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Sławomir Rajch: Panie Wój-
cie, zacznijmy od tematu, któ-
ry jest na tapecie, czyli od ga-
zyfikacji gminy Sulmierzyce. 
Wiemy już, że jeszcze w tym 
roku, popłynie tu gaz ziemny. 
Proszę przypomnieć, jak uda-
ło się tę sprawę załatwić?

Gabriel Orzeszek: - Pięć 
czy sześć lat temu próbowa-
łem dotrzeć do odpowiednich 
ludzi, którzy byliby w stanie 
pomóc mieszkańcom gminy, 
aby ten gaz doprowadzić i pod-
łączyć sieć na terenie gminy 
Sulmierzyce. Niestety nie było 
dobrego klimatu w tym czasie. 
Nikt nie był zainteresowany 
taką inwestycją. Swoje próby 
zgazyfikowania gminy ponow-
nie podjąłem cztery lata temu. 
Sytuacja się mocno zmieniła. 
Natomiast wtedy też lokalni 
politycy nie byli zaintereso-
wani tym, aby pomóc miesz-
kańcom gmin Sulmierzyce, 
Rząśnia i Strzelce Wielkie, bo 
wtedy o tych trzech gminach 
była mowa. I dopiero w trak-
cie przypadkowej rozmowy 
Krzysztof Ciebiada, który jesz-
cze wtedy był wiceprzewod-
niczącym sejmiku wojewódz-
twa łódzkiego, wyraził chęć 
pomocy. Umówił spotkanie 
bardzo szybko, bo w kolejnym 
tygodniu. Czyli coś, czego nie 
dało się zorganizować przez 
wiele lat, przy jego wsparciu 
było możliwe w zaledwie kilka 
dni. Spotkaliśmy się z dyrek-
tor PSG Emilią Walaszczyk, 
która obiecała, że w przeciągu 
kilku następnych dni w gmi-
nie Sulmierzyce pojawi się 
człowiek merytoryczny, który 
poinformuje jak doprowadzić 
do takiej sytuacji, że gazociąg 
powstanie. I tak się stało.

Mam rozumieć, że to wy-
chwalanie posła Krzysztofa 
Ciebiady i przewodniczą-
cej Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Iwony Koperskiej 
ma swoje uzasadnienie?

Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę z tego, że nic nie dzieje 
się przypadkiem. Jak się zmie-
nia gmina Sulmierzyce wiele 
osób widzi. Ci przynajmniej, 
którzy chcą to widzieć, to wi-
dzą. Gmina zmienia się w bły-
skawicznym tempie. Dzieje się 
tak, bo mamy wsparcie waż-
nych ludzi, którzy chcą pomóc. 
Bo bez tego byłoby trudno 
o realizację wielu zadań i nie 
działoby się to w tak krótkim 
czasie. Jest wielu polityków, 
którzy są zainteresowani tylko 
sobą i promowaniem swojej 
osoby, natomiast nie pomocą 
w rozwoju regionu. 

Mówi pan, że gmina się 
zmienia błyskawicznie. To 
prawda, ale krytykują pana, 
że przesadza pan jeżeli cho-
dzi o inwestycje, a to powo-
duje zadłużanie gminy.

No tak, ale pomysł na za-
dłużanie jest tylko i wyłącznie 
dlatego, że gmina Sulmierzy-
ce to gmina z perspektywami, 
a na dzień dzisiejszy mamy 
możliwość pozyskania pie-
niędzy. Jak za pięć lat takiej 
możliwości nie będzie, to ci 
sami ludzie będą mi zarzucać, 
że nie wykorzystałem szans 
na rozwój regionu. A ja żadnej 
szansy nie przepuszczę. Wyko-
rzystam wszystkie możliwości, 
żeby ludziom w naszej gminie 
żyło się lepiej, żeby chcieli się 
tu osiedlać.

I są ku temu stworzone 
odpowiednie warunki?

Staramy się, aby były. My-
ślę, że żyje się nie najgorzej. 
Rodzice mają dobrą opiekę 
nad dziećmi. Nie mamy sobie 
nic do zarzucenia jeżeli chodzi 
o szkoły i przedszkola. Gmina 
dofinansowuje leczenie sto-
matologiczne, szczepienia... 
inwestujemy w profilaktykę 
prozdrowotną. To jest coś, 
czego nie da się przecenić.  
Z chwilą, kiedy będzie tutaj 

gaz to tak naprawdę otworzy 
kolejne możliwości firmom, 
które szukają dobrych miejsc, 
żeby zainwestować, wybudo-
wać zakład i zatrudnić ludzi. 
Ale tym warunkiem koniecz-
nym jest sieć gazowa, której na 
dzień dzisiejszy u nas nie ma.

Zastanawiam się, co wła-
ściwie może pan zapropono-
wać na następną kadencję, 
skoro już wszystko zostało 
zrobione. W każdej miejsco-
wości państwo budują, albo 
już zbudowali świetlice dla 
mieszkańców. Praktycznie 
wszędzie są place zabaw. 
Drogi można powiedzieć, że 
są najlepsze w powiecie pa-
jęczańskim, oczywiście prócz 
tych, należących do powia-
tu...

Może zacznę od końca. 
Drogi staramy się każdego 
roku budować. Są dobrze 
na tle powiatu wyglądające 
i służące ludziom drogi. Na-
tomiast nigdy nie jest na tyle 
dużo, żeby wszyscy byli zado-
woleni. Jeżeli chodzi o drogi 

powiatowe i ich stan, to jak 
wyglądają wszyscy dobrze 
wiemy. No i chyba jeżeli nic 
się nie zmieni w powiecie, to 
dalej tak będą wyglądały. Je-
żeli chodzi o place zabaw to 
mamy ich dużo. Pozyskiwali-
śmy pieniądze z różnych źró-
deł, aby można było je budo-
wać. Widzę, że tutaj są jeszcze 
większe potrzeby, ale wszyst-
ko należy robić w granicach 
rozsądku. Dzisiaj każdy, kto 
chce pojechać z dzieckiem na 
plac zabaw, to w zasięgu wła-
ściwie kilometra lub dwóch 
ten plac zabaw znajdzie. Bę-
dzie mógł pojechać i tam spę-
dzić czas z dzieckiem.

Jest nowoczesne przed-
szkole, na dodatek pasywne, 
szkoły w całkiem dobrym 
stanie, buduje się Dom Se-
niora, brakuje jeszcze żłob-
ka. Wiem, że  toczą się w tym 
zakresie rozmowy z posłem 
Pawłem Rychlikiem. 

Życzę posłowi Pawłowi 
Rychlikowi bardzo dobrze. 
Jestem pewien, że będzie po-
słem w kolejnej kadencji. My-
ślę, że na jego pomoc będzie 
można liczyć 

Ma pan na myśli, pozy-
skanie pieniędzy z programu 
Maluch+?

Ja chcę pozyskać pienią-
dze, na budowę żłobka, nie 
tylko z tego programu. Jest 
jeszcze inny, w ramach którego 
można budować budynki pa-
sywne. Postaramy się wybrać 
najkorzystniejsze rozwiązanie, 
tak aby żłobek mógł się poja-
wić szybko, ale także by był 
placówką nowoczesną, dosto-
sowaną do potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców. 

Z wójtem gminy Sulmierzyce Gabrielem Orzeszkiem, o kierunkach rozwoju gminy i sprawach 
ważnych dla wszystkich mieszkańców rozmawia Sławomir rajch

Gabriel orzeSzek, wójt Gminy Sulmierzyce
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Gmina Sulmierzyce 
realizuje wiele inwestycji. 
Projektuje się strzelnica 
sportowa, a na dachach wie-
lu domów montowane są ko-
lektory słoneczne...

- Rzeczywiście wśród wie-
lu inwestycji mamy strzelnicę 
sportową, która się właśnie 
projektuje i będzie budowana. 
Dzieje się to w ramach dużego 
programu z turystki, z którego 
gmina pozyskała pieniądze. 
W przyszłym roku strzelnica 
zostanie oddana do użytku. 
Dla mieszkańców mamy też 
inwestycję pod tytułem mon-
taż kolektorów słonecznych 
na dachach domów jednoro-
dzinnych dla mieszkańców 
naszej gminy. Pozyskaliśmy 
pieniądze na to, żeby miesz-
kańcy mogli prywatnie zało-
żyć sobie kolektory z dużą do-
płatą gminy i korzystać z nich. 
Takie kolektory są na dachach 
prawie tysiąca gospodarstw 
domowych na terenie gminy. 
Nie wszyscy mieli możliwość 
skorzystania z tych rozwiązań 
wcześniej, z różnych wzglę-
dów. Plan na kolejne lata, który 
jest dla nas bardzo ważny, to 
montaż fotowoltaiki na do-
mach jednorodzinnych i pro-
dukcja energii elektrycznej, 
która będzie wprowadzana do 
sieci i odbierana w miarę po-
trzeb mieszkańców gminy.

Czyli gmina za rządów 
Gabriela Orzeszka ma być 
nie tylko nowoczesna, ale 
także ekologiczna?

- Ona już jest ekologicz-
na. Bardziej niż kiedykolwiek. 
Chciałbym, żeby obniżyć kosz-
ty życia mieszkańców gminy 
poprzez budowę tych instalacji 
fotowoltaicznych. Natomiast 
one docelowo mają służyć 
jeszcze czemuś. One mają 
wyprodukować tyle energii, 
aby ta energia wystarczyła na 
ogrzanie domów jednorodzin-
nych z powietrznych pomp 
ciepła. Mam na to nadzieję 
i gmina będzie dofinansowy-
wała mieszkańcom również 
takie instalacje. Mieszkańcy 
będą mieli komfort, możliwość 
wyboru, z czego chcą korzy-
stać. Oprócz gazu ziemnego 
i pieców na pellet, dla miesz-

kańców będą dostępne też inne 
opcje, choćby fotowoltaika czy 
pompy ciepła. 

Mam wrażenie, że 
wszystko w gminie robicie na 
‚‚wysokie C’’. Gdy pierwszy 
raz z wójtem i przewodni-
czącym gminy wybraliśmy 
się, żeby zobaczyć plac tar-
gowy już w budowie, pomy-
ślałem ‚’po co wam w małej 
gminie taki duży plac targo-
wy? Chyba tylko po to, żeby 
w gminach sąsiednich wam 
zazdrościli’’. Ale okazuje się, 
że ten plac jednak spełnia 
swoją rolę. Handlujących 
jest coraz więcej, a oprócz 
tego państwo organizują 
targi rolne. A już w grudniu 
szykuje się wielka impreza - 
świąteczny jarmark. 

- Plac targowy to była ko-
nieczność. W miejscu, w któ-
rym do tej pory handlowano nie 
wszyscy mogli się pomieścić. 
Trzeba było przedsięwziąć ja-

kieś kroki, żeby zorganizować 
plac handlowy gdzie indziej 
i tak się stało. Plac targowy już 
kiedyś był w lokalizacji, w któ-
rej się dziś znajduje. Może nie 
dokładnie w tym miejscu, ale 
dawno temu w Sulmierzycach, 
ten handel odbywał się właśnie 
tam. Nowy plac targowy służy 
w każdą sobotę wszystkim, 
którzy tam chcą handlować lub 
coś kupić. Wiosną pierwszy 
raz zorganizowaliśmy targi rol-
no-ogrodnicze, ale chciałbym, 
żeby odbywały się dwa razy 
do roku. Chcemy połączyć je 
z targami zwierząt. Musimy 
spełnić wymogi i spełnimy je 
w momencie, kiedy dokończy-
my budowę strzelnicy, bo tam 
będzie odgrodzony teren z do-
stępem do wody. Całość będzie 
tworzyć kompleks obiektów, 
które pozwolą w przyszłości 

na handel także żywymi zwie-
rzętami. Mam nadzieję, że nie 
tylko z kurami i kaczkami, ale 
też innymi zwierzętami, rów-
nież ozdobnymi. 

Na wasze targowisko 
zjeżdżają się mieszkańcy 
z sąsiednich gmin, takich jak 
Lgota Wielka czy Strzelce 
Wielkie, Rząśnia, a nawet 
z bogatszego od was Klesz-
czowa. 

- Sulmierzyce zawsze 
miały tę przewagę nad innymi, 
że ściągały do siebie miesz-
kańców innych gmin. Teraz te 
warunki są jeszcze lepsze i jest 
na tyle miejsca, że każdy może 
przyjechać, zaparkować, zro-
bić zakupy i wrócić spokojnie 
do domu. Właściwie może być 
pewny, że jeżeli przyjedzie tu-
taj to znajdzie to, czego szuka 
i ja się z tego cieszę.

W budowie jest dom 
seniora. Będzie w miejscu, 
gdzie jeszcze niedawno mie-

ścił się klub hodowców go-
łębi, a wcześniej była tam 
biblioteka, a  jeszcze wcze-
śniej...

- ... komisariat policji. Wa-
runki jak na bibliotekę były nie 
najlepsze. Potem ta biblioteka 
się przeniosła w inne miejsce. 
Hodowcy gołębi byli przez 
chwilę na zasadzie użyczenia 
pomieszczeń. Teraz są w bu-
dynku starego przedszkola i to 
też tylko na chwilę, bo po wy-
budowaniu strzelnicy będzie-
my mieli czternaście różnych 
pomieszczeń, garaży i mam 
nadzieję, że w jednym z nich 
swoją stałą siedzibę urządzą 
sobie hodowcy gołębi.

Będą to garaże nie tylko 
dla maszyn i samochodów 
należących do gminy, ale tak-
że przeznaczone dla różnych 
stowarzyszeń.

- Tak będzie. Chciał-
bym, żeby to miejsce żyło. 
Strzelnica to inwestycja do-
syć wyjątkowa, bo mało jest 
samorządów, które budują 
takie obiekty. Co ważne, po-
zyskaliśmy pieniądze z moż-
liwością pobierania opłaty 
za korzystanie ze strzelnicy. 
Do tej pory realizowaliśmy 
inwestycje, w ramach środ-
ków unijnych, z których nie 
można było czerpać korzyści 
finansowych. Inaczej będzie 
ze strzelnicą.  Ona ma prawo, 
a wręcz obowiązek zarabiać 
pieniądze. W związku z tym, 
że strzelectwo jest dyscypli-
ną rozwijającą się i cieszącą 
się coraz większym powo-
dzeniem, mam nadzieję, że 
z wielu miejsc w Polsce będą 
przyjeżdżali do nas ludzie i tu 
wydawali pieniądze na aktyw-
ność w tym sporcie. Nauczą 
się, że tutaj jest takie miejsce 
i będą tutaj chcieli przyjeżdżać. 

Jeden z garaży ma być 
przeznaczony dla młodzie-
ży z waszego fantastyczne-
go klubu motoryzacyjnego, 
o którym jest coraz głośniej.

- Chcemy, żeby młodzież 
z kółka motocyklowego, która 
zajmuje się renowacją starych, 
polskich, motocykli, miała 
swoje miejsce. Nie wiem tyl-
ko, czy zechcą się przenieść 
w to nowe miejsce. Obecnie są 
w małym pomieszczeniu, ale 
ono ma już swój klimat, tam są 
ich wspomnienia. Mam jednak 
nadzieję, że z upływem cza-
su namyślą się i stwierdzą, że 
nowe miejsce będzie dla nich 
wygodniejsze. Te garaże będą 
duże. Głównie są przewidzia-
ne na park maszynowy, ale my 
nasz sprzęt komunalny, póki 
co, zmieścimy w pozostałych 
garażach. 

Gmina przymierzała 
się do utworzenia przed-
siębiorstwa komunalnego, 
spółki, która w całości nale-
żałaby do gminy, ale byłaby 
odrębną jednostką. Póki co 
temat umarł. Dlaczego?

- To prawda, próbowa-
liśmy utworzyć spółkę ko-
munalną, która zajęłaby się 
sprawami związanymi z do-
starczaniem wody, czy odbio-
rem ścieków. Jednak z audytu 
wynika, że w naszym przy-
padku nie jest to najlepszy 
pomysł. Dlatego, że spółka 
rządzi się zasadami rynku, 
a gmina Sulmierzyce dopła-
ca mieszkańcom do wody. 
Koszty m3 wody są wyższe 
od tych, które rzeczywiście 
mieszkańcy płacą. I dlatego 
spółka przynosiłaby 900 tys. 
zł strat rocznie, które gmina 
musiałaby uzupełniać spółce, 
czyli robić coś, czego dzisiaj 
nie robi, bo po prostu obniża 
cenę wody. To jest bardzo po-
ważny argument przeciwko, 
ale nie jest to temat zamknięty.

Trzeba pamiętać, że ta-
kie przedsiębiorstwo daje 
z kolei możliwości oszczęd-
ności jeżeli chodzi o VAT. 

- Powodem dla które-
go zaczęliśmy myśleć, żeby 
stworzyć taką spółkę rzeczy-
wiście był VAT i możliwość 
odliczenia go. Bo gmina tego 
robić nie  mogła. Natomiast 
mamy orzeczenie sądu ad-
ministracyjnego, z którego 
wynika, że gmina Sulmie-
rzyce może odliczać VAT 
z wody i kanalizacji. Jest to 
świeże orzeczenie. W związ-
ku z tym, skoro i tak mamy 
możliwość odliczenia całego 
VAT-u z wody i kanalizacji, 
to utworzenie spółki mija się 
z celem. Być może powstanie 
jednostka budżetowa, ale ra-
czej nie spółka. 

Oczywiście oprócz tych 
twardych spraw są też 
sprawy lekkie i przyjemne. 
W zakresie kultury dosko-
nałą robotę robi biblioteka, 
gdzie ciągle coś się dzieje. 
Trzeba uczciwie przyznać, 
że kierownik Anita Waw-
rzyniak dobrze zarządza 
placówką.

‚‚Zależy nam na tym, żeby miesZkańcy orga-
niZowali się, żeby się spotykali i aby wspól-
nie dZiałali. ich integracja wZmacnia lokal-
ną społecZność i stwarZa wiele możliwości 
współdZiałania’’. 
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- Nie mamy domu kultury 
z nazwy, ale nasza biblioteka, 
dzięki pani kierownik i pra-
cownikom, spełnia to zadanie 
bardzo dobrze. Skupia wielu 
ludzi wartościowych. Nie sztu-
ką jest zatrudnianie jakichś lu-
dzi, ważne żeby byli tacy, któ-
rzy mają pasję. I dzięki temu, 
choćby orkiestra, funkcjonuje 
bardzo dobrze. Oczywiście ma 
swoje problemy jak i wszyst-
kie zorganizowane grupy, bo 
dzieci rosną dorośleją i wy-
jeżdżają do szkoły i trzeba ich 
zastępować innymi. Mamy też 
wiele innych grup, choćby ta-
necznych, których działalność 
jest na wagę złota. Mamy zdol-
ne dzieci, które dużo trenują, 
dużo ćwiczą i staramy się im 
w jakiś sposób pomagać im.

Na terenie gminy Sul-
mierzyce działa też wiele 
stowarzyszeń, a ostatnio za-
wiązały się również Koła Go-
spodyń Wiejskich.

- To dla mnie ogromna 
satysfakcja, że stowarzyszenia 
tam działają. Zależy nam na 
tym, żeby mieszkańcy organi-
zowali się, żeby się spotykali 
i aby wspólnie działali. Ich 
integracja wzmacnia lokalną 
społeczność i stwarza wie-
le możliwości współdziała-
nia. Dzięki działalności tych 
wszystkich ludzi budowanie 
świetlic wiejskich ma sens. 
Gdyby miały stać puste, to po 
co je budować?

Ale jako samorząd po-
szliście krok dalej, bo prócz 
integracji wewnętrznej 
mieszkańców gminy Sulmie-
rzyce zorganizowaliście ra-
zem z sąsiednią gminą Rzą-
śnia kilkuetapową imprezę. 

- Była to pierwsza taka 
impreza, która ma nas in-
tegrować, ale efekty już są 
widoczne. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku będzie 
powtórka z rozrywki. Mamy 
różnego rodzaju akcje, które 
organizujemy w ciągu roku, 
a mieszkańcy gminy Rząśnia 
są zawsze mile widziani. Ale 
zapraszam nie tylko ich, bo 
także mieszkańców gminy 
Strzelec Wielkich i całego po-
wiatu pajęczańskiego.

Kolejny temat to sport. 

Może nie będziemy mówić 
o wszystkich zajęciach i kół-
kach, których mają państwo 
bardzo dużo, ale chciałbym 
poruszyć temat klubu Unia 
Sulmierzyce, który nie został 
zgłoszony do rozgrywek i ob-
winia za to samorząd i radę 
gminy, która zabrała im pie-
niądze.

- O ile wiem, to obwiniają 
za to mnie i przewodniczącego 
rady, no i może kilku radnych. 
Natomiast członkowie sami są 
sobie winni, ponieważ rozkła-
dali na łopatki Unię Sulmie-
rzyce od wielu wielu lat. Ów-
czesny prezes miał zwracaną 
uwagę na ten fakt. Chcieliśmy, 

żeby w Unii Sulmierzyce grali 
przede wszystkim mieszkańcy 
gminy , a okazjonalnie, albo 
dodatkowo uzupełnieniem 
były osoby z zewnątrz. 

I doszło do sytuacji, 
gdzie większość zawodników 
była spoza terenu gminy, 
a państwo mieli na to łożyć 
pieniądze?

- Tak, a na dodatek nie 
było środków na małe dzieci, 
co było najważniejszym pro-
blemem. Dla dzieci, które też 
tam trenowały nie było pie-
niędzy i rodzice sami zawozili 
je na turnieje i sami kupowali 
ubrania, podczas gdy Unia 
Sulmierzyce otrzymywała 

z gminnego budżetu 147 tys. 
zł rocznie. 

A dzisiaj się to zmieniło 
i powstała Akademia Sportu 
w Sulmierzycach.

- Nie mogłem się dogadać 
z władzami Unii i udało się 
zorganizować inne stowarzy-
szenie, które powołało klub na-
stawiony na szkolenie małych 
dzieci. Są uczciwie trenowane, 
rozwijają się i już osiągają suk-
cesy.

Czyli krótko mówiąc, 
jeżeli macie wydawać pie-
niądze z budżetu, to chcecie 
inwestować w mieszkańców 
gminy? 

- My chcielibyśmy, aby 
mieszkańcy naszej gminy mie-
li ofertę i z niej korzystali. Za-
równo zdrowotną, kulturalną 
jak i sportową. Wszyscy inni 
mogą z niej korzystać dodat-
kowo, może nie ze wszystkie-
go, ale ze sportu i kultury jak 
najbardziej. Ale jest to przede 
wszystkim robione dla miesz-
kańców naszej gminy. W przy-
padku piłki nożnej, która stała 
się sposobem na wyciągnięcie 
pieniędzy z budżetu gminy 
czara się po prostu przelała. 
Tam pieniądze stały się naj-
ważniejsze i zawodnicy za-
rabiali nie tylko oficjalnie na 
podstawie stypendiów, ale 
również nieoficjalnie, na doda-
tek trenując zawodników bez-
prawnie, bo ani nie mieli do 
tego potrzebnych uprawnień, 
ani umowy z klubem, ani na-
wet z gminą. Ta sytuacja była 
nieczysta.

I trzeba było to prze-
rwać?

- Sytuacja jest o tyle dla 
mnie dziwna, że sąsiedni 
klub w Słowian Dworszowi-
ce otrzymał dokładnie takie 
same pieniądze i funkcjonuje. 
W Unii Sulmierzyce zawodni-
cy byli zbyt roszczeniowi. 

Została nam jeszcze jed-
na grupa społeczna, czyli 
strażacy ochotnicy, z który-
mi bardzo ściśle współpracu-
jecie i można powiedzieć, że 
jako gmina dbacie o wszyst-
kie jednostki OSP. Wiem, 
że w tym zakresie państwo 
przygotowują niespodziankę 
- kolejny wóz bojowy.

- Tak ten wóz bojowy 
poseł Krzysztof Ciebiada 
proponował już w tym roku, 
ale musimy do tego podejść 
spokojnie i zrobić wszystko 
po kolei. Najpierw mamy do 
wybudowania świetlicę i re-
mizę w Dworszowicach Pako-
szowych, a potem zakupimy 
samochód do tej remizy. Mam 
nadzieję, że w tym roku ruszy 
budowa, a w przyszłym ją 
skończymy i otworzymy świe-
tlicę oraz nową remizę.

Zatem inwestycje w gmi-
nie Sulmierzyce ani na chwi-
lę nie stają w miejscu?

- Nie jestem zwolennikiem 
bezczynności. Mieszkańcy 
oczekują, żeby w gminie ciągle 
coś się działo i na pewno bę-
dziemy działać. Wracając jesz-
cze do OSP, to pamiętam po-
czątek mojej pracy. Nie wszycy 
byli nastawieni dobrze do dru-
hów ochotników. Uważali, że 
jednostki OSP są niepotrzebne. 

Zazwyczaj jest tak do 
pierwszego poważnego poża-
ru, albo wypadku...

- Szybko przekonałem się, 
że bez jednostek OSP gmina 
jest biedna. Doskonale pamię-
tam sytuację, gdy nagle silny 
powiew wiatru przewrócił 
drzewa na drogi i wtedy nie 
było nikogo, tylko jednostki 
OSP i druhowie z Chorzenic, 
którzy przyjechali rowerami 
z piłami na kierownicach. To 
był obraz naszej straży na tam-
tą chwilę. Wiedziałem, że jest 
potrzeba wyposażenia tych 
straży i dlatego zacząłem za-
biegać o zmianę w tym zakre-
sie. Budowaliśmy, remonto-
waliśmy, kupowaliśmy sprzęt. 
Dlatego dziś sytuacja naszych 
jednostek jest znacznie lepsza. 
Oczywiście zawsze może być 
lepiej, w każdej dziedzinie.

Gabriel orzeSzek, wójt Gminy Sulmierzyce

‚‚oprócZ gaZu Ziemnego i pieców na pellet, 
dla miesZkańców będą dostępne też inne opcje, 
choćby fotowoltaika cZy pompy ciepła’’
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Przekazanie samochodu pożarniczego 

dla OSP Bogumiłowice
W sobotę, 10 listopada 

2018 r. odbyła się uroczystość 
związana z poświęceniem 
i przekazaniem nowego samo-
chodu pożarniczego, ratowni-
czo-gaśniczego marki VOLVO 
FL wraz z wyposażeniem dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bogumiłowicach. Zakup no-
wego pojazdu to koszt prawie 
770 tys. zł.

Uroczystość rozpoczęła 
msza święta w intencji stra-
żaków w kaplicy w Bogu-

miłowicach. Po zakończeniu 
nabożeństwa przed strażnicą 
OSP zgromadzonych gości 
powitał Prezes OSP Bogumi-
łowice Radosław Kurzynoga. 
Następnie głos zabrali Wójt 
Gminy Sulmierzyce Gabriel 
Orzeszek, Przewodniczący 
Rady Gminy Sulmierzyce Ta-
deusz Kruszyński, Komendant 
Powiatowy PSP Dawid Pełka, 
Prezes Gminnego Zarządu 
OSP Sławomir Marszał oraz 
Radna Rady Gminy Sulmie-

rzyce Renata Brocka. Nato-
miast proboszcz parafii pw. 
św. Erazma w Sulmierzycach 
ksiądz Piotr Bednarz poświęcił 
przekazywany samochód stra-
żacki. Podczas uroczystości 
wręczono także odznaczenia 
dla czterech druhów z miejsco-
wej jednostki. Za wysługę 50 
lat odznaczenie otrzymał Jerzy 
Kapela i Adam Marchewka, 
a za wysługę 25 lat – Artur Su-
ski i Lech Zasada.

Zdrowie mieszkańców priorytetem
W zakresie promocji 

i profilaktyki zdrowia Gmina 
Sulmierzyce w tym roku kon-
tynuuje realizację programów 
zdrowotnych przeznaczając na 
nie ponad 350 000 zł. Są to m. in.  
„Szczepienia ochronne przeciw 
grypie”, z których mogą korzy-
stać wszyscy mieszkańcy gmi-
ny, a z roku na rok cieszy się on 
coraz większym zainteresowa-
niem. W tym roku akcja szcze-
pień rozpocznie się 20 września 
w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Sulmierzycach. 

Kolejnym realizowanym 
programem jest „Program 
profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) 
na lata 2018 – 2022” skierowa-
ny dla dzieci w wieku 13 lat. 
W tym roku szczepienia wy-

konywane są dla dzieci z rocz-
nika 2006. Dziewięciowalentna 
szczepionka przeciw wirusowi 
brodawczaka jest najnowszą 
szczepionką na rynku o najszer-
szym spektrum ochrony, która 
rekomendowana jest jako sku-
teczne działanie w zakresie pro-
filaktyki pierwotnej raka szyjki 
macicy. 

Programem poświęco-
nym najmłodszym mieszkań-
com gminy Sulmierzyce jest 
„Gminny program profilaktyki 
próchnicy” obejmujący swoim 
zasięgiem dzieci w wieku od 5 
do 13 lat, czyli roczniki od 2006 
do 2014, które mieszkają lub 
uczęszczają do szkół na terenie 
gminy Sulmierzyce. 

Dodatkowo gmina dba 
o swoich mieszkańców oferu-

jąc konsultacje i porady spe-
cjalistyczne dietetyka, lekarza 
ginekologa z możliwością 
wykonania badania gineko-
logicznego – usg, zabiegi 
z zakresu rehabilitacji oraz 
możliwość wykonania badań 
ultrasonograficznych brzucha, 
ślinianek, tarczycy, szyi, jąder, 
dołów podkolanowych oraz 
zmian powierzchniowych. 12 
września br. wchodzi w życie 
ustawa o opiece zdrowotnej 
nad uczniami. W myśl zapisów 
uczniom w każdej szkole pod-
stawowej gminy Sulmierzyce 
zostanie zapewniona opieka 
pielęgniarska oraz podjęto sta-
rania w celu zapewnienia opieki 
stomatologicznej.

Gmina Sulmierzyce pozy-
skała 150.000,00 zł z Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej na utworzenie Klu-
bu Seniora w ramach progra-
mu „Senior +”. Podczas brie-
fingu prasowego, który odbył 
się 20 marca w Łódzkim Urzę-
dzie Wojewódzkim, poświęco-
nemu rządowym programom 
społecznym Minister Elżbieta 
Rafalska wręczyła Skarbnik 
naszej gminy Ewie Bęczkow-
skiej promesę na utworzenie 
klubu.

W spotkaniu oprócz Mi-
nister Rafalskiej uczestniczyli 
rzecznik Rządu RP Minister 
Joanna Kopcińska, wojewoda 
łódzki Zbigniew Rau oraz dy-
rektor oddziału I Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych w Łodzi 
Romana Mierzejewska.

Oprócz naszej gminy pro-
mesy otrzymało 12 innych sa-
morządów z terenu wojewódz-
twa łódzkiego. Sulmierzycki 
Klub Seniora jeszcze bardziej 
przyczyni się do rozwoju spo-
łeczności seniorów prężnie 
działających w naszej gminie. 
Seniorzy zyskają miejsce, 
w którym będą mogli aktywnie 
działać, spotkać się i rozwijać 
swoje pasje.

Po przeprowadzeniu po-
stępowania przetargowego 
w dniu 24 lipca 2019 r. gmina 
podpisała z Panią Anną Cywiń-
ską prowadzącą działalność 
gospodarczą pod firmą VURO 
Anna Cywińska z siedzibą 
w 43-246 Strumień ul. Ogro-
dowa 5 umowę na realizacje tej 

inwestycji. Zgodnie z zawarta 
umową Wykonawca wykona 
roboty budowlane związanych 
ze zmianą sposobu użytkowa-
nia istniejącego budynku byłej 
Gminnej Biblioteki Publicznej                             
w Sulmierzycach na budynek 
Klubu Senior+.

- Zakres zamówienia obej-
muje w szczególności wyko-
nanie:

- instalacji gazowej ze-
wnętrznej i wewnętrznej,

- zbiornika podziemnego 
na gaz płynny wraz z płytą fun-
damentową,

- wewnętrznej instalacji 
wod-kan oraz elektrycznej,

- rozbiórki i przebudo-
wy ścian zewnętrznych i we-
wnętrznych,

- tynków na nowych ścia-
nach,

- okładzin z płytek ścien-
nych w łazienkach,

- wymiany stolarki okien-
nej i drzwiowej,

- wymiany podłóg na par-
terze,

budowy nowego komina 
do instalacji gazowej, pochylni 
dla osób niepełnosprawnych, 
poszerzenia schodów na taras, 
nowego hydrantu DN80 na 
istniejącej sieci wodociągowej 
oraz 7 miejsc parkingowych.

Prace zakończą się do 15 
listopada bieżącego roku. Do 
końca marca przyszłego roku 
wykonane zostanie natomiast 
ocieplenie budynku wraz 
z nową elewacją.

Klub Senior+
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Mamy to! Będzie sieć gazowa w gminie
Mieszkańcy gminy Sul-

mierzyce mają czym się cie-
szyć. Kolejna ważna sprawa 
została załatwiona. Przez 
wiele lat wójt gminy Gabriel 
Orzeszek zabiegał o do-
prowadzenie tu sieci gazu 
ziemnego. I udało się. To już 
pewne, niebawem na terenie 
naszej gminy popłynie gaz. 
Stanie się tak dzięki pomo-
cy ze strony posła Prawa 
i Sprawiedliwości Krzyszto-
fa Ciebiady, którego zaanga-
żowanie, w tym temacie, już 
przyniosło wymierne efekty.

Na obszarze gmin Sul-
mierzyce i Rząśnia nie wy-
stępuje sieć gazowa. Dlate-
go rozpowszechniona jest 
forma zaopatrzenia w gaz 
w butlach (propan-butan) 
służący do zaopatrywania 
kuchenek gazowych oraz 
ogrzewania. 

Nie jest tajemnicą, że 
wójt Sulmierzyc od wielu lat 
zabiega o budowę gazociągu 
na terenie gminy. W walce 
o realizację tego zamierze-
nia konieczny był sojusz 
z sąsiednią gminą Rząśnia. 
Dzięki połączeniu sił, gminy 
mogły wykazać się dużym 
zapotrzebowaniem na ten ro-
dzaj paliwa.

- Tego gazu pragnęliśmy 
od dawna – przyznaje wójt 
gminy Sulmierzyce Gabri-
riel Orzeszek. - Gaz ziem-
ny z pewnością przyda się 
mieszkańcom naszej gminy.

Wójt podkreśla, że dostęp 
do gazu ziemnego jest także 
ważny dla firm i przedsię-
biorców, którzy chcieliby za-
inwestować na terenie gminy 
Sulmierzyce. 

- Zdarzali się inwestorzy, 
którzy rezygnowali z lokowa-
nia na terenie naszej gminy 
swoich firm, tylko dlatego, że 
nie mieliśmy gazu ziemnego 
– akcentuje włodarz.

Jednak wieloletnie za-
biegi w sprawie gazyfikacji 
gminy nie dawały żadnych 
szans na powodzenie, aż do 
czasu, gdy do Urzędu Gminy 
w Sulmierzycach zawitał po-
seł Krzysztof Ciebiada. To on 
odegrał kluczową rolę w tej 
sprawie.

- Nic byśmy nie zrobi-
li, gdyby nie pomoc posła 
Krzysztofa Ciebiady – zazna-
cza Gabriel Orzeszek.

Ciebiada współpracował 
z wójtem Sulmierzyc, jesz-
cze jako wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Województwa 
Łódzkiego. Już wtedy obaj 
panowie szukali możliwości 
doprowadzenia gazu do gmin 
Sulmierzyce i sąsiedniej gmi-
ny Rząśnia. 

- Pozytywne wieści 
w sprawie gazu to efekt wielo-
letniej doskonałej współpracy 
z wójtem gminy Sulmierzyce. 
Oczywiście nie udałoby się 
podjąć tematu, gdyby nie to, 
że rząd Prawa i Sprawiedli-
wości przeznaczył na gazifi-
kację duże pieniądze – mówił 
Krzysztof Ciebiada, poseł na 
sejm RP.

Informację o rychłej ga-
zyfikacji gmin Sulmierzyce 
i Rząśnia poprzedził szereg 
spotkań, m.in. z przedstawicie-
lami Polskiej Spółki Gazow-
nictwa.

Wójtowie obu gmin po-
jawili się w łódzkim oddziale 
Polskiej Spółki Gazownictwa. 
Tam trwały rozmowy doty-
czące oczekiwań związanych 
z przyłączem gazowym dla 
obu gmin. 

Okazało się, że marzenia 
Orzeszka o gazie dla Sulmie-
rzyc i sąsiedniej gminy są moż-
liwe do zrealizowania.

Już kilka lat temu wójt Sul-
mierzyc próbował zaintereso-
wać sprawą przyłączenia gminy 
do sieci gazowej poseł Beatę 
Mateusiak-Pieluchę. Wówczas 
sprawa była nie do załatwienia.

- Pani poseł nie była zainte-
resowana pomocą ani nam, ani 
gminie Rząśnia – podkreśla Ga-
briel Orzeszek. - Jak się okazuje 
można to było zrobić wcze-
śniej. Najprawdopodobniej gaz 
ziemny pojawi się u nas jeszcze 
w tym roku, a w przyszłym 
położona zostanie sieć kanali-
zacyjna na terenie Sulmierzyc, 
a w następnych latach na terenie 
całej gminy – informuje wójt.

Pierwsze otwarte spotkanie 
mieszkańców gminy z przed-
stawicielami PSG miało miej-
sce w środę, 18 września w Sul-
mierzycach –  zorganizowano 
je w bibliotece.

-  Często spotykamy się 
z dużym zainteresowaniem 
i frekwencją, ale Sulmierzyce 
chyba pobiły rekord, dlatego 

nie mam wątpliwości, że trze-
ba tu rozpocząć gazyfikację 
– mówiła Emilia Banaszczyk, 
dyrektor Oddziału Zakładu 
Gazowniczego PSG w Łodzi.

Reasumując, na terenie 
gminy Sulmierzyce, powstanie 
tradycyjna sieć gazowa. Gaz 
pojawi się tu jeszcze w tym 
roku. Oddział zakładu gazow-
niczego rozpoczyna etap pro-
jektowania, następnie można 
składać wnioski i podpisywać 
umowy z ostatecznym termi-
nem zakończenia prac do 36 
miesięcy. We wniosku zain-
teresowane osoby zaznaczają 
czas rozpoczęcia korzystania 
z gazu. Jeżeli sieć powstanie 
w ciągu roku, a umowa prze-
widuje dłuższy okres, to warto 
przeznaczyć go na przygo-
towanie ogólne, czyli m.in. 
zmianę sposobu ogrzewania, 
instalacji itp. Część przyłącza 
budowana jest od gazociągu 
głównego do linii ogrodzenia 
(granicą własności może być 
też ściana budynku). Czyn-
ności, które leżą po stronie 
odbiorców to wykonanie do-
kumentacji projektowej, uzy-
skanie odpowiednich pozwo-
leń czy zakup pieców, w czym 
gmina Sulmierzyce, wzorem 
poprzednich lat, postara się po-
móc swoim mieszkańcom 

Zaawansowany projekt 
planowanej sieci gazowej po-
zwoli na wskazanie konkret-
nych działek i ulic, gdzie bę-
dzie przebiegała linia, a po ich 
wyznaczeniu rozpocznie się 
zbieranie wniosków o przy-
łączenie do sieci poszczegól-
nych nieruchomości.
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Wzorem lat ubiegłych 
w roku 2019 r. nie zapomnia-
no o inwestycjach drogowych.

W dniu 15 marca 2019 
r. zawarto umowę z firmą 
BITUM Sp. z o.o. z siedzibą 
w 42-700 Lubliniec; Lipie 
Śląskie ul. Cegielniana 20, 
która za kwotę blisko 2 mln 
złotych wykona Przebudowę 
i rozbudowę drogi gminnej 
w msc. Bogumiłowice od dro-
gi powiatowej nr 3507E do 
drogi wojewódzkiej nr 483. 
W ramach umowy Wykonaw-
ca wykona:

Rozbudowę podbudowy 
drogi gminnej do szerokości 
6,0 m,

Nowe warstwy bitumicz-
ne jezdni drogi gminnej,

Prawostronne pobocze 
z kruszywa łamanego na dro-
dze gminnej szerokości 0,75 
m,

Lewostronne pobocze 
utwardzonego z kostki beto-
nowej szerokości 1,5 m,

Zjazdy indywidualne 
z kostki betonowej do działek 

zabudowanych oraz z kruszy-
wa łamanego do działek nie-
zabudowanych,

Przebudowę i budowę 
przepustów pod drogą i zjaz-
dami, budowę rowu otwarte-
go z wylotem do rzeki Kręt-
ki oraz rowu przydrożnego 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 483,

Przebudowę sieci wodo-
ciągowej,

Przebudowę linii napo-
wietrznej nN oraz przyłącza 
kablowego nN, a także budo-
wę kablowej linii oświetlenia 
ulicznego.

Prace zostaną zakończone 
w połowie listopada bieżącego 
roku.

W dniu 28 maja 2019 r. 
zawarto umowę z Przedsię-
biorstwem Handlowo – Usłu-
gowym „LARIX” Sp. z o.o. 
z siedzibą w 42-700 Lubliniec 
ul. Klonowa 11, które zreali-
zowało inwestycję pn. „Prze-
budowa i rozbudowa drogi 
gminnej w msc. Piekary na od-
cinku o długości 1650,73 mb”.  

Wykonawca za kwotę niemal 1 
mln 200 tys zł wykonał:

Przebudowę konstrukcji 
podbudowy drogi gminnej 
o szerokości 5,0m,

Nową warstwę bitumiczną 
jezdni drogi gminnej,

Obustronne pobocza z kru-
szywa łamanego o szerokości 
0,75m,

Zjazdy indywidualne 
z kostki betonowej do dzia-
łek zabudowanych oraz 
z kruszywa łamanego do 
działek niezabudowanych,

Przebudowę istniejących 
przepustów pod drogą.

Na realizację tej inwestycji 
Gmina Sulmierzyce pozyskała 
dofinansowanie z w ramach 
środków budżetu Wojewódz-
twa Łódzkiego pochodzących 
z tytułu wyłączania z produkcji 
gruntów rolnych w kwocie 498 
572,00 zł. Jest to najwyższe 
przyznane dofinansowanie dla 
gminy na terenie województwa 
łódzkiego.

Coraz lepsze połączenia drogowe

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkań-
ców przystąpiono do reali-
zacji inwestycji obejmującej 
przebudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków w Sul-
mierzycach. 

W dniu 19 sierpnia 2019 
r. zawarta została umowa 
z Panem Zdzisławem Dą-
browskim prowadzącym 
działalność gospodarczą pod 
firmą Usługi Transportowe 
i Handel Zdzisław Dąbrowski                        
z siedzibą w 05-240 Tłuszcz 
ul. Żytnia 10. Wykonawca za 
kwotę blisko 6 mln złotych 
podjął się realizacji w for-
mule „zaprojektuj i wybu-
duj” przebudowy istniejącej 
oczyszczalni ścieków. Zakres 
zawartej umowy obejmuje:

- wykonanie Dokumenta-
cji Projektowej,

- uzyskanie wynika-

jących z przepisów opinii 
i uzgodnień,

- uzyskanie pozwolenia 
na budowę,

- wykonanie przebudowy 
i modernizacji oczyszczalni 

ścieków wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu, 
w oparciu o sporządzone pro-
jekty i dokumenty,

- modernizację przepom-

powni ścieków w Sulmierzy-
cach przy ul. Łąkowej,

- wykonanie rozruchu 
obiektów i instalacji,

- przygotowanie doku-
mentów związanych z od-

daniem obiektów i instalacji                          
do eksploatacji.

Nowa oczyszczalnia 
zostanie oddana do użytku 
w terminie do 20 grudnia 
2020 r.. Na realizację tego 
zadania Gmina stara się 
pozyskać środki zewnętrz-
ne. Złożony został wniosek 
o przyznanie pomocy na 
operację typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie in-
westycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędza-
nie energii” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, 
a do użytku w terminie do 20 
grudnia 2020 r.
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Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecię-
cych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą 
otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania 
miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym.

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecię-
cych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą 
otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania 
miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym.

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostęp-
ności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, 
klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszyst-
kich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wyma-
gających szczególnej opieki.

Nie jest tajemnicą, że 
wójt gminy Sulmierzyce, 
Gabriel Orzeszek, od wielu 
miesięcy zabiega o pieniądze 
zewnętrzne na budowę żłob-
ka na terenie gminy. Tę in-
westycję niezwykle aktywnie 
wspiera poseł Paweł Rychlik. 
Zresztą obaj panowie walczą 
także o realizację w Sulmie-
rzycach rządowego programu 
Mieszkanie plus. Cele są ob-
rane, na efekty trzeba będzie 
jeszcze poczekać.

O tym, że w Sulmierzy-
cach jest potrzebny żłobek ni-
kogo nie trzeba przekonywać. 
Najbliżej temat znają rodzice 
najmniejszych mieszkańców, 
którzy niejednokrotnie muszą 
rezygnować z wielu planów, 
bo nie mają z kim zostawić 
potomstwa. 

Oczywiście żłobek ma 
także inne atuty, które skła-
niają do korzystania z tej for-
my wychowawczej. Naukow-
cy już dawno udowodnili, 
że różnorodność środowisk 
w jakich dziecko przebywa 
w różnych stadiach rozwo-
ju pozytywnie wpływa na 
kształtowanie go i daje moż-
liwość szybszego poznawa-
nia świata.

Koncepcji budowy żłob-
ka jest kilka. Najbardziej 

realna wydaje się ta, która 
przewiduje posadowienie go 
obok nowego przedszkola.

Wójt Gabriel Orzeszek 
zapowiada, że z pomocą posła 
Pawła Rychlika będzie chciał 
sięgnąć po środki zewnętrzne 
z wielu źródeł. Podstawowym 
ma być program rządowy 
‚‚Maluch plus’’. Ale ponie-
waż budynek, podobnie jak 
już funkcjonujące w Sulmie-
rzycach przedszkole, miałby 
być pasywny, to jest szansa na 
skorzystanie z jeszcze innych 
środków.

- Oczywiście ten plan 
nie uda się bez pomocy pana 
posła Pawła Rychlika, który 
jest do naszej dyspozycji, 
mam tu na myśli wszystkich 
mieszkańców, praktycznie 
na każde zawołanie - mówi 
Gabriel Orzeszek.

- Tacy ludzie jak on są 
potrzebni w polityce. Poli-
tycy powinni nam samorzą-
dowcom i zwykłym miesz-
kańcom pomagać i zabiegać 
o nasze wspólne interesy. 
Wszystkim nam przecież 
zależy na rozwoju regionu - 
podkreśla wójt.

Poseł ma pomóc także 
w innym temacie, w reali-
zacji wspomnianego wcze-
śniej programu ‚’Mieszka-
nie plus’’. Budowa nowych 
mieszkań, o wysokim stan-
dardzie, w Sulmierzycach, 
jest możliwa. 

Co najważniejsze gmina 
przystępując do programu 
nie będzie musiała właści-
wie inwestować ani złotów-
ki. Oczywiście musi znaleźć 
i przekazać na ten cel grunt, 
ale założenia programu za-
kładają, że będzie współ-
udziałowcem inwestycji. 

Program zakłada, że 
gmina założy spółkę z Pol-
skim Funduszem Rozwoju 

i przekaże działkę z przezna-
czeniem pod budowę blo-
ków wielorodzinnych. 

Budowę w całości sfi-
nansuje PFR, ale po 30 la-
tach gmina stanie się jej 
całkowitym właścicielem. 
Zaś osoby, które zamieszka-
ją w nowych blokach, będą 
miały prawo ich wykupu 
na własność po określonym 
czasie.

Z tego rozwiązania 
skorzystało już kilka miast 
w Polsce. Być może Sulmie-
rzyce będą pierwszą gminą 
wiejską, w której ten pro-
gram zostanie zrealizowany. 

- Wspieram wójta Ga-
briela Orzeszka w jego sta-
raniach o lepsze jutro dla 
mieszkańców gminy Sulmie-
rzyce - podkreśla poseł na 
Sejm RP Paweł Rychlik. 

- Z wielkim podziwem 
obserwuję jak sprawnie za-
rządza gminą. Grzechem by-
łoby nie wspierać tak spraw-
nego gospodarza. Dlatego 
zrobię wszystko co w mojej 
mocy, by zamierzenia i plany 
pana wójta stały się faktem - 
podsumowuje poseł Rychlik.

Mieszkanie Plus wspiera 
ludzi, dla których uzyskanie 
własnego mieszkania było 
z różnych powodów nie-
możliwe. Ważnym celem 
jest też mobilność i elastycz-
ność na rynku pracy dzięki 
dostępności mieszkań na 
wynajem. W sposób szcze-
gólny Mieszkanie Plus ma 
za zadanie poprawić sytu-
ację młodych rodzin, dla 
których uzyskanie miesz-
kania o odpowiednim stan-
dardzie będzie stanowiło 
podstawę do podjęcia de-
cyzji o posiadaniu większej 
liczby dzieci.

Program proponuje miesz-
kania na wynajem lub na 
wynajem z opcją dojścia 
do własności. O szczegó-
łowych kryteriach przy-
znania mieszkania i najmu 
decydują samorządy. Przy 
tworzeniu kryteriów, może 
być brana pod uwagę licz-
ba dzieci lub umiarkowany 
poziom dochodów przy-
szłych najemców. Najemcy 
mieszkań powinni spełniać 
dwa kryteria: nie posiadać 
na własność mieszkania lub 
innej nieruchomości oraz 
mieć możliwość termino-
wego opłacania czynszu.

Uzupełnieniem programu 
Mieszkanie Plus są dopła-
ty do czynszu. Dzięki nim 
osoby o dochodach nie-
wystarczających na zakup 
mieszkania lub opłacanie 
rynkowego czynszu mogą 
w bezpieczny i stabilny 
sposób wynająć mieszka-
nie. Od 2019 roku dopłata-
mi objęte będą mieszkania 
nowe lub poddane rewitali-
zacji w ramach współpracy 
z samorządami.

Jest plan: nowe mieszkania i żłobek



8
INFORMACJE

Tradycją zakończenia 
roku szkolnego w szkołach 
na terenie gminy Sulmie-
rzyce stało się wręczanie 
stypendiów motywacyjnych 
najzdolniejszym uczniom. 
19 czerwca już po raz siód-
my zostali nagrodzeni 
uczniowie, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki w nauce 
lub sukcesy w konkursach 
wojewódzkich czy ogólno-
polskich olimpiadach.

Tegoroczne stypendia 
wręczyli Przewodniczący 
Rady Gminy Sulmierzyce 

Pan Tadeusz Kruszyński, 
Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Sportu 
i Kultury Pani Agnieszka 
Maciaszek oraz Radny Rady 
Gminy Pan Karol Bujacz.

Za rok szkolny 2018/2019 
wyróżnionych zostało 75 
uczniów szkół podstawo-
wych i klas gimnazjalnych:

– 17 ze Szkoły Podstawo-
wej w Bogumiłowicach,

– 11 ze Szkoły Podstawo-
wej w Dworszowicach Pako-
szowych,

– 47 ze Szkoły Podstawo-

wej w Sulmierzycach, w tym 
38 z klas szkoły podstawowej 
oraz 9 z klas gimnazjalnych.

Najwyższą średnią wśród 
uczniów szkół podstawo-
wych – 5,83 może pochwalić 
się Klaudia Serwa – uczen-
nica Szkoły Podstawowej 
w Sulmierzycach. Natomiast 
w klasach gimnazjalnych Ad-
rianna Bluszcz – 5,44.

Łącznie wypłacono sty-
pendia na kwotę 28 300 zł.

Stypendia motywacyjne Wójta Gminy dla najzdolniejszych

Renowacja parku w Chorzenicach
6 marca 2019 r. w Łodzi 

została podpisana umowa o do-
finansowanie na realizację pro-
jektu pod nazwą „Zagospodaro-
wanie zabytkowego założenia 
parkowego w Chorzenicach 
poprzez przywrócenie i zwięk-
szenie potencjału przyrodnicze-
go oraz nadanie ekologicznych 
funkcji dydaktycznych ”. 

Projekt współfinansowany 
jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. Oś priorytetowa V 
Ochrona środowiska Działanie 
V.4 Ochrona przyrody Poddzia-
łanie V.4.1 Ochrona przyrody. 
Wartość przyznanego dofinan-
sowania to 2.981.837,56 zł.

Planowany okres realizacji 
od 30.04.2019 r. do 30.06.2020 
r.

Bezpośrednim celem 
projektu jest stworzenie 
sprzyjających warunków do 
wzmocnienia mechanizmów 
ochrony bioróżnorodności oraz 
zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury do podniesie-
nia świadomości ekologicznej 
mieszkańców regionu łódzkie-
go. Efektem realizacji projektu 
będzie zwiększenie potencjału 
przyrodniczego zabytkowego 
założenia parkowego w Cho-
rzenicach z wykorzystaniem 
roślin z Czerwonej Księgi Ro-

ślin oraz nadanie ekologicznych 
funkcji dydaktycznych z zacho-
waniem walorów środowiska 
przyrodniczego.

Cele pośrednie realizacji 
projektu  to:

- wzrost liczebności popu-
lacji gatunków roślin chronio-
nych i rzadkich,

- rozwój warunków dla 
ochrony cennych gatunków (in 
situ),

- poprawa estetyki, wize-
runku i wzrostu atrakcyjności 
przestrzeni publicznej.

Zakres projektu obejmuje 
wprowadzenie nasadzeń roślin 
chronionych i zagrożonych wy-

ginięciem z Czerwonej Księgi 
Roślin, budowę infrastruktury 
związanej ze stworzeniem wa-
runków do ochrony oraz przy-
wrócenie właściwego stanu 
przyrodniczego zabytkowego 
założenia parkowego w Cho-
rzenicach oraz nadanie ekolo-
gicznych funkcji dydaktycz-
nych poprzez:

Utwardzenie ciągów ko-
munikacyjnych – ścieżek 
i traktów przyrodniczo-eduka-
cyjnych,

Renowację zbiornika wod-
nego (zagospodarowanie wraz 
z nasadzeniami roślinnością 
chronioną i zagrożoną wyginię-

ciem),
Utworzenie kaskady wod-

nej z wykorzystaniem roślin 
chronionych i zagrożonych wy-
ginięciem,

Montaż dwóch drewnia-
nych altan dydaktycznych obsa-
dzonych roślinami chronionymi 
i zagrożonymi wyginięciem,

Utworzenie terenów zielo-
nych (zagospodarowanie wraz 
z nasadzeniami) stylizowanych 
na założenia pierwotne zespołu 
dworskiego z roślinnością chro-
nioną i zagrożoną wyginięciem,

Montaż elementów ma-
łej architektury (ławki, kosze 
na odpady, stojaki na rowery, 

trejaż, siedzisko gabionowe, 
tablice i tabliczki przyrodniczo-
-edukacyjne, donice z roślin-
nością chronioną i zagrożoną 
wyginięciem).

Gmina wyłoniła już Wy-
konawcę inwestycji, który 
rozpoczął prace projektowe. 
Zgodnie ze złożonym harmo-
nogramem przez firmę FIBA 
s.c. Grzegorz Piwnik, Piotr 
Iskrzyński  z siedzibą w 97-561 
Ładzice; Stobiecko Szlacheckie 
158 pierwsze prace budowlane 
w parku rozpoczną się jesienią 
tego roku.
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W piątek, 2 sierpnia, 
w remizie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Chorzenicach 
nastąpiło uroczyste podpisa-
nie umów w sprawie prze-
kazania środków z budżetu 
Województwa Łódzkiego 
dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powia-
tu pajęczańskiego. Łącznie 
udzielono wsparcia 11 jed-
nostkom OSP. Przekazania 
środków przyznanych decy-

zją Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego Pana Grze-
gorza Schreibera dokonali 
posłowie na Sejm RP – Pan 
Krzysztof Ciebiada i Pan Pa-
weł Rychlik, Przewodniczą-
ca Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Pani Iwona Ko-
perska oraz Dyrektor Kan-
celarii Marszałka Pan Dawid 
Mazurkiewicz.

Z terenu gminy Sulmie-
rzyce wsparcie otrzymała 

jedna jednostka – Ochotni-
cza Straż Pożarna w Chorze-
nicach, której przyznano do-
finansowanie w wysokości 
20 tys. zł na pokrycie wydat-
ków związanych z zakupem 
sprzętu służącego ochronie 
życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska przed pożarem, 
klęską żywiołową lub innym 
miejscowym zagrożeniem.

Środki dla OSP Chorzenice

W naszym Urzędzie ze 
świadczenia wychowawczego 
„500+” w 2018 roku skorzy-
stało 339 rodzin i wypłacono 
świadczenia w łącznej wysoko-
ści 2.615.553,40 zł. Natomiast 
od 1 lipca 2019 r. zostało złożo-
nych 478 wniosków o ustalenie 
prawa do świadczenia wycho-
wawczego na okres zasiłkowy 
2019/2021.

Od 1 lipca 2019 r. świad-
czenie wychowawcze przysłu-
guje na każde dziecko w wieku 
do ukończenia 18 roku życia  
niezależnie od dochodu rodzi-
ny. Świadczenia 500+ na nowy 
okres zasiłkowy 2019/2021 r. są 
przyznawane do 31 maja 2021 
r. Od 2021 roku wnioski o usta-
lenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego będzie można 
składać od dnia 1 lutego 2021 
r. drogą elektroniczną, a od 1 
kwietnia 2021 r.       w formie 
papierowej. 

Z zasiłku rodzinnego wraz 
z dodatkami w 2018 roku sko-
rzystały 203 rodziny. Na wy-
płatę świadczeń w 2018 roku, 

do których zalicza się: zasiłek 
rodzinny wraz z dodatkami, 
jednorazowa zapomoga  z tytu-
łu urodzenia się dziecka, świad-
czenie rodzicielskie, zasiłek 
pielęgnacyjny, świadczenie pie-
lęgnacyjne, zasiłek dla opieku-
na oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przeznaczono 
łączną kwotę 1.306.566,45 zł. 

Od 1 października 2019 r. 
w świadczeniach z funduszu 
alimentacyjnego obowiązuje 
podwyższone kryterium do-
chodowe 800 zł netto. Ter-
miny składania wniosków 
o ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego i funduszu alimen-
tacyjnego na okres 2020/2021 
obowiązują od 01.07.2020 roku                     
w formie elektronicznej a od 1 
sierpnia 2020 r. w formie papie-
rowej. W 2018 roku wypłacono 
również na kwotę 149.400 zł 
świadczeń „Dobry start” dla 
498 dzieci, a w 2019 roku na 
dzień 12 września 2019 r. wy-
płacono świadczeń na kwotę 
120.900 zł dla 403 dzieci.

Wsparcie dla rodzin

Szacowanie strat 
wyrządzonych przez suszę

W związku z wystąpie-
niem na terenie całego kraju 
w 2019 roku niekorzystnego 
zjawiska atmosferycznego 
jakim jest susza Urząd Gmi-
ny w Sulmierzycach roz-
począł stosowną procedurę 
przyjmowania wniosków 
o oszacowanie szkód w upra-
wach rolnych na terenie gmi-
ny Sulmierzyce. 

Komisja powołana zo-
stała zarządzeniem Wojewo-
dy Łódzkiego Nr 99/2015 
z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

W skład gminnej ko-
misji ds. szacowania szkód 
w gospodarstwach rolnych 
wchodzi pracownik Izby 
Rolniczej, Łódzkiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
Bratoszewice oraz pracow-

nicy tut. Urzędu. W okresie 
od 4 lipca 2019 r. do dnia 19 
lipca 2019 r. rolnicy mogli 
składać wnioski w sprawie 
szacowania szkód w gospo-
darstwie rolnym, w których 
do dnia 26 lipca 2019 r. Ko-
misja przeprowadziła wizje 
lokalne i dokonała szacunku 
szkód. 

Przez cały wspomniany 
wyżej okres do urzędu wpły-
nęły łącznie 222 wnioski. Na 
podstawie złożonych wnio-
sków komisja ustaliła, że 
w roku 2019 powierzchnia 
upraw dotknięta zjawiskiem 
w gospodarstwach wyniosła 
ponad 3000 ha.

W odpowiedzi na kon-
kurs ogłoszony przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Łódzkiego w ramach osi 
priorytetowej IV Gospodar-
ka niskoemisyjna, Działanie 
IV.2  Termomodernizacja 
budynków  w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 
Gmina złożyła wniosek na 
realizację projektu  pn. „Ter-
momodernizacja budynków 
komunalnych i użyteczności 

publicznej na terenie Gminy 
Sulmierzyce”.

Założeniem projektu jest 
poprawa efektywności energe-
tycznej w sektorze publicznym 
poprzez głęboką termomoder-
nizację budynków komunal-
nych i budynku użyteczności 
publicznej w Gminie Sulmie-
rzyce w tym również budynku 
Urzędu Gminy.

Gmina planuje również 
złożyć wniosek w ramach Osi 
Priorytetowej IV Gospodarka 
Niskoemisyjna Działanie IV.3 

Ochrona powietrza, Poddziała-
nie IV.3.2 Ochrona powietrza 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020 (RPO 
WŁ) na budowę pasywnego 
budynku żłobka w Sulmie-
rzycach. Obiekt powstanie na 
działce, na której funkcjonuje 
nowe przedszkole i zapewni 
opiekę dla 80 dzieci. Wsparcie 
dla tego projektu zadeklarował 
Pan Paweł Rychlik – Poseł na 
Sejm VIII kadencji.

Plany na kolejny rok
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9 kwietnia 2019 r. podpisa-
no umowę z Panem Danielem 
Soleckim i Panem Dariuszem 
Soleckim prowadzącymi dzia-
łalność gospodarczą w formie 
spółki cywilnej pod firmą IN-
STALKAN s.c. z siedzibą w 98-
330 Pajęczno ul. Długa 20, na 
realizację inwestycji  pn. „Bu-
dowa odcinka sieci kanalizacji 
deszczowej oraz przebudowa 
odcinka sieci kanalizacji sani-
tarnej w obrębie Placu im. G. 
Turskiego w Sulmierzycach ”.

Za kwotę blisko 660 tys. zł 
Wykonawca wybudował ko-
lektor kanalizacji deszczowej 
o długości niemal 320 m wraz 

z przykanalikami, wpustami 
deszczowymi, odwodnieniem 
liniowym, studniami rewizyj-
nymi oraz separatorem substan-
cji ropopochodnych w obrębie 
Placu im. Gabriela Turskiego 
w Sulmierzycach. Wybudo-
wany odcinek sieci kanalizacji 
deszczowej rozwiązał problem 
odbioru wody deszczowej z tej 
części Sulmierzyc. 

Po zakończeniu prac sa-
nitarnych wykonano nową 
nawierzchnię parkingu oraz za-
dbano o odpowiednie oznako-
wanie poziome i pionowe.

Odwodnienie placu
im. Gabriela Turskiego

Gmina Sulmierzyce orga-
nizuje szereg zajęć dodatko-
wych zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych. Już od września 
ruszyła kolejna edycja, a wśród 
nich dla dzieci przygotowano 
następujące:

Tenis stołowy – poniedzia-
łek (godz. 16.00)  i środa (godz. 
17.00) w Sulmierzycach (Szko-
ła Podstawowa) oraz wtorek 
(godz. 16.00) i czwartek  (godz. 
16.00) w Bogumiłowicach 
(Szkoła Podstawowa). Zajęcia 
prowadzi pan Ryszard Zasada.

Kółko motoryzacyjne – po-
niedziałek (godz. 17.00) i piątek 
(godz. 17.00) w Sulmierzycach 
(Szkoła Podstawowa). Zajęcia 
prowadzi pan Krzysztof Osiński.

Zajęcia kulinarne – piątek 
w Sulmierzycach (Świetlica 
Wiejska) w godzinach otwarcia 

świetlicy pod kierunkiem pani 
Aleksandry Szymczak.

Siatkówka – poniedziałek-
-czwartek (godz. 14.30) w Sul-
mierzycach (Szkoła Podstawo-
wa). Zajęcia prowadzi pan Jan 
Świątkowski. 

Taniec klasyczny (godz. 
16.00) – czwartek w Sulmie-
rzycach (Szkoła Podstawowa). 
Zajęcia prowadzą instruktorzy 
Szkoły tańca A+S

Taniec nowoczesny – 
czwartek w Sulmierzycach 
(Szkoła Podstawowa) – Zajęcia 
prowadzą instruktorzy  Szkoły 
tańca Mass-Team. 

Karate – środa (godz. 
17.00) i sobota (godz. 11.00) 
w Sulmierzycach (Szkoła Pod-
stawowa). Zajęcia prowadzi 
pan Tomasz Jończyk 

Piłka nożna – wtorek i pią-
tek w Sulmierzycach (Szkoła 
Podstawowa i Orlik) – zajęcia 
organizowane przez AS Sul-
mierzyce

Pływanie – sobota (godz. 
11.30, 14.30, 15.15), Pływalnia 
Powiatowa w Pajęcznie 

Dla dorosłych natomiast 
odbywają się:

Zumba – poniedziałek 
(godz. 18.00) i czwartek (godz. 
18.00) w Sulmierzycach (Szko-
ła Podstawowa). Zajęcia pro-
wadzi pani Sylwia Polak - Gru-
dzińska. 

Pilates – środa (godz. 
17.00) i sobota (godz. 12.00) 
w Sulmierzycach (Szkoła Pod-
stawowa). Zajęcia prowadzi 
pan Tomasz Jończyk.

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Sulmierzycach 
w swojej siedzibie  organizuje 
natomiast następujące zajęcia:

Gimnastyka dla seniorów 
– poniedziałek (godz. 11.40-
12.25) i czwartek (godz. 9.45 – 
10.30) Prowadząca pani Sylwia 
Polak – Grudzińska

Nauka gry na instrumen-
tach dętych – poniedziałek 
(godz. 14.00-20.00) i czwartek  
(godz. 12.30-15.30). Zajęcia 
prowadzi pan Piotr Janik. 

Sekcja werblistów – po-
niedziałek (godz. 17.00-18.00) 
Zajęcie prowadzi pan Sylwester 
Czank.

Nauka gry na keyboar-
dzie – wtorek (godz. 16.00-
20.00) Zajęcia prowadzi pan 
Wojciech Kołatek

Joga dla początkujących 
– wtorek (godz. 17.00-18.00) 
Zajęcia prowadzi pani Sylwia 
Polak – Grudzińska

Klub malucha – środa 
(godz. 10.00-12.00) Zajęcia 
prowadzi pani Paulina Hachur-
ska

Zajęcia wokalne – piątek 
(godz. 14.00-18.00) Prowadzą-
ca pani Marta Kołatek

Raz w miesiącu odbywają 
się także spotkania tematycz-
ne: Klub Przyjaciół Biblioteki, 
Dyskusyjny Klub Książki dla 
dorosłych, dzieci szkolnych 
i przedszkolaków, warsztaty ar-
tystyczne dla dzieci. 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci i dorosłych

Nowe targowisko gminne
Projekt „Budowa targo-

wiska przeznaczonego na cele 
promocji lokalnych produktów 
w gminie Sulmierzyce” został 
zrealizowany i z dniem 30 listo-
pada 2018 r. uzyskano pozwo-
lenie na użytkowanie obiektu. 
W związku z powyższym od 
1 stycznia 2019 r. targowisko 
gminne w Sulmierzycach zo-
stało przeniesione do nowego 
obiektu.

W ramach inwestycji, 
w Sulmierzycach zostało wybu-
dowane zadaszone targowisko 
„Mój Rynek”, wraz z infra-
strukturą towarzyszącą i zago-

spodarowaniem terenu. Obiekt 
powstał obok stadionu piłkar-
skiego przy ulicach Strażackiej 
i Objazdowej. Położony jest 
w doskonałej lokalizacji a wy-
chodząc naprzeciw, w większo-
ści zmotoryzowanym klientom, 
zapewniamy duży parking 
i bezpłatne miejsca postojo-
we. Wszystkie wiaty posiadają 
dostęp do prądu, użytkownicy 
mogą korzystać z budynku sa-
nitarno-gospodarczego z toale-
tami (w tym również dla osób 
niepełnosprawnych). Targowi-
sko przeznaczone jest łącznie 
dla 70 stanowisk (pięć pawilo-

nów po 14 stanowisk) i funk-
cjonuje na zasadzie „sprzedaży 
z samochodu”.

Powierzchnia handlowa 
targowiska przeznaczona jest 
pod sprzedaż produktów rolno-
-spożywczych wyprodukowa-
nych w systemie rolnictwa eko-
logicznego oraz pod sprzedaż 
zróżnicowanego asortymentu 
towarów. Zadanie zostało zre-
alizowane przy pomocy środ-
ków z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.
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Gmina Sulmierzyce po 
podjęciu uchwały przez Radę 
Gminy w 2012 roku przystą-
piła do Lokalnej Grupy Dzia-
łania Kraina Wielkiego Łuku 
Warty. 

Jednym z głównych ce-
lów działania stowarzyszenia 
jest  wsparcie pozyskiwania 
środków na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju. Gmina Sul-
mierzyce korzystając z moż-
liwości pozyskania środków 
unijnych, aktywnie bierze 
udział w naborach organizo-
wanych przez LGD.

W ostatnim czasie udało 
się pozyskać i zrealizować 
interesujące działania zreali-
zowane przez stowarzyszenia 
z terenu naszej gminy. 

OSP Bogumiłowice po-
zyskało po 47 000 zł na budo-
wę altan. Jedna powstała przy 
świetlicy wiejskiej w Bogu-
miłowicach, druga natomiast 
przy świetlicy wiejskiej 
w Woli Wydrzynej. Warto 
dodać iż altany zostały wypo-
sażone w grille, ławki i stoły, 
dzięki czemu korzystanie 
z miejsc turystycznych stało 
się atrakcyjniejsze zarówno 
dla mieszkańców jak i przy-
byłych gości. 

OSP Sulmierzyce po-
zyskało środki na budowę 
placu zabaw w Kuźnicy. Za 
kwotę 40 590 zł zamontowa-
no następujące urządzenia: 
huśtawkę drewnianą dwu-
stanowiskową, piaskownicę, 
karuzelę metalową, dwa sprę-
żynowce oraz duży zestaw 
zabawowy. 

Druhowie z Sulmierzyc 
złożyli także wniosek na bu-
dowę placu zabaw przy swojej 
strażnicy. W ramach tego pro-
jektu zostaną zamontowane 
następujące urządzenia: drew-
niany zestaw zabawowy z po-
mostami i zjeżdżalnią, huś-
tawkę podwójną z bocianim 
gniazdem, bujak sprężynowy 
i karuzelę tarczową. Całość 
zadania wyniesie 35 670 zł. 

Strażacy z Chorzenic 
także złożyli dwa wnioski. 

Pierwszy na organizację 
„Spotkania z historią Sul-
mierzyc” podczas którego 
rozdawana będzie monogra-
fia dotycząca naszej gminy. 
Podczas imprezy prelegent 
przybliży uczestnikom cieka-
wostki historyczne związane 
z naszą gminą. Całość zada-
nia wyniesie 47 970 zł.

Drugi wniosek dotyczy 
rozbudowy placu zabaw 
przy świetlicy w Bielikach. 
W ramach wycenionego na 
39114 zł zostaną zamonto-
wane następujące atrakcje dla 
dzieci: zestaw drewniany ze 
zjeżdżalniami, sprężynowiec 
dwuosobowy, huśtawka wa-
gowa, huśtawka dwustanowi-
skowa, huśtawka z bocianim 
gniazdem oraz linowy „Małpi 
gaj”.

Ostatni wniosek do LGD 
został złożony przez Aka-
demię Sportu Sulmierzyce, 
która w przyszłym roku zor-
ganizuje Międzywojewódzki 
turniej piłki nożnej dla dzieci 
z rocznika 2009 i młodszych. 
W zawodach udział weź-
mie przynajmniej 10 zespo-
łów z dwóch województw. 
Turniej będzie połączony 
z uroczystym oddaniem do 
użytku wyremontowanego 
stadionu w Sulmierzycach. 
Na przedmiotowe zadanie AS 
pozyskał środki w wysokości 
21000 zł.

Warto dodać, iż ze środ-
ków pozyskanych z Kra-
iny Wielkiego Łuku Warty 
w grudniu br. zostanie zor-
ganizowany jarmark bożo-
narodzeniowy. Będzie to 
pierwsza tego typu impreza 
w naszej gminie. Intensywne 
prace nad przygotowaniem 
imprezy rozpoczęły się pod 
koniec sierpnia. Dodatkowe 
informacje o uroczystości bę-
dzie można znaleźć na stronie 
www.sulmierzyce.info oraz 
w mediach społecznościo-
wych. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy do udziału.

Współpraca z LGD

W dniu 2 lutego 2018 r. 
w Łodzi została podpisana 
umowa o dofinansowanie na 
realizację projektu pod nazwą 
„Walory Krainy Wielkiego 
Łuku Warty podstawą rozwoju 
turystyki kulturowej i aktyw-
nej w gminie Sulmierzyce”. 
Projekt współfinansowany 
jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 Oś priorytetowa VI 
Rewitalizacja i potencjał en-
dogeniczny regionu Działanie 
VI.2 Rozwój gospodarki tury-
stycznej Poddziałanie VI.2.1 
Rozwój gospodarki turystycz-
nej. Wartość przyznanego do-
finansowania to ponad 4 mln 
900 tys. złotych. Celem projek-
tu jest wypromowanie Gminy 
Sulmierzyce jako gminy atrak-
cyjnej turystycznie.

W ramach projektu wybu-
dowano już:

- dwie strefy aktywnego 
wypoczynku w formie siłowni 
zewnętrznych w miejscowości 
Eligiów i Ostrołęka,

- ścieżkę rowerową na 
odcinku Sulmierzyce – Cho-
rzenice,

- w Sulmierzycach przebu-
dowano fontannę w Parku przy 
ul. Kościuszki. Park ten zyskał 
również nowe oświetlenie oraz 
ławki zachęcające do wypo-
czynku,

- w Parku przy ul. Słonecz-
nej w Sulmierzycach powstała 
przestrzeń wystawiennicza 
gdzie prezentowane będą dzia-
ła lokalnych artystów, dla naj-
młodszych wykonana została 
szachownica o wymiarach 8,00 
x 8,00 m, miejsce to posłuży 
również jako podest pod scenę, 
a zakupiona przenośna scena 
pozwoli na organizację imprez 
kulturalnych dla wszystkich 
mieszkańców gminy,

- uporządkowany został 
również plac im. Gabriela Tur-
skiego – powstał tu deptak, 
parking oraz nowe oświetlenie,

- ciągi piesze wokół nowo 
zalanego i zarybionego zbior-
nika wodnego w miejscowości 
Dygudaj,

- remontu doczekał się 

również budynek tzw. „Leśni-
czówki” w miejscowości Dy-
gudaj. (budynek poddany został 
termomodernizacji, wymienione 
zostało pokrycie dachowe, sto-
larka okienna oraz drzwiowa 
zewnętrzna i wewnętrzna, na 
parterze budynku urządzone 
zostały sale ekspozycyjne oraz 
konferencyjne gdzie ucznio-
wie z terenu gminy będą mogli 
uczestniczyć w żywych lekcjach 
przyrody). Przy budynku po-
wstał park linowy dla najmłod-
szych, wioska kuźnicza oraz 
dwukondygnacyjna platforma 
widokowa, która umożliwiać 
będzie obserwację flory i fauny 
wodnej. Trwają prace projekto-
we nowego budynku strzelnicy 
sportowej wraz z torem aktyw-
ności fizycznej oraz towarzy-
szącym zagospodarowaniem 
terenu (wybudowana strzelnica 
sportowa wyposażona zostanie 
w sześć stanowisk ze stałą linią 
ognia 100 m oraz zmienną li-
nią ognia w zakresie 25-100 m 
umożliwiającą strzelanie z każ-
dego rodzaju broni).

Turystyka i rekreacja
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Cepeliada i zlot motocyklowy
W tym roku, kalendarzowy 

Dzień Dziecka, był również 
dniem cyklicznej już imprezy 
w naszej gminie – Cepelia-
dy. Bogaty program IX edycji 
Cepeliady przyciągnął do Sul-
mierzyc nie tylko tutejszych 
mieszkańców, ale także ludzi 
z okolicznych powiatów, a na-
wet województw. Świadczyć 
o tym może już pierwszy punkt 
programu, którym był zlot mo-
tocyklowy. Krótko po godzi-
nie 14., ze wszystkich stron, 
usłyszeć było można warkot 
silników. Parking przy stadio-
nie szybko zapełnił się różnymi 
pojazdami, od motocykli po 
zabytkowe auta, jak również 
traktory z lat 50. oraz 60. Na 
blisko pół tysiąca miłośników 
zlotu czekały rozmaite atrakcje, 
w tym konkursy z ciekawy-
mi nagrodami, poczęstunek, 
a także występy dzieci ze szkół 
i przedszkoli z terenu gminy. 

Kwadrans po 17. zebrani 
na stadionie mogli uczestniczyć 
w starcie parady motocyklowej 
po terenie gminy Sulmierzyce. 
Odjazd pojazdów nie świadczył 
o braku atrakcji, ponieważ na 
scenie odbył się pokaz tańca 
towarzyskiego dzieci, zaraz 
po nich nastąpił występ grup 
tanecznych –  Czadersi i Mini 

Czadersi. Następnie swój reper-
tuar zaprezentowała Orkiestra 
Dęta Gminy Sulmierzyce. Na 
scenie wystąpiło blisko 200 
uczniów i przedszkolaków, 
gromadząc przed sceną liczną 
publiczność. Niektórzy wzięli 
udział w rywalizacji jakim był 
konkurs strzelecki.

Ze sceny, przybyłych gości, 
powitała Zastępca Wójta Gmi-
ny Sulmierzyce Pani Anna Szy-
dłowska, Poseł na Sejm RP Pan 
Paweł Rychlik oraz Przewodni-
czący Rady Gminy Sulmierzy-
ce Pan Tadeusz Kruszyński. Ży-
czyli zebranym udanej imprezy, 
nie zapominając o szczegól-
nych życzeniach dla wszystkich 
maluchów z okazji Dnia Dziec-
ka, dla których przygotowano 
urokliwe, wesołe miasteczko 
oraz gry i zabawy pod opieką 
animatorów Przewodniczą-
cy Rady Gminy Sulmierzyce 
wspomniał o ewolucji Cepe-
liady, gdzie jej pierwsza edycja 
zapowiadana była z przyczepy. 
Pani Anna Szydłowska wyrazi-
ła ogromną radość z możliwo-
ści organizowania tej imprezy 
oraz zachęciła wszystkich gości 
do korzystania z przygotowa-
nych atrakcji, w szczególności 
do kosztowania potraw, które 
przygotowały lokalne stowa-

rzyszenia, a także podziwiania 
dzieł miejscowych artystów 
– malarza Pana Jerzego Kac-
prowskiego czy rzeźbiarza Pana 
Henryka Chałubca. Można było 
również zobaczyć stoisko przy-
gotowane przez  Pana Pawła 
Musiała, gdzie prezentował 
najpiękniejsze okazy ze swojej 
hodowli kur oraz wystawę sto-
warzyszenia gołębiarzy. Zwień-
czeniem przemówienia były 
podziękowania kierowane do 
grup, które zaprezentowały się 
na scenie oraz zaanonsowanie 
kolejnych gwiazd: zespołu Jack 
Kraners, legendarnego zespołu 
Dżem oraz utalentowaną Annę 
Wyszkoni.

Kolejne godziny Cepeliady 
mijały pod znakiem najwięk-
szych przebojów Dżemu, który 
grał dla swoich fanów okrągłe 
dwie godziny. Następnie na sce-
nie pojawiła się Anna Wyszko-
ni, która stworzyła wspaniałą 
atmosferę prezentując zarówno 
znane utwory, jak i wykonując, 
po raz pierwszy, swój najnow-
szy singiel pt.  „Księżyc nad 
Juratą”. Tegoroczne gwiazdy 
przyciągnęły rzeszę fanów, 
zapewniając niepowtarzalny 
klimat i świetną zabawę na Ce-
peliadzie 2019.
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Trzydziestu zawodni-
ków i zawodniczek Akademii 
Sportu Sulmierzyce w dniach 
13-19 kwietnia 2019 r. wzięło 
udział w obozie sportowym 
w nadmorskiej miejscowości 
Jarosławiec. Dwie grupy tj. 
tzw. Orlik E1 i Młodzik D1 
przez sześć dni intensywnie 
podnosiło swoje umiejętności 
piłkarskie. Zajęcia dla każ-
dej z grup odbywały się dwa 
razy dziennie na kompleksie 
sportowym Orlik położonym 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
ośrodka wypoczynkowego. 

Grupa młodsza rozegrała 
mecz towarzyski z zespołem 
UKS Orlik Darłowo.  Chociaż 
wynik na tym etapie rozwoju 
nie jest najważniejszy to ze-
spół AS Sulmierzyce pokonał 
10:8 swoich rówieśników. 

Podczas obozu został 
rozegrany tradycyjny mecz 
opiekunowie kontra zawodni-
cy. Oprócz zajęć sportowych 
dzieci korzystały z miejsco-

wych atrakcji, spacerów nad 
brzegiem morza, a ostatniego 
dnia przed wyjazdem zostało 
zorganizowane ognisko.

Wyjazd został zorganizo-
wany dzięki staraniom a także 

pomocy władz samorządo-
wych Gminy Sulmierzyce, 
która przekazała dotacje klu-
bowi na upowszechnianie 
sportu na terenie gminy. Jak 
podkreślają trenerzy klubu 

podczas sześciodniowego 
wyjazdu zostało zorganizo-
wanych tyle samo jednostek 
treningowych co w takcie 
całego miesiąca na miejscu. 
Bardzo ważna jest także inte-

gracja grup i rozwijanie samo-
dzielności młodych adeptów 
piłkarstwa. Jak słusznie za-
uważył Zarząd klubu, iż bez 
wsparcia Wójta i Rady Gminy 
zorganizowanie wyjazdu by-
łoby niezmiernie trudne. 

Na cztery dni przed obo-
zem zawodnicy z rocznika 
2009 i młodsi reprezentowali 
Gminę Sulmierzyce w XIX fi-
nale wojewódzkim turnieju „Z  
podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku”. Po zwycięstwie 
3:2 w pierwszym meczu z ze-
społem UKS FA Bełchatów, 
niestety w  drugim meczu 
o wyjście z grupy przegrali 
z drużyną Szóstka Radomsko. 
Przygoda z piłką nożną wśród 
sulmierzyckich dzieci trwa 
w najlepsze. Co ważne, wła-
dze klubu są otwarte na przy-
jęcie nowych zawodników 
w swoje szeregi. 

AS Sulmierzyce na obozie w Jarosławcu

W sobotę, 7 września 2019, 
w miejscowości Kodrań zor-
ganizowany został festyn pn. 
„Pożegnanie lata”. Na ostatniej 
imprezie organizowanej przez 
Gminę Sulmierzyce podczas 
okresu letniego uczestnicy mo-
gli skorzystać z wielu atrakcji. 
Dla dzieci zostały przygotowa-
ne dwa zamki dmchane, które 
do zmroku cieszyły się niesłab-
nącym zainteresowaniem.

Dzięki współpracy ze sto-
warzyszeniami z terenu naszej 
gminy wszyscy uczestnicy 

mogli skosztować wspaniałych 
lokalnych potraw oraz ciast 
domowej roboty. Oprócz Koła 
Gospodyń Wiejskich z Sulmie-
rzyc i stowarzyszenia Rozwo-
jowa Wieś swoje umiejętności 
zaprezentowały dzieci z kółka 
kulinarnego działającego przy 
świetlicy wiejskiej w Sulmie-
rzycach. 

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. W impre-
zie udział wzięli także uczestnicy 
pielgrzymki rowerowej, a także 
często odwiedzający naszą gmi-
nę poseł na Sejm RP Krzysztof 
Ciebiada, który kolejny raz 
w ciepłych słowach pogratulo-
wał mieszkańcom świetnego 
rozwoju gminy. Warto dodać, 
iż festyn odbył się w ramach 
organizowanej przy współpracy 
z Gminą Rząśnia akcji pn. „Łą-
czy nas historia”. 

Pożegnanie lata w Kodraniu
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W dniu 28 maja 2019 
roku Sejmik Województwa 
Łódzkiego przyjął uchwałę 
w sprawie udzielenia z bu-
dżetu Województwa Łódz-
kiego na rok 2019 pomocy 
finansowej jednostkom sa-
morządu terytorialnego woje-
wództwa łódzkiego w formie 
dotacji celowej, przeznaczo-
nej na dofinansowanie zadań 
własnych gminy w zakresie 
realizacji małych projektów 
lokalnych realizowanych na 
terenach wiejskich.

Gmina Sulmierzyce zło-
żyła trzy wnioski, które zna-
lazły się na liście objętych 
dotacją. Każdy z nich zakłada 
dofinansowanie w wysokości 
10000,00 złotych. Pomocą 
w 2019 roku zostały objęte 
świetlice wiejskie w Pieka-
rach, Ostrołęce i Bielikach. 
W ramach realizowanych za-
dań zostaną zakupione urzą-
dzenia zgłoszone podczas 
zebrań sołeckich poprzedza-
jących złożenie wniosku.

W piątek 2 sierpnia 
w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zielęci-
nie Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Łódzkiego 
Pani Iwona Koperska prze-
kazała przedstawicielom 
wszystkich gmin w terenu 
powiatu pajęczańskiego gran-
ty sołeckie.

Na organizowanej przez 
Zarząd Województwa Łódz-
kiego uroczystości poza wło-
darzami, sołtysami i przed-
stawicielami gmin i parafii, 
obecny był także Poseł na 
Sejm RP Pan Paweł Rychlik.

Naszą Gminę repre-
zentował Wójt Pan Gabriel 
Orzeszek, Radni Rady Gminy 
Sulmierzyce – Pani Karolina 
Kuśmierek i Pan Radosław 
Kijak, Sołtysi – Pani Elżbieta 
Włodarczyk i Pan Krzysztof 
Chrząszcz oraz przedstawi-
ciel Rady Sołeckiej Pan Jacek 
Kawecki.

Gmina pozyskała
pieniądze dla sołectw

Usuwanie azbestu
Gminie Sulmierzyce, już 

po raz trzeci, przyznano do-
finansowanie do demontażu, 
odbioru i zagospodarowania 
azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest z nierucho-
mości położonych na terenie 
gminy Sulmierzyce. 

W ramach „Programu 
usuwania wyrobów zawie-
rających azbest na terenie 
Gminy Sulmierzyce”, któ-
rego zadaniem jest wyeli-
minowanie szkodliwego 
oddziaływania i niebezpiecz-
nych dla zdrowia skutków 
powodowanych wyrobami 
azbestowymi oraz likwidacja 
negatywnego wpływu azbe-
stu na środowisko, pozyska-

no z WFOŚiGW w Łodzi  
kwotę 32.015 zł netto. 

Tegoroczne środki umoż-
liwiły odbiór azbestu z 43 
nieruchomości, który nastą-
pił w dniach 16-20 września 
2019 r. Jednocześnie Wójt 
Gminy Sulmierzyce informu-
je, że właściciele nierucho-
mości znajdujących się na 
terenie naszej gminy w dal-
szym ciągu mają możliwość 
składania wniosków o od-
biór azbestu. 

Realizacja ww. zadania 
uzależniona jest od pozy-
skania na ten cel środków 
zewnętrznych.

Szkoła ma patrona
7 maja 2019 roku 

w Szkole Podstawowej 
w Sulmierzycach odbyła 
się doniosła uroczystość 
poświęcenia sztandaru i na-
dania szkole imienia księcia 
Józefa Poniatowskiego.

Ceremonia rozpoczę-
ła się od zorganizowanego 
przejścia orszaku z budyn-
ku szkolnego do kościoła 
na mszę św., podczas której 
Proboszcz Parafii Sulmie-
rzyce, ksiądz Piotr Bednarz, 
dokonał poświęcenia sztan-
daru.

Po mszy delegacja 
uczniów udała się na po-
bliski cmentarz, by zapalić 
znicze na grobach zmarłych 
nauczycieli i pracowników 
szkoły, natomiast orszak 
przy dźwiękach muzyki 
Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej z Sulmierzyc przemasze-
rował do szkoły. Tu nastąpi-
ło odsłonięcie i poświęcenie 
pamiątkowej tablicy oraz 
złożenie kwiatów. Następnie 
w hali sportowej prowadzący 
powitali zaproszonych gości 
(przedstawicieli Kuratorium 
Oświaty, przedstawicieli or-
ganu prowadzącego szkołę, 

radnych, sołtysów, dyrekto-
rów zaprzyjaźnionych szkół         
i przedszkoli, sponsorów, 
emerytowanych nauczycieli 
i pracowników szkoły oraz  
rodziców). Później przedsta-
wiono prezentację dotyczącą 
historii szkoły w Sulmierzy-
cach, którą przygotowała 
pani Justyna Skibińska.

Wśród zaproszonych go-
ści była pani Krystyna Maze-
la-Kozłowska, córka dawnego 
kierownika szkoły, pana Ja-
kuba Mazeli, która w krótkim 
wystąpieniu przybliżyła po-
stać swojego ojca. Następnie 
przewodniczący Rady Gmi-
ny, pan Tadeusz Kruszyński 
odczytał uchwałę w sprawie 
nadania imienia Szkole Pod-
stawowej w Sulmierzycach 
oraz wręczył Akt Nadania na 
ręce pani Dyrektor.

Kolejnym punktem uro-
czystości było przekazanie 
przez delegację rodziców 
sztandaru pani dyrektor, który 
następnie pani dyrektor prze-
kazała uczniom. Potem nastą-
pił moment prezentacji sztan-
daru, złożenie uroczystego 
ślubowania przez przedstawi-
cieli uczniów, rodziców i na-

uczycieli oraz po raz pierwszy 
odśpiewanie hymnu szkoły.

W dalszej części głos 
zabrali kolejno pani Iwona 
Koperska – Przewodniczą-
ca Sejmiku Województwa 
Łódzkiego, pani Małgo-
rzata Świątek–Słonina – 
Dyrektor Delegatury Ku-
ratorium w Sieradzu, pan 
Gabriel Orzeszek – Wójt 
Gminy Sulmierzyce, dy-
rektorzy zaprzyjaźnionych 
szkół i przedszkoli.

Na koniec oficjalnych 
uroczystości odbyło się 
krótkie przedstawienie przy-
bliżające postać księcia Jó-
zefa Poniatowskiegow wy-
konaniu uczniów szkoły pod 
czujnym okiem polonistek: 
pani Katarzyny Kulbat, pani 
Eweliny Przybylskiej oraz 
pani Agnieszki Zięba.

Ostatnim punktem im-
prezy było zaproszenie 
wszystkich zebranych na 
poczęstunek, złożenia oko-
licznościowych wpisów 
w księdze pamiątkowej oraz 
zwiedzanie szkoły.
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Pierwsze Targi Rolno-Ogrodnicze w Sulmierzycach
W niedzielę, 12 maja 2019,  

na nowym targowisku gmin-
nym w Sulmierzycach odbyły 
się I Targi Rolno-Ogrodnicze. 
Pomimo deszczowej pogody 
cieszyły się one dużym zainte-
resowaniem i były doskonałą 
okazją do zaopatrzenia się w to-
wary, które pomogą w zagospo-
darowaniu przydomowego 
ogrodu.

Przybyłych gości powi-
tał Wójt Gminy Sulmierzyce 
Gabriel Orzeszek oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy 
Sulmierzyce Tadeusz Kru-
szyński. Imprezę uświetniła 
obecność Przewodniczącej 
Sejmiku Województwa Łódz-
kiego Iwony Koperskiej, która 
w ciepłych słowach skomen-
towała działalność Wójta, roz-

wój naszej gminy oraz pomysł 
organizacji targów. Przekazała 
również informację o zakwali-
fikowaniu do dofinansowania 
wniosku gminy Sulmierzyce, 
w ramach którego otrzymamy 
90 tys. zł dotacji na remont bo-
iska piłkarskiego wraz z insta-
lacją systemu nawadniania.

W wydarzeniu udział 
wzięli przedsiębiorcy posia-
dający w swoim asortymen-
cie byliny, sadzonki drzew 
i krzewów ozdobnych, sa-
dzonki drzew owocowych, 
cebulki kwiatowe, sprzęt 
ogrodniczy, systemy nawad-
niające, maszyny i narzędzia 
rolnicze, małą architekturę 
ogrodową, produkty trady-
cyjne i regionalne, czy ręko-
dzieło. Odwiedzający mogli 

skorzystać z bogatej oferty, 
którą zaprezentowało ponad 
60 wystawców.

Ale to nie wszystko… 
Podczas targów można było 
również degustować lokalne 
potrawy przygotowane przez 
stowarzyszenia i koła gospodyń 
wiejskich. Przygotowano także 
ciekawy program artystyczny. 
Na scenie swój repertuar zapre-
zentowały okoliczne zespoły 
folklorystyczne – Trębaczewia-
nie, Jankowskie Wolanki i Kieł-
czygłowianie. Wystąpiły także 
orkiestry z Miasta Sulmierzyce 
i Gminy Sulmierzyce. Ponadto 
można było podziwiać pokazy 
tańca w wykonaniu Czadersów, 
Mini Czadersów oraz Mażore-
tek ze Strzelec Wielkich.
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W dniu 29 lipca 2019 r. 
w Łodzi została podpisana 
umowa o dofinansowanie 
na realizację projektu pod 
nazwą „Wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii 
w budynkach mieszkalnych 
oraz użyteczności publicz-
nej w Gminie Sulmierzyce”. 
Projekt współfinansowany 
jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020 Oś prio-
rytetowa IV Gospodarka ni-
skoemisyjna Działanie IV.1 
Odnawialne źródła energii 
Poddziałanie IV.1.2 Odna-
wialne źródła energii. War-
tość przyznanego dofinanso-
wania to 2.204.476,33 zł.

Planowany okres reali-
zacji od 01.10.2019 r. do 
30.08.2020 r.

Bezpośrednim celem 
projektu jest wzrost wy-
korzystania odnawialnych 
źródeł energii w budynkach 
mieszkalnych oraz użytecz-
ności publicznej w gminie 
Sulmierzyce. Efektem reali-
zacji projektu będzie ogra-
niczenie zużycia paliw kon-
wencjonalnych, co przyczyni 
się bezpośrednio do zmniej-
szenia emisji substancji 

szkodliwych do atmosfery 
w gminie Sulmierzyce.

Celem pośrednim projek-
tu  jest poprawa efektywności 
wykorzystania i oszczędza-
nia zasobów surowców ener-
getycznych w województwie 
łódzkim oraz zmniejszenie 
emisyjności gospodarki. Re-
alizacja projektu przyczyni 
się do poprawy jakości po-
wietrza, dzięki czemu wpły-
nie na poprawę warunków 
życia mieszkańców Gminy 
Sulmierzyce.

Projekt obejmuje dwa 
zadania z zakresu odnawial-
nych źródeł energii tj.

Zadanie 1: Wykorzy-
stanie odnawialnych źró-
deł energii w budynku 
użyteczności publicznej                    
w Gminie Sulmierzyce w ra-
mach którego zaplanowano 
wymianę kotła węglowego 
na kocioł na biomasę (pel-
let, zrębki) zgodny z normą 
PN-EN 303-5:2012 oraz 
montaż zestawu solarnego                 
do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej zasilanych 
z termicznych kolektorów 
słonecznych płaskich w bu-
dynku użyteczności publicz-
nej - budynku Urzędu Gminy 
w Sulmierzycach.

Zadanie 2: Wykorzy-

stanie odnawialnych źródeł 
energii w budynkach miesz-
kalnych w Gminie Sulmie-
rzyce w ramach którego 
zaplanowano wykonanie 
instalacji przygotowania 
ciepłej wody użytkowej zasi-
lanych z termicznych kolek-
torów słonecznych płaskich 
w 120 prywatnych budyn-
kach mieszkalnych znajdu-
jących się na terenie Gminy 
Sulmierzyce.

Poprzez poprawę jako-
ści powietrza, która nastąpi 
w wyniku realizacji zapla-
nowanych zadań z efektów 
realizacji projektu korzystać 
będą wszyscy mieszkańcy 
gminy Sulmierzyce, powiatu 
pajęczańskiego oraz Obszaru 
Funkcjonalnego -  Zagłębie 
Górniczo – Energetyczne: 
Bełchatów – Szczerców 
– Złoczew”. Projekt jest 
zgodny z Koncepcją projek-
towania uniwersalnego tzn. 
będzie elastyczny w użyt-
kowaniu, informacje o pro-
jekcie będą ogólnodostępne 
i użyteczne dla wszystkich 
osób, w tym z niepełno-
sprawnościami.

Trwa procedura wyboru 
Wykonawcy projektu.

Dofinansowania na kolektory słoneczne

Dzięki wsparciu Przewod-
niczącej Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Pani Iwony Koper-
skiej Gminie Sulmierzyce udało 
się również pozyskać dofinan-
sowanie w wysokości 90 tys. zł 
na remont boiska piłkarskiego 
w Sulmierzycach wraz z instala-
cją systemu nawadniania boiska. 
Zadanie dofinansowane jest 
z budżetu Województwa Łódz-
kiego w formie dotacji celowej, 
przeznaczonej na dofinansowa-
nie zadań w zakresie rozwoju 
infrastruktury sportowej i rekre-
acyjnej.

Wykonawca w terminie do 
27 listopada 2019 r. wykona:

- budowę automatyczne-
go systemu nawadniania płyty 
boiska, system nawadniania 
składał się będzie z 28 wynu-
rzalnych zraszaczy przekład-
niowo – turbinowych pełnoza-
kresowych.

budowę elektrycznej we-
wnętrznej linii zasilającej,

budowę przyłącza wodocią-
gowego,

wymianę murawy płyty bo-
iska piłkarskiego wraz z wyko-
naniem pasów bezpieczeństwa 
wokół boiska.

Boisko uzyska wymiary 68 
m x 105 m. Celem zadania jest 
osiągnięcie wysokich parame-
trów technicznych płyty boiska 
tj. wysokiej jakości nawierzch-
ni trawiastej, równej o dużym 
współczynniku zabliźniania, 
dobrych właściwościach me-
chanicznych podłoża i krótkim 
okresie gotowości płyty do eks-
ploatacji po okresie zimowym. 
Płyta boiska będzie powięk-
szona o pasy bezpieczeństwa 
szerokości ok. 2,0 m wzdłuż 
dłuższych boków oraz 4,0 m za 
bramkami.

Boisko wyremontowane

Gmina Sulmierzyce w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego, Oś Priorytetowa XI 
Edukacja, Kwalifikacje, Umie-
jętności, Działanie XI.1 Wyso-
ka jakość edukacji na realizację 
projektu  Radosne Przedszko-
laki Gminy Sulmierzyce otrzy-
mała  342 534,36 zł. Wniosek 
zajął wysokie piąte miejsce 
otrzymawszy 105,5 pkt. Celami 
zadania były: stworzenie dodat-
kowych miejsc przedszkolnych, 
wzrost dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkol-
nej, zmniejszenie dyspropor-
cji w dostępie do niej oraz 
poprawa szans edukacyjnych 
w gminie Sulmierzyce w okre-
sie 01.09.2018-31.08.2019.

Zrealizowanie projektu po-
zwoliło na prowadzenie eduka-
cji na wyższym poziomie oraz 

zapewniło doposażenie nowego 
przedszkola w pomoce i sprzęt 
dydaktyczny, w tym zgodnie 
z koncepcją uniwersalnego 
projektowania w lepsze dosto-
sowanie oferty edukacyjnej do 
potrzeb rozwoju psychofizycz-
nego dzieci uczęszczających do 
przedszkola.

W ramach projektu zaku-
piono między innymi pomoce 
dydaktyczne, pomoce plastycz-
ne, pomoce do zabaw rucho-
wych na placu zabaw, a także 
tablice interaktywne, magiczne 
ściany  tj. multimedialne urzą-
dzenia, które nie tylko spełniają 
funkcje edukacyjne, ale i dostar-
czają nieograniczonej rozrywki, 
dostosowując system dla osób 
w różnych przedziałach wieko-
wych.

Radosne przedszkolaki
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
5 sierpnia 2019 r. 

w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Sulmierzycach odbyła się 
uroczystość jubileuszowa po-
łączona z wręczeniem medali 
nadanych przez Prezydenta 
RP „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” dla trzynastu par 
małżeńskich z terenu gminy 
Sulmierzyce, które w związ-
ku małżeńskim przeżyły pół 
wieku.

Jubileusz świętowali Pań-
stwo: Krystyna i Włodzimierz 
Efemberg z Sulmierzyc, Boże-
na i Włodzimierz Gajda z Sul-
mierzyc, Zofia i Józef Kluczni 
z Sulmierzyc, Halina i Henryk 
Kowalscy z Ostrołęki, Irena 
i Ryszard Łojewscy z Dwor-
szowic Pakoszowych, Krystyna 
i Zdzisław Osińscy z Sulmie-
rzyc, Halina i Stanisław Pie-
rzyna z Dworszowic Pakoszo-
wych, Jadwiga i Józef Sierszeń 
z Bogumiłowic, Maria i Zbi-

gniew Sukiennik z Sulmierzyc, 
Lucyna i Lech Twardowscy 
z Sulmierzyc, Krystyna i Witold 
Wiśniewscy z Sulmierzyc, Wła-
dysława i Piotr Wróbel z Anie-
lowa, Anna i Feliks Zimowscy 
z Dworszowic Pakoszowych.

„50 lat temu przyrzekali-
ście sobie Państwo dożywot-
nią miłość, wierność, szacu-
nek i opiekę.  Przyrzeczenia 
tego dotrzymaliście pomimo 
wielu złożonych zdarzeń lo-
sowych więc dziś możecie 

świętować swój jubileusz” - 
tymi słowami powitała jubila-
tów Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Sulmierzycach 
Pani Małgorzata Michalak.

Medale, gratulacje oraz 
kwiaty wręczył jubilatom 

Wójt Gminy Sulmierzyce 
Pan Gabriel Orzeszek wraz 
z Przewodniczącym Rady 
Gminy w Sulmierzycach 
Panem Tadeuszem Kruszyń-
skim, Sekretarzem Gminy 
Panią Anną Szydłowską oraz 
Skarbnikiem Gminy Panią 
Ewą Bęczkowską.

Wznosząc toast na cześć 
jubilatów Wójt Gminy pod-
kreślił jak wielkim wydarze-
niem jest taka rocznica, gdyż 
Złote Gody to dzień wspo-
mnień i refleksji nad tak pięk-
nym jubileuszem. 

Jubilaci w trakcie uroczy-
stości złożyli sobie podzię-
kowanie za dotychczasowe, 
trwałe małżeństwo i przyrze-
kali, że uczynią wszystko, aby 
było ono nadal szczęśliwe.
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Festyn rodzinny
11 sierpnia na placu 

Publicznego Przedszkola 
w Sulmierzycach odbył się 
Festyn rodzinny, który oka-
zał się świetną okazją na 
ciekawe spędzenie słonecz-
nego, niedzielnego popo-
łudnia. Impreza rozpoczęła 
się uroczystym powitaniem 
zgromadzonych uczestników 
festynu przez Wójta Gminy 
Sulmierzyce Pana Gabriela 
Orzeszka. Następnie głos 
zabrali goście – Przewodni-
cząca Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego Pani Iwona 
Koperska oraz Poseł na Sejm 
RP Pan Krzysztof Ciebiada.

Na festynie nie brakowa-
ło atrakcji, przede wszystkim 
dla najmłodszych – animato-
rzy, tatuaże z henny, dmu-
chańce, karuzele, gry oraz 
przejażdżki konne, a Ochot-
nicza Straż Pożarna w Sul-

mierzycach przygotowała 
zabawy w pianie. Z kolei dla 
dorosłych zorganizowano 
zawody strzeleckie w kon-
kurencji karabin pneuma-
tyczny. Swoje umiejętności 
kulinarne zaprezentowały 
stowarzyszenia działające 
na terenie gminy Sulmie-
rzyce, koło gospodyń wiej-
skich oraz kółko kulinarne, 
dzięki którym można było 
spróbować wyśmienitych 
lokalnych potraw oraz wy-
pieków. Pracownicy Przed-
szkola w Sulmierzycach pod 
okiem Dyrektor Pani Ewy 
Makos serwowali potrawy 
z grilla, hot-dogi oraz ciasta. 
Natomiast na scenie wystą-
pił zespół folklorystyczny 
„Trębaczewianie”. Wspania-
ła zabawa trwała do samego 
wieczora.

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna im. Filipa Sulimier-
skiego zakwalifikowała się 
do pilotażowego projektu 
Para Buch! Książka w ruch!, 
którego głównym celem jest 
promocja literatury popu-
larnonaukowej wśród dzieci 
w wieku 3-10 lat. Pracow-
nicy biblioteki uczestniczyli 
w szkoleniach dotyczących 
prowadzenia zajęć z wykorzy-
staniem licznych eksperymen-
tów. Zajęcia będą dedykowa-
ne najmłodszym dzieciom 

z Przedszkola w Dworszowi-
cach Pakoszowych, a w przy-
padku sukcesu organizacyjne-
go także w innych placówkach 
oświatowych w naszej gmi-
nie.  Pociąg wiedzy z naukami 
ścisłymi rusza już w styczniu. 
Zajęcia zapowiadają się bar-
dzo elektryzująco, zwłaszcza, 
że niektóre z nich poprowadzą 
wolontariusze współpracujący 
z Biblioteką. Wierzymy, że 
najmłodsi poczują „chemię” 
do wiedzy oraz że obudzimy 
w nich miłość do nauk ści-
słych.

Mała Książka wielki czło-
wiek to kolejna akcja, w której 
Biblioteka bierze udział. Tym 
razem edycja skierowana jest 
do wszystkich dzieci w wie-
ku 3-6 lat. Akcja ma zachę-
cić rodziców do odwiedza-
nia biblioteki i codziennego 
czytania z dzieckiem. Każdy 
przedszkolak, który przyjdzie 
do biblioteki otrzyma w pre-
zencie Wyprawkę Czytelni-
czą, a w niej: książkę „Pierw-

sze wiersze dla…” oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakoń-
czoną wypożyczeniem mi-
nimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zaintereso-
wania. W Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice. 
„Książką połączeni, czyli 
o roli czytania w życiu dziec-
ka” to broszura informacyjna, 
przypominająca o korzyściach 
wynikających z czytania dzie-
ciom oraz podpowiadająca, 
skąd czerpać nowe inspira-
cje czytelnicze. Dzięki akcji 
dziecko pozna ważne miejsce 
na czytelniczej mapie dzie-
ciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. 

Książka najlepszym przyjacielem dziecka

W sobotę, 13 lipca, odbył 
się kolejny już festyn rodzin-
ny w Eligiowie. Podobnie jak 
w zeszłym roku dzieci mogły 
wyszaleć się na dmuchanej 
zjeżdżalni i w suchym base-
nie. Dorośli natomiast bawili 
się słuchając zespołu Contra, 
który grał do późnych godzin 
wieczornych. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszył się 
konkurs strzelania w konku-
rencji karabin pneumatyczny 
przeprowadzony przez Klub 

Strzelectwa Sportowego 10-
ka z Radomska. W ramach 
imprezy plenerowej dzień 
wcześniej przeprowadzony 
został sołecki turniej bilar-
da którego zwycięzcą został 
Adam Kisiołek. O podnie-
bienia uczestników zadbali 
tym razem przedstawiciele 
stowarzyszenia Nieznisz-
czalni, serwując wyśmienite 
potrawy z grilla oraz domo-
we wypieki.

Festyn wiejski w Eligiowie
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Promujemy czytelnictwo i talenty czytelników
26 marca 2019 r. gości-

liśmy w naszej bibliotece 
znaną polską pisarkę, autor-
kę bestsellerowej „Arabskiej 
sagi” – Tanyę Valko. Spotka-
nie odbyło się w kawiarnia-
nej atmosferze. Nasz gość 
opowiadał zarówno o swoim 
życiu prywatnym jak i po-
czątkach kariery zawodowej. 
O swojej pracy w krajach 
arabskich, zwyczajach tam 
panujących, podróżach 
i ludziach. Pani Tanya od-
powiadała chętnie na nasze 
pytania a zebrani uczestnicy 
spotkania słuchali z zacieka-
wieniem.

29 maja naszą Bibliote-
kę odwiedził  pan Andrzej 
Marek Grabowski (słynny 
Pan Tik-Tak). W spotkaniu 
uczestniczyły dzieci z klas 
pierwszych z terenu Gminy. 
Autor opowiadał o swojej 
pracy, czytał fragmenty ksią-
żek. Przywiózł ze sobą swoje 
„hitowe” kukiełki i maskotki 
(m.in. Kulfona, Kota Bu-
dzika), które występowały 
z nim w programach telewi-
zyjnych.

Wydarzenia zorgani-
zowane zostały w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki działającego przy na-
szej bibliotece i Programu 
Operacyjnego „Promocja 
Czytelnictwa” ogłoszonego 
przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego – 
we współpracy z Instytutem 
Książki i Wojewódzką Bi-
blioteką Publiczną im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 
w Łodzi.

Od niedawna misją Bi-
blioteki jest też „łowienie” 
talentów wśród naszych czy-
telników. W holu głównym 
Książnicy zaprezentowano 
prace wykonane na szy-
dełku, obrazy namalowane 
farbami olejnymi, pastelami 
oraz wykonane metodą haftu 
krzyżykowego. 

W sobotę 11 maja 
2019 roku odbył się I RE-

GIONALNY KONKURS 
„MŁODY INSTRUMEN-
TALISTA” w Klonowej. 
Naszą gminę reprezentowa-
ły trzy dziewczynki- Julia 
Tkacz (III miejsce, kategoria 
IV roczniki 2004-2007), Ali-
cja Kulbat (II miejsce kate-
goria, II roczniki 2008-2010) 
oraz Marta Szczęsna (I miej-
sce, kategoria IV roczniki 
2004-2007). Jestem bardzo 
dumna z osiągnięć naszych 
instrumentalistek Bardzo 
cieszymy się z ich sukcesów. 
Swoją ciężką pracą i uporem 
każda z dziewcząt wywal-
czyła zaszczytne miejsca 

w kategoriach, w których 
występowała - relacjonuje 
Kierownik GBP Anita Waw-
rzyniak. Podczas konkursu 
wyłoniono orkiestry, które 
zebrały największą liczbę 
punktów. W tej klasyfika-
cji nasza orkiestra zajęła II 
miejsce otrzymując talon na 
usługę transportową (500zł) 
oraz talon na naprawę instru-
mentu dętego(500zł).

19 czerwca odbył się 
w naszej bibliotece I Letni 
Koncert. Uroczyście podsu-
mowaliśmy rok kulturalny 
i artystyczny. I tak na scenie 
pojawiły się dzieci , które 

przez cały rok uczyły się gry 
na keyboardzie pod okiem 
Pana Wojciecha Kołatka, 
laureatki konkursu Młody 
instrumentalista – Klonowa 
2019, wokalistki, które uczą 
się śpiewu pod czujnym 
okiem Pani Marty Kołatek, 
laureaci konkursu Piękne-
go czytania wierszy Jana 
Brzechwy oraz dzieciaki 
z przedszkola w Sulmierzy-
cach. Serdecznie dziękujemy 
młodym artystom.
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Mobilna akademia młodych orłów 
27 maja na kompleksie 

sportowym Orlik 2012 w Sul-
mierzycach najzdolniejsi piłka-
rze z powiatu pajęczańskiego 
wzięli udział w zajęciach w ra-
mach Mobilnej Akademii Mło-
dych Orłów. Spotkanie zaczęło 
się od zajęć teoretycznych dla 
trenerów podczas których pro-
wadzący z Polskiego Związku 
Piłki Nożnej przedstawili szcze-
gółowo znaczenie indywiduali-
zacji treningu w rozwoju piłkar-
skim dzieci.

Następnie odbyły się dwie 
jednostki praktyczne.

Pierwszą był trening po-

kazowy dla roczników 2006-
2007. Drugim był trening 
selekcyjny dla roczników 2008-
2009. Gminę reprezentowali 
zawodnicy Akademii Sportu 
Sulmierzyce. W starszej kate-
gorii wiekowej wzięło udział 
sześciu zawodników, natomiast 
w młodszej pięciu. Spotkanie 
cieszyło dużym zainteresowa-
niem wśród rodziców, którzy 
bardzo licznie przybyli obser-
wować swoje pociechy w akcji.

Trenerzy prowadzący szko-
lenie zapowiedzieli kolejną wi-
zytę w drugiej połowie bieżące-
go roku. 

Zaangażowanie władz sa-
morządowych oraz rodziców 
zostało dostrzeżone przez Pol-
ski Związek Piłki Nożnej, który 
powierzył gminie Sulmierzyce 
organizację eliminacji ogólno-
polskiego turnieju z „Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbar-
ka”. Najlepsze drużyny z każdej 
gminy powiatu pajęczańskiego  
będą rywalizowały w trzech ka-
tegoriach wiekowych tj. U-12, 
U-10, U-8 (chłopców i dziew-
cząt). Reprezentacja Gminy 
Sulmierzyce wystąpi w dwóch 
kategoriach wiekowych. 

Dzieci uczestniczące w za-
jęciach tanecznych prowadzo-
nych przez Gminę Sulmie-
rzyce w dniach 20-30 sierpnia 
2019 r. wzięły udział w obozie 
taneczno – sportowym w nad-
morskiej miejscowości Jaro-
sławiec. Dwie grupy tj. Cza-
dersi i Czadersi Mini przez 
10  dni intensywnie podnosiły 
swoje umiejętności taneczne. 
Zajęcia dla każdej z grup od-
bywały się pod czujnym okiem 
trenerów, dwa razy dziennie 
w salach i namiotach ośrodka 
wypoczynkowego.

Podczas obozu dzieci ko-
rzystały z kąpieli słonecznych 
oraz morskich. W trakcie wy-
jazdu zorganizowana została 
wycieczka do Darłowa oraz 
do Aqua Parku. W trakcie wy-
jazdu uczestnicy wzięli udział 
w dniach sportu oraz trady-
cyjnym ognisku i wakacyjnej 
dyskotece.

Wyjazd został zorganizo-
wany w ramach projektu pn. 
„Sportowa Gmina! Sulmie-
rzyce 2019”.

Czadersi na obozie 
tanecznym w Jarosławcu

5 marca w Łódzkiej 
Strefie Ekonomicznej odbył 
się zorganizowany przez 
Łódzkiego Kuratora Oświa-
ty Grzegorza Wierzchow-
skiego „Łódzki Kongres 
Edukacyjny”. Tegoroczny 
kongres przebiegał pod ha-
słem „Współczesne oblicza 
szkoły”. Gośćmi byli m. in. 
Marzena Machałek sekretarz 
stanu w Ministerstwie Edu-
kacji Narodowej, Wojciech 
Starzyński prezes Fundacji 
Rodzice Szkole, Jadwiga 
Szczypiń dyrektor Ośrodka 
Rozwoju Edukacji, Danuta 
Zakrzewska dyrektor Okrę-
gowej Komisji Egzamina-
cyjnej, kuratorzy oświaty, 
przedstawiciele Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego 
i Urzędu Marszałkowskiego.

Na zaproszenie Kuratora 
Oświaty jednym z prelegen-

tów była Sekretarz naszej 
gminy Anna Szydłowska. 
Jest to docenienie naszego 
samorządu jako inwestują-
cego w edukację, aktywnie 

współpracującego z Kura-
torium Oświaty, dyrekto-
rami szkół i stwarzającego 
uczniom optymalne warun-
ki rozwoju i umożliwienia 

dobrego przygotowania do 
życia w nowoczesnym spo-
łeczeństwie.

Sekretarz przedstawi-
ła inwestycje poczynione 

w ostatnim czasie przez gmi-
nę Sulmierzyce, możliwości 
korzystania przez uczniów 
z dodatkowych zajęć spor-
towych i edukacyjnych oraz 
omówiła dwa projekty edu-
kacyjne, na które gmina Sul-
mierzyce pozyskała blisko 
milion złotych w ramach Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego tj. „Radosne przed-
szkolaki gminy Sulmierzyce” 
oraz „Wiedza to potęga” skie-
rowanego do uczniów szkół 
podstawowych.

Prelegenci biorący 
udział w panelu dyskusyj-
nym zgodnie stwierdzili, że 
najważniejszy w szkole jest 
uczeń, a rolą nauczyciela jest 
zachęcenie do uczenia się 
w roli partnera w edukacji.

Gmina Sulmierzyce na Łódzkim Kongresie Edukacyjnym
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Rowerowe szaleństwo i dobra zabawa
Niedzielne rajdy rowe-

rowe na stałe wpisały się 
w katalog imprez sportowych 
organizowanych w naszej 
gminie. Już po raz trzeci gmi-
na uczestniczyła w konkursie 
Fundacji Lotto „OdLOT-
TOwa jazda”, gdzie rywa-
lizuje ze stowarzyszeniami 
i organizacjami z całej Polski. 

Gmina pozyskała również 
środki z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki na organizacje 
coniedzielnych rajdów rowe-
rowych w ramach projektu 
„Sportowa Gmina! Sulmie-
rzyce 2019”. Uczestnicząc 
w tym projekcie można było 
wziąć udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród w loterii 

promocyjnej. Uroczyste za-
kończenie rowerowej rywali-
zacji połączone z losowaniem 
nagród odbyło się 14 wrze-
śnia br. w świetlicy wiejskiej 
w Woli Wydrzynej. Łącznie 
w czasie trwania projektu 
uczestnicy przejechali ponad 
250 tys. kilometrów.  W nie-
dzielę 15 września miał miej-

sce pierwszy integracyjny 
rajd rowerowy zorganizowa-
ny wspólnie z gminą Rząśnia. 
W ramach wydarzenia „Łą-
czy nas historia” ponad stu 
rowerzystów z gmin Rząśnia 
i Sulmierzyce przejechało tra-
sę z Sulmierzyc poprzez Stró-
żę, Białą do Rząśni, podczas 
której zostały przedstawione 

historie obu samorządów. 
W przyszłym roku planujemy 
kontynuację „rowerowych” 
projektów, dzięki czemu 
mieszkańcy naszej gminy 
będą mieć doskonałą okazję 
do integracji i zdrowego, ak-
tywnego sposobu spędzenia 
wolnego czasu.    

Wójt Gminy Sulmierzy-
ce 17 stycznia 2019 r. ogłosił 
nabór wniosków o udzielenie 
dotacji na wspieranie zadań 
z zakresu rozwoju sportu na 
terenie Gminy Sulmierzyce. 
Wysokość środków w budże-
cie Gminy przeznaczonych 
na wspieranie zadań z zakresu 
rozwoju sportu wyniosła 172 
000,00 zł. Kluby wnioskowa-
ły o dotację wg następujących 
kosztów i kwot:

UNIA Sulmierzyce – 
117 000,00 zł

 SŁOWIAN Dworszowice 
Pakoszowe – 65 700 zł

AKADEMIA SPORTU 
Sulmierzyce – 56 000 zł

 W wyniku przeprowa-
dzonej procedury komisja po-
wołana do oceny wniosków 
zaproponowała dotacje w na-
stępujących kwotach. 

UNIA SULMIERZYCE 
– 55 000 zł.

SŁOWIAN DWORSZO-
WICE PAKOSZOWE – 55 
000 zł.

AKADEMIA SPORTU 
SULMIERZYCE – 56 000 zł.

W lipcu br. Komisja 
Rewizyjna Rady Gminy 
Sulmierzyce pozytywnie 
oceniła złożone przez kluby 
sprawozdania za pierwsze 
dwa kwartały 2019 roku. 
Kluby Akademia Sportu oraz 
Słowian otrzymały drugą 
transzę dotacji. Unia Sulmie-
rzyce w związku z informacją 
o wycofaniu zespołów z roz-
grywek nie wyraziła zainte-
resowania wypłatą drugiej 
transzy dotacji. 

Dotacje na zadania 
z zakresu rozwoju sportu

Za blisko 30 tys. zł zamon-
towano instalację monitoringu 
na nowym obiekcie targowiska 
gminnego. Instalacja składa się 
z 23 kamer, które zapewniają 
podgląd całego terenu. Przypo-
mnijmy, że budowa targowiska 
zakończyła się w końcówce 
2018 roku i kosztowała prawie 
3,5 mln złotych. Na realizacje tej 
inwestycji Gminie Sulmierzyce 
udało się pozyskać dofinanso-
wanie ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach „Wsparcia 
inwestycji w tworzenie, ulepsza-
nie i rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności 
wiejskiej, w tym rekreacji, kul-
tury i powiązanej infrastruktury” 
objętych Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w wysokości blisko 
983 tys. zł.

Monitoring
targowiska
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Noworoczny turniej młodego Orlika
W niedzielę, 13 stycznia,  

w hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej  w Sulmierzycach 
odbył się I Noworoczny Tur-
niej Młodego Orlika w piłce 
nożnej halowej. Zawody były 
skierowane dla dzieci z rocz-
nika 2009 i młodszych. W tur-
nieju udział wzięło 8 drużyn, 
w tym dwa zespoły gospoda-
rza turnieju – Akademii Sportu 
Sulmierzyce.

W pierwszej fazie druży-
ny zostały podzielone na dwie 
grupy i rywalizowały system 
„każdy z każdym”. Dwie naj-

lepsze drużyny z każdej grupy 
awansowały do Ligi Mistrzów, 
natomiast zespoły z miejsc III 
i IV do Ligi Europy.

Pierwsze miejsce w Lidze 
Mistrzów przypadło drużynie 
MKS Zduńska Wola, która 
finał wygrała w konkursie rzu-
tów karnych. Drugie miejsce 
zajął zespół Zawisza Pajęczno 
I, trzecie miejsce natomiast AS 
Sulmierzyce I, a czwarte WKS 
Siatkarz Wieluń.

W Lidze Europy tryumfo-
wał zespół Zawiszy Pajęczno 
II, wyprzedzając odpowiednio: 

Astorię Szczerców i Akademię 
Sportu Sulmierzyce II.

Najlepszym zawodnikiem 
wybrany został Alan Błasz-
czyński (Zawisza Pajęczno I), 
natomiast najlepszym bram-
karzem Marian Kowalkiewicz 
(MKS Zduńska Wola). Każda 
drużyna otrzymała pamiątko-
we puchary. Nagrody zostały 
wręczone  przez Przewodni-
czącego Rady Gminy Tade-
usza Kruszyńskiego.

W niedzielę 01.09.2019 
r. odbyły się piąte zawody 
wędkarskie z cyklu GRAND 
PRIX 2019 o Puchar Wójta 
Gminy Sulmierzyce. Tym ra-
zem były to dzienne zawody 
spławikowe. Najlepszym oka-
zał się Przemysław Kumor 
z wynikiem 21,590 kg. Dru-
gie miejsce zajął Piotr Rabęda 
z wynikiem 14,355 kg. Na naj-
niższym stopniu podium stanął 
Grzegorz Włodarczyk z wy-
nikiem 7,310 kg. Najdłuższą 
rybę o długości 53 cm złowił 
Adam Grzybek.

Były to ostatnie zawody 
z cyklu GRAND PRIX 2019. 
Najlepszym w klasyfikacji 
generalnej okazał się Norbert 
Kluczny  z  30 punktami na 
koncie. Drugie miejsce zajął 
Dawid Pacak a trzecie Prze-
mysław Kumor. Na kolejnych 
miejscach uplasowali się: IV 
– Piotr Rabęda,  V – Jakub 
Szczepaniak. Tradycyjnie pię-
ciu najlepszych zawodników 
z zawodów spławikowych, 
jak i pięciu w klasyfikacji 
generalnej, otrzymało z rąk 

Prezesa Stowarzyszenia JA-
ZGARZ pamiątkowe dyplo-
my i bony na zakup sprzętu 
wędkarskiego.

Ponadto trzech najlepszych 
zawodników w zawodach spła-
wikowych, jak i w klasyfikacji 
generalnej, odebrało puchary.

Warto dodać, iż w tym 
roku wszystkie zawody z te-
gorocznego cyklu odbyły się 
na nowym zbiorniku wodnym, 
a cały cykl składał się z trzech 
dziennych zawodów spławiko-
wych i dwóch nocnych grunto-
wych.

Wędkarskie Grand Prix

Korzystając z dobrych wa-
runków pogodowych podczas 
ferii zimowych, Gmina Sulmie-
rzyce dla dzieci z klas II-VIII 
szkół podstawowych zorga-
nizowała darmowe zajęcia na 
stoku narciarskim na górze Ka-
mieńsk.

Nauka jazdy na nartach 
cieszyła się dużym zaintere-

sowaniem. Zajęcia, w których 
uczestniczyło prawie 100 dzieci 
odbywały się zarówno w pierw-
szym, jak i w drugim tygodniu 
ferii. Kurs odbywał się pod 
nadzorem wykwalifikowa-
nych instruktorów narciarstwa. 
Wszyscy chętni mieli też za-
pewniony odpowiedni sprzęt tj. 
narty, buty, kijki i kaski.

Uczniowie, którzy wzię-
li udział w programie zdobyli 
umiejętności poprawnej techni-
ki jazdy na nartach oraz poznali 
zasady bezpiecznego porusza-
nia się na stoku. Ponadto mieli 
okazję aktywnie spędzić wolny 
czas na stoku i podnieść ogólną 
sprawność fizyczną.

Aktywne ferie zimowe na nartach

W sobotę 24 sierpnia 
odbyły się gminne zawody 
sportowo-pożarnicze. Pogoda 
sprzyjała rywalizacji do której 
stanęły: OSP Bogumiłowice, 
OSP Chorzenice, OSP Dwor-
szowice Pakoszowe i OSP 
Sulmierzyce. Sędzią głów-
nym zawodów był aspirant 
Mariusz Wnuczek z Komendy 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Pajęcznie.

Zawody zostały przepro-
wadzone w zaciętej ale sporto-
wej atmosferze. Pierwszą kon-
kurencję tj. sztafetę pożarniczą 
zwyciężyła OSP Dworszowice 
Pakoszowe z wynikiem 45 
pkt, OSP Sulmierzyce straciła 
do zwycięzców tylko jedną 
sekundę co zapowiadało emo-
cje w kolejnej konkurencji tj. 
ćwiczeniach bojowych. W tej 
konkurencji bezkonkurencyj-
ni okazali się druhowie OSP 

Dworszowice Pakoszowe 
z wynikiem 45 pkt, kolejne 
miejsca zajęły OSP Sulmierzy-
ce (61 pkt) i OSP Bogumiłowi-
ce (73 pkt). Klasyfikacja gene-
ralna niedzielnych zawodów 
przedstawia się następująco:
I miejsce – OSP Dworszowice 
Pakoszowe – 109 pkt,
II miejsce – OSP Sulmierzy-

ce – 126 pkt,
III miejsce – OSP Bogu-

miłowice – 153 pkt. Na zakoń-
czenie zawodów Wójt Gminy 
i sędzia główny zawodów po-
dziękowali za sportową postawę 
oraz wręczyli nagrody. Przyłą-
czamy się do życzeń wójta aby 
nasi druhowie mieli jak najmniej 
okazji do sprawdzania swoich 
umiejętności podczas akcji ratu-
jących życie i zdrowie. 

Druhowie na medal
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Nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej

W środę 28 sierpnia 
w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Sulmierzyce miała 
miejsce uroczystość wrę-
czenia nagród Wójta Gminy 
Sulmierzyce za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. Uroczy-
stość uświetnił występ Or-
kiestry Dętej Gminy Sulmie-
rzyce pod batutą kapelmistrza 
Piotra Janika.

Gratulacje, nagrody 
i okolicznościowe dyplomy 
z rąk Wójta Gminy Gabriela 
Orzeszka, Przewodniczącego 
Rady Gminy Tadeusza Kru-

szyńskiego, Sekretarz Gminy 
Anny Szydłowskiej, Prze-
wodniczącej Komisji Oświa-
ty, Zdrowia, Sportu i Kultury 
Agnieszki Maciaszek oraz 
Kierownik Biblioteki Anity 
Wawrzyniak odebrali człon-
kowie Gminnej Orkiestry 
Dętej oraz lokalni twórcy, 
artyści, malarze i poeci: Ma-
ria Kozłowska, Agnieszka 
Zarzycka, Henryk Chałubiec, 
Jerzy Kacprowski i Dariusz 
Kuśmierek.

Wójt, Przewodniczący 
Rady Gminy oraz Sekretarz 
Gminy w swoich przemó-
wieniach do zgromadzonych, 

dziękowali nagrodzonym za 
ich pracę, trud i zaangażo-
wanie, podkreślili także ich 
wkład w upowszechnianie 
kultury, aktywizację lokalnej 
społeczności i promocję gmi-
ny. W tym roku przyznano 
ogółem 30 nagród na łączną 
kwotę 16.400,00 zł. Mamy 
nadzieję, że nagrody będą 
motywacją do dalszej pracy 
i przyczynią się do promo-
cji naszej gminy na scenach, 
wystawach i wydarzeniach 
artystycznych w kraju i za 
granicą.

W piękną, gorącą, sobo-
tę trzydziestego pierwszego 
sierpnia na parkingu przy 
OSP w Dworszowicach Pa-
koszowych o godzinie 16.00 
rozpoczął się kolejny festyn 
organizowany przez Gminę 
Sulmierzyce. Na gości i miesz-
kańców czekało mnóstwo 
atrakcji. Dla dzieci przygotowa-
ne zostały „suchy basen” oraz 
dmuchaniec i mały zamek. Ko-

lejny już raz swoje znakomite 
umiejętności kucharskie zapre-
zentowały działające na terenie 
gminy stowarzyszenia. Tym 
razem o podniebienia uczest-
ników zadbały stowarzyszenia 
„Dobra Wola” i „Niezniszczal-
ni” oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich z Piekar.

Do tańca swoim repertu-
arem muzycznym porwał ze-
spół Contra, który zakończył 

swój występ o godzinie dwu-
dziestej trzeciej. W sobotnie 
popołudnie na imprezie gościł 
również zaprzyjaźniony klub 
Strzelecka „10”, który dla 
wszystkich chętnych zorga-
nizował konkurs w strzeleniu 
z karabinu pneumatycznego. 
Najlepsi w trzech kategoriach: 
mężczyzn, kobiet i dzieci, ode-
brali pamiątkowe dyplomy.

Impreza w Dworszowicach Pakoszowych

Gmina Sulmierzyce po-
zyskała 609 806,82 zł na re-
alizację projektu pn. „Wiedza 
to potęga”, który jest skiero-
wany do uczniów szkół pod-
stawowych z terenu Gminy 
Sulmierzyce. Jego głównym 
celem jest podniesienie kom-
petencji kluczowych i uniwer-
salnych u 310 uczniów oraz 
utworzenie warunków do na-
uczania opartego na metodzie 
eksperymentu poprzez dopo-
sażenie pracowni przyrodni-
czo-matematycznej podczas 
zajęć pozalekcyjnych. Oprócz 
wsparcia rozwoju uczniów, 
projektem zostaną objęci na-
uczyciele pracujący w pla-
cówkach oświatowych Gminy 
Sulmierzyce. 

Kurs rozwija u dzieci: kre-
atywność (zabawy twórcze), 
asertywność (gry oraz ćwi-
czenia), pozytywne myślenie, 
samoocenę, wyobraźnię, my-
ślenie logiczne, umiejętność 
wyrażania potrzeb orz okre-
ślania celów.  

Cele kursu zostaną osią-
gnięte poprzez następujące 
czynniki:

- szybkie zapamiętywanie 
(poznanie nowych technik pa-
mięciowych);

- kreatywne notowanie 
z zastosowaniem map myśli, 
które rozwijają koncentrację 
oraz pamięć;

- przyśpieszenie tempa czy-
tania.

Każdy uczestnik otrzyma 
komplet materiałów edukacyj-
nych, w skład którego wchodzą 
tajemnicza księga, interaktywne 
karty pracy, książka ćwiczeń do 
nauki rysowania map myśli, 
księga doświadczeń, książka do 
szybkiego czytania oraz nauki 
technik pamięciowych. 

Ponadto placówki oświato-
we zostaną wyposażone w lap-
topy, tablety, tablice interaktyw-
ne i urządzenia wielofunkcyjne 
oraz wszystkie materiały dy-
daktyczne niezbędne do prze-
prowadzenia zajęć. 

Wiedza to potęga

Propozycja nadania nazw 
ulic drogom położonym na 
terenie miejscowości Dwor-
szowice Pakoszowe skiero-
wana została do Wójta Gminy 
Sulmierzyce przez mieszkań-
ców miejscowości. Domy na 
terenie Dworszowic Pakoszo-
wych, poza ścisłym centrum, 
są w dużym rozproszeniu. Taka 
lokalizacja budynków miesz-
kalnych utrudnia ich lokalizację 
służbom ratunkowym. Nadanie 
nazw ulic ułatwi w znacznym 
stopniu wszystkim służbom 
ratunkowym bezproblemowe 
i szybkie dotarcie do każde-
go domu. Ponadto na terenie 
miejscowości powstały nowe 
tereny budowlane. W związ-
ku z powyższym, trwają prace 
przygotowawcze do nadania 
nazw ulic w miejscowości. 
Ogłoszone zostaną konsultacje 
społeczne, które polegać będą 
na zgłaszaniu propozycji nazw 
ulic, wyrażeniu opinii lub zło-

żeniu uwag w sprawie będącej 
przedmiotem konsultacji. Na-
zwy ulicy, przy której znajdują 
się budynki mieszkalne oraz 
inne budynki z przeznacze-
niem na pobyt ludzi będą mogli 
zgłaszać tylko właściciele nie-
ruchomości znajdujących się 
przy danej drodze. Informacja 
o konsultacjach opublikowana 
zostanie na stronie internetowej, 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Sulmierzycach oraz na tabli-
cy ogłoszeń Sołectwa Dwor-
szowice Pakoszowe.

Kolejną miejscowością, 
w której planuje się nadanie 
nazw ulic jest Dąbrowa. 

W miejscowości istnieją 
już dwie drogi z nadana nazwą. 
Jest to ulica Spacerowa i ulica 
Brzozowa. W tej miejscowo-
ści również zostaną ogłoszone 
konsultacje społeczne na takich 
samych zasadach jak w Dwor-
szowicach Pakoszowych.

Nadanie nazw ulic 
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Drugi konkurs tańca Sulmierzyce Dance Cup

12 stycznia 2019 r. 
w hali Szkoły Podstawowej 
w Sulmierzycach odbyła się 
II edycja Ogólnopolskiego 
Festiwalu Tańca Sulmierzyce 
Dance Open. Kolejny raz im-
preza została zorganizowana 

przez Gminę Sulmierzyce przy 
współpracy z Akademią Tańca 
Mass-Team z Radomska.

Prawie 850 zawodników 
i zawodniczek rywalizowało 
w 28 kategoriach – zarówno 
solo jak i w formacjach. W tym 

roku Gmina Sulmierzyce była 
reprezentowana przez zespół 
Czadersi w kategorii Inne For-
my – 10-12 lat – formacje. Jury 
uznało, iż był to najlepszy wy-
stęp w tej grupie i przyznało 
naszym dziewczynkom pierw-

sze miejsce. Na zakończenie 
I bloku turnieju występ pokazo-
wy zaprezentowała nasz druga 
grupa tj. Czadersi Mini, którzy 
rozpoczęli przygodę z tańcem 
w październiku ubiegłego roku. 
Wszyscy uczestnicy z rąk Pani 

Anny Szydłowskiej Sekretarz 
Gminy oraz Pana Tadeusza 
Kruszyńskiego Przewodniczą-
cego Rady Gminy  odebrali 
pamiątkowe medale, a najlepsi 
także puchary. 

Rośliny miododajne, 
cieszą się dużym zaintereso-
waniem wśród pszczół, ale 
nie tylko. Podbiły także serca 
mieszkańców gminy Sulmie-
rzyce. W ciągu ostatnich pięciu 
lat te długo kwitnące i pięknie 
pachnące rośliny stały się bar-
dzo popularne w naszych ogro-
dach. 

Nabór pierwszych wnio-
sków o dofinansowanie ze 
środków budżetu Gminy Sul-
mierzyce do zakupu sadzonek 
drzew i krzewów miododaj-
nych rozpoczął się wiosną 
2013 r. i do dnia dzisiejszego 
program jest kontynuowany. 
Listę roślin dla jakich udziela 
się dotacji w maju 2017 r. po-
szerzono o  miododajne krze-
wy, krzewinki, byliny oraz 
pnącza. Rosnąca popularność 
wśród  mieszkańców gminy 
programu dofinansowania do 
zakupu sadzonek drzew i krze-
wów miododajnych, wpłynęła 

na zwiększenie puli środków 
przeznaczonych na tegoroczne 
dotacje. 

Powyżej zaprezentowa-
no tabelę obrazującą liczbę 
mieszkańców, którzy otrzymali 
dotację w danym roku kalen-
darzowym z uwzględnieniem 
sumy zakupionych roślin mio-
dodajnych. Przedstawiono tak-
że całkowity koszt nasadzeń 
i kwotę przyznanego dofinan-

sowania do wniosków złożo-
nych w danym okresie. Podsu-
mowując 6 lat funkcjonowania 
programu dot. dofinansowania 
ze środków budżetu Gminy 
Sulmierzyce do zakupu sadzo-
nek drzew i krzewów miodo-
dajnych z przeznaczeniem do 
zasadzenia na terenie Gminy 
Sulmierzyce informujemy, 
że przyznano 199 mieszkań-
com dotacje o łącznie kwo-

cie 83 603,96 zł na zakup aż 
7893 szt. roślin miododajnych. 
Całkowity koszt (tj. kwota 
przyznanego dofinansowania 
i wkład własny mieszkańców) 
realizacji tego zadania w latach 
2014-2019 wyniósł 106 382,97 
zł. Mieszkańcy gminy Sulmie-
rzyce oprócz głównego zało-
żenia programu jakim jest po-
moc pożytecznym gatunkom 
zwierząt i owadów, dostrzegają 

także dodatkowe zalety. Mowa 
tu oczywiście o poprawie wa-
lorów estetycznych działek, 
a także możliwości zakupu sa-
dzonek krzewów owocowych 
jak np. maliny czy borówki 
amerykańskiej.

Warto również wspo-
mnieć, że dla naszych miłośni-
ków pszczelarstwa w latach po-
przednich organizowane były 
spotkania informacyjne mające 
na celu aktywizację mieszkań-
ców w zakresie pszczelarskiej 
edukacji ekologicznej oraz 
działań na rzecz rozwoju po-
przez rozpowszechnienie infor-
macji z zakresu ochrony owa-
dów zapylających. Jesteśmy 
dumni z efektów jakie osiągnę-
liśmy na przestrzeni tych lat, 
a przede wszystkim cieszymy 
się, że mieliśmy możliwość 
przyczynić się do ochrony śro-
dowiska.

Sadzonki miododajne i pszczelarstwo


