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Sukcesy 
w powiatowym 

konkursie
Główna nagroda w kategorii „przed-

szkola” dla Publicznego Przedszkola Sa-
morządowego w Kleszczowie oraz drugie 
miejsce w kategorii „szkoły podstawowe” 
dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Kleszczowie - to efekt udziału na-
szych placówek w Festiwalu Ekologicznej 
Twórczości Dzieci w Bełchatowie.

Więcej na str. 6

Wigilijne 
spotkania

W bożonarodzeniową tradycję wpi-
sują się spotkania opłatkowe - przede 
wszystkim w gronie rodzinnym, ale także 
w miejscach pracy, w stowarzyszeniach, 
w lokalnych wspólnotach. Opłatkowe spo-
tkania odbędą wkrótce w każdym z dzie-
sięciu sołectw naszej gminy.

- Serdecznie zapraszam na nie miesz-
kańców – mówi wójt Sławomir Chojnow-
ski. – Złożymy sobie życzenia, podzielimy 
się opłatkiem i przy wspólnym stole zasią-
dziemy do wigilijnych dań. Będą temu to-
warzyszyć najpiękniejsze polskie kolędy 
wykonywane przez wokalistów i zespo-
ły działające w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kleszczowie.

Harmonogram spotkań opłatkowych 
podajemy na str. 12.

Więcej na str. 12

Co roku w drugiej połowie listopada 
obchodzone są Dni Honorowego Krwio-
dawstwa PCK. To dobra pora, by mocniej 
niż zwykle propagować tematy związane 
z ochroną i promocją zdrowia, jak też popu-
laryzować ideę honorowego krwiodawstwa. 
Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie w 
ramach programu „Uczymy się ratować ży-
cie”, na którego realizację pieniądze przy-
znał Urząd Gminy, zorganizował 3-dniowe II 
Jesienne Spotkania Młodych Krwiodawców.

Więcej na str. 4-5

Ponad 25 tys. zł to finansowy efekt cha-
rytatywnego kiermaszu oraz dobrowolnych 
wpłat darczyńców na rzecz ośrodka preadop-
cyjnego, prowadzonego przez Fundację Ga-
jusz. Rada Rodziców przy przedszkolu w 
Łuszczanowicach i cały personel tej placów-
ki mogą być dumni z takiego wyniku. Poświę-
cili wiele prywatnego czasu i zaangażowa-
nia na przygotowanie i zebranie oferowanych 
na kiermaszu artykułów oraz zorganizowanie 
atrakcji towarzyszących, które także przynio-
sły dochód. Organizatorzy kiermaszu z wiel-
kim uznaniem mówią o hojności i ofiarności 
mieszkańców gminy Kleszczów i serdecznie 
im za to dziękują.

Uroczystość otwarcia Zakła-
du Produkcji Paliw Syntetycznych 
z Bioetanolu w Kleszczowskiej 
Strefie Przemysłowej nr 4 (Bogu-
miłów), zorganizowana 1 grudnia, 
zgromadziła liczne grono osób. Sta-
nisław Jabłoński, prezes zarządu 
Ekobenz sp. z o.o. podkreśla, że 
nie ma obecnie na świecie drugie-
go zakładu, w którym etanol prze-
twarzany byłby na syntetyczną ben-
zynę w oparciu o taką technologię, 
jaką zastosowano w Bogumiłowie.

Więcej na str. 5-12

Ekobenz rusza z produkcją 
syntetycznych paliw

Szlachetne akcje, zdrowa rywalizacja

Poruszająca ofiarność

Na akcję krwiodawstwa zgłosili
się m.in. ci uczniowie ZSP
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KRÓTKO
Górnicze święto

4 grudnia w Kleszczowie odbyły się obchody Barbórki. 
Uczestniczyli w nich mieszkańcy gminy, a także przedstawicie-
le Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Mszę św. w intencji gór-
ników KWB Bełchatów i ich rodzin odprawił w kleszczowskim ko-
ściele parafi alnym ks. arcybiskup Stanisław Nowak. Za przyjazd 
na górnicze święto i wspólną modlitwę podziękował mu wójt Sła-
womir Chojnowski. Obecnemu w kościele dyrektorowi KWB Beł-
chatów Marianowi Rainczukowi wójt oprócz podziękowań złożył 
życzenia z okazji Barbórki.

Świąteczne dekoracje
Od pierwszych dni grudnia rondo, plac przed Urzędem Gmi-

ny, kleszczowski park, kilkanaście latarń przy ul. Głównej, a tak-
że miejsca w pobliżu kościołów (także kościoła w Łękińsku) roz-
świetlają barwne dekoracje. Za ich wynajem, montaż i demontaż 
odpowiada spółka Multidekor z Piastowa, której projekt został wy-
brany w ogłoszonym przez gminę konkursie.

Wkrótce minie 11 rocznica
16 grudnia 2005 r. odbyło się poświęcenie pomnika Jana 

Pawła II, który stoi w kleszczowskim parku w sąsiedztwie kościo-
ła. Warto przypomnieć, że autorem tego pomnika jest znakomi-
ty polski rzeźbiarz Gustaw Zemła, specjalizujący się w tematyce 
sakralnej. Jego rzeźby w drewnie zdobią np. bełchatowski ko-
ściół Parafi i NMP Matki Kościoła, a niedawno cały cykl wykona-
nych przez niego płaskorzeźb ozdobił Świątynię Opatrzności Bo-
żej w Warszawie.

Nauczycielskie awanse
1 grudnia dwie nauczycielki Szkoły Podstawowej w Kleszczo-

wie uzyskały awans z nauczyciela kontraktowego na stopień na-
uczyciela mianowanego. Egzamin przed komisją zdały pomyśl-
nie: Wioleta Kimel (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej) oraz 
Barbara Najmrodzka (nauczyciel techniki i wychowawca świetli-
cy).

JS

Studenci odebrali stypendia
onad 100 studentów z gminy Kleszczów otrzymało solid-
ne wsparcie finansowe w postaci gminnych stypendiów 

motywacyjnych. Aby je uzyskać musieli terminowo złożyć wnioski 
o przyznanie stypendium, a także spełniać warunki konieczne do 
jego uzyskania.

22 listopada zostały rozpatrzone 103 złożone wnioski. Stypen-
dia motywacyjne za wyniki w nauce za rok akademicki 2015/2016 
przyznano 102 studentom. Jedno stypendium motywacyjne otrzy-
mał studiujący zawodnik LKS Omega Kleszczów za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie sportu. Łączna wartość wszystkich sty-
pendiów motywacyjnych to 230.170 zł.

Rozpatrzono ponadto siedem wniosków o przyznanie sty-
pendium socjalnego na pierwszy semestr roku akademickiego 
2016/2017. Po sprawdzeniu czy wnioskodawcy spełniają kryteria 
wymagane do przyznania stypendium socjalnego wszystkie wnio-
ski rozpatrzone zostały pozytywnie. W tym przypadku łączna kwota 
wsparcia wyniosła 6500 zł.

Wypłata stypendiów nastąpiła 30 listopada.
JS

Zakończyli sezonowe prace
minna spółka Zakład Komunalny „Kleszczów” zakończyła 
powierzone przez Urząd Gminy prace związane z utrzyma-

niem i konserwacją zieleni. Zlecenie obejmujące okres od 1 kwiet-
nia do 30 listopada obejmowało utrzymanie trawników (w tym ko-
szenie, podlewanie, wertykulację, dosiew trawy), pielęgnację drzew 
(usuwanie dzikich pędów i odrośli korzeniowych, zwalczanie cho-
rób i szkodników), skupin krzewów, pnączy i żywopłotów (m.in. pie-
lenie, cięcia formujące, zasilanie nawozem, podlewanie, ściółkowa-
nie korą, zwalczanie szkodników i chorób).

Pracownicy Zakładu Komunalnego „Kleszczów” zajmowali się 
też kompleksową pielęgnacją tzw. różanek czyli rabat obsadzo-
nych drobnokwiatowymi różami. To zadanie obejmowało odkrycie i 
rozkopczykowanie różanek na wiosnę, pielenie, usuwanie przekwi-
tłych kwiatostanów, podlewanie i ściółkowanie korą w trakcie se-
zonu wegetacyjnego, a także okrycie i kopczykowanie przed zimą.

Do zadań „Komunalki” należało ponadto wykaszanie terenów 
będących własnością gminy Kleszczów.

JS

Nagrodzeni za sukcesy 
artystyczne i sportowe

ndywidualne i grupowe sukcesy, odnoszone podczas ar-
tystycznych festiwali, przeglądów i konkursów oraz spor-

towych turniejów i zawodów rangi ogólnopolskiej, europejskiej 
czy światowej są w gminie Kleszczów dostrzegane i nagradzane. 
Umożliwiają to odpowiednie uchwały, przyjęte przez Radę Gminy. 
Zasady przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zostały ustalo-
ne w uchwale Nr XLIII/444/2010 Rady Gminy Kleszczów z 25 mar-
ca 2010 r.

Nagrodami fi nansowymi po 1300 zł zostali niedawno uhonoro-
wani śpiewacy i instruktorzy Kleszczowskiego Chóru Mieszanego 
„Sonore”. Przy przyznawaniu nagrody pod uwagę brane były dwa 
osiągnięcia chóru „Sonore”: wyśpiewane w październiku 2015 r. 
„Srebrne Pasmo” podczas VII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów 
o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni oraz nagroda „Srebrne-
go Pasma”, uzyskana także w Chełmie podczas XI Ogólnopolskie-
go Konkursu Kolęd i Pastorałek.

I

P

G

ciąg dalszy na str. 10

Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza IV przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż drewna pozyskanego z zadania 
„Rozbudowa drogi gminnej z Łękiń-

ska do Wolicy nr 101403E”.
♦ Drewno opałowe (sosna, topola) - 13,81 m3

♦ Drewno wielkowymiarowe -dłużyce (brzoza) - 3,16 m3

Minimalna cena wywoławcza brutto: ● opał sosna - 90,54 
zł, ● opał topola - 70,07 zł, ● W - brzoza - 158,19 zł.
Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy 
w Kleszczowie upływa 16.12.2016 r. o godz. 14.00. 
Szczegółowe informacje o przetargu wraz z wzorem oferty 
zainteresowani znajdą w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Kleszczów
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2015.1774. 
ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy 
w Kleszczowie przy ulicy Głównej 47 został wywieszony 
na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży, położonych w miejscowości Łuszczanowi-
ce Kol., gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, 
a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do 
publicznej wiadomości w prasie lokalnej, opublikowana bę-
dzie na stronie internetowej Gminy Kleszczów www.klesz-
czow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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KOMUNIKATY
Do 9 grudnia - zapisy na zimowe półkolonie 

Od 23 do 27 stycznia 2017 roku Szkoła Podstawowa 
im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku będzie organizować pół-
kolonie zimowe dla mieszkających na terenie gminy Klesz-
czów dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Zajęcia będą 
prowadzone w dni powszednie, w godz. 6.30-16.30 na tere-
nie gimnazjum w Kleszczowie oraz kompleksu SOLPARK.

Regulamin zapisów został udostępniony na stronie in-
ternetowej splekinsko.pl. Rodzice zainteresowani zapisa-
niem dzieci na półkolonie powinni zgłaszać się w sekretaria-
cie szkoły w godz. 7.30-15.30. Ostateczny termin składania 
zgłoszeń upływa 9 grudnia. Po tym terminie zgłoszenia nie 
będą przyjmowane. Od 12 grudnia w sekretariacie szkoły 
będzie udostępniona lista zakwalifi kowanych na półkolonie 
dzieci oraz (przy większej liczbie zgłoszeń) - lista rezerwo-
wa. Ze szkolnej strony www pobrać można kartę kwalifi ka-
cyjną do wypełnienia.

UWAGA: zaproponowany termin półkolonii zimowych 
może ulec zmianie i będzie obejmował ten tydzień stycznia, 
w którym nie będzie wyjazdu na ferie zimowe uczniów kl. I-
-III, organizowanego przez GOK w Kleszczowie.

Bezpłatna pomoc prawna
W ramach bezpłatnej pomocy prawnej organizowanej 

przez starostwa powiatowe od nowego roku punkt z dostę-
pem do takiej pomocy będzie też działał w gminie Klesz-
czów, a dokładniej w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 8. 
Harmonogram dyżurów: 

• poniedziałek - godz. 8.00-12.00
• wtorek - godz. 13.00-17.00
• środa - godz. 8.00-12.00
• czwartek - godz. 11.00-15.00
• piątek - godz. 11.00-15.00

Termin zapłaty za odbiór odpadów
Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim 

właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uisz-
czenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
iż z dniem 31 grudnia upływa termin zapłaty IV raty opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę można uiścić: ● w kasie Urzędu Gminy w Klesz-
czowie, ● u inkasenta, ● przelewem na rachunek bankowy 
wskazany w książeczce opłat.

Zimowy apel Zakładu Komunalnego
Zakład Komunalny „Kleszczów” zwraca się do miesz-

kańców gminy z apelem, by po opadach śniegu nie parko-
wali samochodów na jezdniach dróg gminnych i powiato-
wych. Ustawione na jezdniach pojazdy bardzo utrudniają 
przejazd pługów odśnieżających ulice. Duże fragmenty ulic 
pozostają wtedy nieodśnieżone.

Zakład Komunalny „Kleszczów” prosi także, by miesz-
kańcy nie odrzucali na jezdnię śniegu usuwanego z wjaz-
dów na własne posesje.

Informacje ważne dla pacjentów
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów poinformowała, że 

w grudniu lekarz pediatra będzie przyjmować pacjentów we 
wtorki 13, 20 i 27 w godz. 9:00-12:00 oraz w soboty 24 i 31 
w godz.9:00-12:00 w ośrodku zdrowia w Kleszczowie (po-
kój nr 116).

***
Grudniowe terminy przyjęć lekarzy endokrynologów: ● 

9 grudnia - prof. E. Sewerynek, ● 23 grudnia - dr M. Stuss.
Rejestracja - w dniu wizyty od godz. 8.00.

Podatki bez zmian
odczas listopadowego posiedzenia Rada Gminy Kleszczów zaj-
mowała się m.in. uchwałami podatkowymi. Zanim to nastąpiło rad-

ni zajęli się sprawą złożonej przez jedną z mieszkanek skargi na działania 
wójta gminy Kleszczów. Szczegółową analizą zdarzeń opisanych w skar-
dze oraz działań podjętych przez wójta gminy dla zapewnienia mieszkan-
ce dachu nad głową zajmowała się Komisja Rewizyjna. Rada Gminy za-
poznała się z przedstawionym stanowiskiem komisji i w podjętej uchwale 
uznała, że złożona skarga jest bezzasadna.

Na wniosek radnego Mariusza Rożniatowskiego radni zajęli się pro-
jektem stanowiska, wyrażającego sprzeciw wobec planów nowelizacji 
ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”. Efektem nowelizacji miałoby być 
drastyczne ograniczenie wpływów do budżetu gminy Kleszczów pienię-
dzy z opłaty eksploatacyjnej. W przyjętym uchwałą stanowisku Rada Gmi-
ny sprzeciwiła się ograniczaniu tejże opłaty do stawki 500 zł na głowę 
mieszkańca. „Zastosowanie takiego mechanizmu przełoży się wprost na dra-
styczne zmniejszenie dochodów gminy Kleszczów przy równoczesnym na-
ruszeniu praw nabytych. Tak radykalna zmiana godzi w samodzielność gmi-
ny zagwarantowaną przepisem art. 165 ust. 2 Konstytucji RP. Ze względu na 
przewidywalność skutków wprowadzenia zmian Rada Gminy Kleszczów sta-
nowczo protestuje przeciw projektowi nowelizacji ustawy prawo geologiczne i 
górnicze” - czytamy w przyjętym stanowisku.

Zajmując się uchwałami, dotyczącymi zawartości portfeli każdego z 
mieszkańców gminy, radni w pierwszej kolejności zatwierdzili taryfę dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 
na przyszły rok, a następnie wielkość dopłat do taryfowych grup odbior-
ców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków. W przyszłym roku mieszkańcy nadal będą płacić 0,10 zł za 1 m 
sześć. wody, a dopłata z budżetu gminy wyniesie 3,65 zł. Odbiorcy prze-
mysłowi zapłacą 1,80 zł. W ich przypadku dopłata gminy do 1 m sześć. 
wody wyniesie 2,08 zł. Za odprowadzenie metra sześciennego ścieków 
mieszkaniec gminy zapłaci 0,90 zł, podczas gdy dopłata gminy dla odbior-
cy ścieków wyniesie 3,98 zł. Dla odbiorców przemysłowych obowiązywać 
będzie stawka 2,71 zł za 1 m sześć., a wysokość dopłaty z budżetu gmi-
ny wyniesie 2,25 zł.

W porównaniu z rokiem 2016 w przyszłym roku nie ulegną zmia-
nie stawki podatku rolnego ani podatku leśnego. Podobnie będzie z po-
datkiem od środków transportowych i podatkiem od nieruchomości, przy 
czym dwie wprowadzone obniżki stawek (od gruntów pod wodami po-
wierzchniowymi i od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem re-
witalizacji) wynikają z obniżenia ustalanej przez ministra fi nansów górnej 
stawki tych podatków. 

Podczas sesji radni podjęli też m.in. uchwały w sprawach:
•  wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminy działki w Bogumiłowie 

pod gminną stację transformatorową,
•  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (0,47 ha) w Dębi-

nie,
•  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmi-

ny Kleszczów w latach 2017-2021,
•  Rocznego Programu Współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami po-

zarządowymi,
•  uchylenia trzech wcześniejszych uchwał, dotyczących zgody na zbycie 

przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów nieruchomości gruntowych.
JS

P

Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego 
w Łękińsku i Dyrektor Publicznego Przedszkola 
Samorządowego w Łuszczanowicach zatrudnią 

na podstawie umowy o pracę od dnia 1 stycznia 2017 roku 
pomoc administracyjno-biurową

w wymiarze po ¼ etatu (łącznie ½ etatu).
Wymagania: wykształcenie wyższe ekonomiczne lub fi nanse i rachun-
kowość.
Dokumentację (list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wy-
kształcenie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy skła-
dać do dnia 21.12.2016 r. w w/w placówkach oświatowych.
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Odkrywali nowe smaki
Kleszczowie, Rogowcu, Żłobnicy, Łękińsku i Dębinie od-
bywały się od 15 do 22 listopada kulinarne warsztaty. 

Uczestnicy pod okiem instruktorki reprezentującej Łódzki Ośrodek 
Doradztwa Rolni-
czego z siedzibą w 
Bratoszewicach mo-
gli uczyć się przy-
gotowywania dań, 
których część uzna-
wana jest w Łódz-
kiem za potrawy re-
gionalne.

Z zajęć szkole-
niowych, organizo-
wanych kolejny raz 
z inicjatywy Urzędu 
Gminy, skorzysta-
ło łącznie blisko 100 
osób. Najliczniejsze 
grono mieszkańców 

(25) zjawiło się podczas zajęć w Żłobnicy.
Niestety - zajęcia w Wolicy zostały odwołane, bo w zaplanowa-

nym terminie trwały jeszcze procedury odbiorowe wyremontowane-
go budynku miejscowego domu kultury.

JS

Ważne informacje  
o odpadach

Porządek i czystość na nieruchomościach niezamieszkanych

Gmina Kleszczów nie zdecydowała o objęciu gminnym syste-
mem odbierania odpadów nieruchomości niezamieszkanych (np. za-
kładów przemysłowych, placówek handlowo-usługowych, szkolnych, ga-
stronomicznych, hotelowych, ochrony zdrowia oraz wszystkich innych 
nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady ko-
munalne). Za odbiór odpadów komunalnych z takich obiektów odpowia-
da właściciel nieruchomości. Obowiązkiem właściciela jest pozbywanie się 
zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczy-
stości ciekłych w sposób zgodny z przepisami Ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminie i Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Kleszczów. W przypadku każdej niezamieszkanej nieru-
chomości, na której powstają odpady komunalne konieczne jest posiada-
nie umowy na odbieranie odpadów, podpisanej z uprawnionym przedsię-
biorcą.

Prosimy o zapoznanie się z uchwałą Rady Gminy Kleszczów w spra-
wie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klesz-
czów: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2016/2588/.

Odpady z budowy, rozbiórki, remontu obiektów

Wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na terenie budowy należy do wykonawcy 
robót budowlanych. Wykonawca taki powinien wyposażyć teren budowy w 
pojemniki na odpady komunalne, proporcjonalnie do ilości przebywających 
osób i zawrzeć umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 

Zasada ta dotyczy także odpadów budowlano-rozbiórkowych, takich 
jak gruz, styropian, pozostałości materiałów budowlanych i opakowania 
po nich (jeśli z umowy ze zleceniodawcą nie wynika nic innego). Na wyko-
nawcy robót budowlanych spoczywa odpowiedzialność w zakresie pozby-
cia się ich zgodnie z przepisami prawa. Obowiązuje bezwzględny zakaz 
spalania takich odpadów. Grożą za to kary przewidziane w kodeksie wy-
kroczeń. Przedsiębiorca prowadzący prace budowlane może odpowiadać 
przed Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska za niewłaściwe po-
stępowanie z odpadami i nielegalne ich unieszkodliwianie.

MK

ciągu trzech dni (23-25 listopada) w Kleszczowie były pro-
wadzone działania edukacyjne i pokazy, przeprowadzo-

no akcję honorowego krwiodawstwa, rejestrowano dawców szpiku. 
Oprócz Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Klesz-
czowie do organizacji II Jesiennych Spotkań Młodych Krwiodaw-
ców włączył się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, 
dzięki czemu odbyły się międzyszkolne zawody sprawnościowe.

O dawstwie szpiku i profilaktyce piersi
23 listopada w auli SOLPARKU młodzież z pierwszych klas 

ZSP uczestniczyła w wykładzie przedstawicielki łódzkiego Ośrod-
ka Dawców Szpiku. Dr Anna Piłat mówiła o tym, jak wielkie znacze-
nie w lecznictwie ma dawstwo szpiku, jak przebiega badanie osób, 
które chciałyby się znaleźć w Centralnym Rejestrze Niespokrew-
nionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej POLTRANSPLANT, 
a także o tym, jak przebiega poszukiwanie dawcy dla konkretnej, 
chorej na białaczkę osoby.

Następne spotkanie edukacyjne w auli SOLPARKU miało miej-
sce 24 listopada. Dotyczyło profilaktyki raka piersi i zostało zorga-
nizowane przez Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”. Dyplo-
mowana pielęgniarka Barbara Mucha mówiła o czynnikach ryzyka, 
o objawach nowotworu piersi, o diagnostyce oraz zaleceniach pro-
filaktycznych. Rak piersi jest ciągle jednym z najczęstszych no-
wotworów u kobiet w Polsce. Stanowi około 20% wszystkich za-
chorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Uczestniczki wykładu 
dowiedziały się m.in. o tym, że podstawą profilaktyki raka piersi jest 
regularne, samodzielne badanie.

Rywalizacja sześciu szkół
Główna część II Jesiennych Spotkań Młodych Krwiodawców 

zaplanowana została na piątek 25 listopada. W ramach Jarmarku 
Sportowego Młodych Krwiodawców zorganizowane zostały m.in. 
zawody sportowe 4-osobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjal-
nych.

W dwuetapowych zmaganiach brali udział uczniowie I, III i IV 
LO w Bełchatowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Beł-
chatowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie 
oraz drużyna gospodarzy - ZSP Kleszczów. W części pierwszej 
drużyny musiały wykazać się umiejętnościami zręcznościowo- siło-
wymi, natomiast w części drugiej przeprowadzono tzw. wyścigi rzę-
dów (fot. 1), podczas których uczniowie mieli do przebiegnięcia pe-
wien dystans z różnymi przeszkodami.

Ciekawe przerywniki edukacyjno-widowiskowe zostały przygo-
towane przez uczniów kleszczowskiego zespołu szkół. Demonstro-
wali oni najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej w różnych zdarzeniach wypadkowych. Były też pokazy 
szkolnych cheerleaderek.

Wysiłek uczniów, włożony w sportową rywalizację został sowi-
cie nagrodzony. Atrakcyjne nagrody rzeczowe, pozyskane dzięki 
współpracy ZSP w Kleszczowie ze sponsorami, otrzymali nie tylko 
zwycięzcy czyli drużyna z kl. II b LO w Kleszczowie (fot. 2), któ-
ra zgromadziła dorobek 72 pkt. Zdobywcami II miejsca okazali się 
uczniowie ZSP nr 3 w Bełchatowie (57 pkt.), a III miejsca  - I LO 
w Bełchatowie (50 pkt.).

W W
Szlachetne akcje, 

1
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Wyprodukują benzynę  
z etanolu

akład Produkcji Paliw Syntetycznych z Bioetanolu to jedna 
z najbardziej innowacyjnych inwestycji spośród tych, które 

kiedykolwiek były realizowane na terenie gminy Kleszczów. Inwe-
storzy pozyskali na nią unijne środki (prawie 21,6 mln zł) z progra-
mu Innowacyjna Gospodarka.

- Sam proces produkcyjny jest bardzo skomplikowany - mówi 
prezes S. Jabłoński. - Przebiega w systemie reaktorów na złożu ka-
talitycznym przy ciśnieniu ok. 20 barów i temperaturze ponad 300 
st. C. W tych warunkach zachodzi cały zestaw skomplikowanych 
reakcji chemicznych, w których wyniku z etanolu podawanego na 
reaktor otrzymujemy benzynę syntetyczną i wodę. Woda trafia do 
sieci kanalizacyjnej, zaś benzyna na kolumnach destylacyjnych jest 
poddawana rozdziałowi, dzięki czemu uzyskuje się biokomponent 
najwyższej jakości. Może on być dodawany do benzyn silnikowych, 
znajdzie też zastosowanie w produkcji tworzyw sztucznych.

Poszczególne obiekty produkcyjne, linie technologiczne i zbior-
niki położone są na rozległym terenie. Spółka Ekobenz, mająca sie-
dzibę w Lublinie, od Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów kupiła 
pod swoją inwestycję teren o łącznej powierzchni 5,5 hektara. Ge-
neralnym wykonawcą obiektów fabryki paliw syntetycznych w Bo-
gumiłowie została mająca siedzibę na terenie gminy Kleszczów fir-
ma Energomontaż - Północ Bełchatów sp. z o.o. Do wykonania 
części prac Energomontaż zaangażował podwykonawców – m.in. 
firmy BOCCARD Polska, Yokogawa Polska, Inter-Raf. W marcu 
2015 r. na placu budowy odbyła się uroczystość wmurowania aktu 
erekcyjnego.

***
Otwarty 1 grudnia zakład ma roczne zdolności produkcyjne na 

poziomie 22,5 tys. ton syntetycznych paliw. W ceremonii przecięcia 
wstęgi, zorganizowanej na bramie wjazdowej do części produkcyj-
nej, uczestniczyło dziewięć osób. Oprócz prezesa Stanisława Ja-
błońskiego i wiceprezesa Dariusza Tarasa z zarządu Ekobenz do 
biało-czerwonej wstęgi podeszli z nożycami przedstawiciele Rady 
Nadzorczej Ekobenz - przewodniczący Stanisław Adamiak oraz 
Piotr Bielecki, przedstawiciel rządu - wiceminister rozwoju Jerzy 
Kwieciński, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk oraz samorzą-
dowcy: wójt gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski oraz starosta 
bełchatowski Waldemar Wyczachowski. Agencję Rozwoju Przemy-
słu, która posiada 
30 proc. udziałów 
w spółce Ekobenz, 
reprezentował dy-
rektor Biura Inwe-
stycji Kapitałowych 
Mateusz Siepielski.

Po uroczystym 
przecięciu wstę-
gi i przemieszcze-
niu się uczestni-
ków uroczystości 
do najważniejsze-
go obiektu produk-
cyjnego nastąpiło poświęcenie fabrycznych instalacji. Dokonał go 
proboszcz Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie, ks. Andrzej 
Pękalski. Przed rozpoczęciem modlitwy podkreślił, że każda inwe-
stycja, każde budowanie jest kontynuacją boskiego dzieła stworze-
nia.

***
Prezes S. Jabłoński opowiadał o drodze, jaką przeszedł, by 

zrealizować swój pomysł budowy nowoczesnego zakładu produk-
cji ekologicznego paliwa:

- Postawiłem na produkcję chemiczną, a dokładniej właśnie na 
produkcję biokomponentów, bo one sprzyjają ochronie środowiska.

Dopisali goście oraz dawcy
II Jesienne Spotkania Młodych w Kleszczowie odbywały się 

pod honorowym patronatem starosty Powiatu Bełchatowskiego 
oraz Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Wagę im-
prezy, nastawionej głównie na edukowanie młodzieży i zachęcanie 
jej do dzielenia się z potrzebującymi własną krwią, docenili działa-
cze różnych szczebli Polskiego Czerwonego Krzyża. 25 listopada 
Kleszczów odwiedzili m.in. Sławomir Kaczyński z Zarządu Głów-
nego PCK, Jolanta Chełmińska - prezes Łódzkiego Oddziału Okrę-
gowego PCK oraz Jan Ogrodniczak - prezes Zarządu Rejonowego 
PCK w Bełchatowie.

W uroczystości wręczenia nagród wzięły udział: Joanna Guc - 
zastępca wójta gminy oraz Beata Michalczyk - wiceprezes zarządu 
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Równolegle z pokazami i zawodami, odbywającymi się w hali 
sportowej w SOLPARKU, w stałym miejscu (małej sali konferencyj-
nej naprzeciwko auli) trwała akcja honorowego krwiodawstwa (fot. 
3) oraz akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. W 
tej pierwszej dzięki udziałowi 20 osób pozyskano 9 litrów bezcen-
nego leku. W drugiej zaś centralny rejestr potencjalnych dawców 
szpiku wzbogacił się o 10 osób.

- To była dodatkowa, można powiedzieć ponadplanowa akcja 
krwiodawcza, jaką zorganizowaliśmy w tym roku - mówi wicepre-
zes Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie, Marek Kaczmar-
czyk. - Szósta i ostatnia z zaplanowanych na ten rok akcja hono-
rowego krwiodawstwa będzie miała miejsce w piątek 23 grudnia 
w godzinach od 9:00 do 14:00, jak zawsze w SOLPARKU. Już te-
raz serdecznie zapraszamy na nią naszych niezawodnych krwio-
dawców.

J. Strachocki

Z

zdrowa rywalizacja

ciąg dalszy ne str. 12
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Sukcesy 
w powiecie
festiwalu zorganizowanym przez 
Starostwo Powiatowe uczestni-

czyło 31 placówek z całego powiatu (15 
przedszkoli, 8 szkół podstawowych i 9 gim-
nazjów), które zgłosiły do scenicznych wy-
stępów prawie 500 osób. Konkursowe po-
kazy odbywały się 16 i 17 listopada w auli 
ZSP nr 3 w Bełchatowie.

Występ przedszkolaków w Kleszczowie 
został przygotowany jako przedstawienie 
noszące tytuł „Wpadka Kubusia Puchatka”.

- Dzieci przypomniały, że otaczająca 
nas przyroda jest bezcennym skarbem i 
należy się o nią troszczyć - mówi dyrektor 
przedszkola Małgorzata Szluga. - Głównym 
celem spektaklu było kształtowanie właści-
wych postaw ekologicznych.

Podstawówkę w Kleszczowie reprezen-
towała na festiwalu grupa teatralna „Otwar-
ci na Innych”. Przedstawiła spektakl, w któ-
rym stary dąb opowiada, w jaki sposób 
człowiek może mądrze korzystać z dobro-
dziejstw lasu.

- Widzów tego przedstawienia ucznio-
wie przekonywali, że powinniśmy dbać 
o otaczającą nas naturę i troszczyć się 
o zwierzęta, bo w ekosystemie każdy jest 
ważny i potrzebny - informuje opiekunka 
grupy teatralnej Renata Frach.

JS

W
Imieninowy koncert

17 listopada Szkoła Podstawowa w Łę-
kińsku obchodziła święto swojego patro-
na - Mikołaja Kopernika. Uroczystość roz-
poczętą odśpiewaniem hymnu szkoły 
zaszczycili swoją obecnością także goście 
z innych szkół naszej gminy. Uczniowie 
każdej ze szkół zaprezentowali się w „Imie-
ninowym koncercie pod gwiazdami”. W re-
pertuarze znalazły się takie przeboje jak: 
Zakazany owoc, Kiedy już będę dobrym 
człowiekiem, My Heart Will Go On, Czas 
na uczy pogody, Szkolny czas, najlepszy 
czas, Dozwolone do lat 18 czy Wyjątkowo 
zimny maj.

Okazją do zorganizowania tej uroczy-
stości były przypadające w tym roku roczni-
ce: 45-lecia nadania szkole imienia Mikoła-
ja Kopernika i 15-lecia nadania sztandaru.

Pierwsi w powiecie
Uczniowie klasy V i VI oraz dwóch 

uczniów kl. III b SP w Łękińsku uczestni-
czyło w powiatowym konkursie zorgani-
zowanym przez Miejskie Centrum Kultury 
w Bełchatowie PGE Giganty Mocy. Przy-
gotowali 7 lapbooków tematycznych „Ener-
gia morza”. Wśród ponad 60 prac z całego 
powiatu najwyżej oceniona została praca 
uczniów klasy V. Zwycięską drużynę two-
rzyli: Miłosz Małofiej, Antoni Rejek, Filip 
Gaik, Przemysław Muskała i Eryk Krzym-

piec. Konkurs służył popularyzacji wie-
dzy dotyczącej ochrony i zrównoważone-
go użytkowania oceanów, mórz i zasobów 
morskich.

Szkolne konkursy
7 grudnia to termin, w którym ucznio-

wie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w 
Kleszczowie mogli składać prace na kon-
kurs grafiki komputerowej - projekty kar-
tek bożonarodzeniowych. W tym samym 
terminie przyjmowane były prace uczniów 
w konkursach „Janusz Korczak i prawa 
dzieci”. Uczniowie klas I-II mieli przygoto-
wać najpiękniejszą koronę dla króla Maciu-
sia Pierwszego, ich starsi koledzy z klas III 
- laurkę dla Janusza Korczaka - obrońcy 
praw dzieci. Uczniów klas IV-V zaproszo-
no do konkursu literackiego list do Janusza 
Korczaka – patrona szkoły i obrońcy praw 
dzieci. Wyzwaniem dla szóstoklasistów 
było z kolei przygotowanie multimedialnej 
prezentacji „Korczak i dziecko”.

Gościli strażaków 
z Kamieńska

22 listopada w kleszczowskim gim-
nazjum ochotnicy z jednostki OSP w Ka-
mieńsku przedstawili uczniom klas III naj-
częstsze przyczyny pożarów, zasady 
postępowania, funkcjonowanie systemu in-
formacyjnego straży oraz działania straża-
ków. Omówili też konkretne przykłady akcji 
z udziałem OSP.

Festiwal edukacji 
zawodowej

Grupa uczniów gimnazjum odwiedzi-
ła bełchatowski „Ekonomik”, biorąc udział 
w lekcjach otwartych i wykładach, a tak-
że konkursach. W konkursie wiedzy o za-
wodach gimnazjaliści z Kleszczowa zaję-
li dwa najwyższe miejsca: Nikola Worpus 
była pierwsza, a Bartosz Nagoda - drugi. 
Podczas festiwalu obecni byli pracodaw-
cy i przedstawiciele firm i instytucji, które 
współpracują z „Ekonomikiem”.

Szkolne wieści

ciąg dalszy na str. 8

minny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kleszczowie zachęca 
mieszkańców Gminy Kleszczów do ubiegania się o jednorazową 

zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
Przypominamy, iż kwota możliwej do uzyskania zapomogi wynosi 4.000 

zł, a starać mogą się o nią rodzice (rodzic), opiekun prawny albo faktyczny 
dziecka, zamieszkujący na terenie Gminy Kleszczów co najmniej 12 miesię-
cy przed urodzeniem się dziecka. Istotne znaczenie ma faktyczne miejsce za-
mieszkania wnioskującego na terenie Gminy Kleszczów (potwierdzane m. in. 
oświadczeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej). Fakt za-
meldowania (czasowego albo stałego) stanowi okoliczność jedynie pomocni-
czą - decydujące jest zamieszkiwanie (tzn. przebywanie w określonym miej-
scu z zamiarem pobytu w tym miejscu), nie zaś adres wynikający z różnego 
rodzaju dokumentów (zameldowanie).

Uwzględniając marginalne przypadki wnioskowania o przyzna-
nie zapomogi przez osoby faktycznie niezamieszkujące na terenie gmi-
ny, przypominamy, iż złożenie oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie 
Gminy Kleszczów następuje pod rygorem odpowiedzialności karnej, co skut-

kuje możliwością zawiadomienia właściwych organów ścigania o ujawnio-
nych przypadkach nieprawdziwości złożonego oświadczenia.

Jedynie uzupełniająco pragniemy wszystkim świadczeniobiorcom przy-
pomnieć, iż organem właściwym w przypadku wszystkich świadczeń jest or-
gan właściwy dla miejsca zamieszkania uprawnionego (tzn. miejsca, gdzie 
określona osoba faktycznie przebywa z zamiarem pobytu), nie zaś organ 
właściwy według miejsca zameldowania (wpisanego np. w dowodzie osobi-
stym). Uwzględniając, iż świadczenia co do zasady są jednakowe we wszyst-
kich jednostkach pomocy społecznej, prosimy wszystkich świadczeniobior-
ców o weryfi kację powyższego (miejsca faktycznego zamieszkania i miejsca 
pobierania świadczeń), albowiem we wszystkich ujawnionych przypadkach 
pobierania świadczeń przez osoby niezamieszkująca na terenie Gminy 
Kleszczów, organ obowiązany jest prowadzić postępowania w celu uzna-
nia świadczeń za nienależne, a w konsekwencji żądać ich zwrotu. Powyż-
szy problem dotyczy zwłaszcza świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pro-
gramu 500+.

GOPS w Kleszczowie

G
Gminne becikowe i inne świadczenia z pomocy społecznej
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rogi Mikołaju. Bardzo lubię świę-
ta Bożego Narodzenia. Uwiel-

biam bawić się śnieżkami, lepić bałwana, 
ozdabiać pachnącą choinkę i słuchać kolę-
dy. W tym dniu również czekam najbardziej 
na Ciebie mój kochany św. Mikołaju. W tym 
roku chciałabym dostać psa zabawkę, któ-
ry szczeka i chodzi. Mogłabym się z nim ba-
wić cały dzień w domu, a wieczorem z nim 
spać. Czekam na Ciebie, Mikołaju. Zosia.” - 
to najdłuższy tekst korespondencji zawartej 
w jednej z prac przesłanych na tegoroczny 
mikołajkowy konkurs plastyczny, zorganizo-
wany przez GOK.

Mała Zosia dosłownie zrozumiała te-
mat konkursu i wystosowała samodzielnie 
pocztówkę do św. Mikołaja. Oprócz tekstu 
(w którym poprawiliśmy wszystkie błędy) 
dodała grafikę. Najbardziej zwracają w niej 
uwagę spadające z nieba razem z płatka-
mi śniegu serduszka i paczki. Zosia nagro-
dy w konkursie nie zdobyła.

Korespondencja Oli  kierowana do 
„świętego od prezentów” jest znacznie bar-
dziej lakoniczna: „Mikołaju czekam na Cie-
bie - Ola”. W pracy utrzymanej w tona-
cji biało-błękitno-złotej uwagę zwracają 
dwa rozśpiewane aniołki przy choince. Ten 
mniejszy to zapewne nie umiejący jeszcze 
pisać braciszek. Swoją pocztówką Ola dys-
kretnie informuje Mikołaja, że prezent powi-
nien być podwójny.

Nagrodzona III miejscem w katego-
rii klas IV-VI Weronika postanowiła wy-
słać świętemu kartkę z życzeniami. „Weso-
łych Świąt św. Mikołaju” - krzyczą widoczne 
z daleka litery na czerwonym tle. Central-
ną część pracy stanowi dom z żółtymi ścia-
nami i brązowymi okiennicami. To w jego 
kierunku zmierzają sanie, ciągnione przez 
radosnego renifera. Widząc drogowskaz 
z napisem „Mój dom” Mikołaj trafi niezawod-
nie do nadawczyni tej pocztówki.

Każda z 299 prac zgłoszonych na kon-
kurs plastyczny, to odrębna historia, opo-
wiedziana farbami, pastelami, a czasem 
bardziej wyrafinowaną techniką. Zdecy-
dowaną mniejszość stanowią prace w for-

mie pocztówki do św. Mikołaja. Zgłoszone 
do konkursu prace to najczęściej wizerun-
ki świętego i zimowo-świąteczne obrazki - 
z bałwankami, reniferami, sankami, choin-
kami i bombkami.

Wszystkie zaprezentowano na wysta-
wie w SOLPARKU. Laureaci, których 33 na-
zwiska można odczytać na jednej z plansz, 
towarzyszących wystawie, odebrali nagrody 
z rąk wójta Sławomira Chojnowskiego i za-
stępcy wójta, Joanny Guc.

Mikołajkowej imprezie gminnej towa-
rzyszyło - jak zawsze - wiele atrakcji. Już 
od godzin południowych 4 grudnia SOL-
PARK rozbrzmiewał niecodziennym gwa-
rem dziesiątek osób. Dzieci obejrzały film 
„Wilk w owczej skórze”, znajdowały zajęcie 
w kąciku zabaw, a także w kilku rodzajach 
zajęć warsztatowych. Spora kolejka usta-
wiała się do stoiska, na którym mali twór-
cy z pomocą fachowca mogli zaprojektować 
autorskie bombki choinkowe, z indywidual-
nym wydrukiem.

Był też cyrkowy spektakl i zabawy 
w „Krainie szczęścia klauna Feliksa”. W 
trakcie zabawy mikołajkowej nie mogło za-
braknąć najważniejszej postaci – św. Mi-
kołaja, który wraz ze swoją pomocnicą roz-
dawał upominki, częstował słodyczami 
i pozował z dziećmi do zdjęć.

Wiele słów uznania należy się pracow-
nikom Gminnego Ośrodka Kultury – nie tyl-
ko za przygotowanie imprezy, ale też za 
okolicznościowe dekoracje wnętrz SOL-
PARKU i przygotowanie pokonkursowej wy-
stawy.

JS

W mikołajkowym nastroju

D

E  K  O  I  N  S  T  A  L 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW

Z DOFINANSOWANIEM GMINY W ZAKRESIE
rekuperatory, pompy ciepła, elektrownie

słoneczne         
Ponadto projektujemy i wykonujemy

instalacje wod.- kan. i elektryczne

 TEL. 604 292 362     KLESZCZÓW, UL. GŁÓWNA 122
                                         WWW.EKOINSTALACJE.PL

Szkoła Galileusz, Kleszczów, ul. Różana 8
zaprasza na:

• kursy maturalne
• kursy gimnazjalne

• korepetycje ze wszystkich przedmiotów

Zapisy możliwe są:
• poprzez stronę www.galileusz.com.pl/kleszczow

• telefonicznie 601-692-345  
lub na miejscu w szkole
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Szkolne wieści
ciąg dalszy ze str. 6

Dyplom za innowacyjność 
Tylko trzy szkoły z województwa łódz-

kiego (w tym Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie) zostały docenione 
za prowadzenie działań innowacyjnych w 
szkole, sposób organizacji kształcenia za-
wodowego i ogólnego, szeroką współpra-
cę z pracodawcami oraz realizację progra-
mów ze środków UE. „Dyplom uznania za 
innowacyjną działalność edukacyjną” wrę-
czył dyrektorce ZSP w Kleszczowie łódzki 
kurator oświaty.

Kinga Fryś stypendystką 
premiera

21 listopada w siedzibie Wydziału Me-
chanicznego Politechniki Łódzkiej odby-

ła się uroczystość uhonorowania dyploma-
mi prezesa Rady Ministrów tych uczniów 
z regionu łódzkiego, którzy w roku szkol-
nym 2015/2016 uzyskali najwyższą średnią 
ocen w szkołach. Jedną ze stypendystek 

premiera została uczennica LO w Klesz-
czowie – Kinga Fryś.

Stop pijanym kierowcom
22 listopada uczniowie klas ponadgim-

nazjalnych II b, II c i III t spotkali się z poli-
cjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz 
przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Obejrzeli prezentację  poświęconą 
przyczynom i skutkom wypadków oraz od-
powiedzialności za prowadzenia pojazdów 
przez osoby znajdujące się pod wpływem 
alkoholu lub środków psychoaktywnych. 
W drugiej części uczniowie posiadający 
prawo jazdy mogli spróbować jazdy po wy-
znaczonym torze w alkogoglach. Dla pozo-
stałych przygotowany był tor przeszkód dla 
pieszych.

Opracował JS z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć udostępnionych 

przez szkoły samorządowe

Partnerskie porozumienie
listopada Kleszczów odwiedzili przedstawiciele Katedry 
Międzynarodowych Studiów Uniwersytetu Śląskiego w Ka-

towicach: profesorowie Romuald Cudak, Małgorzata Kita, Agniesz-
ka Tambor i Zhao Gang. Wizyta związana była z zaplanowanym na 
ten dzień podpisaniem umowy o współpracy patronackiej pomiędzy 
Katedrą Międzynarodowych Studiów Uniwersytetu Śląskiego a Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Kleszczowie. W uro-
czystości zorganizowanej w auli kompleksu SOLPARK uczestni-
czyli licealiści. Na początek zaprezentowali gościom kleszczowski 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. 

O działalności naukowej i dydaktycznej Katedry Międzynarodo-
wych Studiów Polskich UŚ opowiedział jej kierownik, prof. Romuald 
Cudak. Katedra jest jednostką naukowo-badawczą Wydziału Filo-
logicznego UŚ. Ma charakter interdyscyplinarny, pracują w niej wy-
kładowcy, którzy mają różne zainteresowania naukowo-badawcze. 
Obszernie opowiedział o kierunkach studiów, które mogą wybierać 
absolwenci, zainteresowani ofertą katedry. 

Przed aktem podpisania porozumienia o współpracy jego treść 
odczytała dyrektor ZSP w Kleszczowie, Agnieszka Nagoda-Gębicz. 

W porozumieniu mowa jest 
o wzajemnej współpracy i in-
tegracji środowiska szkolne-
go i akademickiego. Współ-
praca obejmować ma m.in. 
udział uczniów liceum w or-
ganizowanych przez katedrę 
zajęciach, spotkania konsul-
tacyjne z nauczycielami aka-
demickimi, zorganizowanie 

cyklu wykładów dla licealistów, zarówno na terenie uniwersytetu, 
jak i w Kleszczowie, a ponadto pomoc metodyczną ze strony pra-
cowników akademickich dla nauczycieli LO. Egzotycznie brzmiący 
tytuł „Chińskie ogrody - sztuka i fi lozofi a” był tematem wykładu, wy-
głoszonego na koniec przez prof. Zhao Ganga - dziekana Wydziału 
Języków i Kultur Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków 
Obcych, który jest także pracownikiem Katedry Międzynarodowych 
Studiów Polskich. 

Warto dodać, że katedra Uniwersytetu Śląskiego dołączyła do 
grona jednostek akademickich i uczelni wyższych, z którymi ZSP w 
Kleszczowie zawarł dwustronne porozumienia. Obecnie szkoły po-
nadgimnazjalne w Kleszczowie współpracują z Politechniką Łódz-
ką, Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Wychowania Fizycznego w 
Białej Podlaskiej oraz Wydziałem Biologii Uniwersytetu Śląskiego.

JS

Nie szanujemy jedzenia!
ażdego roku na świecie marnuje się łącznie około 1,3 mld 
ton jedzenia. To oznacza, że rocznie do pojemników i ko-

szy na śmieci trafi a jedna trzecia wytworzonej wcześniej żywności.
Niestety, statystyki w Polsce są niewiele lepsze. Polacy tak-

że marnują jedzenie. Potwierdza to sondaż CBOS, w którym co 
czwarta osoba przyznała, że w ciągu ostatnich siedmiu dni zdarzyło 
się w jej gospodarstwie domowym wyrzucić jedzenie.

Najczęściej lądują w koszu owoce, warzywa, pieczywo oraz 
resztki z posiłków. Wyrzucanie żywności zdarza się częściej oso-
bom zajmującym wysokie stanowiska oraz uczniom i studentom niż 
osobom starszym, a zwłaszcza oceniającym własne warunki mate-
rialne jako złe.

Czy można ograniczyć skalę marnowania żywności? Oczywi-
ście, że tak. Przede wszystkim trzeba rozsądniej kupować i nie ro-
bić nadmiernych zapasów. Oto kilka cennych rad, które warto za-
pamiętać zwłaszcza w okresie przedświątecznego zakupowego 
szaleństwa:
1.  Przed wyjściem do sklepu sprawdź zawartość lodówki i szafek, 

potem przygotuj listę produktów, które chcesz kupić.
2.  Wykorzystuj to, co pozostało z dzisiejszego obiadu czy kolacji 

do przygotowania kolejnego posiłku.
3.  Zakupione jedzenie podziel na porcje, które zdążysz zużyć za 

jednym razem.
4.  Podczas zakupów zastanów się, czy duże opakowanie jest ko-

niecznie potrzebne.
5.  Trzymaj zakupione produkty w zalecanych warunkach, by nie 

narazić ich na wcześniejsze zepsucie się.
6.  Szukaj pomysłów na sensowne wykorzystanie tych produktów, 

które właśnie masz w lodówce.
7.  Niewykorzystane jedzenie podaruj - bliskim albo organizacjom 

pomocowym.
Źródło: cbos.pl, Infowire.pl

21 K

Ochotnicza Straż Pożarna
w Łuszczanowicach

wynajmie lokal – pomieszczenie 
po dawnej zlewni mleka.

Powierzchnia - 75 m kw.
Nr tel. do kontaktu – 513-225 046.
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Forum adresowane do rolników
nformacje płynące z rolniczych programów radiowych i te-
lewizyjnych, specjalne portale, gazety z dodatkami dla pro-

ducentów rolnych nie są w stanie zastąpić bezpośrednich spotkań 
z przedstawicielami instytucji i organizacji odpowiedzialnych za 
funkcjonowanie i rozwój polskiego rolnictwa. Dlatego pomysł takich 
właśnie spotkań powinien trafi ać w oczekiwania rolników.

Główne tematy omawiane 22 listopada podczas I Powiatowo-
-Gminnego Forum Gospodarczego Wsi w Kleszczowie skupiały się 
na fi nansowaniu działalności rolniczej i pozarolniczej z wykorzysta-
niem pieniędzy z PROW 2014-2020. Była też mowa o pozarolni-
czej działalności gospodarczej w systemie ubezpieczenia społecz-
nego rolników.

Tych rolników z gminy Kleszczów, którzy nie skorzystali z za-
proszenia do wzięcia udziału w forum, chcielibyśmy poinformować 
szczegółowo o wątkach, które omówione zostały w dwóch blokach 
tematycznych. Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa wyjaśniali następujące tematy: ● warunki uzyska-
nia wsparcia w działaniu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”; ● 
omówienie zasad przyznawania pomocy „Premie dla młodych rol-
ników”; ● tworzenie grup producentów i organizacji producentów; 
● działanie „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych; ● 
działanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”; ● za-
sady „konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców”.

Z kolei przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego zaprezentowali dwa tematy: ● działania KRUS na rzecz 
mieszkańców terenów wiejskich; ● pozarolnicza działalność gospo-
darcza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. Poza tym 
uczestnikom forum przedstawiona została oferta jednego z banków 
w zakresie fi nansowania działalności rolnej oraz oferta towarzystwa 
ubezpieczeń, skierowana do sektora rolnego. Jeden z zaproszo-
nych gości mówił o tworzeniu i rozwoju produktów turystycznych na 
obszarach wiejskich. Uczestnicy mogli też dowiedzieć się, z jakich 
form wsparcia ze strony Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów mogą 
korzystać rolnicy z terenu naszej gminy.

Poza grupą pracowników ARiMR oraz KRUS gośćmi I Powia-
towo-Gminnego Forum Gospodarczego Wsi w Kleszczowie byli 
posłowie na Sejm RP: Dariusz Kubiak, Grzegorz Wojciechowski 
i Robert Telus (wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezento-
wał doradca ministra Wojciech Petera.

W trakcie forum odbyła się konferencja prasowa z udziałem or-
ganizatorów i współorganizatorów oraz zaproszonych gości. Wzię-
li w niej udział wójt Sławomir Chojnowski, starosta Waldemar Wy-
czachowski, przewodniczący Rady Gminy Kleszczów M. Michałek, 
posłowie G. Wojciechowski i R. Telus, a także W. Petera. Na pyta-
nia dziennikarzy odpowiadali też Paweł Jegier, dyrektor Łódzkie-
go Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa oraz Tomasz Nowicki, dyrektor Oddziału Regionalnego 
KRUS w Łodzi.

Po zakończeniu dwóch głównych bloków tematycznych forum 
wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek. Osoby, któ-
re chciały bliżej poznać gminę Kleszczów skorzystały z możliwości 
przejazdu autokarem przez Kleszczowskie Strefy Przemysłowe na 

punkt widokowy w Żłobnicy, odwiedziły też Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Kleszczowie.

Główni organizatorzy I Powiatowo-Gminnego Forum Gospodar-
czego Wsi w Kleszczowie to Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 
i Urząd Gminy Kleszczów. Współorganizatorami były: Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Łódzki Oddział Regionalny, 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regional-
ny w Łodzi, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, a także Gazeta 
Regionalna „Wieści”. Pomysłodawcą forum, adresowanego do rol-
ników powiatu bełchatowskiego był Michał Michałek, przewodni-
czący Rady Gminy Kleszczów.

JS

I
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Kleszczów z tytułem 
„Sportowa Gmina 2016”

mina Kleszczów uczestniczyła po raz kolejny w programie 
promocyjnym „Budujemy sportową Polskę”. Została uhono-

rowana tytułem „Sportowa Gmina 2016”.
Jest on przyznawa-

ny tym samorządom, które 
„umiejętnie łączą budowę 
nowoczesnych obiektów 
sportowych z programem 
rozwoju sportu i rekreacji w 
regionie, które nie poprze-
stają na budowie niezbęd-
nych obiektów, ale sta-
rają się zapewnić swoim 
mieszkańcom jak najszer-
szą ofertę sportowo-rekre-

acyjną. Organizują imprezy nie tylko o charakterze lokalnym, lecz 
także powiatowym, regionalnym czy ogólnopolskim, a tym samym 
stają się centrum sportowo-rekreacyjnym w regionie”.

Kolejne pływackie  
Grand Prix

rzemysław Gawrysiak reprezentował klub Omega w ko-
lejnych pływackich zawodach z cyklu Grand Prix Pucha-

ru Polski. Był 8. na 50 m stylem dowolnym, 12. na 50 m stylem mo-
tylkowym i 18. na 100 m stylem dowolnym. W zawodach wystąpiło 
774 zawodników ze 124 klubów.

Nagrodzeni za sukcesy 
artystyczne i sportowe
agrody otrzymali: Sylwester Czank, Andrzej Gurazda, Artur 
Kanawka, Dominik Kaźmierski, Magdalena Kochanowska, 

Zuzanna Kochanowska, Małgorzata Kulka-Opałka, Jakub Misiak, Ka-
tarzyna Morawiec, Agnieszka Musiał, Beata Nagoda, Patryk Pacholik, 
Agata Perczak, Wiesław Perczak, Oliwia Piechura, Paweł Popiołek, 
Magdalena Połczyńska, Karolina Połczyńska, Martyna Rybak, Artur 
Stanisławski, Artur Stankiewicz, Tomasz Stępień, Sławomir Szafrań-
ski, Maciej Szczęsny, Dawid Wojewoda i Dominika Wojewoda.

Występująca w turniejach tańca towarzyskiego Wiktoria Kierasiń-
ska została uhonorowana nagrodą w wysokości 3 tys. zł. Wymień-
my pokrótce jej osiągnięcia: ● III miejsce w kat. Under 21 - Innsbruck 
2015; ● ½ finału w Pucharze prof. Mariana Wieczystego - Kraków 
2015, ● II miejsce w kat. Under 21 - Rising Starlatin - Kijów 2016; ● II 
miejsce w kat. Amator Open Latin - Bielsko-Biała 2016; ● III miejsce: 
finał Grand Prix Polski Amatorów - Opole 2016.

Nagrodą w wysokości 3 tys. zł została nagrodzona także Anna Ku-
śmierek. Informowaliśmy o jej udziale w tworzeniu haftowanej repliki 
obrazu Jana Matejki „Jan III Sobieski pod Wiedniem”. To dzieło wyko-
nane przy współpracy kilkudziesięciu hafciarek z różnych miast i gmin 
było eksponowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie przez 
kilka dni podczas tegorocznych Dni Kleszczowa.

Kolejna uchwała Rady Gminy Kleszczów (Nr VII/66/2011 z 19 
kwietnia 2011 r.) umożliwia przyznawanie nagród za osiągnięcie wy-
sokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodo-
wym lub krajowym. W październiku i listopadzie nagrodami finan-
sowymi nagrodzeni zostali sportowcy i trenerzy, związani z gminą 
Kleszczów. W tym gronie znaleźli się zawodnicy sekcji podnoszenia 
ciężarów LKS Omega Kleszczów. Klaudia Ołubek otrzymała 3 tys. zł 
za wywalczenie II m. w rwaniu oraz III m. w Mistrzostwach Polski Ju-
niorek LZS w Nidzicy. Oskar Ołubek nagrodzony kwotą 2 tys. zł wy-
walczył I m. w Mistrzostwach Polski LZS U15 w Zamościu i III m. w 
podrzucie w Mistrzostwach Polski Młodzików w Biłgoraju. Z kolei Szy-
mon Koper nagrodzony kwotą 2,5 tys. zł ma na swoim koncie m.in. 
występ w Mistrzostwach Polski LZS U15 w Zamościu, na których wy-
walczył III miejsce. Trener sekcji podnoszenia ciężarów Sebastian 
Ołubek otrzymał nagrodę 2400 zł.

Dwa znaczące sukcesy odniesione we wrześniu na Igrzyskach 
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro przez zawodnika tenisa stołowego 
Patryka Chojnowskiego (srebrny medal w grze pojedynczej mężczyzn 
w tenisie stołowym oraz brązowy medal w turnieju drużynowym męż-
czyzn) zostały nagrodzone łączną kwotą 40 tys. zł. Z kolei nagroda 
dla Weroniki Chojki za zdobycie brązowych medali w biegach na 100 i 
200 m podczas Mistrzostw Polski LZS w Lekkiej Atletyce w Zamościu 
w czerwcu br. wyniosła 10 tys. zł. Trener naszej utalentowanej lekko-
atletki Tomasz Bednarski otrzymał 8 tys. zł nagrody.
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Sprzedam pszenicę przemłynkowaną  
(100 % czystości) lub na paszę.

Łuszczanowice 22. Tel. 44/ 731-48-32.
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Omega podsumowała sportowy rok
grudnia w auli SOLPARKU klub Omega Kleszczów zorganizował podsumowa-
nie roku sportowego. Wyróżniono najlepszych sportowców. Pierwsze miejsce 

zajęła po raz kolejny Sylwia Oleśkiewicz - zawodniczka sekcji podnoszenia ciężarów. 
W gronie czołowych zawodni-
ków znaleźli się też lekkoatleci, 
piłkarze, karatecy i przedsta-
wiciel sekcji pływackiej. Wy-
różnieni podczas uroczystości 
trenerzy to: Tomasz Bednar-
ski (lekka atletyka), Sebastian 
Ołubek (podnoszenie cięża-
rów) i Robert Pawlicki (pływa-
nie). Na liście wyróżnionych 
sportowych nadziei znalazło 
się 22 zawodników.

Wójt Sławomir Chojnow-
ski uczestniczący w uroczysto-

ści podsumowania roku sportowego dziękował sportowcom za ich udział w sportowych 
zmaganiach i odniesione sukcesy. Serdecznie gratulował wszystkim sportowcom oraz 
trenerom, którzy zostali nagrodzeni i wyróżnieni.

Więcej informacji – na stronie www.omegakleszczow.pl.

Awans do półfinałów
mistrzostwach powiatu bełchatowskiego w sztafetach pływackich Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie reprezentowały sztafety dziewcząt i chłop-

ców (po 10 zawodników). Uczniowie mieli do przepłynięcia po 50 m stylem dowolnym. 
Chłopcy zajęli pierwsze, a dziewczęta - drugie miejsce. Obie drużyny awansowały do 
półfi nałów wojewódzkich, które 22 lutego odbędą się w Piotrkowie Trybunalskim.

JS

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

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGOTO-
WIA GAZOWEGO - tel. 992.

• Awarie w sieci energetycznej PGE - w PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren - Re-
jon Energetyczny Bełchatów - tel. 991 lub (44) 
634 95 00.

• Awarie w gminnej sieci energetycznej (osie-
dle „Zacisze” i firmy w Kleszczowskich Stre-
fach Przemysłowych) - w spółce „Energoser-
wis Kleszczów” - tel. (44) 735-17-67 lub 607 
354 226 lub (44) 735-40-34 (wew. 29).

• A w a r i e  w  s i e c i  w o d o c i ą g o w e j , 
kanalizacyjnej i ciepłowniczej - w Zakła-
dzie 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.

Gdzie zgłaszać awarie?

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27 
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Pocztowy  731-31-82
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY
POLICJA  997

S p o r t
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Sprzedam choinki cięte – srebrny świerk, bardzo trwałe
Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 42

Tel. 798-773-103, 44/ 680-13-93
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 Wyprodukują benzynę z etanolu
przyjają zatem zdrowiu człowieka, 
a równocześnie dają możliwość za-

stąpienia energii ropopochodnej energią 
z biomasy. To jest bardzo istotny element 
dywersyfikacji dostaw źródeł energii. Ten 
plan powstał w 2006 roku i od tego czasu 
całą swoją energię poświęcałem na to, żeby 
zbudować ten zakład produkcyjny. Najpierw 
pozyskaliśmy środki unijne z programu In-
nowacyjna Gospodarka, pozyskaliśmy in-
westorów prywatnych, później fundusze z 
Agencji Rozwoju Przemysłu i wszystko zo-
stało ostatecznie dopięte kredytem inwesty-
cyjnym z Banku Ochrony Środowiska. Dzię-
ki temu złożonemu procesowi i wszystkim 
inwestorom mógł powstać ten zakład pro-
dukcyjny.

W gronie wspomnianych inwestorów 
prywatnych są m.in. bracia Mirosław i Da-
riusz Tarasowie. Mirosław przez wiele lat 
kierował z powodzeniem kopalnią węgla 
Bogdanka.

„Jak przekonuje Dariusz Taras, wice-
prezes zarządu spółki, paliwo stworzone 
przez Ekobenz przewyższa benzynę ropo-
pochodną pod względem czystości i war-
tości energetycznej, chemicznie natomiast 
jest z nią identyczne. Stanowi fi zyczną mie-

szaninę węglowodorów, ma jednak wie-
lokrotnie mniej benzenu. Odznacza się 
również znikomą zawartością siarki. Zniwe-
lowany jest dzięki temu niekorzystny wpływ 
tego paliwa na zespoły silnika oraz zasila-
nia.” – czytamy w portalu www.teraz-srodo-
wisko.pl.

***
Otwarcie zakładu w Bogumiłowie było 

znaczącym wydarzeniem nie tylko dla bran-
ży paliwowej (stąd obecność przedstawi-
cieli PKN Orlen, Lotosu, Polskiej Izby Paliw 
Płynnych oraz Instytutu Nafty i Gazu), ale 
także dla naukowców. Innowacyjna techno-
logia przetwarzania etanolu na syntetyczne 
paliwo opracowana została w laboratoriach 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie. W tak prestiżowym gronie padały 
słowa nie tylko o szczegółach produkcji syn-
tetycznych paliw i roli, jaką w ich wytwarza-
niu pełnić mają poszczególne urządzenia 
i instalacje. Mowa była też o tym, dlacze-
go na realizację swojego przedsięwzięcia 
inwestorzy z Lublina wybrali właśnie gmi-
nę Kleszczów.

Stanisław Jabłoński w wywiadzie dla te-
lewizji NTL Radomsko powiedział m.in.:

- Kleszczów wybraliśmy dlatego, że 

to jest bardzo dobre miejsce dla inwesto-
rów, przygotowane w sposób przemyśla-
ny. Przede wszystkim posiada dobre uzbro-
jenie. Dla nas bardzo istotne są dobre drogi 
dojazdowe, ponieważ na nasz zakład pro-
dukcyjny będzie przyjeżdżać ok. 7 cystern 
dziennie z surowcem i odjeżdżać z produk-
tem. Każda cysterna to ponad 24 tony sa-
mego materiału plus waga transportu.

Prezes spółki Ekobenz podkreślił bar-
dzo dobre uzbrojenie działki, jej konkuren-
cyjną cenę, a także pomoc uzyskaną ze 
strony Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów 
oraz Urzędu Gminy w procesie inwestycji.

- Dlatego też na pierwszą inwestycję i 
pierwszą instalację zdecydowaliśmy się wy-
brać właśnie gminę Kleszczów - stwierdził.

***
Nie bez znaczenia jest ekologiczny 

efekt, jaki spełniać mają paliwa wytwarzane 
w bogumiłowskiej strefi e. „Parametry tech-
niczne produkowanego biokomponentu, 
czyli tzw. benzyny syntetycznej są znaczą-
co lepsze od dostępnego na rynku bioeta-
nolu. Produkt Ekobenz Sp. z o.o. znaczą-
co podniesie krajowe możliwości wykonania 
obowiązków NCW i NCR w perspektywie 
2020 roku, zapisanych w dyrektywach UE 
nr 2009/28/WE i 2009/30/WE” - to cytat 
z informacji prasowej firmy Upper Finan-
ce Consulting. Chodzi o dyrektywy unij-
ne, nakładające określone poziomy emisji 
m.in. dwutlenku węgla. Firma Upper Finan-
ce Consulting pozyskała dla spółki Ekobenz 
wspomniane przez prezesa S. Jabłońskie-
go finansowanie z Banku Ochrony Środo-
wiska (54,8 mln zł kredytu inwestycyjnego 
oraz 13 mln zł fi nansowania obrotowego).

J. Strachocki

S

 PROSTO Z SOLPARKU
Nocny maraton pływacki

Już po raz trzeci w SOLPARKU odbędzie się Ogólnopolski 
Nocny Maraton Pływacki OTYLIADA. Tym razem termin zawodów 
wyznaczono na noc z 11 na 12 marca 2017. Zapisy odbywają się 
poprzez stronę www.otyliada.pl/zapisy. Zgłoszenia należy dokonać 
do 4 lutego 2017 r. Wpisowe wynosi 13 zł (zapis elektroniczny) i 18 
zł przy zapisie w dniu imprezy (płatne w kasach SOLPARKU). 

Wigilijne dania na wynos
Wzorem roku ubiegłego SOLPARK oferuje przygotowanie tra-

dycyjnych dań wigilijnych. Staranność wykonania, domowe sma-
ki sprawią, że zamówione potrawy będą idealnym uzupełnieniem 
rodzinnego stołu wigilijnego. Lista potraw dostępna jest w „Aktual-
nościach” na stronie www.solpark-kleszczow.pl. Zamówienia będą 
przyjmowane do 21 grudnia pod nr tel. 669-316-107.

Wkrótce nowe zajęcia
Od nowego roku SOLPARK poszerzy wachlarz zajęć dodat-

kowych o Kettlebell. Są to treningi z odważnikami, angażujące do 
pracy niemal wszystkie partie mięśni. Poprawiają siłę, wytrzyma-
łość, koordynację i pomagają skuteczniej walczyć ze zbędnymi ki-
logramami. Treningi są wymagające i intensywne, dedykowane dla 
osób lubiących wysiłek fi zyczny i chcących w szybki sposób popra-
wić swoją sylwetkę. 

ciąg dalszy ze str. 12

Opłatkowe spotkania
12 grudnia (poniedziałek)

● godz. 16.30 - Rogowiec (Wiejski Ośrodek Kultury), 
● godz. 17.30 - Kamień (remiza OSP), 
● godz. 19.00 - Antoniówka (Wiejski Ośrodek Kultury)

13 grudnia (wtorek)
● godz. 16.30 - Dębina (Wiejski Ośrodek Kultury), 
● godz. 18.00 - Łuszczanowice (Wiejski Ośrodek Kultury)

14 grudnia (środa) 
● godz. 16.30 - Czyżów (Wiejski Ośrodek Kultury), 
● godz. 18.00 - Łękińsko (Wiejski Ośrodek Kultury)

15 grudnia (czwartek)
● godz. 16.30 - Wolica (Wiejski Ośrodek Kultury), 
● godz. 18.30 - Żłobnica 
(sala Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica)

16 grudnia (piątek)
● godz. 17.00 - Kleszczów (Gminny Ośrodek Kultury)

ciąg dalszy ze str. 1

Opłatkowe spotkania

● godz. 16.30 - Rogowiec (Wiejski Ośrodek Kultury), 


