
nr 24/308 • 16 - 31 XII 2010 • Rok XIX • bezpłatny biuletyn samorządowy • ISSN 1505-1692

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów!
Przed nami najpiękniejsze w roku święta – Święta Bożego Narodzenia, wypełnione radością ze 

spotkań w rodzinnym, przyjaznym gronie. Jak co roku będziemy dzielić się opłatkiem, spożywać tradycyjne 
wigilijne potrawy, śpiewać kolędy i pastorałki.

Na ten wyjątkowy i niepowtarzalny czas składamy Państwu oraz Waszym bliskim, z którymi wspólnie 
będziecie spędzać Święta Bożego Narodzenia roku 2010, życzenia wielkiej radości. Niechaj świąteczny czas 
pozwoli odbudowywać rodzinne więzi, które słabną, kiedy jesteśmy z dala od siebie, a nasze powszednie dni 
wypełnia absorbująca praca i pośpiech.

Czas biegnie nieubłaganie i jedyne, co może zrekompensować nam jego upływ to radość z osiągnięć 
naszych i naszych bliskich, a także możliwość 
czynienia nowych planów na kolejny rok.

Życzymy, by dobre nowiny jak najczęściej 
odwiedzały nasze domy, by panowała          
w nich ciepła, rodzinna atmosfera i szczęście. 
Życzymy, by nadchodzący Nowy Rok 2011 
przyniósł z sobą dla wszystkich Państwa wiele 
pomyślnych dni i obfitował we wszelkie dobro, 
także w naszej gminnej społeczności.

Kleszczów, Boże Narodzenie 2010 r. 

Wójt i Rada Gminy Kleszczów 
zapraszają Mieszkańców Gminy

na SYLWESTROWO – NOWOROCZNE SPOTKANIE,
podczas którego wspólnie będziemy witać Nowy 2011 Rok.

Plenerowa impreza odbędzie się 
na placu przed siedzibą Urzędu Gminy w Kleszczowie.

W programie:
zespół muzyczny „Zjazd Band”•	
widowiskowe tańce w wyk. „Rewii Rosyjskiej IMPERIUM”•	
multimedialny spektakl laserowo – pirotechniczny•	
Początek - godz. 22.30, zakończenie – 1.00.

Apelujemy do uczestników, by ze względów bezpieczeństwa nie przynosili i nie 
odpalali w miejscu organizowanego spotkania petard i ogni sztucznych.

Wójt
Gminy Kleszczów

KAZIMIERA  
TARKOWSKA

Przewodniczący
Rady Gminy
HENRYK  

MICHAŁEK

Fresk z kaplicy na Polu Pasterzy w Betlejem
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Serdecznie dziękuję 
wszystkim wyborcom z Kleszczowa, 

którzy w wyborach samorządowych do 
Rady Gminy oddali na mnie swój głos.

Maria Grzybek

Serdeczne podziękowania składam wszystkim 
mieszkańcom Dębiny, Kamienia i Rogowca, 

którzy oddali swój głos na mnie 
w wyborach w dniu 21 listopada.

Życzę wszystkim zdrowych, rodzinnych świąt 
Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku.

Z wyrazami szacunku
Teresa Urbańska

Serdeczne życzenia 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
dla mieszkańców wsi 

Czyżów i Wolica 
składa

Krystyna Ciesielczyk

Jedna gala 
– dwie główne nagrody!

konkursie „Gmina Fair Play” Kleszczów uczestniczył po raz ósmy i – 
o czym informowaliśmy – po raz ósmy zdobył główną nagrodę: sta-

tuetkę i certyfikat. Wójt Kazimiera Tarkowska, otrzymała tytuł „Samorządowy 
menedżer roku 2010” jako jedyny przedstawiciel wiejskich gmin wielofunkcyj-
nych w Polsce.

Przypomnijmy, że konkurs „Gmina Fair Play” to inicjatywa skierowana do 
wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na 
swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodar-
czej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki 
w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych na-
śladowania, sprzyjających 
podejmowaniu przedsię-
wzięć inwestycyjnych.

Uroczysta gala, na któ-
rej wspólnie podsumowano 
tegoroczne edycje dwóch 
konkursów: „Gmina Fair 
Play” i „Przedsiębiorstwo 
Fair Play”, miała miejsce 17 
grudnia w Sali Kongresowej 
w Warszawie. Gminę Klesz-
czów na tej uroczystości re-
prezentowały: wójt Kazi-
miera Tarkowska i skarbnik 
– Maria Cłapka.

(s)

Imponujący bilans
roku 2010 zawodnicy reprezentujący barwy LKS Omega Klesz-
czów wzięli udział w prawie 350 imprezach sportowych. Najliczniej-

szą grupę stano-
wią piłkarze – jest 
ich 120 i występu-
ją w 6 drużynach. 
Najszybciej rozwija 
się sekcja pływac-
ka Omegi, w któ-
rej trenuje już teraz 
ok. 100 młodych 
zawodników.

Te i wiele in-
nych liczb obrazu-
jących aktywność 
i  dokonania klu-

bu Omega przedstawił Jan Gurazda – prezes zarządu podczas podsumowa-
nia roku sportowego 2010. Uroczystość odbyła się 10 grudnia w sali widowi-
skowej GOK w Kleszczowie i obok wyróżnionych sportowców, zgromadziła ich 
opiekunów i trenerów, przedstawicieli instytucji wspierających sport w gminie 
Kleszczów, a także dyrektorów szkół gminnych, z których wywodzi się najwięk-
sza część zawodników Omegi.

J. Gurazda przypomniał najważniejsze imprezy sportowe i najlepsze wy-
niki, które podczas nich uzyskiwali nasi sportowcy. Dziękował władzom gminy 
za ciągłe inwestowanie w rozwój infrastruktury sportowej. Podkreślił też profi-
laktyczne znaczenie działalności sportowej: 

- Jak najwcześniejsze zetknięcie się dziecka z uprawianiem sportu zapo-
biega różnym patologiom – mówił. I pytał retorycznie: - Co byłoby, gdyby nie 
było tych obiektów i tego klubu? Co robiłoby ponad 200 uczniów po zajęciach 
szkolnych, chodzących teraz systematycznie na treningi 2, 3, a niejednokrot-
nie 4 razy w tygodniu?

Bohaterowie tego grudniowego wieczoru – najlepsi sportowcy gminy (fot. 
1) zostali uhonorowani statuetkami i nagrodami. Wręczali je Stanisław Sipa – 
prezes OZPN w Piotrkowie Trybunalskim oraz Andrzej Szczepocki – przewod-
niczący Rady Klubu LKS Omega Kleszczów.

Potem na scenie zostali zaprezentowani zawodnicy młodsi, ale już osią-
gający obiecujące wyniki (fot. 2). Były – jak co roku – wyróżniania dla najlep-

szych trenerów i sportowych opiekunów. Była 
też prezentacja firm i instytucji, które w 2010 
roku pomagały – w różnej formie - w klubowej 
działalności. Ich przedstawiciele odebrali sym-
boliczne statuetki (fot. 3).

Wśród gości, którzy składali gratulacje i po-
dziękowania za ważką społecznie działalność 
klubu, byli: Stanisław Sipa, Joanna Guc (która 
odczytała list gratulacyjny wójt Kazimiery Tar-
kowskiej), był także proboszcz parafii w Klesz-
czowie, ks. Andrzej Pękalski. Uroczystość za-
kończyła się wspólną kolacją. (s)

Więcej szczegółów - str. 10

W
W

Wój Kazimiera Tarkowska 
- laureatka tytułu 
„Samorządowy menedżer roku 2010” 
z wiceprzewodniczącym Krajowej Izby 
Gospodarczej - Mieczysławem Bąkiem

Wój Kazimiera Tarkowska 
- laureatka tytułu 
„Samorządowy menedżer roku 2010” 
z wiceprzewodniczącym Krajowej Izby 
Gospodarczej - Mieczysławem Bąkiem
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Składam serdeczne podziękowanie wszystkim 
Wyborcom, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach 
samorządowych w dniu 21 listopada 2010 r. Deklaruję 
rzetelną i sumienną pracę na rzecz mieszkańców 
Kleszczowa. Składam życzenia zdrowych, wesołych 
i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku 2011.

Mirosław Misiak

Drodzy mieszkańcy Kleszczowa: składam Wam 
wszystkim gorące podziękowanie za tak liczne oddanie 
głosów na moją osobę w wyborach samorządowych 2010 r. 
W ten sposób doceniliście moją pracę i zaangażowanie w 
sprawy młodszych i starszych mieszkańców. Życzę z okazji 
świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia i wzajemnej 
życzliwości.

Halina Gurazda

Składam serdeczne podziękowania 
mieszkańcom Antoniówki, 

którzy oddali swój głos na moją kandydaturę 
do Rady Gminy Kleszczów.

Deklaruję jednocześnie swoją pomoc 
w rozwiązywaniu Państwa problemów.

Z poważaniem
Mariusz Sobociński

Dziękując mieszkańcom 
Kolonii Łuszczanowice i Łuszczanowic 

za poparcie w wyborach do Rady Gminy, 
składam z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku życzenia wszelkiej 

pomyślności i Bożego Błogosławieństwa. 

Dariusz Bujacz

grudnia Rada Gminy Kleszczów zainaugu-
rowała swoją działalność. W sali konferen-

cyjnej Urzędu Gminy zebrali się – obok radnych 

– także zaproszeni szefowie gminnych jednostek 
organizacyjnych i firm, księża, sołtysi i kierownic-
two gminnej administracji.

Na pierwszej sesji odbyło się wręczenie rad-
nym zaświadczeń o wyborze, złożenie ślubowa-
nia przez nowo wybranych radnych oraz wybory: 
przewodniczącego Rady Gminy, zastępcy prze-
wodniczącego, składów komisji stałych oraz ich 
przewodniczących.

Na funkcję przewodniczącego rady zgłoszo-
no jednego kandydata. Henryk Michałek został 
wybrany przy poparciu 13 radnych. W tajnym 
głosowaniu oddano jeden głos wstrzymują-
cy i jeden przeciwny. Zastępcą przewodniczą-
cego został Tadeusz Kuśmierek, przewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej - Jacenty Kociniak, 
Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich - 
Jacek Pacholik, zaś Komisji Budżetu, Rozwo-
ju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Ryszard 
Kruszyński.

Wręczenie zaświadczenia o wyborze wójt Ka-
zimierze Tarkowskiej oraz ślubowanie wójta od-
było się na kolejnym posiedzeniu rady, zwołanym 

tego samego dnia po kilkunastominutowej prze-
rwie. Wójt gminy po złożeniu ślubowania podzię-
kowała wyborcom za poparcie jej kandydatury.  
Wyniosło ono ponad 69% i było o prawie 5,5 proc. 
wyższe niż 4 lata temu. 

Wójt zaprosiła radnych do wspólnej pracy na 
rzecz mieszkańców gminy.

(s)

Inauguracja nowej rady
Urząd nieczynny
 w Wigilię
W związku z tym, że pierw-
szy dzień świąt Bożego Na-
rodzenia przypada na sobo-
tę - dzień wolny od pracy, 
Urząd Gminy w Kleszczowie 
nie będzie czynny w Wigilię 
Bożego Narodzenia.

Stypendia – jeszcze
w grudniu
Wybory nowej Rady Gmi-
ny wpłynęły na przedłuże-
nie procedury rozpatrywa-
nia wniosków o stypendia dla 
studentów. 27 grudnia wnio-
ski rozpatrzy nowa komisja 
stypendialna. Na 30 grudnia 
została zaplanowana wypła-
ta stypendiów.

Stomatolog 
w Kleszczowie
Dr n. med. Borys Karolewski 
poinformował, że 27 grudnia 
pacjenci będą przyjmowani 
od godz. 10.00. W dniach 28 
i 29 grudnia gabinet stomato-
logiczny w GOZ w Kleszczo-
wie będzie nieczynny. Te dni 
zostały odpracowane w listo-
padzie i grudniu. 

Bilety PKS
Informujemy, że 29 grud-
nia w godz. 10-13 pracownik 
PKS Bełchatów będzie pro-
wadził sprzedaż miesięcz-
nych biletów.

KOMUNIKATY

1
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Wolontariusze z gimnazjum…
zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego wydania „Informatora” przeprowadzili na 
terenie gminy przedświąteczną zbiórkę pieniędzy dla potrzebujących. Finał akcji 

charytatywnej, w której uczestniczyło 18 gimnazjalistów nastąpił 17 grudnia. Tego dnia 
przedstawiciele wolontariuszy przekazali dary uczniom Szkoły Podstawowej w Rzejowi-
cach (gmina Kodrąb).

- W wyniku przeprowadzonej 
zbiórki udało się zgromadzić 2473 
zł oraz odzież – mówi dyrektor 
kleszczowskiego gimnazjum, Re-
nata Skalska. - Za zebrane środ-
ki pieniężne zakupiliśmy słodycze, 
piórniki z wyposażeniem oraz cie-
płe czapki. Przygotowanymi przez 
wolontariuszy paczkami zosta-
ło obdarowanych 30 dzieci w wie-
ku od 6 do 13 lat. Wyboru adresata 
pomocy dokonaliśmy po wnikliwej 
analizie sytuacji najbardziej potrze-
bujących środowisk z regionu łódz-
kiego.

Powodzenie akcji nie byłoby możliwe bez życzliwości i ofiarności mieszkańców gminy 
Kleszczów, którym społeczność Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta pragnie – za naszym 
pośrednictwem - złożyć ogromne podziękowania.

Nie można również pominąć zaangażowania wolontariuszy, którzy z niespotykanym 
wręcz zapałem pokonywali zaspy śnieżne i zmagali się z mrozem, prosząc o datki pie-
niężne. Grupę wolontariuszy, którzy okazali ogromne serce, tworzyli: Sylwia Bartosie-
wicz, Natalia Chrząszcz, Wioletta Gałwa, Katarzyna Góra, Klaudia Jagusiak, Agata Ję-

drzejczyk, Sandra 
Kierasińska, Joan-
na Klekot, Mateusz 
Kuśmierek, Karolina 
Łuszcz, Monika Ol-
szewska, Angelika 
Pabich, Karolina Stę-
pień, Marta Świder-
ska, Izabela Tatara, 
Patryk Trajdos, Alek-
sandra Wojewoda, 
Joanna Wojewoda. 

Opiekę nad wo-
lontariuszami spra-
wowały nauczycielki 
A. Ignasiak, A. Ret-
kiewicz i I. Ziemba.

(s)

Podatki 
w nowym roku

odatnicy gminy Kleszczów nie muszą oba-
wiać się, że w 2011 roku zapłacą wyższe niż 

w 2010 r. podatki i opłaty należne gminie. Na starym 
poziomie Rada Gminy pozostawiła stawki trzech naj-
bardziej powszechnych w gminie wiejskiej podatków: 
od nieruchomości, leśnego oraz rolnego.

Podatek od gruntów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej wyniesie 0,62 zł    
od 1 m² powierzchni, a od budynków związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej - 16,40 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej. Właściciele bu-
dynków mieszkalnych zapłacą 0,07 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej. Stawka podatku od budowli wy-
niesie 2 proc. ich wartości.

Bez zmian (w porównaniu z 2010 r.) pozosta-
ła także podstawa przyjęta do obliczania podatku le-
śnego oraz podatku rolnego na terenie gminy. (s)

...

P

Podatek rolny 
– jak jest liczony?

Zgodnie z art.2 ust. 1 ustawy  z dnia 15 listo-
pada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 
136 poz.969) za gospodarstwo rolne uważa się ob-
szar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów 
jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub za-
krzewione na użytkach rolnych o łącznej powierzchni 
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Ustawa ta w art. 4 ust.5 podaje również przelicz-
niki na hektary przeliczeniowe w różnych okręgach 
podatkowych. Gmina Kleszczów leży w IV okręgu po-
datkowym. Art. 12 ust. 1 wymienia natomiast, które 
klasy i rodzaje gruntów są zwolnione z podatku rol-
nego. Zwalnia się z podatku rolnego użytki rolne kla-
sy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych.

Podatek rolny wynosi:
od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowar-• 
tość pieniężną 2,5 kwintala żyta,
od 1 ha fizycznego gruntów – równowartość • 
5 kwintala żyta.
W celu obliczenia podatku na dany rok podatko-

wy prezes Głównego Urzędu Statystycznego poda-
je corocznie komunikat o średniej cenie skupu żyta 
za okres trzech pierwszych kwartałów i publikuje go 
w Monitorze Polskim. Cena skupu żyta za pierwsze 
trzy kwartały 2010 r. wyniosła 37,64 zł za kwintal.

Jednakże art. 6 ust. 3 przedmiotowej uchwa-
ły daje radom gmin możliwość obniżenia ceny sku-
pu żyta, będącej podstawa obliczania podatku rolne-
go na terenie danej gminy. Rada Gminy Kleszczów 
na sesji w dniu 26 października podjęła stosowną 
uchwałę i obniżyła cenę skupu żyta do kwoty 6 zł za 1 
kwintal. W związku z tym na terenie gminy Kleszczów 
podatek będzie wynosił:

dla gospodarstw rolnych 2,5 kwintala x 6 zł = 15 zł• 
dla pozostałych gruntów rolnych 5 kwintali x 6 zł • 
= 30 zł.

Anita Mielczarek
Kierownik Referatu Podatków

i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy

Bliższe sobie światy
iedy nadchodzi świąteczna pora stajemy się sobie bliżsi, lepiej rozumiemy 
trudne położenie bliźnich, mamy dla nich więcej współczucia. To pora, kiedy 

bardziej otwierają się nasze serce, a wraz z nimi także… portfele. Uświadamiamy 
sobie - w jakiejś części za sprawą medialnych przekazów - że równolegle ze świa-
tem ludzi energicznych, zdrowych, robiących karierę i cieszących się dostatkiem, 
funkcjonuje świat, w którym zamiast szczęścia są nieszczęścia, zamiast zdrowia – 
choroby, zamiast powodzenia finansowego i towarzyskiego – bieda i samotność. 
Dobrze, że przynajmniej przed świętami te światy spotykają się ze sobą.

Wbrew pozorom nie jest tak, że tylko jeden z nich – ten szczęśliwy, ma temu 
drugiemu coś do przekazania. Komunikaty, jakie otrzymujemy ze świata ludzi, któ-
rym się nie powiodło, albo zwyczajnie dotknęło ich nieszczęście, mogą być poży-
teczne także dla tego drugiego świata. Mówią: zobacz – ta choroba dotknęła mnie 
nagle, zobacz – mój dobytek zabrała powódź i wszystko zaczynam od nowa, zo-
bacz – Ty też możesz się znaleźć po tej stronie…

To cenna lekcja pokory, przypomnienie czasem więcej warte niż nasz prezent 
ofiarowany komuś potrzebującemu. (s)

Pakowanie prezentów

Dzieci ucieszyły się m.in. z ciepłych czapek

K
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Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARREKS” S.A. 
z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 122,

 zaprasza na szkolenie:

„Prawo zamówień publicznych bez kontrowersji 
i wątpliwości - zamówienia publiczne w świetle 

orzecznictwa po ostatnich nowelizacjach”

Planowany termin szkolenia: 24-25 stycznia 2011 r. w godzinach 
900- 1430 na terenie Kleszczowa.
Cena promocyjna - 670 zł od osoby (+VAT).
Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne zaświadczenie o jego 
ukończeniu. Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu 
decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego. Więcej 
informacji można uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr tel. 44/ 
731 37 10 lub 44/ 731 37 14 oraz na stronie internetowej www.
arreks.com.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Mikołaj z Kleszczowa 
dla małych pacjentów
uż po raz czwarty zachęcamy Cię do zostania Mikołajem 
dziecka, które znajduje się pod opieką oddziałów onkologicz-

nych i domowego hospicjum. ZOSTAŃ MIKOŁAJEM to akcja odby-
wająca się co roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jeśli 
chcesz pomóc, tu znajdziesz listę dzieci i ich życzenia gwiazdkowe. 
Zostań Mikołajem jednego z nich.

Iwona Frankowska, wychowawczyni grupy sześciolatków 
z przedszkola w Łuszczanowicach, na apel „Zostań Mikołajem” tra-
fiła na stronie internetowej Fundacji „Gajusz”. To fundacja, orga-
nizująca m.in. domową opiekę hospicyjną dla chorych dzieci z re-
gionu łódzkiego, która ma pod swoją opieką także najmłodszych 
pacjentów dwóch oddziałów onkologicznych Szpitala im. Marii Ko-
nopnickiej na ulicy Spornej w Łodzi.

Na liście pacjentów umieszczonej na stronie „Gajusza” znajdują 
się do dziś aż 153 nazwiska, a przy nich informacje o gwiazdkowym 
życzeniu i o osobie albo instytucji, która postanowiła zostać Mikoła-
jem dla konkretnego pacjenta.

Pracownice przedszkola w Łuszczanowicach, a także niektórzy 
rodzice przedszkolaków mieli okazję poznać szpitalny oddział on-
kologii w Łodzi, kiedy na początku tegorocznych wakacji pojecha-
li tam z przygotowanym przez siebie przedstawieniem „Kopciuszka” 
(pisaliśmy o tym także na łamach „Informatora”). Po spektaklu doro-
śli aktorzy spotkali się z pacjentami Oddziału Onkohematologiczne-
go i wręczyli im podarunki.

- Widok tych małych pacjentów, którzy na oddziale spędzają 
nieraz całe miesiące może poruszyć każdego, a zwłaszcza rodzi-
ców, którzy mają dzieci w podobnym wieku – przyznaje Iwona Fran-
kowska.

Tamta czerwcowa wizyta i ogłoszenie, zauważone na stronie in-
ternetowej, zaowocowały wspólną akcją, w którą włączyło się bar-
dzo duże grono osób o wielkiej wrażliwości i dobrych sercach. Na 
zakupy wymarzonych prezentów dla kilku choćby małych pacjen-
tów miały zostać przeznaczone pieniądze ze zbiórki organizowanej 
przez personel przedszkola. A potem przyszedł jeszcze jeden po-
mysł: przedświąteczny kiermasz, z którego dochody także pójdą na 
mikołajkowe prezenty dla chorych dzieci ze Spornej.

Kiermasz poprzedziły krótkie, choć intensywne przygotowania. 
Trzeba było zebrać oryginalne karty świąteczne, słodycze i wypie-
ki, których sprzedaż na kiermaszowym stoisku zasiliłaby mikołajko-
wy fundusz.

- Zadzwoniłam do jednej z pań pracujących w Gminnej Biblio-
tece Publicznej z prośbą o podarowanie oryginalnych, haftowanych 
kartek świątecznych – opowiada pani Iwona. – Akurat nie miała 
żadnej, ale po dwóch dniach przyniosła do mnie całe pudło z kart-
kami i oryginalnymi ozdobami świątecznymi wykonanymi z makaro-
nu. Wiem, że w tę pracę angażowały się wszystkie panie pracujące 
w gminnej bibliotece.

Do akcji włączyły się mamy niektórych przedszkolaków. Piekły 
ciasto przeznaczone do sprzedaży, pomagały w dotarciu do spon-
sorów. W niedzielnej akcji na stoisku kiermaszowym brało udział 
pięć nauczycielek z przedszkola w Łuszczanowicach. Pomagały 
także dwie inne panie oraz troje wolontariuszy Fundacji „Gajusz” 
wraz z główną koordynatorką.

Efekty tej trudnej, wielogodzinnej pracy okazały się bardzo sa-
tysfakcjonujące. Dochód z kiermaszu przekroczył 1100 zł. Sprze-
dawano m.in. wspomniane kartki i ozdoby świąteczne, słodycze 
zebrane dzięki ofiarności właścicieli spożywczych sklepów z Klesz-
czowa, słodkie bułeczki, których 200 sztuk podarowała piekarnia 
Tomasza Miarki z Lgoty Wielkiej. Sprzedawano także artykuły przy-
datne dla zmotoryzowanych. Podarował je handlowiec z Dobryszyc 
– właściciel PHU Mar-Car Mariusz Gorzoń.

Do pieniędzy pozyskanych dzięki kiermaszowi doliczyć nale-
ży gotówkę zebraną podczas wcześniejszej zbiórki - prawie 1300 
zł. Wspomnijmy, że wśród ofiarodawców znaleźli się m.in. rodzice 

przedszkolnych 
dzieci, nauczy-
ciele, a także 
członkowie sto-
w a r z y s z e n i a 
„Rozwój”.

Na co zo-
stały przezna-
czone pienią-
dze? 

- Z interne-
towej listy ma-
łych pacjentów, 
którzy zama-
wiali konkret-
ne  p rezen ty , 
zostały już tyl-
ko trzy nazwi-
ska – mówi Iwona Frankowska. – Kupiliśmy dla nich wymarzone 
podarunki. Potem kupiliśmy prezenty dla dzieci najmłodszych (3-6 
lat) z oddziałów onkologicznych szpitala na ulicy Spornej. Był to ra-
diomagnetofon, miękkie poduszeczki, interaktywne książeczki, puz-
zle, gry i układanki dydaktyczne. Pozostałe 570 zł wydaliśmy na leki 
i opatrunki dla podopiecznych Fundacji „Gajusz” czyli dzieci przeby-
wających w tzw. domowym hospicjum.

Nie sposób przytoczyć tu całej listy osób, którym chcieliby po-
dziękować organizatorzy kiermaszu. Oprócz wymienionych już 
sponsorów oraz pań z Gminnej Biblioteki Publicznej, są na niej tak-
że pracownice Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie oraz pra-
cownicy i rodzice dzieci z przedszkola w Łuszczanowicach.

W poniedziałek 20 grudnia ciężarówka zamówiona przez Fun-
dację „Gajusz” zabrała zgromadzone w magazynie prezenty, by je 
zawieźć do 153 pacjentów. 

(s)

J

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w siedzibie Agencji 
Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. 
przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie, można 

zaopatrzyć się w książki telefoniczne, obejmujące abonentów 
ze stref z numerami kierunkowymi 44 i 42.
Książki przeznaczone są dla abonentów telefonicznych 
ARREKS S.A.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44/ 731 
37 13 oraz w siedzibie Spółki.

ZAPRASZAMY
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Szkolne wieści

***
22 listopada odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona 

Szkoły. Listopad nie jest miesiącem przypadkowym. Trzydzieści 
dziewięć lat temu szkoła otrzymała imię znanego na całym świe-
cie astronoma – Mikołaja Kopernika. Przygotowania do uroczysto-
ści objęły wykonanie ekspozycji tematycznej na górnym korytarzu 
szkoły .  Ucznio -
wie klas I, IV, V i 
VI zaprezentowa-
li przedstawienie, 
które ukazywało 
kolejne etapy życia 
M. Kopernika.

W y j a ś n i a ł o 
ono przełom, ja-
k iego dokona ła 
opracowana przez 
słynnego astrono-
ma teoria helio-
centryczna w dziedzinie postrzegania świata. Odbyły się też kon-
kursy. Uczniowie klas I – III układali puzzle z postacią patrona 
szkoły, a uczniowie klas IV – VI uzupełniali informacje o życiu i do-
konaniach M. Kopernika. Uroczystość przygotowały nauczycielki 
E. Roczek i J. Roczek.

***
24 listopada odbyła się kolejna edycja konkursu matematycz-

nego ,,Alfik”. Udział w nim daje uczniom niepowtarzalną szansę 
porównania swojej wiedzy i umiejętności z wiedzą uczniów z in-
nych szkół w Polsce. Oswaja ich także z coraz szerzej wkraczają-
cymi do szkół testami wyboru. W tym roku do konkursu przystąpiło 
15 uczniów z klas III, IV, V i VI. Na wyniki konkursu trzeba będzie 
cierpliwie poczekać do końca stycznia. Zdaniem nauczielki mate-
matyki, Grażyny Szczęsnej, która organizowała konkurs, test jed-
nokrotnego wyboru złożony z 30 zadań o zróżnicowanym stopniu 
trudności nie był zbyt łatwy dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku

Gimnazjum w Kleszczowie

Uczniowie klas I w roku szkolnym 2010/2011 będą realizować 
projekt Wsiądź na bicykl i spraw razem z nami, by ścieżki rowero-
we były odlotowe. Jest to ważna część programu e-Akademia Przy-
szłości. Głównym celem projektu będzie zwrócenie uwagi władz lo-
kalnych na miejsca, które zdaniem mieszkańców gminy Kleszczów 
mogłyby jeszcze posiadać ścieżki rowerowe. Uczniowie realizu-
jąc założenia projektu wskażą również, które miejsca na istnieją-
cych ścieżkach rowerowych są niebezpieczne. Grupa 13 uczniów 
pracuje pod okiem nauczycielek Agnieszki Retkiewicz oraz Ilony 
Ziemby.

l geometria kół
l diagnostyka 

komputerowa
l obsługa klimatyzacji

l ustawianie świateł
l opony zimowe - 

Promocja!!!
l komputerowe 

wyważanie kół

Wolica 174
Kom. 697 784 825, Kom. 605 120 405
andrzej-auto@o2.pl Przyjmę ucznia na praktykę

å ciąg dalszy na str. 8

O konwencji - niekonwencjonalnie
listopadzie minęła 21. rocznica uchwalenia Konwencji Praw 
Dziecka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. A 10 grudnia 

jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
- Dzieci posiadają szczególne prawa – mówi Nina Podlejska, 

nauczycielka Szkoły Podstawowej w Łękińsku.- Rozwój ich człowie-
czeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie po-
trafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie kształcić swojej 
natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wie-
lu innych ludzi. Dlatego naturalnymi „strażnikami” praw dziecka są 

jego rodzice i opiekunowie.
Z okazji Dnia Praw Człowie-

ka w Szkole Podstawowej w Łę-
kińsku odbyło się specjalne show, 
wybiegające poza ramy tradycyj-
nego szkolnego przedstawienia. 
Spektakl, z wykorzystaniem najno-
wocześniejszych technologii, przy-
gotowali uczniowie reprezentujący 
wszystkie klasy. W trakcie wirtu-
alnej podróży po planetach Ukła-
du Słonecznego, odtwarzali sceny 
z życia codziennego, odpowiada-

jąc na pytania: Jak należy postępować, aby prawa dzieci były prze-
strzegane? Co należy zrobić, aby zdanie dziecka było brane pod 
uwagę? W jaki sposób dzieci mogą wyrażać swoje opinie w świe-
cie dorosłych? 

Odwiedzając planety Układu Słonecznego, uczniowie dowodzi-
li, że prawa dziecka są… ponadziemskie. Uczyli sztuki tolerancji, 
poszanowania tradycji i kultury innych narodów. Pojawiły się także 
bardziej przyziemne tematy: koleżeńskie postawy w szkole, prawo 
dziecka do wypoczynku, pełnego rozwoju, szacunku i wybaczania.

Spektakl był grą świateł, wykorzystywał efekty muzyczne i po-
kaz multimedialny. Były także efekty specjalne w postaci „kosmicz-
nej mgły” i fruwających „baniek mydlanych”.

-Była to impreza, która pokazała, że szkoła w XXI wieku to nie 
tylko wierszyki i piosenki na akademii szkolnej, ale coś więcej – 
mówi Michał Rejniak, który wraz z Niną Podlejską przygotowywał 
widowiskową, a zarazem edukującą prezentację. - Aby zaintere-
sować dzieci, należy szukać nowych atrakcji, które zainteresują 
uczniów podczas szkolnych akademii. (s)

Film zrealizowany podczas szkolnego spektaklu można obej-
rzeć na stronie internetowej szkoły (www.splenkinsko.pl).

W
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Od 15 do 19 listopada w szkole realizowany był program Ja-
nusz Korczak naszym Patronem. Nauczyciele postawili sobie za cel 
m.in. zwrócenie uwagi uczniów na bogactwo źródeł poświęconych 
osobie J. Korczaka, lepsze poznanie i stosowanie w szkolnym życiu 
jego dorobku pedagogicznego, a także przekazanie uczniom umie-
jętności korzystania z różnych źródeł informacji. Na uroczystości 

zorganizowanej 25 
listopada zaprezen-
towano efekty pod-
jętych działań. 

Akademię roz-
poczęło przedsta-
wienie poświęco-
ne postaci patrona, 
przygotowane pod 
okiem nauczycie-
li Danuty Kuc i Sła-
womira Szafrań-
skiego. Uzupełniła 
je prezentacja mul-
timedialna przygo-
towana przez Ju-
stynę Klimczyk.

Po akademii nastąpiło podsumowanie konkursów. W konkur-
sie, który polegał na napisaniu wiersza o J. Korczaku pierwsze miej-
sce ex aequo przyznano Wojciechowi Krupskiemu (IV b) i Jaku-
bowi Gniotkowi (VI a). W konkursie matematycznym zwycięzcami 
w poszczególnych klasach zostali: Karolina Cieślak (IV a), Patrycja 
Szczepanik (IV b), Krzysztof Kosiniak (V a), Barbara Jagusiak (V b), 
Magdalena Wysocka (V c), Wiktor Dytnerski (VI a), Oliwia Piechu-
ra (VI b). W konkursie dla uczniów klas szóstych Czy znamy Pra-
wa Dziecka? wyróżnieni zostali: K. Frach (VI a), J. Stefaniak (VI a), 
O. Piechura (VI b), K. Zielińska (VI b), I. Bartoszewska (VI b).

Konkurs plastyczny Dziecięcy świat za 100 lat został przepro-
wadzony w dwóch kategoriach. Wśród uczniów klas I - III nagro-
dzeni zostali Maria Szafrańska (III a), Julia Płomińska (II c) i Maciej 
Mularczyk (III a). W klasach IV – VI nagrody otrzymały: Weroni-

ka Kordowska (IV b), Oliwia Piechura (VI b) i Magdalena Wysoc-
ka (V c).

Warto podkreślić, że oprócz tych ogólnoszkolnych konkur-
sów we wszystkich klasach wychowawcy i nauczyciele realizo-
wali zagadnienia związa-
ne z osobą patrona szkoły 
i przygotowywali okolicz-
nościowe gazetki. Nama-
calnym efektem wszyst-
kich działań były klasowe 
albumy poświęcone patro-
nowi szkoły, które znalazły 
się na wspólnej wystawce. 
Były wśród nich także al-
bumy wykonane w języku 
angielskim.

Zakończone tragicz-
nie życie Janusza Korcza-
ka, a także jego twórczość 
mogą być ciągle inspiracją 
do wielu wychowawczych, 
a nawet egzystencjalnych przemyśleń. Danuta Kuc, która była au-
torką i koordynatorem projektu Korczak naszym Patronem, przeka-
zała nam bardzo szczegółowe informacje o działaniach, realizowa-
nych przez nauczycieli i uczniów poszczególnych klas. Wśród nich 
zwracają uwagę zajęcia przeprowadzone w klasach IV. Uczniowie 
w oparciu o lekturę Króla Maciusia I - najbardziej popularnego utwo-
ru J. Korczaka poszukiwali odpowiedzi na pytania: Dlaczego Ma-
ciuś I był samotnym królem? Dlaczego nie spełniły się jego marze-
nia? Jaką rolę w życiu człowieka odgrywają marzenia?

Szóstoklasiści obejrzeli wyreżyserowany przez Andrzeja Wajdę 
film Korczak. Po tym seansie prowadzili dyskusję, rozważając m.in. 
czy Janusz Korczak postąpił słusznie, idąc wraz ze swoimi pod-
opiecznymi w ostatnią drogę – do krematoryjnego pieca. Uczniowie 
zapoznali się również ze stroną internetową Polskiego Stowarzy-
szenia im. Janusza Korczaka, do którego należy także Szkoła Pod-
stawowa w Kleszczowie.

Jednym z założeń programu było też zapoznanie rodziców 
uczniów z dorobkiem pedagogicznym Janusza Korczaka. Na stro-
nie internetowej szkoły umieszczono kilka cennych rad na temat 
korczakowskiej koncepcji wychowania Jak patrzeć na dziecko 
oczami Janusza Korczaka.

Ostatnim wspólnym przedsięwzięciem tegorocznych obchodów 
Święta Patrona, które pomogli urzeczywistnić i w które włączyli się 
również rodzice i pracownicy szkoły, było wypuszczenie w niebo ba-
loników z dziecięcymi marzeniami i pragnieniami.

Warto przytoczyć radę, którą swoim wychowankom powtarzał 
Janusz Korczak: Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie ma-
rzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie.

(s)

Druga połowa listopada przebiegała 
w Szkole Podstawowej w Kleszczowie pod 
znakiem bardzo licznych zajęć edukacyj-
nych oraz konkursów, poświęconych lep-
szemu poznaniu postaci Janusza Korczaka, 
który od 2002 roku patronuje kleszczowskiej 
placówce.

Z patronem w roli głównej

WSZYSTKIM KLIENTOM I PARTNEROM 
NASZEJ FIRMY

ORAZ MIESZKAŃCOM GMINY KLESZCZÓW
SKŁADAMY ŻYCZENIA SPOKOJNYCH 

I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA

ORAZ POMYŚLNOŚCI I SUKCESÓW W 
NOWYM ROKU

ZARZĄD  I  PRACOWNICY  

WSZYSTKIM KLIENTOM I PARTNEROM 
NASZEJ FIRMY

ORAZ MIESZKAŃCOM GMINY KLESZCZÓW
SKŁADAMY ŻYCZENIA SPOKOJNYCH 

I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA

ORAZ POMYŚLNOŚCI I SUKCESÓW W 
NOWYM ROKU

ZARZĄD  I  PRACOWNICY  

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. 

Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy 
w osobiste doznania, 

spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe 
jak i społeczne

 oraz by przyniósł wiele satysfakcji 
z własnych dokonań.

życzą
Zarząd 

i Pracownicy ARR 
„ARREKS” S.A.
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Wójt Gminy Kleszczów
ogłasza otwarty konkurs ofert 

na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych 

w  2011 roku.

W konkursie ofert uczestniczyć mogą podmioty wymienione w art. 3, 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu I. 
wykonywane na terenie i na rzecz mieszkańców Gminy Kleszczów:

organizacja sportu masowego,1. 
organizacja sekcji  piłki koszykowej, piłki siatkowej,  tenisa ziemnego, 2. 
karate shorin-ryu, sekcja pływania, sekcji tenisa stołowego, sekcji lekkiej 
atletyki, sekcji piłki nożnej,
utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych.3. 

Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem dotyczącego projektów II. 
z zakresu kultury fizycznej realizowanych w 2011 r. zostaną przeznaczone 
środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2011 do kwoty 1.134.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących 

dokumentów:
a) oferty podmiotu o przyznanie dotacji (wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 

do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 
roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego [Dz. U. Nr 264, 
poz. 2207]), która powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres 
rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce 
realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności organizacji 
pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust3 składającego ofertę 
w zakresie, którego dotyczy zadanie, informacje o posiadanych zasobach 
rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym 
wysokości planowanych środków finansowych uzyskanych na realizację 
danego zadania i innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub 
nieodpłatnego wykonania zadania.

b) sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z działalności 
podmiotu za ubiegły rok lub w wypadku dotychczasowej krótszej działalności, 
za okres tej działalności,

c) aktualnego odpisu, potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub 
rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego 
działalności,

d) statutu podmiotu.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, 
złożone na obowiązującym formularzu.

a) Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji 
lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota dotacji może być 
niższa od określonej w ofercie.

b) Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania 
publicznego w formie powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania 
w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy Kleszczów 
zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na 
podstawie podpisanej umowy.

c) Zleceniobiorcy są zobowiązani do korekty kosztorysu projektu 
w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, 
wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację 
umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i regulamin konkursu 3. 
dostępne są w Referacie Spraw Ogólnych i Gospodarczych Urzędu Gminy 
w Kleszczowie.

 Terminy:III. 
Oferty wraz z harmonogramem realizacji zadania należy składać 3. 
w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Kleszczów ul. Główna 47, 97-410 
Kleszczów bądź przesłać na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 31.12.2010 r. (liczy się data wpływu).
Realizacją objęte są zadania wykonywane od dnia podpisania umowy do 4. 
dnia 31 grudnia 2011 r.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie 5. 
o przyznaniu dotacji.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od 6. 
dnia, w którym upływa termin składania ofert przez Komisję Konkursową 
powołaną przez Wójta Gminy Kleszczów w oparciu o następujące 
kryteria: 

finansowe (skala 0-5): budżet projektu w tym: zasadność wydatkowania •	
środków finansowych, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych 
efektów i celów, źródła finansowania, odpłatny i nieodpłatny zakres 
wykonywania zadania, zadeklarowany udział środków własnych lub 
pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
merytoryczne (skala 0-5):  kwalifikacje osób, przy udziale których •	
podmiot będzie realizował zadanie, atrakcyjność oferty pod względem 
sposobu realizacji, wpływ realizacji projektu na wzbogacenie oferty 
gminy w zakresie kultury fizycznej.
organizacyjne (skala od 0-5): rzetelność i realność przedstawionego •	
harmonogramu prac, posiadane doświadczenie, referencje 
i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe, dotychczasowe 
udokumentowane dokonania wnioskodawcy, dotychczasowa współpraca 
z gminą w zakresie realizowanych zadań przez wnioskodawcę.

Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Kleszczów propozycje 7. 
przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania, w terminie do 7 dni od dnia 
rozpatrzenia wniosków, w formie protokołu.
Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt 8. 
Gminy Kleszczów w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac 
komisji.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy: nie złożono żadnej oferty, żadna 9. 
ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie 10. 
Informacji Publicznej na stronie www.kleszczow.pl, na tablicy ogłoszeń 
Gminy Kleszczów.

W 2010 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane było 
przez organizacje pozarządowe przy wsparciu z budżetu w kwocie 
1.458.611,30 zł. 

IV. Wójt Gminy Kleszczów zastrzega prawo do: odwołania konkursu bez 
podania przyczyny, negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania 
oraz dofinansowania niepełnego, zakresu zadania przyjętych w ofertach, 
możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zadań, przełożenia terminu rozstrzygnięcia 
konkursu ofert.
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***
5 grudnia społeczność gimnazjalna 

uczciła 85. rocznicę śmierci  patrona swo-
jej szkoły - Władysława Stanisława Rey-
monta. Przedstawiciele poszczególnych 
klas gimnazjum udali się wraz ze szkol-
nym pocztem sztandarowym do Warsza-
wy. Uczestniczyli we Mszy św. w Bazylice 
Świętego Krzyża, a także w Wigilii Rey-
montowskiej. Uroczystości zakończyły się 
złożeniem kwiatów przy grobie pisarza na 
Powązkach.

Niedzielę z Reymontem zorganizowało 
Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Wł. Rey-
monta oraz Fundacja im. Wł. St. Reymon-
ta. Była to doskonała okazja do spotkania z 
przedstawicielami szkół noszących imię autora Chłopów. Z grupą 
21 uczniów pojechały do Warszawy nauczycielki języka polskie-
go: B. Barańska i A. Ignasiak.

Wieczorem 12 grudnia uczniowie ZSP zaprezentowali w ko-
ściele parafialnym w Kleszczowie w Kleszczowie krótki montaż 
słowno–muzyczny Stworzenie, czyli Pieśń miłości Boga do czło-
wieka. Spektakl przybliżał widzom biblijną wizję stworzenia świa-
ta oraz relacje Boga z człowiekiem. Występ towarzyszył odbywa-
jącym się w parafii rekolekcjom adwentowym. 

Inicjatywa księ-
dza S. Bednarskie-
g o  s p o t k a ł a  s i ę 
z dużym zaintere-
sowaniem uczniów 
klas I i II liceum oraz 
technikum, którzy 
aktywnie włączy -
l i  się w przygoto-
wanie przedstawie-
nia. Współpracowali 
przy tym z nauczy-
cielami B. Mickie-
wicz, B. Wysmułek 
i E. Zagaj. Wyko-
n a w c y  o t r z y m a -
li gromkie brawa i ciepłe słowa podziękowania od mieszkańców 
gminy. Po raz drugi spektakl przedstawiony został 22 grudnia 
w auli kompleksu SOLPARK.

***
Od 6 do 10 grudnia odbywał się Tydzień Wolontariatu.
- Wolontariat szkolny, rozumiany jako bezinteresowne zaan-

gażowanie społeczności szkolnej - nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców - na rzecz potrzebujących, uczy postawy szacunku i tolerancji 
wobec drugiego człowieka –mówi dyrektor Agnieszka Nagoda-
Gębicz. - Umożliwia ponadto zagospodarowanie wolnego czasu 
poprzez animację działań społecznych.

Szkolny Klub Wolontariusza, działający w ZSP przystąpił 
do realizacji dwóch projektów. Pierwszy z nich dotyczy pomo-
cy i wsparcia ludziom starszym z terenu naszej gminy i jest re-
alizowany wspólnie z księdzem Sławomirem Bednarskim. Drugi 
projekt polegać ma na uzyskaniu przez młodzież podstawowych 
uprawnień ratownika przedmedycznego. Organizatorem kursu 
pierwszej pomocy będzie szkoła.

Opracowano z wykorzystaniem informacji
i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

å ciąg dalszy ze str. 6

Szkolne wieści

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w okresie świątecznym
W okresie świątecznym i międzyświątecznym SOLPARK 

będzie funkcjonował według następującego harmonogramu:
24 grudnia - w godz. 8.00 – 14.00•	
25 grudnia - nieczynny•	
26 grudnia - w godz. 10.00 – 22.00•	
31 grudnia - w godz. 8.00 – 18.00•	
 1 stycznia - w godz. 10.00 – 22.00•	

W dniach 27–31 grudnia będą obowiązywały zmienione godzi-
ny otwarcia lodowiska. Wszystkich miłośników akrobacji lodo-
wych SOLPARK zaprasza: od poniedziałku do piątku w godzi-
nach: 10.00 – 21.00.
UWAGA!
W związku z dłuższym funkcjonowaniem lodowiska zostały 
przewidziane dwie 15-minutowe przerwy techniczne w godzi-
nach: 14.00 do 14.15 oraz 17.00 do 17.15. Osoby korzystające 
z lodowiska w czasie przerwy technicznej będą miały dodatko-
we, bezpłatne 15 minut rekompensujące przerwę.
W dniach: 26 grudnia oraz 2 i 6 stycznia, mając na uwadze 
okres świąteczny zawieszone będą zajęcia dodatkowe.
Osoby, które nie nabyły jeszcze prezentu dla bliskich osób 
SOLPARK zachęca do kupna oryginalnej niespodzianki, jaką 
są pakiety promocyjne, m.in.: „Pakiet Relaks”, „Pakiet Świą-
teczny” czy „Pakiet Zimowy”. Szczegóły dot. pakietów znaj-
dują się na stronie www.kompleks-solpark.pl oraz w punkcie 
kasowym SOLPARKU.

ARIX Polska Sp. z o.o. z/s w Kleszczowie 
poszukuje pracownika na stanowisko: 

SPECJALISTA DS. EKSPORTU I IMPORTU.
Wymagania: m.in. wykształcenie średnie lub wyższe, doświad-

czenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku, znajomość 
j. angielskiego lub włoskiego (warunek konieczny), znajomość pra-
wa celnego i zasad obrotu wewnątrzwspólnotowego.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV i li-
stu motywacyjnego) na adres: ARIX Polska Sp. z o.o., ul. Prze-
mysłowa 8, 97-410 Kleszczów, bądź na adres m.dwornik@arix.
pl w ciągu 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Nie zwra-
camy nadesłanych aplikacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ 
RODZINNYCH.

Szczegóły dotyczące wymagań stawianych kandydatowi zo-
stały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
GOPS w Kleszczowie.
Podania przyjmowane będą do 14 stycznia 2011 r. 

Firma sprzeda mieszczący się w Kleszczowie dom 
dwurodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony o pow. 
użytk. 204,90 m kw., wraz z działką o pow. 0,24 ha i działką 
do niej przyległą (rolną, niezabudowaną) o pow. 0,99 ha.

Cena 800.000 zł. Tel. 44/ 731 49 11, wew. 265. 
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Omega druga 
w województwie

listopada w Parzęczewie odbyły się Halowe Igrzy-
ska Sportowo-Rekreacyjne LZS Województwa 

Łódzkiego. Wśród 19 reprezentacji powiatów i gmin była 
także reprezentująca naszą gminę drużyna LKS Omega 
Kleszczów. Łączna liczba uczestników wyniosła 360 osób. 

Zawodnicy rywalizowali w następujących dyscyplinach: 
szachy, warcaby, tenis stołowy, biegi przełajowe, podno-
szenie odważnika 17,5 kg, przeciąganie liny, rzut lotką, wie-
lobój sprawnościowy, zawody integracyjne.

Reprezentacja LKS Omega Kleszczów zajęła wysokie 
II miejsce. Najlepsze wyniki uzyskali:

Jolanta Muszyńska - II m. w warcabach 100-polowych,• 
Adam Książek - II m. w biegach przełajowych.• 
W klasyfikacji drużynowej A. Książek i Seweryn Rudzki 

zajęli II miejsce w przełajach, podobnie jak Bartłomiej Chyła 
i Kamil Zatorski, którzy też zajęli II miejsce w podnoszeniu 
odważnika 17,5 kg. Trzyosobowa drużyna (Justyna Spale-
niak, Adam Wiencek, Adam Niedbała) była trzecia w prze-
ciąganiu liny.

W zawodach integracyjnych Mirosław Krzympiec wy-
walczył II miejsce w tenisie stołowym, zaś Jan Wojewoda 
także II miejsce w rzucie lotką. 

W kleszczowskiej reprezentacji wystąpili też: Pauli-
na Niedbała (rzut lotką), Katarzyna Kowalczyk (rzut lot-
ką), Marta Dudzińska, Paulina Rogozińska (biegi przeła-
jowe), Edward Urbanik (szachy), Katarzyna Jędrzejczyk 
(tenis stołowy), Damian Szymanek, Łukasz Błasiński (wie-
lobój sprawnościowy) Piotr Kręzel, Henryk Gieroń (rzut lot-
ką) i Oskar Jażdżyk (tenis stołowy).

W punktacji generalnej wygrała Rozprza (79,5 pkt.) przed 
LKS Omega Kleszczów (68 pkt.) i Drużbicami (56 pkt.). 

Za zajęcie I-III miejsca indywidualnie sportowcy otrzy-
mali medale i dyplomy, natomiast za zajęcie I-VI miejsca 
w punktacji generalnej reprezentacje otrzymały pamiątko-
we puchary i nagrody w postaci sprzętu sportowego.

28

Inne wyróżnienia
grona starszych zawodników LKS Omega nagrodzono dwoje sportowców. Są 
to: Jolanta Muszyńska - wicemistrz województwa łódzkiego LZS w warcabach 

100-polowych w kat. powyżej 35 lat i mistrz powiatu bełchatowskiego LZS w warca-
bach 100-polowych oraz Mirosław Krzympiec. Największe jego sukcesy w minionym 
roku to I m. na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Kielcach w zawodach integracyjnych 
w tenisie stołowym oraz II m. na Wojewódzkich Igrzyskach LZS w tenisie stołowym 
(Parzęczew).

Spośród trenerów współpracujących z LKS Omega Kleszczów wyróżniony został 
Tomasz Bednarski - trener zawodników sekcji lekkoatletycznej, w tym takich zawodni-
ków jak: Mateusz Podawca, Adam Książek, Radosław Berencz i inni.

Za wkład pracy i zaangażowanie w  działalność sportową klubu Omega wyróżnieni 
zostali nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Łękińsku: Jolan-
ta Posmyk i Małgorzata Skrzynecka-Król.

Wyróżnienia 
za wyniki sportowe
ównorzędne wyróżnienia otrzymało w tym roku aż 
28 zawodniczek i zawodników, reprezentujących 

głównie najmłodsze pokolenie sportowców LKS Omega 
Kleszczów: 
l Kinga Dworzyńska – lekkoatletyka l Emilia Frankow-
ska – lekkoatletyka l Wiktoria Rabenda – pływanie l 
Anna Piwowarczyk – pływanie l Bartosz Pieniążek – lek-
koatletyka, piłka nożna l Kamil Kusiak – piłka nożna l Oli-
wia Widera – karate, lekkoatletyka l Alicja Tarkowska 
– pływanie l Hubert Cieślak- karate l Patryk Kusiak – 
karate l Krzysztof Kociniak – piłka nożna, karate l Piotr 
Michalczyk – piłka nożna l Patryk Niedbała – piłka noż-
na, lekkoatletyka l Natalia Szczepocka – lekkoatletyka l 
Piotr Śluga – lekkoatletyka l Dominik Zbies – piłka noż-
na l Adrian Spaleniak – lekkoatletyka, pływanie l Ewelina 
Bugajska – lekkoatletyka, siatkówka kobiet l Kamil Bęb-
nowski – lekkoatletyka l Tomasz Górecki – piłka nożna l 
Damian Krasoń – piłka nożna l Piotr Kręzel – lekkoatle-
tyka l Seweryn Rudzki – lekkoatletyka l Piotr Mularczyk 
– karate Shorin-Ryu l Adrian Michalczyk – piłka nożna, 
lekkoatletyka l Mateusz Roczek – piłka nożna l Marta Du-
dzińska – lekkoatletyka l Adam Kucharski – piłka nożna, 
lekkoatletyka.

Mateusz Podawca – 
Sportowcem Roku 

ekkoatleta Mateusz Podawca (na zdjęciu) 
został uznany za sportowca roku gminy 

Kleszczów. Jego najlepsze tegoroczne osiągnięcia 
to: l brązowy medal na Halowych Mistrzostwach 
Polski Seniorów w lekkiej atletyce w Spale na dy-
stansie 800 m, l złoty medal na 400 m oraz brązo-
wy medal na 800 m na Mistrzostwach Polski LZS 
w Zamościu, l brązowy medal na 800 m na Mistrzo-
stwach Polski Seniorów w lekkiej atletyce (PZLA) 
w Bielsku-Białej, podczas których wynikiem 1:48,16 
uzyskał mistrzowską klasę sportową.

Najlepsi sportowcy gminy Kleszczów za rok 2010
I. Barbara Wasilewska – pływanie stylem dowolnym: l Zimowe Mistrzostwa Polski 
16-latków (Puławy, 29-31 stycznia): II m. na 400 m; II m. na 800 m; III m. na 200 m; 
l International Swim Meeting (Berlin, 5-7 marca): I m. na 800 m; II m. na 200 m; III 
m. na 400 m w kat. junior 15-16 lat; l Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców 
(Gliwice, 3-6 czerwca): V m. na 1500 m (minimum na Mistrzostwa Juniorów); V m.  
na 800 m; l Mistrzostwa Europy Juniorów (Helsinki, 14-18 lipca): XII m. na 1500 m; 
XVI m. na 800 m. 
II. Piotr Chrostowski – tenis stołowy: l drużynowo XIII – XVI m. na Mistrzostwach 
Polski Juniorów (PZTS) w Lidzbarku Warmińskim; indywidualnie XIII m. na Mistrzo-
stwach Polski.
III. Karol Chojnowski – tenis stołowy: l drużynowo XIII – XVI miejsce na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów (PZTS) w Lidzbarku Warmińskim.
IV. Radosław Berencz – lekkoatletyka: l XIII miejsce na 1500 m na Halowych Mi-
strzostwach Polski Juniorów Młodszych (Spała 23-24 stycznia); XXVI m. na 3000 m 
na Mistrzostwach Polski LZS w Zamościu
V. Adam Książek – lekkoatletyka: l  XIV m. na 600 m na Halowych Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych (Spała 23-24 stycznia); XI m. na 400 m na Mistrzostwach 
Polski LZS w Zamościu.
VI. Robert Tomasz – piłka nożna: l zawodnik IV –ligi.
VII. Łukasz Kociniak – Shorin-Ryu Karate: l XII m. na Mistrzostwach Polski Shorin-
Ryu Karate w Warszawie; l V m. w kategorii junior starszy.
VIII. Łukasz Roczek – piłka nożna: l  zawodnik podstawowy drużyn juniorów star-
szych oraz klasy okręgowej.
IX. Aleksandra Klewin – lekkoatletyka: l II m. na 800 m na XV Ogólnopolskich Bie-
gach Przełajowych LZS w Wolborzu; I m. na 600 m w II rzucie ligi wojewódzkiej; I m. 
na 200 m w I rzucie ligi wojewódzkiej; I m. na 60 m na Wojewódzkich Mistrzostwach 
LZS w LA w Spale; I m. na 200 m na Wojewódzkich Mistrzostwach LZS w LA w Spa-
le; II m. w finale „czwartków” lekkoatletycznych na 300 m w Warszawie.
X. Weronika Chojka – lekkoatletyka: l I m. na 60 m na Indywidualnych Mistrzostwach 
w LA w Spale; I m. na 200 m na Indywidualnych Mistrzostwach w LA w Spale; I m. na 
100 m w I rzucie ligi wojewódzkiej.
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Wydawca: Urząd Gminy Kleszczów, 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47. 
Redaguje: Jerzy Strachocki (tel. 44 731 31 22), e-mail: jerzys@kleszczow.pl 

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

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji zleconych reklam do kolejnego wy-
dania „IK”. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Informacja PKS Bełchatów  633-33-10
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  633-08-15
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-31-27
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-34
Hotel „Imperial”  731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
Komenda Powiatowa Policji  635-52-00
Kompleks SOLPARK 731-65-00
KRUS - Placówka Terenowa  633-32-59
LKS „Omega” Kleszczów 731-33-55
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Bełchatowie  632-28-71
Muzeum Regionalne w Bełchatowie  633-11-33
Nadleśnictwo Bełchatów  635-00-24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  731-30-80
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Rejonowy Urząd Poczty  731-31-83
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki (centrala)  632-67-89
  Centrala
Urząd Gminy w Kleszczowie 731-31-10
 Sekretariat  
 731-31-20
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY

Informacje z LKS „Omega” Kleszczów – Stanisław Różycki
Informacje z ZSP - Robert Pawlicki i Marcin Szymak

GDZIE ZGŁASZAć AWARIE?
Awarie w zasilaniu energetycznym • należy 
zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział Łódź-
Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kur-
nosie (tel. 991).
Awarie w gminnej sieci energetycznej • 
(dotyczy osiedla „Zacisze” i firm w Strefach 
Przemysłowych) należy zgłaszać w spółce 
„Energoserwis Kleszczów” - tel. (44) 735-
40-34 (wew. 29), (44) 735-17-67 lub 607 
354 226.
Awarie w sieci wodociągowej, kanali-• 
zacyjnej i ciepłowniczej należy zgłaszać 
w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” - tel. 
(44) 731-32-22 (dyżur całodobowy).

Awarie sieci telefonicznej i internetowej • 
należy zgłaszać w spółce ARR „Arreks” pod 
numer telefonu (44) 731-37-13.
Awarie w sieci gazowej • w dni robo-
cze w godz. 7.00 - 15.00 należy zgłaszać 
w Rozdzielni Gazu w Bełchatowie - tel. 
(44) 632-24-02) lub Rozdzielni Gazu w Ra-
domsku: (44) 682-33-33, (44) 682-30-00. 
Poza tymi godzinami zgłoszenia awa-
rii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE - 
tel. 992.
Awarie oświetlenia ulicznego • należy zgła-
szać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk 
- tel. (44) 631-72-75 lub 504 250 746.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku

wszystkim sportowcom i sympatykom klubu 

życzy 

Zarząd LKS Omega Kleszczów

Srebro i brąz karateków
aratecy Omegi wystąpili 4 grudnia na 
I Mikołajkowym Turnieju Karate Shorin 

Ryu w Mielcu. Rywalizowali w różnych katego-
riach. Z najlepszym skutkiem Oliwia Widera, 
która w kat. Kata do 11 lat zdobyła II miejsce. 
Patryk Kusiak był trzeci w tej samej kategorii.

Kamil Frankowski, Adrian Frankowski i Ma-
riusz Kępa w kat. Kata Kumiwaza kadet za-
jęli IV miejsce. Hubert Cieślak, Oliwia Wide-
ra i Patryk Kusiak w tej samej kategorii zajęli 
V miejsce.

Instruktorem sekcji karate jest Zbigniew 
Berłowski.

K

Sukces szczypiornistów
listopada w zawodach powiatowych w piłce ręcznej drużyna chłopców z ZSP 
Kleszczów wywalczyła II miejsce, przegrywając tylko jeden, finałowy mecz. 

Nasi zawodnicy pokonali rówieśników ze Szczercowa 29:7 oraz ZSP nr 4 z Bełchato-
wa 18:16.

Dzielnie walczyły także dziewczęta. 18 listopada w zawodach powiatowych w pił-
ce ręcznej wywalczyły III miejsce. Przegrały z II LO 11:4, a pokonały ZSP nr 3 5:4 oraz 
I LO 5:3.
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Przedświąteczne zajęcia
okresie przedświątecznym Gminna Biblioteka Publiczna 
zorganizowała warsztaty plastyczne, których uczestnicy 

uczyli się zdobienie techniką decoupage czyli zdobienia techniką 
serwetkową. Warsztaty odbyły się w trzech terminach: 17 listopa-
da w filii w Żłobnicy, 24 listopada w filii w Łękińsku oraz 1 grudnia 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie.

Warsztaty skierowane były głównie do członków Klubów Se-
niora, niemniej jednak uczestniczyć w nich mogli wszyscy zain-
teresowani. Uczestnicy, szczególnie ci młodsi, poznali ciekawy 
sposób na własnoręczne wykonanie prezentów na zbliżające się 
święta. 

W warsztatach wzięło udział ponad 60 osób.
***

25 listopada obchodzo-
ny jest Światowy Dzień Plu-
szowego Misia. Święto zo-
stało ustanowione w 2002 
roku, w setną rocznicę po-
wstania tej ulubionej ma-
skotki. 

Grupa cz tero la tków 
z przedszkola w Kleszczo-
wie wykonała samodziel-
nie podobizny miśków. Z ich 
prac powstała okoliczno-
ściowa wystawka w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej 
w Kleszczowie.

***
Filia GBP w Łękińsku zorganizował warsztaty „Makaronowe 

ozdoby świąteczne”. Wszyscy chętni w każdym dniu pracy biblio-
teki mogli uczyć się samodzielnie wykonywać ozdoby z makaro-

nu. 26 osób wykony-
wało m.in. szopkę, 
an io łk i ,  gwiazdk i , 
choinki itp.

30 listopada bi-
bliotekarki z Łękińska 
i Żłobnicy przeprowa-
dziły takie warszta-
ty w Szkole Podsta-
wowej w Łękińsku. 
W zajęciach uczestni-
czyło około 30 dzieci.

n

potkanie rozpoczęło się o godz.16. przedstawieniem „Jaś 
i Małgosia”, w wykonaniu aktorów łódzkiego teatru „Pinokio”. 

Dzieci z zapartym tchem 
oglądały trwający ponad 
godzinę spektakl na sce-
nie auli w kompleksie SOL-
PARK. Po przedstawieniu 
rozpoczęły się zajęcia po-
zasceniczne, przygotowa-
ne przez panie pracują-
ce w kleszczowskim GOK. 
Dzieci miały okazję spraw-
dzić swoje umiejętności ku-
linarne, dekorując pierniczki 
upieczone specjalnie na tę 

okazję przez pracownice GOK. Ćwiczyły się także w dekorowaniu 
gofrów, które potem mogły z apetytem zjeść.

Uczestniczące w mikołajkowym spotkaniu dzieci wykonywa-
ły z pomocą pań pracujących w GOK szopkę bożonarodzeniową, 
zimowe bałwanki, świąteczną choinkę oraz origami. W urządzo-
nym specjalnie na tę okazję kąciku członkowie kółka fotograficzne-
go działającego w GOK, a także rodzice mogli wykonywać zdjęcia 
dzieci. Dwukrotnie odbył się występ pary tanecznej tańca towarzy-
skiego. W pokazie uczestniczyła Anna Lewińska (instruktorka kółka 
tanecznego w GOK) wraz z partnerem. 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w trakcie mikołajkowego 
spotkania zaprezentowali się także podopieczni pani Anny – uczest-
nicy t rzydnio -
wych warszta-
tów tańca HIP 
HOP, zorgani-
zowanych przez 
GOK. Zgroma-
dzona w SOL-
P A R K U  p u -
bliczność mogła 
też posłuchać 
u c z e s t n i k ó w 
t r z y d n i o w y c h 
warsztatów wo-
kalnych, zorga-
nizowanych przez GOK, a prowadzonych przez Martę Krawczyk.

Atrakcją pozostawioną na zakończenie spotkania było przed-
stawienie interaktywne „Świąteczny samolot hrabiego Rumburaka”. 
Kilkanaścioro dzieci miało okazję wystąpić na scenie wraz z hrabią 
Rumburakiem i odtańczyło wspólny taniec.

Specjalnie na mikołajkową okazję na scenie ustawiona została 
wysoka choinka, udekorowana wstążeczkowymi bombkami, wyko-
nanymi przez członków Klubów Seniora z: Kleszczowa, Łękińska, 
Łuszczanowic, Czyżowa, Wolicy, Kamienia i Żłobnicy.

Po mikołajkowej imprezie czekało jeszcze na dzieci słodkie po-
żegnanie - każdy mały uczestnik otrzymał przy wyjściu słodki upo-
minek od Mikołaja w postaci pudełeczka Raffaello.

n

5 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczo-
wie zorganizował dla mieszkających na terenie gmi-
ny dzieci wspólne spotkanie mikołajkowe.

Mikołajkowe atrakcjeMikołajkowe atrakcje W

S


