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Gmina Kamieñsk po³o¿ona jest 
w po³udniowej czêœci województwa 
³ódzkiego i jednoczeœnie jest najdalej 
wysuniêt¹ na pó³noc gmin¹ powiatu 
radomszczañskiego. Powierzchnia 

2
gminy wynosi 95,8 km . Gminê 
o g ó ³ e m  z a m i e s z k u j e  6 . 0 6 7  
mieszkañców. Kamieñsk po³o¿ony 
jest u zbiegu piêciu dróg i stanowi 
wa¿ny wêze³ komunikacyjny, 
poœrednicz¹c w po³¹czeniach 
p o m i ê d z y  t r z e m a  m i a s t a m i  
p o w i a t o w y m i :  P i o t r k o w e m
Trybunalskim, Radomskiem oraz Be³chatowem. Przez gminê przebiega tak¿e droga 
krajowa nr 1 (Gdañsk  Cieszyn) oraz linia Warszawa-Katowice. Gmina Kamieñsk wchodzi 
w sk³ad Be³chatowskiego Okrêgu Przemys³owego. 

Burmistrz Kamieñska Grzegorz Turlejski:- Jestem burmistrzem wybranym w pierw-
szych, bezpoœrednich wyborach, jesieni¹ 2002r. Zawsze by³em i jestem ¿ywo zainteresowany 
losami gminy i zabiega³em o inwestycje, na które czekaj¹ mieszkañcy. Najpierw czyni³em to, 
jako radny gminy Kamieñsk w latach 1990 - 2002, w tym w latach 1990-1994 pe³ni³em 
funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, a obecnie czyniê to jako burmistrz Kamieñska. 

Jestem pierwszym burmistrzem, który wypracowa³ bud¿et gminy po stronie dochodów w 
wysokoœci oko³o 12 mln z³otych, a to oznacza, ¿e wzros³y œrodki finansowe na inwestycje i za 
mojego urzêdowania gmina Kamieñsk rozwija siê bardzo intensywnie we wszystkich 
kierunkach poczynaj¹c od dróg, chodników, kanalizacji, poprzez oœwiatê, opiekê 
zdrowotn¹, rekreacjê, sport.

W ci¹gu trzech lat (2003-2005) na inwestycje w Gminie Kamieñsk przeznaczyliœmy kwotê 
oko³o 13 mln z³otych. Oko³o 35 % wszystkich naszych wydatków z bud¿etu to wydatki 
inwestycyjne. W tym czasie ponad 1,5 mln z³otych wydaliœmy na inwestycje oœwiatowe. 
Budowa oraz remonty naszych dróg i chodników poch³onê³y 3.091.328 z³otych, zaœ na 
ochronê œrodowiska oraz na infrastrukturê techniczn¹ tj. sieci kanalizacyjne 
przeznaczyliœmy 7.938.461 z³otych., z czego 4.636.462 z³otych pochodzi³o z bud¿etu gminy, 
a 3.301.999 z³otych to œrodki finansowe zdobyte przez burmistrza z WFOŒiGW. 

KAMIEÑSK

SULEJÓWBE£CHATÓW
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RADOMSKO

OPOCZNO

PRZEDECZ

PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI Sulejowski Park

Krajobrazowy

Przedszkole

www.kamiensk.com.pl

Oœwiata poczynaj¹c od przedszkoli, a¿ po 
gimnazjum znajduje siê w latach 2002-
2006 w centrum zainteresowania w³adz 
gminy. Systematycznie poprawia siê baza 
materialna. Dzieci mog¹ siê uczyæ w 
bardzo dobrych warunkach, przy coraz 
lepszych pomocach dydaktycznych. 
Wyremontowano wszystkie obiekty 
szkolne na terenie gminy przeznaczaj¹c na 
ten cel nastêpuj¹ce kwoty:PSP i PG w 
Kamieñsku - 1.166.266 z³, Publiczne 
Przedszkole w Kamieñsku -  280.785 z³, 
PSP w Gorzêdowie - 87.782 z³
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Nartostrada

Nartostrada na Górze Kamieñskiej, 
uruchomiona w styczniu 2005 r:

Jest to najd³u¿szy w centralnej Polsce 
Stok 760 m. Szerokoœæ trasy waha siê od 
30 do 150 m, a ró¿nica wzniesieñ to 123 
m. Czteroosobowa kolejka przewozi w 
godzinê oko³o 2000 osób. Stok po³o¿ony 
jest 6 kilometrów od drogi krajowej £ódŸ-
Czêstochowa. Stok jest oœwietlony, 
doœnie¿any, a nad bezpieczeñstwem 
narciarzy czuwaj¹ ratownicy Jurajskiej 
Grupy  Górskiego  Ochotniczego  
Pogotowia Ratunkowego. Wiele atrakcji 
na stoku znajd¹ tak¿e snowbordzisci, dla
Których stworzono specjalnie park, wyposa¿ony w porêcze, rampy, pochylnie, daj¹ce 
mo¿liwoœæ jazdy freestyle’owej. Tego typu parki nale¿¹ do rzadkoœci nawet w górskich 
kompleksach rekreacji zimowej.

Obiekt ten jest w³asnoœci¹ BOT KWB Be³chatów S.A., a oprócz narciarskich atrakcji 
daje mo¿liwoœæ obejrzenia wzorcowo wykonanej rekultywacji. Zwa³owisko zewnêtrzne 
Kopalni, na którym funkcjonuje Stok, ma powierzchniê podstawy 1480 ha i wysokoœæ 
niemal 200 m, a zosta³o przez Kopalniê zrekultywowane w kierunku leœnym, poprzez 
nasadzanie 14.000 sztuk/ha odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów.

INWESTYCJE W GMINIE KAMIEÑSK
W roku 2006 na remonty i inwestycje w placówkach oœwiatowych planujemy wydaæ 

229.600 z³otych.
W³adze gminy dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby podnieœæ standard istniej¹cych dróg. 

Systematycznie poprawia siê jakoœæ dróg lokalnych. Na terenie gminy Kamieñsk przebiega 
16,5 km dróg gminnych, z czego 13,5 km ma utwardzon¹ nawierzchniê, a 13 km to 
nawierzchnie asfaltowe. 

W roku 2006 zostan¹ przeprowadzone dalsze inwestycje drogowe na terenie gminy:
Poœród wielu inwestycji prowadzonych na terenie gminy w kadencji 2002-2006 

najwa¿niejszymi s¹: budowa elektrowni wiatrowej oraz nartostrady na Górze Kamieñskiej. 
S¹ to inwestycje, które przynios¹ gminie du¿e korzyœci i stanowi¹ bodziec do dalszego 
rozwoju ekonomicznego gminy, a tak¿e skutecznie promuj¹ gminê w ca³ej Polsce.

Miniony okres by³ bardzo pracowity gdy¿ zrealizowaliœmy bardzo du¿o wa¿nych dla 
naszych mieszkañców inwestycji.

Elektrownia Wiatrowa ,,Kamieñsk” Sp. z o.o utworzona zosta³a 9 lipca 2003 roku, 
która zajê³a siê realizacj¹ wiatrowej farmy na zboczu Góry Kamieñskiej.

Na wierzchowinie Góry Kamieñskiej w 2006r. zostanie wybudowanych 15 turbin 
wiatrowych o oko³o 30 metrowej wysokoœci i ze œmig³ami zataczaj¹cymi kr¹g o œrednicy 
6,0 m oraz o mocy ka¿dego takiego wiatraka 2 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej 
z takiej elektrowni kszta³towaæ siê bêdzie na poziomie 85 660 MWh.

Budowa elektrowni wiatrowej na Górze Kamieñskiej zosta³a wpisana na listê zadañ 
priorytetowych Œwiatowej Organizacji Zdrowia w zakresie zdrowia œrodowiskowego 
o zasiêgu krajowym i lokalnym.
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MIASTO TUREK
MOC ENERGII, SI£A TURA
KOPALNIA MO¯LIWOŒCI

Miasto Turek to miasto po³o¿one we wschodniej czêœci Wielkopolski, bêd¹ce 
g³ównym oœrodkiem  przemys³owym, handlowo - us³ugowym, oœwiatowym                     
i kulturalnym powiatu tureckiego licz¹ce 31.000 mieszkañców i zajmuj¹ce obszar         
16 km kwadratowych. Centralne po³o¿enie na skrzy¿owaniu wa¿nych szlaków 
komunikacyjnych oraz niewielkie odleg³oœci od wa¿nych wêz³ów autostradowych kraju 
to czynniki daj¹ce energiê do dalszego dzia³ania i stanowi¹ce o atrakcyjnoœci Turku.

Energia jest znakiem rozpoznawczym naszego miasta. Tu bowiem znajduje siê 
Elektrownia "Adamów" oraz Kopalnia Wêgla Brunatnego "Adamów", zak³ady 
stanowi¹ce bazê przemys³ow¹ dla ca³ego rejonu. Eksploatacja bogatych z³ó¿ wêgla 
brunatnego i wytwarzana w taki sposób energia elektryczna to impuls do rozwoju miasta 
na przestrzeni najbli¿szych miast. W Turku bowiem powsta³a Turecka Strefa 
Inwestycyjna "Tania Energia" oferuj¹ca  przedsiêbiorcom energiê elektryczn¹ tañsz¹       
o 25 % od cen obowi¹zuj¹cych na rynku. Dziêki temu rozwi¹zaniu w mieœcie mog¹ 
rozwijaæ siê nowe ga³êzie przemys³u, nie zwi¹zane z przemys³em paliwowo- 
energetycznym, ale korzystaj¹ce z jego atrybutów. Turek to miasto o sile tura!!!  Posiada 
doskona³e warunki do uprawiania czynnego wypoczynku, daj¹c tym samym szerok¹ 
mo¿liwoœæ rozwoju fizycznego. Turek dysponuje dwoma bazami sportowymi z dobrze 
rozwiniêt¹ infrastruktur¹ obejmuj¹c¹ nowoczesn¹ kryt¹ p³ywalniê ze zje¿d¿alni¹, sal¹ 
gimnastyczn¹ i punktem rehabilitacyjnym. Tu¿ obok mo¿na skorzystaæ z boiska 
pi³karskiego, dwóch kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej oraz boisk 
treningowych. Druga baza sportowa znajduje siê w centrum miasta i dysponuje 
odkrytym basenem k¹pielowym z miejscami do pla¿owania, boiskiem do pi³ki siatkowej, 
kortami do gry w tenisa ziemnego, boiskiem do gry w koszykówkê oraz ramp¹ do jazdy 
na ³y¿worolkach. W okolicach Turku znajduje siê  rekreacyjny  zbiornik  w  Przykonie 
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oraz przepiêkny zbiornik wodny Bogda³owo 
wraz z tras¹ œcie¿ek rowerowych, wiod¹cych 
przez  na jc iekawsze  pod wzglêdem 
przyrodniczym i krajobrazowym tereny 
powiatu tureckiego. 
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Dokoñczy³em zwodoci¹gowanie ca³ej gminy. Szczególn¹ uwagê zwracam na 
oœwiatê. Tak aby dzieci i m³odzie¿ wiejska mog³a w dogodnych warunkach uczyæ siê i 
rozwijaæ fizycznie. Wyremontowano obiekty szkolne na terenie gminy, wybudowano 
salê gimnastyczn¹, a w roku 2001 rozpoczêto prace dokumentacyjne nowego budynku 
gimnazjum. Budynek ten zostanie oddany do u¿ytku we wrzeœniu br. którego wartoœæ 
wynosi 2,5 mil z³.

Nie pozostawi³em bez opieki medycznej moich mieszkañców. Na bazie 
Gminnego Oœrodka Zdrowia w Irz¹dzach utworzono Samodzielny Publiczny Zak³ad 
Opieki Zdrowotnej. Budynek ten i jego otocznie zostaje systematycznie remontowany i 
doposa¿any w sprzêt medyczny oraz zatrudniona jest fachowa obs³uga. W 2000 roku 
oddany zosta³ do u¿ytku Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Irz¹dzach.

W 2005 roku zmodernizowano budynek komunalny w którym mieœci siê lokal 
us³ugowy "Punkt Apteczny" i dwa komplety mieszkañ. Pe³ni¹c równie¿ funkcjê Prezesa 

Zarz¹du Gminnego OSP 
dok³adam wielu starañ w 
doposa¿enie jednostek OSP w 
sprzêt po¿arniczy i wozy 
bojowe. Na przestrzeni 
ostatnich trzech lat tj. 2003-
2005 bud¿et gminy œrednio 
wynosi³ 5.160.977 z³ z czego 
na inwestycje  przeznaczono 
kwotê œrednio 20-25% jego 
wartoœci.

Gmina Irz¹dzeGmina Irz¹dzeGmina Irz¹dze      Gmina Irz¹dze po³o¿na jest w 
Województwie  Œl¹skim w powiecie 
Z a w i e r c i a ñ s k i m  n a  s z l a k u  
Jurajskiego Parku Krajobrazowego.  

2Powierzchnia gminy wynosi 74 km . 
G m i n ê  z a m i e s z k u j e  2 9 6 0  
mieszkañców. Jest gmin¹ typowo 
rolnicz¹ - pow. u¿ytków rolnych  
wynosi 4.870 ha.
      Wójtem Gminy jest Adam 
Witas. "W roku 1987 podj¹³em 
pracê w Urzêdzie Gminy. Od 1992 r. 
pe³niê funkcje Wójta Gminy. By³em 
i jestem zainteresowany losami 
gminy i jej mieszkañców. Zabiegam 
o realizacje inwestycji na które 
czekaj¹ moi mieszkañcy. W ci¹gu lat 
mojej pracy zosta³o wybudowane i 
ulepszone 28.440 mb dróg.
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     Gmina le¿y w bezpoœrednim s¹siedztwie 
Warszawy. Takie walory jak: bliskoœæ stolicy, dogodne 
sz laki  komunikacyjne ,  a t rakcyjne  te reny 
inwestycyjne, rozwiniêta infrastruktura techniczna i 
spo³eczna sprawiaj¹, ¿e gmina prze¿ywa dynamiczny 
rozwój. Tempo rozwoju Gminy Lesznowola zosta³o 
wielokrotnie zauwa¿one i nagrodzone. Od 1999 r. 
gmina Lesznowola corocznie znajduje siê w czo³ówce 
Z³otej Setki Samorz¹dów, uzyskuj¹c tytu³ "Mistrza 
Zrównowa¿onego Rozwoju". Lesznowola zdoby³a 
wszystkie mo¿liwe nagrody w rozstrzygniêtym w 
lipcu 2004 r. rankingu "Profesjonalna Gmina 
Przyjazna Inwestorom": pierwsze miejsce w kategorii 
"Zarz¹dzanie rozwojem", l miejsce w kategorii gmin 
do 15 tys. mieszkañców oraz nagrodê specjaln¹ im. 
Aleksandra Paszyñskiego za najlepsze zarz¹dzanie 
finansami i rozwojem. W latach 2004-2006 gmina 
uzyska³a jeszcze kilka innych wyró¿nieñ:

* certyfikat "Lider zarz¹dzania w samorz¹dzie" oraz tytu³ "Mazowiecki Lider Ekologii";
* nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Urzêdu Gminy w Lesznowoli w 

Konkursie "Edukacja Samorz¹dowa";
*  "Z³oty Laur Edukacji Samorz¹dowej";
*  statuetkê "Gmina Fair Play 2004";
*  tytu³ "Gmina Fair Play 2005 -Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji";
*  wyró¿nienie oraz tytu³ "Z³ota Lokalizacja Biznesu";
* dyplom i certyfikat "Przejrzysta Gmina"; 
*  wyró¿nienie w VI Edycji Konkursu Ekologicznego - Gmina Przyjazna Œrodowisku;
* w opublikowanym 3 wrzeœnia 2005 r. przez "Wspólnotê"  rankingu wskazuj¹cym poziom 

¿ycia w gminach wiejskich zajê³a pi¹t¹ lokatê  w skali ca³ego kraju. 
* I miejsce w Konkursie "Gmina Przyjazna Oœwiacie" oraz wyró¿nienie w Konkursie "Grunt 

na medal". 
Maria Jolanta Batycka - W¹sik jest Wójtem Gminy Lesznowola od 1998 roku. W 

roku 1997 uzyska³a tytu³ mgr na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie samorz¹du 
terytorialnego i rozwoju lokalnego. Ponadto ukoñczy³a  Podyplomowe Studia Zarz¹dzania i 
Marketingu w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania i Marketingu z zakresu zarz¹dzania, a w 2002r., w 
zakresie  „Europejskiego prawa samorz¹dowego”.

W 2002 roku w wyborach bezpoœrednich uzyska³a w I turze 85 % g³osów. W 
ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez I Program Telewizji Polskiej Maria Jolanta 
Batycka - Wasik zosta³a wybrana "Wójtem Roku 2001". W grudniu 2005 roku Kapitu³a II 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszego Samorz¹dowca Roku 2005, w kategorii 
gmin, przyzna³a ten tytu³ pani wójt Lesznowoli.

Wójt Gminy Lesznowola 
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
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