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Szanowni Państwo! 
Mieszkańcy Gminy Kleszczów!
Koniec kadencji to w każdym samorządzie 

pora podsumowań. Robi się bilans tego, co zo-
stało zaplanowane i co wykonane w ciągu czte-
rech lat, bo tyle w Polsce trwa samorządowa ka-
dencja. W zgodzie z praktyką poprzednich lat 
przedstawiamy takie podsumowanie. Obejmuje 
ono przede wszystkim krótki przegląd inwestycji, 
jakie zostały w tym okresie zrealizowane z myślą 
o mieszkańcach gminy, z myślą o poprawie ja-
kości życia na naszym terenie, a także po to, by 
zachęcać do lokowania na kleszczowskiej ziemi nowych inwestycji.

Mieszkańcy gminy mają świadomość, jak bardzo złożona była sytuacja 
podczas mijającej kadencji, zwłaszcza sytuacja organu wykonawczego samo-
rządu gminy. Ponieważ stanowisko wójta zajmuję dopiero od lipca 2013 roku 
nie mam chyba prawa dokonywać oceny całego okresu lat 2010-2014. Pragnę 
tylko przypomnieć, że kiedy w lipcu zeszłego roku obejmowałem stanowisko wój-
ta wykonywanie planów budżetowych było niewielkie. Udało się przyspieszyć 
gminne inwestycje i efekt jest taki, że na koniec 2013 roku wydatki wyniosły 
201 mln zł, z czego na inwestycje gmina wydała 50,3 mln zł.

Zmniejszenie dynamiki inwestycyjnej było uzasadniane tym, że osoba peł-
niąca funkcję wójta, a także sekretarz gminy działający z upoważnienia wójta 
nie decydowali się podejmować dużych i kosztownych inwestycji, uważając że te 
najbardziej strategiczne rozwiązania powinna firmować osoba z silnym man-
datem społecznego poparcia.

Kleszczów pod koniec kadencji 2010-2014 ciągle znajduje się w czołówce 
najbardziej proinwestycyjnych gmin w Polsce, o czym dobitnie świadczy uzyska-
na niedawno przez gminę po raz kolejny statuetka im. Kazimierza Wielkiego.

Obok informacji o najważniejszych inwestycjach znajdą Państwo w tym 
wydaniu „Informatora Kleszczowskiego” wiadomości o różnych projektach 
i programach wdrażanych w mijającej kadencji i realizowanych przez samo-
rząd z myślą o mieszkańcach.

Chciałbym podkreślić, że każdy z  mieszkańców ma lub może mieć swój 
udział w rozwoju naszej gminy. Kiedy przygotowujemy coroczny plan inwesty-
cji gminnych bierzemy pod uwagę propozycje zgłaszane podczas zebrań wiej-
skich, a także wnioski kierowane bezpośrednio do Urzędu Gminy. 

Korzystając z okazji dziękuję za współpracę i wysiłek wszystkim tym osobom, 
które - tak jak władze samorządowe - stawiają sobie za cel, by gmina była jesz-
cze bardziej przyjazna dla mieszkańców, aby dawała możliwość wyboru miejsca 
pracy, szansę godnego życia, dobre warunki do kształcenia swoich dzieci, wyso-
ki komfort życia, otwarty dostęp do opieki zdrowotnej, a także bogatą ofertę za-
jęć ze strony placówek zapewniających rozrywkę i rekreację.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Kleszczów
SŁAWOMIR CHOJNOWSKI 

Podsumowanie kadencji samorządu 2010-2014
Mijająca kadencja stała pod znakiem…

…inwestycji drogowych, w tym tak dużych jak budo-
wa kolejnego odcinka gminnej obwodnicy (5,7 km) 
oraz kompleksowa przebudowa układu drogowego 
w Czyżowie (ponad 8 km),

…utrzymywania dobrych relacji z przedsiębiorcami 
i odpowiadania na ich oczekiwania (np. w zakresie 
bezpłatnych zajęć warsztatowych),

…planowania nowych, oczekiwanych inwestycji takich 
jak np. żłobek i przedszkole w Kleszczowie.

• WYDANIE SPECJALNE •
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Samorząd gminy w kadencji 
2010-2014
Organ wykonawczy:
•	 Kazimiera Tarkowska - wójt gminy
•	 Jacek Rożnowski - pełniący funkcję wójta w okresie: 

31.05.2011 - 8.06.2011 oraz 15.06.2012 - 17.07.2013 r.
•	 Kazimierz Hudzik - sekretarz gminy upoważniony 

do prowadzenia spraw gminy w okresie: 9.06.2011-
14.06.2012

•	 Sławomir Chojnowski - wójt gminy (od 17.07.2013)
Rada Gminy Kleszczów:

W takim składzie samorząd gminy Kleszczów inauguro-
wał działalność w kadencji 2010-2014. Od lewej: Dariusz 
Bujacz, Mirosław Misiak, Paweł Bujacz, Halina Zagórska, 
Krystyna Ciesielczyk, Tadeusz Kuśmierek, Ryszard Kru-
szyński, Halina Gurazda, Sławomir Chojnowski, wójt Ka-
zimiera Tarkowska, Jan Olczak, Lesław Jańczyk, Jacenty 
Kociniak, Mariusz Sobociński, Jacek Pacholik, Henryk 
Michałek.
Zmiany, jakie nastąpiły w składzie Rady Gminy: ● wyga-
śnięcie mandatu radnego Sławomira Chojnowskiego na 
skutek wybrania go na stanowisko Wójta Gminy Klesz-
czów w wyborach przedterminowych, przeprowadzonych 
7 lipca 2013 r.; ● po wyborach uzupełniających do Rady 
Gminy zastąpił go radny Jarosław Rzeźnik, który ślubo-
wanie złożył 20 grudnia 2013 r.; ● radny Ryszard Kru-
szyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji radnego (24 
października 2013 r.)

W trakcie kadencji 2010-2014 Rada Gminy odbyła 53 se-
sje (licząc łącznie z sesją 24 października 2014 r.). W po-
szczególnych latach: ● 2011 - 12 sesji, ● 2012 - 15 sesji, 
● 2013 - 13 sesji, ● 2014 - 10 sesji. 
Liczba wszystkich uchwał, podjętych do 24 października 
br. przez Radę Gminy - 504. W poszczególnych latach: 
● 2010 - 13 uchwał, ● 2011 - 145 uchwał, ● 2012 - 125 
uchwał, ● 2013 - 132 uchwały, ● 2014 - 89 uchwał.

Podsumowanie kadencji samorządu 2010-2014
MIESZKAŃCY GMINY
Liczba mieszkańców gminy Kleszczów systematycznie 
się zwiększa. Z danych Urzędu Stanu Cywilnego wynika, 
że liczba mieszkańców gminy Kleszczów od końca roku 
2010 do dnia 24 października 2014 wzrosła o 12,9 proc. 

Podział na grupy wiekowe

 
 
 
 
 

Wiek przedprodukcyjny 24,5 proc.
Wiek produkcyjny  63,4 proc.
Wiek poprodukcyjny   12,1 proc.

INWESTYCJE
Wydatki na inwestycje na tle dochodów budżetu gminy:

ROK DOCHODY KWOTA WYDANA 
 BUDŻETU (w zł) NA INWESTYCJE

2011 212.299.140,60 71.265.002,62
2012 262.412.543,88 29.510.178,65
2013 233.924.810,05 50.331.273,68
30.06.2014 148.241.124,07 21.558.827,08

Drogi
Dane na temat wielkości nakładów, poniesionych na 
prace projektowe i budowę dróg w kadencji 2010-2014 
podajemy z podziałem na drogi powiatowe, które zostały 
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przejęte do utrzymania przez gminę oraz na drogi gmin-
ne. Na przebudowę i modernizację powiatowych szla-
ków wydano w tym okresie z gminnego budżetu ponad 
5,5 mln zł.
Nakłady poniesione na budowę bądź modernizację dróg 
gminnych były natomiast wielokrotnie wyższe i wyniosły 
aż 72,1 mln zł.

W poszczególnych latach liczba i długość odnowionych 
(albo zbudowanych od podstaw) odcinków dróg była na-
stępująca:
•	 Rok 2011 9 odcinków długość - 6,9 km
•	 Rok 2012 10 odcinków długość - 8,7 km
•	 Rok 2013 3 odcinki długość - 1,2 km
•	 Rok 2014 (w trakcie  

realizacji) 2 odcinki długość - 9,6 km
Warto w tym miejscu wspomnieć o największych zreali-
zowanych zadaniach drogowych. Jest to bez wątpienia 
kolejny odcinek gminnej obwodnicy o długości ponad 5 
kilometrów. Można nim szybko i bezpiecznie dojechać 
od Ronda im. Honorowych Dawców Krwi w Kleszczowie 
do okolic Czyżowa.

Gruntownie przebudowane zostały drogi w Łuszczano-
wicach (przez Huby i „pod lasem”), ulice Słoneczna i So-
snowa w Kleszczowie, drogi „przy starej szkole” i „przy 
starej karczmie” w Wolicy. Obecnie trwają prace przy 
kompleksowej przebudowie całego układu drogowego 
w Czyżowie.
Dodajmy, że wraz z budową dróg znacząco powiększyła 

się długość wykonanych ścieżek rowerowych. Przyby-
ło ich w sumie ponad 27 km. Projektowane były roz-
wiązania drogowe zwiększające bezpieczeństwo ru-
chu drogowego. Dwa nowe ronda powstały w miejsce 
tradycyjnych skrzyżowań w Łuszczanowicach. Obec-
nie budowane jest rondo w Czyżowie. 
Gmina przygotowała się do realizacji kolejnych przed-
sięwzięć drogowych (pięć gotowych projektów i 14 
w trakcie opracowywania).
W okresie tej kadencji wprowadzone zostało w życie 
nowe rozwiązanie, które ma ułatwić możliwie szybkie 
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg. Zamiast do-
raźnych napraw zlecanych pojedynczym wykonaw-
com Urząd Gminy wybiera w przetargu jeden pod-
miot, który jest odpowiedzialny za bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych i gminnych w dłuższym okresie 
(kilkanaście miesięcy). Prace naprawcze i serwiso-
we, prowadzone na drogach przebiegających przez 
teren gminy Kleszczów, polegają m.in. na bieżącym 
uzupełnianiu ubytków w asfaltowej nawierzchni jezdni 
i w nawierzchniach z kostki betonowej, na wymianie 

uszkodzonych obrzeży, regulacji wysokości istniejących 
włazów, studzienek i zasuw, a także wykaszaniu i odmu-
laniu przydrożnych rowów. Drogowcy wykonują ponadto 
montaż i naprawę znaków, słupków i barier ochronnych, 
montaż progów zwalniających oraz malowanie oznako-
wania poziomego.

Zaopatrzenie w wodę
W rozbudowę sieci wodociągowej o łącznej długości 
ok. 15 km gmina zainwestowała w mijającej kadencji 
4,82 mln zł, a w modernizację i rozbudowę ujęć wody 
1,2 mln zł. Budowa nowych sieci wodociągowych odby-
wała się niemal we wszystkich sołectwach, z wyjątkiem 
Dębiny, Kamienia i Rogowca. Odcinki wodociągów przy-
były m.in. przy ul. Szkolnej, Tylnej, Sosnowej i Słonecznej 

w Kleszczowie, przy ul. Ustronnej i Rolnej w Łękińsku, 
w Antoniówce, a także przy trzech modernizowanych 
drogach w Wolicy. Najwięcej tego rodzaju infrastruktu-
ry powstało w Czyżowie (ok. 6,5 km) oraz w Łuszcza-
nowicach (m.in. przy drodze prowadzącej do osiedla 
Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy drodze 
w kierunku Chorzenic oraz w Hubach i przy drodze „pod 
lasem” (łącznie około 4 km). Dodajmy, że wraz z nowy-
mi fragmentami sieci wodociągowej wykonywane były 
też nowe przyłącza (180 szt.).
Mieszkańcy gminy nie odczuli w istotny sposób wpro-
wadzenia w roku 2013 opłat za dostawę wody. Samo-
rząd wprowadził system dopłat z budżetu gminy za zu-
życie wody, dzięki czemu metr sześcienny wody kosz-

Jedną z dwóch zmodernizowanych w tym roku dróg 
w Wolicy była droga „przy starej szkole”

Kwiecień 2011 roku - pierwsze tygodnie budowy 
IV odcinka obwodnicy
Kwiecień 2011 roku - pierwsze tygodnie budowy 
IV odcinka obwodnicy
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tuje mieszkańca 10 groszy. Pozostałą część ceny za 1 m 
sześć. (3,71 zł) dopłaca gmina. W roku 2013 kwota dopłat 
do wody wyniosła ponad 1,18 mln zł, zaś w okresie do 
końca września 2014 przekroczyła 733 tys. zł.

Kanalizacja sanitarna i oczyszczanie ścieków
Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej bądź budowa cał-
kowicie nowych jej fragmentów miała miejsce przy tych 
samych drogach, przy których powstawały nowe odcin-
ki wodociągów (patrz wyżej). Podobna była też długość 
sieci kanalizacji sanitarnej, powstałej w ciągu kończącej 
się kadencji (ok. 15 km). Wykonano też 150 przyłączy 
kanalizacji sanitarnej i przeprowadzono modernizację 
15 przepompowni ścieków. Wielkość poniesionych na 
ten cel wydatków gminy to 8,6 mln zł.
Wydatki związane z modernizacją oczyszczalni ście-
ków, budową oczyszczalni przyzagrodowych i innymi 

inwestycjami, dotyczącymi odbioru nieczystości płyn-
nych, wyniosły w mijającej kadencji 7,5 mln zł.
Inwestycje największe pod względem skali unowocze-
śnienia starych i niezbyt wydajnych oczyszczalni ścieków 
zostały przeprowadzone w Żłobnicy oraz Kolonii Łusz-
czanowice. W efekcie prac modernizacyjnych biologicz-
na oczyszczalnia ścieków w Żłobnicy zwiększyła swoją 
wydajność ze 100 do 550 m sześć. na dobę, a drugi ze 
wspomnianych obiektów - z 200 do 400 m sześć.

Dzięki tym inwestycjom bez przeszkód można podłą-
czać do gminnej sieci kanalizacyjnej nie tylko nowe bu-
dynki mieszkalne, ale również kolejne firmy, powstające 
na terenie Kleszczowskich Stref Przemysłowych. Mo-
dernizacja zwiększyła skuteczność oczyszczania ście-
ków, poprawiła się także estetyka otoczenia obydwu 
oczyszczalni.

Zasilanie w energię elektryczną
W mijającej kadencji gmina zainwestowała w elektryfi-
kację ok. 14,6 mln zł przy czym największa kwota (po-
nad 6 mln zł) została wydana na ten cel w roku bieżą-
cym.

Jesień 2011 roku – początek robót przy  
ul. Ustronnej w Łękińsku

Pierwsze odcinki kanalizacji sanitarnej 
w Czyżowie 

Nowa oczyszczalnia w Żłobnicy składa się 
z dwóch reaktorów biologicznych

Operacja podwyższania gminnego słupa 
energetycznego w pobliżu obwodnicy
Operacja podwyższania gminnego słupa 
energetycznego w pobliżu obwodnicy
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Największe nakłady zostały przeznaczone na budowę 
infrastruktury elektroenergetycznej:
•	 w Kleszczowie - przy ul. Słonecznej, Sosnowej i Zie-

lonej,
•	 w Łuszczanowicach - przy drogach „przez Huby” 

i  pod lasem”,
•	 na terenie osiedla domów wielorodzinnych w Łusz-

czanowicach,
•	 w Czyżowie (infrastruktura w trakcie budowy),
•	 w strefie przemysłowej w Bogumiłowie - linie 30 kV 

w kierunku firmy EUROMETAL.
Dzięki zrealizowanym inwestycjom energetycznym po-
wstało wiele nowych odcinków linii niskiego napięcia 
i zbudowane zostały kontenerowe stacje transformato-
rowe. Do stale powiększającej się gminnej sieci energe-
tycznej mogą być podłączani kolejni mieszkańcy.
Powstało kilkanaście nowych odcinków oświetlenia 
ulicznego o łącznej długości ponad 14 km. Oświetlone 
zostały nowe fragmenty dróg w miejscowościach Anto-
niówka, Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice, Wolica, 
Czyżów, Kolonia Łuszczanowice. Lampy oświetlające 
nasze ulice nie tylko poprawiły estetykę gminy, ale mają 
także wpływ na poprawę bezpieczeństwa.
Szereg zadań związanych z inwestycjami w branży 
energetycznej miało nietypowy charakter. Były to np. 
takie przedsięwzięcia jak podwyższenie słupa linii na-
powietrznej 110 kV w pobliżu Czyżowa (linia wysokiego 
napięcia mogłaby tu kolidować z wysokimi pojazdami, 
jadącymi nowym odcinkiem obwodnicy) oraz montaż 
agregatów prądotwórczych, które zabezpieczają bu-
dynek Urzędu Gminy w Kleszczowie oraz stację paliw 
w Kleszczowie przed niespodziewanymi wyłączeniami 
zasilania.

Telekomunikacja
Prawie 7,6 mln zł to wydatki związane z telefonizacją 
gminy. Oprócz systematycznego powiększania i uno-
wocześniania gminnej sieci telefonicznej oraz moderni-
zacji centrali telefonicznej, gmina zakupiła urządzenia, 
pozwalające na podniesienia standardu świadczenia 
usług telekomunikacyjnych. Największe wydatki realizo-
wane były w 2011 roku (sięgały blisko 2,5 mln zł) a także 
w roku bieżącym (do 30 września br. przekroczyły po-
ziom 2,6 mln zł).
Inwestycje związane z infrastrukturą telekomunikacyjną 
to m.in. budowa ok. 26 km kanalizacji kablowej: w Klesz-
czowie, w Łuszczanowicach, w Łękińsku (zbudowane tu 
odcinki mają łącznie ponad 8 km długości), Antoniów-
ce, Wolicy, Żłobnicy i Czyżowie (inwestycja w końcowej 
fazie realizacji). Kablowa sieć miedziana została roz-
prowadzona w Antoniówce, Kleszczowie, Łuszczanowi-
cach i Łękińsku.
Kończą się prace związane z pierwszym etapem budo-
wy nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH. Technolo-
gia FTTH (Fiber to the Home, czy światłowód do domu) 
umożliwia dostęp do Internetu w najwyższej możliwej 

jakości. Oprócz zapewnienia podstawowych usług tele-
komunikacyjnych, takich jak łączność telefoniczna, daje 
ona możliwość świadczenia najbardziej zaawansowa-
nych usług, takich jak usługi multimedialne: wideo na 
żądanie, wideokonferencje, wideotelefon, szybki dostęp 
do sieci Internet, elektroniczne zakupy itp. Zbudowane 
dotychczas odcinki sieci światłowodowej mają następu-
jącą długość: ● w Czyżowie - 7,9 km, ● w Bogumiłowie 
(strefa przemysłowa) - 6,2 km, ● w Kleszczowie (strefa 
przemysłowa) - 4,1 km, ● w Łękińsku - 24,2 km.

Zasilanie w gaz
Nakłady poniesione w mijającej kadencji na rozbudo-
wę sieci gazowej wynoszą prawie 3,2 mln zł. Długość 
gminnych gazociągów zwiększyła się dzięki temu o ok. 
11,7 km. W tej liczbie są zawarte odcinki sieci powstałej: 
● w Kleszczowie (ul. Miła, Szkolna, Tylna, Sosnowa, Sło-
neczna), ● Łuszczanowicach (m.in. droga dojazdowa do 
osiedla BSM, drogi w kierunku Chorzenic, Łuszczanowi-
ce Huby, droga „pod lasem”), ● w Łękińsku (ul. Ustronna, 
Rolna, Leśna), ● w Wolicy, ● w Czyżowie. Wykonano przy 
tym 145 sztuk przyłączy gazowych.

Światłowody są umieszczane w specjalnej osłonie

Prace przy montażu gazociągu w CzyżowiePrace przy montażu gazociągu w Czyżowie
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Mieszkalnictwo
Gmina Kleszczów stara się stwarzać odpowiednie warun-
ki do osiedlania się na jej terenie nowych mieszkańców. 
W tym celu uzbrajane są nowe tereny pod jednorodzinne 
budownictwo mieszkaniowe, gmina buduje też mieszka-
nia komunalne i socjalne. Ułatwiła ponadto rozwój wie-
lorodzinnego budownictwa spółdzielczego, podejmując 
w tym zakresie współpracę z Bełchatowską Spółdzielnią 
Mieszkaniową. Jednym słowem gmina stworzyła zróżni-
cowaną ofertę dla osób, które chcą zmienić bądź popra-
wić swoje warunki mieszkaniowe.

Oprócz działań inwestycyjnych, związanych z prowadzo-
ną obecnie budową dwóch budynków wielorodzinnych, 
mieszczących 28 mieszkań o podwyższonym standar-
dzie, gmina realizowała w mijającej kadencji prace remon-
towe w już istniejących zasobach mieszkań komunalnych: 
● w 2011 roku został przeprowadzony remont mieszkań 
komunalnych w Łękińsku, znajdujących się na piętrze nad 
siedzibą samorządowego przedszkola, ● w roku 2013 
miała miejsce kompleksowa termomodernizacja komunal-
nego budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Szkol-
nej 2 w Kleszczowie, ● połączony z termomodernizacją 
remont komunalnego budynku w Antoniówce, w którym 
oprócz siedziby jednostki OSP i miejscowego domu kultu-
ry mieszczą się dwa mieszkania.

Trwająca obecnie budowa nowych budynków komunal-
nych przy ul. Sportowej ma zostać ukończona w drugiej 
połowie 2015 roku. Koszt tej inwestycji to 5,5 mln zł. Dzię-
ki niej zasoby mieszkaniowe gminy, liczące obecnie 141 
lokali mieszkalnych, zwiększą się o 28 kolejnych miesz-
kań.

Gospodarka komunalna
Najważniejszym podmiotem, który na terenie gminy reali-
zuje usługi o charakterze komunalnym jest Zakład Komu-
nalny „Kleszczów” sp. z o.o. Spółka zajmuje się dostarcza-
niem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, 
administruje mieszkaniami komunalnymi, dba o komunal-
ną zieleń, utrzymuje w czystości chodniki i drogi, świad-
czy usługi dla rolników. Zakład Komunalny „Kleszczów” 
organizuje także dowóz dzieci do szkół, zapewnia dosta-
wy ciepła do obiektów użyteczności publicznej. Spółka 
obsługuje regularne linie komunikacyjne na terenie gminy 
oraz linię Kleszczów - Bełchatów - Kleszczów.

W ciągu mijającej kadencji wyposażenie Zakładu Komu-
nalnego powiększyło się o następujące wyposażenie oraz 
pojazdy: kosy spalinowe i kosiarki bijakowe; zamiatarkę; 
dwa ciągniki z osprzętem do zimowego utrzymania dróg; 
koparko-ładowarkę; samochód typu multivan oraz dwa 
komfortowe autobusy wysokopokładowe.

Gmina przyjazna środowisku
Decyzje podejmowane w mijającej kadencji przez sa-
morząd gminy sprzyjały nastawionym proekologicznie 
mieszkańcom. Mowa tu o programie gminnych dopłat 
do zakupu i montażu urządzeń, wykorzystujących odna-
wialne źródła energii oraz do urządzeń ograniczających 
emisję zanieczyszczeń. Lista tych urządzeń była syste-
matycznie rozszerzana. 
W latach 2011-2013 liczba zrealizowanych przez gminę 
wniosków o dotacje do urządzeń wykorzystujących OZE 
(kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowolta-
iczne, turbiny wiatrowe, bądź systemy wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła - tzw. rekuperatory) wy-
niosła 500, a łączna kwota dofinansowania do urządzeń 
wykorzystujących OZE osiągnęła wysokość 3,96 mln 
zł. W roku 2014, kiedy na liście dotowanych urządzeń 

Na osiedlu zbudowanym przez BSM 
powstało 120 mieszkań

Komunalny budynek w Antoniówce po remoncieKomunalny budynek w Antoniówce po remoncie

Zakupione przez gminę nowe autobusy
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znalazły się nowoczesne kotły gazowe i kotły grzew-
cze na pelet, a liczba dotowanych instalacji w jednym 
gospodarstwie zwiększyła się do dwóch nastąpił praw-
dziwy boom. Ilość podpisanych tylko w tym roku umów 

o dotację to 675, a kwota przyznanego dofinansowania 
przekroczyła 10,7 mln zł.
Przypomnijmy, że gminne wsparcie wynosi maksymal-
nie 70 proc. łącznej kwoty wydatków, poniesionych na 
zakup i montaż wspomnianych wyżej urządzeń. W przy-
padku kolektorów górna kwota sięga 7200 zł, w przy-
padku rekuperatorów i ogniw fotowoltaicznych - do 20 
tys. zł, dla turbin wiatrowych i pomp ciepła - do 25 tys. zł, 
dla kotłów grzewczych zasilanych gazem ziemnym bądź 
kotłów na pelet - do 8 tys. zł.

Zieleń na terenie gminy
Gmina nie szczędzi środków na utrzymanie w dobrym 
stanie terenów zielonych i na coroczne ukwiecanie 

gminnych rabat. Corocznie sadzonych jest ok. 11 tys. 
kwiatów. Nakłady ponoszone co roku na utrzymanie 
zieleni wynoszą od 380 do prawie 500 tys. zł.
Największą nową inwestycją, która powiększyła gminne 
tereny zielone była zrealizowana w 2011 roku budowa 
skweru w Łękińsku (przy ul. Północnej). Koszt tego za-
dania wyniósł ponad 160 tys. zł.
Z pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców spo-
tkał się realizowany od 2012 r. program gminnych do-
płat do zakupu sadzonek ozdobnych drzew i krzewów. 
Na te „zielone dotacje”, których efektem są estetycznie 
urządzone prywatne posesje i poprawa estetyki całej 
gminy wydatkowano z budżetu w kolejnych latach: 
•	 Rok 2012 - 120 102,01 zł
•	 Rok 2013 - 104 261,83 zł
•	 Rok 2014 - 174 614,19 zł
Warto przypomnieć, że o dofinansowania zakupu sa-
dzonek ze środków budżetu gminy Kleszczów mogą się 
ubiegać także: osoby nie posiadające prawa własności 
do nieruchomości, lecz jedynie prawo do dysponowania 
nieruchomością, na terenie której mają być wykonane 
nasadzenia oraz osoby prawne, nie działające w celu 
osiągnięcia zysku.

Organizowane co roku przez Urząd Gminy konkursy na 
najschludniejszą posesję mobilizują mieszkańców do 
estetycznego urządzania obejść swoich domów, a tak-
że uzupełniania zieleni w przydomowych ogrodach.
Najlepsze rozwiązania i najładniej zazielenione posesje 
są (po spełnieniu szeregu regulaminowych wymogów) 
premiowane nagrodami pieniężnymi. W latach 2011-
2014 w konkursach uczestniczyli właściciele 22 posesji 
siedliskowych oraz 8 posesji rolnych. Wartość nagród, 
które otrzymali mieszkańcy to 52.400 zł. 

W roku 2014 najczęściej wnioskowano o dotacje 
do ogniw fotowoltaicznych

Prace przy ukwiecaniu ronda w Kleszczowie

Jedna z posesji nagrodzonych w konkursie
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Gospodarka odpadami
Gmina pomyślnie przeszła etap rewolucji w gospodarce 
odpadami. Istotnym ułatwieniem był fakt, że już od 15 lat 
w gospodarstwach domowych przy wydatnym wsparciu 
samorządu była prowadzona selektywna zbiórka odpa-
dów. Dodatkowo prowadzone były akcje informacyjne 
i edukacyjne, poświęcone tematowi prawidłowego gospo-
darowania odpadami i utrzymania czystości i porządku.
Gmina promuje selektywną zbiórkę odpadów, ustalając 
miesięczną kwotę opłat za odpady segregowane na po-
ziomie 3 zł od osoby w gospodarstwie. Opłata za odpa-
dy zmieszane jest trzy razy wyższa.

Aby wpłynąć na zmniejszenie ilości odpadów, odbiera-
nych z gospodarstw domowych na terenie gminy Urząd 
Gminy w Kleszczowie zrealizował dwie akcje zakupu 
pojemnych termokompostowników, które zainteresowa-
ni kompostowaniem odpadów mieszkańcy mogą użytko-
wać bezpłatnie. W roku 2013 zostało zakupionych 345 
sztuk kompostowników, a w 2014 - 90. Łączne koszty 
zakupu wyniosły ponad 160 tys. zł.

OCHRONA ZDROWIA
W mijającej kadencji gmina kontynuowała współpracę 
ze Szpitalem Klinicznym nr 2 im. WAM w Łodzi oraz In-
stytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W każdy 
drugi i czwarty czwartek miesiąca w gabinetach Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia pacjentów z terenu gminy przyj-
mowali lekarze kilku specjalności (m.in. kardiolog, inter-
nista, okulista, laryngolog, neurolog, urolog, radiolog, 

ortopeda, pulmonolog, pediatra i ginekolog.). Dzięki tej 
współpracy mieszkańcy gminy Kleszczów mieli w latach 
2010-2014 zapewnioną opiekę medyczną na wysokim 
poziomie, mogli też korzystać z hospitalizacji w tych re-
nomowanych placówkach.
Dodajmy, że co roku gmina wspierała szpitale, z których 
usług korzystają mieszkańcy, by wzbogacić lub unowo-
cześnić wyposażenie i sprzęt medyczny. Kwoty prze-
kazane na ten cel były znaczące. Wśród beneficjentów 
tej pomocy znalazł się również Wojewódzki Szpital im. 
Jana Pawła II w Bełchatowie. W kolejnych latach wiel-
kość przekazanej pomocy finansowej wyniosła: ● 2011 
– 1,42 mln zł; ● 2012 – 95,4 tys. zł, ● 2013 – 3,54 mln zł, 
● 2014 – 2,48 mln zł.
Opieka stomatologiczna, finansowana z gminnego bu-
dżetu, opierała się w mijającej kadencji na funkcjono-
waniu czterech gabinetów stomatologicznych: dwóch 
w Kleszczowie oraz w Łękińsku i Łuszczanowicach. 
Unowocześniane było wyposażenie tych gabinetów. Zo-
stał kupiony unit stomatologiczny za 47,7 tys. zł, a także 
stomatologiczny aparat RTG za 36,35 tys. zł.
W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie działa ga-
binet rehabilitacji i masażu leczniczego. Systematycznie 
jest on wyposażany w sprzęt rehabilitacyjny (m.in. soni-
cator jednoigłowy, stół rehabilitacyjny z elektryczną re-
gulacją, aparat do terapii falami uderzeniowymi, stół do 
trakcji kręgosłupa, aparat do elektroterapii). Urządzenia 
te pozwalają świadczyć usługi na wysokim poziomie.
W mijającej kadencji znacznie rozszerzyła się oferta ba-
dań profilaktycznych, z których korzystać mogą miesz-
kańcy. Obok badań mammograficznych i cytologicznych, 
a także USG piersi prowadzone są m.in. badania USG 
dzieci, połączone z konsultacjami lekarza ortopedy, 
a także badania USG tarczycy oraz jamy brzusznej. Na-
dal jest prowadzona coroczna akcja bezpłatnych szcze-
pień (przeciw grypie, przeciw pneumokokom, przeciw 

Prawie 450 gospodarstw korzysta 
z takich kompostowników

Jeden z pokazów udzielania pomocy przedmedycznej 
odbył się podczas I Pikniku Parafialnego 
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meningokokom, a także akcja szczepienia dziewcząt 
przeciwko wirusowi HPV).
W listopadzie 2013 roku została przyjęta „Strategia 
zdrowotna dla Gminy Kleszczów na lata 2014-2018”. 
Stwarza ona podstawy pod programy profilaktyczne, 
które będą stopniowo wdrażane w roku 2015.
Warto dodać, że do edukacji prozdrowotnej, a także do 
popularyzowania wśród mieszkańców gminy zagadnień 
związanych z kwestiami krwiodawstwa, dawstwa szpiku 
kostnego, a także udzielania pomocy przedmedycznej 
włączyli się w mijającej kadencji członkowie Gminnego 
Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie.
Z inicjatywy klubu organizowane są w Kleszczowie co 
dwa miesiące akcje krwiodawstwa. Bierze w nich udział 
po kilkudziesięciu mieszkańców gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Trzy gminne przedszkola, dwie szkoły podstawowe, 
gimnazjum oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to 
placówki wychowawczo-oświatowe działające na tere-
nie gminy Kleszczów. W ciągu kończącej się kadencji 
w każdej z nich realizowane były inwestycje, które mia-
ły za zadanie poprawić estetykę budynków, zmniejszyć 
koszty ich utrzymania, poprawić bezpieczeństwo ruchu 
w sąsiedztwie placówek, wpływały też na poprawę kom-
fortu pracy uczniów i personelu.

Prace modernizacyjne prowadzone były m.in. w szkole 
podstawowej w Kleszczowie (remonty sal lekcyjnych, 
zmiana układu komunikacyjnego wokół szkoły); szkole 
podstawowej w Łękińsku (modernizacja instalacji we-
wnętrznych, uzupełnienie i odnowienie elewacji, wymia-
na stolarki okiennej, przebudowa boiska zewnętrzne-
go). Prace remontowe przeprowadzono we wszystkich 
przedszkolach.
W czasie kończącej się kadencji realizowany był gmin-
ny program stypendialny. Umożliwiał on przyznawanie 

finansowanych z budżetu gminy stypendiów dla naj-
zdolniejszych uczniów, a także dla uczniów, którzy mieli 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i spor-
towej.
W poszczególnych latach wypłacono następujące kwoty 
stypendiów (w zł):
Rok szkolny 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Liczba 
wypłaconych 
stypendiów

335 424 512 700

Łączna kwota 
stypendiów 200.000 227.000 279.000 386.000

Warto zaakcentować ważną rolę, jaką gminne szkoły 
odgrywają w podtrzymywaniu tradycji i budowaniu swo-
jej tożsamości. W trakcie mijającej kadencji społecz-
ności starszych szkół uroczyście obchodziły jubileusze 
nadania im imienia, a najmłodsze placówki - liceum 
i technikum tworzące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
obrały sobie za patrona św. Jana Pawła II. Uroczystość 
nadania imienia odbyła się w maju 2011 r., niedługo po 
beatyfikacji Papieża - Polaka. Tego dnia został też po-
święcony sztandar szkoły.

Z inicjatywy samorządu na terenie gminy Kleszczów we 
wrześniu 2012 r. rozpoczęto realizację programu opieki 
nad dziećmi w wieku żłobkowym (w wieku od 20 tygo-
dnia życia do 3 lat). Z początkowej liczby czterech dzien-
nych opiekunów, którzy opiekowali się 18 dziećmi liczba 
opiekunów w październiku 2014 r. wzrosła do 9 osób, 
a liczba powierzonych im dzieci - do 41.
W 2013 r. Urząd Gminy przystąpił do rządowego pro-
gramu „Maluch” i pozyskał dotację w kwocie 90 tys. zł. 
Została ona przeznaczona na zakup zabawek edukacyj-
nych i wyposażenia, przekazanego opiekunom dzien-
nym oraz na częściowe pokrycie ich wynagrodzenia.
Wzrost liczby urodzeń, a także stały napływ na teren 
gminy młodych, rozwojowych rodzin powoduje koniecz-

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

Poświęcenie sztandaru ZSP w Kleszczowie
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ność stworzenia odpowiednich warunków do opieki nad 
dziećmi. Ma je zapewnić nowy żłobek wraz z przedszko-
lem w Kleszczowie. Obiekt, którego projekt techniczny 
jest już gotowy, stanie na osiedlu „Zacisze”. Jest to ta 
część gminy, która wraz z pobliskim osiedlem budynków 
wielorodzinnych skupia najwięcej mieszkańców gminy.

SPORT I REKREACJA
W czterech ostatnich latach znacząco została zmoderni-
zowana i rozbudowana baza, służąca zarówno rozwija-
niu sportu, jak też zachęcaniu mieszkańców do aktywno-
ści fizycznej. Największe zrealizowane przedsięwzięcia 
z tego zakresu to: ● budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Wolicy, ● modernizacja stadionu w Kleszczowie, ● bu-
dowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w An-
toniówce, ● rozbudowa boiska w Żłobnicy, ● budowa 
skateparku w Łuszczanowicach. W mijającej kadencji 
wydatki na te zadania wyniosły ogółem ponad 4 mln zł.

Powstały nowe miejsca do zajęć ruchowych (plenero-
we siłownie w kilku miejscowościach), a wprowadzone 
dla mieszkańców z inicjatywy Urzędu Gminy karnety 
na bezpłatne zajęcia na basenie oraz w salach ćwiczeń 
SOLPARKU spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem.
Aktywność klubów sportowych LKS „Omega” Kleszczów 
i - od niedawna - KS „Alfa” Kleszczów przyczyniła się do 
powstawania nowych drużyn, które pozwalają kolejnym 
grupom młodzieży aktywnie spędzać wolny czas.
Nową ciekawą inicjatywą „Omegi” jest organizowanie 
ogólnopolskich biegów ulicznych „Kleszczów na 5”. Do 
piłkarzy amatorów skierowana jest zaś zaproponowana 
przez Kompleks SOLPARK idea halowej ligi piłkarskiej 
SOLPARK Football League. 

Wiele znaczących sukcesów sportowych w ciągu ostat-
nich lat zapisali na swoim koncie uczniowie ZSP w Klesz-
czowie. Budowaniu ich silnej pozycji w lekkiej atletyce 
powinna służyć planowana rozbudowa stadionu w Klesz-
czowie, która obejmie także część lekkoatletyczną.

GMINA OTWARTA NA POTRZEBY 
INNYCH

Z budżetu gminy Kleszczów zaspokajane są przede 
wszystkim potrzeby lokalnej społeczności. W mijającej 
kadencji samorząd kontynuując praktykę z poprzednich 
lat dawał wielokrotnie dowody na to, że jest wrażliwy na 
potrzeby mieszkańców innych gmin. Pomoc finansowa 
przeznaczana była głównie dla gmin z powiatów sąsiadu-
jących z Kleszczowem, przede wszystkim na wspieranie 
inwestycji w bazę oświatową, zadań drogowych i proeko-
logicznych.

Montaż konstrukcji zadaszenia trybun 
na stadionie gminnym w Kleszczowie

W 2014 r. w biegu „Kleszczów na 5” wzięło udział 
ponad 300 zawodników

Zniszczona droga Słok-Biłgoraj została 
wyremontowana głównie dzięki kwocie  
1 mln zł z budżetu gminy Kleszczów 
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Łączna kwota przekazanej z Kleszczowa pomocy, z której 
w latach 2011-2014 mogły skorzystać potrzebujące 
samorządy wyniosła prawie 4,7 mln zł.

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Z braku miejsca na szczegółowy opis innych dziedzin 
gminnego życia, w skrócie wspomnimy tylko o innych 
przedsięwzięciach, podejmowanych w mijającej kadencji 
przez samorząd gminny oraz współdziałające z nim jed-
nostki, organizacje i instytucje. Efektem tych działań było 
m.in. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, ułatwienie 
życia mieszkańcom, dostarczanie nowych możliwości 
rozwoju, zachęta do ofiarności na rzecz potrzebujących, 
otwarcie gminy na zewnątrz. Oto niektóre z tych działań:
•	 Dofinansowanie dodatkowych etatów oraz służb po-

nadnormatywnych dla Posterunku Policji w Kleszczo-
wie,

•	 Umieszczenie Kleszczowa w wojewódzkim planie ra-
townictwa medycznego jako miejsca stacjonowania 
karetki pogotowia,

•	 Wsparcie samorządu w postaci udzielonej z budże-
tu pożyczki na budowę Domu Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie; jego budowa rozpoczęła się w maju 
2012 roku;

•	 Przystąpienie gminy Kleszczów do regionalnych i po-
nadlokalnych inicjatyw (np. udział w organizacji kon-
gresu „Łódzkie Energetyczne”; podpisanie listu inten-
cyjnego oraz porozumienie o współpracy w ramach 
obszaru funkcjonalnego „Bełchatów-Szczerców-Zło-
czew”; współorganizacja III Polsko-Niemieckiego Fo-
rum);

•	 Otwieranie się jednostek gminnych na współpracę 
partnerską (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - współ-
praca z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim, 
Gimnazjum - współpraca z ukraińską szkołą „Centrum 
Nadziei” z Równego);

•	 Przystąpienie gminy Kleszczów do wspartych unijnymi 
środkami projektów „Cyfrowa szkoła” oraz „Edukacyj-
ne Wrota Regionu Łódzkiego” (projekt w trakcie reali-
zacji), które służą doposażeniu szkół w nowoczesny 
sprzęt komputerowy i multimedialny,

•	 Inicjatywy szkoleniowe Urzędu Gminy (adresowany 
do rodziców małych dzieci cykl spotkań z dietetykiem, 
realizowany w r. 2012 i 2013; coroczne warsztaty ku-
linarne oraz edukacyjne wyjazdy na targi i wystawy; 
tematyczne warsztaty szkoleniowe dla przedsiębior-
ców);

•	 Projekty szkoleniowe prowadzone co roku przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - „Kleszczow-
ski Klub Integracji…”, inicjatywy Gminnego Centrum 
Informacji (szkolenie seniorów z podstaw obsługi 
komputera, szkolenie dla osób niepełnosprawnych, 
pomoc w naborze do zewnętrznych projektów szko-
leniowych);

•	 Coroczne działania i akcje o charakterze charytatyw-
nym, które sprzyjają uwrażliwianiu mieszkańców gmi-
ny, a są podejmowane m.in. przez społeczność przed-
szkola w Łuszczanowicach (kiermasz mikołajkowy, 
z którego dochód służy wsparciu działalności łódzkiej 
Fundacji „Gajusz”) czy społeczność gimnazjum (akcje 
zbiórek na rzecz afrykańskich dzieci).

INSTYTUCJE KULTURY I ICH OFERTA

Gminny Ośrodek Kultury
W latach 2011-2014 Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczo-
wie wzbogacił i urozmaicił ofertę zajęć, z których w podle-
głych mu placówkach korzystać mogą mieszkańcy. Dzię-
ki temu, że nowe kwalifikacje zdobywają pracownicy-in-
struktorzy GOK zajęć jest więcej i - co ważne - w coraz 
większym stopniu są one realizowane „własnymi siłami”. 
W latach 2011-2014 systematycznie zwiększała się licz-
ba osób, korzystających z kół zainteresowań. Obecnie 
jest ich już ok. 370. Coroczne masowe imprezy plenero-

Od początku 2012 r. mieszkańcy gminy nie muszą 
czekać na dojazd karetki aż z Bełchatowa

W czerwcu 2014 r. goście z ukraińskiej szkoły przez 
tydzień przebywali w Kleszczowie
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we (Dni Kleszczowa oraz Gminne Święto Plonów), a tak-
że imprezy bardziej kameralne, o charakterze okolicz-
nościowym (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień 
Dziecka), których organizatorem jest GOK, nie mogłyby 
się odbyć bez udziału popularnych wykonawców i zespo-
łów. W ciągu ostatnich lat mieszkańcy gminy mieli okazję 
obejrzeć na żywo występy m.in. takich gwiazd jak: Maryla 
Rodowicz, Urszula, Halina Mlynkova, Andrzej Piaseczny, 
Janusz Radek, Łukasz Zagrobelny, Francesco Napoli, 
Rafał Brzozowski, Mrozu oraz zespołów: ENEJ, Feel, 
KOMBII, Bad Boys Blue, Formacja Nieżywych Schabuff, 
Weekend, Bernard Dornowski ex Czerwone Gitary.
Z koncertami kolęd w kleszczowskim kościele wystąpiły 
w kolejnych latach: zespół Golec uOrkiestra, Zespół Pieśni 
i Tańca MAZOWSZE, grupa AUDIOFEELS.

Odrębny rozdział w działalności GOK stanowią bardzo 
liczne, organizowane dla mieszkańców: ● wyjazdy do 
teatrów i kin, ● projekcje filmowe i spektakle, ● zajęcia 
warsztatowe, ● wystawy, ● wycieczki  dla seniorów.
Szczególną uwagę wypada zwrócić na tę sferę działalno-
ści GOK, z której co roku korzysta najliczniejsza grupa 
mieszkańców. Chodzi o zorganizowany wypoczynek letni 
oraz zimowy, a także krótkie wyjazdy wycieczkowe pod-
czas wakacji i ferii. W poszczególnych latach z tych form 
skorzystała następująca liczba uprawnionych uczniów 
i studentów:

Rok 
2011

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 
2014

Wypoczynek  
zimowy

239 233 195 225

Wycieczki  
zorganizowane 
podczas ferii

166 158 204 43

Wypoczynek letni 518 461 486 471
Wycieczki  
zorganizowane 
podczas wakacji 

283 213 193 202

Gminna Biblioteka Publiczna
Księgozbiór GBP w Kleszczowie oraz jej filii w Łękińsku 
i Żłobnicy zwiększył się z 43902 woluminów na koniec 
2010 r. do 48641 (stan na dzień 23.10.2014). Liczba 
czytelników była zmienna i mieściła się w przedziale od 
1470 do 1580 osób.
Bardzo szybko zwiększała się w zbiorach naszej 
biblioteki ilość płyt CD, DVD i Blu-Ray. O ile na koniec 
2010 r. było ich 1295 to na dzień 23.10.2014 - już 3783. 
Do pełnego obrazu działalności gminnej książnicy nie 
wystarczy dziś podawanie liczb, obrazujących stan 
księgozbioru, ilość wypożyczeń oraz czytelników. 
Biblioteka stała się bowiem instytucją, która nie 
służy wyłącznie do przechowywania zbiorów. Dziś 
w jej działalności coraz ważniejsze miejsce zajmują 
inicjatywy promujące czytelnictwo. W tym miejscu warto 
wspomnieć o spotkaniach autorskich. W 2011 roku było 
ich 5, w 2012 - 10, w 2013 - 9, a w 2014 - 8.

W omawianym okresie GBP wraz z filiami stała 
się miejscem wielu zajęć warsztatowych - głównie 
o charakterze plastycznym. Było ich łącznie 72. 
Chcąc ułatwić dostęp do książek dla osób starszych 
uruchomiono „bibliotekę objazdową”. 
Stałą pozycję w gminnym kalendarzu imprez zdobyły 
sobie dwa konkursy, które miały już w sumie po 
pięć edycji: organizowane co roku w maju Dyktando 
Kleszczowskie oraz ogłaszany w porze wakacyjnej 
konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”. Obie 
te inicjatywy zyskują na popularności, a ich laureaci - 
w większości mieszkańcy naszej gminy - zyskują cenne 
nagrody rzeczowe.
Już trzeci rok GBP w Kleszczowie ułatwia swoim czytel-
nikom dostęp do czytelni online IBUK Libra. Liczba udo-
stępnianych tytułów podręczników akademickich, ksią-
żek popularno-naukowych, słowników i lektur szkolnych 
zwiększyła się w tym roku z niespełna 100 do ponad 
860. Dostęp do tego zbioru można uzyskać z każdego 
miejsca i sprzętu umożliwiającego zalogowanie się w in-
ternetowym serwisie.

Koncert najpiękniejszych polskich kolęd w 
wykonaniu zespołu MAZOWSZE

Spotkanie uczniów SP Kleszczów z autorką książki 
o Korczaku - B. Ostrowicką
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