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Dach dla 28 rodzin
Na osiedlu  „Łusz-

czanowice” zakończy-
ła się budowa dwóch 
komuna lnych   b lo -
ków. Dzięki  finanso-
wanej przez gminę in-
westycji  powstało  tu 
28 nowych mieszkań 
komunalnych  o  po-
wierzchni od 45 m kw. 
do  ponad  90 m  kw. 
oraz 32 garaże.

Więcej na str. 2

Caparol będzie większy
Rozbudowa zakładu produkcyjnego spółki Caparol w Klesz-

czowskiej Strefie Przemysłowej nr 3 w Żłobnicy ruszyła na prze-
łomie sierpnia  i września ubiegłego  roku. Dokumentacja  tech-
niczna dotycząca tej inwestycji została przygotowana przez BaKu 
Zespół Architektów z Piotrkowa Trybunalskiego, we współpracy 
z Pracownią Projektowo-Inwestycyjną Witold Pietras. O tym,  jak 
duża  jest skala rozbudowy, świadczy wizualizacja, która pocho-
dzi ze strony www.baku.pl.

Więcej na str. 7

Kleszczowskie technikum 
piąte w Polsce

10  stycznia  został  ogłoszony  ranking  najlepszych  lice-
ów i techników. Miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” wziął pod 
lupę 2 186 liceów ogólnokształcących oraz 1 743 techników z ca-
łej Polski. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Paw-
ła II w Kleszczowie z dorobkiem 94,20 pkt. znalazło się na piątym 
miejscu w Polsce i na pierwszym w regionie łódzkim. Kleszczow-
skie TNT okazało się też najlepsze w kraju pod względem wyni-
ków matur.

Więcej na str. 10

Harcerze z „Nieba”
W ostatnich tygodniach w Kleszczowie odbyło się kilka imprez, 

przy których byli zaangażowani uczniowie w harcerskich mundu-
rach. To członkowie 5 Drużyny Harcerskiej „Niebo” w Kleszczowie. 
Powstała przeszło trzy lata temu, a jej ostatnie aktywności dostar-
czają nam okazji do przypomnienia o tym, jak doszło do jej utwo-
rzenia i jak funkcjonowała przez ponad trzy lata.

Więcej na str. 9

Zagrali z wielką orkiestrą
Ponad 9238 zł,  zebrane w niedzielę 14 stycznia na  tere-

nie gminy Kleszczów, zasiliło konto Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Kwestującą młodzież można było spotkać na terenie 
SOLPARKU, na ulicach Kleszczowa  i Łękińska, pod kościołem, 
w placówkach handlowych. W akcję zaangażowali się wolonta-

riusze  ze Szkoły Podsta-
wowej w Łękińsku, Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie, Gminnej Bi-
blioteki Publicznej wraz z 5 
Drużyną Harcerską „Niebo”. 
Podczas 26.  finału WOŚP 
zbierano pieniądze,  które 
posłużyć mają do wyrówna-
nia szans w leczeniu nowo-
rodków.

Więcej na str. 6

Zaplanowano w budżecie
W 2018  roku wydatki  gminy Kleszczów na  „janosikowe” 

(to kwota, która zasili pulę wypłacanych przez Ministerstwo Finan-
sów środków na tzw. równoważącą subwencję ogólną dla gmin) 
wyniosą 50,35 mln zł. Inna duża kwota po stronie wydatków to sza-
cowana na 50 mln zł wpłata tzw. nadwyżki do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Więcej na str. 3
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ybudowane w tradycyjnej  technolo-
gii budynki (ściany murowane z pu-

staków ceramicznych typu „max”, docieplo-
ne 15 cm warstwą styropianu oraz pokryte 
ceramiczna dachówką dachy, odpowied-

nio zaizolowane  i docieplone 20 cm war-
stwą wełny mineralnej) mają identyczny wy-
gląd, kolorystykę  i wykończenie,  jak pięć 
zbudowanych wcześniej kameralnych blo-
ków na tymże osiedlu.

Na posadzkach – w zależności od prze-
znaczenia pomieszczeń – ułożono płyt-
ki ceramiczne bądź panele drewnopodob-
ne. Każde z mieszkań zostało wyposażone 
w  indywidualny piec gazowy. Kuchnie ga-
zowe, ceramika, wanna w łazience, stolar-
ka drzwiowa oraz grzejniki dopełniają wypo-
sażenia we wnętrzu każdego z lokali. Sufity 
i ściany, pokryte warstwą gładkiego, gipso-
wego tynku pokryte są białą farbą.

Bez wątpienia  łagodna zima sprzyja-
ła prowadzeniu końcowych prac na tej bu-
dowie. Można powiedzieć, że aura w koń-
cowej  fazie  inwestycji   rekompensuje 
budowlańcom wcześniejsze utrudnienia. 
Rok 2017 był  rokiem mokrym, a nadmier-
ne opady dawały się we znaki i wiosną, i je-
sienią. Aby przyspieszyć wysychanie otyn-
kowanych ścian oraz betonowych wylewek 
konieczne było uruchomienie specjalnych 
nagrzewnic. 

Pod koniec grudnia dzięki  temu,  że 
ziemia nie zamarzła, można było prowa-
dzić porządkowanie  zaplecza budowy, 
oczyszczać drogi dojazdowe z gliny  i pia-
sku, a także robić uzupełniające nasadze-
nia zieleni. Końcowe prace przy usuwaniu 
betonowych płyt z placu, na którym skła-
dane były budowlane materiały, odbywa-
ły się w błocie.

Zgodnie  z  umową  koszt  budowla-
nej  inwestycji na osiedlu „Łuszczanowice” 
(w tym także wykonania dodatkowej infra-
struktury  i zagospodarowania  terenu wo-
kół budynków i garaży) wyniósł blisko 7,3 
mln zł brutto.

JS

W
Przybyło mieszkań w Łuszczanowicach

Przetarg na zakup energii
16  stycznia  były  przyjmowane 
oferty firm, zainteresowanych do-

stawami energii elektrycznej na potrzeby 
gminy Kleszczów oraz podległych  jej  jed-
nostek. Obszerny załącznik nr 1 do prze-
targowej specyfikacji wylicza wszystkie od-
cinki  oświetlenia ulicznego  (71 pozycji), 
wymagające zasilenia oraz inne obiekty na-
leżące do gminy (36 pozycji). W tej drugiej 
grupie są nie tylko budynki Urzędu Gminy, 
ale też strażnice i garaże jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej, obiekty sportowe, 
ośrodek zdrowia w Kleszczowie, altana bi-
wakowa w Łuszczanowicach, instalacje na-
wadniające gminne skwery  itp. Zamówio-
ny przez gminę prąd ma zasilać  także trzy 
przedszkola samorządowe, szkoły podsta-

wowe w Kleszczowie  i Łękińsku, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz domy kul-
tury  i świetlice, działające w ramach Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.

Zamówien ie   do tyczy   zaopa t rze -
n ia   w   energ ię   od   1   marca   do   koń -
ca tego roku. Oszacowano, że w tym okresie 
wspomniane obiekty gminne będą potrze-
bować do 1.388.757 kWh. Postępowanie 
przetargowe w imieniu gminy prowadzi war-
szawska spółka New Power. Jedynym kry-
terium przyjętym dla oceny złożonych ofert 
będzie cena.

Przypomnijmy, że do 1 marca br. do-
stawy energii na potrzeby gminy zapew-
nia spółka PGE Obrót.

JS

Serdeczne podziękowania 

za wspólną modlitwę, 

złożone wieńce i kwiaty 

oraz liczny udział  

w pogrzebie 

Ś.P. CZESŁAWA 
PIĄTCZAKA

składa rodzina

Do
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KOMUNIKATY

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
ogłasza nabór na stanowisko:

STARSZY OPERATOR ELEKTRONICZNYCH  
MONITORÓW EKRANOWYCH

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Szczegółowe  informacje  dotyczące wymagań  i  zakresu  obowiąz-
ków można uzyskać osobiście, tel. 44 731-65-60 lub na http://www.bip.
zspkleszczow.wikom.pl/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sie-
dzibie  ZSP  lub  pocztą  na  adres:  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych 
w Kleszczowie, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów z dopiskiem „dotyczy 
naboru na stanowisko: starszy operator elektronicznych monitorów ekra-
nowych ZSP Kleszczów” w terminie do 09.02.2018 r.

Dyrektor Gimnazjum  
im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie 

zatrudni osobę

na stanowisko 
nauczyciela matematyki 

w wymiarze 12/18 etatu  
od 12.02.2018 r. do 31.08.2018 r.

Dokumenty:  list motywacyjny, życiorys-CV, do-
kumenty potwierdzające wykształcenie, zaświadcze-
nia o ukończonych kursach i szkoleniach oraz zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych prosimy skła-
dać w sekretariacie szkoły do dnia 08.02.2018 r.

Ponad 152 mln zł 
na inwestycje

udżet na  rok 2018, uchwalony przez Radę Gminy Klesz-
czów  zakłada  uzyskanie  dochodów w  łącznej wysoko-

ści 271.424.620,25 zł. Zaplanowane na ten rok wydatki wynieść mają 
347.754.496,47 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wy-
datkami (ponad 76,3 mln zł) zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej, 
która pozostała z poprzednich lat.

Ponad 152 mln zł samorząd gminy Kleszczów zamierza prze-
znaczyć na inwestycje, z czego 59,4 mln zł pochłoną zadania zwią-
zane z budową i rozbudową sieci dróg. W przypadku dróg powiato-

wych  dwie  kluczowe 
inwestycje  to prowa-
dzona  już  komplek-
sowa  przebudowa  
drogi  przez  Łusz-
czanowice  (po łą- 
czona z budową  ron-
da)  oraz  rozpoczęta 
niedawno  rozbudowa 
ulicy Głównej w Klesz-
czowie.

W przypadku dróg 
gminnych zaplanowano ponad 20 odrębnych zadań. Dokończo-
na zostanie m.  in. kompleksowa modernizacja drogi prowadzącej 
przez Łuszczanowice Kolonię i połączona z budową ronda przebudo-
wa drogi dojazdowej do Strefy Przemysłowej w Kleszczowie. Od pod-
staw będzie budowany cały układ drogowy na powstającym osiedlu 
domów jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii. Rozpoczną się 
też prace projektowe dotyczące drogi „przez wkop”.

Na  rozbudowę gminnej  infrastruktury energetycznej,  opartej 
na podziemnych sieciach kablowych i kontenerowych stacjach trans-
formatorowych, zaplanowano w budżecie 21 mln zł. Taka sama kwo-
ta przeznaczona zostanie na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej 
na terenie całej gminy. Inne zadania, związane z gminną infrastruktu-
rą to rozbudowa sieci wodociągowej (5,5 mln zł), sieci kanalizacji sa-
nitarnej (8 mln zł), gazociągów (3,5 mln zł), a także sieci teleinforma-
tycznej (8 mln zł).

W grupie inwestycji związanych z działem „kultura fizyczna” naj-
większą kwotę  (1,5 mln zł) gmina zarezerwowała na  rozbudowę 
i unowocześnienie kompleksu SOLPARK. W dziale  „oświata  i wy-
chowanie” na dokończenie budowy kleszczowskiego przedszko-
la i żłobka zostało przeznaczone 4,5 mln zł.

Planowane w naszej gminie  inwestycje są też związane z  inny-
mi sferami, np. z unowocześnieniem placów zabaw, rozwojem tere-
nów zielonych,  rozbudową strażnicy OSP w Łękińsku  i  rozbudową 
wiejskiej świetlicy w Rogowcu, a  także powiększeniem biologicznej 
oczyszczalni ścieków w Łękińsku oraz budową od podstaw światło-
wodowych sieci telekomunikacyjnych w Wolicy.

JS

W ramach przebudowy ul. Głównej 
powstał zbiornik dla wód opadowych
W ramach przebudowy ul. Głównej 
powstał zbiornik dla wód opadowych

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
w Kleszczowie  
przyjmuje zapisy  
na następujące kursy i szkolenia:

1. Obsługa kas fiskalnych - 8 godz. - 123 zł
2. Język angielski, niemiecki (poziomy A1, A2, A3)
3. Excel - podstawowy i zaawansowany - 12 i 16 godzin
4. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
5. AutoCad - poziom podstawowy i zaawansowany  

- 40 godz.
6. Kadry i płace - 70 godz. 
Bliższych informacji udzielamy pod numerem tel. 727-500-
728 oraz w siedzibie Agencji „ARREKS”, Kleszczów, ul. 
Główna 122 bądź na stronie www.arreks.com.pl. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Apel o odśnieżanie chodników
W związku z trwającym okresem zimowym przypominamy wszystkim właścicie-
lom, użytkownikom i zarządcom nieruchomości o ustawowym obowiązku odśnie-
żania chodników, które przylegają do nieruchomości. Należy również usuwać 
sople, nadmiar śniegu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli, 
aby wyeliminować zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz samego budynku.

Zmiany w stypendiach motywacyjnych
Nowa ustawa „Prawo oświatowe” spowodowała konieczność zweryfikowania i uak-
tualnienia obowiązujących dotąd uchwał, które regulują przyznawanie stypen-
diów motywacyjnych za wyniki w nauce i za szczególne osiągnięcia dla uczniów za-
mieszkałych bądź uczących się w szkołach na terenie gminy Kleszczów. Uchwały 
wprowadzające zmiany Rada Gminy Kleszczów przyjęła na sesji 21 listopada 2017 
roku. Zostały one opublikowane 12 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Łódzkiego i po 14 dniach stały się prawomocne.
Zaktualizowane informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów motywacyj-
nych (za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia) w roku szkolnym 2017/2018 
znaleźć można na stronie internetowej www.kleszczow.pl w zakładce „Stypendia”. 
Tam również można pobrać wnioski potrzebne do starania się o stypendium mo-
tywacyjne.

Potrzebujesz kompostownik? Zapisz się w Urzędzie Gminy
Urząd Gminy w Kleszczowie prowadzi zapisy mieszkańców zainteresowanych 
otrzymaniem i użytkowaniem kompostowników. Będą one udostępniane miesz-
kańcom nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia. Kompostowniki mają 
ułatwić zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biode-
gradacji. Inicjatywa Urzędu Gminy ma służyć zmniejszeniu ilości odpadów ko-
munalnych, wytwarzanych na terenie gminy Kleszczów.
Zgłoszenia są przyjmowane do 12 marca 2018 r. Zainteresowane osoby mogą 
się kontaktować z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzę-
du Gminy (pokój nr 29).
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SALUS informuje
Kleszczowska Przychodnia Salus przekazała nam informację dotyczącą harmonogra-

mu pracy poradni specjalistycznych w lutym br.

Lp. Poradnia  
specjalistyczna Lekarz Termin Godzina

1. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 01 lutego 13.00

2. Pediatryczna z alergologią dr n. med. Violetta Gołąbek 24 lutego 9.00

3. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 10 lutego 9.00

4. Pediatryczna dr n. med. Anna Socha-Banasiak 23 lutego 13.00

5. Urologiczna lek. med. Janusz Nowak 22 lutego 9.00

6. Otolaryngologiczna lek. med. Izabela Zawadziłło 14 lutego 14.30

7. Badanie słuchu Katarzyna Kurasińska 14 lutego 14.30

8. Dermatologiczna dr n. med. Ewa Trzcińska-Bill 24 lutego 9.00

9. Dermatologiczna dr n. med. 
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 06 lutego 13.00-17.00

10. Dermatologiczna dr n. med. 
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 13 lutego 13.00-17.00

11. Dermatologiczna dr n. med. 
Katarzyna Wyrzykowska-Rabe 20 lutego 13.00-17.00

12. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Robert Skalski 09 lutego 8.00-13.00

13. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Robert Skalski 20 lutego 13.00-18.00

14. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Robert Skalski 23 lutego 8.00-13.00

15. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 12 lutego 8.00-12.00

16. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 19 lutego 12.00-18.00

17. Ginekolog. - położnicza dr n. med. Dorota Wyrwas 26 lutego 8.00-14.30

18. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 14 lutego 11.00-16.00

19. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 21 lutego 13.00-18.00

20. Ginekolog. - położnicza lek. med. Radosław Pigoń 28 lutego 11.00-16.00

21. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Janiszewska-
Drobińska 22 lutego 12.30

22. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 09 lutego 9.00

23. Neurologiczna lek. med. Beata Kostrzewa 16 lutego 9.00

24. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. 
Ewa Sewerynek 16 lutego 8.30

25. Endokrynologiczna dr n. med. Paweł Nogal 05 lutego 12.00-16.00

26. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 10 lutego 9.15

27. Diabetologiczna dr n. med. Konrad Walczak 24 lutego 9.15

28. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 15 lutego 13.00

29. Okulistyczna lek. med. Ewa Kaźmierczak 28 lutego 13.00

30. Okulistyczna lek. med. Kinga Rajska 27 lutego 9.30

31. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 08 lutego 9.00

32. Ortopedyczna lek. med. Adam Godzieba 15 lutego 9.00

33. Ortopedyczna dr n. med.. 
Przemysław Łaganowski 02 lutego 9.30

34. Chirurgiczna dr n. med. Marek Staniaszczyk 19 lutego 11.00

35. Kardiologiczna dr n. med. Robert Pietruszyński 24 lutego 9.00

36. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 19 lutego 10.00-17.00

37. Kardiologiczna dr n. med. Urszula Faflik 26 lutego 10.00-17.00

38. Kardiologiczna dr n. med. Magdalena Wiewióra 10 lutego 9.00-14.00

39. USG dr n. med. radiolog Marcin Just 01 lutego 9.00-12.00

40. USG dr n. med. radiolog Marcin Just 08 lutego 15.15-18.15

41. USG dr n. med. radiolog Marcin Just 22 lutego 15.15-18.15

Rejestracja pacjentów Przychodni Salus jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
18.00, tel. 44/ 731 30 80. Informacje na temat oferty spółki Salus są publikowane na stronie www.
saluskleszczow.pl.

KOMUNIKATY
Kiedy do fizjoterapeuty?
Przychodnia Salus poinformowała, że 
w lutym Poradnia Rehabilitacji i Fizjotera-
pii będzie pracować zgodnie z następującym 
harmonogramem:
Fizjoterapia dziecięca mgr Michał Kaczmarek
● 01.02. - godz. 8-14.45; ● 02.02. - godz. 
8-15.00; ● 05.02. - godz. 8-14.45; ● 06.02. 
- godz. 8-15.00; ● 09.02. - godz. 8-14.45; 
● 10.02. - godz. 8-15; ● 13.02. - godz. 8-14.45; 
● 14.02. - godz. 8-15.00; ● 21.02. - godz. 
8-14.45; ● 22.02. - godz. 8-15.00; ● 26.02. - 
godz. 8-15.00
Fizjoterapia dorosłych Marcin Szczepanik
● 12.02. - godz. 15-18.00; ● 16.02. - godz. 15-
18.00; ● 26.02. - godz. 15-18.00
Poradnia Rehabilitacji dr n med.. Agniesz-
ka Dobrowolska
● 24.02. - godz. 8.30-14.15

Ważne dla hodowców
Powiatowy lekarz weterynarii w Bełchatowie, 
Henryk Wojciechowski w piśmie przesłanym 
do wójta gminy Kleszczów poinformował, że 
od 1 stycznia 2018 r. urzędowym lekarzem we-
terynarii, wyznaczonym do wystawiania świa-
dectw zdrowia dla trzody chlewnej oraz cieląt, 
hodowanych na terenie gminy Kleszczów jest 
lek. wet. Kazimierz Jacek Gwoździk z przychod-
ni weterynaryjnej w Sulmierzycach.
Powiatowy lekarz weterynarii zaapelował, by po-
trzebę wystawienia świadectw zdrowia dla trzo-
dy chlewnej oraz cieląt zgłaszać z co najmniej 
24-godzinnym wyprzedzeniem. Telefony kontak-
towe do lek. wet. K. J. Gwoździka: 44/ 684-60-
48, 509-798-230.

Bezpłatne porady prawne 
w Urzędzie Gminy
Punkt bezpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie rozpoczął drugi rok swo-
jej działalności. Do uzyskania porad, udziela-
nych przez radców prawnych, są uprawnione: 
● osoby korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej, ● młodzież do 26. roku życia, 
● seniorzy, którzy ukończyli 65. lat, ● komba-
tanci i weterani, ● osoby korzystające z Karty 
Dużej Rodziny, ● każdy zagrożony lub poszko-
dowany: katastrofą naturalną, awarią technicz-
ną, klęską żywiołową.
Punkt działa w pokoju nr 8 przy ul. Głównej 47. 
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. Kon-
takt telefoniczny: 44/ 731-31-10 (w. 153).

W piątki poczta dłużej
Przypominamy mieszkańcom gminy, że w piątki 
Urząd Pocztowy przy ulicy Głównej w Kleszczo-
wie jest czynny w godz. 11.00-20.00. W pozosta-
łe dni powszednie sprawy na poczcie można za-
łatwiać w godz. 7.30-14.30. Kontakt telefoniczny 
z pocztą w Kleszczowie -  44/ 632-30-83.
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W
Kleszczów nazwali Klestau

iejska gmina Kleszczów przed wybuchem II wojny światowej była zamieszkiwa-
na przez znaczącą liczebnie mniejszość niemiecką. Były to kolejne pokolenia ko-

lonistów, którzy przybywali na  te  tereny od początku XIX wieku. Od początku okupacji, 
wraz z nastaniem nowego hitlerowskiego porządku, wielu z nich stało się oparciem dla oku-
pacyjnej administracji. Volksdeutsche, a potem także osiedlani w Kraju Warty reichsdeutche 
(rodziny rolników, sprowadzane z terenów niemieckich, zasiedlające gospodarstwa zabra-
ne Polakom) stanowili zagrożenie, które skutecznie zniechęcało Polaków do podejmowa-
nia aktywności w podziemiu. Nic dziwnego, że zarówno Kleszczów, jak i sąsiednie gminy, 
włączone do Kraju Warty, były niemal pozbawione działalności konspiracyjnej.

Okupacyjne realia wiosek i miast wcielonych do Reichsgau Wartheland są znane sto-
sunkowo słabo. Znacznie więcej wiemy (przede wszystkim dzięki  literaturze, filmom, se-
rialom) o  tym,  jak  funkcjonowali Polacy na pozostałej, okupowanej przez Niemców czę-
ści Polski czyli na obszarze Generalnego Gubernatorstwa (Generalgouvernement – GG). 
Od kilkunastu lat, dzięki działaniom historyków oraz instytucji (np. Instytutu Pamięci Naro-
dowej), dowiadujemy się coraz więcej o tym, jakie represje dotykały polskich mieszkańców. 
Bezcennym źródłem informacji mogą być nestorzy naszych rodzin - ciągle żyjący dziadko-
wie i pradziadkowie, których dzieciństwo przypadło na lata 1939-45.

Kraj Warty
Tereny gminy Kleszczów zostały zajęte przez niemieckiego najeźdźcę już w czwartym 

dniu wojny. Nie natrafiając na opór (większe walki w okolicy musieli stoczyć tylko w oko-
licach Góry Borowskiej) hitlerowcy 4 września 1939 r. przeszli m.in. przez Sulmierzyce 
i Kleszczów, udając się w kierunku północno-wschodnim na Warszawę.

Z większej części okupowanych terenów II Rzeczypospolitej Hitler utworzył Generalne 
Gubernatorstwo. Granica pomiędzy GG i Krajem Warty przebiegała też przez gminę Klesz-
czów. Posterunki graniczne funkcjonowały m.in. w Piaskach oraz w Krzywanicach.  

Decyzja Hitlera z 8 października 1939 r. w sprawie utworzenia podporządkowanego Rze-
szy Reichsgau Posen nie przesądziła o ostatecznych granicach tej jednostki administracyj-
nej. Początkowo nie włączono do niej Bełchatowa ani Łodzi. Dla Łodzi planowano bardziej 
znaczącą rolę stolicy Generalnego Gubernatorstwa.  „Zdecydowana akcja miejscowych 
Niemców, wsparta działaniami czynników partyjnych, policyjnych, administracyjnych i go-

å ciąg dalszy na str. 11

Źródło: Wikipedia

Szukali wiosny 
w jesieni życia

taje się poniekąd pewną normą, że 
osoby ze względu na wiek, niepeł-

nosprawność czy schorzenia stają się bier-
ne i unikają kontaktów towarzyskich, za-
mykając się we własnych domach i przed 
telewizorami spędzają ostatnie lata swoje-
go życia. To właśnie powoduje, że są one 
wykluczone z życia społecznego, wyizolo-
wane, co ma ogromny wpływ na ich stan fi-
zyczny i psychiczny - to fragment tekstu ulot-
ki, informującej pokrótce o najważniejszych 
założeniach projektu, „Znaleźć wiosnę w je-
sieni życia”. Był on realizowany przez osiem 
miesięcy w Domu św. Barbary w Kleszczo-
wie. Program społeczno-integracyjno-akty-
wizacyjnych zajęć, na które raz w tygodniu 
była zapraszana grupa seniorów, mieszka-
jących na terenie gminy, opracowany został 
w Fundacji Servire Homini.

Dla czytelników „Informatora” temat nie 
jest nowością. O udziale 10-osobowej gru-
py seniorów z gminy Kleszczów w spo-
tkaniach  i warsztatach,  prowadzonych 
w Domu św. Barbary,  pisaliśmy w  jed-
nym z sierpniowych wydań. Z niezwykłą 
skrupulatnością przebieg projektu doku-
mentowany był na  facebookowym profilu 
Fundacji Servire Homini. Był  też czytany 
i komentowany. Do dziś profil  ten uzyskał 
już 770 polubień.

Dla osób, które dotychczas nie zetknęły 
się z tymi publikacjami, kilka słów wyjaśnie-
nia. To co zaproponowała Fundacja Servi-
re Homini polegało na organizowaniu cyklu 
cotygodniowych spotkań w Domu Pomocy 
Społecznej w Kleszczowie. Kilkugodzinne 
zajęcia, których uczestnicy byli przywoże-
ni (a potem odwożeni do domów) transpor-
tem fundacji, miały zróżnicowany charakter. 
Raz były  to spotkania edukacyjne,  innym 
razem zabawy ćwiczące umysł. Odbywały 
się również zajęcia służące pobudzeniu ak-
tywności fizycznej. 

W lipcu  jednym z  tematów warsztatów, 
szczególnie interesujących dla pań, było sa-
modzielne tworzenie niepowtarzalnej biżute-
rii. Z kolei podczas prac kulinarnych senio-
rzy przygotowywali jabłecznik. Odbyły się też 
zajęcia malowania na szkle. Barwne kom-
pozycje powstawały na szklanych kubkach.

S
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Krwiodawcza akcja
ostatnią w  2017  roku  akcję  honorowego  krwiodaw-
stwa w Kleszczowie, zorganizowaną 29 grudnia, zgło-

siło się 34 dawców. Krew oddało 29 osób. Pięć pozostałych nie 
mogło  tego zrobić po przejściu badań  lekarskich. Efektem ak-
cji było ponad 13 litrów krwi. Została przeznaczona dla konkretnej 
osoby, chorej na ostrą białaczkę szpikową, Z prośbą o taką pomoc 
zwróciła się do Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie rodzina. 

Akcja miała miejsce podczas świątecznej przerwy w nauce, 
więc - siłą rzeczy - zabrakło na niej większości  tych pełnoletnich 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, któ-
rzy  regularnie zgłaszają swój udział. Będą mieli szansę odda-
nia krwi już 16 lutego, kiedy Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie 
zorganizuje następną zbiórkę.

- Ten termin uzgodniliśmy z Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Łodzi głównie z myślą o uczniach - krwio-
dawcach - informuje przedstawiciel zarządu, Marek Kaczmarczyk. 
- Do udziału w akcji zapraszamy też tych dawców, którzy nie odda-
wali krwi 29 grudnia.

Miejscem zbiórki będzie, jak zwykle, kompleks SOLPARK, tym 
razem jednak nie mała sala szkoleń, ale aula. Początek akcji o go-
dzinie 9.00. Rejestracja krwiodawców będzie się odbywać do go-
dziny 12.30. JS

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Kleszczów Uchwały Nr XXXIV/323/2017 
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Kleszczów oraz Uchwa-
ły Nr XXXV/337/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunko-
wań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczów.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1 
i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008  r. o udostępnianiu  informacji o środowisku 
i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystą-
pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko ww. zmiany Studium.

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionej zmiany Studium oraz do prognozy oddziaływa-
nia na środowisko.

Wnioski  należy składać na piśmie w siedzibie Urzę-
du Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecz-
ności opatrywania  ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym na adres kancelaria@kleszczow.pl w terminie do 2 lute-
go 2018 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko,  imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI

W
Na

Kiedy grają z orkiestrą 
niestraszny im mróz

niedzielę 14 stycznia pogoda – najdelikatniej mówiąc – nie 
zachęcała do spacerów. Było mroźno, a podmuchy wiatru 

wzmagały tylko odczucie chłodu. Dla wolontariuszy, którzy zaangażo-
wali się do pracy w 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, warunki atmosferyczne nie były żadną przeszkodą. Jak pokazały 
wyniki tegorocznej kwesty w miejscowościach naszej gminy (głównie 
w Kleszczowie i Łękińsku) mieszkańcy gminy chętnie wrzucali do pu-
szek nie  tylko monety, ale  też banknoty. Każdy z wolontariuszy, 
oprócz  identyfikatora posiadał serduszko - symbol Fundacji WOŚP 
oraz tekturową skarbonkę. 

Wieloletnią  tradycję udziału w finale WOŚP podtrzymała Szko-
ła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku. W styczniowych kwe-
stach szkoła ta uczestniczy już od 15 lat! Tym razem pieniądze zbie-
rało dziewięcioro uczniów klas V, VI i VII wspieranych przez rodziców. 
Akcję w szkole koordynowała Małgorzata Jegier. Opiekę nad ucznia-

mi w dniu finału sprawowała również Marta Chłód, a o bezpieczeń-
stwo kwestujących zadbali też policjanci z posterunku w Kleszczowie.

- Dzięki hojności ofiarodawców uczniowie pobili ubiegłoroczny re-
kord  i zebrali kwotę ponad 3542 zł –  informuje Małgorzata Jegier. -  
Puszki przekazaliśmy do sztabu WOŚP w Pajęcznie, gdzie zostały ko-
misyjnie przeliczone. Każdy wolontariusz otrzymał imienne rozliczenie 
26. finału WOŚP oraz pamiątkowe gadżety.

Dwanaścioro uczniów (głównie z klas pierwszych LO  i TNT)  - 
wolontariuszy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, 
wspieranych przez pięciu opiekunów, kwestowało na ulicach Klesz-
czowa oraz na terenie SOLPARKU. Akcję rozpoczęli ok. godz. 11.00, 
a zakończyli ok. godz. 19.00.

  - W sumie udało nam się zebrać 
3276 złotych i 9 groszy. Szkoła współ-
pracowała ze sztabem orkiestry, założo-
nym przy MDK w Radomsku - informu-
je pedagog szkolny, Beata Wysmułek.

Gm inna   B i b l i o t e ka   Pub l i c z -
na w Kleszczowie oprócz zbiórki pie-
niędzy na WOŚP zorganizowała nie-
dzielną  imprezę, połączoną z projekcją 
filmu dla dzieci w auli SOLPARKU, z za-
jęciami warsztatowymi,  kawiarenką 
oraz kiermaszem, na którym oferowane 
były różne gadżety. 

„Kochani! Już od dziś czynny jest nasz biblioteczny „siemaszop”! 
Zapraszamy na zakupy! Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczo-
ny na WOŚP. Sklepik czynny w godzinach pracy biblioteki” – to wpis 
zamieszczony na  facebookowym profilu GBP 5 stycznia. A po za-
kończeniu niedzielnej akcji pojawiły się zdjęcia oraz  informacja: „Ko-
chani. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzięki Waszemu 
wsparciu zebraliśmy dziś w 26. Finale WOŚP 2420,16 zł. Serdecznie 
dziękujemy Harcerzom z 5 Kleszczowskiej Drużyny Harcerskiej Nie-
bo, Solpark Kleszczów oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
wsparli nasz sztab WOŚP”.

W gminie Kleszczów zebrano więc w sumie ponad 9200 zł dzię-
ki  ofiarności mieszkańców oraz  zaangażowaniu niemałej  grupy 
uczniów i pracowników szkół oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Nale-
żą im się wyrazy szacunku! JS
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sierpnia 2017 r. radomska spółka RO.SA.-HALE na swo-
jej stronie  internetowej poinformowała:  „Z nieukrywaną 

dumą informujemy, iż firma RO.SA.-HALE wybrana została Ge-
neralnym Wykonawcą nowej inwestycji Caparol Polska Sp. z o.o. 
W ramach zawartego kontraktu aktualne centrum produkcyjno-lo-
gistyczne firmy, zlokalizowane w Kleszczowie, zostanie rozbudo-
wane o nową część produkcyjną, magazynową, socjalno-biurową 
oraz infrastrukturę zewnętrzną”. 

O szczegóły rozbudowy firmy, działającej w żłobnickiej strefie, 
bezskutecznie próbowaliśmy dopytywać w biurze prasowym Ca-
parol Polska sp. z o.o. Na żadne z pytań nie uzyskaliśmy odpowie-
dzi. W tej sytuacji sięgamy po informacje dostępne w Internecie, 
m.in. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Po-
wiatowego w Bełchatowie.

Właśnie w bełchatowskim starostwie 29 czerwca 2017 r. zło-
żony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Z załączo-
nej dokumentacji wynika, że obok istniejących w Żłobnicy budyn-
ków spółki Caparol Polska (hala produkcyjna, magazyn centralny, 
centrum szkoleniowe) zbudowana zostanie dodatkowo część pro-
dukcyjno-magazynowa o kubaturze blisko 73 tys. m sześć. Ta bu-
dowla zajmie ponad 6,1  tys. m kw. powierzchni, ale nie będzie 
jedyną nową częścią zakładu. Powstanie również część magazy-
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Czy wiesz, że…
l Caparol to jedna z ośmiu marek tworzących grupę DAW 

SE - firmę rodzinną założoną w 1895 przez kupiecką rodzi-
nę Murjahn. W ciągu ponad 120 lat działalności firma stała się 

czołowym producentem chemii budowla-
nej w Niemczech. W wyniku konsekwentne-
go rozwoju grupa DAW jest dziś obecna w 40 
krajach i zatrudnia ok. 6 tys. pracowników.

l  Nazwa marki Caparol wzięła się od 
pierwszych liter głównych składników farby: 
kazeiny, parafiny i oleju. Logo w postaci ko-
lorowego słonia stało się wyróżnikiem pro-
duktów marki Caparol od 1984 roku. Jednym 

z produktów firmy była farba elewacyjna SG - bardzo gęsta i da-
jąca już po pierwszym malowaniu grubą powłokę. Eksperci od 
marketingu przekonywali klientów: „Elewacje powinny mieć gru-
bą skórę, gdyż z grubą skórą żyje się dłużej”. Renomowany gra-
fik H. Müller-Dennhof opracował znak graficzny w formie słonia. 
Takim jednobarwnym logo były najpierw oznaczane pokryw-

nowa o kubaturze 30,4 tys. m sześć. i powierzchni zabudowy 2,5 
tys. m kw., a  istniejący budynek socjalno-biurowy zostanie roz-
budowany. Kolejne nowe obiekty  to: kotłownia, portiernia, sta-
cja energetyczna, zbiornik przeciwpożarowy i zespół 10 silosów.

Powstające budynki będą wymagały doprowadzenia sie-
ci  energetycznej,  grzewczej  i wodno-kanalizacyjnej. Projekt 
uwzględnia wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych 
z wydzieleniem placów manewrowych i dróg wewnętrznych na te-
renie zakładu oraz miejsc parkingowych.

W stosunku do  „starej”  części  nowe budynki  będą mia-
ły 3-krotnie większą kubaturę. Skala produkcji oraz  ilość maga-
zynowanych w Żłobnicy produktów z  logotypem pasiastego sło-
nia znacząco więc wzrośnie. Większy będzie zatem także ruch 
samochodów ciężarowych. Po to, by dochować wymogów środo-
wiskowych, budowana od nowa kanalizacja deszczowa zostanie 
podłączona do separatora substancji ropopochodnych.

Zaprojektowana z rozmachem rozbudowa zakładu spółki Ca-
parol Polska to bez wątpienia największa z inwestycji, prowadzo-
nych obecnie na  terenie Kleszczowskich Stref Przemysłowych. 
Wraz z nią powstaną nowe miejsca pracy.

J. Strachocki

Rozbudowa fabryki Caparol

ki opakowań z farbą SG. Z cza-
sem słoń doczekał się wielobarw-
nych pasków.

l Grupa DAW SE, do której 
należy Caparol Polska, jest od 
chwili założenia w prywatnych rę-
kach rodziny Murjahn. Współwła-
ściciel grupy Ralf Murjahn, który 
we wrześniu 2014 roku uczestni-
czył w otwarciu centrum szkole-
niowego w Żłobnicy (na zdjęciu - 
po prawej) jest przedstawicielem 
piątego pokolenia.

l Zakład produkcyjny spółki Caparol Polska w gminie Klesz-
czów funkcjonuje od 2006 roku. W 2012 firma ulokowała obok nie-
go swój magazyn centralny, w którym na siedmiu poziomach skła-
dowania jest 4250 miejsc paletowych. Trzecim etapem rozwoju 
było otwarcie centrum szkoleniowego firmy Caparol.

Źródło: www.mycaparol.pl

Ważne dla przedsiębiorców
Zmiany w zatrudnianiu 

cudzoziemców
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w związku 

z nowelizacją ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnie-
nia i  instytucjach rynku pracy, od 1 stycznia 2018 roku, zatrudnia-
nie cudzoziemców odbywa się w oparciu o nowe przepisy (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1543). W PUP można: ● zarejestrować oświadczenie 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, ● ubiegać się o zezwolenie 
na pracę sezonową. Rejestracja oświadczeń i zezwoleń na pracę 
sezonową jest możliwa po złożeniu wymaganych dokumentów i do-
konaniu wpłaty w wysokości 30 zł.

Po szczegółowe  informacje można zwracać się do Powiato-
wego Urzędu Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3, pok. 1.10, 
telefonicznie  - 44/ 635-62-87. Specjalną zakładkę „Zatrudnianie 
cudzoziemców - zmiany po 01.01.2018 r.” zamieściło na stronie in-
ternetowej www.mpips.gov.pl/praca/ Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Wyjazd gospodarczy na Ukrainę
Od 20 do 23 marca br. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlo-

wa zorganizuje Misję Gospodarczą na Ukrainę. Wyjazd będzie 
dofinansowany ze środków unijnych. Mogą w nim wziąć udział 
przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - w tym 
maksymalnie 2 osoby reprezentujące firmę. Wartość dofinanso-
wania obejmuje aż 85 proc. kosztów. 

W programie misji przewidziano: ● spotkanie z administra-
cją państwową i przedstawicielami ukraińskiego samorządu go-
spodarczego, ● udział w giełdzie kooperacyjnej - spotkania B2B 
dla przedsiębiorców, ● wizyty  studyjne w najważniejszych 
przedsiębiorstwach oraz obiektach inwestycyjnych Ukrainy.

Więcej szczegółów na  temat wyjazdu  - na stronie www.
izba.lodz.pl/Projekty/LIPH_promotorem_potencjalu_gospodar-
czego_regionu_lodzkiego_na_rynkach_Ukrainy/22/. Osoby za-
interesowane mogą kontaktować się  również bezpośrednio  
z biurem ŁIPH - tel. +48 501 799 328, e-mail:m.walczak@izba.
lodz.pl.

JS
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Szkolne wieściZgłosiły książkę 
na konkurs

czennice kleszczowskiego Liceum Ogól-
nokształcącego napisały książkę „Wspo-

mnienia”. To  zbiór  trzech  różnych opowiadań 
z głównym  tematem przewodnim  „dom”. Każde 
z opowiadań ma swoją bohaterkę.

-  Valeria  to  zagubiona  nastolatka,  od-
rzucona  przez  społeczeństwo  i  zapomnia-
na przez  rodziców,  która nie potrafi  odnaleźć 
swojego miejsca - mówi  jedna ze współautorek, 
Magdalena Wójcik.  - Alicja  to kobieta, która od 
wielu lat zmaga się z dręczącymi ją wspomnienia-
mi, a mimo wszystko dąży do tego, by być szczę-
śliwą. Natomiast  trzecia bohaterka, Karolina  jest 
nastolatką wracającą pamięcią do nie zawsze 
przyjemnych wspomnień.

,,Liczy się każda chwila, którą można spędzić 
z bliskimi - póki jeszcze są tu-
taj. Za chwilę będzie za póź-
no. Tak mało czasu zostało. 
Za mało, za mało czasu, żeby 
z każdym porozmawiać, żeby 
odpowiedzieć na całą tę mi-
łość, żeby ogarnąć wszyst-
kie te potrzeby, żeby zadbać 
o każdego, kto tego potrze-
bu je…”   -   to   jedna  z  bar -
dzo dojrzałych myśli,  który-
mi z  czytelnikami dzielą się 
autorki książki „Wspomnienia”.

Marta, Magdalena  i  Zu-
zanna,  zachęcone  przez  swoją  nauczyciel-
kę  języka polskiego Agnieszkę Kukieła, zgłosiły 
pracę do konkursu, zorganizowanego przez Ri-
dero - serwis  internetowy, który umożliwia samo-
dzielne przygotowanie książki do publikacji  i dru-
ku. Bez udziału pośredników, którzy biorą udział 
w „normalnym” procesie wydawniczym autor może 
tu zamieścić swój tekst wraz z ilustracjami, doda-
jąc projekt okładki.

Ridero ogłosiło drugą edycję konkursu  „Mi-
sja - książka!”, przeznaczonego dla uczniów z ca-
łej Polski. Zbiory opowiadań, w których obowiązko-
wym motywem przewodnim był „dom” (rozumiany 
bardzo  szeroko),  napisane przez  kilkuosobo-
we zespoły uczniów szkół podstawowych (kl. VII) 
i ponadpodstawowych  (II  i  III  klasa gimnazjum 
oraz szkoły średnie) były przyjmowane od począt-
ku października do pierwszego grudnia. 

Cel konkursu  to nie  tylko promowanie czy-
telnictwa,  ale  też  „wzbudzenie zainteresowa-
nia twórczością literacką oraz nowoczesnymi spo-
sobami jej rozpowszechniania, a także rozwijanie 
kreatywności i talentów literackich wśród młodzie-
ży” - informują organizatorzy. Do 31 stycznia pro-
wadzone  jest  internetowe głosowanie na prace, 
które zostały udostępnione na stronie konkursu. 
Ranking  jest aktualizowany w czasie  rzeczywi-
stym. Można oddać jeden głos na jedną książkę. 
W kolejnym etapie spośród 50 prac z największą 
liczbą głosów (po 25 zbiorów opowiadań z obu 
grup wiekowych), 5-osobowe profesjonalne  jury 
wyłoni zwycięzców.

Czytelników „Informatora” zachęcamy do za-
poznania się ze zbiorem opowiadań kleszczow-
skich autorek  (https://ridero.eu/pl/books/wspo-
mnienia_2/)  i  ewentualne wsparcie  ich  szans 
w rywalizowaniu o miejsce w TOP 50. JS

U
Najlepsi w matematycznym 
Olimpusie

Zostały ogłoszone wyniki  jesiennej 
sesji  konkursu matematycznego Olim-
pus. W Szkole Podstawowej w Klesz-
czowie brało udział:14 uczniów klas  IV, 
9 uczniów klas V, 11 uczniów klas VI i 10 
uczniów klas VII. W klasach  IV najlep-
szy wynik uzyskała Aniela Wieczorek  - 
uzyskała tytuł  laureata, zajmując miejsce 
w grupie uczestników, sklasyfikowanych 
na piątym miejscu w kraju. W klasach V 
najlepsze wyniki uzyskali: Miłosz Stawiak 
(16 miejsce)  i Oliwia Rybarczyk (19 miej-
sce), a w klasach VI - Wiktor Michałek (19 
miejsce). W gronie uczniów klas VII  tytuł 
laureata uzyskała Małgorzata Załoga (11 
miejsce) i Jonasz Rudzki (14 miejsce).
Wystąpiła w charytatywnym 
koncercie

15 grudnia Zuzanna Grzejszczak - grają-
ca na skrzypcach uczennica klasy II c w gim-
nazjum kleszczowskim wystąpiła w kon-
cercie  charytatywnym,  który  odbył  się 
w Państwowej Szkole Muzycznej I  i  II stop-
nia  im.  I. J. Paderewskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim. Celem koncertu było zebra-
nie pomocy dla wychowanków piotrkowskie-
go Domu Dziecka. Piotrkowska Orkiestra Ka-
meralna oraz uczniowie Szkoły Muzycznej II 
stopnia wykonywali muzykę filmową oraz ko-
lędy.

Bawili się na studniówce
Uczniowie  klas maturalnych Liceum 

Ogólnokształcącego  i Technikum Nowo-
czesnych Technologii w Kleszczowie bawi-
li  się 13 stycznia na studniówce. Zabawę 
zorganizowaną w Domu Weselnym „Przy 
Patykach” koło Zelowa rozpoczął  tradycyj-
ny polonez. Dyrektor ZSP w Kleszczowie 
Agnieszka Nagoda-Gębicz życzyła uczniom 
powodzenia na maturze, wręczając każde-
mu na szczęście czterolistną koniczynkę. 
Wśród gości  zaproszonych na studniów-
kę  obecny  był wójt  Sławomir Chojnow-
ski oraz zastępca wójta Joanna Guc.

Galerię ze zdjęciami z  tego balu zna-
leźć można na stronie  internetowej „Dzien-
nika Łódzkiego”.

Lekcja otwarta na powitanie zimy
Pierwszy dzień kalendarzowej zimy (21 

grudnia) uczniowie klasy III b Szkoły Pod-
stawowej w Łękińsku postanowili uczcić 
w formie otwartej  lekcji, na którą zaprosi-
li  rodziców oraz nauczycieli. Głównym te-
matem było przedstawienie z pomocą po-
ezji, piosenek oraz zabaw uroków zimy, 
zimowego krajobrazu, potrzeby pomaga-
nia zwierzętom o tej porze roku.

„Jak miesiące się sprzeczały”…
… to  tytuł  inscenizacji,  jaką w Szko-

le Podstawowej w Kleszczowie przedsta-
wili uczniom klas edukacji wczesnoszkol-
nej trzecioklasiści z III a i III d. Mali aktorzy 
zagrali  role poszczególnych miesięcy. Nie 
zabrakło także Starego i Nowego Roku. W 
roli narratorów wystąpiły krasnale. Szkolne 
przedstawienie było okazją do powtórze-
nia nazw miesięcy  i przypomnienia cech 
charakterystycznych dla poszczególnych 
pór roku.

Spotkali się szkolni ekolodzy
W Szkole Podstawowej w Łękińsku 

w  ramach Świetlicowego Klubu Ekolo-
gów odbyły się 9 stycznia zajęcia dotyczą-
ce ochrony środowiska. Okazją do prze-
prowadzenia  takich zajęć były obchody 
90-lecia powstania Ligi Ochrony Przyrody. 
Uczestnicy rozmawiali o różnych formach 
ochrony cennych obiektów natury, ogląda-
li zdjęcia prezentowane w kąciku fotogra-
ficznym Ligi Ochrony Przyrody, wykonywa-
li prace plastyczne.

Wsparcie dla kombatantów
Na przełomie roku 2017/2018 pod kie-

runkiem nauczycieli  historii  została zor-
ganizowana ogólnopolska akcja  „Rodacy 
Bohaterom. Paczka dla polskiego komba-
tanta na Kresach 2017”. Młodzież Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczo-
wie we współpracy ze Rzgowską Młodzieżą 
Patriotyczną przygotowała paczki dla Pola-
ków na Kresach. Zostały one przekazane 
do Łodzi, a stąd 11 stycznia przetransporto-
wane na Wileńszczyznę. Relacja z wyjazdu 
członków Rzgowskiej Młodzieży Patriotycz-
nej zamieszczona została na Facebooku.

Opracował JS z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć, zamieszczanych  

na internetowych stronach szkół
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nicjatorką powołania do życia dru-
żyny Związku Harcerstwa Polskie-

go w Kleszczowie była Zuzanna Piekarz. 
- „Niebo” powstało w Kleszczowie w cza-

sie, kiedy chodziłam tu do liceum - opowia-
da Zuzanna  (dziś  studiująca w Krakowie, 
ale ciągle aktywna w harcerskich kręgach). 
- Działałam wcześniej w środowiskach beł-
chatowskich. Zauważyłam, że dzieci z Klesz-
czowa mają bardzo daleko do jakiejkolwiek 
najbliższej drużyny. Zarówno do Bełchatowa, 
jak i do Radomska jest podobna odległość, 
a pomiędzy tymi miastami nie istniały żadne 
jednostki harcerskie. Bardzo wtedy chciałam, 
żeby jak najwięcej osób mogło poznać har-
cerskie ideały i przeżyć tę przygodę.

Trudne początki
Zuzanna nie ukrywa, że  tworzeniu dru-

żyny  towarzyszyły  trudności. Sama miesz-
kała wtedy w Bełchatowie. Zbiórki organizo-
wane były w weekendy w Kleszczowie. Nie 
było szansy dostać się autobusem, więc mu-
siała prosić o podwózkę.

- Poza tym ciężko było „ściągnąć” ka-
drę na nowy teren i tak naprawdę w trzy oso-
by - wtedy razem z dh Adą Gwoździk i dh 
Pawłem Staśkiewiczem - wszystko robiliśmy 
sami. Bardzo pomógł nam ksiądz Sławomir 
Bednarski, który dał nam miejsce na harców-
kę, a potem gdy potrzebowaliśmy pomocy 
przy czymkolwiek innym też zawsze był przy 
nas. Myślę, że jego wsparcie było kluczo-

we dla rozwoju naszej drużyny, szczególnie 
w początkach jej istnienia.

Pierwsza zbiórka odbyła się 11 paździer-
nika 2014 roku. Okres próbny drużyny został 
zamknięty mniej więcej rok później. Jak wspo-
mina dziś Zuzanna Piekarz w ciągu pierw-
szych miesięcy skład drużyny ciągle się zmie-
niał. Na pierwszą zbiórkę przyszło około 30 
osób, a na następną -  już tylko połowa spo-
śród nich.

- Część osób, które dołączyły do drużyny 
na początku jej istnienia, dalej jest w harcer-
stwie. Jedną z nich jest obecny drużynowy 5 
DH „Niebo”, Krystian Śmiertka. Pojawił się już 
11 października 2014 roku i od tamtej pory 
nieprzerwanie angażował w życie drużyny. 

Obecnie stały skład drużyny to około 15 
osób mających 11-14 lat.

„Niebo” - harcerska drużyna
Biało-błękitne chusty

Dla wielu osób intrygująca może być na-
zwa,  jaką przyjęła kleszczowska 5 Druży-
na Harcerska. Dlaczego właśnie „Niebo”?

- Od początku chciałam, żeby druży-
na dostała nazwę związaną z niebem lub la-
taniem. W moich marzeniach miała to być 
drużyna o specjalności lotniczej, której 
członkowie uczyliby się latać awionetkami, 
może paralotniami lub balonem  - przyznaje 
Zuzanna. - Większość członków drużyny ze 
względu na wiek nie może sobie jeszcze po-
zwolić na takie aktywności. Może z czasem, 
gdy osiągną wiek 18 lat i dalej będą chcie-
li działać w drużynie, pomyślimy nad tym, 
żeby wprowadzić do planów elementy spe-
cjalności lotniczej.

„Niebo”  - zaproponowana na początku 
nazwa drużyny jednak pozostała. Jej człon-
kowie noszą biało-błękitne chusty.

Festiwale, gry terenowe, obozy
Nie sposób w paru zdaniach opowie-

dzieć o tym, jak przebiegała trwająca już po-
nad  trzy  lata działalność harcerzy z  „Nie-
ba”. Wspomnijmy więc o najważniejszych 
wyjazdach i  imprezach, w których uczestni-
czyli. Już po miesiącu  funkcjonowania wy-
brali się do Łodzi, by wziąć udział w grze 
miejskiej, zorganizowanej przez  tamtejszą 
drużynę wodniacką. W  tym samym  roku 
przed świętami brali udział w festiwalu pio-
senki  „Opal” w Radomsku, a potem w INO 

Temie  (to gra  terenowa, organizowa-
na przez harcerzy z Bełchatowa).

- Od początku staraliśmy się utrzy-
mywać dobre relacje z innymi jed-
nostkami, nie tylko z naszego hufca, 
w końcu harcerze są otwarci na in-
nych  - podkreśla Zuzanna Piekarz.  - 
Na INO Temie byliśmy też rok później. 
Kolejna impreza to Jesienne Spotka-
nia z Piosenką im. Marcina i Mateusza, 
organizowane przez 7. Środowiskowy 
Szczep Harcerski „Kora” z Bełchatowa. 
W 2015 roku zajęliśmy na tym festiwalu 
trzecie miejsce.

Szczególnie intensywny pod wzglę-
dem wyjazdów okazał się dla harcerzy 
z kleszczowskiej drużyny rok 2016. Wy-

jechali na pierwsze zimowiska w Chęcinach, 
a także na pierwszy obóz drużyny w Lucie-
niu. Byli na nim razem z  I Środowiskowym 
Szczepem Harcerskim „Matecznik” z Piotr-
kowa Trybunalskiego. Rok później wybra-
li się do Walnego (w  tej wsi nad Jeziorem 
Blizne, położonej w pobliżu Augustowa mie-
ści  się  baza obozowa Hufca ZHP Piotr-
ków Tryb.). Mieli wtedy okazję m.in. zwie-
dzić Wilno.

Zmiana drużynowego 
Ciekawe wyjazdy odbywali nie tylko pod-

czas wakacji. W kwietniu 2017 roku wyruszy-
li na Rajd Podwawelskiego Smoka w Kra-
kowie. Ostatni  wyjazd  drużyny  „Niebo” 
z Zuzanną Piekarz w roli drużynowej miał 
miejsce w lipcu zeszłego roku. Podczas obo-

Na wakacyjnym, leśnym obozie

I
zu w Walnem kierowanie drużyną przekaza-
ła Krystianowi Śmiertce.

Obecny drużynowy tak wspomina swoje 
pierwsze kroki w harcerstwie:

- Uczyłem się w gimnazjum w Kleszczo-
wie, kiedy Zuza, Ada i Paweł przyszli i ogłosi-
li, że rusza właśnie drużyna harcerska i szu-
kają chętnych. Pojawiłem się na pierwszej, 
drugiej, trzeciej zbiórce. Spodobało mi się 
to i zostałem. Przyznam, że były chwile, kie-
dy nie chciało się wstać i jechać na zbiórkę, 
organizowaną najczęściej w sobotę. Byłem 
jednak tak zafascynowany harcerstwem, że 
ciekawość zwyciężała. Chciałem poznawać 
nowych ludzi, oderwać się od monotonnej 
codzienności wyjeżdżając na biwaki, obozy, 
zimowiska…

Jak każdy harcerz rozpoczynał od zwy-
kłego szeregowego. Po złożeniu przyrzecze-

nia harcerskiego  i odbyciu kursów otrzymał 
sznur zielony (to oznaka funkcji przyboczne-
go). Po roku działania jako przyboczny w lip-
cu 2017 roku przejął funkcję drużynowego.
„Pioruny”, „Chmurki”, „Kropelki”

Członkami 5 Drużyny Harcerskiej  „Nie-
bo” są uczniowie w wieku 10-13 lat (harcer-
ki  i harcerze) oraz 13-16  lat  (harcerki star-
sze i harcerze starsi) ze szkół podstawowych 
w Kleszczowie  i Łękińsku. Mówi się o pla-
nach powołania szóstki zuchowej, do której 
będą przyjmowane dzieci w wieku 6-10 lat.

W kleszczowskiej drużynie działają  te-
raz  trzy zastępy:  jeden chłopięcy  („Pioru-
ny”)  i  dwa dziewczęce  („Chmurki”  i  „Kro-
pelki”). Zbiórki odbywają się  regularnie 4 
razy w miesiącu przeważnie w soboty, przy 
czym trzy razy zbierają się zastępy, a raz - 
cała drużyna. O swojej działalności „Niebo” 
informuje poprzez stronę na Facebooku (fb.
com/5dhniebo). Tu są też ogłaszane aktual-
ne terminy zbiórek.

Harcerze wspierają działania  innych or-
ganizacji, ale  też  liczą na wsparcie  innych 
w swoich społecznych działaniach. W gmi-
nie nawiązali współpracę z Fundacją Roz-
woju Gminy Kleszczów. Uczestniczyli w kil-
ku imprezach na terenie SOLPARKU (m.in. 
z okazji Dnia Dziecka  i  podczas  I Festi-
walu Nauki  i Kultury w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych. W  łódzkich obchodach 
Światowego Dnia Krwiodawcy uczestniczy-
li wspólnie z Gminnym Klubem HDK PCK 
w Kleszczowie. Włączyli się w obchody Na-
rodowego Święta Niepodległości, a podczas 

å ciąg dalszy na str. 16

Na rajdzie w Krakowie
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Technikum wśród „Złotych szkół”
inałowa gala, w trakcie której zostały ogłoszone wyniki tegorocznego rankingu „Per-
spektyw”, została zorganizowana w najpiękniejszej auli Warszawy czyli w Gmachu 

Głównym Politechniki Warszawskiej. Uroczystość uświetnili swoją obecnością wiceminister 
edukacji narodowej Maciej Kopeć, przedstawiciele Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych 
oraz kuratoriów oświaty, uczelni wyższych i instytucji samorządowych.

W warszawskiej  gali  kleszczowskie Technikum Nowoczesnych Technologii  im. 
Jana Pawła  II  reprezentowali: dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz, nauczyciele Rena-

ta Patyk  i Marek Pawłowski oraz kil-
koro uczniów: Julia Kołowrotkiewicz, 
Maria Strykowska, Bartłomiej  Le-
chowski, Wojciech Palusiński, Woj-
ciech Brandt, Mateusz Tyl, Mate-
usz Kobiera i Aleksander Wolnowski.

Cztery  technika, które w zesta-
wieniu „Perspektyw” wyprzedziły TNT 
w Kleszczowie to: 1. Technikum nr 7 
w ZSE-M w Nowym Sączu; 2. Tech-
nikum Elektroniczne w ZSE im. Woj-
ska Polskiego w Bydgoszczy;  3. 
Technikum Elektroniczne im. Obroń-
ców Lublina  1939  r.  z  Lublina;  4. 
Technikum Łączności nr 14 w Zespo-
le Szkół Łączności w Krakowie.

W klasyfikacji techników punkty przyznawane były za: sukcesy uczniów w olimpiadach 
(20 proc.), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matur z przedmio-
tów dodatkowych (30 proc.), wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.). JS

F
Nagrodzą za  

filmowe etiudy 
o dobrym 

zachowaniu
raz kolejny Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kleszczowie zaprosił 

gimnazja  i szkoły ponadgimnazjalne z całej 
Polski do udziału w konkursie filmowym „Od 
ignoranta do eleganta”. Krótkometrażowe fil-
my, które zostaną zgłoszone do tego konkur-
su, mają promować wśród młodzieży zasa-
dy dobrego wychowania, a także kształtować 
kulturę osobistą i kulturę języka.

Szeroka tematyka konkursu („Savoir-vi-
vre w przestrzeni publicznej”) pozwala na po-
kazanie  takich wątków,  jak:  zachowanie 
w miejscach publicznych (w środkach komu-
nikacji publicznej, w kinie, teatrze, sklepach, 
w szkole, restauracji), a także w podróży czy 
na wakacjach. W  filmach będzie się moż-
na też odnieść do spraw ubioru, netykiety, re-
lacji damsko-męskich, kontaktów między po-
koleniami.

Konkursowe prace muszą być zapisa-
ne na płytach DVD, z możliwością odtwo-
rzenia z pomocą programu Windows Me-
dia Player. Organizatorzy zwrócili  uwagę 
na kwestię praw autorskich, zastrzegając: 
„Jeżeli w filmach przysłanych na konkurs zo-
staną wykorzystane fragmenty utworów chro-
nionych prawem autorskim, to uczestnik 
konkursu musi zdobyć zgodę na ich wykorzy-
stanie od właściciela praw. Zaleca się uczest-
nikom wykorzystywanie utworów udostępnio-
nych na otwartych licencjach”.

Czas trwania filmu ustalony został w re-
gulaminie od 3 do 6 minut. Każda ze szkół, 
uczestniczących w  konkursie, ma  pra-
wo zgłosić dwie prace. Termin przesyła-
nia konkursowych filmów upływa 27 kwietnia.

W  tegorocznej   rywal izac j i   będz ie 
mógł  też  brać  udział  film  zrealizowany 
przez uczniów ZSP w Kleszczowie. Ogłoszo-
ny już został szkolny etap konkursu. 

Oceniając wszystkie  prace  nadesła-
ne przez uczestników ogólnopolskiej  rywa-
lizacji  filmowych zespołów  jurorzy wezmą 
pod uwagę głównie: sposób realizacji  tema-
tu, pomysłowość,  technikę, spójność, hu-
morystyczny walor przedstawianego  tema-
tu,  jakość dźwięku, grę aktorską, zgodność 
z wymogami  formalnym. Do 18 maja na  in-
ternetowej stronie ZSP w Kleszczowie opu-
blikowana zostanie  lista  twórców dziesięciu 
konkursowych filmów, wybranych do finało-
wego pokazu (5 z gimnazjów i 5 ze szkół po-
nadgimnazjalnych). Te filmy zostaną poka-
zane podczas uroczystej gali zapowiedzianej 
na dzień 8 czerwca. Jednemu z nich publicz-
ność przyzna swoją nagrodę.

Na stronie www.zspkleszczow.pl znaleźć 
można więcej  informacji o konkursie (w tym 
szczegółowy regulamin oraz kartę zgłosze-
niową).

JS

Wójt Gminy Kleszczów 
ogłasza konkurs ofert na

najem lokalu usługowego w budynku Domu Kultury w Antoniówce
Ustala się następujące warunki najmu:
1.  Prowadzenie działalności usługowej w ustalonym przez Wynajmującego standardzie.
2.  Okres trwania umowy - 1 rok z możliwością jej przedłużenia.
3.  Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidłowego wykorzystania 

obiektu i znajdujących się w nim urządzeń i wyposażenia.
4.  Oferent,  którego  oferta  zostanie  wybrana,  jest  zobowiązany 

do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 1.500 zł.
5.  Oferent,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zobowiązany 

będzie do uiszczenia należnego podatku od nieruchomości.
Lokal  składa  się  z  następujących  pomieszczeń:  pomieszczenia  usługowego,  WC 
i korytarza, o łącznej powierzchni 70,40 m².
Lokal  ten wyposażony  jest w sprawne instalacje wodociągowe, wody zimnej  i ciepłej, 
kanalizację  sanitarną,  centralne  ogrzewanie,  elektryczne  oświetlenie  podstawowe 
i gniazdkowe.
Zainteresowani  najmem mogą  oglądać  przedmiot  najmu  w  dni  powszednie  w  godz. 
11.00-14.00 w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wszelkich  dodatkowych  informacji  można  zaczerpnąć  w  pokoju  nr  5  Urzędu Gminy 
w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 44/ 731 66 40 lub 44/ 731 66 10 wew. 40.
Oferty winny zawierać:

• proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu (z uwzględnieniem podatku 
VAT) oraz propozycję waloryzacji czynszu,

• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwę firmy,
• koncepcję funkcjonowania lokalu usługowego w Antoniówce,
• charakterystykę działalności gospodarczej oferenta.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „LOKAL W ANTONIÓWCE” należy 
składać w terminie do dnia 30 stycznia 2018 r. do godziny 12.00 włącznie 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo prowadzenia z oferentami 
dodatkowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferenci powiadomieni zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub 
unieważnienia konkursu. 

Po
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spodarczych, legła u podstaw decyzji Hitlera o wcieleniu Ło-
dzi do Rzeszy. Uroczyste ogłoszenie tego aktu nastąpiło 9 X 1939 
r. Wkrótce Łódź zdegradowano do roli podrzędnego miasta w re-
jencji kaliskiej, ale w ciągu kilku następnych miesięcy decyzję tę 
zmieniono w sposób zdecydowany. Łódź – największy ośrodek 
ludnościowy i przemysłowy w Kraju Warty – na początku 1940 r. 
otrzymała prawa samorządu niemieckiego oraz uprawnienia mia-
sta wydzielonego. W późniejszych miesiącach z Kalisza do Ło-
dzi przeniesiono siedzibę prezesa rejencji, zmieniono też jej nazwę 
z kaliskiej na łódzką, oraz dokonano oficjalnej zmiany nazwy mia-
sta na Litzmannstadt (11 IV 1940 r.) - czytamy w publikacji „Ruch 
oporu w Łodzi w latach II wojny światowej”.

Nie jest wykluczone, że za przykładem niemieckojęzycznej lud-
ności Łodzi poszła mniejszość niemiecka Bełchatowa.  „(…) wy-
buch wojny znacznie zaktywizował mniejszość niemiecką na tym 
terenie. Dowodem może być fakt, że Bełchatów wcielono do Rze-
szy właśnie po interwencji miejscowych Niemców. Przez pierwsze 
pół roku okupacji należał on bowiem do Generalnej Guberni. Do-
piero na żądanie mniejszości niemieckiej został wcielony do „Kraju 
Warty”. Granica przebiegała na wschód od miasta i niejako oderwa-
ła Bełchatów od okręgu piotrkowskiego. Miasto zostało przyłączone 
do powiatu łaskiego” - pisze Tomasz Toborek w artykule „Konspira-
cyjne Wojsko Polskie w Bełchatowie i okolicach”.

Kleszczów znalazł się w granicach Kraju Warty  - Reichsgau 
Wartheland (do 29 stycznia 1940 r. noszącego nazwę Reichsgau 
Posen). Namiestnikiem Adolfa Hitlera na tym obszarze został mia-
nowany gaulaiter NSDAP Arthur Greiser.

Kleszczów (nazwany przez Niemców Klestau)  tak  jak sąsied-
nie gminy, m.in. Łękawa (Lenkau), Szczerców (Scherzau), Klu-
ki (Klucksdorf) i Zelów (Sellau), został włączony do dużej jednost-
ki powiatowej  (Landkreis) ze stolicą początkowo w Pabianicach, 
a później w Łasku. Sulmierzyce, Brzeźnica, Rząśnia i Pajęczno we-
szły natomiast w skład powiatu wieluńskiego.

Życiowa przestrzeń dla „rasy panów”
Niemieckie plany wobec ziem polskich wcielonych do Rzeszy 

zakładały przede wszystkim zdobycie na wschodzie tzw. przestrze-
ni życiowej (Lebensraum). Nowe tereny miały zostać skolonizowa-
ne przez Niemców, a ludność polska – usunięta. Kraj Warty Niemcy 
uznawali za ziemie „rdzennie niemieckie”, chociaż w 1939 roku sta-
nowili na nich mniej niż 10 proc. ogółu ludności. Życiową przestrzeń 
na wschodzie zdobywali poprzez brutalną kolonizację i pozbywanie 
się ludności polskiej. „Po 10 latach nie będzie już tu ani snopka zbo-
ża, który by nie był z ziemi niemieckiej, i nie będzie tu zagrody chłop-
skiej, która by nie była w rękach niemieckich” - zapowiadał Greiser 
w 1939 roku.

„Przygotowując miejsce dla Niemców, wysiedlano z Kraju Warty 
do Generalnego Gubernatorstwa w szczególności Żydów oraz Po-
laków – ziemian i przedsiębiorców, którym bez rekompensat odbie-
rano majątki. Do końca 1939 r. wysłano do GG ok. 80 transportów – 
ogółem 87 883 osób. Do końca 1940 r. wysiedlenia objęły już ponad 
250 000 osób. W 1941 r. nasilono politykę wysiedlania Żydów z Kra-
ju Warty do dowolnego z blisko 200 gett utworzonych na terenie 
GG. Z samego Poznania przesiedlono do GG ok. 70 000 osób. Set-
ki tysięcy ludzi, głównie młodych, czasem nastolatków, wysiedlo-
no jako robotników przymusowych w głąb Rzeszy” (Wikipedia).

Kolejne ok. 400 tys. zostało poddane tzw. wewnętrznym prze-
siedleniom. Zmuszano  ich  do  pozostawienia  dobytku  i  prze-
prowadzki do gorszych dzielnic w miastach  i do biedniejszych 
gospodarstw na wsiach. Na miejsce wysiedlonych Polaków przy-
wożono całe  rodziny niemieckie z krajów bałtyckich, z Wołynia, 
wschodniej Małopolski, Lubelszczyzny, Besarabii, Bośni, Alza-
cji oraz znad Morza Czarnego.

Niszczeniu polskości służyć  też miało więzienie  i  rozstrzeliwa-
nie  inteligencji: wybitnych działaczy społeczno-kulturalnych  i poli-
tycznych, księży  i nauczycieli. Na terenie Kraju Warty działało 11 
zakładów karnych  i 23 więzienia sądowe. Szacunkowe dane (wie-

Kleszczów nazwali Klestau le źródłowych dokumentów zabrali z sobą i zniszczyli wycofujący się 
Niemcy) mówią, że przez cały okres okupacji przez obozy koncen-
tracyjne i więzienia przeszło ok. pół miliona obywateli polskich z Kra-
ju Warty.

„Polakom i psom wstęp wzbroniony”
Okupant  traktujący Polaków  jako „podludzi” uniemożliwił pro-

wadzenie życia kulturalnego oraz edukacji. Likwidowano polskie te-
atry, muzea, biblioteki  i kina, zamykano szkoły. Edukacyjna ofer-
ta dla  „podludzi” ograniczyć się miała do nauki prostych działań 
matematycznych do 500 oraz umiejętności podpisywania się. Po do-
szczętnym ograbieniu zamykane były kościoły  rzymskokatolickie. 
Zamknięto około 1300 kościołów, kaplic  i klasztorów czyli 97 proc. 
wszystkich obiektów sakralnych w Kraju Warty. Znaczna część 
z nich została zamieniona w magazyny. Ponad 90 proc. duchownych 
zostało aresztowanych lub wysiedlonych.

Książka Piotra Świątkowskiego „Polakom i psom wstęp wzbro-
niony. Niemiecka okupacja w Kraju Warty” to zbiór przejmujących re-
lacji pokazujących,  jakich okrucieństw dopuszczali się Niemcy (nie 
tylko wojskowi) w stosunku do polskich mieszkańców Kraju Warty. 
Bezwzględny zakaz posługiwania się językiem polskim obowiązywał 
nie tylko w urzędach i instytucjach publicznych, ale również w przed-
siębiorstwach gospodarczych. Niemcy swoimi działaniami wpływa-
li  też na obniżanie przyrostu naturalnego Polaków. Wywożąc  ich 
na roboty przymusowe do Rzeszy rozbijali małżeństwa. Podwyższy-
li granicę wieku dla osób zawierających związek małżeński (28  lat 
dla mężczyzn i 25 dla kobiet).

W całym Kraju Warty  realizowano  też program „ekstermina-
cji przez pracę”. Obowiązkowi pracy została poddana młodzież  - 
teoretycznie powyżej 14 roku życia, często  także młodsza. Plano-
wa eksterminacja objęła prawie 500 tys. mieszkańców Kraju Warty, 
z czego 80 proc. stanowili Żydzi. Spośród prawie 400 tys. Żydów za-
mieszkałych na  tym terenie przed wojną przeżyło mniej niż 8  tys. 
osób. Wielu z nich przeszło przez wielkie, zbiorcze getto w Ło-
dzi utworzone na początku 1940 r. Wielu trafiło na koniec do utwo-
rzonego przez Niemców ośrodka zagłady Kulmhof (Chełmno nad Ne-
rem). Szacuje się, że mogło tu stracić życie nawet 250 tys. osób. Z 
pewnością byli wśród nich żydowscy mieszkańcy gminy Kleszczów.

Inni mieszkańcy narodowości polskiej trafiali do obozów przesie-
dleńczych, utworzonych w Łodzi. To właśnie tutaj, w mieście nazwa-
nym przez hitlerowców Litzmanstadt powstały cztery  takie obozy: 
przy ulicach Łąkowej, Kopernika, Strzelców Kaniowskich i Żeligow-
skiego. Przeszły przez nie tysiące mieszkańców Kraju Warty, kiero-
wanych bądź to do Generalnej Guberni, bądź do pracy przymusowej 
na  terenie Niemiec  i Austrii. Wiele  rodzin doznało dramatyczne-
go rozdzielenia, a odbierane przez hitlerowców dzieci były później 
poddawane germanizacji w niemieckich rodzinach.

Na szczęście zakończenie okupacji już po niespełna sześciu la-
tach  i klęska hitlerowskich Niemiec nie pozwoliły na zrealizowanie 
diabolicznych planów. 

J. Strachocki
Przypomnijmy, że o swojej wojennej tułaczce, której częścią był 

pobyt w obozie na ul. Łąkowej w Łodzi, wspominała nieżyjąca już 
dziś Cecylia Blada z Czyżowa („Informator Kleszczowski, nr 7/2012 
– „W Austrii u bauera”). W następnym wydaniu „IK” przybliżymy 
wspomnienia osoby, która przez kilka okupacyjnych miesięcy pra-
cowała na terenie Łękińska.

v Malowanie ścian  
mieszkań, domów, szkół, biur

v Zabudowy karton gips

v Przeróbki elektryczne

Telefon 660-002-675
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Ile nowych książek?

Do wyboru, do koloru
Nie brakuje okazji do tego, by w wolnym od nauki czasie uczniowie mogli rozwijać swo-

je pasje i zainteresowania, biorąc udział w zajęciach kół i grup, które w tym roku kulturalnym 
funkcjonują w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie. O tym, jak bogata jest oferta GOK, 
możemy się przekonać czytając tygodniowy rozkład zajęć w kleszczowskiej siedzibie GOK. 

Poniedziałek

•	 tkactwo artystyczne – 15.00-20.00 (sala taneczna)
•	 taniec ludowy – 15.30-17.00 (sala widowiskowa)
•	 warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych – 17.15 (sala widowiskowa)
•	 malarstwo i rysunek dla dorosłych – 15.00-20.00 (pracownia plastyczna)
•	 zajęcia z gry na gitarze – 15.00-20.00 (garderoba przy scenie)

Wtorek

•	 robotyka – 16.00-18.00 (świetlica)
•	 taniec towarzyski – 15.30-18.30 (sala taneczna)
•	 kółko teatralno-recytatorskie – 15.00-17.00 (sala widowiskowa)
•	 zajęcia z gry na keyboardzie – 15.30-19.30 (garderoba przy scenie)

Środa

•	 kółko fotograficzne dla zaawansowanych – 16.00-20.00 (świetlica)
•	 break-dance – 16.00-19.00 (sala taneczna)
•	 studio piosenki – 15.00-20.00 (sala widowiskowa)
•	 zajęcia plastyczne - 16.00-18.45 (pracownia plastyczna)
•	 zajęcia z gry na keyboardzie - 15.00-20.00 (garderoba przy scenie)

Czwartek

•	 hip-hop – 16.00-18.00 (sala taneczna)
•	 zajęcia z gry na perkusji - 15.00-20.00 (sala widowiskowa)
•	 malarstwo i rysunek dla dzieci i młodzieży – 16.00-18.30 (pracownia plastyczna)
•	 zajęcia z gry na gitarze – 15.00-20.00 (garderoba przy scenie)

Piątek

•	 warsztaty fotograficzne dla dzieci i początkujących – 16.00-18.30   
(co II piątek) - (świetlica)

•	 zajęcia sensoryczne plastyczno-muzyczne - 15.30-19.00 (sala taneczna)
•	 mażoretki (sala widowiskowa)
•	 zajęcia lepienia z modeliny – 16.00-17.45 (pracownia plastyczna)

Wójt Gminy Kleszczów 
ogłasza konkurs ofert 

na najem lokalu handlowo-
usługowego w budynku komunalnym 

w Kleszczowie, ul. Główna 112 – 
parter, pow. 57,50 m2

Ustala się następujące warunki najmu:
1.  Prowadzenie działalności handlowo-usłu-

gowej  w  ustalonym  przez Wynajmujące-
go standardzie.

2. Okres trwania umowy - co najmniej rok.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bie-

żącej   kontroli prawidłowego wykorzysta-
nia obiektu i znajdujących się w nim urzą-
dzeń i wyposażenia.

4. Oferent,  którego  oferta  zostanie  wybra-
na,  jest  zobowiązany  do wpłacenia  kau-
cji gwarancyjnej w wysokości 2.000 zł.

5. Oferent,  którego  oferta  zostanie  wybra-
na  jako  najkorzystniejsza,  zobowiązany 
będzie do uiszczenia należnego podatku 
od nieruchomości.

Lokal  znajduje  się na parterze budynku  ko-
munalnego przy ul. Głównej 112 w Kleszczo-
wie.
Lokal  składa  się  z  następujących  pomiesz-
czeń: pomieszczenia socjalnego, WC, maga-
zynu, pomieszczenia handlowego, korytarza, 
o łącznej powierzchni 57,50 m².
Lokal ten wyposażony jest w sprawne insta-
lacje  wodociągowe,  wody  zimnej  i  ciepłej, 
kanalizację  sanitarną,  centralne  ogrzewa-
nie,  elektryczne  oświetlenie  podstawowe 
i gniazdkowe.
Zainteresowani  najmem  mogą  oglądać 
przedmiot najmu w dni powszednie w godz. 
11.00-14.00  w  uzgodnieniu  z  pracownikiem 
Urzędu Gminy w Kleszczowie.
Wszelkich  dodatkowych  informacji  moż-
na zaczerpnąć w pokoju nr 5 Urzędu Gminy 
w Kleszczowie, ul. Główna 45 lub pod nr tel. 
44/ 731-66-40.
Oferty winny zawierać:
• proponowaną stawkę miesięczną czynszu 

najmu  (z uwzględnieniem  podatku  VAT) 
oraz propozycję waloryzacji czynszu,

• dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub 
siedzibę, nazwę firmy,

• koncepcję funkcjonowania  lokalu handlo-
wo-usługowego w Kleszczowie,

• charakterystykę  działalności  gospodar-
czej oferenta.

Oferty w zamkniętych kopertach z do-
piskiem „LOKAL UL. GŁÓWNA 112 W 
KLESZCZOWIE” należy składać w termi-
nie do dnia 30 stycznia 2018 r. do godziny 
12.00 włącznie w Kancelarii Ogólnej Urzę-
du Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47.
Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie 
prawo prowadzenia z oferentami dodat-
kowych negocjacji.
O wynikach konkursu wszyscy oferen-
ci powiadomieni zostaną indywidualnie.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo od-
stąpienia od konkursu lub unieważnie-
nia konkursu.

zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kleszczowie oraz  jej fili w Łękińsku 

i Żłobnicy w roku 2017 przybyło ponad 1300 ty-
tułów książek. Najwięcej nowości  (790)  to  li-
teratura dla dorosłych czytelników. Literaturę 
dla dzieci i młodzieży reprezentuje 320 tytułów, 
a książki o charakterze popularnonaukowym – 
157. Do nabytków roku 2017 należy też 37 ksią-
żek, podarowanych przez czytelników.

Gminna biblioteka  to nie  tylko zbiór ksią-
żek. Od paru  lat coraz poważniejszą pozycję 
w zakupach stanowią tzw. zbiory specjalne: fil-
my na płytach DVD  i Blu-ray, nagrania mu-
zyczne  i audiobooki. W zeszłym roku z myślą 
o użytkownikach takich właśnie zbiorów bibliote-
ka zamówiła i wprowadziła do swojego katalogu 
657 nowych tytułów. W tej liczbie jest 87 audio-
booków, reszta zaś to filmy i muzyka.

Nowością w pracy biblioteki jest też od paru 
lat kupowanie dostępu do zbioru książek, udo-
stępnianych na platformie Ibuk Libra. W zeszłym 
roku czytelnicy wyposażeni w przyznawany 
przez bibliotekę  login mogli poprzez komputer 
stacjonarny oraz urządzenia mobilne korzystać 
ze zbioru liczącego 1441 tytułów. Z takiej moż-
liwości klienci GBP w Kleszczowie skorzysta-
li 552 razy. O tym, jakie tytuły z najróżniejszych 
dziedzin udostępnia Ibuk Libra można się prze-

konać, wchodząc na stronę tej czytelni online.
W puli czasopism, prenumerowanych w ze-

szłym roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Kleszczowie, znajdowało się 71 tytułów. Naj-
chętniej wypożyczanymi czasopismami były: 
„M jak mieszkanie”, „Cztery kąty”, „Viva”, „Do-
bre wnętrze”, „Gala”, „Twój styl”, „National Geo-
graphic”, „Traveler”, „Angora” oraz „Focus Histo-
ria”. Dbaliśmy o to, by do zbiorów GBP trafiały 
wydawane kolejne numery „Informatora Klesz-
czowskiego”, dzięki czemu mieszkańcy gminy 
mogą tam dotrzeć do archiwalnych wydań gmin-
nego biuletynu.

W 2017 roku gminną bibliotekę odwiedza-
ło i z jej zbiorów korzystało 1327 aktywnych czy-
telników. Najliczniej w tym gronie są reprezen-
towane osoby w wieku od 25 do 44  lat  (578), 
w wieku 45-60 lat (193) oraz młodzież w wieku 
licealnym czyli 16-19 lat (171). 

Na uwagę zasługuje  to, że w kleszczow-
skiej bibliotece już 9 osób reprezentuje czytelni-
ków w wieku do 5 lat. 

O aktywności bibliotek publicznych świad-
czy najlepiej liczba odwiedzin oraz wypożyczeń. 
W roku 2017 wypożyczalnię odwiedzano ponad 
13.700 razy, a liczba wypożyczeń wyniosła nie-
mal 30 tysięcy. Najczęściej wypożyczano książ-

W

Zajęcia w GOK to okazja do rozwijania indywidualnych pasji oraz integracji pokoleń.

å ciąg dalszy na str. 16
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Ferie 2018 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie

Data Miejsce Godzina Tematyka warsztatów Uczestnicy
29.01. 
(poniedziałek)

świetlica 16.00-18.00 Zajęcia techniczne 
„Niepowtarzalne 
bransoletki z muliny”

Uczniowie klas IV-
VI, młodzież

30.01. 
(wtorek)

świetlica 13.00-15.00 Zabawy „Wybuchające 
wulkany i inne eksperymenty”

Uczniowie szkoły 
podstawowej klas 
I-III

01.02. 
(czwartek)

świetlica 13.00-15.00 Zajęcia „Walentynkowe 
dekoracje z zimnej porcelany”

Uczniowie klas IV-VI

05.02. 
(poniedziałek)

świetlica 13.00-14.30 Zajęcia „Dużo zabawy 
z piaskiem kinetycznym!”

Przedszkolaki 
i uczniowie szkoły 
podstawowej  
(kl. I-III)

06.02. 
(wtorek)

świetlica 13.00-15.00 Zajęcia „Plastelina, 
która skacze - zabawy”

Uczniowie szkoły 
podstawowej  
klas I-IV

07.02. (środa) sala 
widowiskowa

16.30 Spektakl teatralny „Kolory 
Miasta” w wykonaniu teatru 
Kultureska

Przedszkolaki 
i uczniowie szkoły 
podstawowej  
(kl. I-IV)

08.02. 
(czwartek)

świetlica Zajęcia techniczne 
„Magnesowe szaleństwo”

Uczniowie szkoły 
podstawowej 

Wybrane atrakcje  
w pozostałych placówkach GOK

Data Miejsce Godzina Tematyka warsztatów Uczestnicy
31.01. (środa) WOK Czyżów 16.30-18.00 Warsztaty decoupage 

„Dekoracje do mojego pokoju”
Młodzież

06.02. 
(wtorek)

WOK Czyżów 13.00–17.00 Warsztaty wykonywanie 
ozdobnych świec „Świecowe 
inspiracje”

Dzieci

07.01. (piątek) WOK Wolica 16.00-19.00 Warsztaty 
z filcowania „Filcowa biżuteria”

Młodzież

10.02. 
(sobota)

WOK Wolica 14.00-16.00 Warsztaty z filcowania 
„Walentynkowe serduszka”

Dzieci

31.01. (środa) WOK Łękińsko 14.00-16.00 Zajęcia manualne „Malowanie 
koszulek farbami do tkanin”

Młodzież

09.02. (piątek) WOK Łękińsko 15.00-17.00 Zajęcia plastyczne 
dla dzieci „Filcowe zakładki”

Dzieci 

27.01. (piątek) WOK 
Łuszczanowice

16.00-18.00 Warsztaty manualne „Zdobimy 
koszulki”

Młodzież

10.02. 
(sobota)

WOK 
Łuszczanowice

15.00-17.00 Warsztaty z masy 
solnej „Walentynkowe 
serduszka z magnesem”

Dzieci

02.02 (piątek) WOK Żłobnica 17.30- 19.30 Pirografia - warsztaty 
wypalania w drewnie

Młodzież

08.02. 
(czwartek)

WOK Żłobnica 16.00-18.00 Warsztaty z zimnej porcelany 
„Zimowe zwierzątka”

Dzieci

31.01. (środa) WOK Kamień 15.00-17.00 Warsztaty „Pachnące 
mydełka i musujące magiczne 
kule do kąpieli”

Młodzież

30.01. 
(wtorek)

WOK Kamień 14.00-16.00 Zajęcia plastyczne „Papierowe 
pudełeczka na słodycze”

Dzieci

08.02. 
(czwartek)

WOK 
Antoniówka

14.00-16.00 Zabawy ze „skaczącą” masą 
plastelinową

Dzieci 

10.02. 
(sobota)

WOK 
Antoniówka

16.00-19.00 Warsztaty z tkaniny piankowej 
- foamiranu „Walentynkowe 
róże”

Młodzież

10.02. 
(sobota)

WOK Rogowiec 16.00-18.00 „Zimowe drzewa” - 
zajęcia z wykorzystaniem 
gałęzi brzozy i styropianu

Dzieci

09.02. (piątek) WOK Dębina 14.00-16.00 Zajęcia plastyczne „Zimowy 
koronkowy krajobraz”

Dzieci

31.01. (środa) WOK Rogowiec 16.00-18.00 Ptaszki w technice origami Dzieci
Więcej szczegółów o programie zajęć organizowanych w ferie - na plakatach  
i na stronie internetowej GOK

Ferie zimowe ‘2018 
w bibliotece

GBP 
w Kleszczowie

Filia w Łękińsku Filia w Żłobnicy

1.02. (czwartek)
„Rysujemy 
bałwanka” - 

zajęcia plastyczne

29.01.
(poniedziałek)

„Dzień składanki 
i łamigłówki” 

-  zabawy 
umysłowe

30.01. (wtorek)
Cotton Balls 

- zajęcia 
plastyczne - 

część I

3.02. (sobota)
„Moja wymarzona 

torebka” - 
malowanie 

torebek pastelami 
do tkanin - zajęcia 

plastyczne

5.02. 
(poniedziałek)

„Kolorowe 
rozety” - zajęcia 

plastyczne

31.01. (środa)
Cotton Balls 

- zajęcia 
plastyczne - 

część II

9.02.(piątek)
„Kartki 

walentynkowe” - 
zajęcia plastyczne

6.02. (wtorek)
„Girlandy na 

różne okazje” 
- zajęcia 

plastyczne

2.02. (piątek)
„Robimy 
bałwana” 
- zajęcia 

plastyczne
10.02. (sobota)
Gry planszowe

7.02. (środa)
„Słomkowe 
obrazki na 
walentynki” 

- zajęcia 
plastyczne

8.02. 
(czwartek)

Walentynkowe 
serduszka 
-  zajęcia 

plastyczne
Zajęcia we wszystkich placówkach odbywać 

się będą w godz.12.00-14.00. 

Wycieczkowe ferie
odczas nadchodzących ferii zimowych Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zorgani-

zuje kilka wycieczkowych wyjazdów. Zapisy na nie 
były przyjmowane do 15 stycznia włącznie. 6 lutego 
uczniowie najmłodszych klas (I-III) szkół podstawo-
wych udadzą się do Wrocławia, gdzie czeka ich m.in. 
wizyta w Afrykarium. W tym wyjeździe będzie uczest-
niczyć 43 dzieci.

Z kolei 1 lutego dla uczniów klas IV-VII szkół pod-
stawowych zostanie zorganizowany wyjazd do War-
szawy. Jedną z atrakcji ma być oglądanie Królew-
skiego Ogrodu Światła w Wilanowie  (na zdjęciu). 
Na tę wycieczkę zapisało się 59 uczestników. GOK 
przyjmował  też zapisy starszych uczniów (z gimna-
zjum i szkół ponadgimnazjalnych) na wycieczkę do 
Łodzi, połączoną m.in. ze zwiedzaniem Experymen-
tarium. Z powodu zbyt małej liczby chętnych ten wy-
jazd raczej nie dojdzie do skutku.

Przy pogodzie sprzyjającej uprawianiu sportów 
zimowych będą też podczas ferii zorganizowane wy-
jazdy na Górę Kamieńsk. Zostały zaplanowane w 
dniach 29 i 31 stycznia oraz 5 i 7 lutego. Zapisało się 
na nie 71 osób. JS

P
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S p o r t

Sprzedam 
działkę budowlaną  
w Łuszczanowicach.  
Tel. 661-964-006.

JĘZYK NIEMIECKI 
– nauka

Tel. 788-636-195

Poszukujemy do pomocy  
przy pielęgnacji leżącej osoby dorosłej 

(najlepiej mężczyzna)  
dwa razy dziennie po ok. 1 godzinie.

Tel. 733-423-741.

Sprzedam działki budowlane: 
0,1030 ha i 0,0997 ha  

w Łuszczanowicach (Huby).
Tel. 782-006-324.

eco house
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW

 W  ZAKRESIE:

instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych
wykonujemy także

● ogrzewanie podŁogowe
● instalacje CO, ● piece na pelet

                           GMINA  SZCZERCÓW 
  TEL. 720 880 809           GMINA  KLESZCZÓW                                                                                                                                     

Zajęcia strzeleckie ZSP 
w Kleszczowie

imowy poligon strzelecki pod 
hasłem „Szkoła  i mundur - Je-

sień  2017”  został  zorganizowany 
dla chętnych uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
21 grudnia przez strzelecki klub  „10-
tka”  z Radomska. Szkolenie  strze-
leckie  zostało  zorganizowane z do-
tacji ministra obrony narodowej.  30 
uczniów miało okazję sprawdzić się 
w  strzelaniu  z  karabinu o  zapłonie 
bocznym 5,6 mm, karabinie o zapłonie 
centralnym 7,62 mm, pistolecie spor-
towym 5,6 mm  i pistolecie szturmo-
wym 9 mm.

Wyniki po podsumowaniu wszyst-
kich strzelań:  I m.  - Mateusz Szcze-
śniak; II m. - Mateusz Gałczyński; III m. 
- Karol Zych; IV m. - Dominik Skrzypek; 
V m.  - Julia Kowalska. Spośród  trój-
ki nauczycieli najlepiej strzelali: Piotr 
Szczepaniak i Marek Jarząbkowski.

Z

Wyjątkowym miesiącem w historii projektu „Znaleźć wiosnę w je-
sieni życia” okazał się sierpień minionego roku. 2 sierpnia z miesz-

kańcami Domu Pomocy Społecz-
nej,  jego pracownikami,  a  także 
seniorami z  terenu gminy, którzy 
uczestniczą w projekcie spotkał się 
ks. biskup Antoni Długosz. „Biskup 
Antoni porozmawiał ze wszystkimi, 
odwiedził każdy pokój i pobłogosła-
wił wszystkim osobom związanym 
z Domem św. Barbary. Była modli-
twa i wspólne śpiewanie. Wszyscy 
uczestnicy spotkania i pracowni-
cy Domu będą długo i mile wspo-
minać ten dzień” - czytamy na pro-

filu FB fundacji.
Tydzień później dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu i zespoło-

wej pracy podczas środowych zajęć w Domu św. Barbary powsta-
ła dożynkowa kompozycja. To dzieło przywiezione przez delegację 
pracowników DPS na dożynki gminne w Czyżowie mogli oglądać 
ich uczestnicy.

Edukacyjny walor miało  kolej-
ne  z  sierpniowych  spotkań.  Jed-
no było poświęcone  tematowi ukła-
du kostnego człowieka  i  sposobom 
na utrzymanie go w dobrej kondycji. 
Drugie dotyczyło zabytków Często-
chowy, ze szczególnym uwzględnie-
niem  jasnogórskiego  sanktuarium 
(w 2017 r. minęło 300  lat od korona-
cji cudownego obrazu Matki Bożej).

W kolejnych miesiącach w ramach zajęć twórczych ich uczest-
nicy zajmowali się np.  tworzeniem barwnych, witrażowych kompo-
zycji, malowaniem gipsowych elementów. W związku z  listopado-
wym dniem Wszystkich Świętych 
na edukacyjnym spotkaniu dowie-
dzieli się, jak w różnych kulturach 
kultywuje się pamięć o zmarłych. 
Nie zapomniano  także o  listopa-
dowym Święcie Niepodległości. 
Odbył się pokaz filmu „Katyń”.

Gośćm i   k l e szczowsk i e -
go Domu Pomocy Społecznej 
byli policjanci z  lokalnego poste-
runku. Opowiedzieli o  tym,  jakie metody wyłudzania pieniędzy od 
osób starszych stosują obecnie oszuści (m.in. „na wnuczka”, „na po-
licjanta”, „na kominiarza”). Poinformowali, w jaki sposób można obro-
nić się przed takimi działaniami. 

W ramach zajęć aktywizacyjnych seniorzy poznawali zalety zdro-
wotne spacerów z kijkami. Dowiedzieli się o  tym, na czym pole-
ga technika nordic walking. Chętni mogli przez kilkadziesiąt minut 
sprawdzić zdobyte wiadomości w praktyce.

Zakończenie projektu „Znaleźć wiosnę w jesieni życia” odbyło się 
29  listopada. Prezentujemy kilka zdjęć pobranych z  facebookowe-
go profilu Fundacji Servire Homini. Osobom, które chciałyby poznać 
przebieg projektu, a także dowiedzieć o innych wydarzeniach, zwią-
zanych z bieżącą działalnością placówki, służącej opiece nad osoba-
mi starszymi, polecamy odwiedzenie wspomnianego profilu.

J. Strachocki

å ciąg dalszy ze str. 5
Szukali wiosny w jesieni życia
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Orliki grały 
w Częstochowie

rużyna orlików LKS Omega Klesz-
c z ów   r o z e g r a ł a   s z e ś ć   me -

czów w turnieju Stradomiak Cup w Często-
chowie. Nasi piłkarze rywalizowali z MKS 
Wołczyn, Pogonią Kamyk, KS Stradom 
Częstochowa, Lotem Konopiska  i Sto-
warzyszeniem Sportowym Częstochowa. 
Cztery mecze przegrali, w dwóch zwycię-
żyli, zajmując na koniec piąte miejsce.

Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zelkowski Ryszard, 
18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122 (tel. 86 473 02 12)

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

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

Więcej aktualności sportowych i zdjęć kibice znajdą  
na stronie www.omegakleszczow.pl
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EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Dom Pomocy Społecznej św. Barbary 690-018-772
 44 307-04-61
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
„Giganty Mocy” w Bełchatowie 635-19-22
 503-119-739
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
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kleszczowska Przychodnia Salus 731-30-80
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  635-72-03
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  633-82-00
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
SOLPARK - Biuro Zarządu 731-65-00
Stacja paliw ORLEN  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 
- Izba Przyjęć (główna)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-66-10,731-31-10
 Sekretariat  
 731-66-20, 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie 632-49-86
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60
ZUS - Inspektorat w Bełchatowie 22 560-16-00

PODRĘCZNY 
INFORMATOR TELEFONICZNY

• Awarie w sieci gazowej - na numer POGO-
TOWIA 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 „Ener-
goserwis 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 „Klesz-
czów” - tel. (44) 731-32-22 (dyżur ca-
łodobowy).

• Awarie sieci telefonicznej i interneto-
wej – 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?

Poprawił rekord życiowy
rzemysław Gawrysiak brał  udział 
w Zimowych Mistrzostwach Pol-

ski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu. 
Impreza, która odbyła się w Łodzi zgroma-
dziła 834 zawodników z 150 klubów. Pły-
wak LKS Omega Kleszczów w trzech star-
tach uzyskał następujące wyniki:
•  10. na 50 m st. motylkowym (0’23”63)

•  10. na 100 m st. dowolnym (0’49”21) - 
I klasa sportowa

•  13. na 50 m st. dowolnym (0’22”24) - I 
klasa sportowa
W półfinałowym wyścigu na dystan-

sie 100 m st. dowolnym P. Gawrysiak 
uzyskał czas 0’48”62. To jego rekord ży-
ciowy. (opr. JS)

Ruszyły zapisy na Otyliadę 2018
ompleks SOLPARK będzie w tym roku po raz kolejny jednym z miejsc w Polsce, 
organizujących V Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki „Otyliada 2018”. Zawo-

dy rozpoczną się 10 marca o godz. 18.00, a zakończą 11 marca - nie później niż o godz. 
6.00. Zapisy uczestników odbywają się poprzez stronę www.otyliada.pl/zapisy. Zgłosze-
nia należy dokonać do 11 lutego 2018 r. Wpisowe wynosi 13 zł (przy zapisie elektronicz-
nym) lub 18 zł przy zapisie w dniu imprezy w kasach SOLPARKU.

Otyliada to największa masowa impreza pływacka w Polsce. Jej celem jest popula-
ryzacja pływania jako dyscypliny sportu, mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowie-
ka, na jego kondycję i samopoczucie. Do udziału w pływackim maratonie są przyjmowa-
ne zgłoszenia osób, które nie uprawiają pływania wyczynowo. 

Omega wystąpi 
w wolborskiej hali

stycznia w Wolborzu  odbędzie 
się XVII Halowy Turniej Piłki Noż-

nej  im.  Zdzisława Bińka  o  randze mi-
strzostw Okręgu Piotrkowskiego. Wśród 
uczestników  będą m.in.  drużyny Sta-
li Niewiadów, Omegi Kleszczów, LKS Lu-
bochnia, Włókniarza Moszczenica, UKS 
Concordia 1909 Piotrków oraz Szczerb-
ca Wolbórz.

P
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Prosto z SOLPARKU
Zajęcia ruchowe dla mieszkańców

Od 1 stycznia 2018 obowiązuje nowy harmonogram zajęć 
dodatkowych dla mieszkańców gminy Kleszczów. Do uczestnic-
twa w nich uprawnia karnet obejmujący aż 10 wejść  (ważny 31 
dni/30 zł) lub 5 wejść (ważny 31 dni/15 zł) na dowolne zajęcia, w tym 
AQUA AEROBIK, AQUA CYCLING, BOKS, ZUMBA, JOGA, TRAM-
POLINY, AEROBIK i TRENING OBOWODOWY. Aktualny harmo-
nogram znajduje się na stronie internetowej kompleksu SOLPARK.

Basen i siłownia
Przypominamy o możliwości wyrobienia w SOLPARKU „Kar-

ty mieszkańca gminy Kleszczów”, która uprawnia do bezpłatne-
go korzystania z basenu (8 godz. w miesiącu) oraz z siłowni (8 
wejść w miesiącu dla osób pełnoletnich). Karnet może nabyć każ-
dy mieszkaniec w wieku powyżej 3.  roku życiu, zameldowany 
na terenie gminy Kleszczów (od dzieci do 3 lat SOLPARK nie po-
biera opłat za bilet basenowy). Z tych bezpłatnych wejść miesz-
kaniec gminy może skorzystać wyłącznie po okazaniu  „Karty” 
oraz dowodu osobistego.

Godziny otwarcia w ferie
Podczas nadchodzących  ferii zimowych SOLPARK wydłu-

ża godziny  funkcjonowania basenu. W okresie od 27 stycz-
nia do 11 lutego basen będzie czynny:

- w dni powszednie - w godz. 9.00-22.00,
- w weekendy - w godz. 8.00-22.00.
Dłużej będzie można też korzystać z 4-torowej kręgielni, któ-

ra będzie czynna przez całe ferie już od godz. 14.00. Przy sprzy-
jającej pogodzie, czyli odpowiednio niskich temperaturach, z lodo-
wiska podczas ferii będzie można korzystać w godz. 10.00-21.00.

niedawnego XII Ekologicznego Rajdu „Barbórka” pomagali w organi-
zowaniu zabaw integracyjnych dla uczestniczących drużyn.

Służba to część harcerskiego życia
Poprowadzili  też  jedno ze stoisk kiermaszowych w trakcie gru-

dniowej charytatywnej  imprezy „Otwarci na Innych” w Szkole Pod-
s tawowe j   w   K leszczow ie , 
a w przedświąteczne dni dzieli-
li się z mieszkańcami  i  instytu-
cjami z naszej gminy Betlejem-
skim Światełkiem Pokoju. Swoją 
obecność  zaznaczyli  również 
podczas niedawnego 26. Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.

- Wiele instytucji w gminie 
wie, że jeśli zgłosi się do harce-
rzy, to może liczyć na ich pomoc 
- podkreślają zgodnie Zuzan-
na Piekarz  i Krystian Śmiertka. 
I dodają:

- Zawsze staramy się szukać pola do służby, bo to istotna część 
harcerskiego życia. J. Strachocki

„Niebo” - harcerska drużyna
å ciąg dalszy ze str. 9

EKOINSTAL
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDYNKÓW 

Z DOFINANSOWANIEM GMINY W ZAKRESIE

Ponadto projektujemy i wykonujemy

rekuperatory, pompy ciepła, 
elektrownie słoneczne

instalacje wod.-kan. i elektryczne
tel. 604 296 362    

Kleszczów, ul. Główna 122
www.ekoinstalacje.pl

Nowa atrakcja w Łodzi
ielu rodziców samodzielnie organizuje podczas ferii krótsze lub 
dłuższe wyjazdy ze swoimi pociechami. Cenione są wtedy nie-

banalne miejsca i nowości. Podpowiadamy jedno z takich nowych, in-
spirujących miejsc.

Od 7 stycznia działa w Łodzi Centrum Nauki  i Techniki EC1, po-
równywane nawet ze stołecz-
nym Centrum Nauki Koper-
nik. W nieczynnej  od  2000 
roku, zmodernizowanej elek-
trociepłowni przy ul. Targowej 
1/3 działa już łódzkie planeta-
rium. Teraz można  tu wzbo-
gacić swoją wiedzę z zakresu 
przetwarzania energii  i poba-
wić się w zarządzanie dosta-
wami prądu. Kolejna ścieżka edukacyjna nosi nazwę „Mikroświat - Ma-
kroświat”. Pozwoli nam zapoznać się m.in. z kwarkami, budową atomu 
i kryształów.

Centrum nauki zostało urządzone na 18 tys. m kw. zrewitalizowa-
nych pomieszczeń najstarszej  łódzkiej elektrociepłowni. Znajdowały 
się tu takie obiekty jak kotłownia, pompownia, maszynownia, rozdziel-
nia, chłodnia oraz zmiękczalnia. Centrum Nauki  i Techniki EC1  jest 
udostępniane do zwiedzania od wtorku do piątku w godz. 9:00-19:00, 
a w soboty i niedziele od 10:00 do 20:00. JS

Foto ze str. www.ec1lodz.plFoto ze str. www.ec1lodz.pl

ki  (16.857), a  liczba wypożyczonych  tytułów ze zbiorów specjalnych 
wyniosła 11.687. Z możliwości wypożyczenia czasopisma do przeczyta-
nia w domu skorzystano 1350 razy.

Odwiedzający gminną bibliotekę wypożyczali  też książki na miej-
scu (2929) i przeglądali czasopisma (2755). Korzystając z dostępnych 
w GBP komputerów surfowali po Internecie (2452).

Działalność biblioteki publicznej  to – poza udostępnianiem zbio-
rów – m.in.  liczne zajęcia warsztatowe (organizowane przede wszyst-
kich w okresach ferii  i wakacji), spotkania z autorami książek, udział 
w ogólnopolskiej akcji  „Narodowe Czytanie”, prowadzenie coroczne-
go konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”. O wszystkich tych 
inicjatywach staramy się informować na łamach „IK”. JS

Ile nowych książek?

Z betlejemskim światełkiem u prezesa 
SOLPARKU, Jarosława Szpaka

W

å ciąg dalszy ze str. 12


