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Wydanie
bezpłatne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wiele radości, poczucia spełnienia i satysfakcji,

a przede wszystkim spędzenia wielu cennych chwil w gronie bliskich.

  Przewodniczący Rady Gminy Sulmierzyce

Tadeusz Kruszyński

Wyjątkowo trudny rok
Z wójtem gminy Sulmierzyce Gabrielem Orzeszkiem, rozmawia Sławomir Rajch

kontynuacja wywiadu na stronie 2-3

Wójt Gminy Sulmierzyce

Gabriel Orzeszek

Panie Wójcie, ten rok 
pokazał dosadnie jak dużym 
problemem dla gminy Sul-
mierzyce jest rzecz podsta-
wowa - zaopatrzenie w wodę. 
Jest to bezpośrednio związa-
ne z działalnością kopalni, 
która wpływa na osuszenie 
terenu. Gmina stawia sprawę 
na ostrzu noża - albo PGE 
GiEK da nam wodę, albo 
idziemy do sądu. Nie ma in-
nej drogi?

Ten rok był wyjątkowo 
trudny pomimo, że proble-
my z wodą na terenie gminy 
Sulmierzyce występują od lat 
i nasilają się u nas w miesią-
cach wiosennych i letnich. 
Gmina musi kupować wodę 
od sąsiadów – gmin Strzel-
ce Wielkie i Lgota Wielka. 
W roku 2016 podjęto próbę 
pozyskania wody z nowo od-
wierconego otworu zlokalizo-
wanego w Piekarach. Wierce-
nia zakończono na głębokości 
165 m, ponieważ stwierdzono 
mały napływ wody. Zaistniała 
sytuacja zmusiła gminę Sul-
mierzyce do szukania alter-

natywnych rozwiązań w celu 
dostarczenia wody dla miesz-
kańców. W związku z powyż-
szym planuje się udzielenie 
pomocy finansowej gminie 
Lgota Wielka z przeznacze-
niem na zadanie  polegające 
na budowie stacji podnosze-
nia ciśnienia wody, która bę-
dzie zasilała południową część 
gminy. Dodatkowo gmina 
podjęła działania polegające 
na budowie w Ostrołęce stacji 
podnoszenia ciśnienia wody 
w sieci wodociągowej. Na 
chwilę obecną zadanie jest już 

zrealizowane i po uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie 
stacja będzie spełniać swoje 
zadania. Inwestycja przyczy-
ni się do dostarczenia wody 
pod odpowiednim ciśnieniem 
dla mieszkańców Ostrołęki 
i Piekar. Zapotrzebowanie na 
wodę, a co za tym idzie kosz-
ty z roku na rok rosną. Tak 
dla porównania w 2015 r. na 
zakup wody wydano 63 tys. 
zł, natomiast w późniejszych 
latach dwa razy więcej. Po-
mimo wszystkich podjętych 
działań, problem na terenie 

gminy z wodą nie został roz-
wiązany. Bezpośredni wpływ 
na tą sytuację ma działalność 
kopalni, poprzez obniżenie 
poziomu wód gruntowych 
na terenie gminy Sulmierzy-
ce. Choć nie powinny być 
to nasze koszty, chcieliśmy 
nawet zbudować wodociąg 
do kopalnianych studni, by 
korzystać z wody, którą oni 
teraz wylewają w ogromnych 
ilościach do kanału jako bez-
użyteczną. Nie udało nam 
się porozumieć w tej sprawie. 
Teraz będziemy się domagać, 

żeby to PGE GiEK doprowa-
dziła nam wodę i zbudowała 
stację jej uzdatniania. Tak na-
prawdę to jest ich obowiązek, 
ale raczej nie liczę już na dobrą 
wolę władz kopalni. Poczynię 
wszelkie działania aby nasi 
mieszkańcy nie mieli proble-
mów związanych z brakiem 
wody. Mam wsparcie radnych, 
którzy przyjęli stanowisko, 
zalecające podjęcie działań 
prawnych względem PGE 
GiEK zmierzające do naprawy 
szkód górniczych związanych 
z niedoborem wody w gminie 
Sulmierzyce. Uważam, że Ko-
palnia Węgla Brunatnego to 
spółka, którą stać na to, żeby 
takich problemów jak w naszej 
gminie nie było. Do tej pory 
nikt nie poczuwał się do obo-
wiązku naprawiania dla nas tej 
szkody, to jest przykre, że my 
się musimy o to martwić. Na-
sze stanowisko jest jasne albo 
PGE GiEK da nam wodę, albo 
idziemy do sądu, ponieważ nie 
widzę innego rozwiązania.
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Ciągle aktualny jest te-
mat opłat eksploatacyjnych, 
które wpływają na konta 
gmin, na terenie których 
działa odkrywka. Rząd 
chce ograniczyć te docho-
dy gminom, uważając, że 
otrzymują zbyt duże środki. 
Pan oczywiście jest innego 
zdania.

Oczywiście, że nie mogę 
zgodzić się ze stanowiskiem 
zaproponowanym w projek-
cie ustawy o Polskiej Agencji 
Geologicznej, w którym usta-
wodawca zamierza ograni-
czyć łączną roczną wysokość 
dochodów gminy z tytułu 
opłaty eksploatacyjnej do 500 
zł na jednego mieszkańca. 
Do tej pory opłata ta stano-
wiła 60 % dochodów na rzecz 
jednostek samorządu. To już 
druga próba odebrania nam 
pieniędzy. Według wstęp-
nych szacunków, budżet sa-
mej tylko gminy Sulmierzyce 
zmniejszyłby się o ponad 20 
mln złotych rocznie. Poprzez 
fakt, że w 2002 roku radni 
przyjęli plan zagospodaro-
wania przestrzennego zdając 
sobie sprawę, że wpuszczają 
na swój teren firmę eksplo-
atującą złoża, otrzymujemy 
pieniądze za wydobycie wę-
gla. W latach 2006 – 2017 
wpływy z opłaty eksploata-
cyjnej wynoszą 1 296 729zł. 
Jak wiadomo działalność ko-
palni to m.in. degradacja śro-
dowiska, zepsute drogi, brak 
wody o której tyle mówiłem. 
Gmina górnicza, a taką gmi-
ną jest Gmina Sulmierzyce, 
wymaga większych nakła-
dów finansowych i organi-
zacyjnych. Wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej pozwoliły na 
podejmowanie działań w kie-
runku stworzenia warunków 
do przyciągania nowych 
mieszkańców, tak aby chcieli 
wiązać swoją przyszłość z tą 
gminą. 

Te pieniądze, które otrzy-
maliśmy do tej pory z opłaty 
eksploatacyjnej służyły nie 
tylko naszej gminie, przecież 
za te pieniądze remontowane 
były drogi powiatowe, bu-
dowane chodniki, udzielano 
również pomocy finansowej 
gminom sąsiadującym. Na 

drogi powiatowe wydat-
kowaliśmy około 6 mln zł. 
Czy jest jeszcze taka gmina 
w powiecie pajęczańskim, 
która przeznaczyła dla po-
wiatu takie środki finansowe? 
Opłata eksploatacyjna jest 
rekompensatą za poniesione 
szkody. Dzisiaj po kilkunastu 
latach pojawia się nowa kon-
cepcja, nowy pomysł, który 
zmienia zasady dofinansowa-
nia i zabiera nam pieniądze. 
Ta sprawa dotyczy nie tylko 
nas ale naszych dzieci, dla 
których te pieniądze będą 
miały duże znaczenie. Liczę 
także na pomoc Prezydenta 
RP, posłów i senatorów.

Przejdźmy do inwesty-
cji. Za moment rusza naj-
większa w tej kadencji, mam 
na myśli budowę nowocze-
snego przedszkola. Jak wy-
gląda plan realizacji tego 
zadania?

Budowa pasywnego przed-
szkola to faktycznie największa 
inwestycja, jaką realizujemy 
podczas tej kadencji. Wartość 
tego przedsięwzięcia wraz 
z kwotą dofinansowania, 
jaką udało nam się pozyskać, 
to ponad 10 mln złotych. 
Umowa na wykonanie zada-
nia w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” została podpisa-

na w lipcu bieżącego roku. 
System „zaprojektuj i wybu-
duj” oznacza, że wyłoniony 
w postępowaniu przetargo-
wym Generalny Wykonaw-
ca, w pierwszej kolejności 
przystąpił do opracowania 
dokumentacji projektowej 
oraz uzyskania pozwolenia na 
budowę. Zgodnie z zatwier-
dzonym harmonogramem 
prac do końca grudnia 2017r. 

wykonane zostaną funda-
menty. Roboty budowlane 
oraz wyposażenie budynku 
przedszkola powinny zakoń-
czyć się do 30 czerwca 2018 r. 
Następnie Generalny Wyko-
nawca przystąpi do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie 
budynku. Ma na to czas do 28 
sierpnia 2018r. Zatem jak wi-
dać harmonogram prac prze-
widuje, że od września przy-
szłego roku przedszkolaki 
z terenu gminy będą uczęsz-
czać już do nowego budynku 
przedszkola.

Przy wykorzystaniu środ-
ków zewnętrznych z Powiato-
wego Urzędu Pracy utworzyli 
Państwo grupę pracowników 
fizycznych, który robią wie-
le dobrego. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu powstały m.in. 
zaplecza sportowe w Sulmie-
rzycach i Dworszowicach Pa-
koszowych. Co jeszcze udało 
się zrobić?

To prawda, pracownicy Ci 
robią dużo dobrego dla naszej 
gminy. Nie tylko wybudowali 
zaplecza sportowe, ale i wyko-
nują wiele prac remontowych. 
Na przełomie maja i czerwca 
bieżącego roku zakończono re-
mont pomieszczeń w budynku 
OSP Sulmierzyce, gdzie wyko-
nano również nowe ogrodze-

nie placu wokół budynku wraz 
z bramą wjazdową. 

Pracownicy remontują 
również budynki komunal-
ne, dzięki ich pracy w ostat-
nim czasie udało się odnowić 
budynki w Bogumiłowicach 
i Eligiowie. W Bogumiłowi-
cach zakres prac obejmował 
m.in. docieplenie podłóg, 
wykonanie nowych wyle-
wek, montaż płytek i paneli 

podłogowych oraz gipso-
wanie i malowanie ścian. 
Natomiast remont budynku 
komunalnego w Eligiowie 
polegał m.in. na budowie 
nowej łazienki, doprowadze-
niu instalacji wodnej i kana-
lizacyjnej, budowie instalacji 
centralnego ogrzewania czy 
wymianie okien i drzwi. Do-
celowo w wyniku tych prac 
powstanie jedno mieszkanie 
socjalne w Bogumiłowicach 
oraz jedno w Eligiowie. Po-
nadto na wniosek miesz-
kańców budynków komu-
nalnych w Woli Wydrzynej 
i Eligiowie wykonano nowe 
ogrodzenia wraz z bramami 
wjazdowymi.

Mam nadzieję, że w ko-
lejnych latach prace wyko-
nywane przez tą grupę pra-
cowników będą postępowały 
w podobnym tempie. Jestem 
bardzo zadowolony, że po-
siadamy pracowników, któ-
rzy potrafią wykonywać tego 
typu prace, dzięki czemu nie 
musimy posiłkować się fir-
mami zewnętrznymi, a co za 
tym idzie, możemy znacząco 
obniżyć koszt prac remonto-
wych i budowlanych.

Wciąż duże pieniądze 
z budżetu gminy przezna-
czane są na politykę proz-

drowotną. Ośro-
dek zdrowia ma 
coraz szerszą 
ofertę bezpłat-
nych usług. 
Oczywiście zdro-
wie mieszkańców 
jest priorytetem 
w naszej gminie. 
Znajdujemy się 
w sąsiedztwie 
dużych zakładów 
przemysłowych 
co niestety nega-
tywnie oddziału-

je również na nasze zdrowie. 
Staramy się niwelować to 

oddziaływanie realizując pro-
jekty proekologiczne, takie 
jak montaż kolektorów sło-
necznych czy obecnie kotłów 
5 klasy, charakteryzujących 
się oszczędnością energii za-
wartej w paliwie. Kotły te są 
jednocześnie przyjazne dla 
środowiska.

Na początku 2016 r. Rada 

Gminy przyjęła Gminny Pro-
gram Promocji i Profilaktyki 
Zdrowia na lata 2016 – 2021. 
Celem strategicznym pro-
gramu jest wydłużenie życia, 
poprawa zdrowia i związanej 
z nim jakości życia miesz-
kańców gminy Sulmierzyce. 
Głównym realizatorem za-
łożeń programu jest siłą rze-
czy Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Sulmierzycach. Organi-
zuje on programy profilak-
tyki wczesnego wykrywania 
chorób nowotworowych, 
przeprowadza szczepienia 
ochronne np. przeciw grypie 
czy wirusowi HPV. Dzieci 
w wieku 5 – 13 lat mają za-
pewnioną bezpłatną opiekę 
dentystyczną. Działa również 
poradnia żywieniowa, któ-
rej celem jest poradnictwo 
i upowszechnianie wiedzy na 
temat zasad zdrowego od-
żywiania, zarówno podczas 
prawidłowego stanu zdrowia, 
jak i wówczas kiedy coś nam 
dolega.

Największe projekty wpi-
sujące się w Program Pro-
mocji i Profilaktyki Zdrowia 
w 2017 r. to udział gminy 
w projekcie Fundacji Lotto 
„Kręcimy kilometry dla Sul-
mierzyc”, w którym udział 
wzięło prawie pół tysiąca 
osób a znakomitą większość 
stanowili mieszkańcy naszej 
gminy. W 2017 r. zakupiono 
nowoczesny aparat ultraso-
nograficzny. Dzięki temu każ-
dy mieszkaniec naszej gminy 
może mieć wykonane bez-
płatnie badanie USG przez 
lekarza specjalistę posiadają-
cego certyfikat akredytacyjny 
Polskiego Lekarskiego To-
warzystwa Radiologicznego. 
Badanie takie są wykonywane 
na podstawie kwalifikacji le-
karzy pracujących w Ośrodku 
Zdrowia ale również na pod-
stawie skierowań od innych 
lekarzy specjalistów.

Będziemy starać się stale 
poszerzać pakiet tych usług 
dla naszych mieszkańców. Na 
ukończeniu jest strona inter-
netowa SPGOZu, na której 
będzie można dowiedzieć się 
więcej szczegółów i zapoznać 
z ofertą Ośrodka Zdrowia.

Wraz z innymi gminami będę starał się 
obronić dotychczasowe zasady wypła-
ty środków z tytułu eksploatacji złóż, 
mam też wsparcie w Radzie. 
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Dużym zainteresowa-
niem cieszą się wszelkie 
zawody strzelectwa sporto-
wego i kursy patentów na 
posiadanie broni. Skąd takie 
propozycje dla mieszkań-
ców?

Jak Pan redaktor zauwa-
żył jest to wynik dużego zain-
teresowania mieszkańców na-
szej gminy tą formą rekreacji. 
Tradycją staje się organizacja 
trzech dużych, jak na skalę 
gminną, imprez strzeleckich 
– zawody wiosenne na po-
czątek sezonu, Jesień z 10ką 
i Sulmierzycka Liga Strze-
lecka. Zawody osiągają już 
rangę wojewódzkich i mamy 
nadzieję, że na stałe wpiszą 
się w kalendarz Łódzkiego 
Związku Strzelectwa Sporto-
wego. 

Dużym zainteresowa-
niem cieszą się również 
zawody strzelectwa pneu-
matycznego na festynach or-
ganizowanych przez gminę. 
Każdy może sprawdzić swoje 
umiejętności w rywalizacji ze 
swoim sąsiadem czy kolegą. 

Duży wzrost zaintereso-
wania strzelectwem sporto-
wym u nas to wynik nawią-
zanej współpracy z klubem 
strzeleckim 10-ka z Radom-
ska. Jest to jeden z najprężniej 
działających klubów w kraju 
i zrzeszający najwięcej człon-
ków w województwie łódz-
kim. Co ważne posiada on 
jako jeden z nielicznych rów-
nież sekcję młodzieżową, któ-
ra odnosi sukcesy o zasięgu 
krajowym –jeden z młodzi-
ków jest aktualnym Mistrzem 
Polski w konkurencji pistolet 
pneumatyczny. Nie ukrywam, 
że chcemy stworzyć takie wa-
runki dla młodzieży w naszej 
gminie, żeby to i ona mogła 
walczyć w przyszłości o po-
dobne sukcesy.

Jak już wspomniałem 
współpraca z Prezesem klu-
bu 10-ka Sławomirem Dzie-
gieciem układa się bardzo 
dobrze więc gmina pomaga 
w organizacji kursów na pa-
tenty i licencje strzeleckie 
użyczając sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy. Pomagamy 
w ten sposób z myślą również 
o naszych mieszkańcach, któ-

rzy z różnych względów nie 
mogą dojechać do większych 
miast aby zdobyć uprawnie-
nia do posiadania licencji. 
Najbliższy taki egzamin na 
patent strzelecki odbędzie 
się u nas w dniach 24 – 25 
stycznia przyszłego roku. Jeśli 
będzie taka potrzeba to my-
ślę, że jeszcze jeden egzamin 
w 2018 r. w Sulmierzycach się 
odbędzie.

Właściwie powinienem 
o to zapytać wcześniej, ale 
lepiej późno niż wcale. Jak 
jest ze stanem dróg na tere-
nie gminy? Jakie konkretne 
działania w tym zakresie 
zostały podjęte w mijającym 
roku?

Staramy się systema-
tycznie poprawiać stan dróg 
na terenie gminy. W tym 
roku zakończono przebudo-
wę dróg dojazdowych oraz 
gminnych o długości ponad 4 
km w Dworszowicach Pako-

szowych. Całkowity koszt re-
alizacji tego zadania to ponad 
2 mln zł. Ponadto mając na 
uwadze głównie bezpieczeń-
stwo pieszych, poruszających 
się wzdłuż drogi gminnej 
w Dworszowicach Pakoszo-
wych, podjęliśmy decyzję 
o budowie chodnika. Termin 
zakończenia prac z tym zwią-
zanych to 29 czerwca 2018 r.

Jeśli chodzi o działania 
mające na celu poprawę sta-
nu dróg, to w tym roku uda-
ło się także wykonać nową 
nawierzchnię na ulicy Bia-
łodrzew w Sulmierzycach, 
utwardzono też zjazdy kost-
ką betonową do granicy pasa 
drogowego. Prace zakończo-
no we wrześniu bieżącego 
roku.

Drobnym sukcesem, ale 
pozwalających odetchnąć 
i radnym i urzędnikom jest 
uzyskanie przez gminę her-
bu, którego brak był wize-

runkową bolączką. To była 
droga przez mękę, ale opła-
cało się?

Gdy obejmowałem urząd 
Wójta Gminy jednym z pierw-
szych działań podjętych prze-
ze mnie było  przygotowanie 
projektu herbu i jego zaak-
ceptowanie przez Komisję 
Heraldyczną. Gmina Sulmie-
rzyce była jedną z niewielu, 
która nie posiadała własnych 
symboli. Pierwszym krokiem 
w tej sprawie było zawar-
cie umów z osobami, które 
w sposób rzeczowy i niezwy-
kle kompetentny przygotują 
uzasadnienie merytoryczne 
oraz projekt graficzny. Mozol-
na praca heraldyków trwała 
wiele miesięcy, aż w końcu 
otrzymaliśmy gotowy ma-
teriał, który został przedsta-
wiony Komisji Heraldycznej. 
Niestety, niezależnie od nas, 
prace nad oceną wniosku 
trwały bardzo długo. W tym 
czasie dopytywaliśmy o stan 
zaawansowania prac,  niestety 
bez żadnej odpowiedzi. 

W tym czasie pojawiła się 
również propozycja wykorzy-
stania herbu rodu Sulmier-
skich. Członkowie Komisji 
Heraldycznej podtrzymali 
jednak stanowisko, iż wyko-
rzystanie herbu rodowego jest 
sprzeczne z ogólnie przyjęty-
mi zasadami heraldycznymi. 
Po zaakceptowaniu uwag, 
projekt w ostatecznym kształ-
cie w kwietniu bieżącego roku 
został pozytywnie zaopinio-
wany. Po podjęciu uchwały 
przez Radę Gminy w Sulmie-
rzycach możemy posługiwać 
się herbem i flagą. 

Obecnie jesteśmy na eta-
pie przygotowywania projek-
tu sztandaru gminy, którego 
przyjęcie musi zostać poprze-
dzone pozytywną opinią Ko-
misji Heraldycznej. Mam 
nadzieję, iż tym razem nie 
będziemy zmuszeni czekać 
tak długo.

Tradycyjnie na koniec 
rozmowy podsumowującej 
rok pracy w samorządzie, 
pytam Pana jakie są plany 
na najbliższy rok, noworocz-
ne postanowienia Wójta, no 
i czego życzy Pan mieszkań-
com w 2018 roku?

Podobnie jak każdego 
roku plany jako włodarza gmi-
ny są bardzo ambitne. Wierzę, 
że przy owocnej współpra-
cy z Radą Gminy uczynimy 
kolejne kroki ku rozwojowi 
gminy. Oprócz wspomnianej 
budowy przedszkola pozy-
skaliśmy środki na realizację 
projektu, w ramach które-
go nastąpią m .in. aranżacja 
parku przy ul. Słonecznej, 
aranżacja deptaka w centrum 
Sulmierzyc, zagospodarowa-
nie parku przy rondzie, wy-
budowanie ścieżek pieszo 
– rowerowych w kierunku 
Dygudaja oraz Chorzenic, 
strzelnicy czy nowych punk-
tów sportowych. Przed nami 
następny rok imprez sporto-
wych i plenerowych, kolej-
na Cepeliada z gwiazdami, 
jakich jeszcze u nas nie było. 
Bardzo ważne dla mnie jest 
dalsze pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych. Jesteśmy 
w trakcie przygotowywania 
wniosków na szeroko pojętą 
oświatę. Chciałbym wyko-
rzystać środki zewnętrzne na 
ochronę środowiska, przede 
wszystkim na montaż paneli 
fotowoltaicznych. Czeka nas 
rok wielu wyzwań ale jestem 
przekonany, że dotychcza-
sowe przedsięwzięcia po-
zwolą na spokojne patrzenie 
w przyszłość i wykorzystanie 
wszystkich szans i możliwo-
ści. W dalszym ciągu jesteśmy 
otwarci na sugestie i podpo-
wiedzi ze strony mieszkań-
ców. Wierzę, że wszystkim 
nam zależy na jak najlepszym 
rozwoju gminy.  

Drodzy Państwo, z oka-
zji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia składam 
wszystkim najserdeczniejsze 
życzenia. Przede wszystkim 
zdrowia, szczęścia, ale także 
realizacji planów i spełnienia 
marzeń, tych małych i tych 
większych. Niech ten świątecz-
ny okres pozwoli odetchnąć 
od codziennych obowiązków 
i upłynie w rodzinnej i ser-
decznej atmosferze.
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Termomodernizacja świetlicy 
wiejskiej w Ostrołęce

Wychodząc naprze-
ciw potrzebom zarówno 
mieszkańców jak i przyjezd-
nych gości podjęto decyzję 
o rozbudowie parkingu przy 
cmentarzu zlokalizowanym 
przy ul. Strażackiej w Sulmie-
rzycach.

Na realizację zadania zo-
stał ogłoszony przetarg, w wy-
niku którego wybrana została 
oferta złożona przez firmę 
Rol-Bud Elżbieta Grabiszew-
ska z siedzibą w Szczercowie.

Zakres zamówienia 
obejmuje budowę parkingu 
z miejscami postojowymi, no-
wego odcinka chodnika o na-
wierzchni z kostki betonowej, 
przebudowę istniejącego 
zjazdu oraz budowę nowego 
zjazdu. Miejsca postojowe wy-
konane zostaną o nawierzchni 
z betonowych płyt ażurowych 
w kolorze szarym. Otwory 
w kostce ażurowej wypełnio-
ne zostaną kruszywem frak-

cji 5-8mm. Dojazd do miejsc 
postojowych zapewniony 
zostanie poprzez jezdnię ma-
newrową jednokierunkową 
parkingu o szerokości 4,0 m 
oraz o nawierzchni z betono-
wej kostki brukowej w kolorze 
grafitowym. Parking po ob-
wodzie obramowany zostanie 
betonowymi krawężnikami 
drogowymi typu lekkiego 
15x30x100cm i 15x22x100. 
Planowany termin zakończe-
nia realizacji powyższego za-
dania to grudzień 2017r.

Inwestycję zrealizowano  
dzięki współpracy z Gminą 
Kleszczów z którą w dniu 
12.06.2017 r. została zawar-
ta umowa. Na mocy podpi-
sanego dokumentu Gmina 
Kleszczów zobowiązała się do 
przekazania na konto Gminy 
Sulmierzyce pomocy finanso-
wej w wysokości 200 tys. zł.

Rozbudowa parkingu 
przy cmentarzu 

W listopadzie podpisa-
no protokół odbioru robót 
budowlanych na budynku 
Świetlicy wiejskiej w Ostro-
łęce. Budynek został poddany 
termomodernizacji. Wykona-
no nowe pokrycie dachu, do-
cieplono ściany zewnętrzne, 
dach oraz podłogę. Wymie-
niona została również stolarka 

otworowa. Zmodernizowano 
instalację centralnego ogrze-
wania oraz przygotowania 
ciepłej wody użytkowej zasi-
lane gazem.

Wykonawcą inwestycji 
była Firma Remontowo – Bu-
dowlana „BATOREX” s.c.,  
z/s, 42 – 160 Krzepice. ul. 
Broniewskiego 6.

Teren przyległy wokół 
budynku został zagospodaro-
wany pod miejsca parkingowe 
poprzez wykonanie utwardze-
nia kostką betonową. Tereny 
zielone obsiano trawą.

Koszt wykonania inwe-
stycji to 589 tys. zł

Zaplecze sportowe w Sulmierzycach
24 listopada uzyskano po-

zwolenie na użytkowanie obiektu 
zaplecza sportowego w Sulmie-
rzycach zlokalizowanego przy 
boisku sportowym. Na piętrze 
budynku urządzona zostanie si-
łownia. Z obiektu korzystać będą 
piłkarze klubu Unia Sulmierzyce, 
goście biorący udział w rozgryw-
kach oraz wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy.

Budynek w stanie su-
rowym oraz elewacja ze-
wnętrzna były realizowane 
systemem gospodarczym 
przez pracowników Urzędu 
Gminy w Sulmierzycach. 
Teren wokół budynku został 
utwardzony poprzez wyko-
nanie dojść i opaski wokół 
budynku, przyległe tereny 
zostały obsiane trawą.

Prace wykończeniowe 
wewnętrzne zostały zleco-
ne na podstawie przetargu 
zewnętrznej firmie. Wyko-
nawcą inwestycji była Firma 
Remontowo – Budowlana 
„BATOREX” s.c., z/s ul. Bro-
niewskiego 6, 42 – 160 Krze-
pice. Budowa chodnika 

w Dworszowicach Pakoszowych 
wraz z wykonaniem organizacji ruchu

Kontynuując przebudowę 
dróg w miejscowości Dwor-
szowice Pakoszowe i mając na 
uwadze głównie bezpieczeń-
stwo pieszych poruszających 
się wzdłuż drogi gminnej po 
terenie o zwartej zabudowie 
w miejscowości Dworszowi-
ce Pakoszowe podjęto decyzję 
o realizacji inwestycji polega-
jącej na budowie chodnika.

Zadanie będzie realizo-
wane przez firmę Rol-Bud 
Elżbieta Grabiszewska z sie-
dzibą w 97-420 Szczerców 
ul. Praga 50.

Planowany termin za-
kończenia prac to 29 czer-
wiec 2018 r.
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Pasywne przedszkole
W trybie procedury prze-

targowej Gmina Sulmierzyce 
wyłoniła firmę, która w syste-
mie „zaprojektuj i wybuduj” 
wykona budynek przedszkola 
wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną w Sulmie-
rzycach. Jest to Konsorcjum 
Firm: Lider – Piotr Macha-
lewski i Witold Świtkowski 
Przedsiębiorstwo Budowlano 
– Usługowe „WIKTOR” Sp. 
J. z/s w Radomsku, ul. Ko-
lejowa 8, Partnerzy Konsor-
cjum: ECO-TEAM Sp. z o.o. 
Sp. k. z/s w Częstochowie, ul. 
Poselska 30 oraz  „CZ.P.B.P. 
Przemysłówka” Spółka Ak-
cyjna z/s w Częstochowie, ul. 
Pułaskiego 25. Kompleksowy 
nadzór inwestorski nad re-
alizacją powyższego zadania 
(etap projektowania i wyko-
nywania robót) powierzono 
Panu Tomaszowi Przybylskie-

mu prowadzącemu działal-
ność gospodarczą pod nazwą 
BICO GROUP Tomasz Przy-
bylski z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Staniewickiej 1 lok. 2. 

W listopadzie br. rozpoczęły 
się prace budowlane, które 
planowo mają zakończyć się 
w czerwcu 2018r.Budowa oświetlenia drogowego 

w Dworszowicach Pakoszowych
Droga gminna (dz. nr 

ewid. 486) w miejscowości 
Dworszowice Pakoszowe 
nie posiadała linii oświetle-
nia drogowego. 

Mając na uwadze wnio-
ski mieszkańców zdecy-
dowano o konieczności jej 
budowy. 

Dziewięć lamp oświe-
tleniowych w efekcie po-
prawi widoczność i bez-
pieczeństwo na drodze. Na 
zadanie przeznaczono kwo-
tę 89.790 zł. 

Nowa ścieżka w Bielikach
W sierpniu br. zostały 

zakończone prace przy bu-
dowie ścieżki jednokierun-
kowej w miejscowości Bie-
liki w ramach przebudowy 
istniejącego pasa drogowego 
drogi powiatowej Nr 3509E. 
Zakres prac obejmował bu-
dowę ścieżki rowerowej sze-
rokości 1,5m z kostki beto-
nowej, remont istniejących 

zjazdów, przepustu i rowu 
oraz wykonanie oznakowa-
nia pionowego i poziomego. 
Wykonawcą robót była firma 
BRUKMAR S.C. Marcin De-
ska, Mariusz Wąs z siedzibą 
w Kłobucku przy ul. Ogrodo-
wej 41. Koszt inwestycji wraz 
z nadzorem inwestorskim to 
175.783 zł.

Strategia na lata 2017-2023
Rada Gminy Sulmierzyce 

uchwałą Nr XXXVII/223/2017 
z dnia 26.06.2017 r. przyjęła 
„Strategię Rozwoju Gminy Sul-
mierzyce na lata 2017-2023”. 
Jest to podstawowy, dla jed-
nostki samorządu terytorialne-
go, dokument polityki rozwoju 
lokalnego. 

Ze względu na zmieniające 
się zewnętrzne i wewnętrzne 
uwarunkowania rozwoju gmi-
ny Sulmierzyce oraz trwającą 
perspektywę finansową UE, 

władze samorządowe gminy 
podjęły decyzję o konieczno-
ści takiego zaplanowania roz-
woju gminy, by zarówno cele 
rozwoju, kierunki działań oraz 
planowane zadania wpisywały 
się w ramy wyznaczone przez 
strategiczne dokumenty wyż-
szego rzędu, w tym szczebla 
powiatowego, wojewódzkiego, 
krajowego i unijnego.

Zakup ciągnika NEW HOLLAND
W roku 2017 Gmina Sul-

mierzyce zakupiła fabrycz-
nie nowy ciągnik New Hol-
land model Boomer 35 wraz 
z zamiatarką, posypywarką 
soli i piasku oraz spychaczem 
czołowym. Sprzęt dostarczyło 
P.H.U.P ,,AGROS-WROŃ-
SCY’’ za łączną kwotę w wyso-
kości  118.264,50 zł brutto. 

Zakupiony sprzęt pozwoli 
na sprawniejsze prowadze-
nie prac związanych z utrzy-

maniem chodników, ścieżek 
pieszo-rowerowych i terenów 
utwardzonych na terenie gmi-

ny, zarówno w okresie wiosen-
no-letnim, jak i zimowym.
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Platforma dla osób 
niepełnosprawnych
już jest 

Celem umożliwienia do-
stępu do Urzędu Gminy w Sul-
mierzycach osobom niepełno-
sprawnym wykonano montaż 
podnośnika platformowego 
dla osób niepełnosprawnych 
na płycie fundamentowej. Na 
realizację przedmiotowego 
zadania została podpisana 
umowa z firmą LIFT PLUS 
PL Kaczmarczyk Sp. j. z sie-
dzibą w 42–263 Wrzosowa, ul. 
Strażacka 33. Wynagrodzenie 
za wykonanie całości przed-
miotu zamówienia wyniosło 
59.599, 65 zł. 

Ulica Białodrzew
zyskała nowy wygląd

Prace budowlane związane 
z wykonaniem nowej nakład-
ki z betonu asfaltowego wraz 
z lokalnymi poszerzeniami do 
docelowej szerokości 4m, wy-
konaniem obustronnego obra-
mowania jezdni krawężnikiem 
najazdowym, utwardzeniem 
zjazdów do granicy pasa dro-
gowego kostką betonową oraz 
plantowanie poboczy zakoń-

czono we wrześniu br. 
Wyłonionym w drodze 

przetargu wykonawcą ro-
bót było P.U.H. „DOMAX” 
Arkadiusz Mika z siedzibą 
w Boronowie. Koszt wyko-
nania inwestycji wraz z nad-
zorem inwestorskim wyniósł 
194.315,61 zł.

Remont pomieszczeń w budynku OSP
Na przełomie maja i czerw-

ca bieżącego roku zakończono 
remont pomieszczeń w budyn-
ku OSP w miejscowości Sul-
mierzyce. Prace remontowe 
polegały na położeniu nowych 
płytek w pomieszczeniach wc 
oraz na korytarzu. Wymienio-
no drzwi wewnętrzne na klat-
ce schodowej oraz balustradę. 
Ponadto zamontowano nową 
armaturę w pomieszczeniach 
wc oraz oświetlenie. Wygipso-
wano i pomalowano ściany na 
klatce schodowej. Wykonane 
prace w znaczny sposób  wpły-
nęły na poprawę estetyki po-
mieszczeń. Gmina Sulmierzy-
ce przeznaczyła na wykonanie 

remontu pomieszczeń kwotę 
25.290 zł. Oprócz prac remon-
towych wykonano również 
nowe ogrodzenie placu wokół 
budynku wraz z nową furtką 

i bramą wjazdową. Na wy-
konanie nowego ogrodzenia 
przeznaczono kwotę 12.439 zł.

Autobus AUTOSAN
od gminy Kleszczów

25 września 2017 r. Gmina 
Kleszczów przekazała nieod-
płatnie Gminie Sulmierzyce 
autobus marki AUTOSAN 
A1010T. Darowizna przedmio-
towego pojazdu została zre-
alizowana zgodnie z Uchwałą 

Nr XXXV/331/2017 Rady 
Gminy Kleszczów z dnia  
5 września 2017 r. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej 
jednostce samorządu teryto-
rialnego. 

Minęły trzy lata 
w nowym budynku

Minęły trzy lata działalno-
ści  biblioteki w nowym budyn-
ku, a my w dalszym ciągu nie 
zwalniamy tempa. Rok 2017 
zaowocował wieloma wydarze-
niami kulturalnymi, skierowa-
nymi do wszystkich grup wie-
kowych.  Odbywają się zajęcia 
stałe, cykliczne jak i takie, które 
przygotowujemy w odpowiedzi 
na potrzeby naszych małych lub 
całkiem dużych czytelników. 
Choć nie sposób wymienić tutaj 
wszystkich działań przypomnij-
my  te   najważniejsze.

Klub Malucha jest dumą 
naszej biblioteki. W tej chwili 
funkcjonują dwie grupy naj-
młodszych wielbicieli biblio-
teki, którzy spotykają się przez 
cały rok, bawią, poznają świat 
i środowisko  rówieśnicze, roz-
wijają swoje zdolności. 

Dzieci i młodzież szkolna  
ma możliwość skorzystania 
z naszych zajęć podczas godzin 
lekcyjnych jak i popołudnio-
wych.  Zapraszamy młodych 
czytelników do udziału m. In.: 
w spotkaniach  autorskich, 
realizowanych projektach, 
lekcjach bibliotecznych . Po-
południami dla chętnych  odby-
wają się dwa razy w miesiącu 
zajęcia plastyczne oraz próby 
Orkiestry Dętej i nowo utwo-
rzonej sekcji werblistów dwa 
razy w tygodniu. Podczas prób 
młodzież ma możliwość szlifo-
wania swoich umiejętności po 
to, aby móc godnie reprezento-
wać naszą gminę w powiecie, 
województwie i kraju. W tym 
roku Gminna Orkiestra Dęta 
uświetniła wiele uroczystości 
gminnych oraz kościelnych, 
dała koncert podczas Dożynek 
w Dworszowicach Pakoszo-
wych, w Blachowni, pożegna-
nia lata w Sędziszowie. Młodzi 

muzycy odbyli również letnie  
warsztaty muzyczne w Klusz-
kowcach. 

Dla dorosłych czytelników  
posiadamy szeroki wachlarz 
możliwości. Z myślą  o kobie-
tach zostały utworzone warszta-
ty artystyczne, gdzie uczestnicz-
ki raz w miesiącu mogą w miłej 
atmosferze tworzyć swoje 
dzieła. Specjalnie dla męskiej 
części publiczności odbyło się 
spotkanie autorskiej z gwiazdą 
piłki nożnej Andrzejem Szar-
machem i Jackiem Kurowskim. 
Jak co roku hucznie obchodzi-
liśmy Dzień Kobiet tym razem 
w rytmach włoskich przebo-
jów. Wyjazdy do teatru, projekt 
„Z biblioteką zwiedzamy Pol-
skę” dzięki któremu w tym roku 
byliśmy w Toruniu czy Polska 
Noc Kabaretowa w opolskim 
amfiteatrze na stałe wpisały się 
do bibliotecznego kalendarza.

Nasza biblioteka to także 
miejsce gdzie miło i aktywnie 
czas spędzić mogą całe rodziny. 
Jednym ze sposobów aktyw-
nego uczestnictwa w gronie 
czytelników jest rajd rowero-
wy „Odjazdowy bibliotekarz”,  
w tym roku wspólnie dokręci-
liśmy aż do Siemkowic poko-
nując 50 kilometrów. Koncert 
Kolęd i Pastorałek czy Koncert 
Jesienny jest świetną propozy-
cją na spędzenie razem popo-
łudnia. 

Warto wspomnieć, iż na-
szymi działaniami zaintere-
sowała się Biblioteka Woje-
wódzka w Łodzi zapraszając 
nas do wygłoszenia prezenta-
cji ” Biblioteka przestrzenią 
kształtowania kultury czytel-
niczej młodych ”podczas spo-
tkania bibliotekarzy z całego 
województwa.
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Programy zdrowotne
Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców 
i dbając o ich zdrowie gmina 
Sulmierzyce stara się zapewnić 
im należytą opiekę zdrowotną. 
W tym celu realizuje szereg 
działań, m.in.:

* szczepienia przeciw 
HPV

W trosce o zdrowie miesz-
kańców gminy Sulmierzyce 
w tym roku poszerzono „Pro-
gram profilaktyki zakażeń wi-
rusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV) na lata 2013-2017”. 
Obejmuje on obecnie szcze-
pienia przeciw wirusowi bro-
dawczaka ludzkiego (HPV) 
nie tylko 13-letnich dziewcząt 
ale i chłopców. 

* szczepienia przeciw 
grypie

W ramach kontynuacji 
programu zdrowotnego pn. 
„Szczepienia ochronne prze-
ciw grypie” mieszkańcy gmi-
ny Sulmierzyce w dniach od 
10 września do 20 listopada 
2017 r. mogli skorzystać 
z bezpłatnych szczepień prze-
ciw grypie przeprowadza-
nych w Samodzielnym Pu-
blicznym Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Sulmierzycach. 
Programem objęte były osoby 
zamieszkałe na terenie gminy 
Sulmierzyce, w pierwszej ko-
lejności osoby z grup ryzyka 
tj. dzieci od 6 do 59 miesiąca 
życia oraz osoby starsze – po-
wyżej 50 roku życia.

* zakup aparatu USG 
i bezpłatne badania

W tym roku zakupiono 
nowy przewoźny aparat ultra-
sonograficzny, charakteryzu-
jący się szerokim zastosowa-
niem zarówno w diagnostyce 
podstawowej, jak i bardzo 
specjalistycznej. Zawiera on 
oprogramowanie do badań 
narządów jamy brzusznej, 
narządów miednicy, badań 
z zakresu ginekologii i po-
łożnictwa, kardiologii, badań 
małych i powierzchownie 

położonych narządów oraz 
badań z zakresu urologii, or-
topedii i neurologii. Wartość 
sprzętu wraz z wyposażeniem 
to  199 800 zł. 

W ramach „Gminnego 
Programu Promocji i Profi-
laktyki Zdrowia” – na zaku-
pionym sprzęcie – w Ośrod-
ku Zdrowia wykonywane są 
bezpłatne badania USG dla 
mieszkańców przez leka-
rza posiadającego certyfikat 
akredytacyjny Polskiego Le-
karskiego Towarzystwa Ra-
diologicznego.

Badania wykonywane są 
na podstawie kwalifikacji le-
karzy pracujących w Ośrodku 
Zdrowia a także na podstawie 
skierowań od innych lekarzy 
specjalistów.

Więcej informacji można 
uzyskać pod nr telefonu reje-
stracji Ośrodka Zdrowia  600 
019 786 lub (44) 68-46-036.

* dyżur lekarza psy-
chiatry

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych w Sulmierzycach 
informuje, iż w miesiącach 
listopadzie i grudniu 2017 r. 
w Samodzielnym Publicznym 
Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Sulmierzycach przyjmuje 
lekarz psychiatra Alena Pie-
trzak.

Lekarz dyżuruje w każdy 
drugi i czwarty poniedziałek 
miesiąca w godz. od 16:00 
do 18:00. Zapisy w rejestra-
cji SPGOZ Sulmierzyce – tel. 
(44) 684 60 36 lub 600 019 
786. Dla mieszkańców gminy 
Sulmierzyce konsultacje są 
bezpłatne.

* poradnia żywieniowa
Pragniemy również 

przypomnieć, że od 2016 r. 
w gminie Sulmierzyce działa 
poradnictwo z zakresu pra-
widłowego odżywania i jego 
wpływu na stan zdrowia. 
Porady udzielane są przez 
Sławomirę Tokarską – wy-
kwalifikowaną specjalistkę 

z zakresu zdrowia publiczne-
go oraz diagnostyki laborato-
ryjnej. Bezpłatne dla miesz-
kańców gminy konsultacje są 
udzielane w budynku SPGOZ 
w Sulmierzycach. Zapisy pod 
nr telefonu 604 109 037.

* lekarz stomatolog
Dzieci w wieku od 5 do 

13 lat zamieszkałe na terenie 
gminy Sulmierzyce uprawnio-
ne są do bezpłatnego korzy-
stania z „Gminnego programu 
profilaktyki próchnicy dla 
dzieci”. W ramach tego pro-
gramu zdrowotnego przepro-
wadzane są badania stomato-
logiczne, instruktaż higieny 
jamy ustnej, profilaktyka 
fluorkowania oraz lakowania 
zębów stałych. Realizacją ww. 
zadania zajmuje się lekarz sto-
matolog – Łukasz Biesaga.

* rehabilitacja
W Samodzielnym Pu-

blicznym Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Sulmierzycach 
w ramach „Gminnego Pro-
gramu Promocji i Profilakty-
ki Zdrowia” wykonywane są 
również świadczenia zdrowot-
ne z zakresu rehabilitacji i ma-
sażu na rzecz mieszkańców 
gminy Sulmierzyce. Zabiegi 
rehabilitacyjne przeprowa-
dzane są przez Dorotę Gła-
dysz-Pacudę – prowadzącą 
Specjalistyczny Gabinet Re-
habilitacyjny.

* lekarz ginekolog
Mieszkanki gminy Sul-

mierzyce mogą bezpłatnie 
skorzystać z usług lekarskich 
z zakresu ginekologii – udzie-
lania konsultacji i porad spe-
cjalistycznych z zakresu gi-
nekologii oraz prowadzenia 
badań usg ginekologicznego. 
Konsultacje i badania prze-
prowadzane w Samodzielnym 
Publicznym Gminnym Ośrod-
ku Zdrowia w Sulmierzycach 
przez Roberta Skalskiego – le-
karza specjalistę położnictwa 
i ginekologii.

Zakup nowego 
wozu strażackiego 
dla OSP Chorzenice

19 sierpnia podczas uro-
czystości stulecia istnienia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Chorzenice nastąpiło prze-
kazanie oraz poświęcenie 
zakupionego samochodu ra-
towniczo – gaśniczego marki 
IVECO Eurocargo. Funda-
mentem dla realizacji tego 
zakupu była pozyskana dota-
cja z budżetu Gminy Sulmie-
rzyce w wysokości 498 150 
zł, dostawcą natomiast zo-
stała firma STAR SAN DUO 
z siedzibą w Starachowicach. 
Nowy samochód z napędem 
4 × 4 oraz wciągarką nie tyl-
ko może wszędzie wjechać, 
ale mając zbiornik na 3,5 tys. 
l wody, działko wodno - pia-
nowe oraz autopompę będzie 
mógł zdusić pożar w zarodku 
zanim rozprzestrzeni się na 
większy obszar. Zakupiony 
pojazd zastąpił wyeksploato-
wany, ponad 30-letni samo-
chód ratowniczo-gaśniczym 
marki „Kamaz”, którego 
wiek i stan techniczny wpły-

wały negatywnie na efektyw-
ność akcji gaśniczych oraz 
na bezpieczeństwo samych 
strażaków. Pojawienie się 
nowego pojazdu ratowniczo 
- gaśniczego przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony środo-
wiska oraz bezpieczeństwa 
mieszkańców, nie tylko gmi-
ny Sulmierzyce ale również 
gmin sąsiednich. Nabyty 
pojazd pozwoli sprawnie po-
dejmować akcje oraz szyb-
ciej dotrzeć strażakom na 
miejsce zagrożenia, dzięki 
czemu będzie można szybciej 
zahamować niszczącą siłę 
żywiołu, maksymalnie ogra-
niczyć straty w środowisku 
naturalnym oraz straty ma-
terialne. Ponadto nowy wóz 
strażacki polepszy warunki 
pracy strażaków oraz może 
stać się zachętą dla ludzi mło-
dych do wstąpienia w szeregi 
ochotniczej służby w OSP 
Chorzenice.
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Nowe zasady segregacji 
odpadów komunalnych

0d 1 lipca 2017 r. weszło 
w życie Rozporządzenie Mini-
stra Środowiska z 29 grudnia 
2016 r. w sprawie szczegółowe-
go sposobu selektywnego zbie-
rania wybranych frakcji odpa-
dów (Dz.U. z 2017 r., poz. 19).

Od 1 stycznia 2018 r. 
wszystkich właścicieli nieru-
chomości obowiązywać będą 
nowe zasady segregacji. Zgod-
nie z w/w ustawą, segregowane 
odpady komunalne należy zbie-
rać w pojemnikach lub workach 
do tego celu przeznaczonych 
o ujednoliconych kolorach 
oznaczenia. 

Do regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
gminy Sulmierzyce, wprowa-
dzono worek koloru niebieskie-
go na papier i tekturę z napisem 
„Papier” oraz pojemnik koloru 
brązowego z napisem „Bio” 
- odpady ulegające biodegra-
dacji i odpady zielone. Zmianie 
ulegnie napis na pojemniku na 
tworzywa sztuczne. Otrzyma 
on nazwę  „Metale i tworzywa 
sztuczne” - na odpady metali, 
tworzyw sztucznych oraz opa-
kowań wielomateriałowych. 
Przeznaczenie pozostałych po-
jemników nie ulegnie zmianie. 

UWAGA!: W pojemni-
ku z napisem „Zmieszane” 
nie będzie można gromadzić 
odpadów ulegających bio-
degradacji w tym odpadów 
zielonych. 

W zabudowie jednoro-
dzinnej w dalszym ciągu pre-
feruje się możliwość kompo-
stowania lub wykorzystania 
bioodpadów, w tym odpadów 
zielonych na własne potrzeby 
np. jako karma dla zwierząt. 
Dopiero w ostateczności, wy-
rzuć je do pojemnika na odpa-
dy biodegradowalne (BIO). 
PAMIĘTAJMY! Im większą 
ilość odpadów biodegrado-
walnych zagospodarujemy 
we własnym zakresie, tym 
mniejsze koszty poniesiemy 
na ich odbiór i zagospoda-
rowanie.

Ponadto, przetermino-
wane leki można dostarczać 
do PSZOK oraz do punktów 
aptecznych, które prowadzą 
zbiórkę leków – Apteka „ME-
DICUS” w Sulmierzycach 
przy pl. im. Gabriela Turskie-
go”. Do PSZOK mieszkańcy 
mogą dostarczać odpady po-
wstające w gospodarstwach 
domowych (nie mogą być to 
odpady pochodzące z działal-

ności gospodarczej) zlokali-
zowanych na terenie gminy 
Sulmierzyce a wymienione 
w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na te-
renie gminy Sulmierzyce. 
Prowadzący PSZOK może 
odmówić przyjęcia odpadów 
jeżeli podejrzewać będzie, iż 
odpady nie pochodzą z go-
spodarstw domowych lub gdy 
będą to odpady niewymienio-
ne w regulaminie. PSZOK 
otwarty jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.00 
do 15.00 oraz w soboty od 
8.00 do 16.00.

Worki po nawozach nie 
są odpadem komunalnym. 
Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, każdy rolnik 
ma obowiązek zwracania do 
sklepu opakowań po środ-
kach ochrony roślin. Tego 
odpadu nie można dostarczyć 
do PSZOK czy wrzucić do 
kosza.

Jednocześnie informuje 
się mieszkańców, iż prze-
prowadzane będą wybiórczo 
kontrole w zakresie prawidło-
wej segregacji odpadów. Kto 
nie będzie przestrzegał zasad 
segregacji podlegał będzie 
karze grzywny.

Więcej informacji znaj-
duje się na stronie interneto-
wej www.sulmierzyce.info

Nowe ogrodzenie wokół budynków komunalnych
Na wniosek mieszkań-

ców budynków komunalnych 
z miejscowości Wola Wydrzyna 
i Eligiów podjęto działania ma-
jące na celu wykonanie nowego 
ogrodzenia. Prace polegały na 
demontażu istniejących skorodo-
wanych elementów ogrodzenia 
i wykonaniu nowego panelowe-
go ogrodzenia wraz z bramami 
wjazdowymi. W/w prace gmina 
Sulmierzyce przeprowadziła we 

własnym zakresie przy udziale 
pracowników gospodarczych                               
i interwencyjnych. Nowe ogro-
dzenia poprawiły bezpieczeń-
stwo ograniczając dostęp dla 
osób postronnych oraz pozytyw-
nie wpłynęły na ogólną estetykę 
wokół budynków komunalnych. 
Gmina Sulmierzyce na realiza-
cje zadania przeznaczyła kwotę 
15 tys. zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej 
na terenie Gminy Sulmierzyce

Gmina Sulmierzyce w roku 
2017 rozbudowała sieć wodo-
ciągową w miejscowości Cho-
rzenice i Bieliki. 

Inwestycja została zrealizo-
wana w ciągu dróg gminnych 
i miała na celu zabezpieczenie 
potrzeb bytowo – gospodar-
czych i pożarowych, a w przy-
szłości możliwość doprowa-

dzenia wody do zabudowań 
zlokalizowanych na działkach 
wzdłuż przebiegu trasy nowo 
budowanych wodociągów. 

Przedsięwzięcie to zostało 
w całości zrealizowane przez 
pracowników Gminę Sulmie-
rzyce. Koszt inwestycji to 21 
tys. zł.

INFORMACJE

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia
W miesiącu październiku 

Gmina Sulmierzyce podpi-
sała umowę z firmę: Paweł 
Wlaźlak EL-BUD z siedzibą 
w 97-500 Radomsko ul. Orląt 
Lwowskich 52. Umowa doty-
czy budowy stacji podnoszenia 
ciśnienia wody w miejscowo-
ści Ostrołęka. Realizowana 
inwestycja ma na celu zwięk-
szenie ciśnienia wody w sieci 
wodociągowej oraz dostarcze-
nie odpowiedniej ilości wody 
dla mieszkańców miejscowo-
ści Ostrołęka i Piekary. Zakres 

prac obejmuje wykonanie 
instalacji elektrycznej, budyn-
ku technicznego w którym 
zostanie zainstalowany system 
pompowy wraz z układem 
sterującym i armaturą niezbęd-
ną do włączenia w istniejącą 
sieć. Planowane zakończenie 
budowy przewidziane jest na 
15 grudnia 2017 roku a kwo-
ta przeznaczona na realizację 
zadania wynosi 149.272,50 zł 
brutto. 

Przebudowa niezawodnionego 
zbiornika wodnego na Dygudaju

Z uwagi na to, iż teren 
gminy został osuszony przez 
działalność odkrywkową węgla 
brunatnego oraz tereny eksplo-
atacji pozostałych kopalin, za-
nikły wszystkie zbiorniki, cieki 
i oczka wodne. Istnieje jedynie 
zbiornik wodny we wsi Dygu-
daj, który powstał dzięki wyko-
rzystaniu wód z odwodnienia 
odkrywki Kopalni Węgla Bru-
natnego „Bełchatów” należący 
do Koła Łowieckiego „SZA-
RAK”. W związku z tym ist-
niejący, niezawodniony zbior-
nik wodny znajdujący się 

naprzeciw powyższego podda-
no przebudowie polegającej na 
podwyższeniu ogroblowania, 
wymianie warstwy dna gruntu 
na warstwę iłu oraz montażu 
mnicha stalowego wpustowego 
i zrzutowego. Przedmiotowy 
zbiornik wodny stworzy wła-
ściwy mikroklimat i siedlisko 
dla znacznej ilości gatunków 
ptactwa wodnego oraz zwie-
rzyny. Podniesie jednocześnie 
dla okolicznych terenów walo-
ry krajobrazowo – turystyczne, 
jak i przyrodnicze. 
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Remont pomieszczeń komunalnych 
w Bogumiłowicach i Eligiowie

Gmina Sulmierzyce za-
kończyła remont pomieszczeń 
w budynku komunalnym 

• w miejscowości Bo-
gumiłowice. Remont 
polegał na:

• dociepleniu podłóg, 
wykonaniu nowych 
wylewek oraz 
montażu nowych 
paneli podłogowych 
i płytek,

• wykonaniu dodatko-
wej wentylacji, 

• gipsowaniu 
i malowaniu ścian 
wewnętrznych. 

Ponadto trwają prace re-
montowe w budynku komu-
nalnym w miejscowości Eli-
giów. Zakres prac obejmuje: 

• budowę nowej 
łazienki, 

• wydzielenie kuchni 
poprzez zastosowa-
nie ścian działowych,

• doprowadzenie do 
pomieszczeń nowej 
instalacji wody 
i kanalizacji, 

• demontaż starego 
pieca kaflowego, 

• budowę nowej in-
stalacja centralnego 
ogrzewania, 

• wymianę stolarki 
okiennej i drzwio-
wej,

• demontaż starych 
podłóg, wykonanie 
nowej wylewki oraz 
montaż nowych 
paneli podłogowych 
i płytek

W/w remonty gmina Sul-
mierzyce prowadziła i prowa-
dzi własnymi siłami. Docelowo 
powstanie jedno mieszkanie 
socjalne w miejscowości Bogu-
miłowice oraz jedno w miejsco-
wości Eligiów.

Złożone wnioski i pozyskane środki zewnętrzne w 2017 r.
Nazwa wniosku

Budowa pasywnego budynku przedszkola 
w miejscowości Sulmierzyce

Wnioskodawca

Gmina Sulmierzyce

Gmina Sulmierzyce

Wnioskowana kwota

20 000,00 zł

1 569 691,00 zł

Kwota dotacji

15 000,00 zł

285 630,00 zł

Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji 
lokalnych produktów w Gminie Sulmierzyce Gmina Sulmierzyce

Gmina Sulmierzyce

986 265,00 zł

5 193 515,61 zł

Oczekuje na ocenę

5 193 515,61 zł

Aktywna tablica Gmina Sulmierzyce 14 000,00 zł 14 000,00
Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty Podstawą Rozwoju 
Turystyki Kulturowej i Aktywnej w Gminie Sulmierzyce Gmina Sulmierzyce 5 578 555,79 zł 5 578 555,79

Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 
poprzez budowę placu zabaw wraz z utworzeniem 
siłowni zewnętrznej w miejscowości Chorzenice

Stowarzyszenie 
Rozwojowa Wieś 46 774,23 zł Oczekuje na ocenę

Piknik rodzinny – powitanie lata 2018 
(festyn przy Szkole Podstawowej w Sulmierzycach 
– 16 czerwca 2018 r.)

Stowarzyszenie 
Rozwojowa Wieś 31 000,00 zł Oczekuje na ocenę

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej 
w Bogumiłowicach poprzez budowę altany 
przy świetlicy wiejskiej

Stowarzyszenie 
Niezniszczalni 47 000,00 zł Oczekuje na ocenę

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej 
w Woli Wydrzyna poprzez budowę altany 
przy świetlicy wiejskiej

Stowarzyszenie 
Dobra Wola 47 000,00 zł Oczekuje na ocenę

Wsparcie gminnej orkiestry dętej 
poprzez zakup instrumentów

Gminna Biblioteka 
w Sulmierzycach 36 000,00 zł Oczekuje na ocenę

Radosne przedszkolaki – wysoka jakość edukacji Gmina Sulmierzyce 359 055,94 zł Oczekuje na ocenę

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Dworszowicach Pakoszowych
Instrumenty dla sulmierzyckiej orkiestry dętej

Remonty dróg gminnych 
na terenie Gminy Sulmierzyce

W roku 2017 śladem lat 
ubiegłych zrealizowano zada-
nie pod nazwą ,,Utrzymanie 
dróg o nawierzchni twardej 
ulepszonej na terenie gminy 
Sulmierzyce w roku 2017”. 
Zakres prac obejmował re-
monty polegające na częścio-
wej wymianie konstrukcji 

jezdni wraz z ułożeniem nowej 
nawierzchni oraz uzupełnienie 
ubytków w jezdni masą mine-
ralno – asfaltową  oraz metodą 
powierzchniowego utrwalenia. 

Wyżej wymienione pra-
ce miały na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego. 

Łączna wartość zamó-
wienia to kwota 62.139,60 zł. 
Zadanie zrealizowała firma 
P.U.H ,, DOMAX’’ Arkadiusz 
Mika z siedzibą ul. Grabińska 
8 42-283 Boronów.
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Jubileusz 110-lecia 
oraz poświęcenie sztandaru OSP w Sulmierzycach

W sobotę, 22 lipca, odby-
ła się uroczystość 110-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sulmierzycach, który był 
okazją do spotkania z zaprzy-
jaźnionymi jednostkami OSP 
oraz do zaproszenia miesz-
kańców gminy Sulmierzyce 
na festyn rodzinny.

Jubileusz rozpoczął się 
mszą świętą w kościele pw. 
św. Erazma w Sulmierzy-
cach, w asyście sztandarów 

sąsiednich jednostek OSP 
oraz Gminnej Orkiestry 
Dętej. Następnie obchody 
przeniosły się na plac koło 
sali OSP, gdzie nastąpiło 
przekazanie i poświęcenie 
sztandaru. Kolejnym punk-
tem imprezy była ceremo-
nia wręczenia odznaczeń 
i medali dla zasłużonych 
strażaków, po której miały 
miejsce przemówienia oko-
licznościowe.

Po zakończeniu części 
oficjalnej uczestnicy imprezy 
mogli spróbować regional-
nych potraw, przygotowa-
nych przez stowarzyszenia 
działające na terenie gminy 
Sulmierzyce, skorzystać ze 
strzelnicy czy potańczyć przy 
muzyce zespołu Cover Dan-
ce. Natomiast najmłodsi mo-
gli bawić się na placu zabaw.

100-lecie OSP Chorzenice 
oraz oddanie do użytku wozu strażackiego

W sobotę, 19 sierpnia, 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chorzenicach świętowała ju-
bileusz 100-lecia istnienia.   Po 
zbiórce zaproszonych podod-
działów OSP ksiądz proboszcz 
parafii św. Erazma w Sulmie-
rzycach Piotr Bednarz odpra-
wił uroczystą mszę świętą. Po 
zakończeniu nabożeństwa 
poświęcony został samochód 
strażacki, który pozostaje do   
dyspozycji druhów z Chorzenic.

Tradycyjnie podczas świę-
towania jubileuszu zostały 
wręczone odznaczenia „Stra-
żak Wzorowy” dla szczególnie 
wyróżniających się strażaków 
miejscowej jednostki – Magda-
leny Kordowiny, Tomasza Kor-

dowiny oraz Krzysztofa Wit-
kowskiego. W trakcie pierwszej 
części uroczystości przybyłym 
gościom został przedstawiony 
rys historyczny.

Po zakończeniu oficjalnej 
części  dzięki współpracy z miej-
scowym stowarzyszeniem Roz-
wojowa Wieś uczestnicy mogli 
skosztować przepysznych spe-
cjałów kulinarnych.

Dla dzieci przygotowano 

atrakcje - dmuchańce, skręcane 
balony oraz sztuczne warko-
czyki. W sobotnie popołudnie 
można było także sprawdzić 
swoje umiejętności strzeleckie. 
Bardzo dużym zainteresowa-
niem zarówno wśród dzieci jak 
i dorosłych cieszyły się prze-
jażdżki bryczką. Imprezę zakoń-
czyła zabawa taneczna.

Najlepsi w powiecie
Ogromnym sukcesem za-

kończył się udział Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sulmie-
rzycach w IX powiatowych 
zawodach sportowo-pożarni-
czych. 1 października w rywa-
lizacji na stadionie miejskim 
w Pajęcznie sulmierzyccy 
druhowie drugi rok z rzędu 
okazali się bezkonkurencyj-
ni. Za zwycięstwo strażacy 

otrzymali pamiątkowy puchar 
oraz nagrody rzeczowe. OSP 
Sulmierzyce reprezentowali: 
Ryszard Gorząd, Piotr Bi-
niecki, Kamil Kaizler, Piotr 
Ziółkowski, Damian Bluszcz, 
Mariusz Krygowski, Rafał 
Trojan, Łukasz Drozd, Kon-
rad Bednarski.
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Mamy flagę i herb

Po wieloletnich stara-
niach Gmina Sulmierzyce ma 
herb, flagę i pieczęć urzędo-
wą. Historia przyjęcia her-
bu sięga 22 września 2011 
r. kiedy to pierwszy projekt 
herbu, zgodnie z obowiązu-
jącym prawem, przedłożony 
został do zaopiniowania Ko-
misji Heraldycznej działają-
cej przy Mini-
sterstwie Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji. 
W międzyczasie 
czekając na opi-
nię Komisji He-
raldycznej doszło 
do spotkania 
władz gminy, 
a także miesz-
kańców Sulmie-
rzyc z Lechem 
Sulimierskim, 
herbu Starykoń. Lech Suli-
mierski szczególnie akcen-
tował związki Sulimierskich 
z Sulmierzycami oraz prze-
kazał „akt darowania” herbu 
szlacheckiego Starykoń Gmi-
nie Sulmierzyce. 

Nowa propozycja została 
przekazana do zaopiniowa-
nia Komisji Heraldycznej. Ta 
jednak działając konsekwent-
nie sprzeciwia się tworzeniu 
nowych herbów gminnych 
z nieodmienionych herbów 
posesorskich. Starykoń Sul-

mierskich nie mógł zatem 
stać się godłem gminnym.

Gmina Sulmierzyce po 
uzyskaniu negatywnej opinii 
podjęła jeszcze próbę uchwa-
lenia herbu – będącego mody-
fikacją pierwszego i drugiego 
herbu poprzez wprowadzenie 
podziału tarczy w pas na dwa 
pola – górne błękitne z lilią 

i dolne czer-
wone z godłem 
herbu Starykoń. 
Ten projekt 
również uzy-
skał negatywną 
ocenę Komisji 
Heraldycznej.
Wrócono zatem 
do pierwszej 
koncepcji, która 
została popra-
wiona zgodnie 
z uwagami Ko-

misji Heraldycznej i przesła-
na w lutym 2017 r. do Komi-
sji Heraldycznej. Projekt ten 
uzyskał pozytywną opinię. 

Na XXXV sesji Rady 
Gminy w Sulmierzycach 
Radni podjęli Uchwałę Nr 
XXXV/208/2017 z dnia 28 
kwietnia 2017 r. w sprawie 
ustanowienia herbu, flagi 
i innych symboli Gminy 
Sulmierzyce oraz zasad ich 
stosowania. 

Uchwała została opu-
blikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Łódzkiego pod numerem 
2620.

Parterstwo z miastem Sulmierzyce
10 kwietnia przybyli 

do nas goście z miasta Sul-
mierzyce, znajdującego się 
w województwie wielkopol-
skim. Podczas wizyty Wójt 
Gminy Sulmierzyce Gabriel 
Orzeszek przekazał na ręce 
Burmistrza Dariusza Dębic-
kiego tablicę zawierającą 
treść zawartej umowy part-
nerstwa.

Umowa partnerstwa 
została podpisana 20 lute-
go 2017 roku na podstawie 
uchwały podjętej przez Radę 
Gminy w Sulmierzycach 
Nr XXIX/171/2016 z dnia 
21.12.2016 r. oraz Uchwały 
Nr XXVIII/172/2016 z dnia 
29.12.2016 r. Rady Miejskiej 
w Sulmierzycach w sprawie 
nawiązania współpracy part-
nerskiej pomiędzy miastem 

Sulmierzyce w Powiecie 
Krotoszyńskim a gminą Sul-
mierzyce w Powiecie Paję-
czańskim. Ma ona na celu 
przede wszystkim umoc-
nienie i rozwój kontaktów, 
wzmacnianie i rozszerze-
nie współpracy edukacyj-
nej i kulturowej, a także 
budowanie przyjaźni m.in. 
poprzez spotkania miesz-
kańców Miasta i Gminy 
Sulmierzyce, podejmowanie 
bezpośredniej współpracy 
i kontaktów pomiędzy jed-
nostkami organizacyjnymi, 
wymianę informacji o roz-
woju gospodarczym i wa-
runkach życiowych ludności 
oraz podejmowanie różnych 
form współpracy ekono-
micznej, kulturalnej i tury-
stycznej.

Przybyła delegacja po-
darowała Gminie Sulmierzy-
ce pamiątkowy drogowskaz, 
wskazujący odległość mię-
dzy miejscowościami part-
nerskimi. Otrzymany znak 
został uroczyście wkopa-
ny przez Wójta Gabriela 
Orzeszka, Burmistrza Da-
riusza Dębickiego, Przewod-
niczących Rady Tadeusza 
Kruszyńskiego i Adama 
Orzeszyńskiego oraz obec-
nych Radnych.

Podczas wizyty nie 
mogło zabraknąć czasu na 
zwiedzanie budynku Gmin-
nej Biblioteki Publicznej 
w Sulmierzycach, gdzie go-
ście obejrzeli film przedsta-
wiający działalność Bibliote-
ki w 2016 roku.
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Stowarzyszenia z terenu gminy Sulmierzyce prężnie działają

Stowarzyszenie 
„Nasze Piekary” 

Zawiązało się w maju 2015 roku. Swoją 
siedzibę ma w świetlicy wiejskiej w Pieka-
rach. W Stowarzyszeniu działa około 30 
członków. Jak co roku, również w 2017 
Stowarzyszenie korzystało z dofinanso-
wania z Gminy Sulmierzyce do zadania 
publicznego pod nazwą: organizacja zajęć 
edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci 
i dorosłych w sołectwie Piekary. Z tego 
dofinansowania zaplanowano następujące 
działania. W maju i czerwcu odbyły się 4 
warsztaty kulinarne, gdzie członkinie Sto-
warzyszenia przygotowywały pod okiem 
doświadczonej kucharki nowe potrawy. 
Pod koniec czerwca zorganizowano trzeci 
już piknik sąsiedzki na który Stowarzysze-
nie przygotowało potrawy z grilla i zupę 
oraz zapewniło gry i zabawy dla dzieci 
i dorosłych. Tak, jak w latach poprzednich 
każda rodzina przyniosła jakieś ciasto lub 
sałatkę na wspólny stół biesiadny. Na pik-
niku bawiło się około 100 osób. Na koniec 
wakacji Stowarzyszenie zorganizowało 
wyjazd rekreacyjny dla 40 osób do zoo-sa-
fari w Borysewie i do term w Uniejowie. 
W listopadzie 25 członków stowarzyszenia 

pojechało na przedstawienie teatralne do 
Łodzi. Natomiast w grudniu odbyło się spo-
tkanie mikołajkowe dla dzieci, na których 
dzieci otrzymają paczki z zabawką i sło-
dyczami od samego św. Mikołaja. Oprócz 
tego członkinie „Naszych Piekar” bardzo 
chętnie gotują i to nawet bardzo duże ilości 
i częstują nimi na festynach zorganizowa-
nych przez Gminę Sulmierzyce. 

        (Agata Kurzynoga)

Stowarzyszenie 
‚‚Niezniszczalni’’

To zgromadzenie zrzeszające łącznie 
40 osób. Działamy dzięki dotacjom z Gmi-
ny Sulmierzyce oraz własnymi środkom 
finansowym, uzyskiwanymi na różnego ro-
dzaju wydarzeniach społecznych.

Dzień Kobiet był pierwszą imprezą 
jaką przygotowaliśmy w tym roku. Cieszy-
ła się ona dużą obecnością pań, ale również 
mężczyzn, którzy pełnili funkcję obsługi. 
Zabawa miała miejsce w Świetlicy Wiej-
skiej w Bogumiłowicach.

W maju zorganizowaliśmy wycieczkę 
na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Do 
zwiedzania mieliśmy mnóstwo atrakcji, 
m.in.: teren trzech zamków: w Olsztynie, 

Ogrodzieńcu i Ojcowie. Dzieci i rodzice 
wrócili do domów pełni wrażeń.

Jak co roku na placu Świetlicy Wiej-
skiej w Bogumiłowicach, zorganizowali-
śmy Piknik Rodzinny. Atrakcje tj.: dmu-
chane zamki czy strzelnica umilały czas 
mieszkańcom. Gwoździem programu oka-
zał się pokaz magii. Jedzenie i muzykę za-
pewniło Stowarzyszenie.

Wakacje dla Niezniszczalnych były 
bardzo aktywne. Dużo wyjeżdżaliśmy, 
zwłaszcza na eventy organizowane przez 
Gminę Sulmierzyce. Jednocześnie była ona 
sponsorem produktów, z których przygoto-
wywaliśmy regionalne potrawy i którymi 
mogliśmy częstować uczestników.

Na przełomie września i października 
w Świetlicy odbywały się cotygodniowe 
zajęcia z rękodzieła dla dzieci i dorosłych. 
W sumie takich spotkań odbyło się 8; 4 dla 
dzieci i 4 dla dorosłych. Robótki ręczne 
przyniosły obecnym dużo radości. Dzięki 
zajęciom nauczyliśmy się pracy w grupie.

Pod koniec września odbył się wyjazd 
na kręgielnię w Solparku. Dzieci po zaba-
wie miały przyjemność zjeść pyszną pizzę. 
W październiku ogromną radość sprawi-
ło dzieciom robienie lampionów z dyń na 
Halloween.

Nie zabrakło także integracji członków 
Stowarzyszenia. Zorganizowaliśmy ogni-
sko, gdzie każdy mógł skosztować upieczo-
ną kiełbaskę czy ziemniaka prosto z ognia.

Zorganizowaliśmy zabawę andrzejko-
wą dla dorosłych i Mikołajki, na których 
każde dziecko zostanło obdarowane przez 
Świętego Mikołaja drobnym upominkiem.

Możemy stwierdzić, że nasze Stowa-
rzyszenie Niezniszczalni prężnie działa, 
dzięki dostępnym środkom finansowym. 
Mamy już plany na przyszły rok, które 
z pewnością zrealizujemy.

        (Beata Borowiecka)

Stowarzyszenie „Dobra Wola” 
z Woli Wydrzynej

Powstało w 2015 roku i od tego czasu 
prężnie działa zarówno na rzecz swoich 
mieszkańców, jak i mieszkańców okolicz-
nych miejscowości. Obecnie skupia ponad 
30 członków. W zakres działalności stowa-
rzyszenia wchodzi m. in. organizacja im-
prez okolicznościowych, warsztatów i spo-
tkań, dzięki czemu integruje i aktywizuje 
ono mieszkańców. Stowarzyszenie działa 
w dużej mierze dzięki dotacjom z Urzędu 



13
KULTURA

Stowarzyszenia z terenu gminy Sulmierzyce prężnie działają

Nie zabrakło także integracji członków 
Stowarzyszenia. Zorganizowaliśmy ogni-
sko, gdzie każdy mógł skosztować upieczo-
ną kiełbaskę czy ziemniaka prosto z ognia.

Zorganizowaliśmy zabawę andrzejko-
wą dla dorosłych i Mikołajki, na których 
każde dziecko zostanło obdarowane przez 
Świętego Mikołaja drobnym upominkiem.

Możemy stwierdzić, że nasze Stowa-
rzyszenie Niezniszczalni prężnie działa, 
dzięki dostępnym środkom finansowym. 
Mamy już plany na przyszły rok, które 
z pewnością zrealizujemy.

        (Beata Borowiecka)

Stowarzyszenie „Dobra Wola” 
z Woli Wydrzynej

Powstało w 2015 roku i od tego czasu 
prężnie działa zarówno na rzecz swoich 
mieszkańców, jak i mieszkańców okolicz-
nych miejscowości. Obecnie skupia ponad 
30 członków. W zakres działalności stowa-
rzyszenia wchodzi m. in. organizacja im-
prez okolicznościowych, warsztatów i spo-
tkań, dzięki czemu integruje i aktywizuje 
ono mieszkańców. Stowarzyszenie działa 
w dużej mierze dzięki dotacjom z Urzędu 

Gminy Sulmierzyce. W tym roku wzię-
ło udział w wielu współorganizowanych 
przez gminę wydarzeniach, takich jak Ce-
peliada, III Sulmierzycki Zlot Motocyklo-
wy, jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sulmierzycach czy pikniki ro-
dzinne w miejscowościach Eligiów i Ko-
drań, na których częstowało uczestników 
tradycyjnymi regionalnymi potrawami 
i wypiekami. 

„Dobra Wola” przyciąga mieszkańców 
licznymi imprezami okolicznościowymi; 
wśród zorganizowanych w tym roku można 
wymienić Dzień Kobiet, majówkę, Dzień 
Dziecka, piknik rodzinny, mikołajki i spo-
tkanie opłatkowe. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się też organizowane w ramach 
stowarzyszenia tegoroczne wycieczki – do 
Sandomierza i na Termy Uniejów. Oprócz 
tego stowarzyszenie zaprosiło wszystkich 
chętnych na zajęcia z decoupage i warsz-
taty malowania na szkle. Stowarzyszenie 
podejmuje wspólne działania z Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Sulmierzycach, wśród 
których na uwagę zasługują przygotowanie 
stroików wielkanocnych na kiermasz, udział 
w Dyskusyjnym Klubie Książki i pomoc 
przy projekcie Wesoła Biblioteka. Ściśle 
współpracuje też z miejscową świetlicą. 

Jedną z imprez zorganizowanych przez 
stowarzyszenie „Dobra Wola” był piknik 
rodzinny, który odbył się 8 lipca. Wyda-
rzenie obfitowało w liczne, zapewnione 
przez organizatorów atrakcje. Dla dzieci 
był dmuchany plac zabaw, popcorn i wata 
cukrowa, dla starszych zawody strzeleckie, 
a wszyscy mogli skosztować bogatej ofer-
ty dań i przekąsek przygotowanych przez 
członkinie stowarzyszenia, dla których 
kulinaria zawsze stanowiły mocną stronę. 
Imprezę urozmaicały ciekawe konkursy 
dla dzieci i dorosłych, a cały czas trwała 
zabawa taneczna przy muzyce serwowanej 
przez DJ-a. Na pikniku bawiło się wspólnie 
około 150 osób.

                         (Karina Kacprzyk)

Stowarzyszenie 
‚‚Rozwojowa Wieś’’

  
Zostało powołane do życia w grudniu 

2014 roku. Swoim działaniem obejmu-
je sołectwa Chorzenice i Marcinów. Na 
chwilę obecną mamy 40  członków sto-
warzyszenia. Stowarzyszenie jest pierw-
szym zarejestrowanym stowarzyszeniem 
założonym na terenie gminy Sulmierzyce. 
Należymy także do Lokalnej Grupy Dzia-

łania - Łuku Warty.  Za główny cel stawia-
my zawszę promocje i rozwój wsi Chorze-
nice i Marcinów i myślę, że w pełni udało 
nam się to osiągnąć. Co roku staramy się 
organizować szereg imprez dla dorosłych 
nie zapominając o naszych najmłodszych 
mieszkańcach. Staramy się także nie zapo-
minać o naszych potrzebach organizując 
spotkania integracyjne członków Stowa-
rzyszenia oraz zebrania mające na celu 
omówienie bieżących spraw naszego sto-
warzyszenia.

Od początku swej działalności Stowa-
rzyszenie bierze czynny udział w życiu 
wsi oraz gminy. Staramy się być otwarci 
na nowe zadania i realizować  je z myślą 
o mieszkańcach.

Oprócz imprez zorganizowanych 
przez nasze Stowarzyszenie staramy się 
brać czynny udział w gminnych imprezach 
oraz tych organizowanych przez Lokalna 
Grupę działania promując gminę Sulmie-
rzyce na zewnątrz. Pomimo, że w naszym 
Stowarzyszeniu nie ma dużo członków je-
steśmy zwartą grupa, która prężnie działa 
i każdy z nas wnosi dużo pracy w życie 
Stowarzyszenia

                                 (Mariola Milczarek)
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Instrumenty dla orkiestry

INFORMACJE

Informujemy, że Gmi-
na Sulmierzyce  realizuje 
w partnerstwie z Fundacją 
Lotto projekt „Instrumenty dla 
sulmierzyckiej orkiestry dętej”. 
W ramach projektu zostały m. 
in. zakupione instrumenty dla 

naszej orkiestry, tj.: saksofony, 
klarnety, trąbki oraz flet. Dopo-
sażenie orkiestry nastąpiło we 
wrześniu br. Kwota otrzymane-
go dofinansowania to 15 tys. zł.

66 uczniów skorzysta ze stypendiów
Podobnie jak w poprzed-

nich latach, uczniowie, którzy 
zamieszkują na terenie gmi-
ny Sulmierzyce i znajdują się 
w trudnej sytuacji materialnej 
i rodzinnej mogli ubiegać się, 
o stypendia szkolne przyzna-
wane przez Wójta Gminy Sul-
mierzyce. Wnioski można było 

składać w nieprzekraczalnym 
terminie do 15 września. 

Miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzi-
nie ucznia, uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium 
szkolne, wynosi obecnie 514 
zł (wysokość dochodu oblicza 
się na zasadach określonych 

zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej, Dz. 
U. z 2016 r., poz. 930 z późn. 
zm.).

W bieżącym roku szkol-
nym ze stypendium szkolnego 
skorzysta 66 uczniów.

Gmina Sulmierzyce przystąpiła 
do Związku Gmin Wiejskich

Gmina Sulmierzy-
ce na mocy uchwały nr 
XXIII/199/2017 Rady Gmi-
ny w Sulmierzycach z dnia 
27.03.2017 r. przystąpiła do 
Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczpospolitej Polskiej, który 
jest  największą ogólnopolską 
organizacją skupiająca gminy 
wiejskie i miejsko-wiejskie.

Celem Związku jest służ-
ba na rzecz społeczności gmin 
wiejskich a szczególnie pomoc 
w wysiłkach skierowanych na: 
rozwój demokracji lokalnej, 
stworzenie warunków lokal-
nego rozwoju gospodarczego, 
integrację gmin i rozwój samo-
rządności lokalnej.

Działalność Związku skie-
rowana jest na obronę interesów 

gmin poprzez udział w pracach 
różnych gremiów krajowych 
i jego zespołach problemo-
wych. Przedstawiciele Związ-
ku biorą czynny udział w pra-
cach Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, 
pracach komisji sejmowych 
i senackich. Udział w pracach 
Związku jest okazją do wy-
miany doświadczeń z innymi 
gminami oraz do sprawniej-
szego artykułowania naszych 
oczekiwań i obaw w procesach 
tworzenia i wdrażania prawa 
regulującego funkcjonowanie 
jednostek samorządu terytorial-
nego we wszystkich aspektach 
ich działania.

Kolejny motocykl odrestaurowany 
przez członków kółka motoryzacyjnego

Uczniowie Gimnazjum 
w Sulmierzycach, działają-
cy w kółku motoryzacyjnym 
przy Zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym w Sulmierzycach, 
mogą pochwalić się kolejnym 
sukcesem. Po trwających bli-
sko rok pracach, odrestauro-
wali polski motocykl SHL M 
11 Z z 1967 roku.

Prace remontowe, od-
bywające się pod czujnym 
okiem instruktora Krzysztofa 
Osińskiego, trwały od końca 
2015 r. Członkowie klubu wy-

brali do pracy polski, kultowy 
motocykl SHL produkowany 
od 1938 r. w Suchedniowskiej 
Hucie Ludwików, a po wojnie, 
kiedy wznowiono produkcję 
w 1949 r. w Zakładach Me-
talowych w Kielcach. Warto 

wspomnieć, że motocyklowi 
przed renowacją daleko było 
do stanu z czasów świetności. 
Przez ręce młodych adeptów 
motoryzacji przeszła każda 
śrubka i najmniejsza część 
motocykla. Jego wygląd po 
remoncie robi wrażenie i przy-
ciąga uwagę wielu klientów 
Urzędu Gminy. Następnym 
motocyklem odrestaurowy-
wanym przez członków koła 
będzie kolejny polski klasyk, 
tj. Junak M10.
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Uroczystość obchodów Dnia Nauczyciela w gminie Sulmierzyce
Dzień Edukacji Naro-

dowej to szczególne święto, 
święto wszystkich nauczy-
cieli i pracowników oświaty. 
W tym roku uroczystości 
z okazji Dnia Nauczyciela 
w gminie Sulmierzyce odbyły 
się 9 października. Organiza-
torem obchodów była Szkoła 
Podstawowa w Sulmierzycach. 

Na uroczystość zapro-
szono wszystkich pracowni-
ków związanych z oświatą: 
nauczycieli, pracowników 
administracyjnych i obsługi, 

przedstawicieli organu pro-
wadzącego, emerytów i związ-
kowców.

Sekretarz Anna Szydłow-
ska w imieniu wójta Gminy 
podziękowała za trud włożo-
ny w wychowywanie naszych 
najmłodszych mieszkańców, 
kształtowanie postaw patrio-
tycznych, społecznych dzieci 
i młodzieży i złożyła życzenia 
satysfakcji z pracy pedagogicz-
nej oraz zadowolenia z trud-
nej, ale jakże pięknej, pracy 
z dziećmi i młodzieżą.

Tradycyjnie podczas 
uroczystości zostały wręczo-
ne nagrody Wójta Gminy 
przyznawane z okazji Dnia 
Nauczyciela. Nagrody wraz 
z sekretarz wręczył Przewod-
niczący Rady Gminy Tadeusz 
Kruszyński. Wyróżnieniami 
zostali uhonorowani:

– ze Szkoły Podstawowej 
w Sulmierzycach: dyrektor 
Małgorzata Świątkowska, na-
uczyciel języka polskiego Edy-
ta Kierlik-Reszka, nauczyciel 
informatyki Jolanta Osińska-

-Korczak i nauczyciel historii 
Justyna Skibińska,

– z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Bogumi-
łowicach: dyrektor Gabriela 
Najgebaur i pedagog szkolny 
Martyna Radecka,

– ze Szkoły Podstawowej 
w Dworszowicach Pakoszo-
wych: dyrektor Ewelina Kło-
but i nauczyciel języka polskie-
go Marta Barańska,

– z Przedszkola w Sulmie-
rzycach: dyrektor Ewa Grzy-
bek oraz wychowawca grupy 

młodszej Małgorzata Broży-
na-Koniowska.

Następnie nagrody dla 
nauczycieli i pracowników 
obsługi wręczyli dyrektorzy 
placówek oświatowych. Uro-
czystość uświetnił recital uta-
lentowanej wokalistki Teatru 
Studio Buffo Ingi Kucharskiej 
przy akompaniamencie na-
uczyciela muzyki Pawła Miel-
czarka.

18-20 października szko-
ły podstawowe na terenie 
gminy Sulmierzyce odwie-
dzili policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Pajęcz-
nie – asp. sztab. Zbigniew 
Kleszczyński – asystent 
Zespołu ds. Profilaktyki, 
asp. sztab. Dariusz Święcki 
– dzielnicowy gminy Sulmie-
rzyce oraz sierż. sztab. Mar-
cin Pawełoszek – oficer pra-

sowy. Celem ich wizyty było 
przeprowadzenie prelekcji, 
mających na celu uświado-
mienie dzieci w zakresie bez-
pieczeństwa w ruchu drogo-
wym oraz ich ochrona przed 
skutkami i udziałem w wy-
padkach drogowych. 

W ramach programu 
profilaktycznego „Odblasko-
wy Pierwszak” uczniowie 
szkół w Bogumiłowicach, 

Dworszowicach Pakoszo-
wych i Sulmierzycach do-
wiedzieli się jak prawidłowo 
poruszać się po drogach oraz 
jak wielki wpływ na bez-
pieczeństwo mają elemen-
ty odblaskowe – kamizelki, 
opaski, breloki, które zostały 
rozdane uczniom.

„Aktywna Tablica” 
w Szkole Podstawowej 
w Dworszowicach Pakoszowych

Wójt gminy podpisał 
umowę z Wojewodą Łódz-
kim reprezentowanym 
przez Łódzkiego Kurato-
ra Oświaty na udzielenie 
dotacji celowej na zakup 
wybranych pomocy dy-
daktycznych niezbędnych 
do realizacji programów 
nauczania z wykorzysta-
niem technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych 
w ramach Rządowego pro-
gramu rozwijania infra-
struktury oraz kompeten-
cji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii in-
formacyjno-komunikacyj-
nych „Aktywna tablica” 
dla Szkoły Podstawowej 
w Dworszowicach Pako-
szowych.

Szkoła otrzyma dofi-

nansowanie w wysokości 
14 tys. zł, które przezna-
czy na zakup interaktyw-
nych monitorów doty-
kowych. Monitory będą 
wykorzystywane przede 
wszystkim w procesie re-
alizacji podstawy progra-
mowej oraz rozwijaniu 
zainteresowań uczniów. 
Zwiększy się również 
częstotliwość korzystania 
z pakietów edukacyjnych, 
programów, aplikacji, gier 
i edukacyjnych stron inter-
netowych.

Projekt zostanie zre-
alizowany jeszcze w tym 
roku kalendarzowym. 
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Zakończenie Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2016/2017 
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy

W niedzielę, 19 lutego, 
w hali sportowej przy Zespo-
le Szkolno–Gimnazjalnym 
zakończyły się rozgrywki IV 
edycji Sulmierzyckiej Ligi 
Halowej Piłki Nożnej o Puchar 

Przewodniczącego Rady Gmi-
ny w Sulmierzycach Tadeusza 
Kruszyńskiego. 

Najlepszą drużyną w trak-
cie sezonu 2016/2017 okazał 
się zespół LKS Słowian zdo-

bywając mistrzostwo ligi. Dru-
gie miejsce zajął zespół Szwa-
gry, trzecie natomiast Bałuty. 

Najlepszym strzelcem ligi 
został Łukasz Kołodziej (Fa-
bryka Talentów) zdobywca 19 

bramek. Jedenaście zespołów 
rozegrało 55 meczy w których 
padło 360 goli. 

Na zakończenie z rąk Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
kapitanowie drużyn odebra-

li pamiątkowe puchary oraz 
nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego.

I Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej 
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy (Młodzieżowcy 2007 r.) 

SPORT

7 stycznia w hali Zespo-
łu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Sulmierzycach rozegrany 
został I Noworoczny Turniej 
Piłki Nożnej Halowej o Pu-
char Przewodniczącego Rady 
Gminy w Sulmierzycach. 

W turnieju wzięło udział 
osiem drużyn w kategorii 
młodzieżowej (rocznik 2007 
i młodsi).

Najlepszym zespołem 
okazał się Zawisza Pajęczno. 
Drugie miejsce zajęła Po-

goń Zduńska Wola, a trzecie 
MULKS Łask. Na czwartym 
miejscu uplasował się zespół 
Unii Sulmierzyce. Kolejne 
miejsce zdobyły: WKS Wie-
luń, KAS Konstancin Łódzki, 
Liswarta Popów, Unia II Sul-
mierzyce. 

Najlepszym bramkarzem 
wybrano Jakuba Pawlaka (Po-
goń Zduńska Wola), a najlep-
szym zawodnikiem Huberta 
Kwaśnika (Zawisza Pajęcz-
no). Najlepszym strzelcem 

z siedmioma bramkami zo-
stał Mateusz Żeżyński (KAS 
Konstantynów Łódzki).

Każda drużyna otrzymała 
pamiątkowy puchar, a każdy 
z uczestników medal. Dodat-
kowo trzy najlepsze drużyny 
otrzymały piłki. 

Wszystkie nagrody wrę-
czyli Przewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Kruszyński 
oraz Prezes Unii Sulmierzyce 
Łukasz Wieczorek.
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Ach ta Cepeliada 2017
W sobotę, 3 czerwca ,na 

boisku sportowym w Sulmie-
rzycach odbyła się siódma 
edycja Cepeliady. Tegoroczna 
impreza rozpoczęła się o godzi-
nie 16, kiedy zgromadzonych 
uczestników powitał Wójt 
Gminy Sulmierzyce Gabriel 
Orzeszek oraz Przewodniczący 
Rady Gminy w Sulmierzycach 
Tadeusz Kruszyński.

Jako pierwsze na scenie 
zaprezentowały się dzieci i mło-
dzież z gminnych placówek 
oświatowych, którzy tańczyli, 
śpiewali i recytowali. W wystę-
pach udział wzięło blisko 200 
uczniów i przedszkolaków, 
gromadząc przed sceną dużą 
publiczność. Mieliśmy również 
okazję obejrzeć koncert Orkie-
stry Dętej Gminy Sulmierzyce.

Następnie na scenie za-
prezentował się zespół Lorem, 
który przyjechał do nas z Sul-

mierzyc w Wielkopolsce. Kon-
cert zorganizowano w ramach 
współpracy na podstawie za-
wartej między gminą Sulmie-
rzyce i miastem Sulmierzyce 
umowy partnerstwa.

Tuż po godzinie 20 z gło-
śników rozległ się dźwięk mu-
zyki wykonywanej przez zespół 
Strachy na Lachy, który przy-
ciągnął wielu fanów i zapewnił 
świetną zabawę uczestnikom 
imprezy. Następnie na scenie 
pojawiła się kolejna gwiazda 
– zespół Zakopower. Zabawa 
taneczna, prowadzona przez ze-
spół Contra, trwała do późnych 
godzin nocnych.

Poza koncertami i wystę-
pami na scenie zorganizowano 
również inne atrakcje. W na-
miotach wokół boiska mogli-
śmy spróbować wyśmienitego 
tradycyjnego jedzenia przygo-
towanego przez stowarzysze-

nia działające na terenie gminy 
Sulmierzyce, obejrzeć wystawę 
fotograficzną zaprezentowaną 
przez koło fotograficzne dzia-
łające przy Gminnej Bibliotece 
w Sulmierzycach, podziwiać 
dzieła regionalnego malarza 
Jerzego Kacprowskiego, a tak-
że rzeźbiarza Henryka Chałub-
ca. Natomiast Paweł Musiał 
na swoim stoisku prezentował 
najpiękniejsze okazy ze swojej 
hodowli kur.

Przygotowano także kon-
kurs strzelecki, który cieszył 
się dużym zainteresowaniem 
– w rywalizacji udział wzięło 
ponad 100 osób. Ponadto nie 
zabrakło atrakcji dla najmłod-
szych, takich jak dmuchańce, 
kule wodne, trampoliny, karu-
zele, malowanie buzi czy prze-
jażdżki konne.
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Zawody wędkarskie Grand Prix 2017
W tym roku uczestni-

cy zawodów wędkarskich 
z cyklu GRAND PRIX 2017 
mieli okazję rywalizować ze 
sobą aż pięć razy. Walka była 
zacięta,  jednak po ostatnich 
zawodach najlepszym w kla-
syfikacji generalnej okazał 
się Włodzimierz Kumor  z  
29 punktami na koncie. Dru-
gie miejsce zajął Radosław 
Pieprzyk zdobywając 26 pkt. 
Trzecie miejsce rzutem na ta-
śmę, dzięki zwycięstwu pod-
czas niedzielnej rywalizacji, 
zdobył Grzegorz Chrzęsz-
czyk – 23 pkt. Na kolejnych 

miejscach uplasowali się: 
IV – Przemysław Komór (22 
pkt) V – Krzysztof Krauze 
(20 pkt). 

Tradycyjnie pięciu naj-
lepszych zawodników otrzy-
mało z rąk Przewodniczące-

go Rady Gminy Tadeusza 
Kruszyńskiego pamiątkowe 
dyplomy i bony na zakup 
sprzętu wędkarskiego, a tym 
którzy zajęli miejsce na po-
dium wręczono puchary.

Oldboj ze Szczercowa z Pucharem 
Przewodniczącego Rady Gminy

2 września na Orliku 
w Sulmierzycach odbył się XI 
Turniej Piłki Nożnej Oldbojów 
o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy w Sulmierzycach. 

Na zaproszenie miejsco-
wego zespołu odpowiedziało 
siedem zespołów: Elektrownia, 
Oldboj Dworszowice Pako-
szowe, Oldboj Łuszczanowi-
ce, Oldboj Pajęczno, Oldboj 
Szczerców, Oldboj Bachorzyn 
oraz Oldboj Kamieńsk. Pod-
czas konferencji przed rozpo-
częciem turnieju ustalono, iż 
rozgrywki odbędą się w syste-
mie grupowo – pucharowym.

Najlepszą drużyną okazał 
się zespół z Bachorzyna, drugie 
miejsce podobnie jak w marcu 
br. zajęli reprezentanci Dwor-

szowic Pakoszowych, a na naj-
niższym stopniu podium upla-
sował się Oldboj Bachorzyn. 
Najlepszym zawodnikiem wy-
brano Jarosława Piotrowskiego 
(Szczerców), najlepszym bram-
karzem natomiast Mariusza 
Tokarczyka (Dworszowice Pa-
koszowe). Najstarszym zawod-
nikiem turnieju był reprezen-
tant Łuszczanowic Stanisław 
Trajdos.

Przewodniczący Rady 
Gminy w Sulmierzycach Tade-
usz Kruszyński na zakończenie 
turnieju wszystkim zespołom 
oraz wyróżnionym zawodni-
kom wręczył pamiątkowe pu-
chary, a dodatkowo trzem naj-
lepszym drużynom piłki.

14 października 
w hali Szkoły Podstawo-
wej w Sulmierzycach, przy 
współpracy z   Okręgowym 
Klubem Strzelectwa Sporto-
wego „10” z Radomska, od-
były się   Sportowe Zawody 

Strzeleckie   „Jesień z 10-ką 
– open Sulmierzyce 2017”. 
W rywalizacji wzięli udział 
zarówno zawodnicy z licen-
cjami jak również amatorzy.

Zawody strzeleckie 
Jesień z 10-ką 
– open Sulmierzyce 2017

W kategorii open amato-
rów osiągnięto następu-
jące wyniki (liczba punk-
tów):

Młodzież:
1. Potocki Krystian (53)
2. Pulwert Piotr (45) 
3. Uznańska Dorota (38)

Kobiety:
1.  Widera Oliwia (88)
2.Trybunia-Orzeszek 
Dominika (84)
3. Pulwert Patrycja (83)

Mężczyźni:
1. Krawczyk Szymon (89)
2. Szczepanik Piotr (89)
3. Biniecki Ryszard (85)

Najlepsi uczestnicy otrzy-
mali z rąk Przewodni-
czącego Rady Gminy 
Tadeusza Kruszyńskiego 
atrakcyjne nagrody rzeczo-
we i pamiątkowe medale.

Młodzieżowy Puchar Polski – Toruń 2017
18-20 sierpnia grupa 14-

stu chłopców z terenu Gminy 
Sulmierzyce, reprezentująca 
barwy LKS Unia Sulmierzyce, 
wzięła udział w Młodzieżo-
wym Pucharze Polski w piłce 
nożnej. 

Zespół wystartował w naj-
młodszej kategorii wiekowej 
U-8 (rocznik 2009 i młodsi). 
Rywalizując z zespołami, które 
treningi rozpoczęły dużo wcze-
śniej, zajęli siódme miejsce. Jest 

to pierwszy tak poważny tur-
niej chłopców, podczas które-
go, oprócz rywalizacji z rówie-
śnikami z całej Polski, przeżyli 
wspaniałą przygodę, zwiedza-
jąc jedno z piękniejszych miast 
w naszym kraju. Wyjazd do-
szedł do skutku dzięki owocnej 
współpracy rodziców, Zarządu 
LKS Unia Sulmierzyce oraz 
władz naszej gminy.
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

KULTURA

5 czerwca w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Sulmie-
rzycach odbyła się uroczy-
stość jubileuszowa połączona 
z wręczeniem medali nadanych 
przez Prezydenta RP „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie” 
dla ośmiu par małżeńskich 
z terenu gminy Sulmierzyce, 
które w związku małżeńskim 
przeżyły  pół wieku.

Jubileusz świętowa-
li Państwo: Cecylia i Jan 

Bęczkowscy z Woli Wy-
drzynej, Zofia i Włodzi-
mierz Bistuła z Sulmierzyc, 
Helena i Ryszard Koch 
z Piekar, Barbara i Stani-
sław Kowalscy z Bogumi-
łowic, Danuta i Jan Pacak 
z Sulmierzyc, Anna i Ry-
szard Raszewscy z Sulmie-
rzyc, Wiesława i Stanisław 
Rogalewicz z Sulmierzyc, 
Zdzisława i Jan Stobieccy 
z Ksawerowa.

„50 lat temu przyrze-
kaliście sobie Państwo do-
żywotnią miłość, wierność, 
szacunek i opiekę.  Przyrze-
czenia tego dotrzymaliście 
pomimo wielu złożonych 
zdarzeń losowych więc dziś 
możecie świętować swój ju-
bileusz” – tymi słowami po-
witała jubilatów Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego 
w Sulmierzycach  Małgo-
rzata Michalak.

Medale, gratulacje oraz 
kwiaty wręczył jubilatom 
Wójt Gminy Sulmierzyce 
Gabriel Orzeszek wspólnie 
z Przewodniczącym Rady 
Gminy w Sulmierzycach 
Tadeuszem Kruszyńskim 
i Sekretarzem Gminy Sul-
mierzyce Anną Szydłowską .

Wznosząc toast na cześć 
jubilatów Wójt Gminy pod-
kreślił jak wielkim wyda-
rzeniem jest taka rocznica, 

gdyż Złote Gody to dzień 
wspomnień i refleksji nad 
tak pięknym jubileuszem. 
Jubilaci w trakcie uroczysto-
ści złożyli sobie nawzajem 
podziękowanie za dotych-
czasowe, trwałe małżeństwo 
i przyrzekali, że uczynią 
wszystko, aby było ono na-
dal szczęśliwe.

W piątek, 28 lipca, pod-
czas XXXVIII sesji Rady 
Gminy w Sulmierzycach 
nastąpiło uroczyste wręcze-
nie Nagród Wójta Gminy 
Sulmierzyce za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury, 
które odbyło się w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej 
w Sulmierzycach. Tegorocz-
na uroczystość rozpoczęła 
się występem Gminnej Or-
kiestry Dętej pod batutą ka-
pelmistrza Piotra Janika.

Gratulacje, nagrody 
i okolicznościowe dyplomy 

z rąk Wójta Gminy – Ga-
briela Orzeszka oraz Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
– Tadeusza Kruszyńskie-
go otrzymali członkowie 
Gminnej Orkiestry Dętej 
w Sulmierzycach oraz twór-
cy ludowi – Henryk Cha-
łubiec, Jerzy Kacprowski 
oraz Dariusz Kuśmierek. 
Wszystkich tegorocznych 
laureatów było 27 a łączna 
kwota wypłaconych nagród 
sięgnęła 12 300 zł.

Wójt oraz Przewod-
niczący Rady Gminy, 
w swoich przemówieniach 
do zgromadzonych, dzię-

kowali nagrodzonym za ich 
pracę, trud i zaangażowanie, 
podkreślili także ich wkład 
w upowszechnianie kultury, 
aktywizację lokalnej spo-

łeczności i promocję gminy 
zarówno w kraju, jak i poza 
jego granicami. Ponadto 
podziękowali Orkiestrze za 
uświetnianie swoimi wy-

stępami wszelkiego rodza-
ju uroczystości gminnych. 
Wyrazili również nadzieję, 
że w miarę upływu czasu 
będą się ujawniać kolejne 
utalentowane osoby z naszej 
gminy, z których będziemy 
mogli być równie dumni. 
Natomiast obecni na uro-
czystym spotkaniu zapro-
szeni goście podkreślali rolę 
rodzimej kultury i tradycji, 
z której się wywodzimy, 
w kształtowaniu pozytyw-
nych postaw wśród młodych 
ludzi.

Nagrody wójta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
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Zajęcia 
z robotyki

W roku szkolnym 
2017/2018 uczniowie klas 
I-V Szkoły Podstawowej 
w Sulmierzycach mogą ko-
rzystać z zajęć robotyki, które 
w 50 proc. finansowane są 
przez gminę Sulmierzyce. 
Dzieci zainteresowane udzia-
łem w warsztatach podzie-
lone zostały na cztery grupy 
– dwie początkujące – 5 spo-
tkań i dwie zaawansowane 
– 8 spotkań. Zajęcia każdej 
z grup odbywają się raz w ty-
godniu i trwają 1,5 h. Uczest-
niczy w nich 40 uczniów.

Czadersi znów w działaniu
Grupa taneczna Czadersi 

od połowy września rozpoczę-
ła zajęcia taneczne w Szkole 
podstawowej w Sulmierzy-
cach. W związku z dużym za-
interesowaniem wśród dzieci 
w bieżącym roku szkolnym 
2017/2018 spotkania odby-
wają się dwa razy w tygo-
dniu,  w każdy wtorek i środę. 
Treningi prowadzone są przez 
instruktorów tańca, którzy 
w swojej karierze zawodowej 
posiadają wysokie osiągnię-
cia w konkursach i zawodach 
na szczeblu ogólnopolskim 
i międzynarodowym.

Magdalena Salińska – 
właścicielka Akademii Tańca 
i Sportu „Mass-Team”. Jest 
dyplomowanym instruktorem 
tańca towarzyskiego. Taniec 
początkowo traktowała jako 
hobby, jednak stał się on pasją 
i pomysłem na dalsze życie. Od 
9 lat prowadzi formacje latino, 
które wielokrotnie zdobywają 
czołowe miejsca na turniejach 
rangi ogólnopolskiej i między-
narodowej. W roku szkolnym 
2016/2017, aż 25 razy stawały 
na podium.

Katarzyna Ogłuszka – 
tancerka i instruktor  tańca 
nowoczesnego, która swoją 

przygodę z tańcem rozpoczęła 
mając 8 lat. Jej specjalnością są 
takie style jak disco dance, jazz, 
broadway oraz dance show. 
Jest wielokrotną medalistką 
zawodów ogólnopolskich oraz 
międzynarodowych. Na swoim 
koncie posiada również tytuł 
Mistrzyni Świata w tańcu no-
woczesnym. Od 8 lat pracuje 
z dziećmi przekazując im swoją 
wiedzę i umiejętności. W 2016 
roku doprowadziła swoją grupę 
z Tomaszowa Mazowieckiego 
do zdobycia Mistrzostwa Euro-
py w kategorii disco dance.

Dzieci uczęszczające 
na zajęcia w poprzednim 
roku szkolnym, podczas te-
gorocznych wakacji, miały 
okazję uczestniczyć w obo-
zie tanecznym w Sulejowie 
dla dzieci w wieku 5-11 lat. 
Obóz zorganizowany został 
w dniach 19-24 sierpnia 2017 
r. i był współfinansowany 
przez gminę Sulmierzyce. 
Dla uczestników wyjazdu, 
poza codziennymi treningami 
i zajęciami tanecznymi, przy-
gotowano szereg zajęć dy-
daktycznych i integracyjnych 

m.in. dyskotekę, gry i zaba-
wy na świeżym powietrzu, 
olimpiadę sportów dziwnych, 
podchody, wieczór bajkowy, 
zajęcia plastyczne, Mam Ta-
lent, karaoke i grill.

W tym roku szkolnym 
zajęcia odbywają się zarów-
no  na poziomie początkują-
cym jak i zaawansowanym. 
Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci do udziału 
w rozwijaniu swoich pasji ta-
necznych.

Zajęcia karate 
połączone z gimnastyką korekcyjną

Zapraszamy wszystkie 
chętne dzieci do uczestnictwa 
w treningach karate tradycyj-
nego połączonych z gimna-
styką korekcyjną. Preferowany 
wiek dzieci to 12 – 16 lat, ale za-
praszamy również młodszych.

Zajęcia prowadzone są 
przez Tomasza Jończyka – 
wielokrotnego medalistę mi-
strzostw Polski, mistrza Euro-
py z 2011 roku, wicemistrza 
świata z 2012 roku, trenera 
mistrzów Polski w różnych 
kategoriach wiekowych, in-
struktora współpracującego 
z trenerem kadry narodowej.

W związku z tym, że na 
zajęcia udało pozyskać się 
środki zewnętrze z ogólnopol-
skiego programu „Kumulacja 
Aktywności”, uczestnictwo 
w treningach jest bezpłatne dla 
wszystkich chętnych – rów-
nież spoza gminy Sulmierzyce. 
Zajęcia odbywają się na hali 
sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Sulmierzycach dwa 
razy w tygodniu – w środy 
o 17:00 i soboty o 11:00 i po-
trwają do 31 maja 2018 r.
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Zajęcia tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży
Urząd Gminy w Sul-

mierzycach uprzejmie in-
formuje, iż podobnie jak 
w poprzednim roku szkol-
nym, prowadzone są zajęcia 
w tenisie stołowym dla dzie-
ci i młodzieży. 

Treningi odbywają się 
w każdy poniedziałek i środę 
od godziny 17.00 do godziny 
19.00 w hali sportowej Szko-
ły Podstawowej w Sulmie-
rzycach oraz w każdy czwar-
tek w godz. 16.30-18.30 
w Świetlicy Wiejskiej w Bo-

gumiłowicach pod okiem in-
struktora – Pana Ryszarda 
Zasady. Serdecznie zapra-

szamy wszystkie zaintereso-
wane dzieci i młodzież.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
25 czerwca odbyły się 

gminne zawody sportowo-
-pożarnicze. Do rywalizacji 
przystąpiły cztery jednost-
ki: OSP Bogumiłowice, OSP 
Chorzenice, OSP Dworszowi-
ce Pakoszowe oraz OSP Sul-
mierzyce.

Zebranych powitali Wójt 
Gminy Pan Gabriel Orzeszek, 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Pan Tadeusz Kruszyński, 
Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego OSP Sulmierzyce 
Pan Sławomir Marszał oraz 
sędzia główny zawodów st. 
asp. Leszek Kamieniak. Rywa-
lizacja była bardzo zacięta ale 
przeprowadzona w sportowej 
atmosferze i bardzo fair. 

Klasyfikacja generalna 
zawodów przedstawiała się 

następująco: I miejsce – OSP 
Dworszowice Pakoszowe – 
112,8 pkt, II miejsce – OSP 
Sulmierzyce – 122 pkt, III 
miejsce – OSP Chorzenice – 
124,8 pkt, IV miejsce – OSP 
Bogumiłowice – 139 pkt.

Na zakończenie zawodów 
Wójt Gminy, Przewodniczący 
Rady, Prezes Zarządu Od-
działu Gminnego oraz sędzia 

główny zawodów podzięko-
wali za sportową postawę i za-
ciętą rywalizację oraz wręczyli 
nagrody. Zwycięska Ochotni-
cza Straż Pożarna w Dworszo-
wicach Pakoszowych będzie 
reprezentowała gminę Sul-
mierzyce na zawodach powia-
towych w przyszłym roku.

SPORT

XI Turniej 
Tenisa 
Stołowego 
o Puchar 
Wójta 
Gminy

2 kwietnia  w hali sporto-
wej Zespołu Szkolno–Gim-
nazjalnego w Sulmierzycach 
odbył się XI Otwarty turniej 
tenisa stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Sulmierzyce.   
Zawody przeprowadzone zo-
stały w sześciu   kategoriach: 
młodzieżowej dziewcząt 
i chłopców z podziałem na 
szkoły podstawowe i gimna-
zjum oraz OPEN mężczyzn 
i kobiet.  

Od 2 października, po-
dobnie jak w latach ubie-
głych, kontynuowany jest 
Program nauki pływania dla 
dzieci z klas II – VI szkół 
podstawowych z terenu gmi-
ny Sulmierzyce. 

Zajęcia odbywają się 
w Kompleksie Solpark 
w Kleszczowie. 

Dzieci mają zapewnioną 
opiekę instruktorów na ba-
senie (osobno dzieci młod-
sze i starsze) i opiekunów 
podczas dojazdu autobusem. 

Uczestnictwo w programie 
zadeklarowało 55 uczniów.

Rozstrzygnięcia   w poszczegól-
nych kategoriach przedstawiają 
się następująco:
Kategoria młodzieżowa dziewcząt 
– Szkoły podstawowe:

• Julia Góra
• Natalia Nowakowska
• Klaudia Serwa

Kategoria młodzieżowa chłopców 
– Szkoły podstawowe:

• Jakub Sukiennik
• Łukasz Nowakowski
• Bartosz Wiśniewski

Kategoria młodzieżowa dziewcząt 
– Gimnazjum:

• Nikola Góra
• Wiktoria Nowakowska
• Zuzanna Zięba

Kategoria młodzieżowa chłopców 
– Gimnazjum:

• Daniel Piszer
• Adam Szczęsny
• Tomasz Kurzynoga
• Kategoria Open kobiet
• Aneta Szczęsna
• Renata Brocka
• Patrycja Szymczak

Kategoria Open mężczyzn:
• Hubert Rabenda
• Maciej Iwan
• Sławomir Rabenda

Nauka pływania dla uczniów
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Pożegnanie wakacji
w Kodraniu

W sobotę, 26 sierpnia, 
w miejscowości Kodrań zor-
ganizowany został festyn pn. 
„Pożegnanie wakacji”. Na 
ostatniej imprezie organizo-
wanej przez Gminę Sulmie-
rzyce podczas tegorocznych 
wakacji uczestnicy mogli 
skorzystać z wielu atrakcji. 
Dla dzieci został przygotowa-
ny dmuchaniec i suchy basen 
z piłeczkami oraz przejażdżki 
konne, które do zmroku cie-
szyły się niesłabnącym zainte-
resowaniem.

Dzięki współpracy ze sto-
warzyszeniami z terenu naszej 
gminy wszyscy uczestnicy 
mogli skosztować wspaniałych 
lokalnych potraw, a wśród nich 
m. in. gołąbki i grochówkę oraz 
ciasta domowej roboty.

Klub strzelecki „10” 
z Radomska przeprowadził dla 
wszystkich chętnych zawody 
w strzelaniu z karabinu pneu-
matycznego, a biesiadowanie 
do późnych godzin nocnych 
umilił zespół Cover Dance.

Słoneczny festyn 
w Dworszowicach Pakoszowych

W piękną, słoneczną, 
niedzielę, 10 września, na 
parkingu przy OSP w Dwor-
szowicach Pakoszowych 
o godzinie 16.00 rozpoczął 
się kolejny festyn organi-
zowany przez Gminę Sul-
mierzyce. Na gości i miesz-
kańców czekało mnóstwo 
atrakcji. Dla dzieci przygoto-
wane zostały „suchy basen” 
z piłkami oraz dmuchaniec. 
Kolejny już raz swoje znako-
mite umiejętności kucharskie 
zaprezentowały działające na 
terenie gminy stowarzysze-
nia. Można było spróbować 

wyśmienitych domowych 
potraw oraz wypieków. Do 
tańca swoim talentem  oraz 
repertuarem muzycznym po-
rwał zespół Echo Star, który 
zakończył swój występ krót-
ko przed godziną dwudziestą 
trzecią. W niedzielne popo-
łudnie na imprezie gościł 
również zaprzyjaźniony klub 
z Radomska Strzelecka „10”, 
która dla wszystkich chęt-
nych zorganizowała konkurs 
w strzeleniu z karabinu pneu-
matycznego.

III Sulmierzycki Zlot Motocyklowy

W sobotę, 1 lipca, na par-
kingu znajdującym się przy 
boisku sportowym w Sulmie-
rzycach odbył się III Sulmie-
rzycki Zlot Motocyklowy. Na 
tegoroczną imprezę dotarło 
ponad 350 motocykli z całej 
Polski oraz kilkanaście zabyt-
kowych samochodów. Fani 
dwóch kółek zaczęli przyby-
wać już przed 15. 

Wszystkich przybyłych 
motocyklistów i gości powi-
tała Anna Szydłowska – se-
kretarz Gminy Sulmierzyce 
oraz Tadeusz Kruszyński – 
przewodniczący Rady Gminy 
w Sulmierzycach.

Podczas imprezy moż-
na było pooglądać nie tylko 
wspaniałe motocykle, zoba-
czyć wystawę historycznych 
pojazdów, ale też posłuchać 
zespołów Jack Kraners i Lo-
rem, który przybył z Sulmie-
rzyc w Wielkopolsce – miasta 
partnerskiego naszej gminy. 

Na uczestników zlotu 
czekała grochówka i żurek 
przygotowane przez stowa-
rzyszenie Dobra Wola z Woli 
Wydrzynej, a chętni mogli 
zjeść kiełbaskę z „Piekielne-
go grilla”. 

W trakcie zlotu zainte-
resowani mogli wziąć udział 

w symulacji dachowania. 
Zorganizowane zostały tak-
że zawody strzeleckie, a dla 
najmłodszych przygotowano 
dmuchańce.

Motocykle wzięły udział 
w paradzie po gminie Sulmie-
rzyce. Przejechanie blisko 50 
km trasy trwało godzinę. Po 
powrocie uczestnicy imprezy 
mogli obejrzeć motocyklowy 
freestyle, który wzbudził wie-
le emocji i zachwycił wszyst-
kich miłośników ekstremal-
nych wrażeń.
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Rowerowe szaleństwo

Tegoroczne lato w naszej 
gminie upłynęło pod zna-
kiem rowerowej rywalizacji. 
W czerwcu Urząd Gminy zło-
żył wniosek w konkursie fun-
dacji LOTTO „odLOTTOwa 
jazda z Oshee”. Był to ogólno-
polski projekt promujący sport 
i zaangażowanie społeczne. 
Ideą akcji była aktywizacja 
sportowa Polaków poprzez 
umożliwienie im włączenia się 
do akcji i wyjeżdżenia kilome-
trów na rzecz jednej wybranej 
z pięćdziesięciu zakwalifikowa-
nych w konkursie organizacji. 

Projekt Gminy Sulmierzy-
ce, który zakładał budowę placu 
manewrowego dla rowerzy-
stów i zakup rowerów uzyskał 
pozytywną opinię Fundacji i 3 
lipca zaczęła się rywalizacja.

Zmagania polegały na prze-
jechaniu w okresie od 3 lipca do 
15 września jak najwięcej kilo-
metrów przez daną organizację. 
Kilometry były zliczane za po-
mocą aplikacji zainstalowanej 
na smartfonie uczestników. Do 
dofinansowania zostały zakwa-
lifikowane 4 organizacje, które 
w dniu 15 września miały prze-

jechane najwięcej kilometrów.
W naszej gminie projekt 

cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem. W drużynie aktyw-
nie uczestniczyło prawie 500 
rowerzystów – nie tylko z gmi-
ny ale również sympatyków na-
szego samorządu z całej Polski. 
Każdy chciał „dołożyć” swoją 
cegiełkę. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się niedzielne rajdy 
rowerowe. Każdorazowo było 
nas około 70 osób. Przejeżdża-

liśmy przeciętnie ponad 50 km 
goszcząc w sąsiednich gminach 
wzbudzając niemałe sensacje. 
Kolorowy korowód nie zważa-
jąc na pogodę walczył o każdy 
kilometr dla gminy integrując 
się jednocześnie w sportowej 
atmosferze.

Ostatecznie gmina Sul-
mierzyce zajęła wysokie 10te 
miejsce z przejechanymi po-
nad 263603 kilometrami. Było 
to najwyższe miejsce spo-
śród wszystkich samorządów 
a wyprzedziły nas jedynie kluby 
sportowe i fundacje zrzeszające 
dużo więcej członków. Nie-
mniej jednak całą akcję należy 
uznać za ogromny sukces i nie 
jest to z pewnością ostatnie tego 
typu przedsięwzięcie realizo-
wane przez gminę Sulmierzyce. 

Wszystkim uczestnikom 
zgromadzonym na kończącym 
rywalizację rajdzie gratulacje 
z osiągniętych wyników oraz 
podziękowania za wysiłek wło-
żony w rywalizację dla gminy 
Sulmierzyce złożył Wójt Ga-
briel Orzeszek.

SPORT

Wojewódzkie Zawody Strzeleckie 
– Puchar Wiosny Sulmierzyce 2017

1 kwietnia w Sulmierzy-
cach odbyły się drugie już 
zawody strzeleckie rangi wo-
jewódzkiej. Zawody te były 
jednocześnie III rundą Pucha-
ru Województwa Młodzików. 
Do zawodów zgłosiło się sie-
dem klubów prowadzących 
sekcje wyczynowe z woje-
wództw łódzkiego i mazo-

wieckiego – Sokół Zduńska 
Wola, Iglica Bełchatów, Sal-
wa Szczerców, Społem Łódź, 
OSiR Koluszki, Grot Płock 
i 10-tka Radomsko.

Dla zawodników z licen-
cjami strzeleckimi przygo-
towano konkurencje pistolet 
i karabin pneumatyczny x 20. 
Nie zabrakło również konku-

rencji dla amatorów chcących 
spróbować sił w strzelectwie 
sportowym. W zawodach 
uczestniczyło blisko dzie-
więćdziesięciu wyczynowców 
i zawodników z licencjami 
strzeleckimi oraz ponad trzy-
dziestu amatorów.

Oni przejechali dla nas najwięcej kilometrów:

• Szymon Komor – 5991,85 km
• Robert Maciaszek – 5649,99 km
• Arkadiusz Larczyński – 5128,99 km
• Kazimierz Knopik – 5010, 81 km
• Dorota Pokora – 4550,26 km
• Piotr Ścigała – 4014,43 km
• Robert Koj – 3332,36 km
• Eliza Szafrańska – 3327,06 km
• Dorota Rozwandowicz – 3299,85 km
• Wioleta Kałędkiewicz – 3297,74 km
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VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego na Orliku
2 lipca na komplek-

sie sportowym Orlik 2012 
w Sulmierzycach odbyła 
się VI już edycja turnieju 
piłki nożnej o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy. 
W tym roku udział wzięło 

10 drużyn, które w pierwszej 
fazie rywalizowały w dwóch 
grupach po pięć zespołów. 
Pierwsze miejsce w turnieju 
zajęła drużyna Amigos Cho-
rzenice, drugie Bałuty a na 
najniższym stopniu podium 

uplasował się zespół Sło-
wian. Najlepszym zawodni-
kiem wybrany został strzelec 
zwycięskich bramek w półfi-
nale i finale Andrzej Koszur 
(Amigos Chorzenice), na-
tomiast najlepszym bram-

karzem Damian Bluszcz 
(Bałuty I). Tradycyjnie już 
każda drużyna otrzymała pił-
kę. Trzy najlepsze drużyny 
otrzymały nagrody rzeczowe 
oraz pamiątkowe puchary. 
Nagrody zostały wręczone 

przez Przewodniczącego 
Rady Gminy Tadeusza Kru-
szyńskiego. Kolejna edycja 
już w przyszłym roku. Ser-
decznie zapraszamy.

X Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
W sobotę, 11 marca, w hali 

Zespołu Szkolno – Gimnazjal-
nego  odbył się X Turniej Piłki 
Nożnej Oldbojów o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gmi-
ny w Sulmierzycach. Na zapro-
szenie miejscowego zespołu 
odpowiedziało sześć zespołów: 
Elektrownia, Oldboj Dworszo-

wice Pakoszowe, Oldboj Kieł-
czygłów, Oldboj Wierzchlas, 
Oldboj Szczerców oraz Oldboj 
Kamieńsk. W ostatniej chwili 
z przyczyn organizacyjnych 
wycofał się zespół z Łuszcza-
nowic.  

Podczas konferencji przed 
rozpoczęciem turnieju usta-

lono, iż rozgrywki odbędą się 
w systemie grupowo – pucha-
rowym.

Najlepszą drużyną okazał 
się zespół Elektrowni, drugie 
miejsce zajęli reprezentanci 
Dworszowic Pakoszowych, 
a na najniższym stopniu po-
dium uplasował się Oldboj 

Sulmierzyce. Najlepszym za-
wodnikiem wybrano Roberta 
Radzickiego (Elektrownia) 
najlepszym bramkarzem na-
tomiast wybrano Marcina 
Wyszkowskiego (Sulmierzy-
ce).  Najlepszym strzelcem tur-
nieju został Grzegorz Piekarz 
(Wierzchlas), zdobywca pięciu 

bramek. Przewodniczący Rady 
Gminy w Sulmierzycach Tade-
usz Kruszyński na zakończenie 
turnieju wszystkim zespołom 
oraz wyróżnionym zawodni-
kom wręczył pamiątkowe pu-
chary, a dodatkowo trzem naj-
lepszym drużynom piłki.


