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 Ruszyło przedszkole z przyszłości Gmina Sulmierzyce 

 Budowa pasywnego budynku przedszkola w Sulmierzy-

cach została zakwalifikowana do dofinansowania na podstawie 

uchwały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Łódzkiego w latach 2014-2020. Koszt inwestycji oscylu-

je w kwocie 10 mln zł, a współfinansowany jest przez UE w kwo-

cie nieprzekraczającej 5 193 515, 61 zł. Gabriel Orzeszek, wójt 

gminy Sulmierzyce, oprowadzając nas po obiekcie, szeroko wy-

jaśniał, co i gdzie się mieści. Szerokie i przestronne sale, dostoso-

wane sanitariaty, kuchnia, która spełnia najwyższe standardy.  

- Powstanie nowego przedszkola było rzeczą nieodzowną  

w procesie edukacji  - wyjaśnia włodarz Sulmierzyc. - Budynek 

musi spełniać bardzo rygorystyczne wymogi i zarazem być przy-

jazny, a przede wszystkim bezpieczny - dodaje. Na pytanie, co 

placówka posiada, krócej można by odpowiedzieć, czego nie 

ma. Już samo usytuowanie obiektu przy szkole w Sulmierzycach 

leżało od początku w zamyśle władzy. Sąsiedztwo budynków to 

udogodnienie dla rodziców, jak również dla samych przedszkola-

ków. Nowe przedszkole może pomieścić 125 dzieci. Budynek po-

siada salę widowiskową, która może być wykorzystana podczas 

różnego rodzaju uroczystości, kuchnię z odpowiednim zaple-

czem. Tuż obok znajduje się plac zabaw, z którego mogą korzy-

stać milusińscy z placówki. Planowane godziny otwarcia placów-

ki to 7 - 16. Wyżywienie dofinansuje gmina, nauka i opieka będą 

w całości bezpłatne. Od 3 września, z rozpoczęciem nowego ro-

ku szkolnego, wszyscy mogli przekonać się o nowoczesności bu-

dynku, który zaspokaja gusta najbardziej wybrednych korzysta-

jących. Zarówno rodzice, jak i dzieci są zachwycone poziomem, 

estetyką i standardem pomieszczeń. A jeszcze niedawno, co ob-

razują zdjęcia, był to jeden wielki plac budowy... 

Redakcja 

10 mln zł pochłonęła budowa nowego przedszkola w Sulmierzycach. Ponad 5 mln dofinansowania otrzymał gminny samorząd w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego. Nowoczesny obiekt jeszcze do niedawna był placem budowy. Od początku września przedszkolaki korzystają już z pla-
cówki na miarę XXI wieku. 
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