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Z wójtem gminy Gabrielem Orzeszkiem o mijającym roku, zrealizowanych założeniach, trudnej sytuacji samorządu 
i planach na przyszłość rozmawia Sławomir Rajch

Sławomir Rajch: Panie 
wójcie, gmina Sulmierzyce, 
podobnie jak inne samo-
rządy, musiała zmierzyć 
się z problemem koronawi-
rusa. Państwo zareagowali 
dość wcześnie, kupując dla 
wszystkich mieszkańców 
środki ochrony.

Gabriel Orzeszek: - Za-
reagowaliśmy wcześnie, nato-
miast nie wiem na ile skutecz-
nie. Staramy się dostarczyć 
mieszkańcom zarówno 
maseczki, jak i płyny do de-
zynfekcji. Zależało nam na 
tym, żeby tego problemu na 
terenie gminy nie było, albo 
żeby ograniczyć jego skalę. 
Natomiast te wszystkie ogra-
niczenia na pewno odbiły się 
mocno na gminie, dlatego że 
musieliśmy z naszymi pomy-
słami, związanymi ze spor-
tem czy kulturą wyhamować. 
Na pewno sytuacja epidemio-
logiczna miała wpływ także 
na inwestycje. Staraliśmy się 
ogłaszać przetargi, natomiast 
wykonawcy korzystają z moż-
liwości wydłużania terminu 

realizacji zadań, powołując 
się na pandemię i nie mamy 
na to wpływu. Mam nadzie-
ję, że ten nieprzyjemny dla 
wszystkich czas, niekorzystny 
też dla samorządu, dobiegnie 
końca i wróci normalność.

Przez pandemię wydłu-
żyły się terminy zakończe-
nia inwestycji?

Tak. Przykładem takiej 
inwestycji jest budowa strzel-
nicy sportowej i zaplecza 
gospodarczego przy placu 

targowym. Ale pandemia 
ma też wpływ na procedo-
wanie pozwoleń na budowę 
i innych procesów inwestycji. 
Wszystko dziś trwa dłużej niż 
w normalnych warunkach. 
Instytucje powołują się na 

tarczę i wydłużają terminy 
chociażby uzgodnień.

Ale mimo pandemii, 
w ciągu ostatnich kilku-
nastu miesięcy, udało się 
zrealizować kilka ważnych 
inwestycji na terenie gminy. 
Przykładem inwestycji, któ-
rą przeprowadziliśmy mimo 
trudnej sytuacji, jest budo-
wa drogi w miejscowości 
Dąbrowa. Ta droga została 
kompleksowo przebudowa-
na. Jest tam rów odwadnia-
jący,  są tam wjazdy na pose-
sje. Pozyskaliśmy pieniądze 
w Urzędzie Marszałkowskim, 
za co bardzo dziękuję prze-
wodniczącej Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego Iwonie 
Koperskiej. Także dzięki jej 
pomocy udało się pozyskać 
pieniądze Powiatowi Paję-
czańskiemu na przebudowę 
drogi powiatowej w kie-
runku Stanisławowa i Eli-
giowa. Droga była w bar-
dzo złym stanie, zdarzały 
się tam naprawdę poważne 
wypadki. Ale ta droga, na 
dalszym jej odcinku, wciąż 
jest w opłakanym stanie, 
można powiedzieć tragicz-
nym.  Niedawno tam do-
szło do bardzo tragicznego 
w skutkach wypadku. Na-
wierzchnia drogi na pewno 
miała na to wpływ. Mam 
nadzieję, że przy współpra-
cy ze Starostą Pajęczańskim 
Zbigniewem Gajęckim, uda 
się w końcu wyremontować 
kolejny odcinek tej drogi.

Wójt gminy Sulmierzyce Gabriel Orzeszek

kontynuacja str. 2



2
ROZMOWA

Mówi pan o współpra-
cy z powiatem, ale przecież 
przez wiele lat jej praktycz-
nie nie było. Co się wydarzy-
ło, że w końcu gmina i po-
wiat robi coś razem?

- Myślę, że władze po-
wiatu w końcu dostrzegły 
problem złej jakości dróg 
powiatowych, bo w związku 
z tymi wypadkami pojawili 
się żądający od samorządów 
odszkodowań. Powiat musi 
konsekwencje takich zdarzeń 
brać pod uwagę. W końcu 
zająć się tym od czego jest 
i zadbać o majątek powiatu. 
Dróg powiatowych w opłaka-
nym stanie na terenie gminy 
jest więcej. To jest tylko jed-
na z nich. Mam nadzieję, że 
w przyszłości zostaną wyre-
montowane inne odcinki. My 
jako samorząd nie uchylamy 
się od pomocy powiatowi, 
chociaż nie jest to nasze zada-
nie. My mamy własne drogi 
gminne, wewnętrzne, o nie 
też musimy dbać i dbamy. 
Natomiast o drogi powiato-
we powinien zadbać powiat, 
a my możemy tylko pomóc. 

Ale budżet powiatu jest 
ograniczony. 

Budżet powiatu trzeba 
dzielić na wiele innych gmin. 
I ja to rozumiem. Ale niech 
ten budżet będzie dzielony 
uczciwie, a nie politycznie. Je-
śli tylko będą brane pod uwa-
gę rzeczywiste potrzeby, stan 
dróg, to na pewno wiele z nich 
na terenie gminy Sulmierzyce 
powiat już by wyremontował. 
Ale często o remontach dróg 
decydują osobiste względy 
w stosunku do radnych po-
wiatowych, którym jednym 
robi się więcej innym, innym 
mniej, albo nawet wcale.

Ale przecież gmina Sul-
mierzyce ma swoich przed-
stawicieli w Radzie Powiatu, 
jest Marzena Kowalska, jest 
Jerzy Staszczyk.

Mamy swoich przed-
stawicieli w powiecie, a pani 
Kowalska jest na dodatek 

członkiem zarządu powiatu 
pajęczańskiego. To zarząd 
podejmuje ważne decyzje. 
A efekty dla gminy Sulmie-
rzyce są takie jak widać. Radni 
w powiecie, członek zarządu 
z terenu gminy, to teoretycz-
nie powinno pomagać. Choć 
może wystarczyłoby, żeby nie 
szkodziło…

Podczas odbioru wyre-
montowanego odcinka drogi 
powiatowej, dowiedziałem się 
od radnej Kowalskiej, że to ja 
powinienem, że gmina po-
winna prosić powiat, żeby wy-
konywał swoje zadania czyli 
dbał o jakość swoich dróg. 
Moim zdaniem każdy bierze 
za coś pieniądze. Ja sam i rad-
ni jesteśmy tutaj od dbania 
o drogi gminne, a powiat, za-
rząd powiatu, w tym pani Ko-
walska, są od dbania o drogi 
powiatowe. Jeśli jest potrzeba 

remontu takich dróg, przebu-
dowy ich, to byłoby wskazane, 
żeby to przedstawiciele powia-
tu pojawili się w gminie i zapy-
tali, czy my zechcemy partycy-
pować w kosztach remontu. 
Powtarzam, to są drogi po-
wiatu i powiat ma obowiązek 
je wyremontować. Widzę, że 
jest problem natury - kto tu-
taj jest ważniejszy. My mamy 
swoje zadania, wiemy za co 
bierzemy pieniądze. Mam na-
dzieję, że w końcu dojdzie do 
sytuacji, że radni powiatowi 
i zarząd powiatu też zabiorą 
się za robotę, za którą biorą 
pieniądze.

Oprócz infrastruktury 
drogowej gmina w ostat-
nim roku inwestowała także 

w inne zadania. M.in. po-
wstała nowa świetlica, a  jed-
nocześnie remiza strażacka 
w Dworszowicach Pakoszo-
wych.

- Została wybudowana 
i oddana do użytku w tym 
roku. Teraz jesteśmy na etapie 
wyposażania remizy i świetli-
cy wiejskiej. Poprzedni budy-
nek był trudny do wyremon-
towana, a tym bardziej do 
tego, aby mógł pełnić funkcję 
świetlicy. Najlepszym rozwią-
zaniem było wyburzenie sta-
rego i wybudowanie nowego 
obiektu, dobrze ocieplonego,  
spełniającego swoje zadania 
i oczekiwania mieszkańców. 
Powstała duża, ładna sala, 
wygodna kuchnia. Myślę że 
mieszkańcom ten budynek 
będzie dobrze służył. 

Kolejna poważna inwe-

stycja to park w Chorzeni-
cach. Mieszkańcy już cieszą 
się z nowego miejsca, cho-
ciaż muszą jeszcze pewnie 
poczekać, żeby roślinność 
pokazała całe swoje piękno.

- Zagospodarowanie tego 
miejsca było możliwe dzięki 
pozyskanym środkom z Urzę-
du Marszałkowskiego. Ten 
park jest ładny, a będzie ład-
niejszy, jak sam pan redaktor 
zauważył, jak urosną drze-
wa, krzewy. To jest centrum 
miejscowości Chorzenice, 
które do tej pory było zanie-
dbane. W parku znajduje się 
budynek po gorzelni, który 
został zdewastowany. Będzie-
my chcieli także ten budynek 
w przyszłości jakoś zagospo-
darować.

Przed realizacją inwe-
stycji to miejsce wyglądało 
bardzo źle, odstraszało, a te-
raz zaprasza mieszkańców 
do spędzania tam wolnego 
czasu.

- Dzięki realizacji tego 
zadania, to miejsce zrobiło się 
ciekawe i estetyczne. I co waż-
ne mamy tam jeszcze prze-
strzeń rozwojową, do wyko-
rzystania w przyszłości.

Co ma pan na myśli? 
- Po pierwsze to, że park 

w Chorzenicach może być 
wizytówką programu Urzędu 
Marszałkowskiego, przykła-
dem jak dobrze wykorzystać 
pieniądze z dotacji. Po drugie 
mam nadzieję, że w przyszło-
ści uda nam się znaleźć środki 
i zmienić miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzen-
nego tak, żeby zlokalizować 

tam także nowy plac zabaw. 
Chciałbym, aby w przyszłości 
było to miejsce, gdzie chętnie 
będą odpoczywały całe ro-
dziny.

W trakcie budowy jest 
strzelnica sportowa, połą-
czona z ciągiem garaży.

- Po pierwsze powstaje 
tam strzelnica sportowa, ale 
dla nas ważnym aspektem tej 
inwestycji są także miejsca ga-
rażowe, które tam powstaną, 
a także i utwardzony teren 
przed tym budynkiem, na 
którym za chwilę też planu-
jemy zorganizować plac tar-
gowy. Będziemy chcieli pro-
wadzić handel zwierzętami. 
Będą zorganizowane miejsca 
z wodą bieżącą tak żeby to 

miejsce spełniało wszystkie 
wymagania inspekcji wetery-
naryjnej i sanitarnej.

Kiedy możemy spodzie-
wać się oddania do użytku 
strzelnicy sportowej?

- Ta inwestycja to jest 
przykład przeciągania się ter-
minu wykonania w związku 
z sytuacją epidemiologiczną 
w kraju. Wykonawca powołu-
je się na tarczę i przekłada ter-
min zakończenia prac. To się 
miało skończyć w październi-
ku, ale teraz termin jest prze-
dłużony do końca stycznia. 
Nie mamy narzędzi, żeby to 
przyspieszyć. Mam nadzieję, 
że budowa szczęśliwie zakoń-
czy się w tym styczniu, najda-
lej w lutym i będziemy mogli 
z obiektu zacząć korzystać. 

Trwa też termomoder-
nizacja urzędu gminy.

- Trwa termomoder-
nizacja urzędu gminy, ale 
inwestycja dotyczy wielu 
budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie gminy. Są 
to chociażby wszystkie bu-
dynki komunalne, które są 
wynajmowane przez miesz-
kańców naszej gminy, a także 
domy nauczyciela. Są to bu-
dynki w Eligiowie, Kuźnicy, 
Woli Wydrzynej i Bogumi-

łowicach i Dworszowicach, 
Sulmierzycach. Zresztą tych 
obiektów jest bardzo dużo. 
Robimy kompleksową termo-
modernizację, z wymianą sto-
larki okiennej, ale też z budo-
wą dachów, wymianą pieców, 
montażem kotłów gazowych. 

Gmina zagospodarowa-
ła w ciągu ostatnich kilku-
nastu miesięcy tereny w Eli-
giowie. Wykopali państwo 
nowy staw i zalali wodą, 
położyli chodniki, postawili 
ławeczki. Powstał też park li-
nowy, a leśniczówka zyskała 
nowy blask. Co dalej z tym 
terenem, jak chcecie go wy-
korzystać w przyszłości?

- Ten teren służy głównie 
rekreacji. I taki mieliśmy cel. 

,,My mamy swoje zadania, wiemy za co bie-
rzemy pieniądze. Mam nadzieję, że w koń-
cu dojdzie do sytuacji, że radni powiatowi 
i zarząd powiatu też zabiorą się za robotę, 
za którą biorą pieniądze”
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Na to były pozyskane środki. 
Mam nadzieję, że w przyszło-
ści pojawi się jeszcze możli-
wość pozyskania dodatko-
wych środków na to, aby zalać 
kolejny zbiornik wodą. Jest 
tam jeszcze miejsce, tam gdzie 
kiedyś już były stawy rybne. 
Dobrze byłoby skorzystać ze 
środków zewnętrznych, tak 
żeby nie pokrywać całości 
wydatków powstania kolej-
nego zbiornika z własnych 
pieniędzy.

Gmina inwestuje także 
w sport. Właśnie powstają 
nowe trybuny przy stadio-
nie. Mam rozumieć, że to 
z myślą o sportowym na-
rybku z Akademii Sportu 
Sulmierzyce?

- Nowe trybuny będą 
służyły wszystkim miesz-
kańcom, przy okazji wielu 
imprez, nie tylko sporto-
wych. Ale szczególnie cie-
szą na pewno rodziców 
i bliskich młodych piłkarzy 
z Akademii Sportu Sul-
mierzyce, bo oni z naszego 
stadionu najczęściej korzy-
stają. Nowe, zadaszone try-
buny z pewnością poprawią 
komfort publiczności, udo-
skonalą i uatrakcyjnią na-
szą bazę sportową. Wcze-
śniej zadbaliśmy o murawę, 
wymieniając ją na nową 
i montując automatyczne 
nawadnianie. Wszystko 
z myślą o naszych sportow-
cach i sympatykach spor-
tów. Chcemy zadbać o ma-
łych piłkarzy, mieszkańców 
naszej gminy, którzy będą 
z tego korzystali, a wła-
ściwie już korzystają, przy 
okazji różnych zawodów 
sportowych. Inwestujemy 
niemałe pieniądze, ale nie 
tylko w sport dzieci i mło-
dzieży, ale też w różnego 
rodzaju zajęcia dodatkowe: 
naukę języków, naukę gry 
na instrumentach. To jest 
szansa dla naszych dzieci, 
aby każde z nich mogło ro-
bić to co lubi, a być może to 
się im w życiu przyda.

Ale gmina nie myśli tyl-
ko o młodzieży. Uruchomi-
li też państwo klub seniora

- Klub Seniora. I znów, 
budynek został wyremon-
towany w części środków 
pozyskanych, tym razem po-
chodzących z Urzędu Woje-
wódzkiego.

Została też uruchomio-
na nowa świetlica wiejska 
w Kuźnicy. A wcześniej 
gdzie się spotykali miesz-
kańcy tego sołectwa? 

- Kuźnica miała swo-
ją swoją remizę. Natomiast 
OSP, czyli straż pożarna, tam 
już nie funkcjonuje. Jest to 
problem osobowy, w sensie 
takim, że mieszkańcy w czę-
ści wyemigrowali z tej miej-
scowości i nie było członków, 
a co za tym idzie OSP nie była 
w stanie funkcjonować. Na-
tomiast sam budynek został. 
Kompleksowo go wyremon-
towaliśmy. Trwało to długo, 
ale robiliśmy to własnymi 
siłami, remont wykonali 
w całości pracownicy urzędu 
gminy. Jest tam uruchomiona 
świetlica, gdzie mogą przyjść 
dzieci i skorzystać z opieki, za-
trudnionego tam pracownika. 
W przyszłości wyposażymy tę 

świetlicę w komputery, tele-
wizję, Internet. Mieszkańcy 
będą mogli z tej oferty korzy-
stać oczywiście nieodpłatnie.

No tak, ale oprócz tych 
inwestycji, które zrealizo-
waliście w 2020 roku, to już 
planujecie następne. Na co 
mogą liczyć mieszkańcy 
gminy Sulmierzyce w nad-
chodzącym 2021 roku?

- Z dużych inwestycji, 
bo o takich chcę powiedzieć, 
planujemy rozpocząć budo-
wę kanalizacji w miejscowo-
ściach Piekary i Wola Wy-
drzyna. Może budowa to jest 
zbyt wielkie słowo bo zaczy-
namy od prac projektowych, 
które mogą trwać cały 2021 
rok. Ale w 2022, kanaliza-
cja będzie już wybudowana. 
Podobny przetarg będziemy 
ogłaszać dla miejscowości 
Ostrołęka i Dworszowice 
Pakoszowe. Tam mamy do-
kumentację gotową. Mamy 
tylko problem z odcinkiem 
drogi wojewódzkiej. Tutaj bę-
dzie to do przeprojektowania. 
To są bardzo duże inwestycje, 
bo myślę, że będą kosztowały 
łącznie kilkanaście milionów 
złotych. To pozwoli na ska-
nalizowanie tego co chcieliby-
śmy skanalizować, bo wszyst-

kie inne miejscowości są na 
tyle nieduże i zabudowa na 
tyle jest rozproszona, że budo-
wa kolektorów tłocznych czy 
też grawitacyjnych mija się 
z celem. Tam trzeba postawić 
na oczyszczalnie przydomo-
we, w co też będziemy starać 
się inwestować. Czy to się uda 
w przyszłym roku? Nie wiem. 
Będziemy wypatrywać środ-
ków zewnętrznych na ten cel 
i o nie aplikować. Postaram 
się te pieniądze zdobyć. No 
i jeszcze inwestycja, która jest 
sztandarową, na niej zależało 
mi od zawsze...

Niech zgadnę, ma pan 
wójt na myśli budowę żłob-
ka?

- Żłobek swoją drogą, tak-
że jest bardzo potrzebny. Ale 
mam na myśli instalowanie 
fotowoltaiki dla mieszkańców 
gminy Sulmierzyce. To zada-
nie, na pewno rozłożymy na 
trzy lata. Natomiast będziemy 
starać się dostosować propor-
cjonalnie do ilości chętnych 
osób w danych sołectwach. 
Nie będzie tak, że w którejś 
miejscowości będą panele 
fotowoltaiczne, a w innej już 
nie. W każdej miejscowości 
będą dotowane, w każdym 

sołectwie, proporcjonalnie do 
ilości osób, które zechciały te 
instalacje wybudować. Chcia-
łabym żeby udało się dotować 
od 150 do 200 instalacji foto-
woltaicznych, a w kolejnych 
dwóch latach resztę. 

Wróćmy do tematu, 
o którym już wspomnia-
łem. Gmina otrzymała do-
tację i w końcu mieszkańcy 
doczekają się żłobka. Jak 
będzie przebiegać realizacja 
tego zadania?

- Tak to także bardzo 
ważna inwestycja dla naszej 
lokalnej społeczności. Istot-
na, bo uzupełni naszą ofertę 
opiekuńczo-wychowawczą 
dzieci. Nowy żłobek powsta-
nie na działce, gdzie mieści 
się także przedszkole. Myślę, 
że stanie się to w 2022 roku. 
Obiekt pomieści 70, może 80 
dzieci. Mam nadzieję, że to 
zagwarantuje miejsce w żłob-
ku dla wszystkich chętnych 
rodziców z gminy Sulmie-
rzyce. Chociaż trzeba powie-
dzieć, że trudno przewidzieć 
ile tych dzieci na naszym te-
renie będzie, bo przecież one 
się dopiero urodzą. Będzie 
to pierwszy żłobek w naszej 
gminie i trudno jest zbadać 
potrzeby.

Żłobek będzie budowany 
w technologii pasywnej, po-
dobnie jak było w przypadku 
naszego przedszkola. Będzie 
ogrzewane za pomocą linii 
odnawialnej. Mam nadzieję, 
że będzie dobrze i długo słu-
żył mieszkańcom gminy.

Dobrze, a oprócz tych 
inwestycji co jeszcze w 2021?

- No panie redaktorze, to 
już bardzo dużo.

Za dużo wymagam od 
gminy Sulmierzyce? 

- Inwestycje, o których 
mówiliśmy to jest naprawdę 
dużo pracy i zaangażowania. 
Na etapie tych inwestycji jest 
naprawdę wiele przeciwności, 
może się komuś wydawać, że 
to wszystko jest takie proste 

Wójt gminy Sulmierzyce Gabriel Orzeszek

kontynuacja str. 4



4
ROZMOWA

i czemu się jeszcze nie dzieje. 
Natomiast podam przykład 
innych inwestycji. Będziemy 
budować stacje hydrologicz-
ną w miejscowości Piekary, na 
tak zwanej Górce Piekarskiej. 
Jesteśmy w tym momencie 
na etapie przekazywania do-
kumentacji projektowej i po-
zwoleń na budowę. Kopalnia 
Bełchatów, zgodnie z porozu-
mieniem, ma wykonać sieć 
wodociągową, więc to będzie 
kolejna duża inwestycja.

Jeden z większych pro-
blemów gminy zostanie 
w końcu rozwiązany...

- Tak jest. Problem bra-
ku wody, którego dzisiaj być 
może mieszkańcy nie odczu-
wają, ale który jest cały czas 
realny, bo my tę wodę musimy 
kupować od sąsiednich gmin. 

I problem ten jest nie-
rozwiązany od kilkudziesię-
ciu chyba lat?

- Tak od kilkudziesięciu 
lat gmina Sulmierzyce ma 
problem z wodą. Co prawda 
niektórzy mieszkańcy pró-
bowali zrzucić winę za brak 
wody na mnie i na radę, ale to 
są ci sami, którzy mieli możli-
wość zażegnania tego proble-
mu, ale nie zrobili nic.

Rok 2021 to dla gminy 
kolejny krok w nowocze-
sność. W końcu popłynie tu 
gaz ziemny... 

- 2021 rok to będzie rok, 
w którym zostanie wykonana 
dokumentacja zgazyfikowa-
nia miejscowości Sulmierzy-
ce. Myślę, że 2022 rok będzie 
tym czasem, w którym miesz-
kańcy gminy będą mogli 
skorzystać i przyłączyć się do 
sieci gazowniczej, która jest na 
etapie w tym momencie pro-
jektowania.

Można zatem po-
wiedzieć, że jeśli chodzi 
o zapewnienie mieszkań-
com pewnego rodzaju kom-
fortu, to przyszłe dwa lata 
mogą być okresem przeło-
mowym. Będzie załatwiona 

woda, popłynie gaz, stanie 
żłobek.

- Tak można powiedzieć. 
Natomiast jeśli chodzi o gaz, 
pompy ciepła czy fotowolta-
ikę, to głównie chodzi o to, 
aby dać mieszkańcom moż-
liwość wyboru i skorzystania 
z tego co jest najkorzystniej-
sze. Dziś może być korzyst-
ne ogrzewanie na pellet, ale 
patrząc jak szybko zmienia 
się rzeczywistość, to z jego 
opłacalnością może być róż-
nie. Być może pellet zostanie 
obarczony jakimiś opłatami 
emisyjnymi i okaże się, że 
polityka idzie w kierunku 
korzystania z gazu ziemne-
go... Ja nie wiem co przy-
niesie przyszłość. Dlatego 
chciałbym zabezpieczyć 
mieszkańców na każdy 
z możliwych scenariuszy, 
jeśli idzie o źródła ciepła. 
Chcę, aby w gminie Sulmie-
rzyce zawsze była alternaty-
wa i wiele możliwych źródeł 
energii.

Ważnym problemem, 
podobnie jak we wszyst-
kich innych gminach 
w Polsce, stają się dla Sul-
mierzyc zatrważające ceny 
wywozu śmieci. Z czego 
wynikają ciągłe podwyżki 

cen wywozu? Czy gmina 
zarabia na śmieciach?

- Ani nie chcemy za-
rabiać, ani nie zarabiamy. 
Problem odpadów jest na 
tyle trudny i skomplikowa-
ny, że nie chcę wdawać się 
w szczegóły. Mogę tylko po-
wiedzieć co ja obserwuję.

Co pan ma na myśli?
Zupełny brak konku-

rencji jeśli chodzi o firmy, 
które startują w przetargach. 
Jeśli chodzi o przetargi, które 
ogłaszamy na odbiór odpa-
dów, to wiadomo, że będzie 
jeden oferent. Mówię firmy, 
a tak naprawdę chodzi tylko 
o jedną firmę, bo tylko jedna 
firma składa ofertę. Dlacze-
go? Nie chcę mówić o tym, 
żeby się nie narażać na jakąś 
odpowiedzialność. Myślę, że 
mieszkańcy gminy między 
zdaniami, sami są w stanie 
sobie odpowiedzieć dlacze-
go tak jest. Nie ma żadnej 
konkurencji. Te firmy dbają 
o siebie, znają się dobrze, 
nie wchodzą sobie w drogę, 
ustalają stawki za wywóz 
wedle własnego uznania. Ile 
z tego to koszty firmy, nie je-
stem w stanie odpowiedzieć. 
Natomiast chociażby tona 
odpadów biodegradowal-
nych kosztuje około 1100 

złotych, ok 270 złotych to 
opłata marszałkowska. Resz-
ta to są koszty i zysk firmy, 
która te odpady odbiera. Czy 
mamy z radnymi pomysł na 
to co robić dalej? Mamy, ale 
potrzebujemy mieć ,,zielone 
światło’’ od mieszkańców na 
budowę spalarni. To nie jest 
inwestycja, którą można zre-
alizować i jej nie dokończyć, 
np. w przypadku protestów. 
Trzeba też się liczyć z tym, że 
są to duże koszty, ale jedno-
cześnie możliwość pozyska-
nia ogromnych pieniędzy. 
Natomiast na to wszystko 
musi być przyzwolenie. Tu 
chodzi o przyszłość gminy 
Sulmierzyce.

Gdyby miał pan w kil-
ku zdaniach podsumować 
mijający rok, to co by pan 
powiedział? 

- Mogę podsumować go 
w kilku słowach, ale będą 
one dotyczyły nie tylko gmi-
ny Sulmierzyce, ale wielu 
innych samorządów. Był to 
chaotyczny rok. W jednym 
momencie wydawało się, 
że wszystko będzie dobrze, 
a już za chwilę wszystko 
było odwrócone ,,do góry 
nogami’’. Ja przynajmniej nie 
wiedziałem co się wydarzy. 

Trudno było pewne rzeczy 
przewidzieć. Pewnych ini-
cjatyw nie można było pod-
jąć, większości wydarzeń 
zorganizować.

W takich warunkach 
trudno się zarządza gminą? 

- Oczywiście, że trudno 
się zarządza, tym bardziej, 
że pracownicy wielu instytu-
cji również pracują zdalnie. 
Terminy załatwienia spraw 
się wydłużają. Mieszkańcy 
się niecierpliwią. I nie ma 
się co dziwić, bo jeśli na za-
świadczenie, które wcześniej 
wydawało się od ręki, trze-
ba było czekać kilka dni, to 
kto by się nie denerwował. 
Miałem zresztą taką sytu-
ację, że jako przedstawiciel 
lokalnego samorządu czeka-
łem na podpisanie umowy 
w Wojewódzkim Funduszu 
pod drzwiami. A tam nikt 
nie przejmował się tym, że 
przyjeżdża urzędnik, pra-
cownik samorządowy, wójt 
czy burmistrz, albo i prezy-
dent miasta. I nieważne czy 
przyjechał raz czy dwa razy, 
jeśli nie ma dokumentu, 
to go nie ma i koniec bajki, 
a pod drzwiami można stać 
nawet miesiąc. Mówi się, 
że nie wszyscy sobie zdają 
sprawę, że tak to funkcjonu-
je i trudna sytuacja dotyczy 
również nas - urzędników. 
Wolałbym, aby nie było ko-
nieczności pracy zdalnej, aby 
można było mieć wszystkich 
pracowników w urzędzie, 
wtedy praca jest dobrze or-
ganizowana. Ale musimy się 
dostosować.

Jaki dla gminy Sulmie-
rzyce będzie 2021 rok?

- Myślę, że jeśli uda się 
zrealizować wszystko co za-
planowaliśmy i nie pojawią 
się nieprzewidziane proble-
my, to nadchodzący, 2021 
rok, będzie czasem wyma-
rzonym.

W ciągu dwóch najbliższych lat gmina Sulmierzyce ma zostać zgazyfikowana. 
Wójt Gabriel Orzeszek wraz z ówczesnym posłem Krzysztofem Ciebiadą (w środ-
ku)  i przewodniczącym Rady Gminy w Sulmierzycach Tadeuszem Kruszyńskim 
(pierwszy od lewej) prezentują plany budowy sieci gazowej
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Stawki za odbiór 
i gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Na sesji Rady Gminy Sul-
mierzyce 30 listopada 2020 
roku podjęto uchwałę w spra-
wie podwyższenia stawki za 
odbiór i gospodarowanie od-
padami komunalnymi zbiera-
nymi i odbieranymi w sposób 
selektywny do wysokości 25 zł 
miesięcznie od jedne-
go mieszkańca oraz 
opłaty podwyższonej 
do wysokości 50 zł 
miesięcznie od jedne-
go mieszkańca, jeżeli 
właściciel nierucho-
mości nie wypełnia 
obowiązku zbierania 
odpadów komunal-
nych w sposób se-
lektywny. Ustalono 
również zwolnienie 
z części tej opłaty 
w wysokości 5  zł mie-
sięcznie od jednego 
mieszkańca, dla wła-
ścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinny-
mi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomo-
wym. 

     Z założenia ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach oraz wytycznych 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Łodzi w związku 
z przeprowadzoną w 2020 
roku kompleksową kontrolą 
gospodarki finansowej gminy 
Sulmierzyce wynika, że gmina 
powinna dążyć do zbilansowa-
nia dochodów i wydatków na 
system gospodarowania od-
padami komunalnymi, a wójt 
winien zapewnić skalkulowa-
nie stawek tak, aby pokrywały 
one wydatki oraz przedstawić 
projekt radzie gminy.  

     Wydatki  za 2020 rok  za 

odbiór i gospodarowanie  od-
padów komunalnych w związ-
ku z podpisaną umową z firmą 
obsługującą teren Gminy Sul-
mierzyce wyniósł 1.417.987,32 
złotych. Dochód z opłaty za 
gospodarowanie odpadami  
komunalnymi przy obowią-

zującej w 2020 roku stawce 10 
zł od jednego mieszkańca wy-
niósł 485.400 zł co oznacza, że 
Gmina Sulmierzyce dopłaciła 
kwotę 932.587,32 złotych.

     Przy nowo obowiązu-
jącej w 2021 roku stawce za 
gospodarowanie odpadami tj. 
25 zł od jednego mieszkańca 
z uwzględnieniem zwolnienia 
z części tej opłaty w wysokości 
5 zł, dochód z opłaty za gospo-
darowanie odpadami  komu-
nalnymi wyniesie 970.800 zł, 
natomiast plan wydatków za 
2021 rok w związku z umo-
wą z firmą obsługującą teren 
Gminy Sulmierzyce wyniesie 
1.456.737,12 złotych, co ozna-
cza, że Gmina Sulmierzyce 
dopłaci kwotę 485.937,12 zło-
tych tj. 33,36 proc. wydatków 
ogółem.

,,Gmina powinna dążyć 
do zbilansowania do-
chodów i wydatków na 
system gospodarowania 
odpadami komunalny-
mi, a wójt winien zapew-
nić skalkulowanie sta-
wek tak, aby pokrywały 
one wydatki”

Druhowie z Sulmierzyc i Chorzenic 
pomogli przy placach zabaw

Druhowie z Sulmierzyc 
zrealizowali wniosek na bu-
dowę placu zabaw przy swo-
jej strażnicy. W ramach tego 
projektu zostały  zamonto-
wane następujące urządzenia: 
drewniany zestaw zabawowy 
z pomostami i zjeżdżalnią, 
huśtawka podwójna z bocia-
nim gniazdem, bujak spręży-
nowy i karuzela tarczowa. Ca-
łość zadania wyniosła 35 670  

złotych, a cała kwota została 
pozyskana w ramach dzia-
łania na terenie LGD Kraina 
Wielkiego Łuku Warty

Strażacy z Chorzenic  
natomiast pozyskali środki 
na rozbudowę placu zabaw 
przy świetlicy w Bielikach. 
W ramach wycenionego na 
39114 złotych projektu zosta-
ły zamontowane następujące 
atrakcje dla dzieci: zestaw 

drewniany ze zjeżdżalniami, 
sprężynowiec dwuosobowy, 
huśtawka wagowa, huśtawka 
dwustanowiskowa, huśtawka 
z bocianim gniazdem oraz li-
nowy „Małpi gaj”. Cała kwota 
została uzyskana po złoże-
niu wniosku do LGD Kraina 
Wielkiego Łuku Warty. 
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Wybuch pandemii koro-
nawirusa naznaczył rok 2020 
ciężką sytuacją zdrowotną za-
równo w kraju jak i na świe-
cie.  Promocja i profilaktyka 
zdrowia w Gminie Sulmie-
rzyce musiała zostać zmody-
fikowana tak, by dostosować 
działania do stawianych wy-
mogów podczas pandemii. 
W trosce o bezpieczeństwo 
pacjentów oraz minimali-
zacje zakażeń Samodzielny 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Sulmierzycach od ponie-
działku do piątku udziela 
teleporad w godzinach pra-
cy przychodni tj. od 8:00 do 
18:00. Osobista wizyta u leka-
rza następuje w nagłych, uza-
sadnionych przypadkach po 
telefonicznej rejestracji pod-
czas której zostaje wyznaczo-
na godzina wizyty. Aby móc 
kontynuować przyjmowanie 
leków należy zgłosić telefo-
nicznie prośbę  o powtórze-
nie recepty i na podstawie 
podanego kodu zrealizować 
ją w aptece.

Szczególnie ważnym 
w realizacji zadaniem był 
w tym roku program pn.  

„Szczepienia ochronne prze-
ciw grypie”, który oferuje 
darmową szczepionkę dla 
mieszkańców gminy Sulmie-
rzyce. Ilość chętnych znacz-
nie przewyższała statystyki 
z lat ubiegłych, natomiast 
obciążony rynek farmaceu-
tyczny nie mógł zaopatrzyć 
nas w odpowiednią ilość 
szczepionek. Samodzielny 
Publiczny Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Sulmierzycach 
podjął działania, dzięki któ-
rym w październiku udało 
się zdobyć  60 sztuk szczepio-
nek, natomiast w listopadzie 
podjęto starania o kolejne 50 
sztuk. W tym momencie trwa 
akcja szczepień. 

Zostały również podjęte 
działania w związku z reali-
zacją „Programu profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawcza-
ka ludzkiego (HPV) na lata 
2018 – 2022” skierowanego 
dla dzieci w wieku 13 lat. 
Dziewięciowalentna szcze-
pionka przeciw wirusowi 
brodawczaka jest najnowszą 
szczepionką na rynku o naj-
szerszym spektrum ochro-
ny, która rekomendowana 

jest jako skuteczne działanie 
w zakresie profilaktyki pier-
wotnej raka szyjki macicy.

Mając na uwadze zdrowie 
mieszkańców, gmina Sulmie-
rzyce od lipca wznowiła kon-
sultacje i porady specjalistyczne 
dietetyka, lekarza ginekologa 
z możliwością wykonania ba-
dania ginekologicznego – usg, 
a także badania ultrasono-
graficzne brzucha, ślinianek, 
tarczycy, szyi, jąder, dołów 
podkolanowych oraz zmian 
powierzchniowych. 

Pozostałe programy – 
rehabilitacja oraz „Gminny 
Program profilaktyki próch-
nicy dla dzieci”, których gmi-
na Sulmierzyce jest realiza-
torem będą kontynuowane 
niezwłocznie, po ustaniu 
przeciwskazań związanych 
z panującym wirusem CO-
VID-19 w kraju. Pragniemy 
poinformować, iż trwają 
prace dotyczące otwarcia 
gabinetu stomatologicznego 
w budynku Szkoły Podstawo-
wej w Sulmierzycach celem 
realizacji profilaktyki próch-
nicy u dzieci.

Działania w ochronie zdrowia

Droga w Dąbrowie
We wrześniu 2020 roku 

została zakończona realizacja 
kolejnej inwestycji drogowej 
w  Gminie Sulmierzyce. Za-
danie inwestycyjne pn.: „Roz-
biórka istniejącej drogi, budo-
wa drogi wewnętrznej wraz 
z budową chodnika w miej-
scowości Dąbrowa” podykto-
wane było potrzebami miesz-
kańców jak również poprawą 
jakości dróg gminnych, a tym 
samym zwiększeniem bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.

Zakres prac dla tej inwe-
stycji był dość rozległy, obej-
mował bowiem: rozebranie 
istniejącej konstrukcji jezdni, 
wykonanie nowej konstruk-
cji jezdni drogi wewnętrznej, 
wykonanie chodnika jedno-
stronnego, rowu przydroż-
nego, przepustów na rowie 

pod zjazdami i pod koroną 
drogi, wykonanie kanalizacji 
deszczowej, wymiana i prze-
budowa przyłącza elektroener-
getycznego oraz wykonanie 
oznakowania pionowego. Ca-
łość prac zrealizowana została 
na odcinku długości 730,20 
mb, szerokość jezdni wynosi 
5 m,  szerokość chodnika- 2 
m. Warto zaznaczyć iż reali-
zacja powyższej inwestycji 
odbyła się dzięki dofinanso-
waniu ze środków budżetu 
Województwa Łódzkiego, 
pochodzących z tytułu wyłą-
czenia z produkcji gruntów 
rolnych w kwocie 421.960,00 
zł. Ogólna wartość zrealizo-
wanej inwestycji zamknęła się 
w kwocie 881.464,21 zł.



7
INFORMACJE

Termomodernizacja 
budynków komunalnych

Gmina Sulmierzyce po-
zyskała 3.044.180,92 zł na 
termomodernizację budyn-
ków użyteczności publicznej 
– w tym budynku Urzędu 
Gminy i budynków komu-
nalnych. Łącznie zostanie 
przeprowadzona komplek-
sowa termomodernizacja 
siedmiu budynków, a całko-
wity koszt realizacji zadania 
pn. „Termomodernizacja 
budynków komunalnych 
i użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Sulmierzyce” 
zamknie się, wg szacunków, 
w kwocie blisko 5,5 mln zł. 
Prace związane z termomo-
dernizacją już się rozpoczęły, 
a ich zakończenie planowane 
jest na koniec 2022 r. Zada-

nie współfinansowane jest 
ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020. Termomo-
dernizacja będzie obejmo-
wała swoim zakresem oprócz 
docieplenia ścian także do-
cieplenie stropów, ocieplenie 
fundamentów, naprawę syste-
mu wentylacji oraz wymianę 
kotłów centralnego ogrze-
wania na ekologiczne ogrze-
wanie gazowe, a także dla 
części budynków wymianę 
dachu oraz stolarki okiennej 
i drzwiowej.

Budowa trybun sportowych
Kolejną inwestycją, któ-

rej realizacja rozpoczęła 
się w październiku 2020 r. 
jest: „Budowa trybun spor-
towych zadaszonych przy 
boisku sportowym w Sul-
mierzycach”. Zakres prac 
obejmuje budowę ławy fun-
damentowej wraz ze scho-
dami terenowymi, zadasze-
nia  w konstrukcji stalowej, 
pokrycia dachowego z po-
liwęglanu przezroczystego, 
chodnika o powierzchni 
193 m², wykonanie wraz 
z montażem barierek, sie-
dzisk oraz tablic informa-
cyjnych. Gmina Sulmierzy-
ce pozyskała na realizację 
przedmiotowej inwestycji 
dofinansowanie w kwocie 

60.000 zł. z budżetu Woje-
wództwa Łódzkiego. War-
tość całego zadania wynosi 
466.686,92 zł. Planowany 

termin zakończenia prac to 
grudzień 2020 r.

Przebudowa hydrofonii
Gmina Sulmierzyce jest 

w trakcie opracowania doku-
mentacji projektowo- kosz-
torysowej dla zadania pn.: 
„Przebudowa hydroforni 
w miejscowości Dąbrów-
ka, gm. Sulmierzyce dz. nr 
267/1.” Zaplanowana inwe-
stycja ma na celu poprawę 
jakości wody pitnej pozy-
skiwanej z przedmiotowe-
go ujęcia oraz zwiększenie 
wydajności ujęcia. Zakres 
prac projektowych obejmuje 
budowę 3 nowych zbiorni-
ków retencyjnych, o łącznej 
objętości 300 m³, montaż 
nowych pomp oraz systemu 
napowietrzania i podczysz-

czania wody. Ponadto prace 
będą obejmowały również 
demontaż istniejących zbior-
ników, wymianę istniejącej 
infrastruktury wewnętrz-
nej, utwardzenie terenów 
komunikacyjnych, wyko-
nanie nowego oświetlenia 
terenu ujęcia wody. Koszt 
opracowania dokumenta-
cji projektowo- kosztory-
sowej wynosi 60.270,00 zł, 
w całości sfinansowana ze 
środków własnych Gminy 
Sulmierzyce. Planowany 
termin zakończenia prac 
projektowych to grudzień 
2020 r.

Nowa świetlica w Dworszowicach Pakoszowych
Jesienią 2019 roku rozpo-

częły się prace nad budową 
świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Dworszowice Pakoszo-
we. Przedmiotem zadania była 
rozbiórka istniejącego budyn-
ku strażnicy OSP, budynku 
gospodarczego i masztu syre-
ny alarmowej w miejscowości 
Dworszowice Pakoszowe, a na-
stępnie budowa budynku świe-

tlicy wiejskiej wraz z budową 
wewnętrznej linii zasilającej, 
zewnętrznej instalacji gazowej, 
podziemnego zbiornika na gaz 
płynny, zewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej wraz ze zbior-
nikiem na ścieki oraz 23 miejsc 
postojowych. Nowopowsta-
ły budynek jest budynkiem 
jednokondygnacyjnym, nie-
podpiwniczonym, krytym 

blachodachówką. Budynek 
wykonany w technologii tra-
dycyjnej. Budowę zakończono 
w czerwcu 2020r. Przedmio-
towa inwestycja zamknęła się 
w kwocie 1.291.500 zł. i została 
w całości sfinansowana z środ-
ków własnych Gminy Sulmie-
rzyce.
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Strzelnica sportowa w budowie
W maju 2019 roku, zosta-

ła podpisana umowa na reali-
zację, w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” zadania obejmu-
jącego budowę budynku 
strzelnicy sportowej wraz 
z torem aktywności fizycznej 
w miejscowości Sulmierzyce. 
Budynek wykonany będzie 
z użyciem najnowszych tech-
nologii, szczelnie zamknięta 
konstrukcja, zastosowanie 
wentylatorów oraz systemów 
wygłuszających sprawi, że 
strzelnica nie będzie gene-
rowała hałasu na zewnątrz. 
W środku znajdziemy sześć 
stanowisk strzeleckich ze 
stałą linią ognia 100 m oraz 
zmienną linią ognia  w zakre-
sie 25-100 m, umożliwiającą 
strzelanie z każdego rodzaju 
broni. W części strzelnicy 

poza torami będą pomiesz-
czenia: magazynku broni 
i tarcz, wydawania broni, 
oczekiwania, obsługi, po-
mieszczenia biurowa oraz 
komunikacja i węzeł sanitar-
ny, również z WC dla osób 
niepełnosprawnych. Dodat-
kowo w budynku powstanie 
kilkanaście garaży komunal-
nych, część z nich zostanie 

przekazana na użytek dla lo-
kalnych stowarzyszeń. Obiekt 
dostosowany będzie dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo. 
Na zewnątrz budynku prze-
widziano budowę parkingu 
na 60 miejsc, toru aktywności 
fizycznej - dostosowanego do 
każdej grupy wiekowej oraz 
elementów małej architek-
tury. Cała inwestycja będzie 

kosztowała ponad 9 mln 
złotych . Gmina Sulmierzyce 
pozyskała na ten projekt do-
finansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Łódzkiego, w ramach 
projektu pn.:”Walory Krainy 
Wielkiego Łuku Warty pod-
stawą rozwoju turystyki kul-
turowej i aktywnej w gminie 
Sulmierzyce” w poddziałaniu 

VI.2.1 Rozwój gospodarki 
turystycznej Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 
na lata 2014- 2020 w kwocie 
4  904  915,94 zł. Planowany 
termin zakończenia inwesty-
cji to połowa 2021r.
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Instalacje solarne w mieszkaniach 
plus kocioł w Urzędzie Gminy

W 2020 roku została za-
kończona realizacja kolejnej 
inwestycji w gminie Sulmie-
rzyce poprawiającej jakość 
powietrza. Projekt pod nazwą: 
„Wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii w budynkach 
mieszkalnych oraz użytecz-
ności publicznej w gminie 
Sulmierzyce” polegał na za-
projektowaniu oraz dostawie 
i montażu 120 instalacji kolek-
torów słonecznych dla miesz-
kańców gminy,  jak również 
zaprojektowaniu i wykonaniu 
wymiany kotła węglowego 
na kocioł na biomasę (pellet, 
zrębki) wraz z dostosowaniem 
kotłowni do nowego paliwa 
oraz dostawy i montażu zesta-
wu solarnego wraz z panelem 
fotowoltaicznym do przygo-
towania cieplej wody użytko-
wej w budynku użyteczności 
publicznej - budynku Urzę-
du Gminy w Sulmierzycach. 
Projekt współfinasowany ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 
2014 - 2020. Oś priorytetowa 
IV Gospodarka niskoemisyj-
na, w kwocie 1 663 911,37 zł. 
Cała inwestycja zamknęła się 
w kwocie 1.817.043 zł.

Świetlica wiejska w Kuźnicy
Gmina Sulmierzyce za-

kończyła prace związane 
z remontem budynku świe-
tlicy wiejskiej w Kuźnicy. 
Budynek dawnej remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
został poddany termomo-
dernizacji. Wykonano nowe 
pokrycie dachu, docieplono 
ściany zewnętrzne, dach oraz 
podłogę. Wymieniona została 
również stolarka otworowa. 
Zmodernizowano instalację 
centralnego ogrzewania oraz 
przygotowania ciepłej wody 
użytkowej zasilane gazem. Te-
ren przyległy wokół budynku 
został zagospodarowany pod 
miejsca parkingowe poprzez 
wykonanie utwardzenia kost-
ką betonową. Tereny zielone 

obsiano trawą, został również 
wybudowany plac zabaw dla 
dzieci.

Prace polegające na wy-
konaniu instalacji elektrycz-
nej i gazowej zostały zlecone 
firmom zewnętrznym. Nato-
miast pozostałe prace remon-
towo- budowlane zostały wy-
konane we własnym zakresie 
przy zaangażowaniu pracow-
ników gospodarczych i inter-
wencyjnych. Wartość zreali-
zowanej inwestycji zamknęła 
się w kwocie 367.353,80 zł, 
w całości sfinansowanej 
ze środków własnych Gminy 
Sulmierzyce.

Nowe boisko sportowe 
powstaje w miejscowości Bo-
gumiłowice. W czerwcu 2020 
r. została podpisana umowa 
na realizację w formule „za-
projektuj i wybuduj” boiska 
wielofunkcyjnego przy Ze-
spole Szkolno- Przedszkol-
nym w msc. Bogumiłowice. 
Zakres prac obejmuje wyko-
nanie dokumentacji projek-
towo - kosztorysowej oraz 
realizację robót budowla-
nych polegających na budo-
wie boiska wielofunkcyjnego 
o nawierzchni poliuretanowej 
obejmującego pole do gry 
w piłkę ręczną, pełnowymia-
rowe pole do gry w siatkówkę 

oraz pole do gry w koszyków-
kę, budowa opaski technolo-
gicznej o nawierzchni z kostki 
betonowej wokół płyty boiska, 
budowa piłkochwytów i oświe-
tlenia boiska, dostawa wyposa-
żenia pola do gry w piłkę ręcz-
ną, siatkówkę i koszykówkę. 
Całkowity koszt inwestycji to 
188989,50 zł. Gmina Sulmie-
rzyce również w przypadku 
tej inwestycji pozyskała dofi-
nansowanie ze środków Wo-
jewództwa Łódzkiego w kwo-
cie 75.000 zł.

Budują nowe boisko
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Panie przewodniczący, 
pomimo trudnej sytuacji, 
związanej z pandemią, samo-
rząd funkcjonuje, a mijający 
rok obfitował w różnego ro-
dzaju inwestycje na terenie 
gminy Sulmierzyce.

- W zasadzie pozyskanych 
środków na inwestycje w tym 
roku było więcej jak w poprzed-
nich latach. Bo na przykład re-
alizujemy budowę strzelnicy 
sportowej wraz z budynkiem 
gospodarczym.  Dla mnie waż-
ne są przede wszystkim właśnie 
te garaże, które tam powstają. 
Będą one służyły głownie dla 
naszych ekip komunalnych. 
W końcu będziemy mieli gdzie 
schować park maszynowy jaki 
posiadamy. Takiego budynku 
gospodarczego w zasobach 
gminy nie było. Ten nasz sprzęt, 
którego jest coraz więcej, stał 
pod chmurką i tracił na war-
tości. Byliśmy zmuszeni coś 
zbudować, a że pojawiła się 
szansa pozyskania pieniądzy na 
strzelnicę sportową, to postano-
wiliśmy sytuację wykorzystać, 
budując w jej ramach także 
zaplecze gospodarcze. Oczywi-
ście podstawowe przeznaczenie 
nowo powstałego budynku to 
strzelnica sportowa. Cieszy nas 
ta inwestycja, bo muszę powie-
dzieć, że zainteresowanie strze-
lectwem sportowym wśród 
mieszkańców naszej gminy           
i  sąsiednich, jest ogromne.

Może się okazać, że gmi-
na będziecie na tym zarabiać, 
taki przynajmniej jest plan. 
Dobrze myślę?

- Tak, strzelnica będzie 
funkcjonować w trybie komer-
cyjnym. Będzie to jedyna pro-
fesjonalna strzelnica w okolicy. 
Mam nadzieję, że nowy obiekt 
nie tylko będzie na siebie zara-
biał, ale także stanie się częścią 
promocji naszej gminy. Może-

my się w ten sposób promować, 
pokazując że gmina jest nowo-
czesna, rozwojowa, że ma coś 
czego nie mają inne. 

Taka strzelnica może ścią-
gać osoby do gminy, które dziś 
nawet nie wiedzą gdzie leżą 
Sulmierzyce.

- Mam taką nadzieję, że 
tak się stanie i tego bym sobie 
i wszystkim życzył.

No tak, ale strzelnica to 
nie jedyna inwestycja w mi-
nionym roku.

To prawda, zadań które re-
alizowaliśmy w 2020 roku jest 
znacznie więcej. Zrobiliśmy na 
przykład drogę w Dąbrowie, 
wyczekiwaną od wielu wielu 
lat. Udało nam się stworzyć 
świetlicę w Kuźnicy, jest już od-
dana do użytku. Idą projekty na 
kanalizację, przygotowujemy 
się do zabudowy fotowoltaiki 
w 2021 roku, kompletujemy 
dokumentację. W trakcie bu-
dowy jest zadaszenie trybun na 
boisku sportowym. 

Większość realizowa-
nych przez gminę inwestycji 
wpływa nie tylko na poprawę 
warunków życia mieszkań-
ców, ale także na kreowanie 
dobrego wizerunku gminy na 
zewnątrz. Gdy się przejeżdża 
przez gminę, to pamiętając ją 
sprzed kilkunastu lat, trudno 
uwierzyć, że aż tyle udało się 
zrobić, zmienić, poprawić.

- Taki jest cel działań samo-
rządu, wójta, rady gminy. Jeste-
śmy, żeby zmieniać gminę na 
lepsze. Aby mieszkańcom żyło 
się coraz lepiej. Chcemy współ-
pracować z innymi samorzą-
dami. Chcę też powiedzieć, że 
bardzo chcemy współpracować 
z samorządem powiatu paję-
czańskiego, z którym jeszcze 
do niedawna ta współpraca 

bywała utrudniona. Ale jest 
jaskółka i zapowiedź, że będzie 
lepiej. Mam tu na myśli oddaną 
niedawno drogę. Powiat, przy 
udziale gminy, wyremontował 
odcinek drogi  Sulmierzyce - 
Stanisławów. Ale tam jeszcze 
są dalsze odcinki do zrealizo-
wania. I trzeba przypilnować, 
żeby zostały zrobione. Na 
wszystko przyjdzie jeszcze czas. 
Jeśli nikt nie będzie próbował 
popsuć wypracowanych relacji 
z powiatem, to współpraca bę-
dzie się układać dobrze. I tego 
wszyscy sobie życzymy. Myślę, 
że najwyższy czas, aby powiat 
przypomniał sobie o istnieniu 
gminy Sulmierzyce.

Gmina Sulmierzyce pięk-
nieje. Pojawiły się nie tylko 
nowe budynki, mamy też 
piękny park w Chorzenicach 
i bardzo ładny teren rekre-
acyjny przy stawach w Eligio-
wie.

- Mamy piękny, nowy 
staw na Dygudaju, wzięliśmy 
w użyczenie domek myśliwski, 
gdzie został wykonany remont 
budynku, zarówno z zewnątrz 
jak i częściowo wewnątrz go 
odnowiliśmy. Tam zostało jesz-

cze trochę do zrobienia, ale cały 
czas działamy. Wokół domku 
myśliwskiego są urządzone 
alejki przyrodnicze, park lino-
wy. Jeszcze dużo tam zrobimy, 
ale w kolejnych latach. To jest 
cudowne miejsce w gminie 
Sulmierzyce, gdzie można tro-
chę odetchnąć, pooddychać 
świeżym powietrzem, obcować 
z przyrodą. 

I mieszkańcy z tego ko-
rzystają. Coraz częściej moż-
na tam spotkać całe rodziny 
na spacerach, albo przejażdż-
ce rowerowej.

Prócz pojedynczych miesz-
kańców, chcę zwrócić uwagę, że 
wokół tego miejsca, mam tu na 
myśli stawy i domek myśliwski, 
działają stowarzyszenia. Mamy 
przecież koło wędkarskie Ja-
zgarz, mamy stowarzyszenie 
pszczelarskie Pszczółka...

Mimo pandemii udało 
się państwu zorganizować 
cykl zawodów wędkarskich. 
Wiem, bo byłem, obserwując 
zmagania członków Jazgarza.

- Zawody wędkarskie to już 
u nas kilkunastoletnia tradycja. 
Wielu mieszkańców lubi ten 

sport, więc jako samorząd 
musimy dbać o to, by mieli 
odpowiednie warunki do pie-
lęgnowania tych zaintereso-
wań. Tylko w tym roku, zawo-
dy wędkarskie odbywały się 
aż pięć razy. Panie redaktorze 
mówiąc o stowarzyszeniach, 
trzeba zaznaczyć, że jest ich 
u nas w gminie bardzo dużo. 
Ludzie tutaj są bardzo aktywni 
i chętni do społecznych inicja-
tyw. Osobiście jestem z tego 
tytułu bardzo dumny. Prócz 
wspomnianych już wcześniej 
wędkarzy i pszczelarzy, mamy 
przecież bardzo prężnie dzia-
łające kółko motocyklowe,  
a w poszczególnych miej-
scowościach są stowarzysze-
nia związane ze świetlicami. 
Mamy też zrzeszenie hodow-
ców gołębi, mamy inne kluby 
i stowarzyszenia. Ważną gru-
pą jest też orkiestra dęta, któ-
ra uświetnia nam wiele chwil 
z życia gminy.

Jest też klub seniora.
Tak klub seniora został 

właśnie oddany w tym roku 
i jest już do dyspozycji naszych 
seniorów. O tę część naszego 
społeczeństwa też staramy się 
zadbać, bo przecież każdy z nas 
będzie seniorem. Ja już powoli 
się także nim staje. W gminie 
Sulmierzyce dbamy o wszyst-
kich, od najmłodszego miesz-
kańca - budując żłobek, po naj-
starszego - stwarzać nowy klub 
seniora.

Budowa żłobka zaplano-
wana jest na lata 2021-2022. 
Zatem oddania nowego 
obiektu można się spodziewać 
w 2022 roku. To będzie dla 
oświaty w gminie Sulmierzyce 
rok przełomowy, bo żłobek 
uzupełni ofertę wychowaw-
czo-edukacyjną gminy. 

W zasadzie stworzyliśmy 

Z Tadeuszem Kruszyńskim o inwestycjach, 
trudnej sytuacji związanej z pandemią 
i aktywnych mieszkańcach 
gminy Sulmierzyce, rozmawia 
Sławomir Rajch

Dbamy o
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wszystkich
kompleks oświatowy na miarę 
XXI wieku. Mamy nowoczesne 
pasywne przedszkole, dobre 
szkoły podstawowe, a za mo-
ment będziemy mieć pasywny 
żłobek. Mamy bardzo dużo 
zajęć dodatkowych dla dzieci, 
dobrze prosperującą kuchnię 
w przedszkolu, dostarczamy 
posiłki także do pozostałych 
obiektów edukacyjnych. Zatem 
oświatę mamy naprawdę do-
brze zorganizowaną. 

Oświatę omówiliśmy, 
a co ze zdrowiem tak waż-
nym, szczególnie w cza-
sach pandemii?

- Także tego obszaru nie 
zaniedbujemy. Mamy dobrze 
prosperujący ośrodek zdrowia. 
Dodatkowo dofinansowujemy 
bardzo dużo ofert poza fundu-
szem zdrowia, którym miesz-
kańcy innych gmin nie mają. 
Są rehabilitacja, stomatolog, 
a nawet szczepienia na grypę, 
czy inne, przeznaczone dla 
dzieci i młodzieży, a wszystko 
finansowane z budżetu gminy. 
Zmierzamy do rozbudowy 
ośrodka zdrowia. Mamy już 
projekt.

To ciekawe, zaskoczył 
mnie pan. Nic jeszcze o tym 
nie wiem.

- Sądzę, że jeszcze wiele 
razy pana redaktora mile za-
skoczymy w gminie Sulmierzy-
ce. Nie zatrzymujemy się ani na 
chwilę. Czasy są dynamiczne. 
Ciągle trzeba się rozwijać. Sto-
jąc w miejscu, tak naprawdę 
byśmy się cofali. A przecież nikt 
tego nie chce.

Następną dziedziną, 
o której warto wspomnieć, 
podsumowując rok, jest kul-
tura. Wprawdzie gmina Sul-
mierzyce nie ma domu kul-
tury, ale jego zadania przejęła 

biblioteka, która od lat pełni 
nie tylko funkcję edukacyjną, 
ale także skutecznie krzewi 
kulturę. Jak pan ocenia działa-
nie tej jednostki?

- Nasza biblioteka jest w za-
sadzie także ośrodkiem kultury. 
Mamy w tej instytucji bardzo 
dużo ofert dla naszych miesz-
kańców. Dobrze zaopatrzona 
biblioteka i masę zajęć dla mło-
dzieży. Cyklicznie odbywają 
się różne imprezy kulturalne, 
ale w tym roku, sam pan wie, 
pewnych rzeczy nie udało się 
przeskoczyć.

W gminie działa też nowa 
Akademia Sportu Sulmierzy-
ce. Jest dla kogo robić trybuny, 
o których pan wspominał. Za 
to swoją działalność zawiesił 
funkcjonujący dotąd klub 
Unia Sulmierzyce. Dlaczego 
tak się stało?

- Klub Unia Sulmierzyce, 
chociaż z tradycjami, to rzeczy-
wiście przestał funkcjonować, 
zawiesił swoją działalność. Unia 
wycofała zawodników z roz-
grywek w ostatnim sezon. To 
jest samodzielne stowarzysze-
nie, my jako gmina nie może-
my ich do niczego zmuszać. 
Gmina dofinansowywała ten 
klub w dużych kwotach. Były 
uwagi co do funkcjonowania 
klubu, również Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Pienią-
dze wychodziły poza gminę. 
Tak nie może być. To są pie-
niądze naszego samorządu i te 
w zasadzie powinny się kręcić 
w naszej gminie, dla naszych 
mieszkańców.

Na szczęście powstała 
nowa organizacja Akademia 
Sportu Sulmierzyce, dzię-
ki czemu ma kto korzystać 
z infrastruktury sportowej, 
którą mamy na coraz lepszym 
poziomie. Jest orlik, jest stadion 
z nową murawą. Mamy piękne, 

nowe zaplecze sportowe, z no-
woczesną siłownią. Za chwilę 
będą zadaszone trybuny. Nic, 
tylko brać piłkę i grać…

Może za parę lat powsta-
nie nowy klub albo odrodzi 
się Unia Sulmierzyce?

- Taki scenariusz nie jest 
wykluczony. Klub Unia Sul-
mierzyce być może się odrodzi 
i wznowi działalność w jakiejś 
nowej formule. Ja bym sobie 
tego życzył. Boisko jest dla 
wszystkich naszych mieszkań-
ców.

Można powiedzieć że 
gmina Sulmierzyce z roku na 
rok jest bardziej atrakcyjna 
dla mieszkańca, czyli warto tu 
mieszkać, warto tu żyć?

Oczywiście, że warto. Po 
to budujemy to wszystko, żeby 
było warto tu żyć. Chcemy za-
trzymać tu młodych, a może 
i przyciągnąć do gminy no-
wych mieszkańców. W tym 
kontekście myślę, że przed 
nami jest jakieś budownictwo 
mieszkaniowe. Teraz o tym 
rozmawiamy i są różne pomy-
sły, ale na wszystko potrzebne 
są duże pieniądze.

Mówi pan o programie 
Mieszkanie Plus?

Niekoniecznie. Rozma-
wialiśmy o tym rządowym 
programie, ale to nie był ko-
rzystny wariant dla gminy. 
Myślę, że będą się pojawiać 
inne pomysły, może z dofinan-
sowaniem z innych źródeł.

Co w 2021 roku będzie 
największym problemem 
gminy Sulmierzyce?

Sądzę, że największym 
problemem gminy Sulmie-
rzyce w 2021 roku mogą być 
opłaty za śmieci. Jesteśmy po 
sesji, głosami radnych zosta-

ła uchwalona stawka na po-
ziomie 25 złotych od osoby. 
Uchwaliliśmy również boni-
fikaty w wysokości 5 złotych 
dla tych mieszkańców, którzy 
będą we własnym zakresie 
zagospodarowywali odpa-
dy biodegradowalne. Bo ten 
rodzaj śmieci stanowi sporą 
kwotę jaką gmina płaci. To 
jest jakieś 400 tysięcy złotych 
rocznie. Te odpady bio są cięż-
kie, a my płacimy od tony i to 
nam nabija licznik. Opłaty za 
odpady to jest problem ogól-
nopolski. Bo wszyscy mówią, 
że to rada gminy ustala stawki. 
No tak, rada ustala, tyle tylko, 
że rada ma wytyczne i musi 
się im podporządkować. Jest 
ustawa o ochronie środowi-
ska i ona nakłada obowiązek 
na gminę, aby zajęła się od-
biorem odpadów. To ustawa 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach reguluje te 
sprawy. W 2019 roku została 
znowelizowana. Nowe reguły 
zostały wyniesione na wyż-
szy poziom. Musieliśmy np. 
wymieniać pojemniki, a to 
wszystko jest wliczone potem 
w koszt odbioru. Mieszkańcy 
myślą, że to do tej pory gmi-
na dopłacała do śmieci i dalej 
będzie dopłacać. Płaciliśmy 
po 10 złotych od mieszkańca, 
koszt wywozu śmieci fizycz-
nie wynosił około 23 złotych. 
Mieliśmy w tym roku kontrole 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej i ona w protokole koń-
cowym zaleciła, aby zmierzać 
do stanu bilansowania się. 
Krótko mówiąc, gmina nie 
powinna dopłacać do śmieci. 
Z ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach 
wynika, w jakich przypadkach 
gmina może dopłacać. Może 
tak się dziać na przykład je-
żeli gmina ma np. recykling, 
ma własne przetwórstwo 

odpadów i pozyskuje z tego 
tytułu dochody. Wówczas te 
dochody mogą wejść w bilans 
gospodarki odpadami i o tę 
kwotę można obniżyć opłaty 
od mieszkańca.

Ale gmina Sulmierzyce 
nie posiada takiej instalacji.

Nie posiada ani składowi-
ska, ani przeróbki odpadów. 
Jeśli chodzi o dopłacanie do 
śmieci przez gminy to inter-
pretacje prawników są takie, że 
mimo iż nie ma zakazu, to nie 
można dopłacać. Przyjmując 
uchwałę w tej sprawie ryzy-
kowaliśmy, bo u nas koszty 
wychodzą 31 złotych, po ostat-
nim przetargu, na mieszkańca. 
Myśmy uchwalili 25 złotych, 
czyli z 10 podnieśliśmy na 25 
zł. Jest to duży wzrost, ale dla 
organu nadzoru i tak mniej-
szy niż być powinien. Mam 
nadzieję, że będą to inter-
pretować tak, że zmierzamy 
w kierunku samofinansowa-
nia się. Bo jeśli organ nadzoru 
to zakwestionuje, to będziemy 
zmuszeni podnieść kwotę 
za wywóz śmieci do 31 zł od 
mieszkańca miesięcznie. To 
jest bardzo duży koszt, ale nie 
mamy wyjścia.

Jesteśmy tuż przed No-
wym 2021 Rokiem. Czego 
chciałby pan życzyć miesz-
kańcom gminy Sulmierzyce 
w nadchodzącym roku?

- Przede wszystkim chciał-
bym życzyć wszystkim miesz-
kańcom gminy Sulmierzyce 
i nie tylko, aby byli zdrowi, 
aby w tych trudnych czasach 
dawali sobie jakoś radę. Jak 
będziemy zdrowi, to wszystkie 
inne problemy jakoś wspólnie 
rozwiążemy. Zdrowie to jest 
wartość najważniejsza. 
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Park w Chorzenicach otwarty dla wszystkich

Projekt pn.: „Zagospodarowanie 
zabytkowego założenia parkowego 
w Chorzenicach poprzez przywróce-
nie i zwiększenie potencjału przyrod-
niczego oraz nadanie ekologicznych 
funkcji dydaktycznych.”  polegał na 
wprowadzeniu nasadzeń roślin chro-
nionych i zagrożonych wyginięciem 
z Czerwonej Księgi Roślin, budowie 
infrastruktury związanej ze stworze-
niem warunków do ochrony oraz 

przywrócenia właściwego stanu przy-
rodniczego zabytkowego założenia 
parkowego w Chorzenicach oraz 
nadanie ekologicznych funkcji dy-
daktycznych poprzez:  utwardzenie 
ciągów komunikacyjnych – ścieżek 
i traktów przyrodniczo-edukacyj-
nych, renowację zbiornika wodnego 
(zagospodarowanie wraz z nasadze-
niami roślinnością chronioną i za-
grożoną wyginięciem), utworzenie 
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Park w Chorzenicach otwarty dla wszystkich

kaskady wodnej   z wykorzystaniem 
roślin chronionych i zagrożonych 
wyginięciem, montaż dwóch drew-
nianych altan dydaktycznych, utwo-
rzenie terenów zielonych stylizowa-
nych na założenia pierwotne zespołu 
dworskiego z roślinnością chronioną 
i zagrożoną wyginięciem, montaż 
elementów małej architektury (ławki, 
kosze na odpady, stojaki na rowery, 
trejaż, siedzisko gabionowe, tablice 

i tabliczki przyrodniczo-edukacyj-
ne). Środki finansowe w wysokości 
1.976.529,89 zł zostały pozyskane 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020 w ramach Działania 
V.4 Ochrona przyrody.  Wartość ca-
łego projektu to 2.981.837,56 zł. Park 
oddano do użytku w maju 2020r.
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Gospodarka odpadami
Na terenie gminy Sulmie-

rzyce prowadzi się selektywną 
zbiórkę odpadów. Każda za-
mieszkała posesja wyposażo-
na jest w 5 pojemników na po-
szczególne frakcje odpadów.

W tym roku zakończo-
no wymianę pojemników co 
skutkuje dostosowaniem się 
do przepisów wynikających 
z ustawy. Gmina Sulmierzyce 
rozszerzyła zakres świadcze-
nia usług w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych o pla-
cówki oświatowe i kulturalne 
znajdujące się na terenie naszej 
gminy. Wymieniono „gniazda 
dzwonów” na tworzywa sztucz-
ne na kolor żółty.Jak corocznie 
prowadzono zbiórkę (bezpo-
średnio z posesji) tzw. odpadów 
”kłopotliwych” tj. wielkogaba-
rytowych przedmiotów czy 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. 

Gmina Sulmierzyce osią-
gnęła wymagany poziom re-
cyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia odpadów 
komunalnych, a także  poziom 
ograniczania masy odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywa-
nych do składowania za 2019 
rok. Osiągnięcie tych pozio-
mów możliwe było, dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców 
związanych z segregacją od-

padów, a także ograniczeniem 
ich ilości.

Duże znaczenie w utrzy-
maniu czystości i porządku 
na terenie gminy Sulmierzyce 
mają także działania Gminy 
polegające na dbaniu o stan pa-
sów drogowych oraz terenów 
zielonych.

W roku 2020 Gmina 
Sulmierzyce w ramach „Pro-
gramu usuwania wyrobów 
zawierających azbest na terenie 
Gminy Sulmierzyce” pozyska-
ła kwotę dofinansowania na 
sumę 31 675 zł brutto z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Azbest odebrany zo-
stał z 49 nieruchomości.

Głównym celem działań 
określonych w Programie było 
wyeliminowanie szkodliwego 
oddziaływania i niebezpiecz-
nych dla zdrowia skutków po-
wodowanych azbestem oraz 
likwidacja negatywnego wpły-
wu azbestu na środowisko. 

Na terenie Gminy Sul-
mierzyce pierwszy raz zorga-
nizowano nieodpłatną zbiórkę 
zużytych folii po kiszonkach 
(z pryzm) i sianokiszonkach 
(z  balotów), ogrodniczych, 
tunelowych oraz worków po 
nawozach, bigbagów i sznur-
ków do snopowiązałek. Ini-
cjatywa została sfinansowana 

w ramach środków pozyska-
nych z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. W wyniku prze-
prowadzonej zbiórki udało się 
zebrać 16360 kg odpadów. Po-
zyskane środki w 100% pokry-
ły koszty wynikające z realizacji 
zadania.

W latach następnych za 
priorytetowe zadanie wyzna-
czono organizację programów 
informacyjnych i edukacyj-
nych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w szczególno-
ści w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunal-
nych. Działania te mają na celu 
ograniczenie ilości wytwarza-
nych odpadów komunalnych, 
a także liczby dzikich wysypisk 
śmieci oraz zachęcenie miesz-
kańców do zmniejszenia ilości 
odpadów zmieszanych, co po-
zwoli gminie Sulmierzyce do-
trzymać wzrastających z roku 
na rok poziomów wskazanych 
w przepisach.

Gospodarka odpadami 
jest naszym wspólnym wy-
zwaniem, którego osiągnięcie 
wymaga zaangażowania całe-
go gminnego społeczeństwa. 
Zatem segregujmy odpady 
i chrońmy środowisko.

Ścieżka w Marcinowie
W październiku 2020 r. 

został przekazany plac pod 
budowę, dla realizacji in-
westycji pn.: „Przebudowa 
istniejącego pasa drogo-
wego drogi powiatowej nr 
1900E na odcinku długo-
ści 753,26 mb w zakresie 
budowy ścieżki rowerowej 
jednokierunkowej”. Zakres 
prac obejmował będzie: bu-
dowę nowego odcinka cią-
gu jezdnego o nawierzchni 
z kostki betonowej, remont 
istniejących zjazdów, usta-
wienie krawężnika wzdłuż 
krawędzi jezdni po stronie 
zaprojektowanego ciągu, 
ustawienie obrzeży beto-
nowych oporowych pro-
jektowanego ciągu i zjaz-

dów, oczyszczenie rowu 
z profilowaniem skarpy. 
Projekt nie tylko poprawi 
bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu, ale także 
połączy ścieżki rowerowe 
gminy Sulmierzyce i gminy 
Kleszczów. Przedmiotowa 
inwestycja sfinansowana 
będzie z budżetu gminy 
Sulmierzyce przy wsparciu 
środków finansowych gmi-
ny Kleszczów. Cała inwe-
stycja zamknie się w kwocie 
450.000  zł., w tym 250.000  
zł. pochodzi z dotacji 
z Gminy Kleszczów.  Pla-
nowany termin zakończe-
nia inwestycji to grudzień 
2020 r.

Powstanie wodociąg
Gmina Sulmierzyce pod-

pisała porozumienie z  PGE 
Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Bełchatowie ul. 
Węglowa 5, 97-400 Bełcha-
tów, w sprawie zasad i warun-
ków eksploatacji studni od-
wodnieniowych S54 i S66 do 
zasilania w wodę wodociągu 
stanowiącego własność Gmi-
ny. Na mocy tego porozumie-
nia Gmina Sulmierzyce  zleci-
ła opracowanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej 
budowy wodociągu gminne-
go na odcinku od studni od-
wodnieniowych S56 i S56 zlo-

kalizowanych na terenie PGE 
GiEK S.A., do nieruchomości 
stanowiącej własność gminy, 
położonej w Piekarach nr 
ew. 283/3. Gmina uzyskała 
decyzje zezwalającą na reali-
zacje w/w zadania, zgodnie 
z zapisami porozumienia ca-
łość przekazała do realizacji 
PGE GiEK S.A. Bełchatów. 
Planowana realizacja zadania 
ma nastąpić do końca 2021 
roku. Wartość opracowanej 
dokumentacji sfinansowanej 
z środków własnych Gmi-
ny Sulmierzyce wyniosła 
110.577  zł. 

Klimatyzacje w świetlicach wiejskich
Zadanie pn.: Montaż 

klimatyzacji w świetlicach 
wiejskich: Bogumiłowicach,  
Woli Wydrzynej i Chorze-
nicach”  będzie częściowo 
zrealizowane z budżetu 
Samorządu Województwa 
Łódzkiego tzw. grantów so-
łeckich. Kwota dotacji opie-
wa na 10 000  zł dla każdej 
świetlicy. Montaż klimaty-
zacji wykona firma Ventra 
Clima Inwestycje s.c. z sie-

dzibą w Łodzi. Całość in-
westycji będzie opiewała na 
kwotę 17  000  zł w każdej 
ze świetlic, Pozostała kwo-
ta każdego zadania będzie 

sfinansowana ze środków 
własnych Gminy Sulmie-
rzyce.
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Sadzonki miododajne i pszczelarstwo
Rośliny miododajne, cieszą 

się dużym zainteresowaniem 
wśród pszczół, ale nie tylko. 
Podbiły także serca mieszkań-
ców gminy Sulmierzyce. W cią-
gu ostatnich siedmiu lat te długo 
kwitnące i pięknie pachnące ro-
śliny stały się bardzo popularne 
w naszych ogrodach. 

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. poszerzono o  
miododajne półkrzewy, krze-
winki, byliny pnącza, a w ko-
lejnych latach o sadzonki krze-
wów owocowych.

Rosnąca popularność 
wśród  mieszkańców gminy 
programu dofinansowania do 
zakupu sadzonek drzew i krze-
wów miododajnych, wpłynęła 
na zwiększenie puli środków 
przeznaczonych na tegoroczne 
dotacje. 

W tym roku pięknymi 
ogrodami może cieszyć się aż 
54 mieszkańców naszej gminy, 
a ich ogrody powiększyły się 
o kolejne rośliny. Liczba zasa-
dzonych roślin z roku na rok 
powiększa obecnie to ponad 
1746 roślin i krzewów miodo-
dajnych.

Podsumowując siedem lat 
funkcjonowania programu dot. 
dofinansowania ze środków 
budżetu Gminy Sulmierzyce do 
zakupu sadzonek drzew i krze-
wów miododajnych z  prze-
znaczeniem do zasadzenia na 
terenie Gminy Sulmierzyce 
informujemy, że przyznano 
1253 mieszkańcom. Mieszkań-
cy gminy Sulmierzyce oprócz 
głównego założenia programu 

jakim jest pomoc pożytecznym 
gatunkom zwierząt i owadów, 
dostrzegają także dodatkowe 
zalety. Mowa tu oczywiście 
o poprawie walorów estetycz-
nych swoich działek, ale także 
możliwości zakupu sadzonek 
krzewów owocowych jak np. 
maliny, porzeczki, jagody czy 
borówki amerykańskiej. Drze-
wa jako baza pożytkowa dla 
pszczół coraz częściej mówi się 
o  masowym ginięciu pszczół. 
Jedną z  przyczyn tego zjawi-
ska jest kurcząca się z roku na 
rok tak zwana baza pożytko-
wa, z  której mogą korzystać 
owady. Jest to między innymi 
wynikiem intensywnej chemi-
zacji rolnictwa i  monokultur 
w  uprawach. Z  tego względu 

każde działanie, które powoduje 
wzrost pożytków dla pszczół jest 
bardzo cenne.

Pożytki pszczele to rośliny 
potencjalnie mogące dostarczyć 
nektaru i  pyłku kwiatowego. 
Nektar zawiera cukry i jest po-
karmem węglowodanowym 
dla pszczół, z kolei pyłek kwia-
towy zawiera aminokwasy i jest 
pokarmem białkowym. To wła-
śnie z nektaru kwiatów różnych 
roślin powstaje miód. W naszej 
strefie klimatycznej występuje 
około trzech tysięcy roślin na-
siennych, które mogą być do-
brym pokarmem dla pszczół. 
Wśród nich możemy wyróżnić 
tzw. główne rośliny miododaj-
ne, które dostarczają najwięcej 
pyłku i  nektaru, umożliwiając 

obfite zbiory miodu. Występo-
wanie pożytków determinuje 
wydajność pasieki – nawet 
najsilniejsza i najlepsza rodzina 
pszczela nie wytworzy wiele 
miodu, jeśli nie będzie miała 
wokół ula dobrych pożytków 
jakimi są rośliny miododajne.

Warto wspomnieć także, 
że dla naszych miłośników 
pszczelarstwa w latach po-
przednich organizowane były 
spotkania informacyjne mające 
na celu aktywizację mieszkań-
ców w zakresie pszczelarskiej 
edukacji ekologicznej oraz dzia-
łań na rzecz rozwoju poprzez 
rozpowszechnienie informacji 
z zakresu ochrony owadów za-
pylających.

Jesteśmy dumni z efektów 
jakie osiągnęliśmy na przestrze-
ni tych lat, a przede wszystkim 
cieszymy się, że mieliśmy możli-
wość przyczynić się do ochrony 
środowiska.

Opieka nad zwierzętami w gminie Sulmierzyce
 Sterylizacja i kastracja 

zwierząt

Po raz pierwszy w 2017 
roku Gmina Sulmierzyce 
udzielała dofinansowania do 
zabiegów sterylizacji i kastracji 
zwierząt. W tym celu podpisała 
umowę z  Gabinetem Wete-
rynarii s.c. z/s ul. Kościelna 2, 
97-565 Lgota Wieka, który tak-
że w bieżącym roku świadczy 
przedmiotowe usługi, dofinan-
sowanie obejmuje 50% kosz-
tów zabiegu, które wynoszą   
odpowiednio:zabieg steryliza-
cji psa: 100 zł, zabieg kastracji 
psa: 50 zł, zabieg sterylizacji kot: 
90 zł, zabieg kastracji kot: 40zł.

Łącznie  w 2018 było ich 
29, natomiast w roku 2019 za-

biegom poddano 34 zwięrzeta. 
Wzorem lat poprzednich pro-
gram cieszy się nadal dużym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców. 

Na dzień 31 październi-
ka 2020 r. zabiegom poddano 
32 zwierzęta z terenu  Gminy 
Sulmierzyce. Akcja doskonale 
wpisuje się w program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi, 
który m. in. zakłada ogranicze-
nie ich populacji oraz zapobie-
ganie zjawisku bezdomności 
zwierząt. 

W tym roku po raz pierw-
szy zainicjowano akcje bezpłat-
nego czipowania zwierząt z te-
renu gminy. Każdy kot i pies, 
który zostanie poddany zabie-
gowi sterylizacji lub kastracji, 

zostanie również oznakowany 
elektronicznie. Czipownie, bo 
o nim mowa, to nadanie nu-
meru identyfikacyjnego, co m. 
in. pozwala na szybkie odnale-
zienie pupila w przypadku jego 
zaginięcia. Łącznie zaczipowno 
103 zwierzęta, w tym 32 sztuki 
obowiązkowo przy skorzy-
staniu z zabiegu sterylizacji 
i kastracji, 71 sztuk przy akcji 
bezpłatnego czipowania zor-
ganizowanej na terenie gminy 
Sulmierzyce.

Zdarzenia drogowe 
ze zwierzętami

Zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przy-
padkach zdarzeń drogowych 

z  udziałem zwierząt realizuje 
Gmina poprzez zawartą umo-
wę z  lekarzem weterynarii 
prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą: Ga-
binet Weterynaryjny s.c z/s 
ul. Kościelna 2, 97-585 Lgota 
Wielka, posiadającą możliwość 
świadczenia usług całodobo-
wo. Ponadto gmina posiada 
umowę z  Przedsiębiorstwem 
JASTA Sp. z o.o., który odbiera 
padłe zwierzęta w wyniku zda-
rzeń drogowych znajdujące się 
na drogach gminnych.

Schronisko

Corocznie do  31 marca 
Rada Gminy ma obowiązek 
uchwalenia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy 
Sulmierzyce.  Bezdomne zwie-
rzęta z terenu gminy w Sul-
mierzyce znajdują się w Przy-
tulisku i  hotelu dla zwierząt 
domowych „FUNNY PETS” 
Marta Szturma z  siedzibą: 
w  98-200 Sieradzu, Czartki. 
Zgodnie z umową na rok 2020 
utrzymanie psa przez jeden 
dzień w schronisku wynosi 11 
zł netto. Wyłapanie psa z prze-
prowadzeniem niezbędnych 
zabiegów weterynaryjnych 250 
zł netto. 
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Stawki podatków od
nieruchomości

Na sesji Rady Gminy 
w Sulmierzycach w dniu 30 
listopada 2020 roku podjęto 
uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2021 rok. 

Stawki podatku od nieru-
chomości w gminie Sulmie-
rzyce w roku 2021 będą kształ-
towały się następująco:

1)  od gruntów: 
a) związanych z prowa-

dzeniem działalności gospo-
darczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,99 zł 
od 1 m² powierzchni, 

b) pod wodami po-
wierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – 4,99 zł od 1 ha 
powierzchni,

c) pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicz-
nego – 0,47 zł od 1 m² po-
wierzchni,

d)  niezabudowanych ob-
jętych obszarem rewitalizacji, 
o których mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 802, poz. 1086 ), i położo-
nych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego przewi-
duje przeznaczenie pod zabu-
dowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmujących wy-
łącznie te rodzaje zabudowy, je-
żeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres czterech 
lat, a w tym czasie nie zakończo-
no budowy zgodnie z przepisa-
mi prawa budowlanego – 3,28 
zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich 
części:

a) mieszkalnych – 0,31 zł 
od 1 m² powierzchni użytko-
wej, 

b) związanych z prowa-
dzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 
15 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,

c) zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siew-
nym – 11,62 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,

d) związanych z udzie-
laniem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepi-
sów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 
5,06 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

e) od pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku 
publicznego – 4,20 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 proc.  
ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 
i ust. 3-7. 

Stawki podatku od środ-
ków transportowych w roku 
2021 pozostają takie same jak 
w roku 2020.

Granty sołeckie dla gminy Sulmierzyce
W dniu 7 lipca br. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Strzelcach Wielkich 
Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Łódzkiego 
Pani Iwona Koperska przeka-
zała przedstawicielom gmin 
z terenu powiatu pajęczańskie-
go granty sołeckie. Są to dotacje 
w wysokości do 10 tys. zł na 
budowę lub remont małej in-
frastruktury.

Naszą Gminę reprezento-
wał Wójt Pan Gabriel Orzeszek, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Tadeusz Kruszyński, Rad-

ni Rady Gminy – Panie Renata 
Brocka i Żaneta Zimoń oraz 
Pan Grzegorz Włodarczyk, 
Sołtysi – Panie Joanna Bluszcz, 
Ewelina Kij, Dorota Hejak.

Wśród projektów, którym 
przyznano dotacje znalazły się 
trzy z Gminy Sulmierzyce:

* sołectwo Chorzenice 
– projekt pn. „Montaż klima-
tyzacji w świetlicy wiejskiej 
w Chorzenicach”,

* sołectwo Bogumiłowice 
– projekt pn. „Montaż klimaty-
zacji w świetlicy wiejskiej w Bo-
gumiłowicach”,

* sołectwo Wola Wy-
drzyna – projekt pn. „Mon-
taż klimatyzacji w świetlicy 
wiejskiej w Woli Wydrzynej”,

Każdy grant opiewa na 
kwotę 10000,00 złotych i jest 
współfinansowany z budżetu 
Samorządu Województwa 
Łódzkiego.  Pozostała kwota 
każdego zadania zostanie sfi-
nansowana ze środków wła-
snych Gminy Sulmierzyce.

Seniorzy mają swoje miejsce
W Sulmierzycach no-

wym miejscem mogą się 
już cieszyć seniorzy. Za-
kończono remont budynku 
na ul Strażackiej, którego 
pomieszczenia przeznaczo-
no na dom seniora.

Wewnątrz obiektu znaj-
dują się dwie sale do prowa-
dzenia zajęć, pokój rehabili-
tacyjny, kuchnia i łazienka 
przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych.

Koszt wewnętrznych 
robót budowlanych wy-
niósł ok. 381 tys. zł, a na II 

etap przeznaczone zostało 
150 tys. zł. Na realizację 
zadania gmina otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 

prawie 332 tys. zł z rządo-
wego programu Wieloletni 
Senior+.
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III Konkurs Tańca Sulmierzyce Dance Cup
11 stycznia w hali Szko-

ły Podstawowej w Sulmie-
rzycach odbyła się kolejna 
edycja Ogólnopolskiego 
Festiwalu Tańca Sulmierzy-
ce Dance Open. Tradycyj-
nie już jak co roku impre-
za została zorganizowana 
przez gminę Sulmierzyce 
przy współpracy z Akade-
mią Tańca i Sportu Mass-
-Team z Radomska.

Ponad pół tysiąca za-
wodników i zawodniczek 
rywalizowało zarówno solo 
jak i w formacjach. W tym 
roku gmina Sulmierzyce 
była reprezentowana przez 
zespół Czadersi w katego-
rii Inne Formy – 10-12 lat 
– formacje. W tym roku 
nasze zawodniczki zajęły 

drugie miejsce, ustępując 
pierwszego miejsca zespo-
łowi odnoszącemu sukce-
su w wielu ogólnopolskich 
konkursach.

Na zakończenie I bloku 
turnieju występ pokazo-
wy zaprezentowały nasze 
grupy tj. Czadersi Mini oraz 
grupa przedszkolaków z na-
szej placówki.

Uczestnicy z rąk Tade-
usza Kruszyńskiego prze-
wodniczącego Rady Gmi-
ny   odebrali pamiątkowe 
medale, a najlepsi także pu-
chary. Serdecznie wszyst-
kim dziękujemy za udział 
i zapraszamy na kolejne 
edycje w następnych latach.

Jak każdego roku Wójt 
Gminy Sulmierzyce przyznał 
nagrody za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
kultury. W związku z sytuacją 
panującą na świecie w tym 
roku nagrody zostały przesła-
ne pocztą. 

Pamiątkowe dyplomy 
oraz środki finansowe otrzy-
mali: członkowie Gminnej 
Orkiestry Dętej oraz lokalni 
twórcy i artyści: Maria Ko-

złowska, Agnieszka Zarzycka, 
Henryk Chałubiec, Jerzy Kac-
prowski. 

W 2020  roku przyzna-
no nagrody na łączną kwotę 
15.000 zł.  Mamy nadzieję, że 
nagrody będą motywacją do 
dalszej pracy i przyczynią się 
do promocji naszej gminy na 
scenach, wystawach i wyda-
rzeniach artystycznych w kra-
ju i za granicą.

Nagrody wójta
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OLDBOJ Sulmierzyce wygrywa ligę
21 grudnia 2019 r. w hali 

Szkoły Podstawowej w Sul-
mierzycach odbyła się ostat-
nia seria meczów w ramach 
Sulmierzyckiej Halowej 
Ligi Piłki Nożnej o Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Gminy w Sulmierzycach. 

Tytuł mistrzowski zdobył 
zespół Oldboj Sulmierzyce. 
Drugie miejsce zajął zespół 
Strzelce, a trzecie Doping. 
Najlepszym strzelcem został 
Mateusz Rabenda (Doping) 
zdobywca dziesięciu goli.

Poniżej przedstawiamy 

wyniki i tabelę końcową. 
Drużyny z rąk Przewodni-
czącego Rady Gminy Sul-
mierzyce Tadeusza Kruszyń-
skiego odebrały nagrody 
rzeczowe oraz puchary.

Msc

3

Nazwa

Strzelce
Oldboj Sulmierzyce

Mecze

6
6

Punkty

15
18

4 LZS Trębaczew
Doping

6
6

7
12

5 LZS Trębaczew II 6 6
6 Bałuty 6 3

7 FC Wola 6 3

1
2

Punkty

29:18
27:10

12:19
32:12

14:25
13:22

13:34

Przemysław Kumor 
wygrywa wędkarskie 
Grand Prix 2020

W niedzielę, 4 października  
odbyły się piąte zawody węd-
karskie z cyklu GRAND PRIX 
2020 o Puchar Wójta Gminy 
Sulmierzyce. Były to dzienne 
zawody spławikowe, które roz-
poczęły się o godzinie 7.00. Naj-
lepszym okazał się Przemysław 
Kumor z wynikiem 16,350 kg. 
Drugie miejsce zajął Radosław 
Pieprzyk z wynikiem 7,345 kg. 
Na najniższym stopniu po-
dium stanął Mariusz Błaszczyk 
z wynikiem 5,630 kg. Najdłuż-
szą rybę o długości 53 cm złowił 
Grzegorz Włodarczyk.

Były to ostatnie zawody 
z cyklu GRAND PRIX 2020. 
Najlepszym w klasyfikacji ge-
neralnej okazał się Przemysław 
Kumor z  38 punktami na kon-

cie. Drugie miejsce zajął Wło-
dzimierz Kumor a trzecie Jakub 
Szczepaniak. Na kolejnych miej-
scach uplasowali się: IV – Adam 
Kisiołek,  V – Jacek Wielgosik. 
Tradycyjnie pięciu najlepszych 
zawodników z zawodów spła-
wikowych, jak i pięciu w klasyfi-
kacji generalnej, otrzymało z rąk 
Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Sulmierzyce  pana Tadeusza 
Kruszyńskiego pamiątkowe dy-
plomy i bony na zakup sprzętu 
wędkarskiego.

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

Wsparcie dla małych i średnich
przedsiębiorstw - spotkanie ze 
specjalistami z ŁSSE

25 lutego w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Sul-
mierzycach odbyło się spo-
tkanie zorganizowane dla 
przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodar-
czą na terenie powiatu paję-
czańskiego.

Gospodarzami spotka-

nia byli Wójt Gminy Gabriel 
Orzeszek i poseł VIII kaden-
cji Krzysztof Ciebiada. Pre-
lekcję dla przedsiębiorców 
wygłosili specjaliści Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.

Przedsiębiorcy uzyskali 
informacje o możliwościach 

inwestowania na terenach 
Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, korzystania 
z pomocy publicznej oraz 
uzyskania pomocy na reali-
zację szkoleń.



19
SPORT

Trzeci noworoczny turniej mistrzów
W dniu 9 lutego w hali 

sportowej Szkoły Podstawowej 
w Sulmierzycach o godzinie 
9.30 rozpoczął się   III No-
woroczny Turniej Mistrzów 
w tenisie stołowym o Puchar 
Wójta Gminy Sulmierzyce. 
W zawodach wzięło udział 
6 najlepszych zawodników 
z ostatniego indywidualnego 
turnieju, którzy utworzyli z do-
wolnie wybranym tenisistą z te-
renu całego kraju dwuosobowe 
drużyny. Dzięki temu zapisowi 
w regulaminie w Sulmierzy-
cach gościliśmy zawodnika 
występującego w drugoligo-
wych rozgrywkach.

Pierwsze miejsce zdoby-
li Sławomir Rabenda i Paweł 
Wróblewski. Drugie miejsce 
przypadło Hubertowi Raben-
dzie w parze ze Zbigniewem 
Jaszczakiem. Na najniższym 
stopniu podium uplasowali się 
Bartosz Belica i Wincenty Wa-
rzecha

Trzy najlepsze zespoły 
z rąk Przewodniczącego Rady 
Gminy Sulmierzyce Tadeusza 
Kruszyńskiego otrzymały pu-
chary, a zwycięzcy nagrody 
rzeczowe.

Widzew Łódź wygrywa turniej w Sulmierzycach
4 października 2019 r. na 

stadionie gminnym w Sul-
mierzycach odbył się Mię-
dzywojewódzki turniej piłki 
nożnej dla dzieci, w którym 
udział wzięły zespoły Widze-
wa Łódź, GKS Bełchatów, 
Górnika Wałbrzych i Akade-
mii Sportu Sulmierzyce.

Mimo, iż wynik w kate-

goriach młodzieżowych nie 
jest najważniejszy to naj-
lepszymi okazali się młodzi 
piłkarze łódzkiego zespołu. 
Kolejne miejsca zajęły: GKS 
Bełchatów, Górnik Wał-
brzych i AS Sulmierzyce.

Zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe medale, pucha-
ry i nagrody, które zostały 

wręczone przez Przewodni-
czącego Rady Gminy  Tade-
usza Kruszyńskiego. Pamiąt-
kowe statuetki otrzymali: 
najlepszy strzelec, zawodnik 
i bramkarz. Na zakończenie 
turnieju zawodnicy wraz 
z opiekunami udali się na 
ciepły posiłek.

Warto dodać, iż środki 

na organizację imprezy Za-
rząd sulmierzyckiego klubu 
pozyskał z LGD Kraina Wiel-
kiego Łuku Warty, w ramach 
realizacji grantu pn, Promo-
cja kulturalnej i   promocyj-
nej oferty Krainy Wielkiego 
Łuku Warty poprzez organi-
zację Międzywojewódzkie-
go turnieju piłki nożnej dla 

dzieci w ramach działania„ 
Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy 
LEADER objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.
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Projekt Para buch! 
Książka w ruch! 
w naszej bibliotece

Bardzo cieszymy się 
z udziału w projekcie.  Jeste-
śmy biblioteką, która chętnie 
podejmuje nowe wyzwania. 
,,Para-buch! Książka w ruch!” 
to nowatorskie przedsięwzię-
cie łączące w sobie promocję 
książki popularnonaukowej, 
rozbudzanie wśród młod-
szych dzieci ciekawości świata, 
rozwój ich umiejętności języ-
kowych i kształtowanie nawy-
ku czytania. 

W naszej bibliotece od-
było się dziesięć spotkań dla 
dzieci z Przedszkola w Dwor-
szowicach Pakoszowych oraz 
podczas wakacji z biblioteką.  
Na każdych z zajęć skupiali-
śmy się na innej dziedzinie na-
uki. Dzieci miały możliwość 
uczestniczyć w zajęciach m.in. 
konstrukcyjnych, przyrodni-

czych czy archeologicznych. 
Nie zabrakło również nauk 
ścisłych. Udało się przepro-
wadzić liczne eksperymenty 
chemiczne i fizyczne. Myślę, 
że dzięki tym zajęciom udało 
się wykształcić w uczestni-
kach wrażliwość na piękno 
otaczającego świata i uważ-
ność na liczne zależności, 
które możemy zaobserwować 
na co dzień. Nasze pomysły 
spodobały się w środowisku 
bibliotekarskim, dlatego Wo-
jewódzka Biblioteka z Łodzi 
nominowała nas jako prele-
gentów na  trzydniowej mię-
dzynarodowej  konferencji 
podsumowującej projekt Para 
buch! Książka w ruch! organi-
zowanej przez Fundację FRSI.
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Świętowali dziesięciolecie klubu
22 stycznia  2020 roku 

minęło 10 lat od pierwsze-
go spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki w Sulmierzy-
cach. Był on wtedy pierw-
szym klubem w powiecie 
– wspomina Anita Wawrzy-
niak kierownik biblioteki. 

22 stycznia klubowicze  
świętowali swój jubileusz. 
Był tort, szampan i wspo-
mnienia z 10 lat działalności 
utrwalone  na fotografiach, 
które wywołały wiele wzru-
szeń, uśmiechu i radości . 
Nie zabrakło również  po-
dziękowań - dyplomów za 
wytrwałość i aktywny udział 
w spotkaniach.

Dyskusyjne Kluby Książ-
ki w Polsce to projekt ad-
resowany do czytelników 
korzystających z bibliotek 
publicznych, powstał z inicja-
tywy Instytutu Książki. DKK 
przy sulmierzyckiej biblio-
tece powstał w trzecim roku  
działania programu z inicja-
tywy kierownika pani Anity 
Wawrzyniak. Przez te 10 

lat spotkaliśmy się  sto razy 
i omówiliśmy sto książek au-
torów polskich i zagranicz-
nych. Są to książki o bardzo 
urozmaiconej tematyce. Od 
poezji po literaturę faktu. 
Dzięki działalności DKK 
udało nam  się na  żywo 
spotkać z wieloma interesu-
jącymi osobami, pisarzami, 

m. in: Izabellą Sową, Małgo-
rzatą Kalicińską, Magdaleną 
Zawadzką, Romanem Czejar-
kiem, Magdaleną Witkiewicz, 
Katarzyną Enerlich, Izabellą 
Frączyk, Lechem Dyblikiem, 
Tanyą Valko oraz Witoldem 
Pyrkoszem.  Nasz Dyskusyj-
ny Klub Książki brał aktywny 
udział także w spotkaniach 

autorskich organizowanych 
w sąsiednich bibliotekach. 
Wspólnie jeździliśmy do 
teatru, kina a także na wy-
cieczki rowerowe do naszych 
gminnych świetlic wiejskich, 
gdzie także rozmawialiśmy 
o książkach. Nasze spotka-
nia odbywają się przy kawie 
i są okazją  do oderwania się 

od codziennych domowych 
obowiązków   oraz spędze-
nia czasu w miłej atmosferze. 
Obecnie klub liczy 13 osób. 
Dziękujemy wszystkim za 
obecność, jesteśmy otwarci 
na nowych klubowiczów. 
Zapraszamy.

Wystawa pasjonatów motoryzacji
4 października na placu 

targowym w Sulmierzycach 
Stowarzyszenie Miłośników 
Motoryzacji Zabytkowej 
i Turystyki Motocyklowej 
Moto-Pasjonat zorganizo-
wało wystawę motocykli. 
Kilkanaście wyjątkowych 
modeli można było podzi-
wiać aż do późnego popo-
łudnia. Największe zainte-
resowanie budziły maszyny 
z najdłuższym stażem, uni-
kalne modele, których na 
drogach prawie już nie ma.

Wystawa początkowo 
planowana była w końcówce 
sierpnia, ale sytuacja epide-

miologiczna pokrzyżowała 
plany członków stowarzy-
szenia. 

Mimo niesprzyjającej 
pogody, wystawa cieszyła 
się zainteresowaniem nie 
tylko wśród mieszkańców 
Sulmierzyc, ale także in-
nych miejscowości, czasem 
oddalonych o kilkadziesiąt 
kilometrów.

Na najaktywniej uczest-
niczących w wystawie cze-
kały gadżety stowarzyszenia 
(kubki, smycze, breloki) 
i gorąca kiełbaska, prosto 
z grilla.
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Rozśpiewane koło wokalne
Od września 2019 roku 

w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej działa Koło Wokal-
ne prowadzone przez panią 
Martę Kołatek. W zajęciach 
uczestniczą dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym w trzech 
grupach wiekowych. Mimo 
krótkiego stażu i pandemii, 
koło wokalne ma na swoim 
koncie już pierwsze sukcesy 
w konkursach regionalnych 
i nawet wyróżnienie dla 
zespołu w Ogólnopolskim 
Konkursie Kolęd w Kielcach. 

Na zajęciach dzieci uczą się 
utworów okolicznościowych 
i rozrywkowych. Na face-
bookowej stronie Biblioteki 
można zobaczyć występy po-
szczególnych grup. Mimo wy-
tężonej pracy (teraz w warun-
kach on-line) dziewczynki nie 
mogą się doczekać powrotu do 
zajęć stacjonarnych i spotka-
nia z sulmierzycką publicz-
nością przy okazji różnych 
wydarzeń kulturalnych.

Opowiadała o książce i historii gminy
Nieco inne spotkanie 

niż zakładano, zorganizo-
wane zostało w sulmierzyc-
kiej bibliotece.      W związku 
z pandemią koronawirusa, 
autorka książki o gminie 
Sulmierzyce opowiadała 
o historii lokalnej społecz-
ności i swojej publikacji za 
pośrednictwem mediów 
„Zakątek Pamięci” to po-
nad 160-stronicowa książ-
ka Marii Kozłowskiej 
z Sulmierzyc. Emerytowa-
na nauczycielka, pasjonatka 

lokalnej historii postanowi-
ła podzielić się z czytelnika-
mi, najczęściej mieszkańca-
mi gminy, swoimi zbiorami 

zdjęć, opowieści, anegdot… 
Każdy, kto w jakikolwiek 
sposób jest związany z Sul-
mierzycami i okolicznymi 

miejscowościami, powi-
nien wziąć w ręce tę książ-
kę – wówczas z pewnością 
znajdzie coś, co wzbudzi 
zaciekawienie.

Spotkanie online z miesz-
kańcami Sulmierzyc i nie 
tylko, odbyło się za pośred-
nictwem konta gminy na 
portalu społecznościowym 
facebook. A miało to miej-
sce, 22 maja. Do dziś wideo 
ze „Spotkana z  historią gmi-
ny Sulmierzyce” obejrzało 
kilka tysięcy osób. Spotkanie 

zostało zorganizowane przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w 
Chorzenicach, która pozy-
skała środki z LGD Kraina 
Wielkiego Łuku Warty w ra-
mach zadania Grantowego 
pn. „Spotkanie z historią 
Sulmierzyc” w ramach dzia-
łania„ Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjaty-
wy LEADER objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-
2020.
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Orszak i jasełka
Wyjątkowo pięknie miesz-

kańcy naszej gminy obchodzili 
święto Trzech Króli w 2020 
roku. 6 stycznia ulicami Sul-
mierzyc przeszedł kolorowy 
orszak, a po pochodzie dzieci 
i młodzież wystawili jasełka.

Urząd udostępnił scenę, 
na której wystawiono, przy-
gotowane przez katechetki, 
jasełka. W orszaku wzięły 

udział panie z Kółka Różań-
cowego oraz członkinie Kół 
Gospodyń Wiejskich. W role 
Maryi i Józefa wcieliło się 
małżeństwo Barbara i Miro-
sław Szymczakowie.

Na koniec imprezy 
przewidziano wspólne ko-
lędowanie.

W lutym gościliśmy w na-
szej bibliotece malarkę panią 
Agnieszkę Sapińską, która 
spotkała się z młodzieżą ze 
Szkoły Podstawowej w Sul-
mierzycach. Pokazała pięk-
ne obrazy malowane ustami 
i chętnie rozmawiała o swo-
jej pasji. Zaprezentowała na 
warsztatach sposób tworzenia 
swoich prac, a namalowany 
obraz podarowała na pa-
miątkę szkole. Wieczorem, 
natomiast, odbył się wernisaż 
wystawy obrazów malarki. 
Uczestnicy spotkania, miesz-
kańcy gminy, byli zachwyce-
ni obrazami pani Agnieszki. 

W ramach podziękowania, 
specjalnie dla artystki, zaśpie-
wały dziewczęta uczęszczające    
na koło wokalne działające 
przy bibliotece. Wystawę moż-
na było oglądać i podziwiać 
w bibliotece.

Obrazy to moje skrzydła
Stypendia motywacyjne wójta

Tradycją stało się nagra-
dzanie najzdolniejszej mło-
dzieży uczęszczającej do szkół 
na terenie gminy Sulmierzy-
ce. W tym roku, z uwagi na 
zaistniałą sytuację epidemicz-
ną w kraju, stypendia mo-
tywacyjne Wójta Gminy nie 
były wręczane podczas uro-
czystości zakończenia roku 
szkolnego. Jednak uczniowie, 
którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki w nauce otrzymali 

dostarczone pocztą listy gra-
tulacyjne. 

Za rok szkolny 2019/2020 
wyróżnionych zostało 61 
uczniów szkół podstawo-
wych i klas gimnazjalnych:

– 17 ze Szkoły Podstawo-
wej w Bogumiłowicach,

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

– 35 ze Szkoły Podstawo-
wej w Sulmierzycach.

Najwyższą średnią wśród 
uczniów szkół podstawowych 
– 5,85 może pochwalić się 
Nikola Zduńska – uczennica 
Szkoły Podstawowej w Sulmie-
rzycach. 

Łącznie wypłacono sty-
pendia motywacyjne na kwotę 
21 100 zł.

dla najzdolniejszej młodzieży

Stowarzyszenie pszczelarzy działa
Pszczelarze z gminy 

Sulmierzyce zawiązali sto-
warzyszenie. Zrzeszyli się, 
żeby łatwiej sięgać po środki 
zewnętrzne, wymieniać do-
świadczeniami, szkolić, roz-
wijać pasieki, wspólnie dbać 
o pszczoły na terenie gminy.

Wiele jest osób w gminie 
Sulmierzyce, którym pszczeli 
los nie jest obojętny. W nowo 
powstałym stowarzyszeniu jest 
już 20 członków. Stowarzy-
szenie Miłośników Pszczoły 
Miodnej ’’Pszczółka’’ powsta-
ło 28 listopada 2019 r. Jako 

nadrzędne cele stowarzyszenie 
podaje działania na rzecz sta-
łego rozwijania pszczelarstwa, 
obronę interesów i godnego 
imienia hodowców pszczół. 
Zrzeszeni mają też wspólnie 
zapobiegać chorobom i zatru-
ciom pszczół i innych owadów 
zapylających, a także dbać 
o rozszerzanie bazy pożytko-
wej – idzie m.in. o zwiększenie 
ilości roślin miododajnych.

Członkowie ’’Pszczółki’’ 
chcą współpracować z samo-
rządami, szkołami, przedszko-
lami i innymi organizacjami, 

poszerzając świadomość spo-
łeczeństwa dotyczącą wagi 
pszczół w środowisku natural-
nym. 

Zrzeszeni pszczelarze 
mają zamiar organizować 
spotkania, prelekcje, szkole-
nia, wystawy, wycieczki i inne 
imprezy związane z działalno-
ścią statutową stowarzyszenia.

Szefem hodowców i pa-
sjonatów pszczół wybrany zo-
stał Krzysztof Witkowski.
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SPORT

Sport dziecięcy na dobrej ścieżce rozwoju
Akademia Sportu Sulmie-

rzyce w 2020 roku prowadzi 
treningi już w czterech gru-
pach wiekowych (2007/2008 
Trampkarz C2, 2009/2010 
Młodzik D2, 2011/2010 Or-
lik E2 i 2013/2014 Skrzat F2). 
W zajęciach bierze udział 60 
dzieciaków, którzy na trenin-
gach regularnie podnoszą swo-
je umiejętności piłkarskie ale 
przede wszystkim spędzają na 
sportowo  wolny czas.

Zarząd klubu na swoją 
działalność otrzymał dotację 
na rozwój sportu z Urzędu 
Gminy w Sulmierzycach, na 

mocy przyznanej przez Wój-
ta Gminy dotacji. Oprócz 
tego klub pozyskał środki 
z Budżetu Województwa 
Łódzkiego na realizację 
zadania publicznego pn. 
„Szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży w Sulmierzy-
cach”. Dzięki tym środkom 
oraz wpłatom statutowym 
dzieci mają zapewnione za-
jęcia sportowe, udział w me-
czach ligowych, sparingo-
wych i turniejach oraz sprzęt 
sportowy. 

Grupa Trampkarz wzięła 
udział w Pucharze Lata w Za-

kopanem. Przeciwnikami były 
zespoły: Olimp Stok Lacki, Or-
lik Łagiewniki, Wisła Czarny 
Dunajec, Ursus Warszawa i So-
kołek Nisko. Było to zwieńcze-
nie pracy w pierwszej połowie 
roku. Po powrocie zespół wró-
cił do zajęć na Orliku. 

Po zakończeniu wiosen-
nych rozgrywek ligowych 
zawodnicy kategorii Młodzik 
wystąpili w turnieju w Istebnej 
„W drodze do reprezentacji”. 
Chłopcy rywalizowali z United 
Żywiec, MKS Pogoń Miechów, 
Góral Istebna,  BBTS Pod-
beskidzie,  MKS Żory, Iskra 
Pszczyna, Olza Pogwizdów                                            
i  Akademia Sandecja. W okre-
sie jesiennym zespół rywali-
zował w rozgrywkach ŁZPN 
w grupie 6 okręgu Piotrków 
Trybunalski. Drużyna rozgry-
wała także wiele sparingów 
i meczów towarzyskich. Od 
października raz w tygodniu 
rozpoczęły się dodatkowe tre-
ningi pod okiem trenera Re-

prezentacji Polski w Lekkiej 
Atletyce. Chłopcy z tej grupy 
odbyli także wiele treningów 
indywidualnych pod okiem 
swojego trenera. 

Oprócz tego w Sulmierzy-
cach dla tej grupy wiekowej zo-
stała zorganizowana impreza 
sportowa w ramach grantu pn. 
Promocja kulturalnej i promo-
cyjnej oferty Krainy Wielkiego 
Łuku Warty poprzez organi-
zację Międzywojewódzkie-
go Turnieju Piłki Nożnej dla 
dzieci. Honorowy patronat 
nad zmaganiami objął Prezes 
Łódzkiego Związku Piłki Noż-
nej. Na gminnym stadionie 
gościliśmy zespoły: Widzewa 
Łódź, GKS Bełchatów oraz 
Górnika Wałbrzych. Wszyst-
kie środki na organizacje tego 
wydarzenia Zarząd pozyskał 
z LGD Kraina Wielkiego Łuku 
Warty. 

Kategoria Orlik, po rocz-
nym okresie przygotowań, we 
wrześniu rozpoczęła rywa-

lizację w rozgrywkach ligo-
wych ŁZPN w okręgu Sieradz. 
W ramach Sportowej majów-
ki w Gminie Sulmierzyce ze-
spół wystąpił jako gospodarz 
w turnieju. Oprócz spotkań 
ligowych zawodnicy i zawod-
niczki rywalizowali w organi-
zowanych przez ŁZPN roz-
grywkach ligowych powiatu 
pajęczańskiego. Zawodnicy 
dzięki regularnej pracy stale 
podnoszą swoje umiejętności.

Ostatnia grupa, a mia-
nowicie Skrzat trenuje od 
jesieni br. Zajęcia sportowe 
w formie zabawy przynoszą 
wiele satysfakcji i radości 
najmłodszym zawodnikom 
i zawodniczkom. 

Zarząd klubu zaprasza 
wszystkie dzieci do udziału 
w zajęciach. Więcej informa-
cji o działalności klubu i osią-
gnięciach zespołu można zna-
leźć na klubowym facebooku. 

AS Sulmierzyce wygrywa w Bożonarodzeniowym turnieju
Akademia Sportu Sul-

mierzyce zwyciężyła w tur-
nieju piłki nożnej halowej, 
który został zorganizowany 
21 grudnia 2019 r. w hali 
sportowej w Sulmierzycach. 
W zawodach wzięło udział 6 
zespołów, w tym dwa gospo-
darzy.

Pierwszy zespół AS 
Sulmierzyce okazał się bez-
sprzecznie najlepszy wygry-
wając wszystkie pięć spotkań 
i nie tracąc przy tym żadnej 
bramki. Drugie miejsce zajął 
zespół LZS Trębaczew, trze-
cie natomiast drużyna Het-
mana Rusiec. Na dalszych 

pozycjach uplasowały się od-
powiednio: Hetman Rusiec 
II, GKS Chojne, AS Sulmie-
rzyce II.

Najlepszym strzelcem 
został Szymon Zimoch (AS 
Sulmierzyce), najlepszym 
zawodnikiem Marcel Kulpa 
(LZS Trębaczew), najlep-

szym bramkarzem Patryk 
Szczerkowski (AS Sulmie-
rzyce), najbardziej wartościo-
wym zawodnikiem turnieju 
Michał Zalewski (AS Sul-
mierzyce).

Zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe puchary, medale 
i nagrody rzeczowe.

Impreza została zorgani-
zowana  w ramach projektu 
Sportowa Gmina! Sulmie-
rzyce 2019, który jest objęty 
dofinasowaniem Minister-
stwa Sportu i Turystyki.


