej jako dobrą zabawę niż przykry obowiązek - dodaje pan Błażej.
Córka Wiktoria już wkrótce ma walczyć o tytuł mistrzyni Polski
wśród juniorów.
JS
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„Calineczka” na scenie GOK
rzygotowane przez kleszczowskie przedszkole przedstawienie zostało zaprezentowane 18 marca w sali widowiskowej
GOK w Kleszczowie. Treść „Calineczki” zna od dzieciństwa każdy z nas. Mimo to chętnie wracamy do tej baśni, która opowiada o
wielkiej potrzebie miłości, o spełnionych marzeniach i o tym, że nikt
nie powinien być samotny.
Amatorski, ale wzruszający, rozgrywający się w bogatych dekoracjach i na profesjonalnej scenie spektakl obejrzało ponad 220 widzów, którzy kupili wcześniej bilety – cegiełki. Na widowni obecna
też była grupa dzieci z piotrkowskiego Domu Dziecka, a także dyrektor tej placówki Danuta Malik.
W aktorskie role oprócz dzieci z dwóch najstarszych grup
przedszkola wcielili się rodzice: Elżbieta Antosiewicz (Kobieta),
Agnieszka Wietek-Białek (Ropucha), Karol Jakubik (syn Ropuchy),
Michał Marcinkowski (Kret), Magdalena Tomczewska-Olas (Jaskółka), Paulina Ochocka (Motyl), Agnieszka Kułak (Myszka), Mateusz Ochocki (Chrabąszcz). Aktorską ekipę dorosłych uzupełniła nauczycielka Wioletta Ratajczyk (Czarownica). Reżyserią „Calineczki”
zajmowały się nauczycielki Emilia Jarząbek i Iwona Zakolska.
Po spektaklu odbył się kiermasz wielkanocnych ozdób. Zostały
one wykonane podczas specjalnych warsztatów zorganizowanych
dla dzieci i ich rodziców przez przedszkole w Kleszczowie. Suma
zebrana do końca marca wyniosła 4483,45 zł. Organizatorzy chary-

P

tatywnej akcji liczą na jeszcze większe wpływy, bo przygotowali do
sprzedaży płyty DVD (w cenie 10 zł) z nagraniem kleszczowskiego
przedstawienia.
Niezwykle cenna inicjatywa przedszkola stała się okazją do wyzwolenia niecodziennych emocji i wielkiej aktywności rodziców i nauczycieli. A aktorskie doświadczenia dzieci powinny procentować
w czasie ich szkolnej edukacji.
JS
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Misterium Męki Pańskiej
w Łękińsku
Podstawowej w Łękińsku wprowadzeniem w obrzęW Szkole
dowość Wielkiego Tygodnia są od lat przygotowywane wła-

snymi siłami misteria Męki Pańskiej. 23 marca uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście
mogli wspólnie przeżywać ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa.
- Tegoroczne misterium miało skłonić widzów do zastanowienia
się, co zrobiliby widząc, jak żywy Jezus staje ponownie przed sądem – mówi dyrektor Katarzyna Bębnowska. - Czy razem z innymi krzyczeliby „Na krzyż z nim?” czy może jak Piotr wstydziliby się
przyznać do Jezusa?
Foto: A. Krupski

W przedstawieniu wzięło udział 25 aktorów z klas IV-VI. Wcielili
się w role apostołów, Piłata, żołnierzy, arcykapłanów, Maryi, Weroniki, Szymona z Cyreny. Z powodu nieoczekiwanej choroby ucznia,
który w misterium miał zagrać Jezusa, jego rolę przejął nauczyciel historii M. Rejniak. Historia Męki Pańskiej „Dokąd zmierzasz?”
została przygotowana przez katechetkę W. Pacholik i pedagoga
szkolnego N. Podlejską.Swój udział w przygotowaniu misterium
mieli także inni nauczyciele i pracownicy szkoły.
Obszerną galerię ze zdjęciami zamieszczono na stronie www.
splekinsko.pl.
JS

Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

z klasy III a zajęła pierwsze miejsce w kategorii „fotografia”. Przedstawiła zawód pilota wycieczek.
● W konkursie profilaktycznym „Jeśli nie komputer to…” zorganizowanym przez gimnazjum w Kleszczowie komisja konkursowa
wskazała następujących laureatów: I miejsce – Magdalena Wójcik
(kl. III a); II miejsce – Paweł Oleszczyk (kl. I d); III miejsce – Svenja
Mikłaszewska (kl. II c).
● W szkolnym konkursie plastycznym (graficznym) na logo
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie komisja konkursowa wybrała pracę Jakuba Pustelnika - ucznia klasy II b.

Zostali czytelnikami szkolnej biblioteki
Turniej pierwszaków o fanty Kubusia Puchatka połączony był z
pasowaniem uczniów klasy I a i I b na czytelników biblioteki szkolnej w SP Łękińsko. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością bajki o Kubusiu Puchatku, ale również innych baśni i opowiadań. Rywalizowali też w innych zadaniach i konkursach. Na
koniec uroczystości „Kubusiowi przyjaciele” losowali fanty w specjalnej loterii.

Wyróżnieni w „Stypendiadzie”
„Stypendiada Wczesnoszkolna” to ogólnopolska rywalizacja,
w której najlepsi uczniowie klas I-III szkół podstawowych mogą rywalizować w konkursach: czytelniczym, matematycznym, ortograficznym i plastycznym. Spośród uczniów SP Kleszczów wyróżnienia i tytuł finalisty w konkursie czytelniczym otrzymali: Aniela
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ciąg dalszy ze str. 4

O dawstwie szpiku
w 2008 roku, kiedy był jeszcze uczniem liceum. W ubiegłym roku został zakwalifikowany do oddania krwi obwodowej dla chorej osoby z Niemiec.
Lekarka z łódzkiego Ośrodka Dawców Szpiku CSKiS Uniwersytetu Medycznego Anna Piłat
(na zdjęciu) w bardzo szczegółowej prezentacji
opowiedziała o historii rozwoju zabiegów związanych z przeszczepem szpiku kostnego. Poinformowała też uczniów: o sytuacjach, w których
możliwy jest przeszczep; o tym, kto może zostać dawcą; jak wygląda rekrutacja dawców; jakie choroby, albo też przemijające okoliczności
uniemożliwiają wpisanie się do rejestru potencjalnych dawców szpiku.
Spotkanie z uczniami kleszczowskich szkół w auli SOLPARKU zorganizowane zostało z inicjatywy Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie.
Była to akcja przygotowująca do kolejnej już rejestracji potencjalnych daw-

ców szpiku kostnego - Kleszczowskiej Szpikomanii. Zostanie ona przeprowadzona w SOLPARKU w piątek 15 kwietnia.
JS
Wieczorek (kl. II b), Julia Lizak (kl. II d), Bartłomiej Kołba (kl. III c),
Wiktor Falarz (kl. III b) i Kacper Antosiewicz (kl. III a). W konkursie
plastycznym wyróżnienie i tytuł finalisty otrzymali uczniowie: Samuel Skurkiewicz (kl. II b), Julia Sciebura (kl. III a) i Maria Nagoda (kl. III a).

Spędzili weekend w Lubochni
18 i 19 marca odbył się VII Rajd „Weekend w Lubochni po angielsku i niemiecku”. Brali w nim udział członkowie SK PTSM ze
szkoły podstawowej w Kleszczowie pod
opieką Agnieszki Szczęsnej i Agnieszki Skóry, a także grupa członków SK PTSM w
kleszczowskim gimnazjum pod opieką Ilony
Ziemby. Uczniowie z naszej gminy zaznaczyli swój udział w rajdzie kilkoma sukcesami. Drużyna gimnazjalistów: Weronika Frankowska, Łucja Tkacz, Kinga Wysocka i Filip
Anszperger (na zdjęciu) zdobyła I miejsce za
„Prezentację w języku angielskim” w kategorii „Gimnazjum”. Gimnazjalistka Daria Gajda
(kl. I c) wywalczyła drugie miejsce w konkursie wiedzy o gminie Lubochnia. W głównym
zadaniu konkursowym, którym było zaprezentowanie wesołej scenki w języku angielskim, uczniowie podstawówki zajęli pierwsze miejsce. Zdobyciem III miejsca zakończył się
natomiast udział Mikołaja Grzybka w konkursie wiedzy o gminie Lubochnia.
Opracował JS z wykorzystaniem informacji
i zdjęć udostępnionych przez szkoły samorządowe
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Oferta ZSP
na nowy rok szkolny

9

Władze OSP na nową
kadencję

sprawozdawczo-wyborczych, które odbyły się we
nowym roku szkolnym Technikum Nowoczesnych TechW nologii
Po zebraniach
wszystkich jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej, działająim. Jana Pawła II w Kleszczowie otworzy pierwszą

klasę ze specjalnością technik mechatronik. Po ukończeniu nauki absolwent TNT posiądzie następujące kwalifikacje: ● montaż
urządzeń i systemów mechatronicznych, ● eksploatacja urządzeń
i systemów mechatronicznych, ● projektowanie i programowanie
urządzeń i systemów mechatronicznych. W procesie rekrutacji do
kleszczowskiego technikum uwzględniane mają być wyniki z takich
przedmiotów, jak: język polski, matematyka, fizyka i informatyka.
Bardziej zróżnicowana została oferta Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Uczniowie klasy I a będą
mieć do wyboru dwa profile: matematyczny i językowy. W procesie rekrutacji (poza językiem polskim i językiem obcym obowiązkowym) w pierwszym przypadku będą brane pod uwagę wyniki z fizyki i matematyki, w drugim zaś - historii i geografii.
W klasie I b można będzie wybrać profil sportowy z rozszerzoną ilością zajęć z WF (przy rekrutacji pod uwagę będą brane oceny
z biologii i WF), albo profil medyczno-ratowniczy (tu poza językami
liczyć się będą wyniki z biologii i chemii).
Dodajmy jeszcze, że uczniowie, którzy w LO wybiorą profil matematyczny mogą liczyć na rozszerzony program nauczania j. angielskiego, matematyki i fizyki. W przypadku profilu językowego
będą to języki polski i angielski oraz geografia, a ponadto 2 godziny
tygodniowo nauki języka hiszpańskiego (od podstaw). Profil sportowy oznacza obowiązkowe 3 godz. dodatkowych zajęć sportowych
i rozszerzony program angielskiego, biologii i geografii. Uczniowie,
którzy zdecydują się na profil medyczno-ratowniczy będą mieć dodatkowo 3 godz. zajęć z tego właśnie zakresu, a w rozszerzonym
wymiarze - j. angielski, biologię i chemię.
Z tą szczegółową ofertę kształcenia zostali zapoznani uczestnicy Dnia Otwartego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Potencjalni uczniowie ZSP mogli obejrzeć sale i pracownie
lekcyjne, poznawali też dorobek obu szkół. „W godzinach 12.0016.00 były występy artystyczne, taneczne w auli, doświadczenia
fizyczno-chemiczne, warsztaty mechatroniczne, pokaz pierwszej
pomocy przedmedycznej, promocja zdrowego stylu życia, pokazy
matematyczne z wykorzystaniem tablic interaktywnych, warsztaty
„język hiszpański i język angielski w praktyce”, prezentacja robotów
i nowoczesnego sprzętu mechatronicznego, pokazy gimnastyki artystycznej i aerobiku, pokazy zumby oraz tańców współczesnych i
klasycznych, zielona loteria w atrakcyjnymi wygranymi. Przez cały
czas grał zespół muzyczny, a w kawiarence młodzież częstowała samodzielnie przygotowanym przepysznym ciastem” – czytamy w relacji z Dnia Otwartego, zamieszczonej na internetowej stronie ZSP.
JS

cych na terenie gminy Kleszczów, ukonstytuowały się władze na nową,
4-letnią kadencję. Podajemy skład zarządów (z podziałem na funkcje)
oraz skład komisji rewizyjnych:

●A
 ntoniówka: Ryszard Komorowski (P), Kazimierz Roczek (N), Sylwester Sosnowicz (S), Mariusz Sobociński (SK), Arkadiusz Sosnowicz (G)
KR: Marcin Żelazko, Mieczysław Sukiennik, Mateusz Sosnowicz
● Czyżów: Jan Kaczmarek (P), Czesław Biegański (WP), Grzegorz
Bujacz (N), Dariusz Fryś (S), Tadeusz Ciesielczyk (SK), Zbigniew
Blada (G), Mariusz Bielecki (CZ)
KR: Agnieszka Ciesielska, Piotr Skalski, Andrzej Krawczykowski
●D
 ębina: Krzysztof Pabich (P), Andrzej Zieliński (WP), Przemysław
Komór (N), Jan Olczak (S), Marian Turczanik (SK)
KR: Roman Trzciński, Michał Drozd, Stefan Urbański
●K
 amień: Józef Bartoszewski (P), Czesław Urbański (N), Zenon Bartoszewski (S), Teresa Urbańska (SK), Zbigniew Komor (CZ)
KR: Rafał Mielczarek, Grzegorz Urbański, Zdzisław Chojnowski
●K
 leszczów: Lechosław Baryła (P), Mariusz Kopeć (WP), Dariusz
Trędkiewicz (N), Piotr Michalczyk (S), Krzysztof Michałek (SK), Sławomir Dudziński (G), Kamil Szczęsny (CZ)
KR: Jacek Jakubczyk, Wojciech Ciupa, Sebastian Michalczyk
●Ł
 ękińsko: Wojciech Pikus (P), Karol Bugajski (WP), Rafał Moreń
(N), Grzegorz Rejek (ZN), Remigiusz Krawczyk (S), Stanisław Cebula (SK), Sylwester Kałka (G), Michał Rejniak (K)
KR: Katarzyna Wojewoda, Jacenty Kociniak, Jacek Pacholik
●Ł
 uszczanowice: Dariusz Woszczyk (P), Małgorzata Śluga (WP),
Bogdan Osiewicz (N), Tomasz Olbrych (ZN), Jan Rejek (S), Jarosław
Bartoszewski (SK), Tadeusz Paciorek (G), Mariola Rybarczyk (CZ),
Krzysztof Łętos (CZ)
KR: Artur Frach, Andrzej Podawca, Marcin Zybura

Zebranie OSP w Łuszczanowicach. Od lewej: Jan
Rejek, Dariusz Woszczyk, Jarosław Bartoszewski,
Bogdan Osiewicz, Mariola Rybarczyk.

●W
 olica: Karol Muskała (P), Marek Muskała (WP), Piotr Blada (N),
Marek Szczepocki (ZN), Tomasz Muskała (S), Czesław Różycki
(SK), Lech Krawczyk (G)
KR: Ireneusz Muskała, Karolina Dąbrówka, Artur Koch
●Ż
 łobnica: Zbigniew Wysocki (P), Zbigniew Kątny (N), Grzegorz Zatorski (ZN), Grzegorz Wysocki (S), Bogdan Czyżycki (SK)
KR: Michał Jasek, Karol Niewieczerzał, Leszek Moskot
Znaczenie skrótów: P - prezes, WP -wiceprezes, N - naczelnik, ZN zastępca naczelnika, S - sekretarz, SK - skarbnik, G - gospodarz, K kronikarz, CZ - członek zarządu, KR - Komisja Rewizyjna (pogrubioną
czcionką podane nazwisko przewodniczącego).
JS
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Strażacka wiedza uczniów
eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju WieW powiatowych
dzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież zapobiega poża-

rom i chroni środowisko” brało udział 30 uczniów, którzy zapewnili
sobie awans dzięki eliminacjom na szczeblu gminnym. 30 marca w
Bełchatowie uczniowie rozwiązywali test, sprawdzający ich wiedzę
w takich dziedzinach, jak ochrona środowiska oraz działania związane z ochroną przeciwpożarową. Później odpowiadali na pytania
konkursowej komisji, w której zasiedli m.in. przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej.
W I grupie wiekowej, obejmującej uczniów szkół podstawowych
trzecie miejsce wywalczył uczeń trzeciej klasy Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Łękińsku - Maksymilian Muskała. W II grupie
wiekowej (gimnazja) Kinga Wysocka z Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie uplasowała się na drugim miejscu.
W gronie najstarszych uczniów (III grupa wiekowa) zwycięstwo
odniósł Marcin Muskała - uczeń Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Marcin będzie reprezentował powiat bełchatowski w kolejnym etapie konkursu.
JS
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Sport
Terminarze rozgrywek
Okręgowa klasa B, grupa 2
23.04. - KS Alfa - MKS Pilica II Przedbórz, godz. 15.00
14.05. - KS Alfa - LKS VIS Gidle, godz. 15.00
28.05. - KS Alfa - LZS Piast Krzywanice, godz. 15.00
12.06. - KS Alfa - KS Grocholice Bełchatów, godz. 14.00
Klub Alfa rozgrywa swoje mecze na boisku w Wolicy.

Sport
W szkolnym sporcie
Koszykarskie półfinały. Hala SOLPARKU była 17 marca areną
półfinałów wojewódzkich w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców.
W turnieju wzięły udział trzy zespoły dziewcząt (ZSP nr 4 Bełchatów, ZSP nr 2 Piotrków Trybunalski i II LO Radomsko) i trzy drużyny chłopców (I LO Piotrków Trybunalski, ZSE-E Radomsko i ZSP
nr 3 Bełchatów). Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym.
Do etapu wojewódzkiego dostały się koszykarki II LO w Radomsku
oraz koszykarze z I LO w Piotrkowie Trybunalskim.
Tenis stołowy. W ramach Licealiady rozegrane zostały w Zelowie
półfinały wojewódzkie w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.
Zawodniczki reprezentujące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kleszczowie (Katarzyna Mroczkowska, Sandra Jabłońska, Karolina Marszał) zajęły V miejsce, a uczniowie ZSP (Jakub Kuśmierski,
Mateusz Gałczyński) - miejsce drugie. Chłopcy wywalczyli awans
do finałów wojewódzkich.
Czwarte miejsce siatkarzy. W powiatowym turnieju piłki siatkowej
chłopców rywalizowało siedem szkół. Reprezentacja ZSP w Kleszczowie (Przemysław Dawid, Maciej Jarząbkowski, Maciej Jędrzejczyk, Maciej Kaniewski, Jakub Kępa, Patryk Kołodziejczyk, Patryk
Niedbała, Dominik Skrzypek, Damian Telążka, Hubert Zarzeczny i
Kacper Ziółkowski) po wyrównanych pojedynkach zajęła czwarte
miejsce. Opiekunami podczas zawodów byli M. Jarząbkowski i R.
Pawlicki.

Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 1100 m kw.
w miejscowości Łękińsko.

Tel. 501-383-101
S P R Z E DA Ż
● piasku budowlanego
● ziemi ogrodniczej, z dodatkiem torfu i próchnicy
● drewna opałowego (suche sosnowe)

Tel. 693-938-017

Kupię działkę rolno-budowlaną
na terenie gminy Kleszczów i w okolicy
(najlepiej przy lesie) od 5 do 15 arów.
Tel. 501 287 520.

Sport
Zaczyna się sezon biegowy

Radosław Berencz z LKS Omega Kleszczów uczest20 marca
niczył w Biegu Wiosennym w Chorzowie. Na 10-kilometro-

wej trasie uzyskał wynik 33 minuty 55 sekund. W klasyfikacji generalnej zajął V miejsce, a w swojej kategorii wiekowej - pierwsze.

Sport
Siatkarki wygrywają
ramach rewanżowej rundy Amatorskiej Ligi Piłki Siatko-

W wej Kobiet siatkarki Omegi Kleszczów rozegrały dwa zwycięskie mecze: 8 marca wygrały z zespołem Czarnych Szczerców

3:1, natomiast 25 marca pokonały 3:0 drużynę Siatkarza Drużbice.
W barwach Omegi w tych meczach wystąpiły na parkiecie następujące zawodniczki: A. Lis, K. Sudak, A. Dworzyńska, A. Frączek, N.
Kowalczyk, P. Woch - libero, K. Sikorska, M. Rochowska, M. Balcerowicz, W. Gala, E. Bugajska – libero. Zawodniczką MVP dwukrotnie wybrana została Aleksandra Dworzyńska.

KOREPETYCJE
• fizyka • chemia •
Tel. 601-692-345
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Sport
Celnie uczcił Dzień Kobiet
gronie młodzików ze strzeleckiego Klubu 10-ka z Radomska startuje mieszkaniec Wolicy - Wiktor Blada. Podczas zorganizowanych z okazji Dnia Kobiet zawodów strzeleckich w Łodzi Wiktor wystąpił w konkurencji „pistolet pneumatyczny 30
strzałów”. Z łącznym wynikiem 237 punktów zajął drugie miejsce. Drugie miejsce w kategorii młodzików Wiktor (na zdjęciu) zajął także występując w zawodach wojewódzkich
„Puchar wiosny”, które 2 kwietnia odbyły się w Bełchatowie.
- W Klubie 10-ka Wiktor Blada jest jedynym młodzikiem z gminy
Kleszczów - informuje Sławomir Dziegieć, przedstawiciel klubu. W tym roku Wiktor został powołany do kadry wojewódzkiej. Mieszkańcy gminy Kleszczów są też w gronie seniorów. To Paweł Blada
z Wolicy (tata Wiktora), Henryk Olbrych i Andrzej Podawca z Łuszczanowic oraz Zdzisław Pietrzyk i Krzysztof Piątczak ze Żłobnicy.
Radomszczański klub przyciąga pasjonatów strzelectwa z Bełchatowa i terenu powiatu bełchatowskiego, z Piotrkowa, Sulmierzyc, a
także Częstochowy.

W

Sport
Turniej w podnoszeniu ciężarów

marca w kompleksie SOLPARK odbył się V Turniej o Puchar SOLPARKU

13 w Podnoszeniu Ciężarów. Na scenie auli o puchar rywalizowało 9 zawodni-

czek i 18 zawodników z klubów Budowlani Opole, LKS Dobryszyce, Lechia Sędziszów,
AJD Częstochowa, Włókniarz Konstantynów, Gryf Bujny i Omega Kleszczów. W drużynie reprezentującej sekcję podnoszenia ciężarów Omegi wystąpiło
sześcioro zawodników: Sylwia Oleśkiewicz (mistrzyni Europy juniorek),
Klaudia Ołubek (wicemistrzyni Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży),
Aleksandra Kopka, Michał Kacprzyk,
Szymon Koper i Oskar Ołubek. W rywalizacji kobiet zwyciężyła Sandra
Kowalska (LKS Dobryszyce) przed
Sylwią Oleśkiewicz z Omegi. W gronie mężczyzn najlepszy wynik uzyskał Bartłomiej Barth (Budowlani Opole). Organizatorami i współorganizatorami turnieju
były: Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów w Łodzi, SOLPARK Kleszczów, Gmina
Kleszczów, LKS Omega Kleszczów i Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Impreza odbywała się pod patronatem Wójta Gminy Kleszczów.
(opr. JS)

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

GOK informuje i zaprasza
Uczyli się na warsztatach

Dwa rodzaje zajęć warsztatowych, zorganizowanych w marcu przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, miało związek z tematyką
wielkanocną. Panie z lokalnego Klubu Seniora, które 16 marca przyszły do domu kultury w
Żłobnicy uczyły się wykonywania kwiatów z bibuły. Efektem wycinania, skręcania, zwijania i
rolowania barwnego materiału były tradycyjne
palmy wielkanocne. 20 marca w Niedzielę Palmową można je było zanieść do poświęcenia,
chwaląc się przy okazji samodzielnie wykonanym dziełem.
Kolejne, poprzedzające Wielkanoc warszta-

ty zostały poświęcone technice decoupage’u,
czyli zdobienia różnych przedmiotów bądź powierzchni poprzez oklejanie ich wzorami z papieru. Zajęcia nazwane „Wielkanocne ozdabianie” przeznaczone były dla wszystkich
chętnych. Zorganizowano je 23 marca.

Propozycje teatralne i muzyczne

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie organizuje w piątek 29 kwietnia wyjazd do Teatru
Nowego w Łodzi na spektakl „Przyjazne dusze”. Cena - 15 zł, ilość miejsc ograniczona.
Wyjazd o godz. 16.45 z parkingu przed siedzibą GOK w Kleszczowie.
***
W niedzielę 1 maja GOK organizuje wyjazd do
Atlas Areny w Łodzi na koncert Hansa Zimmera - kompozytora muzyki filmowej. Bilety do nabycia w Atlas Arenie (tel. 42/ 272 15 07, www.
atlasarena.pl) lub za pośrednictwem GOK w
Kleszczowie w cenie od 179 zł do 499 zł.
GOK w Kleszczowie pokrywa koszty transportu. Wyjazd o godz. 18:00 z parkingu przy GOK
w Kleszczowie.
***
Osoby dorosłe mogą już kupować bilety w cenie 30 zł na komediowy spektakl teatralny „Pozory mylą”. Jest to produkcja częstochowskiej
agencji artystycznej Certus. Przedstawienie
zostanie zaprezentowane w sobotę 7 maja
o godz. 19.00 na scenie GOK w Kleszczowie. W obsadzie tego spektaklu wystąpią: Olga
Bończyk, Anna Iberszer, Anna Smołowik, Kacper Kuszewski, Piotr Ligienza. Reżyseria: Gabriel Gietzky.
Bilety (w cenie 30 zł) do nabycia w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00, wtorek
w godz. 8.00-18.00).

Warsztaty taneczne hip-hop

21 marca na pierwsze zajęcia taneczne, których celem jest nauka tańca hip-hop, przybyło
do sali GOK prawie 20 osób. Od tamtej pory na
kolejnych poniedziałkowych warsztatach, prowadzonych przez instruktora tańca z Centrum
Tańca UP Studio w Bełchatowie, spotyka się
oddzielnie grupa dziecięca (godz. 17-18) i oddzielnie młodzieżowa (godz. 18-19).
Do obu grup mogą się jeszcze dopisać osoby chętne. Zajęcia potrwają do czerwca, być
może będą też kontynuowane po wakacjach.

Ilu chętnych
na letni wypoczynek?

Do 11 lutego GOK w Kleszczowie przyjął zapisy 575 uczniów i studentów na wypoczynek letni.
Największa grupa (133 gimnazjalistów) skorzysta z 14-dniowego obozu edukacyjno-rekreacyjnego na Pojezierzu Mazurskim lub Suwalskim
z elementami survivalu.
Rodzice najmłodszych uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) mieli do wyboru zapisanie
dziecka na 2-tygodniowy obóz teatralno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim, albo tygodniowy
obóz muzyczno-rekreacyjny w górach. Z pierwszej oferty skorzysta 63 dzieci, z drugiej – 64
dzieci.
Pobyt nad Morzem Bałtyckim wybrało 86
uczniów klas IV-VI. Na obóz na Pojezierzu Mazurskim lub Suwalskim zgłoszono natomiast 52
uczniów klas IV-VI.
Z wyjazdu na zagraniczne 2-tygodniowe obozy
turystyczno-edukacyjne w Czarnogórze, połączone z poznawaniem kultury i historii regionu,
skorzystają dwie grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Jedna liczyć ma 89,
a druga 88 osób.
Przypomnijmy, że wypoczynek dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie naszej gminy,
organizowany ze znacznym dofinansowaniem z
budżetowych pieniędzy, został zaplanowany na
ostatnie dni czerwca oraz lipiec.
Opr. JS
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Prosto
z SOLPARKU
Finalistki wyborów miss w SOLPARKU
SOLPARK staje się miejscem chętnie wykorzystywanym do różnych projektów.
Odbyła się tu sesja Ilony Felicjańskiej, nagrywany był teledysk zespołu Cliver i InVox, a 3 kwietnia SOLPARK gościł finalistki wyborów Miss Politechniki Łódzkiej.
Na terenie kompleksu goście spędzili ponad 5 godzin. Efekt pracy to profesjonalna sesja fotograficzna na basenie oraz
w strefie SPA. Finał wyborów Miss PŁ odbędzie się 21 kwietnia. Efekty pracy fotografików obejrzą uczestnicy finałowej
gali. Można je też podziwiać na fanpage’u SOLPARKU.
Otwarcie sezonu grillowego
Dzień przed weekendem majowym, w sobotę 30 kwietnia SOLPARK zaprasza na
otwarcie sezonu grillowego. Od godz.
16:00 będzie można posilić się pysznymi
daniami z grilla w miło zaaranżowanym
patio na świeżym powietrzu.
SOLPARK w majówkę
SOLPARK informuje o godzinach otwarcia obiektu podczas zbliżającej się majówki – od 30 kwietnia do 3 maja. W tych
dniach obowiązywać ma następujący harmonogram: • basen - 9:00-22:00 • strefa SPA - 12:00-22:00 • strefa gier - 14:0022:00
Naucz się pływać!
SOLPARK umożliwia zdobycie umiejętności pływania jeszcze przed wakacjami.
Więcej informacji o profesjonalnej nauce
pływania dla dzieci i dorosłych - pod nr tel.
44/ 731 65 01.

