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XX Dni Kleszczowa 
- za 2 tygodnie

Anna Wyszkoni (na zdjęciu), Fun 
Factory, Monika Lewczuk, Sarsa - to 
tylko niektórzy wykonawcy, jakich w 
tym roku będziemy gościć podczas 
jubileuszowej, XX edycji gminnego 
święta. Plenerowa impreza będzie 
zorganizowana w ostatni weekend 
maja na stadionie przy ulicy Sporto-
wej 3 w Kleszczowie. W jej progra-
mie zaprezentowane będą różne sty-
le muzyczne, więc każdy znajdzie tu 
swoje ulubione rytmy.

Więcej na str. 7

Gmina sprzedaje 
działki budowlane

W tym wydaniu „Informatora” publikujemy ogłoszenia o ust-
nych przetargach nieograniczonych na sprzedaż 40 działek bu-
dowlanych na osiedlu Łuszczanowice Kolonia. Przeznaczo-
ne do sprzedaży działki mają od 0,12 do 0,20 ha powierzchni, 
przy czym większość liczy po 12-13 arów. Przetargi odbędą się 
w trzech kolejnych dniach: 7, 8 i 9 czerwca.

Po raz ósmy 
napiszą dyktando

Co roku coraz liczniejsze grono osób w różnym wieku posta-
nawia sprawdzić się, zasiadając do pisania Dyktanda Kleszczow-
skiego. W niedzielę 21 maja znów będzie okazja do odświeżenia 
wiedzy o ortogra-
fi cznych regułach 
i  p isan iu  t rud-
nych, złożonych 
wyrazów.

Ó s m a  e d y -
c j a  D y k t a n d a 
Kleszczowskie-
go  rozpoczn ie 
s ię  o  godz.  17 
w auli SOLPAR-
KU. Zgłoszenia 
uczestników są 
przyjmowane do 
17 maja. Po ortografi cznych trudach i przerwie kawowej można 
będzie liczyć na ciekawe, relaksujące spotkanie autorskie.

Więcej na str. 12

GOK podał terminy
Mikoszewo nad Bałtykiem, Szeligi na Pojezierzu Mazurskim 

oraz Białka Ta-
t rzańska,  będą 
w sierpniu miej-
scami wakacyj-
nych wyjazdów 
uczniów z gmi-
n y  K l e s z c z ó w . 
Uczniowie szkół 
ponadgimnazjal-
nych  o raz  s tu -
d e n c i  w y j a d ą 

natomiast do Sło-
necznego Brzegu w Bułgarii, gdzie czeka na nich Hotel Kokiche 
(na zdjęciu). 

Więcej na str. 4

Na zgrupowaniach 
w SOLPARKU

Kompleks SOLPARK jest miejscem sportowych zgrupowań 
nie tylko podczas wakacji i ferii. To ulubione miejsce treningów 

kadry Polski w rug-
by na wózkach. Za-
wodnicy przebywa-
li tu m.in. w marcu 
(na zdjęciu) i pod ko-
niec kwietnia, kiedy 
to trenowali wspólnie 
z zaproszoną przez 
nich 11-osobową re-

prezentacją Czech. 30 kwietnia oba zespoły rozegrały mecz spa-
ringowy.

Więcej na str. 11

Kapliczka z figurą 
św. Floriana

„Święty Florianie, nieugięty wzorze służ-
by i poświęcenia, módl się za nami” - można 
przeczytać na jednej z czterech tablic, zamo-
cowanych do postumentu kapliczki wykona-
nego z piaskowca. W przeszklonym wnętrzu 
– drewniana figura świętego, patronujące-
go wszelkim zawodom, które są związane 
z ogniem. Ta kapliczka stoi w Bogumiłowie, 
w sąsiedztwie odlewni i walcowni aluminium 
- dwóch firm działających w ramach Grupy 
Eko-Świat.

Więcej na str. 5

Foto ze strony www.hotelkokiche.net.

Fot: Zija_Pióro
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KRÓTKO
Nowa inwestycja drogowa

Przetarg na rozbudowę i przebudowę 
dróg gminnych w Wolicy o łącznej długo-
ści 1,56 km wraz z infrastrukturą technicz-
ną zbliża się do końca. Oferty złożyły dwie 
fi rmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
i Mostowych sp. z o.o., mające swą siedzi-
bę w Czartkach koło Sieradza oraz Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych „PEUK" S.A. 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Ponowny przetarg na przebudowę 
przedszkola

Do 15 maja będą przyjmowane ofer-
ty potencjalnych wykonawców przebudowy 
samorządowego przedszkola w Łękińsku. 
Inwestycja będzie polegać na zaadaptowa-
niu na potrzeby przedszkola dwóch miesz-
kań komunalnych, znajdujących się na pię-
trze w tym samym co przedszkole budynku.

Umowa na usługi transportowe
Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z 

o.o. będzie nadal świadczył usługi w zakre-
sie publicznego transportu zbiorowego, ob-
sługując trasy w obrębie gminy Kleszczów, 
jak też połączenie Kleszczów - Bełchatów. 
Nowa umowa, w której gmina zleca te usłu-
gi, obowiązywać ma od 1 kwietnia 2017 r. 
do 30 listopada 2020 r.

Złożony wniosek o dotację 
z WFOŚiGW

Wniosek o przyznanie 600 tys. zł do-
tacji na zakup ciężkiego samochodu po-
żarniczego dla OSP w Kleszczowie został 
skierowany przez Urząd Gminy do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina uhonorowana
Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu 

Centrum Zdrowia Matki Polki z Łodzi przy-
znała Gminie Kleszczów Honorowy Me-
dal „Serduszko za Serce” za wspomaga-
nie działalności na rzecz zdrowia matek 
i dzieci.

JS

ezpłatna aplikacja pobrana na wła-
snego smartfona umożliwi miesz-

kańcom gminy Kleszczów bezpośrednią 
komunikację z Urzędem Gminy. Za jej po-
średnictwem zgłoszą Państwo np. infor-
mację o dziurze w drodze, o uszkodzonych 
urządzeniach na placu zabaw, o niepalącej 
się latarni.
    Ponieważ komunikacja poprzez Aler-
townik jest dwustronna można też bę-
dzie otrzymywać na smartfona komunikaty 
o ważnych wydarzeniach oraz ostrzeżenia 

B

raz z powstawaniem nowych bu-
dynków mieszkalnych, zwłaszcza 

w Kleszczowie, Łękińsku i Wolicy, przyby-
wa ścieków, które poddawane są oczysz-
czaniu w biologicznych oczyszczalniach 
w Kleszczowie i Łękińsku. Wydajność obu 
tych obiektów przewidziana jest maksy-
malnie na 400 m sześć. na dobę. Po to, by 
przepustowość oczyszczalni nie blokowa-
ła dalszego rozwoju tych i innych miejsco-
wości, został opracowany na zlecenie Urzę-
du Gminy program funkcjonalno-użytkowy. 
Przewiduje on rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Łękińsku, likwidację oczyszczal-
ni ścieków w Kleszczowie oraz zbudowanie 
rurociągu tłocznego, którym ścieki z Klesz-
czowa popłyną do oczyszczalni w Łękińsku.

Program funkcjonalno-użytkowy został 
wykonany w oparciu o wytyczne spółki Za-
kład Komunalny „Kleszczów”, która zajmu-
je się obsługą gminnej sieci kanalizacyjnej 
oraz obsługą oczyszczalni. Zgodnie z za-
łożeniami, przedstawionymi przez gminną 
spółkę, wydajność oczyszczalni w Łękińsku 
powinna w wyniku przebudowy wzrosnąć 
do 1200 m sześć. na dobę. Powinna też 
być możliwość dalszego zwiększania para-
metrów tego obiektu (docelowo do 2000 m 
sześć. na dobę). Oczyszczalnia, która funk-
cjonuje teraz w sąsiedztwie Szkoły Podsta-
wowej w Kleszczowie, zostanie zamknię-
ta. Ścieki z całego obszaru jej działalności 

trafi ą za pośrednictwem rurociągu tłoczne-
go do Łękińska. Rurociąg ma mieć ok. 3 km 
długości i będzie poprowadzony wzdłuż ist-
niejącego kanału, który obsługuje system 
odwodnienia kopalni.

Oczyszczalnia ścieków w Łękińsku ma 
być wyposażona w jedną z najnowocze-
śniejszych obecnie technologii oczyszcza-
nia, opartą na biologicznych reaktorach 
membranowych. Wyróżnia się ona m.in. 
znaczną elastycznością pracy przy zmien-
nej ilości napływających ścieków.

O kolejnych etapach tej koniecznej in-
westycji, a także ich przewidywanych kosz-
tach, była mowa podczas wspólnego po-
siedzenia komisji Rady Gminy Kleszczów 
w kwietniu. Cała inwestycja jest przewi-
dziana do realizacji na podstawie jedne-
go zamówienia publicznego. W pierwszej 
kolejności wykonany będzie projekt wraz 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę. Najwięcej kosztować ma rozbudo-
wa oczyszczalni ścieków w Łękińsku wraz 
z zagospodarowaniem terenu i budynka-
mi towarzyszącymi. Czas przewidywany na 
realizację całej inwestycji (w tym też na roz-
biórkę wyłączonej z eksploatacji oczysz-
czalni w Kleszczowie oraz budowę nowego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) w Łękińsku) to oko-
ło 3 lata.

JS

W
Będzie rozbudowa oczyszczalni

ednym z tematów omawianych 11 kwiet-
nia na posiedzeniu wspólnym trzech ko-

misji Rady Gminy była sprawa kupionych w tym 
roku pięciu autobusów Volvo. Zaproszony na po-
siedzenie prezes zarządu gminnej spółki Zakład 
Komunalny „Kleszczów”, Krzysztof Jasnos pod-
kreślił, że nowe autobusy mają zastąpić używane 
przez wiele lat Autosany, a więc będą służyć przede 
wszystkim do obsługi szkolnych przewozów, a także 
obsługiwać lokalną komunikację. Przypomniał, że 
procedura zakupu nowych Volvo prowadzona była 
według prawa zamówień publicznych, zgodnie z 
przygotowaną specyfi kacją, w której podane zostały 
wymagania co do parametrów.

- W takim przetargu nie ma miejsca na targowa-
nie się, wybieranie czy podnoszenie co miesiąc in-
nych parametrów. 

Trudno jest każdy szczegół rozpisać co do cen-
tymetra. Do procedur przetargowych nawiązał też 
członek zarządu spółki Zakład Komunalny „Klesz-
czów”, Bruno Siemieniuk. W 2016 r. zmieniło się 
prawo zamówień publicznych. O ile wcześniej w 
przetargach kryterium decydującym była cena, to po 
zmianach ustawy co najmniej 40-procentową wagę 
zyskały kryteria pozacenowe. Jak informował Bruno 
Siemieniuk w specyfi kacji istotnych warunków za-
mówienia (SIWZ), przygotowanej z myślą o zaku-
pie nowych autobusów, zapisano ponad 30 kryte-
riów pozacenowych.

- Zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na bez-
pieczeństwo przewozu dzieci, na jakość i żywotność 
autobusów, a także na warunki eksploatacyjne i ser-
wisowe - mówił.

Zaznaczył, że zamawiane były autobusy 

o przeznaczeniu szkolno-międzymiastowym, bo 
na taką ich funkcjonalność zwracano uwagę pod-
czas komisji i sesji Rady Gminy, na których oma-
wiane były założenia do budżetu, z którego miał 
być sfi nansowany ten zakup. Przedstawiciel zarzą-
du Zakładu Komunalnego „Kleszczów” przypomniał 
również, że kupowane autobusy musiały być odpo-
wiednie do tego, by zakład mógł realizować powie-
rzane mu przez gminę usługi transportowe.

W trakcie dyskusji odpowiadał też na szereg 
szczegółowych pytań, zadawanych przez radnych. 
Były to pytania odnoszące się np. do celowości wy-
posażenia autobusów w podwójne przyciemniane 
szyby, braku funkcji odchylania foteli, zbyt małej - 
zdaniem jednego z radnych - ilości miejsc dla osób 
na wózkach inwalidzkich oraz zbyt małej wysoko-
ści we wnętrzu. 

B. Siemieniuk zwrócił uwagę, że każdy z auto-
busów posiada homologację, co oznacza, że speł-
nia wymogi m.in. co do wielkości siedzisk czy też 
wysokości wnętrza pojazdu. Przypomniał, że przy-
gotowania do odmłodzenia autobusowego tabo-
ru w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” trwały już 
od 2014 r. i wtedy opracowywane były pierwsze za-
łożenia do SIWZ. W toku kolejnych dyskusji i kon-
sultacji, a także ze względu na zmianę prawa za-
mówień publicznych, w specyfi kacji nastąpiły dość 
istotne zmiany. Przytoczył też punkt po punkcie 
uwagi co do komfortu i wyposażenia zamawianych 
autobusów, jakie radni zgłaszali podczas sesji, na 
której uchwalany był budżet na zakup nowych auto-
busów. Te uwagi uwzględnione zostały w ostatecz-
nej wersji SIWZ przed ogłoszeniem przetargu.

JS

J
Autobusy szkolno-międzymiastowe

Alertownik     –     gwarancja szybkiego kontaktu
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KOMUNIKATY
Kurs chemizacyjny - 29 i 30 maja 

w Kleszczowie
Szkolenie podstawowe z zakresu stoso-

wania środków ochrony roślin, organizowa-
ne przez Fundację Rozwoju Gminy Klesz-
czów, odbędzie się 29 i 30 maja w godz. 
9:00-15:00 w sali konferencyjnej SOLPAR-
KU (przy auli). Rolnicy zainteresowani tym 
szkoleniem mogą się jeszcze dopisać do 
już zgłoszonych osób. Sekretariat fundacji 
przyjmuje zgłoszenia do 26 maja (tel. 44/ 
731-31-33).

Nie trzeba meldować noworodka
Obowiązek meldunkowy, dotyczą-

cy każdego mieszkańca Polski, polega na 
zameldowaniu się w miejscu stałego po-
bytu lub pobytu czasowego, albo na wy-
meldowaniu się. W przypadku noworodka 
takie zameldowanie następuje automatycz-
nie, po dokonaniu zgłoszenia narodzin 
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Aby dziec-
ko zostało zameldowane nie trzeba wypeł-
niać żadnych formularzy, jak to dzieje się 
w przypadku osób, które meldują się w no-
wym miejscu zamieszkania.

Dłuższe godziny pracy Biura 
Powiatowego ARiMR w Bełchatowie

Biura powiatowe ARiMR przyjmu-
ją wnioski o przyznanie płatności obsza-
rowych za 2017 rok. Rolnicy, którzy zło-
żą swoje wnioski wraz z załącznikami do 
15 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat 
w należnej im wysokości. 

Biuro Powiatowe ARiMR w Bełchato-
wie funkcjonuje przy ul. 1 Maja 9. Kontakt 
telefoniczny - 44/ 635 02 81. Dla wygody 
rolników zostały wydłużone godziny otwar-
cia Biura. Wypełnione i podpisane wnio-
ski o dopłaty składać można: ● od 8 do 12 
maja oraz 15 maja w godz. 6.00-20.00, ● 
dodatkowo 13 maja - od 7.30 do 15.30.

Zmiana godzin otwarcia 
gminnej biblioteki

W kwietniu uległy zmianie godzi-
ny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w  Kleszczowie. Z jej zbiorów korzystać 
można w dni powszednie od godz. 10.00 
do 18.00, natomiast w soboty - od 8.00 do 
16.00.

Oddaj książkę dla pacjentów szpitali!
Gminna Biblioteka Publiczna w Klesz-

czowie włączyła się do ogólnopolskiej ak-
cji „Zaczytani” i zbiera książki, przeznaczo-
ne dla pacjentów szpitali. „Jeśli posiadacie 
w domu niezniszczone książki wydane po 
2000 roku dla dzieci, młodzieży lub doro-
słych i chcielibyście je przekazać pacjen-
tom szpitali serdecznie zapraszamy do na-
szych placówek bibliotecznych. Książki 
przyjmowane będą do 21 maja. Liczymy na 
Wasze dobre serca!” - czytamy na stronie 
internetowej biblioteki.

Ogólnopolska akcja zbierania książek 
na utworzenie szpitalnych bibliotek ma na 
celu utworzenie 110 takich księgozbiorów. 
Informacje znajdziemy na stronie www.za-
czytani.org.

(opr. JS)

kwietnia w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Kleszczowie na 

XXXII sesji zebrała się Rada Gminy Klesz-
czów. W porównaniu z sesją marcową po-
rządek tego posiedzenia i czas jego trwania 
były znacznie krótsze. Pierwszy (i jedyny) z 
rozpatrywanych projektów uchwał dotyczył 
określenia kierunków działania wójta gmi-
ny Kleszczów, a odnosił się do przyszłych 
inwestycji i działań organizacyjnych, doty-
czących szkół podstawowych na terenie 
gminy. Zanim odbyła się dyskusja nad przy-
szłymi inwestycjami w oświacie oraz nad 
jej organizacją, przedstawiony został pro-
jekt wójta gminy, zakładający: rozbudowę 
istniejącej szkoły w Łękińsku oraz budowę 
całkowicie nowej siedziby szkoły podsta-
wowej w Kleszczowie (w sąsiedztwie kom-
pleksu SOLPARK), połączoną ze zmianą 
przeznaczenia dotychczasowej siedziby tej 
podstawówki.

Swoją propozycję zgłosił też przewodni-
czący Rady Gminy Kleszczów - Michał Mi-
chałek. Wnioskował w niej o to, by w przy-
szłości sieć szkół podstawowych naszej 
gminy składała się z trzech odrębnych pla-
cówek: rozbudowanej szkoły w Łękińsku, 
wyremontowanej szkoły w Kleszczowie 
oraz nowej szkoły w Łuszczanowicach.

Nad przyszłością gminnych szkół oraz 
ich organizacją w perspektywie najbliższych 
lat radni dyskutowali już na wspólnym po-
siedzeniu komisji, mając przed sobą m.in. 
prognozy demografi czne odnoszące się do 
liczebności dzieci w wieku szkolnym, dane 
o liczbie oddziałów klasowych, przewidywa-
nych w kolejnych latach oraz przygotowane 
przez dyrektorów szkół w Kleszczowie i Łę-
kińsku propozycje powiększenia liczby sal 
lekcyjnych i innych pomieszczeń, niezbęd-
nych do właściwego funkcjonowania tych 
placówek.

Po dość długiej dyskusji w trakcie se-
sji Rady Gminy większością głosów (9 „za”, 
5 „przeciw”, 1 osoba nie głosowała) zosta-
ła przyjęta uchwała, która różni się zarówno 
od propozycji zgłoszonej przez wójta gminy, 
jak i przez przewodniczącego rady. Główny 
punkt uchwały został zapisany w następują-
cym brzmieniu:

„Uchwala się kierunkowe wytyczne 
dla organu wykonawczego gminy w za-
kresie działań dostosowawczych związa-
nych z nowym ustrojem szkolnym: Rada 
Gminy uwzględniając prognozy demogra-
fi czne, warunki przestrzenne i własnościo-
we oraz ekonomiczne zaleca, aby planując 
i projektując prace budowlane w zakre-
sie remontu, przebudowy, budowy szkół, 
przewidzieć w docelowej sieci szkół pod-
stawowych funkcjonowanie Szkoły Podsta-
wowej w Kleszczowie w pełnej strukturze 
organizacyjnej w dwóch budynkach oraz 
podporządkowanie jej Szkoły Podstawo-
wej Filialnej I-III w Łękińsku. Realizując po-
wyższe należy przeprowadzić remonty ist-
niejących budynków Szkół Podstawowych 
w Kleszczowie i Łękińsku oraz zbudo-
wać nowy budynek Szkoły Podstawowej 
w Kleszczowie w okolicach siedziby Kom-
pleksu Dydaktyczno-Sportowego „Solpark 
Kleszczów” Spółka z o.o. na terenie nale-
żącym do Gminy Kleszczów i przeznaczo-
nym w Miejscowym Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego pod usługi oświatowe”.

Chociaż w porządku kwietniowej se-
sji został umieszczony punkt „Sprawozda-
nie z działalności Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów za rok 2016”, zasadnicza 
dyskusja nad tym dokumentem miała miej-
sce podczas wspólnego posiedzenia komi-
sji stałych Rady Gminy, 11 kwietnia. Obecni 
byli wtedy przedstawiciele zarządu funda-
cji wiceprezes Beata Michalczyk oraz czło-
nek zarządu, Andrzej Tkacz. Odpowiada-
li szczegółowo na zadawane przez radnych 
pytania. 

Zgodnie z zapisami nowego statu-
tu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów 
(uchwalonego przez Radę Gminy jesienią 
ub. roku, a zarejestrowanego w KRS 31 
marca br.) przyjęcie sprawozdania to obec-
nie kompetencja nie Rady Gminy, ale Rady 
Fundacji.

Podczas ostatniej sesji zostały przyjęte 
wnioski ze wspólnego posiedzenia komisji 
Rady Gminy, dotyczące rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych podczas tegorocznej tury 
zebrań wiejskich.

JS

pogodowe, rozsyłane przez Urząd Gminy.
Z aplikacji Alertownik można korzystać, po-
bierając ją bezpłatnie ze strony https://aler-
townik.pl/, można też tę aplikację pobrać 
za darmo ze sklepów Google play i AppSto-

re.
A l -

t e r n a -
t y w n e 
rozw ią -

zanie dla osób, które nie będą chciały na 
swoich smartfonach instalować wspomnia-

nej aplikacji, to korzystanie z SMS Alert 
czyli powiadomień przesyłanych w formie 
SMS. Aby zapisać się do subskrypcji SMS 
należy wysłać esemesa o treści Al.Klesz-
czow.tak na numer 4628.

W dowolnym momencie można dezak-
tywować powiadomienia SMS, wysyłając 
tekst Al.Kleszczow.nie na numer 4628.

Aktywacja SMS Alert kosztuje miesz-
kańca gminy tyle, co jednorazowa opłata 
za zwykły SMS (zgodna z cennikiem ope-
ratora).

27
Kwietniowa sesja

Alertownik     –     gwarancja szybkiego kontaktu
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Terminy przyjęć  
lekarzy specjalistów  
w Przychodni Salus

maju lekarze specjaliści w Kleszczowskiej Przychodni Sa-
lus przyjmować będą w następujących terminach:

Dodatkowo: 17 maja od godz. 14.00 w Przychodni Salus odbę-
dzie się bezpłatne badanie słuchu. Badanie będzie wykonywał asy-
stent protetyka słuchu.

Sierpniowe obozy  
dla uczniów i studentów

rozstrzygnięciu ogłoszonych przetargów i podpisaniu 
umów z biurami turystycznymi Gminny Ośrodek Kultury 

w Kleszczowie podał szczegółowe informacje o terminach i miej-
scach, w których będą przebywać korzystający z wakacyjnej prze-
rwy uczniowie oraz studenci. Oto szczegóły:
●  Uczniowie klas I-III szkół podstawowych - 14-dniowy obóz eduka-

cyjno-rekreacyjny z elementami survivalu w Ośrodku Wczasowo-
-Kolonijnym „Korona” w Mikoszewie - od 18 do 31 sierpnia. Orga-
nizator wyjazdu - Biuro Podróży „Kon-Tiki” z Wrocławia.

●  Uczniowie klas I-III szkół podstawowych - 7-dniowy obóz eduka-
cyjno-rekreacyjny z elementami survivalu w Domu Wypoczyn-
kowym „U Sorosa” w Białce Tatrzańskiej - od 14 do 20 sierp-
nia. Organizator wyjazdu - Biuro Turystyczne „Czerwiński Travel” 
z Gdańska.

●  Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - 14-dniowy obóz edu-
kacyjno-rekreacyjny z elementami survivalu w Ośrodku Wczaso-
wo-Kolonijnym „Korona” w Mikoszewie - od 18 do 31 sierpnia. Or-
ganizator wyjazdu - Biuro Podróży „Kon-Tiki” z Wrocławia.

●  Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - 14-dniowy obóz 
edukacyjno-rekreacyjny z elementami survivalu i samoobrony 
w Ośrodku Wypoczynkowym „Selment” w Szeligach - od 12 do 
25 sierpnia. Organizator wyjazdu - Biuro Podróży „Ogończyk Tra-
vel” z Częstochowy.

●  Uczniowie gimnazjum - 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyj-
ny z elementami survivalu i samoobrony w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „Selment” w Szeligach - od 18 do 31 sierpnia. Organiza-
tor wyjazdu - Biuro Podróży „Ogończyk Travel” z Częstochowy.

●  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (84 osoby z roczników 
1999 i 2000) - 14-dniowy obóz turystyczno-edukacyjny, połączo-
ny z poznawaniem kultury i historii Bułgarii - hotel Kokiche*** w 
Słonecznym Brzegu - od 9 do 22 sierpnia.

●  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci (83 osoby pełno-
letnie) - 14-dniowy obóz turystyczno-edukacyjny, połączony z po-
znawaniem kultury i historii Bułgarii - hotel Kokiche*** w Słonecz-
nym Brzegu - od 18 do 31 sierpnia.

Organizatorem wyjazdów do Bułgarii jest Przedsiębiorstwo 
STANPOL Stanisław Przytuła z Łęcznej.

to platforma internetowa, która powstała w grudniu 2015 
roku, w celu promowania lokalnych inwestycji, firm, arty-

stów oraz całej Gminy Kleszczów. Serwis ten umożliwia pozna-
nie oferty m.in. produktów z rękodzieła artystycznego, wytwarzane-
go przez mieszkańców gminy. Zakup produktów od mieszkańców 
gminy przyczynia się do napędzania przedsiębiorczości w regio-
nie. Promujemy m.in. pamiątki z Kleszczowa, noclegi i lokalną ga-

stronomię.
Na stronie internetowej pod adresem 

https://madeinkleszczow.pl znajdą Państwo 
również spis lokalnych producentów i przed-
siębiorców, działających na terenie Gminy 
Kleszczów. Fotograf i fryzjer to tylko niektóre 
z zawodów promowanych przez naszą stro-
nę. Lista cały czas poszerzana jest o nowe 

firmy, które decydują się na rozpoczęcie działalności właśnie na te-
renie naszej gminy.

Kleszczów to dynamicznie rozwija-
jący się obszar, który kreuje przyjazne 
warunki dla osób decydujących się na 
otworzenie własnej działalności. Zachę-
camy do korzystania z bogatej oferty 
platformy Made in Kleszczów.

Platforma internetowa Made in Kleszczów, promująca lokal-
nych przedsiębiorców i artystów, informuje o możliwości wykona-
nia nieodpłatnie zdjęć swoich prac do celów reklamowych. Prace 
można sfotografować w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczo-
wie po uprzednim ustaleniu warunków i szczegółów z pracownika-
mi platformy. 

Kontakt: e-mail: promocja@madeinkleszczow.pl, telefonicz-
nie 601 098 973 lub osobiście w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów.

L.p. Poradnia specjali-
styczna Lekarz Terminy

1. Pediatryczna  
z alergologią

dr n. med.  
Violetta Gołąbek 27.05. od godz. 9.00

2. Pediatryczna dr n. med. Anna  
Socha - Banasiak

20.05. od godz. 9.00
31.05. od godz. 15.00

3. Urologiczna lek. med.  
Janusz Nowak 25.05. od godz. 9.00

4. Otolaryngologiczna lek. med.   
Izabela Zawadziłło 17.05. od godz. 14.30

5. Dermatologiczna dr n. med.  
Ewa Trzcińska-Bill 20.05. od godz. 9.00

7. Ginekologiczno-po-
łożnicza

dr n. med.  
Robert Skalski 19.05. od godz. 13.00

8. Ginekologiczno-po-
łożnicza

lek. med.   
Radosław Pigoń 20.05. od godz. 9.00

9. Pulmonologiczna dr n. med. Beata Jani-
szewska-Drobińska 25.05. od godz. 13.00

10. Neurologiczna lek. med.  
Beata Kostrzewa 27.05. od godz. 9.00

11. Endokrynologiczna prof. dr hab. n. med. 
Ewa Sewerynek 12.05. od godz. 8.30

12. Diabetologiczna dr n. med.  
Konrad Walczak 15.05. od godz. 16.15

13. Okulistyczna lek. med.  
Ewa Kaźmierczak 24.05. od godz. 14.00

14. chirurgiczna dr n. med.  
Marek Staniaszczyk 29.05. od godz. 11.00

W

Krwiodawcy nie zawiedli
litra krwi to wynik kolejnej akcji honorowego krwio-
dawstwa, która z inicjatywy Gminnego Klubu Hono-

rowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie odbyła się 21 kwietnia 
w kompleksie SOLPARK. Chętnych do uczestniczenia w szlachet-
nej akcji było aż 49 osób, jednak dziesięć z nich po laboratoryjnym 
badaniu musiało zrezygnować tym razem z oddania krwi. W gronie 
39 dawców znalazło się 15 uczniów liceum i technikum w Kleszczo-
wie. Dla części z nich był to debiut w roli krwiodawcy.

Kolejną akcję Gminny Klub HDK PCK w Kleszczowie zapowie-
dział na dzień 23 czerwca w godz. 9:00-13:00.

JS

17,55

Po

...
Made in Kleszczów…
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Patronuje  
pracownikom odlewni

Florian, którego święto obchodzone jest 4 maja, nie jest 
wyłącznie patronem strażaków. Modlą się do niego tak-

że osoby wykonujące inne zawody, związane z ogniem: hutnicy, 
odlewnicy, kominiarze, piekarze, a nawet garncarze. Nie dziwi więc 
fakt, że jego figury spotkać można nie tylko przy strażnicach OSP.

Wyjątkowo pieczołowicie wykonana kapliczka z figurą święte-
go stoi od kilku lat na terenie Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie 
przy zakładach, należących do Grupy Eko Świat. W tej strefie funk-
cjonuje odlewnia taśm aluminiowych oraz walcownia, wytwarzająca 
taśmę aluminiową metodą walcowania na zimno. Produkcja ruszy-
ła tu w 2015 roku.

Jak dowiadujemy s ię 
w centrali Grupy Eko-Świat, 
funkcjonującej w Kłomni-
cach, kapliczka została ufun-
dowana przez właścicieli fir-
my - Magdalenę i Jarosława 
Śliwakowskich w intencji no-
wych zakładów. Data ufun-
dowania, widoczna na jednej 
z tablic, to 27 sierpnia 2011 
r. Kapliczka stoi za ogrodze-
niem, w pobliżu bramy wjaz-
dowej. Materiałem do wy-
konania bardzo zdobnego 
postumentu był piaskowiec. 
Ustawiona w przeszklonym 
wnętrzu figura św. Floria-
na to przygotowana specjal-
nie do tej kapliczki rzeźba 

z drewna lipowego - dzieło Krystyny Wdowińskiej.
Jeszcze jeden ważny element kapliczki, widoczny tylko od stro-

ny zakładów, to obraz z wizerunkiem św. Andrzeja Boboli - patrona 
Polski. Jest dziełem absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie - Bożeny Śliwakowskiej. Na umieszczonej pod obrazem ta-
blicy przeczytać można „Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, 
męczenniku za wiarę, nieś nam pomoc”. 

Dodajmy jeszcze, że Lucjusz Śliwakowski zajmował się cało-
ścią projektu, czuwając jednocześnie nad wykonaniem kapliczki.

JS

Jednodniowe praktyki
kwietnia w ramach Dnia Przedsiębiorczości ucznio-
wie kleszczowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych zamiast w szkolnych ławkach spędzili na praktykach zawodo-
wych w różnych firmach i instytucjach. Dla części z nich ten dzień 
był bliższym spotkaniem z miejscem pracy albo profesją, z którą 
zetkną się już w dorosłym życiu.

Lista miejsc i miejscowości, do których uczniowie udali się w ra-
mach Dnia Przedsiębiorczości jest dość obszerna. Wymieńmy tyl-
ko niektóre: Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie, Energo-
montaż-Północ Bełchatów, Betrans, Solpark Kleszczów, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach, Gminny Ośrodek Kultury 
w Kleszczowie, Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach, FHU Deserv 
Kleszczów, FH Marcin Cebula Kleszczów, FPHU Meblart Łuszcza-
nowice, Gimnazjum w Kleszczowie, Kleszczowska Przychodnia 
Salus, Urząd Gminy w Kleszczowie, PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna, Wytwórnia Wafli Korcza&Korczak w Sulmierzy-
cach, FU Siecit.pl w Kleszczowie oraz Urząd Gminy Sulmierzyce.

JS

Biznesowe śniadanie  
w fundacji

olejne śniadanie biznesowe, zorganizowane przez Fun-
dację Rozwoju Gminy Kleszczów, odbyło się 25 kwietnia 

w sali konferencyjnej SOLPARKU. Takie spotkania służą przeka-
zywaniu cennych porad biznesowych i dzieleniu się doświadcze-
niem z przedstawicielami lokalnego biznesu. Uczestnicy tej edycji 
śniadania wysłuchali prezentacji Krzysztofa Świątczaka, prezesa 
zarządu 3S IT Sp. z o.o. („Kogeneracja - zasada działania, korzy-
ści wdrożenia oraz zgodność z unijnymi dyrektywami”), Adama Si-
monowicza, dyrektora Departamentu LNG i CNG PGNiG Obrót De-
taliczny Sp. z o.o. („Technologia LNG - możliwości i rozwiązania”) 
oraz Michała Krajewskiego, który omówił projekt eventu Red Bull 
111 Megawatt.

JS

CAT Polska - międzynarodowy operator logistyczny 
specjalizujący się w branży motoryzacyjnej, w związ-
ku z intensywnym rozwojem firmy, poszukuje osób 
na stanowiska: 

●  KIEROWNIK WARSZTATÓW SERWISOWYCH 
Miejsce pracy: Rogowiec, gm. Kleszczów; umowa o pracę 

●  PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY WARSZTATU 
Miejsce pracy: Rogowiec gm. Kleszczów, umowa o pracę

●  MECHANIK/PRACOWNIK WARSZTATU/PRACOWNIK MYJNI 
Miejsce pracy: Rogowiec gm. Kleszczów, umowa o pracę

Szczegółowe informacje na temat wymagań, stawianych 
kandydatom oraz głównych obowiązków zamieszczone zo-
stały na stronie gci.kleszczow.pl.

CV należy przesłać na adres mailowy: personel@groupecat.
com, umieszczając w temacie wiadomości dopisek z nazwą sta-
nowiska, o które kandydat się ubiega.

Zapraszają studentów  
na wakacyjne staże

półka Constantia Teich Poland ma od lat opinię miejsca 
otwartego na młodych ludzi, chcących poznać tajniki pra-

cy na różnych stanowiskach. Tym razem firma ogłosiła (także na 
stronie www.gci.kleszczow.pl) zaproszenie dla studentów, którzy 
właśnie kończą edukację, albo są zeszłorocznymi absolwentami 
uczelni. „W 2017 w okresie urlopowym w ramach programu Młodzi 
w Łodzi umożliwimy studentom odbycie praktyk w działach: ● finan-
sowo-księgowym, ● product management, ● sprzedaży i obsługi 
klienta, ● zakupów, ● lean manufacturing. Ogłoszenia są dostępne 
na stronie http://praktyki.lodz.pl/” - można przeczytać w ogłoszeniu 
spółki, która od kilkunastu lat działa w Rogowcu i jest częścią wiel-
kiej międzynarodowej grupy.

Przy każdym z ogłoszeń podane zostały szczegółowe wymaga-
nia, jak i zakres prac, które powierzane będą studentowi - prakty-
kantowi. Okres, na który Constantia Teich Poland gotowa jest przy-
jąć młodych, wykształconych ludzi z naszego regionu to 3 lipca 
- 31 sierpnia. CV oraz listy motywacyjne można przesyłać poprzez 
stronę https://system.erecruiter.pl. Kontakt z działem HR - tel. 44/ 
747 02 41, e-mail: praca.ctp@cflex.com.

JS

Św.
25

K

S

Wynajmę dom w Kleszczowie.  
Dobra lokalizacja  

- niedaleko SOLPARKU
Tel. 783-614-984
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Z okazji Dnia Ziemi
Uczniowie klas I-III SP w Łękińsku w ra-

mach obchodów Światowego Dnia Ziemi 
wzięli udział w happeningu ekologicznym. 
Na zajęciach plastycznych przygotowa-
li transparenty z hasłami, zachęcającymi 
do dbania o środowisko. 21 kwietnia ubra-
ni w kolory Ziemi przeszli ulicami Łękińska. 
Okrzykami zachęcali do szanowania naszej 
planety oraz do oszczędzania wody.

Uczcili rocznicę Konstytucji 3 Maja
Rocznice ważnych wydarzeń historycz-

nych mobilizują szkoły do przygotowywa-
nia okolicznościowych obchodów. Jedną 
z takich najważniejszych rocznic jest dzień 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Historię, 
która doprowadziła do przyjęcia tego epo-
kowego dokumentu przypominano także 
w tym roku podczas szkolnych akademii. 
W SP Łękińsko opowiedzieli o tym ucznio-
wie, którzy wcielili się w role bohaterów 
tamtej epoki: króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, Stanisława Małachowskie-
go, Ignacego Potockiego, Hugona Kołłąta-
ja, a także późniejszych zaborców - carycy 
Katarzyny Wielkiej, cesarza Franciszka Jó-
zefa oraz króla Fryderyka.

Ratują i uczą ratować
Zajęcia przeprowadzone 28 kwiet-

nia przez Damianę Płomińską pozwoliły 
uczniom kl. III d SP w Kleszczowie utrwa-
lić zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Uczniowie mogli ćwiczyć 
z wykorzystaniem fantomów resuscytację 
krążeniowo-oddechową. Takie zajęcia po-
zwalają dzieciom nauczyć się właściwych 
reakcji w przypadku różnych urazów.
Nie tylko czytają, ale też piszą recenzje

Promocja czytania książek, prowadzo-
na od ubiegłego roku wśród uczniów ZSP w 
Kleszczowie, miewa też formę konkursów 
- np. na najlepszą recenzję przeczytanej 
książki. W marcu spośród wyjątkowo licz-
nych recenzji nauczycielki-jurorki (Barba-
ra Mickiewicz, Aneta Walczyk, Ewa Zagaj) 
najwyżej oceniły tę, którą przygotował Ma-
teusz Markiewicz z kasy IV t. Za najlepszą 
recenzję w roku szkolnym 2016/2017 w ka-
tegorii klas maturalnych jury nagrodziło Kin-
gę Rabendę.

Nagrodzeni absolwenci TNT
22 kwietnia w siedzibie NOT w Piotrko-

wie Trybunalskim absolwenci Technikum 
Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła 
II w Kleszczowie: Sebastian Mozdrzeń, Ad-
rian Binek i Daniel Bujacz zostali uhonoro-
wani jako laureaci X edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa 
SIMP dla absolwentów średnich szkół tech-
nicznych „Technik Absolwent 2016”.

Dwie drużyny na podium
W 27. Rejonowych Mistrzostwach 

Pierwszej Pomocy PCK rywalizowało 
7 drużyn ze szkół rejonu bełchatowskie-
go. Uczestnicy mogli wykazać się wiedzą 
merytoryczną i praktyczną z udzielania 
pierwszej pomocy w różnych pozorowa-
nych zdarzeniach. Znakomicie radziły sobie 
dziewczęta z II klasy ratowniczo-medycznej 
LO w Kleszczowie. Magda Drećko, Mag-
da Grzesiak, Roksana Freus i Oliwia Wide-
ra (na zdjęciu) zajęły II miejsce, zaś Anna 

Kin, Wiktoria Ochocka, Aleksandra Kowal-
ska, Natalia Woch i Barbara Jagusiak – III 
miejsce.

Zaliczyli sprawdzian z przepisów
W bełchatowskim fi nale konkursu „ABC 

bezpieczeństwa na drodze młodego kie-
rowcy”, sprawdzającego wiedzę z zakresu 
przepisów ruchu drogowego, wzięło udział 
136 uczniów z 8 szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu powiatu, w tym 5 zawodni-
ków z ZSP w Kleszczowie. Najlepszy wynik 
z tego grona osiągnął Mateusz Szcześniak, 
który zajął IV miejsce. Organizatorami 
konkursu byli: Stowarzyszenie Ośrodków 
Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regio-
nu Piotrkowskiego oraz Starostwo Powiato-
we w Bełchatowie.

„Pomocowa” zbiórka makulatury 
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie 

włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Przy-
wróćmy Dzieciom Uśmiech”, polegającej na 
zbieraniu makulatury. Jej sprzedaż ma po-
zwolić na przekazanie fi nansowej pomocy 
dla rodzinnych domów dziecka. Do końca 
maja uczniowie mogą przynosić do szko-
ły makulaturę - najlepiej spakowaną i zwa-
żoną. 

Akcję organizuje Fundacja Przyja-
zny Świat Dziecka. Zapowiedziała ona, że 
wśród uczniów z całej Polski, którzy zbiorą 
co najmniej 50 kg makulatury, zostanie roz-
losowanych 50 odtwarzaczy mp3.

Ponad 100 km na liczniku
Szkolny Klub Włóczykija z podstawówki 

w Łękińsku odbył kolejną, już ósmą wypra-
wę. 21 kwietnia mali wędrowcy pod opie-
ką trojga nauczycieli przeszli przez Łękiń-
sko, Wolicę, Łuszczanowice, Kolonię Wola 
Grzymalina i Kleszczów, posilając się i od-
poczywając w „Fanaberce”. Łączna dłu-
gość tras, które zaliczył dotychczas Klub 
Włóczykija to ponad 100 km.

Opracował JS z wykorzystaniem 
informacji i zdjęć udostępnionych 

przez szkoły samorządowe

Szkolne wieści

Konkurs dla 
zadbanych posesji

11 czerwca mieszkańcy gminy 
Kleszczów mogą zgłaszać swój 

udział w kolejnej edycji konkursu na naj-
schludniejszą posesję gminy Kleszczów.

Konkurs ogłoszony przez wójta gminy 
Kleszczów obejmuje dwie kategorie: pose-
sje siedliskowe oraz posesje w gospodar-
stwie rolnym. Szczegółowy regulamin prze-
widuje, że oceniany będzie ogólny wygląd 
zgłoszonych do konkursu posesji oraz ich 
wyposażenie w infrastrukturę techniczną. 
Komisja konkursowa przyznawać będzie 
punkty (od 0 do 5) także za: ● stan czysto-
ści i utrzymania pasa zieleni, rowu, chod-
nika przed posesją; ● sposób gromadze-
nia i odprowadzania ścieków komunalnych; 
● sposób zagospodarowania odpadów sta-
łych (pojemniki, segregacja odpadów); ● 
stan urządzenia działki w zakresie ziele-
ni, różnorodność roślin ogrodowych, balko-
nowych, krzewów, drzew i małej architek-
tury ogrodowej. Dodatkowe kryteria, które 
będą uwzględniane podczas oceny pose-
sji w gospodarstwie rolnym to: ● miejsce 
i sposób gromadzenia obornika i gnojowi-
cy, ● miejsce przebywania zwierząt hodow-
lanych, ● sposób przechowywania sprzę-
tu rolniczego.

W czasie trwania konkursu jest zapo-
wiadane przeprowadzenie dwukrotnej oce-
ny rywalizujących posesji. Właściciele naj-
schludniejszych mogą liczyć na nagrody 
pieniężne (za I, II, III miejsce) oraz wyróż-
nienia. Nagroda za I miejsce w kategorii po-
sesji siedliskowych wyniesie 3 tys. zł brutto, 
a w przypadku posesji w gospodarstwie rol-
nym - 3,5 tys. zł.

Formularz zgłoszenia posesji do kon-
kursu będzie można pobrać ze strony www.
kleszczow.pl.

JS

Do
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XX dni Kleszczowa...
zaczną się 27 maja od godz. 18.00 występami młodzieżo-
wych orkiestr dętych, które nie raz gościły już na Dniach 

Kleszczowa, a mieszkańcy zawsze chętnie oglądali orkiestrowe po-
pisy, wyćwiczone układy musztry paradnej oraz urodziwe mażoret-
ki.

Po występach zaproszonych do Kleszczowa orkiestr i mażo-
retek (w tym także naszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej) na sce-
nę o godz. 20 wejdzie Marta Markiewicz czyli Sarsa („Naucz mnie”, 
„Zapomnij mi”).

Od godz. 21.40 miłośnicy popularnego w latach 90. stylu eu-
rodance będą mogli zacząć zabawę przy tej muzyce, wykonywa-
nej na żywo przez niemiecki zespół Fun Factory („Close to You”, 
„I Wanna Be with U”, „Celebration”). Zgodnie z kilkuletnią tradycją 
sobotnia zabawa zakończy się dyskoteką. Do północy taneczne ka-
wałki będą prezentować DJ Gromee i Mahan Moi.

Niedziela 28 maja rozpocznie się od uhonorowania nagrodami 
zwycięzców biegu „Kleszczowska Dziesiątka”, turnieju piłkarskiego 
o puchar Wójta Gminy Kleszczów oraz Dyktanda Kleszczowskiego. 
Drugi dzień gminnego święta ma już tradycyjnie rodzinny charak-
ter. Nie może się więc obyć bez prezentacji dorobku artystycznego 
uczniów, rozwijających swoje talenty w kołach zainteresowań pro-
wadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.

Występy rodzimych artystów, chętnie fotografowane i filmowa-
ne przez rodziców czy dziadków, potrwają do godz. 17.50. Po nich 
wejdą na scenę zawodowi muzycy. Przez ponad godzinę będzie 
grał discopolowy zespół Power Play. Później wystąpi grupa Boney 
M Imitation, która przypomni największe hity zespołu Boney M. Od 
godz. 20.30 uczestników XX Dni Kleszczowa czeka występ Moni-
ki Lewczuk.

Na zakończenie jubileuszowego gminnego święta czeka nas 
występ prawdziwej piosenkarskiej gwiazdy, bo taką bez wątpienia 
jest od lat Anna Wyszkoni. Jej koncert potrwa do godz. 23.

Szczegółowy program Dni Kleszczowa zamieścimy w kolejnym 

Strażackie święto
trażacy-ochotnicy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
gminy Kleszczów swoje doroczne święto obchodzili w tym 

roku w środę 3 maja, a więc w dniu święta państwowego (rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja) oraz kościelnego (uroczystość Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski).

Strażackie delegacje i poczty sztandarowe przybyły do kościo-
ła Parafii p.w. NMP Anielskiej w Kleszczowie. Tu o godz. 15 roz-
poczęła się uroczysta Msza św., odprawiona w intencji strażaków 
i ich rodzin.

„Kiedy usłyszycie ten szczególny sygnał, który brzmi w nocy, 
wiecie, że trzeba wstać, że trzeba udać się do strażnicy, usiąść 
w samochodzie i jechać pomagać. Te wyjazdy są pomocą dla nas, 
a dla Was - poza obowiązkiem - są również służbą. Święty Florian 
patronując Wam wskazuje również na tę szczególną, jakże wyjąt-
kową odpowiedzialność za życie i dobro drugiego człowieka” - mó-
wił m.in. w skierowanym do strażaków kazaniu proboszcz ks. Be-
nedykt Stanek.

Po zakończonym nabożeństwie kawalkada samochodów stra-
żackich odbyła przejazd po kilku miejscowościach gminy Klesz-
czów.

JS

S

Naprawa samochodów Damian Pietras
● blacharstwo i lakiernictwo 

● naprawy bieżące
Czyżów 19 ● Tel. 609-303-299

...
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1.  Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, 
woj. łódzkie oznaczone w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 14, oznaczone jako działki 
podane w zestawieniu tabelarycznym.

2.  Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony. Działki są niezagospodarowane, 
porośnięte trawą i chwastami. Dla w/w działek projektowana jest pełna infrastruktura techniczna 
wraz z układem drogowym do granic działek.

3.  Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 2013 
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łusz-
czanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 5798), gdzie działki oznaczone nu-
merami: 693, 694, 695, 696, 697, 772, 773, 774, 775, 776, 770/1, 771/1 i 692/1 znajdują się w 
strefie 12MN i 13MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

Na działkach nr 773, 774 i 775 w granicach oznaczonych na rysunku planu znajduje się gra-
nica strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w której wszelkie roboty ziemne 
wymagają postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do zabytków arche-
ologicznych oraz strefa ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, w której wszelkie ro-
boty ziemne wymagają nadzoru archeologicznego.

 Ponadto dla działek nr, 693, 694, 695, 696, 697, 692/1 w granicach oznaczonych na rysun-
ku wyznacza się w odległości 150 m od terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC, stre-
fę ochrony pośredniej cmentarza, dla której ustala się:

a) zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody,
b)  obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich obiektów wymagających za-

opatrzenia w wodę.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjazdem z drogi 

gminnej 101364E Łuszczanowice - Antoniówka (przez działki nr 289/2 i nr 698).
4.  Teren osiedla zostanie na koszt Gminy Kleszczów uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, gazową, energetyczną, teletechniczną.
5. Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich.
6.  W/w nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograni-

czonych.
7.  Każda z nieruchomości winna zostać w terminie 6 lat od daty ich nabycia zabudowana budyn-

kiem mieszkalnym jednorodzinnym, przy czym przez zabudowanie należy rozumieć oddanie bu-
dynku do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego (na dzień sporządzenia ogło-
szenia ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), a 
właściciel powinien posiadać stosowne zaświadczenie w tym przedmiocie wydane przez właści-
wy organ nadzoru budowlanego.

 8.  W przypadku niezabudowania nieruchomości zgodnie z postanowieniami w pkt  7 Nabywca za-
płaci Gminie Kleszczów karę umowną w wysokości 25% ceny nabycia nieruchomości brutto w 
terminie 20 dni od otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty kary.

9.  Postanowienia określone w pkt 7 zostaną ujawnione w dziale III księgi wieczystej nieruchomo-
ści.

10.  Nabywca co do obowiązku zabudowania nieruchomości określonego w pkt 7 podda się w akcie 
notarialnym nabycia nieruchomości egzekucji wprost z tego aktu zgodnie z treścią art. 777 §1 
pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do wysokości kwoty 25% ceny sprzedaży nieruchomo-
ści brutto, na rzecz Gminy Kleszczów.

11.  Ceny wywoławcze poszczególnych nieruchomości podane są w zestawieniu tabelarycznym.
12.   Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2016r. poz. 710 ze zm.), do ceny poszczególnych działek zostanie doliczony podatek VAT wg 
stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości - obecnie 23%.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż na trzy dni 
przed ustalonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Cena nabywanej nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Na-
bywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

L.p. Numer obrębu Nr  
działki

Księga
Wieczysta

nr

Powierzch-
nia [ha]

Cena  
wywoławcza  

netto [zł]

Wadium
[zł]

Minimalne  
postąpienie

[zł}
1 Łuszczanowice Kolonia 693

PT1B/00053234/7

0,1282 56 408,00 5 700,00 570,00
2 Łuszczanowice Kolonia 694 0,1275 56 100,00 5 700,00 570,00
3 Łuszczanowice Kolonia 695 0,1273 56 012,00 5 700,00 570,00
4 Łuszczanowice Kolonia 696 0,1381 60 764,00 6 100,00 610,00
5 Łuszczanowice Kolonia 697 0,1883 75 320,00 7 600,00 760,00
6 Łuszczanowice Kolonia 772 0,1303 57 332,00 5 800,00 580,00
7 Łuszczanowice Kolonia 773 0,1302 57 288,00 5 800,00 580,00
8 Łuszczanowice Kolonia 774 0,1301 57 244,00 5 800,00 580,00
9 Łuszczanowice Kolonia 775 0,1303 57 332,00 5 800,00 580,00
10 Łuszczanowice Kolonia 776 0,1395 61 380,00 6 200,00 620,00
11 Łuszczanowice Kolonia 770/1 0,1127 45 080,00 4 600,00 460,00
12 Łuszczanowice Kolonia 771/1 0,1230 54 120,00 5 500,00 550,00
13 Łuszczanowice Kolonia 692/1 0,1847 73 880,00 7 400,00 740,00

13.  Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 7 czerwca 2017 
roku w sali nr 16 o godz. 10.30.

14.  Wadium podane w tabeli za poszczególne nieruchomości płatne w pieniądzu musi znajdować 
się na rachunku Gminy Kleszczów w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie nr 93 8978 0008 
0000 0244 2000 0040 w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r.(włącznie), przy czym wpłata wa-
dium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymie-
niony nr rachunku bankowego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega 
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia prze-
targu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawar-
cia umowy sprzedaży.

Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia nieruchomości.
15.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie do udziału w 

przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłosze-
nie do przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.

Zgłoszenie do przetargu wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w for-
mie pisemnej dla każdej z nieruchomości odrębnie, w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r. 
włącznie do godz. 15.00:

a) osobiście: w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 
albo
b)  przesyłką pocztową lub kurierską - w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zakle-

jonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem zgłaszającego, z dopiskiem 
„Zgłoszenie udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości poło-
żonej w Łuszczanowicach Kol. o numerze ………..”

Za termin dostarczenia zgłoszenia należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca ozna-
czonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidło-
wego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
16.  Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, 

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2016r. poz.2147 ze zm.), o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogło-
szenia w prasie codziennej ogólnokrajowej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gmi-
ny w Kleszczowie, oraz umieszczone na stronie internetowej urzędu: www.kleszczow.pl.

17.  Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność 
ponosi nabywca nieruchomości.

Z regulaminem i warunkami przetargu zapoznać się można w Urzędzie Gminy - Refe-
rat Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Gruntami, ul Główna 47, pok. 26 lub 
pod tel. 44/ 731 31 10 wew. 131.

Ogłoszenie niniejsze zamieszczo-
ne zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Kleszczów, na stronie interneto-
wej Gminy Kleszczów www.kleszczow.
pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bipkleszczow.pl oraz na tabli-
cach ogłoszeń w poszczególnych so-
łectwach Gminy, a wyciąg z ogłoszenia 
o przetargu podany został do publicz-
nej wiadomości w prasie.

Ogłoszenie o I ustnych przetargach nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Kleszczów,  

położonych w miejscowości Łuszczanowice Kolonia
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 1.  Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. bełchatowski, 
woj. łódzkie oznaczone w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 14, oznaczone jako działki 
podane w zestawieniu tabelarycznym.

 2.  Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony. 
Działki są niezagospodarowane, porośnięte trawą i chwastami. Dla w/w działek projektowana jest 
pełna infrastruktura techniczna wraz z układem drogowym do granic działek.
 3.  Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-

nego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 listopada 
2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo-
ści Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 5798) gdzie działki ozna-
czone numerami: 685, 686, 687, 688, 689, 690, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 763/1, 691/1 
znajdują się w strefie 12MN i 13MN o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej;

Ponadto dla działek nr 685, 686, 687, 688, 689, 690, w granicach oznaczonych na rysunku 
wyznacza się w odległości 150 m od terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC, strefę 
ochrony pośredniej cmentarza, dla której ustala się:

a) zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody,
b)  obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich obiektów wymagających za-

opatrzenia w wodę.
Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjazdem z drogi 

gminnej 101364E Łuszczanowice - Antoniówka (przez działki nr 289/2 i nr 698).
 4.  Teren osiedla zostanie na koszt Gminy Kleszczów uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, gazową, energetyczną, teletechniczną.
 5. Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich.
 6.  W/w nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograni-

czonych.
 7.  Każda z nieruchomości winna zostać w terminie 6 lat od daty ich nabycia zabudowana budyn-

kiem mieszkalnym jednorodzinnym, przy czym przez zabudowanie należy rozumieć oddanie 
budynku do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego (na dzień sporządzenia 
ogłoszenia ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), 
a właściciel powinien posiadać stosowne zaświadczenie w tym przedmiocie wydane przez wła-
ściwy organ nadzoru budowlanego.

 8.  W przypadku niezabudowania nieruchomości zgodnie z postanowieniami w pkt 7 Nabywca za-
płaci Gminie Kleszczów karę umowną w wysokości 25% ceny nabycia nieruchomości brutto 
w terminie 20 dni od otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty kary.

 9.  Postanowienia określone w pkt 7 zostaną ujawnione w dziale III księgi wieczystej nierucho-
mości.

10.  Nabywca co do obowiązku zabudowania nieruchomości określonego w pkt 4 podda się w akcie 
notarialnym nabycia nieruchomości egzekucji wprost z tego aktu zgodnie z treścią art. 777 §1 
pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do wysokości kwoty 25% ceny sprzedaży nieruchomo-
ści brutto, na rzecz Gminy Kleszczów.

11. Ceny wywoławcze poszczególnych nieruchomości podane są w zestawieniu tabelarycznym.
12. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 710 ze zm.), do ceny poszczególnych działek zostanie doliczony podatek VAT wg 
stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości - obecnie 23%.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż na trzy dni 
przed ustalonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Cena nabywanej nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Na-
bywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13.  Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 8 czerwca 2017 

roku w sali nr 16 o godz. 10.30.

L.p. Numer obrębu Nr działki Księga  
Wieczysta  

nr

Powierzchnia 
[ha]

Cena wywoławcza 
netto [zł]

Wadium [zł] Minimalne  
postąpienie [zł]

1 Łuszczanowice Kolonia 685

PT1B /00053234/7

0,1324 52 960,00 5 300,00 530,00
2 Łuszczanowice Kolonia 686 0,1386 60 984,00 6 100,00 610,00
3 Łuszczanowice Kolonia 687 0,1277 56 188,00 5 700,00 570,00
4 Łuszczanowice Kolonia 688 0,1280 56 320,00 5 700,00 570,00
5 Łuszczanowice Kolonia 689 0,1286 56 584,00 5 700,00 570,00
6 Łuszczanowice Kolonia 690 0,1286 56 584,00 5 700,00 570,00
7 Łuszczanowice Kolonia 764 0,1301 57 244,00 5 800,00 580,00
8 Łuszczanowice Kolonia 765 0,1302 57 288,00 5 800,00 580,00
9 Łuszczanowice Kolonia 766 0,1303 57 332,00 5 800,00 580,00

10 Łuszczanowice Kolonia 767 0,1259 55 396,00 5 600,00 560,00
11 Łuszczanowice Kolonia 768 0,1306 57 464,00 5 800,00 580,00
12 Łuszczanowice Kolonia 769 0,1495 59 800,00 6 000,00 600,00
12 Łuszczanowice Kolonia 691/1 0,1328 53 120,00 5 400,00 540,00
14 Łuszczanowice Kolonia 763/1 0,1904 76 160,00 7 700,00 770,00

14.  Wadium podane w tabeli za poszczególne nieruchomości płatne w pieniądzu musi znajdować 
się na rachunku Gminy Kleszczów w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie nr 93 8978 0008 
0000 0244 2000 0040 w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r.(włącznie), przy czym wpłata wa-
dium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymie-
niony nr rachunku bankowego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega na 
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia prze-
targu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawar-
cia umowy sprzedaży.

Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia nieruchomości.
15.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie do udziału w 

przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłosze-
nie do przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.

Zgłoszenie do przetargu wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w for-
mie pisemnej dla każdej z nieruchomości odrębnie, w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r. 
włącznie do godz. 15.00:

a) osobiście: w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczów ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
albo
b)  przesyłką pocztową lub kurierską - w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zakle-

jonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem zgłaszającego, z dopiskiem 
„Zgłoszenie udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości poło-
żonej w Łuszczanowicach Kol. o numerze ………..”

Za termin dostarczenia zgłoszenia należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca ozna-
czonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidło-
wego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
16.  Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, 

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2016r. poz.2147 ze zm.), o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie 
ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie, oraz umieszczone na stronie internetowej urzędu: www.kleszczow.pl.

17.  Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność 
ponosi nabywca nieruchomości.

Z regulaminem i warunkami przetargu zapoznać się można w Urzędzie Gminy - Referat 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, ul. Główna 47, pok. 26 lub pod tel. 44/ 731 31 10 
wew. 131.

Ogłoszenie niniejsze za-
mieszczone zostało na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Klesz-
czów, na stronie internetowej 
Gminy Kleszczów www.klesz-
czow.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bipkleszczow.pl 
oraz na tablicach ogłoszeń w po-
szczególnych sołectwach Gminy, 
a wyciąg z ogłoszenia o przetargu 
podany został do publicznej wia-
domości w prasie.

Ogłoszenie o I ustnych przetargach nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Kleszczów,  

położonych w miejscowości Łuszczanowice Kolonia
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 1.  Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Kolonii, gmina Kleszczów, pow. bełcha-
towski, woj. łódzkie oznaczone w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 14, oznaczo-
ne jako działki podane w zestawieniu tabelarycznym.

 2.  Teren w/w działek jest płaski, niezabudowany, nieogrodzony.
Działki są niezagospodarowane, porośnięte trawą i chwastami. Dla w/w działek projektowa-
na jest pełna infrastruktura techniczna wraz z układem drogowym do granic działek.
 3.  Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania prze-

strzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/398/2013 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 
listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013r. poz. 
5798), gdzie działki oznaczone numerami: 683, 682, 681, 680, 761, 760, 759, 758, 757, 
756, 755, 754/1, 678/1 znajdują się w strefie 10MN, 11 MN, o przeznaczeniu terenu - te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

 Obsługa komunikacyjna wszystkich nieruchomości jest przewidziana jednym zjazdem z 
drogi gminnej 101364E Łuszczanowice - Antoniówka (przez działki nr 289/2 i nr 698).
 4.  Teren osiedla zostanie na koszt Gminy Kleszczów uzbrojony w sieci: wodociągową, ka-

nalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, energetyczną, teletechniczną.
 5.  Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich.
 6.  W/w nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nie-

ograniczonych.
 7.  Każda z nieruchomości winna zostać w terminie 6 lat od daty ich nabycia zabudowa-

na budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, przy czym przez zabudowanie należy ro-
zumieć oddanie budynku do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego (na 
dzień sporządzenia ogłoszenia ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - Dz. U. 
z 2016 r. poz. 290 ze zm.), a właściciel powinien posiadać stosowne zaświadczenie w 
tym przedmiocie wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

 8.  W przypadku niezabudowania nieruchomości zgodnie z postanowieniami w pkt 7 Na-
bywca zapłaci Gminie Kleszczów karę umowną w wysokości 25% ceny nabycia nieru-
chomości brutto w terminie 20 dni od otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty kary.

 9.  Postanowienia określone w pkt 7 zostaną ujawnione w dziale III księgi wieczystej nie-
ruchomości.

10.  Nabywca co do obowiązku zabudowania nieruchomości określonego w pkt 7 podda się 
w akcie notarialnym nabycia nieruchomości egzekucji wprost z tego aktu zgodnie z tre-
ścią art. 777 §1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do wysokości kwoty 25% ceny 
sprzedaży nieruchomości brutto, na rzecz Gminy Kleszczów.

11. Ceny wywoławcze poszczególnych nieruchomości podane są w zestawieniu tabelarycz-
nym.
12.  Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowią cenę nabycia nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2016r. poz. 710 ze zm.), do ceny poszczególnych działek zostanie doliczony poda-
tek VAT wg stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości - obecnie 23%.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż na trzy dni 
przed ustalonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Cena nabywanej nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13.  Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Kleszczów, ul. Główna 47 dnia 9 czerwca 

2017 roku w sali nr 16 o godz. 10.30.
14.  Wadium podane w tabeli za poszczególne nieruchomości płatne w pieniądzu musi znaj-

dować się na rachunku Gminy Kleszczów w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie nr 93 
8978 0008 0000 0244 2000 0040 w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r. (włącznie), przy 
czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

L.p. Numer obrębu Nr działki Księga 
Wieczysta nr

Powierzchnia [ha] Cena wywoławcza 
netto [zł]

Wadium [zł] Minimalne postąpienie
[zł]

1 Łuszczanowice Kolonia 680 

PT1B /00053234/7

0,1200 52 800,00 5 300,00 530,00

2 Łuszczanowice Kolonia 681 0,1200 52 800,00 5 300,00 530,00

3 Łuszczanowice Kolonia 682 0,1200 52 800,00 5 300,00 530,00

4 Łuszczanowice Kolonia 683 0,1970 78 800,00 7 900,00 790,00,

5 Łuszczanowice Kolonia 755 0,1201 52 844,00 5 300,00 530,00

6 Łuszczanowice Kolonia 756 0,1200 52 800,00 5 300,00 530,00

7 Łuszczanowice Kolonia 757 0,1200 52 800,00 5 300,00 530,00

8 Łuszczanowice Kolonia 758 0,1200 52 800,00 5 300,00 530,00

9 Łuszczanowice Kolonia 759 0,1200 52 800,00 5 300,00 530,00

10 Łuszczanowice Kolonia 760 0,1200 52 800,00 5 300,00 530,00

11 Łuszczanowice Kolonia 761 0,1200 52 800,00 5 300,00 530,00

12 Łuszczanowice Kolonia 678/1 0,2013 80 520,00 8 100,00 810,00

13 Łuszczanowice Kolonia 754/1 0,1476 64 944,00 6 500,00 650,00

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej 
wymieniony nr rachunku bankowego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu 
podlega na przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unie-
ważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od 
zawarcia umowy sprzedaży.

Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia nieruchomości.
15.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie do udzia-

łu w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetar-
gu (zgłoszenie do przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz termino-
wo wpłacą wadium.

Zgłoszenie do przetargu wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone 
w formie pisemnej dla każdej z nieruchomości odrębnie, w terminie do dnia 1 czerwca 
2017 r. włącznie do godz. 15.00:

a) osobiście: w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczów, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
albo
b)  przesyłką pocztową lub kurierską - w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć 

w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem zgłaszającego, 
z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nie-
ruchomości położonej w Łuszczanowicach Kol. o numerze ………..”

Za termin dostarczenia zgłoszenia należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca 
oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niepra-
widłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych infor-
macji.
16.  Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powo-

dów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2016r. poz.2147 ze zm.), o czym poinformuje niezwłocznie poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej i wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, oraz umieszczone na stronie internetowej 
urzędu: www.kleszczow.pl.

17.  Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej wła-
sność ponosi nabywca nieruchomości.

Z regulaminem i warunkami przetargu zapoznać się można w Urzędzie Gminy - Refe-
rat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, ul. Główna 47, pok. 26 lub pod tel. 44/ 731 
31 10 wew. 131.

Ogłoszenie niniejsze za-
mieszczone zostało na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Klesz-
czów, na stronie internetowej 
Gminy Kleszczów www.klesz-
czow.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bipkleszczow.pl 
oraz na tablicach ogłoszeń w po-
szczególnych sołectwach Gminy, 
a wyciąg z ogłoszenia o przetargu 
podany został do publicznej wia-
domości w prasie.

Ogłoszenie o I ustnych przetargach nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Kleszczów,  

położonych w miejscowości Łuszczanowice Kolonia
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Krótko o sporcie
●  Przemysław Gawrysiak - zawodnik sekcji pływackiej LKS Omega Kleszczów w swo-

im kolejnym starcie w zawodach z cyklu Grand Prix Pucharu Polski (29-30 kwietnia 
w Opolu) uzyskał następujące wyniki: ● VI m. na 50 m st. dowolnym; ● VIII m. na 50 
m st. motylkowym, ● XI m. na 100 m st. dowolnym. W zawodach w Opolu udział bra-
ło 647 zawodników z 95 klubów.

●  W Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów w podnoszeniu ciężarów w Łukowie za-
wodniczki Omegi Kleszczów zdobyły dwa medale. Sylwia Oleśkiewicz wynikiem 132 
kg w dwuboju (60 kg w rwaniu i 72 kg w podrzucie) zdobyła kolejny tytuł mistrzyni Pol-
ski w kat. wagowej do 48 kilogramów. Klaudia Ołubek w tej samej kategorii zdobyła 
brązowy medal. Jej wynik to 115 kg w dwuboju (52 kg rwanie i 63 kg podrzut).

●  Poprzez stronę www.kleszczowna5.pl przyjmowane są zgłoszenia kolejnych biega-
czy do biegu ulicznego „Kleszczowska Dziesiątka”. Bieg na 10 km zostanie rozegrany 
28 maja. Można też zgłaszać dzieci do zawodów biegowych na krótszych dystansach: 
● roczniki powyżej 2011 - ok. 150 m, ● roczniki 2010-2008 - ok. 300 m, ● roczniki 
2007-2005 - ok. 400 m, ● roczniki 2004-2002 - ok. 800 m.

Pływacy i szczypiorniści w SOLPARKU
majowe zgrupowanie przyjechali do SOLPARKU pływacy z UKS Pingwiny War-
szawa. Prawie 30-osobowa grupa odbyła tygodniowy obóz, przygotowując się 

do imprez pływackich w tym sezonie. 
W maju i czerwcu gośćmi kleszczowskiego kompleksu będą młodzi szczypiorni-

ści. Treningi 30-osobowych grup w ramach projektu OSPR (Ośrodki Szkolenia w Piłce 
Ręcznej) pozwolą wyłonić najbardziej obiecujących zawodników i zawodniczki do gry 
w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

JS

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

Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TĘCZA, 
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 (tel. 42 637 66 41)

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

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

S p o r t

Na

POLICJA  997
STRAŻ POŻARNA  998
POGOTOWIE RATUNKOWE  999
Pogotowie Energetyczne (Kurnos)  991
Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów)  983
Informacja telefoniczna TP SA  118 913
Awarie telefonów „Arreks”  731-37-13
ARiMR - Biuro Powiatowe  635-02-81
ARR „ARREKS”  731-37-31
Apteka w Kleszczowie  731-30-65
Apteka całodobowa - Bełchatów 633-35-23
Apteka w POLOmarkecie  731-46-27 
Bank Spółdzielczy  731-31-50
Biblioteka Pedagogiczna w Bełchatowie  633-03-42
Eko-Region Sp. z o.o.  632-39-00
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  731-31-33
 731-31-32
Gimnazjum w Kleszczowie  731-33-45
Gminna Biblioteka Publiczna 731-36-54
Gminne Centrum Informacji  731-36-46
Gminny Ośrodek Kultury 731-35-63
 731-32-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  731-36-34
GOPS - Świadczenia rodzinne  731-36-32
Hotel SOLPARK 731-31-37
Kino „Kultura” w Bełchatowie  635-00-48
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  635-00-24
Państwowa Straż Pożarna 
w Bełchatowie  632-83-12
PGE Elektrownia Bełchatów SA  632-51-32
PGE KWB Bełchatów SA  737-30-00
Posterunek Policji w Kleszczowie  731-31-16
 731-31-17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  635-86-24
Powiatowy Urząd Pracy  632-17-43
 632-94-04
Stacja paliw BLISKA  731-37-27
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  635-86-00
 635-86-01
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  731-33-46
Szkoła Podstawowa w Łękińsku  731-42-25
Szpital Wojewódzki 
Izba Przyjęć główna  635 85 34
 Urząd Gminy Centrala 731-31-10
w Kleszczowie Sekretariat 731-31-20
Urząd Pocztowy  632-30-83
Urząd Skarbowy w Bełchatowie  632-49-02
 632-47-76
Zakład Komunalny „Kleszczów”  731-32-22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 731-65-60

PODRĘCZNY 
INFORMATOR 
TELEFONICZNY
POLICJA  997

Sprzedam 
działkę budowlaną 

o pow. 16 arów, 
szer. 24 m 

w miejscowości 
Łękińsko, ul. Leśna.

Tel. 663-663-825; 608-026-380.

Kupię działkę 
budowlaną 

w gminie Kleszczów 
do 15 arów. 

Tel. 695-519-376, 
725-489-705.

Sprzedam spawarkę 
„samoróbkę” 

- dwufazowa lub 220 
V, na kółkach.

Cena do uzgodnienia. 
Kleszczów - tel. 513-033-518.

Kupię działkę 
budowlaną 

w Kleszczowie 
lub 

Łuszczanowicach. 
Tel. 516-616-510.
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to konkurs jednoetapowy, o zasięgu ogólnopolskim. 
Uczestnicy rywalizujący w poprawnym pisaniu dyktowa-

nego tekstu zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe: gim-
nazjum, szkoły ponadgimnazjalne, OPEN - bez ograniczeń wieko-
wych. Organizatorem kolejnej edycji Dyktanda Kleszczowskiego 
będzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. 

Szczegółowy regulamin, a także odpowiednią kartę zgłoszenia 
można pobrać ze strony www.zspkleszczow.pl/stronaWWW/in-
dex.php/dyktando-kleszczowskie-lewa/8-dyktando. Skan wypeł-
nionej karty zgłoszenia należy przesłać: drogą elektroniczną na adres 
e-mail: biblioteka@zspkleszczow.pl lub w wersji papierowej na ad-
res organizatora: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Sportowa 
8, 97-410 Kleszczów z dopiskiem: VIII Dyktando Kleszczowskie.

Dyktando Kleszczowskie jest organizowane pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy Kleszczów. Jak co roku organizatorzy za-
pewniają uczestnikom dodatkowe atrakcje. Po zakończeniu pisa-
nia i po przerwie kawowej, w trakcie której można będzie oglądać 
wystawę fotografi czną „Bliżej natury” i wystawę plastyczną „Kinetic 
art”, odbędzie się spotkanie autorskie. Tym razem gościem będzie 
Andrzej Kruszewicz - ornitolog, autor książek o ptakach i zwierzę-
tach, dyrektor warszawskiego ZOO, gość audycji Wojciecha Manna 
„Gawędy doktora Kruszewicza” w radiowej „Trójce”. Tematem spo-
tkania z dr A. Kruszewiczem będą „Tajemnice ptaków”.

UWAGA: Liczba uczestników Dyktanda Kleszczowskiego jest 
ograniczona - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

JS

 
Kurs ratownika

SOLPARK planuje już kolejne szkolenie ratowników wodnych 
(20 godz. teorii i 43 godz. praktyki). Uczestnik musi mieć ukończo-
ne 18 lat i posiadać bardzo dobre umiejętności pływackie. Plano-
wany termin to 2-10 czerwca br. Termin składania dokumentów: 
22 maja 2017 r. Zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifi kacji 
odsyłamy na stronę www.solpark-kleszczow.pl lub prosimy o kon-
takt pod nr tel. 531-323-998.

Piekielny Grill już otwarty
28 kwietnia SOLPARK rozpoczął sezon grillowy, uruchamiając 

swojego mobilnego grilla razem oraz letnie patio. W tym idealnym 
miejscu na relaks całej rodziny można było skosztować specjal-
nego dania, przygotowanego na oczach gości przez szefa kuchni 
- Mirosława Drewniaka. Były też wędzone ryby i tradycyjne dania 
grillowe. Licznie przybyłym klientom Piekielnego Grilla wieczór umi-
lała zabawa z DJ’em. 

SOLPARK przypomina, że grill jest czynny w piątki i soboty 
w godz. 16:00-24:00 oraz w niedzielę 15:00-21:00.

Druga edycja pikniku rodzinnego
W związku z bardzo dużą frekwencją podczas I edycji, SOL-

PARK zapowiada organizację kolejnego Pikniku Rodzinnego. To 
będzie dzień pełen wrażeń zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Bez-
płatne atrakcje, rodzinne konkursy, wielkie grillowanie - to tylko 
część tego, co przygotowano na tę wyjątkową okazję. SOLPARK 
wraz ze Stowarzyszeniem Ratownictwo Wodne Solpark Kleszczów 
zapraszają do wspólnej zabawy w niedzielę 11 czerwca. Miejscem 
pikniku - tak jak w ub. roku - będzie dziedziniec kompleksu.

PROSTO Z SOLPARKUGOK informuje i zaprasza
Przedstawienie dla dzieci

29 kwietnia w sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kleszczo-
wie młodsi widzowie mogli 
obejrzeć przedstawienie 
teatralne „Awanturka z le-
śnego podwórka”, w wy-
konaniu aktorów warszaw-
skiej Agencji Artystycznej 
Bajlandia. Spektakl wyma-
gał aktywnej współpracy ze 

strony zgromadzonych na widowni widzów.

Aktywny początek majówki
18 osób zgłosiło się na zorganizowane przez GOK majówkowe 

zajęcia nordic walking. Grupa początkujących poznała przekazane 
przez instruktora zasady rozgrzewki i ruszyła na niezbyt męczącą, 
6-kilometrową trasę, której początek był we wsi Rogowiec. Bardziej 
zaawansowane panie z Kleszczowskiego Klubu Kija tego dnia po-
konały aż 18 km. Zwieńczeniem majówkowego marszu było wspól-
ne grillowanie. Kleszczowski Klub Kija obchodzi właśnie pierwszą 
rocznicę swej działalności. Jego członkowie pokonali już trasy o 
łącznej długości ok. 400 km. Uświetnieniem rocznicy był tort, ufun-
dowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.

Plastelinowa twórczość
2 maja instruktor Aga-

ta Kamińska poprowadzi-
ła w świetlicy GOK warsz-
taty lepienia plastelinowych 
owadów i zwierzątek. W 
zajęciach uczestniczyło 
ośmioro dzieci w różnym 
wieku. Mali artyści wykaza-
li się dużym talentem, two-
rząc nie tylko barwne żaby, 
ślimaki i biedronki, ale też 
kolorowe kwiaty.

Kraina dźwięku i ruchu dla radosnych maluchów
Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza najmłod-

szych na cykl zajęć muzyczno-ruchowych. Podczas trzech spo-
tkań dzieci będą m.in. poznawać instrumenty muzyczne, rozpozna-
wać rytm, bawić się dźwiękiem. Zajęcia zostały zaplanowane na 
trzy pierwsze piątki czerwca (tj. 03.06., 10.06. i 17.06.). Uczestni-
cy będą podzieleni na dwie grupy wiekowe: 1-2 latki oraz 2-3 latki. 
Zapisy są prowadzone w świetlicy GOK w Kleszczowie do 23 maja. 
Ilość miejsc ograniczona.

Dyktando Kleszczowskie…
...


