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Potężne inwestycje
Bieliki, Bogumiłowice, Chorzenice, Dworszowice Pakoszowe, Eligiów, Kodrań, Kuźnica, Łęczyska, Marcinów, Ostrołęka, Piekary, Sulmierzyce, Sulmierzyce-Kolonia, 
Wola Wydrzyna, Anielów, Dąbrowa, Dąbrówka, Filipowizna, Ksawerów, Kąty, Markowizna, Nowa Wieś, Patyków, Stanisławów, Trzciniec

Z wójtem gminy Sulmierzyce Gabrielem Orzeszkiem, rozmawia Sławomir Rajch
Sławomir Rajch: Panie 

Wójcie, mimo trudnych cza-
sów, związanych z pande-
mią, gmina stale się rozwija 
i inwestuje. Które z inwesty-
cji w tym czasie były najważ-
niejsze z punktu widzenia 
mieszkańców?

Gabriel Orzeszek: - Myślę, 
że najistotniejsze są zawsze te, 
które dzieją się tu i teraz. Mam 
na myśli inwestycje, które są 
w trakcie realizacji, czyli rozbu-
dowę i modernizację oczysz-
czalni ścieków w Sulmierzy-
cach i kanalizacje czterech 
dużych miejscowości – Piekar, 
Woli Wydrzynej, Ostrołęki 
i Dworszowic Pakoszowych. 
To są kluczowe inwestycje, 
konieczne i ułatwiające życie 
mieszkańcom. 

Kanalizacja to zawsze 
bardzo drogie zadanie. A na 
dodatek, po zakończeniu in-
westycji, niewidoczne, bo 
zrealizowane pod ziemią.

- To prawda. Nie jest to 
łatwe i tanie zadanie. Proces 

przygotowania do takiego 
działania trwa czasem kilka lat. 
Często mieszkańcy zarzucali, 
że nic się w gminie dla nich 
nie robi. Tymczasem był roz-
poczęty proces projektowania. 
A takie rzeczy, po pierwsze są 
bardzo zajmujące, a po drugie 

często dokumentacje są trudne 
i wymagają wielu uzgodnień. 
Efekt naszej pracy widać do-
piero wtedy jak wjeżdżają ma-
szyny i kopią w ziemi. Ale chcę 
zaznaczyć, że my – tu w urzę-
dzie – nad tymi inwestycjami 
pracujemy dużo wcześniej.

Czyli to nie jest takie pro-
ste jak w przypadku prywat-
nej inwestycji.

- Dokładnie. Jeśli pry-
watnie podejmujemy decyzję 
o remoncie, to jest łatwiejsze. 
Jedziemy do sklepu, kupu-
jemy materiały i robimy re-

mont, czasem angażując w to 
np. jakąś firmę. W przypadku 
gminy to takie proste nie jest. 
Każda inwestycja wiąże się 
z określonymi procedurami 
i wymogami, które urząd musi 
spełnić, żeby rozpocząć reali-
zację. Na przykład gdy w grę 
wchodzą drogi, to często wy-
magane są stosowne zezwole-
nia i tu w wielu przypadkach 
zaczynają się schody. Podob-
nie jest zresztą, w przypadku 
kubaturowych inwestycji ta-
kich jak żłobek czy świetlice, 
które aktualnie budujemy. 
Każde zadanie gminy wymaga 
dużo czasu. 

Szczególnie, jeśli wyma-
gają zaangażowania środ-
ków zewnętrznych. 

- Zdobywanie środków 
zewnętrznych to następne 
wyzwanie. Różnych czynni-
ków, które mają wpływ na 
inwestycje i czas realizacji jest 
wiele. Sztuka w tym, aby to 
wszystko ze sobą posklejać.

Gabriel Orzeszek, wójt gminy Sulmierzyce
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Gabriel Orzeszek: Wra-
cając do tych ważnych in-
westycji, chcę zaznaczyć, że 
po zakończeniu kanalizacji, 
w tych czterech miejsco-
wościach, o których wspo-
mniałem, będziemy mieli 
praktycznie dokończony ten 
temat kanalizacji w całej gmi-
nie. Być może, przyjdzie nam 
jeszcze skanalizować tereny, 
przeznaczone pod budowę 
nowych osiedli w Sulmie-
rzycach, ale to osobny temat. 
W pozostałych miejscowo-
ściach nie ma zwartej zabudo-
wy, więc możemy jedynie po-
móc w budowie oczyszczalni 
przydomowych. 

Sławomir Rajch: Gmina 
pozyskała w ostatnim czasie 
dofinansowanie na sto ta-
kich instalacji dla mieszkań-
ców gminy Sulmierzyce.

- Tak, odebraliśmy tzw. 
czek na dotację tej inwestycji. 
W przyszłym roku wpro-
wadzimy do budżetu te pie-
niądze i ogłosimy przetarg, 
po to aby takie przydomowe 
oczyszczalnie wykonać tam, 
gdzie się tej nitki kanalizacyj-
nej nie opłaca lub z przyczyn 
technicznych, po prostu, nie 
da pociągnąć. Zamierza-
my zastosować biologiczne 
oczyszczalnie ścieków, które 
są bardzo dobrym rozwią-
zaniem, pod warunkiem, że 
właściciel takiej instalacji, bę-
dzie o nią dbał.

Na terenie gminy Sul-
mierzyce mamy dwie 
oczyszczalnie – w Bogumi-
łowicach i Sulmierzycach. 
Jeśli idzie o tę drugą, to wy-
magała już sporych nakła-
dów finansowych i rozbu-
dowy.

- Nie było wyjścia musie-
liśmy zmodernizować i roz-
budować tę oczyszczalnię. Od 
dawna nie spełniała naszych 
oczekiwań, a ścieki nie były 
tak oczyszczane jak być po-
winny. A to dlatego, że została 
zaprojektowana i wybudowa-
na na określoną ilość ścieków. 
Z czasem tych mieszkańców, 
którzy byli przyłączeni, jest 

coraz więcej, stąd pojawiła się 
konieczność jej rozbudowy.

Podobnie przybywa od-
padów komunalnych, które 
gmina odbiera od miesz-
kańców. Mimo to, w dal-
szym ciągu, dopłacacie do 
śmieci, jako jedna z niewielu 
gmin w regionie. Dlaczego?

- Ktoś jakiś czas temu 
wymyślił, że to gminy muszą 
zajmować się gospodarką od-
padami. I to gminy mają być 
tymi, które będą te należności 
od mieszkańców egzekwo-
wać. Nie zgadzam się z tym. 
Uważam, że tak nie powinno 
być.

Mam rozumieć, że go-
spodarką odpadami powi-
nien zajmować się ktoś inny?

- Nie powinniśmy zajmo-
wać się my. Kiedyś to każdy 
mieszkaniec indywidualnie 
miał umowę podpisaną z fir-

mą odbierającą odpady. Wte-
dy była jakaś konkurencja 
między firmami, zajmujący-
mi się tym tematem. Uwa-
żam, że dziś tej konkurencji 
nie ma.

Nie jest to odosobnione 
zdanie, bo większość samo-
rządowców tak uważa.

- Właśnie dlatego te od-
pady są tak drogie. Nie mamy 
na to żadnego wpływu. Kwotę 
po przetargu musimy po-
dzielić na ilość mieszkańców. 
I w zależności od ilości osób 
w domu, egzekwować te na-
leżności.

Wydaje się, że jedyną 
formą rozwiązania tego pro-
blemu, którą mogłaby pod-
jąć gmina, jest stworzenie 
własnej firmy odbierającej 

śmieci. Wiem, że takie przy-
miarki były. I co dalej?

- Nie jest problemem 
zorganizowanie firmy odbie-
rającej odpady. To jest bardzo 
proste do zrobienia. Problem 
jest z ich składowaniem. I tu-
taj, nie wiem czy mieszkańcy 
byliby zadowoleni, gdybyśmy 
takie składowisko, w jakiej-
kolwiek lokalizacji, na terenie 
gminy, stworzyli. Pomysł był 
nie tyle na zorganizowanie 
składowiska, a na wybudowa-
nie spalarni, co znacznie ogra-
niczyłoby ilość tych odpadów, 
które trzeba składować. Dziś 
sytuacja na rynku jest tak nie-
stabilna, że ciężko cokolwiek 
przedsięwziąć. Szczególnie 
w sytuacji, gdy PGE zadekla-
rowało budowę takiej spalarni 
w jednym z bloków energe-
tycznych, po tym jak już prze-
staną spalać węgiel. Byłaby to 

dla nas ogromna konkuren-
cja, a nasza instalacja mogła-
by okazać się nieopłacalna. 
Najmniejsza instalacja, która 
sprawnie funkcjonuje, musia-
łaby spalać odpady, przynaj-
mniej z czterech powiatów. 
Byłoby to bardzo duże przed-
sięwzięcie.

Ekonomicznie nie da 
się zrobić tego wyłącznie dla 
siebie.

-Dokładnie, musieliby-
śmy przyjmować odpady 
z innych gmin i powiatów. 
Ale z powodu braku stabil-
ności tego przedsięwzięcia, 
odłożyliśmy ten temat na 
półkę. Byłoby to bardzo ryzy-
kowne dla gminy, dlatego nie 
ma co się z tym spieszyć.

Wiele gmin zazdrości 

Sulmierzycom nowoczesne-
go przedszkola. Ale nie spo-
czywacie na laurach, budu-
jecie żłobek. Pozyskaliście 
też pieniądze na budowę 
kuchni przy żłobku.

- Wybudowaliśmy przed-
szkole i ono się nam bardzo 
sprawdziło. Uczęszczają do 
niego dzieci z naszej gminy, 
ale także z gmin ościennych. 
To była, z pewnością, trafio-
na inwestycja. Przyszedł czas 
na budowę żłobka. To będzie 
„postawienie kropki nad i”. 
Dziś rodzicie są zmuszeni, 
aby pracować i cieszymy się, 
że to robią. Nie wszyscy jed-
nak mają taką swobodę, żeby 
np. dziecko zostawić pod 
opieką dziadków, czy innego 
członka rodziny. Wychodzi-
my tu naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców. Buduje-
my żłobek. Ta inwestycja jest 

już w trakcie i ma się dobrze. 
Budując go, musieliśmy za-
chować pewne parametry, 
wymagane przy wznoszeniu 
budynków pasywnych. Dla-
tego nie mogliśmy zaprojek-
tować tam pełnowymiarowej 
kuchni, w której można przy-
gotowywać dania, gotowe 
do spożycia przez malutkie 
dzieci. Dlatego pozyskaliśmy 
dodatkowe środki na budowę 
odrębnej, nowoczesnej kuch-
ni, która będzie miała większe 
możliwości. Z początkiem 
2022 roku zlecimy firmie, 
która wygra w przetargu, za-
projektowanie i wybudowa-
nie takiej kuchni.

Kiedy żłobek w Sulmie-
rzycach zacznie funkcjono-
wać?

- Jak tylko zostanie ukoń-
czony. Myślę, że w przyszłym 
roku powinien zostać oddany 
do użytku. Oprócz murów 
bardzo ważna jest kadra. Nie 
ma zbyt wiele osób, które po-
siadają kwalifikacje do tego, 
żeby zajmować się takimi 
małymi dziećmi. Jest to praca 
bardzo odpowiedzialna. To 
może być spory problem, ale 
postaramy się i z tym sobie 
poradzić.

Chyba nie ma takiej 
gminy w Polsce, w której 
mieszkańcy nie domagają 
się nowych dróg, ich remon-
tów. Infrastruktura drogo-
wa w gminie Sulmierzyce 
ciągle się poprawia, no ale 
zdarzają się też problemy 
przy realizacji wielu tego 
typu zamierzeń czy inwe-
stycji. Tak było np. jeśli idzie 
o remont drogi powiatowej 
w kierunku Winku.

-  Rzeczywiście jeśli idzie 
o tę inwestycję nie obyło się 
bez emocji i perturbacji. 
Szczerze, to ja tego nie ro-
zumiem, bo my w gminie – 
radni i ja – staramy się robić 
tak, żeby ta gmina się rozwi-
jała. Jak są jakieś potrzeby, to 
niezależnie od tego czy się 
któregoś z radnych lubi czy 
nie, podejmujemy działania. 
Bo przecież działamy dla 

wspólnego dobra. Przez ludzi 
zostaliśmy wybrani i mamy 
obowiązek robić tak, żeby 
wszystkim było dobrze. Mam 
wrażenie, że w powiecie paję-
czańskim nie o to chodzi.

A o co chodzi?
- Przecież Pan wie, że 

mieszkańcy gminy Sulmie-
rzyce są przez powiat gorzej 
traktowani niż mieszkańcy 
innych gmin. Sam sposób 
finansowania budowy czy re-
montów dróg powiatowych 
jest inny niż w przypadku 
wielu gmin. Podobno gminy, 
Działoszyn, Rząśnia i Sulmie-
rzyce są inaczej traktowane. 
Nie chcę tego osądzać. Na 
pewno gmina Sulmierzyce 
nie jest traktowana tak jak 
bym sobie tego życzył. Miesz-

„Realizujemy inwestycje za potężne pie-
niądze, bo kanalizacja czterech miejsco-
wości i rozbudowa oczyszczalni to koszt 
ok. 17 milionów złotych”

kontynuacja ze str. 1
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kańcy gminy Sulmierzyce 
z podatków dochodowego 
od osób fizycznych, każde-
go roku sponsorują powiat 
w wysokości ok. miliona 
złotych. Nie rozumiem, dla-
czego powiat pajęczański, 
nie jest w stanie oddać, raz 
na dziesięć lat, pół miliona 
złotych.

Ale w końcu powiat 
dołożył więcej do tej drogi 
niż zapowiadano i inwesty-
cja dojdzie do skutku, choć 
było zagrożenie, że zostanie 
zaniechana.

Tak, szkoda że wymagało 
to tak dużego zaangażowania 
z naszej strony. Jeśli my chce-
my sfinansować jakąś naszą 
inwestycję ze środków ze-
wnętrznych, to my jeździmy 
i prosimy o te pieniądze, czy 
to marszałka województwa 
czy prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska… Zabiegamy o te środki, 
bo jest to w naszym interesie 
i mieszkańców naszej gminy. 
I nie rozumiem dlaczego za-
rząd powiatu nie działa w taki 
sposób. Oni uważają, że to 
my powinniśmy ich prosić, 
aby oni zrobili remont drogi, 
która do nich należy. To nie 
jest nasza droga, to jest droga 
powiatowa. To oni powinni 
zabiegać o to, aby była zrobio-
na, a nie my. A jest niestety 
inaczej. A wygląda to tak, że 
to my mamy jeździć i pro-
sić, żeby oni załatali dziury 
w swojej drodze. Nie! My po-
możemy, ale to oni mają ten 
remont wykonać. Do tej pory 
gmina Sulmierzyce wydała 
na drogi powiatowe, w ciągu 
dziesięciu ostatnich lat, ok. 
11 milionów złotych. Są to 
bardzo duże pieniądze. Niech 
mi ktoś wskaże w powiecie 
drugą taką gminę, która wy-
dała takie pieniądze na drogi 
powiatowe.

Są też drogi gminne. I tu 
są dobre wieści. Jest nowa 
droga w Markowiźnie.

Remont tej drogi, to była 
konieczność. Mieszkańcy do-
jeżdżali do domów duktem, 

a jazda wyglądała 
jak przedzieranie się 
przez bezdroża. Za-
nim podjęliśmy się 
budowy, trzeba było 
uregulować sprawy 
majątkowe. Dziś ta 
droga biegnie w pa-
sie drogi gminnej, 
czyli tak jak powin-
na.

Jeśli chodzi 
o planowane in-
westycje drogowe, 
to planowana jest 
budowa ulicy Ob-
jazdowej – od Stra-
żackiej do Ogrodo-
wej. Na to, zdaje się, 
udało się pozyskać 
pieniądze?

- Tak. Wywal-
czyliśmy ok. trzech 
milionów złotych. 
To dość istotne. Nasz plac 
targowy, przy ul. Strażackiej 
rozwija się, wymaga swo-
bodnego wjazdu i wyjazdu. 
Po drugie jest tam w budo-
wie strzelnica sportowa, za-
plecze komunalne i oczysz-
czalnia. Do tych obiektów 
też trzeba zapewnić dobry 
dojazd.  A poza tym już 
przy budowie ronda w Sul-
mierzycach, okazało się, że 
zamknięcie centrum miej-
scowości, całkowicie unie-
możliwia przejazd. Jeśli wy-
konamy tę drogę, to w razie 
konieczności, będzie gdzie 
przekierować ruch, w formie 
objazdu.

Wspomniał Pan o tar-
gowisku. I tu muszę przy-
znać, że funkcjonuje ono 
zadziwiająco prężnie. Pod-
czas dni handlowych na 
parkingu można zauważyć 
tablice rejestracyjne z kilku 
powiatów.

- Nie jest to dla mnie 
zaskoczenie. Chociaż wiele 
osób krytykowało nas, gdy 
budowaliśmy ten plac targo-
wy. Pamiętam, że gdy byłem 
dzieckiem, to właśnie w tam-
tej części Sulmierzyc odby-
wał się handel. Plac targowy, 
tu w centrum Sulmierzyc, 

na działkach nienależących 
do gminy, nie miał perspek-
tyw rozwoju. Na szczęście 
w nowym miejscu ten targ się 
przyjął.

Obok placu targowego 
wyrosła kolejna duża in-
westycja, strzelnica spor-
towa. Z nią były duże pro-
blemy, bo przecież dawno 
powinna być zakończona. 
Dlaczego jeszcze nie jest 
gotowa?

- Co ważne prócz strzel-
nicy, powstaje też zaplecze ko-
munalne, kilkanaście bardzo 
potrzebnych garaży. Jest to in-
westycja budowana w bardzo 
specyficznych warunkach. 
W związku z pandemią.

Ale istotna jest też wy-
jątkowość tej inwestycji, bo 
budowy takiego obiektu 
mogą podjąć się wyłącznie 
wyspecjalizowane firmy.

To prawda. Wielokrotnie 
wykonawca przerywał kolej-
ne etapy prac, powołując się 
na przepisy związane z pan-
demią. Mógł przez to nieter-
minowo wykonywać zada-
nie. Pojawiły się jeszcze inne 
problemy między głównym 
wykonawcą inwestycji a pod-
wykonawcami. Musieliśmy 
zareagować i pozbyć się tego 

głównego wykonawcy z placu 
budowy. Zresztą żadna z in-
westycji, realizowanych w tym 
trudnym czasie pandemii do 
łatwych nie należy. Na doda-
tek w zatrważającym tempie 
rosną ceny usług i materiałów 
budowlanych. Mam nadzieję, 
że w 2022 roku będziemy mo-
gli już korzystać z tej strzelnicy 
sportowej. A będą mogli z niej 
korzystać nie tylko mieszkań-
cy gminy. Jest to obiekt wybu-
dowany ze środków pozyska-
nych z RPO i jako pierwsza 
inwestycja w gminie, będzie 
mogła zarabiać, a zapotrzebo-
wanie na tego typu usługi jest 
bardzo duże.

Z  mniejszych inwesty-
cji, choć równie ważnych, 
bo przecież związanych 
z ekologią, to działanie pole-
gające na wymianie pieców. 
Gmina ma dostać pieniądze 
na sto pieców dla mieszkań-
ców. Kto będzie mógł sko-
rzystać z tych środków?

- To jest już trzecia próba 
wymiany kotłów na nisko-
emisyjne. Wcześniej nie było 
tyle obostrzeń, które musi 
spełniać budynek, w którym 
ten piec będzie wymieniany. 
Tym razem złożyliśmy wnio-
sek, który zmieni sposób 

realizacji inwestycji. W tym 
przypadku to gmina będzie 
ogłaszać przetarg i wybierać 
wykonawcę tych pieców. Do 
tej pory, mieszkańcy dosta-
wali dotacje i sami szukali 
wykonawcy. Przy okazji wy-
mienimy też kotły w szkoła, 
na te ogrzewane gazem.

Remontu i wymiany 
pieca doczekał się też Urząd 
Gminy. To zadanie także zo-
stało wykonane z udziałem 
środków zewnętrznych?

- Wymiana kotła w urzę-
dzie na niskoemisyjny, to była 
konieczność, żeby dostać pie-
niądze na termomodernizację 
kilku obiektów komunalnych 
w gminie Sulmierzyce. To 
było warunkiem do uzyskania 
wysokiej punktacji wniosku. 
Jesteśmy w trakcie docieplania 
budynków komunalnych. 
Budynki socjalne, po starych 
szkołach w Eligiowie, Kuźni-
cy, Woli Wydrzynej, budynki 
komunalne w Bogumiło-
wicach, Dworszowicach 
Pakoszowych, dom nauczy-
ciela w Sulmierzycach oraz 
urząd. Przewidziany termin 
zakończenia inwestycji to 
maj 2022 r. 

Pręży Pan już muskuły 
na Nowy Rok. Ma Pan, jako 
wójt, jakieś wyzwania?

- Realizujemy inwesty-
cje za potężne pieniądze, bo 
sama kanalizacja czterech 
miejscowości i rozbudowa 
oczyszczalni to koszt ok. 
17 milionów złotych. Nato-
miast oprócz wielu mniej-
szych inwestycji i tych, które 
będziemy kończyć, jest też 
bardzo poważna, która bę-
dzie nas kosztować kolejne 
kilkanaście milionów zło-
tych. Mam na myśli montaż 
instalacji fotowoltaicznych 
na dachach w gospodar-
stwach domowych na tere-
nie gminy. Prawdopodobnie 
w 2022 roku będziemy doto-
wać siedemset takich insta-
lacji. Będziemy chcieli, aby 
to się zadziało już w pierw-
szym kwartale roku. 

Gabriel Orzeszek, wójt gminy Sulmierzyce
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Budowa oświetlenia ulicznego 
na Zamolskiej w Sulmierzycach

Na terenie  gminy, w miej-
scowowści Kodrań powstaje 
budynek świetlicy wiejskiej.

W wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego wyłoniono Wyko-
nawcę – firmę „Włod- Bud” 
Wlodzimierz Michalak z sie-
dzibą w 98-355 Działoszyn, 
Trębaczew ul. Szkolna 7. 
Umowę na realizację zada-
nia podpisano 21 kwietnia 
2021 r. 

Zakres prac obejmuje bu-
dowę budynku świetlicy wiej-
skiej wraz z wewnętrzną linią 
zasilajacą, zewnętrzną instala-
cją gazową  oraz płytą funda-
mentową pod zbiornik na gaz 
płynny, zewnętrzną instalacją 
kanalizacyjną ze zbiornikiem 
na ścieki, przyłączem wodo-

ciągowym oraz 13 miejscami 
postojowymi. Budynek jest 
jednokondygnacyjny, nie-
podpiwniczony, kryty blacho-
dachówką, dach dwuspado-
wy konstrukcji drewnianej. 
Budynek wykonany w tech-
nologii tradycyjnej.

W budynku zlokalizowa-
no pomieszczenie świetlicy 
wraz z szatnią, zapleczem świe-
tlicy i pomieszczeniem gospo-
darczym, pomieszczeniami 
sanitarnymi i wiatrołapem. 
Budowa budynku zamknie się 
w kwocie 899.991 zł w całości 
sfinansowana z środkow wła-
snych Gminy Sulmierzyce. Pla-
nowany termin zakończenia 
prac to styczeń 2022 r.

Kodrań ma swoją 
świetlicę wiejską

We wrześniu 2021 zo-
stała zakończona budowa 
oświetlenia ulicznego na 
ulicy Zamolskiej. 

Realizacja zadania in-
westycyjnego pod nazwą 
„Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na ulicy Zamol-
skiej Gmina Sulmierzyce” 
podyktowana była koniecz-
nością poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców porusza-
jących się w obrębie pasa 
drogowego.

Inwestycja polegała 
na budowie linii kablowej 

niskiego napięcia 0,4kV 
wraz z montażem siedmiu 
latarni oświetlenia ulicz-
nego ze źródłem światła 
typu LED. Budowę oświe-
tlenia ulicznego wykonało 
Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowe 
ENERVOLT s.c. z siedzibą 
w Popowie.

Cała inwestycja zreali-
zowana została z środków 
własnych budżetu Gmi-
ny Sulmierzyce w kwocie 
40.590 zł 

Budowa kanalizacji sanitarnej
Dworszowice Pakoszowe-Ostrołęka

Gmina Sulmierzyce re-
alizuje zadanie pn.: „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami w miejscowo-
ściach: Ostrołęka, Dworszo-
wice Pakoszowe i Bogumiło-
wice, gm. Sulmierzyce”.

W wyniku postępowa-
nia o udzielenie zamówienia 
publicznego, do realizacji 
przedmiotowego zadania wy-
brano firmę P.B. „Budomont” 

Sp. z o.o. z siedzibą w 35-205 
Rzeszów, ul. Przy Torze 1.

Zakres prac będzie 
obejmował skanalizowanie 
miejscowości Dworszowice 
Pakoszowe i Ostrołęka oraz 
włączenie sieci kanalizacyj-
nej do istniejącego kolektora 
w miejscowości Bogumiło-
wice. 

Wykonawca ma za zadanie 
zaprojektować i wybudować 

sieć kanalizacji grawitacyjnej 
o długości ok. 7 500 m, wraz 
z 251 przyłączami,  ciśnienio-
wej ok. 1 600 m oraz pięciu 
pompowni ścieków. 

Całość zadania opiewa 
na kwotę 8.909.231,94 zł. Pla-
nowany termin zakończenia 
prac i oddanie do użytkowa-
nia ma nastąpić w czerwcu 
2023 r.
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Przebudowa oczyszczalni ścieków
W roku 2021 zakończono 

prace budowlane polegające 
na przebudowie i moderni-
zacji  oczyszczalni ścieków 
w Sulmierzycach na pod-
stawie zawartej umowy 19 
sierpnia 2019 r. z firmą Usługi 
Transportowe i Handel Zdzi-
sław Dąbrowski z Tłuszczu.

Zakres prac obejmował 
modernizację istniejącego bu-
dynku socjalno-technicznego, 
budowę nowego budynku 
oczyszczalni, w którym znaj-
dować się będą instalacje do 
oczyszczania mechanicznego 
ścieków ze skratek i piasku, 
budowę części biologicznej 
oczyszczalni – reaktor biolo-
giczny w hybrydowej techno-
logii przepływowej ze złożami 
stacjonarnymi.

Oczyszczalnia posiadać 
również będzie, osadnik wtór-
ny, biologiczny stopień do-
czyszczania i naturalizacji ście-
ków oczyszczonych, zbiornik 
osadów nadmiernych, apa-

raturę kontrolno-pomiarowa 
i automatykę. Prace obejmują 
również likwidację  istnieją-
cych zbiorników oczyszczal-
ni i uporządkowanie terenu 
oczyszczalni wraz z wykona-

niem odtworzeń i nasadzeń 
zieleni. Budynek oczyszczalni 
będzie stanowił jednolity mo-
nolit. Zadanie zrealizowano 
za łączną kwotę 5.940.900 zł 
brutto. 

Gmina Sulmierzyce pozy-
skała z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
dotację w wysokości 1 104 363 
zł oraz kwotę 187 150 zł po-
chodzącą z umorzenia wcze-
śniejszej zaciągniętej pożyczki 
na zadanie pn,, Zapewnienie 
prawidłowej gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie gmi-
ny poprzez zakup koparko-
-ładowarki wraz z osprzętem 
oraz wozu asenizacyjnego 
z zestawem czyszczącym i roz-
drabniaczem gałęzi’’ z prze-
znaczeniem na przebudowę 
i modernizację oczyszczalni 
ścieków w Sulmierzycach
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31 maja 2021 r. gośćmi gminy Sulmierzyce były:  Iwona Koperska, przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Łódzkiego oraz pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Panie w imieniu własnym i Grzegorza Schreibera, marszałka Województwa Łódzkiego wrę-
czyły sołtysom gminy Sulmierzyce upominki oraz  złożyły życzenia z okazji Dnia Sołtysa.

Szefowa sejmiku spotkała się z sołtysami

Dokumentacja projektowa rozbudowy 
budynku OSP w Sulmierzycach

Gmina Sulmierzyce 
w wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia 
publicznego wyłoniła wyko-
nawcę – Panią Anettę Pełka 
prowadzącą działalność go-
spodarczą pod firmą PPHU 
„BAPEX” Anetta Pełka z sie-

dzibą w Pajęcznie, która opra-
cuje dokumentację projekto-
wo-kosztorysową rozbudowy 
i przebudowy budynku OSP 
w miejscowości Sulmierzy-
ce. Zaplanowana inwestycja 

ma na celu poprawę stanu 
technicznego budynku OSP 
w Sulmierzycach.  

Zakres prac projekto-
wych obejmuje wykonanie 
rozbudowy o pomieszczenie 
garażu na samochód stra-
żacki, przebudowy pomiesz-

czenia kuchni wraz 
z pomieszczeniami 
towarzyszącymi.

Ponadto prace 
będą obejmowały 
również przebudo-
wę części pomiesz-
czeń na parterze 
wraz z wykonaniem 

niezbędnych instalacji we-
wnętrznych i zewnętrznych. 
Planowany termin zakończe-
nia prac projektowych to luty 
2022 r.

W gminie Sulmierzyce, 
pomimo wielu obostrzeń 
i reorganizacji systemu 
ochrony zdrowia z uwagi 
na pandemię koronawirusa, 
przywrócono wszystkie fi-
nansowane z budżetu gminy 
programy zdrowotne. 

Mieszkańcy gminy Sul-
mierzyce mają możliwość 
korzystania z  konsultacji 
i porad specjalistycznych 
dietetyka, lekarza ginekolo-
ga z możliwością wykonania 
badania ginekologicznego 
– usg, a także badania ultra-
sonograficzne brzucha, śli-
nianek, tarczycy, szyi, jąder, 
dołów podkolanowych oraz 
zmian powierzchniowych. 
Od marca bieżącego roku 
wznowiono również usługi 
medyczne z zakresu rehabi-
litacji. 

Dodatkowo w ofercie 
zdrowotnej jest „Program 
profilaktyki zakażeń wiru-
sem brodawczaka ludzkiego 
(HPV) na lata 2018 – 2022” 

skierowany dla dzieci w wie-
ku 13 lat. W ramach progra-
mu podaje się dwie dawki 
dziewięciowalentnej szcze-
pionki przeciw wirusowi 
brodawczaka, która reko-
mendowana jest jako sku-
teczne działanie w zakresie 

profilaktyki pierwotnej raka 
szyjki macicy.

Po rocznej przerwie wzno-
wiono „Gminny Program pro-
filaktyki próchnicy dla dzieci”, 
który skierowany jest do dzieci 

w wieku od 5 do 13 lat, a jego 
realizację przeniesiono do 
gabinetu stomatologicznego 
w budynku Szkoły Podstawo-
wej w Sulmierzycach.

Podpisano również umo-
wę z Samodzielnym Publicz-
nym Gminnym Ośrodkiem 

Zdrowia w Sulmierzycach, 
który został wyłoniony 
w konkursie jako realizator 
programu pn.  „Szczepienia 
ochronne przeciw grypie”. 
Program oferuje darmową 

szczepionkę dla mieszkań-
ców gminy Sulmierzyce, któ-
rzy nie zostali ujęci jako gru-
pa uprzywilejowana według 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 27 sierpnia 
2021 r. 

Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Sulmierzycach pracuje 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 800 do 1800 
z uwzględnieniem obostrzeń 
i wytycznych mających za 
zadanie minimalizować ry-
zyko zakażeń COVID – 19. 
Pacjenci mogą skorzystać 
z osobistej porady lekarza, 
poprzedzonej rejestracją 
podczas której zostaje wy-
znaczona godzina wizyty. 
Istnieje również możliwość 
teleporady. W ciągu miesiąca 
realizowanych jest od 1350 
do nawet 1831 porad lekar-
skich. 

W tym roku, w ofercie 
zdrowotnej dla mieszkańców, 
znalazły się bezpłatne kon-

sultacje i badania lekarskie 
w ramach akcji profilaktyki 
onkologicznej. Lekarze on-
kolodzy z Centrum Onko-
logii i Traumatologii im. M. 
Kopernika w Łodzi oferowali 
bezpłatne porady z zakresu: 
chorób piersi, chorób jelita 
grubego, chorób nowotwo-
rowych żołądka, nowotwo-
rów skóry (wraz z badaniem 
znamion skórnych), gine-
kologii onkologicznej (wraz 
z badaniem cytologicznym) 
oraz zdrowego żywienia. Do-
datkowo Panie w wieku 50+ 
mogły skorzystać na miejscu 
z bezpłatnej mammografii. 
Wychodząc naprzeciw miesz-
kańcom wójt gminy Sulmie-
rzyce zorganizował bezpłatny 
transport do Wojewódzkiej 
Przychodni Onkologicznej 
w Łodzi. Niestety, zaintereso-
wanie profilaktyką onkolo-
giczną wśród mieszkańców 
gminy było niewielkie.

Dbamy o zdrowie mieszkańców gminy
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Budynki komunalne w termomodernizacji
W 2021 r. kontynuowano 

realizację zadania polegającego 
na kompleksowej termomo-
dernizacji siedmiu budynków 
komunalnych. Całość zadania 
realizuje firma Wykonaw-
cza Marcin Dziedzicki F.U.H. 
„DZIEDZICKI z/s w Konopi-
skach. Planowane zakończenie 
inwestycji pn. „ Termomoder-
nizacja budynków komunal-
nych i użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Sulmierzyce” 
to koniec 2022 r.

Ukończono już termomo-
dernizację budynków komu-
nalnych w Eligiowie, Kuźnicy 
i Sulmierzycach. Budynki 
zyskały nowe ogrzewanie ga-
zowe, usunięto tzw. „śmieciu-
chy” co wpłynęło korzystnie 
na zmniejszenie emisji gazów 
zanieczyszczających środowi-
sko. Dla zmniejszenia zapo-
trzebowania na energię cieplną 
ściany budynków jak i stropy 
docieplono, oraz został zmo-
dernizowany system centralne-
go ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Bu-
dynek w Kuźnicy zyskał nowy 
dach w miejsce istniejącego, 
który często przeciekał, wymie-
niono stolarkę drzwiową. 

Ponadto w Sulmierzy-
cach na budynku komunal-
nym została wykonana nowa 
konstrukcja dachu i pokrycie 
z blachy, wymieniono również 
kompleksowo całą stolarkę 
okienną oraz drzwiową. 

Na dzień dzisiejszy trwają 
prace termomodernizacyjne 
na budynku komunalnym 
w Dworszowicach Pakoszo-
wych, gdzie wykonano docie-
plenie ścian oraz stropu, reali-

zowana jest wymiana stolarki 
okiennej, modernizacja syste-
mu centralnego ogrzewania 
i przygotowywania c.w.u. Piece 
węglowe ustąpiły miejsca ko-
tłowi gazowej zlokalizowanej 
na zewnątrz budynku tzw. ko-
tłowni kontenerowej. 

Kolejny budynek komu-
nalny na którym trwają ro-
boty budowlane to budynek 
zlokalizowany w miejscowości 
Bogumiłowice. Miejsce prze-
ciekającego stropodachu za-
stąpił cztero spadowy dach na 
konstrukcji drewnianej kryty 
blachą. 

Trwają prace związane 
z termomodernizacją ścian 
fundamentowych, ścian ze-
wnętrznych oraz stropu. Bu-
dynek zyska nową stolarkę 
okienną oraz drzwiową. Kotły 
węglowe zostaną zastąpione 
kotłem gazowym zlokalizowa-
nym w obudowie kontenero-
wej, zmodernizowana zostanie 
instalacji c.o. oraz przygotowa-
nia c.w.u.

Równocześnie rozpoczęto 
prace związane z termomo-
dernizacją budynku w m. Wola 
Wydrzyna, gdzie zaizolowano 
oraz docieplono fundamenty. 
Trwają prace związane z mo-
dernizacją instalacji c.o. i przy-
gotowania c.w.u. Kotły węglo-
we ustąpią miejsca centralnie 
wykonanej kotłowni gazowej, 
skąd zostanie doprowadzone 
ciepło oraz ciepła woda użyt-
kowa do lokali mieszkalnych. 

W kolejnym etapie realiza-
cji, termomodernizacji zostaną 
poddane ściany budynku. Wy-
mianie podlega również sto-
larka okienna oraz drzwiowa. 

Istniejące pokrycie budynku 
będzie wymienione na blacho-
dachówkę, a na stropach poja-
wi się wełna mineralna celem 
ich docieplenia.

Termomodernizacji pod-
dany został również budynek 
Urzędu Gminy w Sulmierzy-
cach gdzie wymieniona została 
stolarka okienna i drzwiowa, 
docieplono ściany fundamen-
towe oraz zewnętrzne, zainsta-
lowano klimatyzację. Trwają 
prace związane z wykonaniem 
dachu na budynku Urzędu 
Gminy w miejsce przeciekają-
cego stropodachu. 

Realizacja całego zadania 
nie byłaby możliwa bez pozy-
skania środków zewnętrznych. 
W ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 
2014 – 2020 ze środków Unii 
Europejskiej Gmina Sulmie-
rzyce pozyskała 3.044.180,92 zł.

W związku z poniesionymi 
wydatkami na termomoderni-
zację budynków komunalnych 
podniósł się ich standard, co 
przełożyło się na wzrost czyn-
szu w wynajmowanych loka-
lach mieszkalnych. Od stycznia 
2022 r. będzie obowiązywała 
nowa stawka, która wyniesie 
9,00 zł za 1m2 powierzchni 
użytkowej lokalu mieszkalne-
go. Dotychczasowa stawka, 
która będzie obowiązywała do 
końca 2021 roku, wynosiła 3,20 
zł za 1m2 z uwzględnieniem 
czynników podwyższających 
lub obniżających wartość użyt-
kową lokalu.

Komputery do nauki zdalnej 
dla uczniów i nauczycieli

Podczas nauki zdalnej 
związanej z pandemią koro-
nawirusa SARS-CoV-2 gmina 
Sulmierzyce złożyła wnioski 
w dwóch programach rządo-
wych, których celem było do-
posażenie szkół w sprzęt kom-
puterowy z przeznaczeniem 
dla uczniów i nauczycieli.

Sprzęt miał pomóc 
w trakcie czasowego ogra-
niczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty, 
w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19.

Łącznie z programów 
„Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna 
Szkoła +” gmina Sulmierzy-
ce zakupiła 38 komputerów 
(laptopów oraz jednostek 
all-in-one) oraz oprogramo-
wanie antywirusowe za kwotę 
104.999,24 zł.

Sprzęt wraz z oprogra-
mowaniem został przekaza-
ny do szkół podstawowych 
funkcjonujących na terenie 
gminy Sulmierzyce.

Przebudowa ul. Leśnej
21 kwietnia 2021 r. pod-

pisano umowę pomiędzy 
gminą Sulmierzyce a firmą 
„Kaźmierczak” Przedsię-
biorstwo Robót Instalacyj-
no-Inżynieryjnych Zbigniew 
Kaźmierczak, z siedzibą 97-
310 Moszczenica, Kosów 
ul. Główna 92, rozpoczeły 
się roboty budowlane dla 
zadania „Budowa drogi na 
działce nr ewid. 1055 obręb 
Sulmierzyce wraz  z włącze-
niem w ul. Wolską oraz bu-
dową odcinka sieci kanaliza-
cji deszczowej”.

Zakres prac obejmo-
wał: wykonanie jezdni 
o nawierzchni z mieszanki 

mineralno- asfaltowej przy-
stosowanej do kategorii ob-
ciążenia ruchem KR1, budo-
wę właczenia w ul. Wolską, 
budowę zjazdów, przebu-
dowę fragmentu chodnika 
w pasie drogowym ul. Wol-
skiej, wykonanie poboczy 
i odwodnienia.

Długośc wybudowanej 
jezdni 115 m, szerokość jezd-
ni 5,50 m, szerokość poboczy 
0,75 m. Koszt realizacji zada-
nia opiewa na kwotę 207.870 
zł w całości sfinansowaną ze 
środków własnych gminy.
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Podejmując decyzję 
o budowie nowych obiek-
tów, czy też remoncie już 
istniejących zawsze kieru-
jemy się dobrem mieszkań-
ców naszej gminy. Nie ina-
czej jest tym razem, kiedy 
to podjęta została decyzja 
o wybudowaniu żłobka. 

Miejsca gdzie nasi naj-
młodsi obywatele będą sta-
wiać swoje pierwsze kroki, 
gdzie zostaną otoczeni cie-
płem i opieką jak w domu 
rodzinnym.

Na realizację budowy 
żłobka w technologii pa-
sywnej w Sulmierzycach, 
gmina pozyskała dofinan-
sowanie, w ramach Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 
– 2020 ze środków Unii 
Europejskiej w kwocie do 
3.226.691,09 zł.

Wykonawca podpisał 
umowę w formule zapro-
jektuj i wybuduj. Po uzyska-
niu pozwolenia na budowę 
obiektu trwają prace zwią-
zane z jego realizacją. 

W terminie do 30 grudnia 
2022 r. winien powstać obiekt, 
który pomieści 72 dzieci, 4 
grupy maluchów po około 
18 dzieci każda (15 dla dzieci 
w wieku do 0-1 lat). 

Z niecierpliwością cze-
kamy na nowoczesny budy-
nek, który ogrzewany będzie 
przez pompę ciepła. Na da-
chu zostanie zainstalowana 
instalacja fotowoltaiczna dla 
zmniejszenia kosztów utrzy-
mania obiektu. 

Całość dopełni zagospo-
darowanie terenu z 26 miej-
scami postojowymi, oświetle-
niem oraz małą architekturą.

W gminie powstaje żłobek
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Ekopracownia i boisko sportowe 
w Bogumiłowicach już działa

W piątek, 24 września 
2021 r., w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Bogu-
miłowicach odbyło się uro-
czyste otwarcie zewnętrznej 
ekopracowni „Zielona klasa” 
oraz boiska sportowego. 

„Zielona klasa” to pro-
jekt, który został zrealizo-
wany dzięki środkom pozy-
skanym z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w ramach konkursu 
,,Nasze Ekologiczne Pra-
cownie”. Wartość całkowita 

zadania wyniosła 51 066 zł, 
w tym pozyskane środki to 
45 626 zł. 

Stworzona pracownia 
pełnić będzie funkcje dy-
daktyczne i wychowawcze. 
Pozwoli na przeprowadza-
nie zajęć edukacyjnych na 
świeżym powietrzu. Podjęte 
działania mają przyczynić 

się do wzrostu świadomości 
ekologicznej uczniów.

Wielofunkcyjne bo-
isko sportowe przy Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym 
w Bogumiłowicach posiada 
pole do gry w piłkę ręczną, 
pełnowymiarowe pole do gry 
w siatkówkę oraz pole do gry 
w koszykówkę.

Całkowity koszt inwesty-
cji to 188 989,50 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków 
Województwa Łódzkiego wy-
niosło 75 000 zł.

Rozbudowa hydroforni
Na podstawie zawartej 

27 kwietnia 2021r. umowy 
z konsorcjum firm Lider: 
Przedsiębiorstwo-Produk-
cyjno-Usługowo-Handlowe 
EKOINŻBUD Łukasz Stępień 
z siedzibą Kolonia Gomu-
lin, ul. Trybunalska 3 97-371 
Wola Krzysztopolska, Partner: 
Przedsiębiorstwo Techniczno-
-Handlowe WODPOL Wło-
dzimierz Serafin ul. Orzeszko-
wej 35/37 97-200 Tomaszów 
Mazowiecki rozpoczęto pra-
ce budowlane polegające na 
przebudowie i rozbudowie 
hydroforni w miejscowości 
Dąbrówka.

Zakres prac obejmuje 
przebudowę budynku tech-
nologicznego hydroforni na 
terenie istniejącego obiektu 

wraz z niezbędnymi urzą-
dzeniami i instalacjami wo-
dociągowymi, kanalizacyj-
nymi, elektroenergetycznymi 
niezbędnymi do prawidło-
wego funkcjonowania ukła-
du uzdatniania i transportu 
wody.

Ponadto zostaną wybu-
dowane zewnętrzne zbiorni-
ki na wodę czystą,  powstanie 
nowe oświetlenie oraz  ogro-
dzenie. 

Planuje się również 
utwardzenie terenu hydro-
forni  i drogi dojazdowej. 
Zadanie opiewa na łączną 
kwotę 2.794.560 zł brutto. 
Planowany termin ukoń-
czenia inwestycji to 27 luty 
2022r.

Stacja wodociągowa w Piekarach
7 września 2021 r. zosta-

ła podpisana umowa z firmą 
P.P.U. PRO-MET H. Kobusiń-
ski i wspólnicy Sp. J. z siedzibą 
w Koźminie Wlkp. na budowę 
stacji wodociągowej w miej-
scowości Piekary.

Wartość umowy wynosi 
2.808.132,80 zł brutto, a termin 
realizacji zadania to 10 miesię-
cy od daty podpisania umowy.

Zakres zamówienia obej-
muje budowę: budynku tech-
nologicznego stacji wodocią-
gowej wraz z niezbędnymi 
urządzeniami i instalacjami 
wodociągowymi, kanalizacyj-
nymi oraz elektroenergetycz-
nymi niezbędnymi do pra-
widłowego funkcjonowania 

układu uzdatniania i transpor-
tu wody,  trzech zewnętrznych 
zbiorników na wodę czystą 
o pojemności 200m3 każdy, 
zewnętrznych przewodów 
(sieci i instalacji) wodociągo-
wych, kanalizacyjnych oraz 
elektroenergetycznych z latar-
niami niezbędnych do funk-
cjonowania obiektu. 

Ponadto planuje się bu-
dowę: studni przelewowej, 
zbiorników bezodpływowych 
na ścieki sanitarne i ścieki 
z chlorowni, utwardzenia te-
renu (nawierzchnia z kostki 
betonowej), jak i wykonanie 
ogrodzenia ze stalowych pane-
li systemowych.

W tym roku przystąpiono 
do nadania nazw poszczegól-
nym ulicom w miejscowości 
Dworszowice Pakoszowe. 

Propozycje nazw ulic zo-
stały wyłonione podczas kon-
sultacji społecznych, w trakcie 

których mieszkańcy mogli 
zgłaszać nazwy ulic przy któ-
rych posiadają posesję.

Zadanie to ułatwi w przy-
szłości lokalizacje poszczegól-
nych posesji oraz usprawni 
nadawanie numeracji po-

rządkowej dla powstających 
budynków zgodnie z zasada-
mi wynikającymi z rozporzą-
dzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji.

Nadanie ulic w Dworszowicach Pakoszowych
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Opieka nad zwierzętami
Schronisko

Corocznie do 31 marca 
Rada Gminy ma obowią-
zek uchwalenia „Programu 
opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Sulmierzyce”. 
Bezdomne zwierzęta z terenu 
gminy znajdują się w Przy-
tulisku i hotelu dla zwierząt 
domowych „FUNNY PETS” 
Marta Szturma z siedzi-
bą w Czartkach. Zgodnie 
z umową na rok 2021 utrzy-
manie psa przez jeden dzień 
w schronisku wynosi 11 zł 
netto. Wyłapanie psa z prze-
prowadzeniem niezbędnych 
zabiegów weterynaryjnych 
250 zł netto. Na dzień 30 
września 2021 r. w  schro-
nisku przebywało 15 psów.  
W ciągu bieżącego roku trzy 
zostały oddane do adopcji.

Zdarzenia drogowe
Zapewnienie całodobowej 

opieki weterynaryjnej w przy-
padkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt realizuje 
Gmina poprzez zawartą umo-
wę z lekarzem weterynarii pro-
wadzącym działalność gospo-
darczą pod nazwą: Gabinet 
Weterynaryjny Lgota Wielka, 
posiadającą możliwość świad-
czenia usług całodobowo. Po-
nadto gmina posiada umowę 
z  Przedsiębiorstwem JASTA, 
które odbiera padłe zwierzęta 
w wyniku zdarzeń drogowych 
mających miejsce na drogach 
gminnych.

Sterylizacja i kastracja
Gmina Sulmierzyce 

po raz pierwszy w 2017 r. 
udzieliła dofinansowania 
do zabiegów sterylizacji 
i kastracji zwierząt. W tym 

celu podpisała umowę z Ga-
binetem Weterynarii s.c. z/s 
ul. Kościelna 2, 97-565 Lgota 
Wieka, który także w bieżą-
cym roku świadczył przed-
miotowe usługi. W tym roku 
Rada Gminy Sulmierzyce 
zwiększyła dofinansowanie do 
zabiegów sterylizacji i kastracji 
z 50 proc. do 75 proc.kosztów 
zabiegu, które wyniosły  odpo-
wiednio:
• zabieg sterylizacji psa: 50 zł
• zabieg kastracji psa: 25 zł
• zabieg sterylizacji kota: 45 zł
• zabieg kastracji kota: 20 zł

Każdego roku program 
cieszy się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców. 

Na dzień 1 października 
2021 r. zabiegom poddano 
45 zwierząt z terenu  Gminy 
Sulmierzyce. Akcja dosko-
nale wpisuje się w program 
opieki nad zwierzętami bez-
domnymi, który m. in. zakła-
da ograniczenie ich populacji 
oraz zapobieganie zjawisku 
bezdomności. Zainicjowa-
no także akcje bezpłatnego 
czipowania zwierząt z terenu 
gminy. 

Każdy kot i pies, który 
zostanie poddany zabiegowi 
sterylizacji lub kastracji, zo-
stanie również oznakowany 
elektronicznie. Czipownie, 
bo o nim mowa, to nadanie 
numeru identyfikacyjnego, 
co m. in. pozwala na szybkie 
odnalezienie pupila w przy-
padku jego zaginięcia. Łącz-
nie zaczipowno 45 zwierząt, 
obowiązkowo przy skorzy-
staniu z zabiegu sterylizacji 
i kastracji i dwie sztuki na 
wniosek właściciela.

Głównym źródłem po-
wstawania odpadów komu-
nalnych na terenie gminy 
Sulmierzyce są gospodar-
stwa domowe oraz obiekty 
infrastruktury i użyteczności 
publicznej. Odpady komu-
nalne pochodzą również od 
przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodar-
czą na terenie gminy.

Są to również odpady ko-
munalne pochodzące z koszy 
ulicznych, przystanków, tar-
gowiska i terenów zielonych 
a także z PSZOK. Odpady 
pochodzą także ze sprzątania 
placów, chodników i ulic.

Ponadto gmina zapewnia 
odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych po-
chodzących z nieruchomości 
będących własnością gminy. 

Odpady komunalne od-
bierane są również z pojem-
ników przy oczyszczalniach 
ścieków w Bogumiłowicach 
i Sulmierzycach oraz odpady 
z piaskownika i skratki. 

W roku 2021 zlikwidowa-
no pojemniki ogólnodostępne 
na szkło typu IGLOO i two-
rzywa sztuczne typu SIATKA. 
Gmina Sulmierzyce zachęcała 
mieszkańców Gminy do za-
kładania kompostowników 
we własnym ogródku, po-
nieważ większość odpadów 
z gospodarstw domowych 
są odpadami organicznymi. 
W związku z tym mogli uzy-
skać ulgę w opłacie za odbiór 
odpadów komunalnych, po-
nieważ nastąpiła rezygnacja 
z kosza na odpady BIO. 

Podobnie jak w roku po-
przednim odbiorem, trans-
portem i zagospodarowaniem 
odpadów odebranych od 
mieszkańców gminy zajmo-
wał się wyłoniony w wyniku 
przetargu (na zasadach okre-
ślonych w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamó-
wień publicznych), przedsię-
biorca -  firma REMONDIS Sp. 
z o. o z siedzibą w Warszawie.

Gmina zawarła z przed-
siębiorcą umowę na wy-
posażenie mieszkańców 
w pojemniki oraz odbieranie 
i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych od nieru-
chomości zamieszkałych.

Firma odbiera odpady 
z nieruchomości niezamiesz-
kałych będących własnością 
gminy tj. budynku urzędu 

gminy,  świetlic wiejskich, bu-
dynku OSP w Sulmierzycach, 
Zaplecza Sportowego oraz tar-
gowicy i oczyszczalni ścieków.

Ze złożonych przez 
przedsiębiorców sprawozdań 
wynika, iż ten sam przed-
siębiorca odbiera odpady 
powstałe na terenach, na któ-
rych prowadzona jest działal-
ność gospodarcza.

W ramach umowy wła-
ściciele nieruchomości za-
mieszkałych z terenu gminy 
kontynuują selektywną zbiór-
kę odpadów. 

Odbierane były od miesz-
kańców następujące frakcje 
odpadów:
• metale i tworzywa sztuczne 

(w tym opakowania wielo-
materiałowe) 

• szkło (m.in. opakowa-
nia szklane),

• odpady niesegregowane 
(zmieszane),  

• popiół (pochodzący z pale-
nisk domowych), 

• odpady ulegające biodegra-
dacji w tym odpady zielone,

• opakowania z papieru 
i tektury.

Zbiórka odpadów na-
stępuje również w PSZOK. 
Część odpadów zielonych 
i ulegających biodegradacji 
poddawana jest przez miesz-
kańców kompostowaniu.

Odpady zmieszane od-
bierane są od właścicieli nie-
ruchomości w okresie od 1 
listopada do 31 marca raz 
w miesiącu, od 1 kwietnia do 
31 października raz na dwa 
tygodnie, odbiór odpadów ze 

szkła odbywał się raz na kwar-
tał, natomiast odpady z metali 
i tworzyw sztucznych odbiera-
ne były z częstotliwością 1 raz 
w miesiącu, a popiół z palenisk 
domowych w sezonie grzew-
czym (od 1 października do 
30 kwietnia) raz na miesiąc, 
a poza sezonem grzewczym 
raz na dwa miesiące, zgodnie 
z harmonogramem.

Odpady ulegające biode-
gradacji, w tym odpady zielo-
ne, odbierano w okresie od 1 
listopada do 30 kwietnia
•  raz w miesiącu, a w okresie 

od 1 maja do 31 paździer-
nika 

• dwa razy w miesiącu, na-
tomiast papier i tektura raz 
na kwartał.

Gospodarowanie odpadami
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Kontrole prawidłowej segregacji odpadów
W kwietniu 2021r. roz-

poczęła się kontrola kompo-
stowników przydomowych 
celem weryfikacji faktyczne-
go posiadania kompostow-
nika i kompostowania w nim 
bioodpadów. Kontrole prze-
prowadzają upoważnieni 
pracownicy Urzędu Gminy 
w Sulmierzycach. Właścicie-
le nieruchomości mają obo-
wiązek umożliwić dokonanie 
oględzin. W trakcie kontroli, 

pracownicy wykonują doku-
mentację fotograficzną kom-
postowników oraz znajdują-
cych się w nich bioodpadów.

Dodatkowo przepro-
wadzone są kontrole w za-
kresie przestrzegania przez 
mieszkańców naszej Gminy 
segregacji odpadów komu-
nalnych. Pracownicy firmy 
wywozowej i urzędu spraw-
dzają czy w pojemnikach na 
odpady zmieszane, nie znaj-

dują się odpady, które pod-
legają selektywnej zbiórce. 
Prawidłowa segregacja ma 
wpływ na ponoszone staw-
ki za odbiór odpadów ko-
munalnych. W przypadku 
stwierdzenia, że odpady 
zbierane są w sposób nie-
zgodny z zasadami segre-
gacji, nie będą podlegać 
odbiorowi.

Usuwanie azbestu
W Program Oczyszcza-

nia Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032 zaangażowane 
są w szczególności jednostki 
administracji samorządowej, 
w tym Gmina Sulmierzyce. 
Realizacji zadania ,,Usunięcie 
i unieszkodliwienie azbestu 
i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Sul-
mierzyce” służy m. in. otrzy-
mana w 2021 r., na wniosek 
wójta gminy, dotacja z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi (26 162 zł) 
oraz zabezpieczone w budże-
cie gminy Sulmierzyce środki 
własne (2 900,92zł).

W czerwcu 2021 roku, 
od właścicieli, którzy uprzed-
nio złożyli stosowny wnio-
sek, nieodpłatnie odebrano 
azbest zmagazynowany na 
nieruchomościach zlokali-
zowanych na terenie naszej 
gminy. Jednocześnie Wójt 
Gminy Sulmierzyce informu-
je mieszkańców, że trwa na-
bór kolejnych wniosków do-
tyczący finansowania zadania 
,,Usuwania i unieszkodliwia-

nia azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest i wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Sulmierzyce”. Wnioski 
można składać w Urzędzie 
Gminy w Sulmierzycach, ul. 
Urzędowa 1, 98-338 Sulmie-
rzyce, w godzinach pracy 
urzędu.

Jednocześnie należy 
wskazać, iż w bieżącym roku 
przystąpiono do aktualizacji 
inwentaryzacji wyrobów za-
wierających azbest na terenie 
Gminy Sulmierzyce. Aktu-
alizacja programu umożliwi 
sprawną weryfikację posesji, 
na których zlokalizowany jest 
azbest. Dane dotyczące po-
siadanej ilości azbestu zostały 
opracowane w 2014 roku.

W wyniku realizacji 
programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających 
azbest na terenie gminy ode-
brano azbest z kilkuset nie-
ruchomości, co udowadnia, 
że mieszkańcy Gminy dbają 
o swoje zdrowie i usuwają 
szkodliwy azbest.

Narodowy Spis Powrzechny
Od 1 kwietnia do 30 

września br. trwał Narodowy 
Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Jest to bada-
nie statystyczne realizowane  
raz na 10 lat w niemal każdym 
kraju na świecie, zgodnie z za-
leceniami i standardami orga-
nizacji międzynarodowych, 
takich jak UE i ONZ.

Spis powszechny to naj-
ważniejsze badanie i źródło 
danych, które pozwala zdia-

gnozować: „ilu nas jest”, „kim 
jesteśmy” i „jak żyjemy”. Obej-
muje całą populację ludno-
ści i mieszkań danego kraju. 
Udział w spisie był obowiąz-
kowy. Uzyskane podczas spisu 
powszechnego dane są opra-
cowywane i na ich podstawie 
rząd podejmuje najważniejsze 
decyzje gospodarcze i społecz-
ne na kolejne lata.

Stypendia motywacyjne rozdane
Tradycją zakończenia 

roku szkolnego stało się wrę-
czanie stypendiów moty-
wacyjnych najzdolniejszym 
uczniom szkół funkcjonu-
jących na terenie gminy 
Sulmierzyce. Tegoroczne za-
kończenie roku i rozdanie sty-
pendiów odbyło się 25 czerw-
ca 2021 r. Stypendia w imieniu 
wójta gminy Sulmierzyce dla 
uczniów, którzy osiągnęli naj-
lepsze wyniki w nauce, wrę-
czyli przy odbieraniu świa-
dectw dyrektorzy szkół.

Stypendia przyznawa-
ne są na mocy uchwały Nr 
VI/40/19 Rady Gminy Sul-
mierzyce z dnia 5 marca 2019 
r. w sprawie ustalenia zasad 
udzielania Stypendium Mo-
tywacyjnego dla uczniów 
szkół podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Sul-
mierzyce. Jest to jednorazowe 
wsparcie finansowe przezna-
czone dla najzdolniejszych 
uczniów, stanowiące nagro-
dę za ich osiągnięcia, a także 
motywację do nauki w ko-
lejnych latach. Aby otrzymać 
stypendium uczeń musi mieć 
co najmniej dobrą ocenę za-
chowania oraz średnią ocen 
z całego roku szkolnego 4,51 
lub promować gminę Sul-
mierzyce poprzez uzyskiwa-
nie szczególnych osiągnięć 
w olimpiadach konkursach, 
turniejach, zawodach sporto-
wych bądź artystycznych.

Za rok szkolny 2020/2021 
wyróżnionych zostało 73 
uczniów, w tym:
• 19 ze Szkoły Podstawo-

wej im. Marii Konopnic-
kiej w Bogumiłowicach,

• 10 ze Szkoły Podstawo-
wej w Dworszowicach 
Pakoszowych,

• 44 ze Szkoły Podstawo-
wej im. księcia Józefa Po-
niatowskiego w Sulmie-
rzycach.
Najwyższą średnią ocen 

wśród uczniów poszczegól-
nych szkół podstawowych 
mogą pochwalić się:

• Michał Zalewski ze Szko-
ły Podstawowej im. M. Ko-
nopnickiej w Bogumiło-
wicach – 5,69,

• Szymon Szymański ze 
Szkoły Podstawowej 
w Dworszowicach Pako-
szowych – 5,08,

• Klaudia Serwa ze Szkoły 
Podstawowej im. księcia 
J. Poniatowskiego w Sul-
mierzycach – 5,94.

Łącznie wypłacono sty-
pendia na kwotę 26 000 zł.
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By dobrze się tu żyło
Rozmowa z Tadeuszem Kruszyńskim, przewodniczącym Rady Gminy w Sulmierzycach

Sławomir Rajch: Panie Prze-
wodniczący, Rada Gminy w ostat-
nim czasie zadecydowała o emisji 
obligacji. Mówi się, że emisja obli-
gacji to ruch ostateczny, gdy nie ma 
pieniędzy w budżecie. Po co taki 
ruch?

Tadeusz Kruszyński:-Panie Re-
daktorze, gmina Sulmierzyce nie jest 
bogatą gminą, nie mamy środków 
na kontach, nie mamy oszczędności. 
My pracujemy, korzystając z różnych 
programów i dotacji. A swój udział 
własny w inwestycjach, wspieramy 
kredytami bądź emisją obligacji. Tym 
razem, zdecydowaliśmy jako Rada 
Gminy, aby wyemitować obligację na 
kwotę 23 milionów złotych. 17 milio-
nów będzie wykorzystane już w 2022 
roku. A cała ta kwota zostanie wyda-
na na instalację odnawialnych źródeł 
energii, tzn. fotowoltaiki. Od zawsze 
chcieliśmy takie rozwiązania wspie-
rać, wcześniej nie było aż takich oka-
zji. Ceny prądu rosną, a zmienia się 
stan prawny. Dlatego musimy działać 
w szybkim tempie. W pierwszym 
kwartale 2022 roku chcemy sfinanso-
wać aż siedemset takich instalacji na 
prywatnych dachach.

Z jednej strony mówi Pan, że 
gmina nie ma pieniędzy, a z drugiej 
stać was na to, żeby podnieść stawki 
dla strażaków ochotników do 25 zł.

- To co płacimy naszym druhom, 
to nie są jakieś duże pieniądze. Jest to 
w dzisiejszych czasach, jest to jedyna 
grupa ludzi, która w razie jakichkol-
wiek problemów, jest w stanie przyjść 
z pomocą.

No tak, strażaków ochotników 
docenia się dopiero wtedy jak się coś 
złego dzieje i są potrzebni.

- Chcemy ich docenić i właśnie 
dlatego podnieśliśmy te stawki. Do 
tej pory było to 15 zł za akcję, 7 zł za 
szkolenie. Robią kawał dobrej roboty 
i należą im się podziękowania i sza-
cunek. Każdy powinien zrozumieć, że 
to są ludzie, którzy też mają swoje ży-
cie i swoje obowiązki, ale gdy dostają 
sygnał, rzucają wszystko i jadą. Na tę 

chwilę większość wyjazdów to są zda-
rzenia drogowe i te związane ze skut-
kami złych warunków atmosferycz-
nych. Pożarów najczęściej jest mniej, 
ale także się zdarzają. Nie powinniśmy 
skąpić pieniędzy dla tych ludzi.

Ogromne pieniądze idą na reali-
zację wielu zadań w gminie Sulmie-
rzyce. Nie boi się Pan, że jako samo-
rząd możecie przeinwestować?

- Rzeczywiście inwestujemy bar-
dzo dużo. Ale to raczej powinno spo-
tykać się ze społeczną akceptacją, bo 
przecież nie robimy tego dla siebie, ale 
dla wszystkich mieszkańców gminy. 
Tylko w tym roku, przy budżecie ok. 
60 milionów złotych, aż 23 miliony 
były przeznaczone na inwestycje. My-
ślę, że nie boimy się przeinwestowania. 
Zaciągając kredyt czy emitując obliga-
cje, zawsze wszystko bardzo dokładnie 
analizujemy. Jest to także sprawdzane 
przez Regionalną Izbę Obrachunko-
wą. Cały czas zakładamy przychody 
od naszego największego podatnika, 
jakim jest Kopalnia Węgla Brunat-
nego Bełchatów. Mamy pieniądze 
z podatków i z opłaty eksploatacyjnej. 
Chciano nam te pieniądze zabrać, ale 
na szczęście udało się to obronić. Choć 

trzeba pamiętać, że niektórzy z rzą-
dzących do tej pory nie mogą tego 
ścierpieć.

Spore środki z budżetu przezna-
czają Państwo na oświatę i zdrowie.

- Wspieramy oświatę, a także 
zdrowie. To dla nas bardzo ważne ob-
szary. Jak powiedział Andrzej Frycz 
Modrzewski „Takie będą rzeczypo-
spolite, jakie ich młodzieży chowanie”. 
Ci młodzi ludzie muszą zostać dobrze 
przygotowani do dorosłego życia. To 
jest nasz obowiązek. Przyszłością gmi-

ny są młodzi. Dlatego inwestujemy 
w żłobek, przedszkole, szkołę, w dobre 
kadry oświatowe, a także w bibliotekę 
i zajęcia dodatkowe. Dzięki temu za-
trzymujemy wielu młodych ludzi tu 
w gminie Sulmierzyce. Wiedząc, że 
mają tu doskonałe warunki do wy-
chowywania dzieci, nie muszą szukać 
alternatywnych lokalizacji do miesz-
kania i życia. Demografia w naszej 
gminie jest na bardzo dobrym po-
ziomie. I jestem przekonany, że jest 
to wynikiem naszych działań, m.in. 
w obszarze oświaty.

Jeśli chodzi o zdrowie, to cóż mam 
powiedzieć. Zdrowie jest najważniej-
sze. Nie ma chyba nikogo, kto uważa 
inaczej. Mamy doskonale działający 
ośrodek zdrowia, dostępnych specja-
listów, a nawet rehabilitację. Przezna-
czamy też duże pieniądze na profilak-
tykę. W planach mamy rozbudowę 
ośrodka zdrowia. Chcemy poszerzyć 
wachlarz usług. W tej dziedzinie nie 
powiedzieliśmy ostatniego słowa.

Młodych chcecie także zatrzy-
mać na terenie gminy stwarzając im 
możliwości mieszkaniowe. Proszę 
zdradzić mieszkańcom dalekosiężne 
plany…

- Mamy taki pomysł, aby w ko-
lejnych latach, gdy zaspokoimy już te 
potrzeby, o których rozmawialiśmy, 
podjąć trud wybudowania budynków 
wielorodzinnych. Mamy wiele przy-
kładów mieszkańców, którzy tu się 
wychowali, a mieszkają poza gminą, 
bo nie znaleźli tu dla siebie „czterech 
ścian”. Chcielibyśmy ruszyć z tym 
projektem po 2025 roku. Mamy to na 
horyzoncie, myślimy o tym bardzo po-
ważnie.

Podpisali Państwo umowę na do-

starczanie wody przez kopalnię. A tej 
wody jak nie było, tak nie ma. O co tu 
chodzi?

- To jest długa historia. Wcześniej 
były prowadzone rozmowy i uzgod-
nienia, wyznaczone studnie w kopalni, 
z których mieliśmy mieć wodę. Ale 
w temacie wody, od 2015 roku, zaczęło 
się coś psuć. Pojawiło się za dużo po-
lityki i tak się to ułożyło, że tej wody 
wciąż nie mamy. Pewni politycy nie 
mogli ścierpieć, że postawiliśmy się, 
gdy próbowano nam odebrać część 
pieniędzy z opłaty eksploatacyjnej. 
Gmina się obroniła, podobnie jak po-
zostałe samorządy górnicze. Myślę, że 
mieszkańcy wiedzą, kto nam w tych 
sprawach wciąż przeszkadzał. Ale nie 
będę może podawał nazwiska…

Myślę, że wystarczy powiedzieć, 
że w tej sprawie polityczni przyjaciele 
stali się politycznymi wrogami.

- Tak jakoś wyszło. Gmina Sul-
mierzyce tych ludzi bardzo wspierała 
w 2015 roku, a potem ci ludzie się od-
wrócili od gminy, wójta, również ode 
mnie. Z tego tytułu miałem przecież 
różne nieprzyjemności. Temat wody 
się wlókł. W końcu w 2018 roku pod-
pisano umowę. Dogadaliśmy się z ko-
palnią, że gmina zrobi projekt, a oni 
wybudują rurociąg z dwóch studni na 
tzw. Górkę Piekarską. No i od 2018 
roku był robiony projekt. Do tego pro-
jektu wniesiono ok. 40 uwag. A czas 
płynął. Kiedy pytałem jednego z dyrek-
torów „dlaczego to tak wolno idzie?”, 
powiedział mi wprost: „klucz od wa-
szej wody leży w Pajęcznie’’. Myślę, że 
wszyscy wiedzą u kogo w biurku.

W końcu, gdy na poważnie przy-
mierzaliśmy się do wystąpienia na 
drogę sądową, sprawa przyśpieszyła. 
Na ten moment roboty ruszyły. Zosta-
ła wyłoniona firma do realizacji tego 
zadania. Już są odkryte stanowiska 
archeologiczne, są szykowane rury. 
Wyłonione są specjalistyczne firmy 
do wykonania przewiertów. Myślę, że 
spawa nabierze odpowiedniego tem-
pa. Pod warunkiem oczywiście, że nie 
będzie tych przeszkadzających.

„Wierzę w ludzi. Każdy póki 
żyje ma możliwość coś naprawić 
i zmienić się na lepsze”
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W czasie tej kadencji zmienił się 
skład Rady Gminy. Niestety jedna 
z radnych zmarła.

- Przykra sprawa. Pożegnaliśmy 
radną Renatę Koniowską w trakcie ka-
dencji. Ludzie odchodzą, a rada musi 
działać dalej. Nowa radna Anna Zi-
moch sprawdza się w swojej roli, wpa-
sowując się w zasadę Rady Gminy Sul-
mierzyce, która brzmi: „Zgoda buduje”.

Jeśli mówi pan o zgodzie, to o ile 
jest pomiędzy wójtem a radą gminy, 
to trudno o niej mówić w kontekście 
relacji z powiatem.

- Ale za to z województwem wy-
chodzi nam bardzo dobrze. Redaktor 
dotyka tu bardzo delikatnej sfery. Z po-
wiatem jakoś nie wiem czemu…

Nie chcecie tańczyć?
- Może nie chcemy tańczyć w takt 

muzyki powiatu. Być może władze 
powiatu słuchają niewłaściwych ludzi. 
Osobiście oceniam ludzi po tym co 
robią, nie po tym co mówią. Mam już 
swoje lata i tak mnie życie nauczyło.

Ale czy Pan, jako szef rady, podej-
mował próby podjęcia współpracy 
z powiatem?

- Tak, wyciągaliśmy rękę do ludzi 
powiatu wiele razy. Jesteśmy w jednym 
okręgu wyborczym, do Rady Powiatu, 
z gminą Rząśnia. W ostatnich wybo-
rach tak się szczęśliwie lub nie złoży-

ło, że aż dwóch radnych jest z naszej 
gminy. Jest Jerzy Staszczyk i Marzena 
Kowalska, która jest też w zarządzie 
powiatu.

Czyli teoretycznie powinna to 
być sytuacja bardzo korzystna dla 
gminy Sulmierzyce?

- Tylko teoretycznie. Pani Marzena 
Kowalska była dwukrotnie zapraszana 
na sesję Rady Gminy w Sulmierzycach. 
Ani razu się nie pojawiła. To jest jakieś 
kuriozum, żeby będąc mieszkanką 
gminy, a także jej przedstawicielką 
w powiecie, nie być zainteresowaną 
sprawami naszej społeczności. Ja tego 
nie mogę zrozumieć. Byli też zaprosze-
ni starostowie przed sesją, też nikt nie 
przyjechał. Wierzę, że w końcu ludzie 
powiatu zejdą na ziemię i zaczną za-
chowywać się wobec gminy Sulmie-
rzyce tak jak należy.

Jest Pan człowiekiem dużej wiary.
- Wierzę w ludzi. Każdy póki żyje 

ma możliwość coś naprawić i zmienić 
się na lepsze.

Ważną rolę w życiu gminy pełnią 
organizacje pozarządowe, stowarzy-
szenia, kluby. Takie miejsce powstaje 
właśnie w Kodraniu.

- Tak, powstaje tam świetlica wiej-
ska. To już ostatnie sołectwo, które nie 
miało jeszcze takiego miejsca. Inwesty-
cja powinna zakończyć się w pierw-

szym kwartale 2022 roku. Świetlica jest 
w zasadzie wybudowana, ale w środku 
trwają prace. Koszt tej inwestycji to 
prawie 900 tys. zł. Cieszymy się, że nie-
bawem mieszkańcy Anielowa i Ko-
drania będą mieli gdzie się spotkać.

We wszystkich świetlicach na tere-
nie gminy, ciągle się coś dzieje. Są tam 
zatrudnione osoby, które organizują 
czas dzieciom i dorosłym. Te miejsca 
tętnią życiem. I zawsze gdy obserwuję 
działalność tych świetlic, to utwier-
dzam się w przekonaniu, że to była do-
bra inwestycja. 

A jeśli chodzi o nasze kluby i sto-
warzyszenia, to muszę powiedzieć, że 
jestem dumny z naszych mieszkańców, 
że są tak zaangażowani w życie lokalnej 
społeczności, że chce im się. Nasze or-
ganizacje robią naprawdę kawał dobrej 
roboty i za to im bardzo dziękuję.

Koniec roku jest momentem, 
kiedy pojawiają się plany i zamie-
rzenia na nadchodzący rok. Czego 
mogą spodziewać się mieszkańcy 
gminy Sulmierzyce?

- Pod względem inwestycji, to bę-
dzie najbardziej intensywny rok w hi-
storii gminy. Pierwszy kwartał to przede 
wszystkim, wspomniane wcześniej, 
instalacje fotowoltaiczne. To jest bardzo 
ważne zadanie. Zakończymy też duże 
inwestycje wieloletnie. Mam na myśli 

żłobek, strzelnicę sportową, garaże.
Będziemy także realizować zadania, 

na które pozyskaliśmy środki z rządo-
wego programu. Zrobimy kuchnię przy 
żłobku, przydomowe oczyszczalnie 
ścieków i drogi gminne. Będziemy także 
uzupełniać uliczne oświetlenie.

Mamy także wiele mniejszych 
inwestycji, ale także bardzo ważnych 
z punktu widzenia mieszkańców. Choć-
by place zabaw, boiska, czy zagospoda-
rowanie terenu. Chcemy też rozbudo-
wać i doposażyć ośrodek zdrowia.

Planów jest wiele, o wszystkich 
trudno powiedzieć, ale z pewnością na 
bieżąco będziemy naszych mieszkań-
ców o wszelkich działaniach, podejmo-
wanych przez wójta i radę, informować.

Czego życzy Pan sobie i miesz-
kańcom gminy Sulmierzyce na świę-
ta i Nowy Rok?

- W imieniu Rady Gminy dzięku-
ję wójtowi i pracownikom gminy za 
dotychczasową współpracę. Miesz-
kańcom gminy, a więc i sobie, życzę 
przede wszystkim zdrowia, bo jak 
jesteśmy zdrowi, to wiele wspólnie 
możemy zrobić. Zadowolenia z życia 
i dużo optymizmu. Dobrej współpracy 
mieszkańców z gminą. Niech ta zgoda 
trwa. I obyśmy potrafili ze sobą zawsze 
rozmawiać. 
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Gmina Sulmierzyce w ra-

mach konkursu „Powrót na 
rynek pracy osób sprawu-
jących opiekę nad dziećmi 
w wieku do lat 3”, w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 
na realizację projektu „Wspar-
cie aktywności zawodowej 
rodziców w Gminie Sulmie-
rzyce” otrzyma 1 749 690,08 
zł. Złożony wniosek uzyskał 
104 pkt. Projekt będzie reali-
zowany od 01 lipca 2022 r. do 
30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu 
jest wzrost szans na zatrudnie-

nie oraz utrzymanie zatrud-
nienia 72 osobom pełniącym 
opiekę nad dziećmi do lat 3.

Zrealizowanie projektu 
pozwoli na prowadzenie opie-
ki na wyższym poziomie oraz 
zapewni doposażenie nowego 
żłobka w pomoce, zabawki, 
sprzęt dydaktyczny i niezbęd-
ne urządzenia do sprawnego 
funkcjonowania, w tym zgod-
nie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania w lepsze dosto-
sowanie oferty do potrzeb roz-
woju psychofizycznego dzieci 
uczęszczających do placówki.

INFORMACJE

Przebudowa drogi
Łęczyska-Markowizna

17 sierpnia 2021r. prze-
kazano plac budowy pod 
realizację zadania pn.:”Roz-
budowa drogi gminnej zloka-
lizowanej na działce nr ewid. 
100/3 obręb Łęczyska- Mar-
kowizna w gminie Sulmie-
rzyce”. 

Do wykonania przed-
miotowego zadania wyłonio-
no firmę „Hucz” Sp. z. o.o., 
Sp. k., z siedzibą w 42-283 Bo-
ronów, ul. Częstochowska 14.

Inwestycja polegała na 
przebudowie jezdni wraz 
z poszerzeniem do szero-
kości 5,0 m, o nawierzchni 
bitumicznej przystosowanej 
do kategorii obciążenia ru-
chem KR1, budowę placu 
do zawracania o wymiarach 
12,5x 12,5 m na koncu drogi 

objetej rozbudową, budowę 
i przebudowę zjazdów, bu-
dowę systemu odwadniania, 
budowę oświetlenia uliczne-
go, przebudowę sieci wodo-
ciagowej wraz z przyłączami, 
budowę i przebudowę sieci 
elektrycznej wraz z przyłącza-
mi, rozbiórkę kolidującej sieci 
uzbrojenia terenu, ogrodzeń 
i wycinkę drzew.

Wartość zadania opiewa-
ła na kwotę 1.056.889,57 zł. 
Na przebudowę i rozbudowę 
drogi gmina pozyskała środ-
ki z budżetu Województwa 
Łódzkiego, pochodzące z ty-
tułu wyłączenia z produkcji 
gruntów rolnych w 2021 r., 
w wysokości  230 630 zł. 

1 749 690,08 zł wsparcia
aktywności zawodowej rodziców

Miliony z rządowego funduszu
 Gmina Sulmierzyce 

otrzymała dofinansowania 
z Rządowego Funduszu „Pol-
ski Ład” - Programu Inwesty-
cji Strategicznych.

W tym rozdaniu przy-
znano dotacje na następujące 
zadania:

2 125 000 zł na budowę 
kuchni przy żłobku w Sul-
mierzycach.

2 850 000 zł na budowę 
stu przydomowych, biolo-
gicznych oczyszczalni ście-
ków na terenie gminy.

2 960 184 zł zł na roz-
budowę drogi gminnej nr 
109263E w miejscowości Sul-
mierzyce.

25 października 2021r.
Symboliczne czeki na re-
alizację powyższych zadań, 

z rąk Pawła Rychlika, posła na 
Sejm RP, odebrali przedsta-
wiciele gminy Sulmierzyce: 
wójt gminy Gabriel Orzeszek 
oraz sekretarz gminy i zastęp-
ca wójta Anna Szydłowska, 
a także przewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Kruszyński 
oraz radny Radosław Kijak.

Gmina Sulmierzyce zajęła 
trzecie miejsce w corocznym 
prestiżowym rankingu wy-
datków inwestycyjnych sa-
morządów 2018–2020 Pisma 
Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”, w kategorii Gmi-
ny Wiejskie. Jest to trzeci naj-
lepszy wynik w tej kategorii na 
1533 uczestników rankingu.

Wyniki rankingu, popar-
te analizami i wzbogacone 
o komentarze ekspertów, zo-
stały opublikowane w 20 nu-
merze „Wspólnoty”.

Pamiątkowy dyplom 
i statuetkę w imieniu Gminy 
Sulmierzyce odebrała Pani 
Agnieszka Starostecka, kie-
rownik referatu Inwestycji 
i Zamówień Publicznych 
podczas XIX Samorządowe-
go Forum Kapitału i Finan-
sów w dniach w Katowicach. 

III miejsce 
w Polsce

Dodatkowe lekcje angielskiego
Od początku roku szkol-

nego 2021/2022 uczniowie 
klas IV-VI szkół funkcjo-
nujących na terenie gminy 
Sulmierzyce uczęszczają na 
dodatkowe lekcje języka an-
gielskiego, w wymiarze jednej 
godziny tygodniowo.

Zajęcia te mają na celu 
poprawę znajomości języ-
ka angielskiego, a co za tym 
idzie lepsze przygotowa-
nie uczniów do egzaminu 
ósmoklasisty. Koszty wspo-
mnianych lekcji pokrywane 
są w większości przez gminę 
Sulmierzyce. 

Uczniowie klas IV-VIII 
uczęszczają również na za-

jęcia z języka niemieckiego, 
w wymiarze dwóch godzin 
tygodniowo. Wydatki na 
lekcje języka niemieckiego 
w klasach IV-VI ponosi gmi-
na Sulmierzyce.

Środki przeznaczone na 
działalność szkół i przedszko-
li w roku 2020 stanowiły 20  
proc. budżetu gminy i przed-
stawiały się następująco:

wydatki na oświatę
11 269 511,32 zł, 
w tym: 
• subwencja
4 199 512,00 zł;
• środki własne
7 069 999,32 zł.
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II Targi Rolno-Ogrodnicze
W niedzielę, 30 maja 

2021 r., w Sulmierzycach 
odbyły się II Targi Rolno-O-
grodnicze.

Po raz pierwszy zorgani-
zowano je w 2019 roku i cie-
szyły się bardzo dużym zain-
teresowaniem.  Planowane 
były również w 2020 r. jed-
nak ze względu na panującą 
sytuacje epidemiologiczną 
zostały odwołane. 

W tegorocznej edycji tego 
wydarzenia w Sulmierzycach 
zobaczyć można było mię-
dzy innymi: rośliny ozdobne 
i owocowe, sprzęt ogrodniczy, 
systemy nawadniające, maszy-
ny i narzędzia rolnicze, mio-
dy i produkty pszczelarskie, 
rękodzieło, małą architekturę 
ogrodową czy wyproduko-

wane w systemie rolnictwa 
ekologicznego produkty rol-
no-spożywcze. 

Podczas targów można 

było tez skosztować tradycyj-
nych produktów regionalnych 
przygotowanych przez lokalne 
stowarzyszenia.

W trakcie trwania wy-
stawy mieszkańcy zapoznali 
się z szeroką ofertą roślin. 
Pomysł na zorganizowanie 

targów zrodził się ze wzglę-
du na duże zainteresowanie 
dofinansowaniem z budżetu 
gminy Sulmierzyce zakupu 
sadzonek drzew i krzewów 
miododajnych, z którego 
mogą skorzystać właściciele 
nieruchomości znajdujących 
się na terenie naszej gminy. 

Rosnąca popu-larność 
programu wpłynęła na 
zwiększenie puli środków 
przeznaczonych na tego-
roczne dotacje. 

Liczba zasadzonych ro-
ślin z roku na rok znacznie 
się powiększa obecnie to 
ponad 1553 roślin i krzewów 
miododajnych.
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Szkoła z nowym 
dyrektorem

Funkcję dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Dworszowi-
cach Pakoszowych powierzo-
no zarządzeniem wójta gmi-
ny Sulmierzyce Agnieszce 
Miśkiewicz. Nastąpiło to, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii 
Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

Agnieszka Miśkiewicz 
objęła nowe stanowisko 1 
września 2021 r. i będzie je 
pełnić do 31 sierpnia 2026 r.

Mamy nadzieję, że nowa 
dyrektor podejmie wiele ini-
cjatyw na rzecz placówki, 
lokalnego środowiska oraz 
podniesienia jakości pracy 
szkoły, a jej współpraca z na-
uczycielami, pracownikami, 
uczniami, rodzicami i orga-
nem prowadzącym przebie-
gać będzie sprawnie i przy-
niesie dobre rezultaty.

Ten rok w Świetlicy 
Wiejskiej w Bogumiłowi-
cach upłynął bardzo ak-
tywnie. Mieszkańcy chętnie 
przychodzili, aby miło spę-
dzić czas w swoim gronie.  
Dzieci mogły korzystać z za-
bawek i multimediów znaj-
dujących się w świetlicy. 

W lutym 2021 roku, 
wspólnie przygotowywaliśmy 
się na Tłusty Czwartek. Dzie-
ci pomagały w robieniu pącz-
ków, aby następnie skoszto-
wać swoich wypieków. 

Mogły też pochwalić się 
swoim kulinarnym talentem 
w przygotowywaniu kolo-

rowych kanapek. Pomysłów 
na dobór dodatków nie było 
końca, a dzieci z uśmiechem 
na ustach tworzyły. 

Na co dzień nasi naj-

młodsi mieszkańcy zajmo-
wali swój czas zabawkami 
i sprzętem znajdującym 
się na świetlicy. Korzystały 
z projektora przy wyświetla-

niu filmów, stołu do bilarda 
oraz piłkarzyków, puzzli, 
gier planszowych, kompute-
rów itp. Nie odbyło się także 
bez treningów piłki nożnej 
na terenie świetlicy.

Nie mogliśmy zapo-
mnieć o starszych miesz-
kańcach, którym czas wolny 
zapewniało Stowarzyszenie 
„Niezniszczalni”. Wszyscy 
wspólnie mogli integro-
wać się podczas wyjazdu 
na Groblę oraz do kina. 
Zakończone były wspólną 
kolacją na świetlicy. Uczest-
nicy z uśmiechem na twarzy 
wspominają każdą  wyciecz-

kę, a „Niezniszczalni już 
planują kolejne spotkania 
we wspólnym gronie. 

Jak zwykle w grudniu, 
świetlicowy Święty Mikołaj 
przyjechał z prezentami dla 
dzieci z Bogumiłowic. Nasz 
wyjątkowy gość dostarczał 
paczki prosto do domów 
najmłodszych. A radości 
była cała masa.

Jesteśmy ciekawi, co 
przyniesie nam następny rok. 
Mamy nadzieję, że miesz-
kańcy dalej będą tak licznie 
odwiedzać Świetlicę Wiejską 
w Bogumiłowicach. 

Świetlica w Bogumiłowicach tętniła życiem

Ofiara cyberprzemocy w bibliotece
21 września 2021r. 

w Gminnej Bibliotece im. Fi-
lipa Sulimierskiego w Sulmie-
rzycach miało miejsce spo-
tkanie z autorką kryminałów 
Jolantą Bartoś.

Pisarka jest absolwentką 
dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Debiutowała 
w 2016 roku powieścią „Nie-
pokorna”. Dotychczas wydała 
dziewięć powieści kryminal-
nych, każda cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem czy-
telników.

Na spotkaniu Jolanta 
Bartoś w skrócie starała się 
przybliżyć uczestnikom swo-

je dzieła, skupiając się przede 
wszystkim na ostatniej dzie-
wiątej pozycji pt. „Stalker”. 
Powieść ta przedstawia au-
tentyczne przeżycia autorki, 
która kilka lat temu sama była 
ofiarą stalkera. W książce au-
torka w poruszający sposób 
opisuje jak napastnik (stal-
ker) w perfidny sposób znisz-
czył jej życie. Prześladowca  
Bartoś szykanował ją w sieci, 
zakładając  fikcyjne konta 
na portalach randkowych 
oferujących seks. Rozsyłał 
nieprawdziwe informacje do 
znajomych i  zakładów pracy, 
zamieszczał wiadomości na 
stronie autorskiej.

Najgorsze, jak wspomi-
nała autorka, była  bezsilność 
i osamotnienie, świadomość, 
że w oszczerstwa wierzą lu-
dzie z bliskiego otoczenia.

Historia  pisarki poruszy-
ła serce niejednego słuchacza  
i spowodowała, że łza zakrę-
ciła się w oku.

 Uczestnicy spotkania 
chętnie zadawali pytania au-
torce dotyczące  książek i ży-
cia osobistego, na które chęt-
nie odpowiadała.

  Na zakończenie spo-
tkania osoby zainteresowane 
mogły zakupić  książkę wraz 
z autografem pisarki.

Wielkanoc to jedno z naj-
piękniejszych świąt obchodzo-
nych w ciągu roku. Prócz prze-
pięknej tradycji katolickiej, 
obfituje w wiele aktywności 
dla najmłodszych. W czasie 
przedświątecznym na świetli-
cy wiejskiej w Bielikach zorga-
nizowane zostały różne atrak-
cje wprowadzające w klimat 
świąteczny.

Każdy uczestnik mógł 
samodzielnie wykonać wła-
sny stroik wielkanocny oraz 
kolorową palemkę, niezbędną 
w obchodzie uroczystości. Ko-
lejną aktywnością przeznaczo-
ną głównie dla najmłodszych 
było poszukiwanie czekolado-
wych jajek rozmieszczonych 
na całej powierzchni obiektu.      

Zabawy przedświąteczne 
zakończone zostały wspólnym 
wypiekiem kruchych ciaste-
czek przeznaczonych do świą-
tecznego koszyczka.

Przedswiąteczne
zabawy
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Jubileuszowa edycja Narodowego Czytania
Wrześniową działalność 

kulturalną GBP w Sulmie-
rzycach rozpoczął udział 
w Narodowym Czytaniu.  
Lekturą jubileuszowej 10 –tej 
edycji była „Moralność Pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapol-

skiej. Do współpracy pod-
czas tegorocznej 10 edycji za-
proszeni zostali  członkowie 
Klubu Senior+. 03.09.2021r. 
o godz. 11:00 rozpoczęliśmy 
wydarzenie od wyświetle-
nia znakomitej teatralnej 

adaptacji dzieła Zapolskiej. 
Krótkie przedstawienie ży-
ciorysu autorki  pozwoliło na 
bliższe jej poznanie. Po chwi-
li lekko stremowani i przejęci 
uczestnicy Klubu Senior+ 
wcielając się w rolę profe-

sjonalnych lektorów odczy-
tali fragmenty „Moralności 
Pani Dulskiej”  dostarczając 
widowni  emocji.  Dla tre-
ningu umysłowego przygo-
towane zostały puzzle, które 
wymagały dużego skupienia 

i zaangażowania. Na koniec 
na wszystkich czekał poczę-
stunek. Przy wspólnej kawie 
można było podzielić się 
wrażeniami.

Wakacje 2021 upłynęły 
pod znakiem wielu atrakcji 
dla najmłodszych bywalców 
świetlicy wiejskiej w Bieli-
kach. Letnie zajęcia odbywa-
ły się wg ustalonego harmo-
nogramu. 

W poniedziałki organi-
zowane były zajęcia rucho-
we, angażujące do integracji 
grupowej. Wspólna zabawa 
na świeżym powietrzu dodat-
kowo pozwalała na poprawę 
kondycji oraz umożliwiała 
pracę nad swoim ciałem. 

We wtorki na świetlicy 
odbywały się zajęcia tanecz-
no-muzyczne, na których 
m.in. szlifowano wokal naj-
młodszych, prowadzono za-
bawy taneczne oraz karaoke. 
Warsztaty pozwoliły wzboga-
cić się muzycznie, wpływały 
na poprawę koordynacji ru-
chowej oraz pomagały w bu-
dowaniu pewności na scenie. 

Kolejną aktywnością 
skierowaną dla najmłodszych 
były zajęcia plastyczne od-
bywające się w środy. Dzieci 

stworzyły wiele nowych prac 
wzbogacających zbiory pla-
styczne świetlicy. Na zajęciach 
wykonany został między 
innymi kartonowy domek, 
który powstał z materiałów 
pochodzących z recyklingu, 
dodatkowo zwiększając tym 
świadomość najmłodszych 
odnośnie ekologii. 

Czwartkowe spotkania 
eksperymentalne skupione 
były głównie na poznawaniu 
podstawowej wiedzy z zakre-
su chemii i fizyki. W świe-
tlicowych laboratorium po-
wstały między innymi kule 
do kąpieli, domowe mydełka, 
kryształy z cukru i soli oraz 
masy plastyczne do zabaw 

sensorycznych. Dzieci miały 
możliwość samodzielnego 
wykonania eksperymentów 
z wykorzystaniem wody czy 
oleju, a także poznać zagad-
nienia z zakresu grawitacji 
oraz zobaczyć efekty działa-
nia pola magnetycznego.

Niewątpliwie największym 
zainteresowaniem cieszyły się 

piątkowe zajęcia kulinarne, 
na których świetliczaki mogły 
rozwijać zdolności kulinarne, 
poznawać i komponować 
nowe smaki, a także wspól-
nie przygotowywać potrawy 
i dzielić się obowiązkami 
w kuchni. Urozmaiceniem 
warsztatów było wyciskanie 
zdrowych,  świeżych soków 
owocowo-warzywnych.  

Zajęcia tematyczne cie-
szyły się dużym zaintere-
sowaniem zarówno wśród 
najmłodszych jak i również 
starszych osób. 

Letnie zajęcia umożliwiły 
rozwój działalności świetlicy, 
wzmocniły relacje między 
dziećmi oraz zachęciły je do 
dalszego uczestnictwa w za-
jęciach. 

Kolejny rok daje mnó-
stwo możliwości na nowe 
aktywności wakacyjne, dzięki 
którym świetlica będzie przy-
ciągać jeszcze więcej osób. 

Aktywne wakacje w świetlicy w Bielikach



18
INFORMACJE

Sołectwo na plus
Gmina Sulmierzyce 

złożyła w maju 2021 roku 
osiem wniosków o przy-
znanie pomocy finansowej 
jednostkom samorządu te-
rytorialnego województwa 
łódzkiego w formie dotacji 
celowej, przeznaczonej na 
dofinansowanie zadań wła-
snych gminy, w zakresie 
realizacji małych projektów 
lokalnych, w ramach nabo-
ru „Sołectwo na plus”. 

Cztery sołectwa z naszej 
gminy podpisały umowy na 
realizację zadań własnych.

Sołectwo Ostrołęka - 
dotacja w wysokości 10 tys. 
zł na zakup wyposażenia 

świetlicy wiejskiej 
(kuchnia, basen 

gastronomiczny wraz z bate-
rią) wartość całkowita reali-
zowanego zadania 10 300 zł.

Sołectwo Chorzenice- do-
tacja w wysokości 10 tys. zł na 
zakup wyposażenia świetlicy 
wiejskiej (tablica interaktyw-
na) wartość całkowita realizo-
wanego zadania 10 250 zł.

Sołectwo Bogumiłowi-
ce - dotacja w wysokości 10 
tys. zł na zakup wyposażenia 
świetlicy (chłodnia - szafa 
chłodnicza, przenośny gło-
śnik, zasłony do altany) war-
tość całkowita realizowanego 
zadania 10 tys. zł. 

Sołectwo Sulmierzyce 
Wieś - zakup sprzętu dla Koła 
Gospodyń Wiejskich z Sul-
mierzyc (robot kuchenny, gło-
śnik przenośny, grill gazowy, 
krzesła kateringowe 20 szt. 
i stół, maszyna do popcornu, 
maszyna do waty cukrowej, 
gofrownica oraz garnki stalo-
we) wartość całkowita realizo-
wanego zadania 10 050 zł. 

Dodatkowe wyposaże-
nie świetlic wiejskich oraz 

zakupiony sprzęt znacznie 
poprawi jakość funkcjo-no-
wania lokalnej społeczno-
ści, organizowanych zajęć 
i spotkań, wzmocni więzi 
społeczne i integrację miesz-
kańców.

Oświetlenie przy boisku
Na podstawie złożone-

go przez gminę Sulmierzyce 
wniosku, Sejmik Wojewódz-
twa Łódzkiego, przyznał 
pomoc finansową, w formie 
dotacji celowej na Budo-
wę oświetlenia przy boisku 
sportowym w Dworszowi-
cach Pakoszowych w wyso-
kości 65 tys. zł. 

W ramach zadaniach 
zostanie wybudowane kom-

pleksowe oświetlenie boiska 
piłkarskiego. 

Inwestycja przewiduje 
budowę złącza licznikowe-
go, zakup przydziału mocy 
przyłączeniowej, budowę linii 
kablowej, budowę masztów 
oświetleniowych.

Inwestycja zostanie zre-
alizowana do końca grudnia  
2021r. 

Klub Senior + w Sulmie-
rzycach rozpoczął działalność 
w styczniu 2020 roku. Pla-
cówka została dofinansowa-
na z programu „Senior+” na 
lata 2015-2020.  Jego oferta 
skierowana jest do osób po 
60 roku życia, nieaktywnych 
zawodowo. Najważniejszym 
zadaniem klubu jest aktywiza-
cja społeczna osób starszych. 
Seniorzy poznają nowe formy 
spędzania wolnego czasu i po-

dejmują nowe wyzwania.
Organizowane są zajęcia 

kulinarne, w trakcie których 
przygotowują wspólnie różne 
smakołyki. Warsztaty z zakre-
su rękodzieła artystycznego 
dają możliwość poznania no-
wych technik wykonywania 
ozdób i przedmiotów użytko-
wych.  Imprezy integracyjne, 
ogniska, są okazją i pretekstem 

do wyjścia z domu i spotka-
nia się w większym gronie, do 
wspólnej zabawy z wnukami.  

Działalność klubu, to nie 
tylko imprezy czy warsztaty. 
Można tu zajrzeć, by spotkać 
się i porozmawiać z innymi, 
obejrzeć serial, wypić kawę.

W ten sposób w trakcie 
zajęć stolarskich, z inicjatywy 
klubowiczów powstały „me-
belki”, które zostały przekaza-
ne do Klubu Malucha i Biblio-

teki. Podobnie było z palmą 
wielkanocną i koszykami ple-
cionymi z wikliny, przez i pod 
czujnym okiem  klubowiczów.

Działalność klubu to 
także troska o uczestników. 
W czasie pandemii, mimo za-
wieszenia działalności klubu, 
seniorzy mogli liczyć na po-
moc i wsparcie pracowników. 
Klubowiczów odwiedził też 

święty Mikołaj i wręczył pacz-
ki z żywnością.

W Klubie Senior+ znajdu-
je się mała salka rehabilitacyj-
na. Można tu skorzystać z fote-
la masującego, poćwiczyć przy 
drabinkach i na rowerku tre-
ningowym. Klub zatrudnia 
również rehabilitantkę, która 
pomaga przy dolegliwościach.

Chociaż Klub działa 
w Sulmierzycach niecałe 
dwa lata, z kilkoma przerwa-
mi wywołanymi pandemią, 
nawiązana została owocna 
współpraca z Gminną Bi-
blioteką Publiczną.  Senio-
rzy brali aktywny udział 
w Narodowym Czytaniu. 
Przygotowali i czytali frag-
menty „Moralności Pani 
Dulskiej” z podziałem na 
role. W trakcie wakacji 
przygotowane były warsz-
taty stolarskie i plastyczne 
dla młodzieży, prowadzone 
przez seniorów z klubu. Zor-
ganizowane były spotkana 
z policjantem.

Klub działa od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 800-1600. przy ulicy Stra-
żackiej 2 w Sulmierzycach.

Klub Senior+



19
KULTURA

Pierwszy taki jarmark w gminie
4 grudnia 2021 r. w Sul-

mierzycach na placu Turskie-
go, mieszkańcy gminy Sulmi-
werzyce, stworzyli świąteczną 
atmosferę. I chociaż tego typu 
impreza odbywała się na te-
renie gminy pierwszy raz, to 
z pewnością można ją zali-
czyć do bardzo udanych.

Nie zawiodły stowarzy-
szenia i instytucje działające 
na terenie gminy. Na pięknie 
urządzonych stoiskach każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 
Były przepiękne stroiki i inne 
ozdoby świąteczne - wszystko 
ręcznie robione. Drewniane 
choinki, karmniki dla ptaków, 
bombki, kartki świąteczne, 

rozchodziły się jak świeże bu-
łeczki.

Nie zabrakło także czegoś 
dla podniebienia - świątecz-
na herbata, ciasta, pierniki, 
a także bardziej syte dania, tj. 
groch z kapustą, pierogi, kro-
kiety, ryba po grecku, śledzie 
w śmietanie czy rozgrzewają-
ca zupa grzybowa.

Impreza była świetną 
okazją do zaprezentowania 
nie tylko talentów ręko-
dzielniczych i kulinarnych, 
ale także tych muzycznych 
i aktorskich. Na scenie 
występowały różne grupy 
artystyczne. Były popisy 
przedszkolaków, uczniów 

gminnych szkół, a także na-
szej Orkiestry Dętej Gminy 
Sulmierzyce.

- Z ogromnym szacun-
kiem patrzyłam na to, co 
przygotowały nasze stowa-
rzyszenia, świetlice, szkoły, 
wszystkie jednostki. Ci lu-
dzie wnieśli ogromny wkład 
pracy w przygotowania do 
jarmarku. Efekty widać było 
na stoiskach, gdzie można 
było spróbować pysznych 
dań, kupić prezenty i deko-
racje świąteczne – podsu-
mowuje imprezę Anna Szy-
dłowska, sekretarz gminy 
Sulmierzyce.
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Rok w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy
28 października 2020 

roku Świetlica Wiejska 
w Kuźnicy rozpoczęła swo-
ją przygodę. Przez cały rok 
miało miejsce wiele różnych 
aktywności. 

Największym zaintere-
sowaniem zarówno wśród 
dzieci, jak i dorosłych cieszy-
ły się zajęcia kulinarne, w ra-
mach których, np. piekliśmy 

świąteczne ciasteczka, robi-
liśmy pizzę i tosty oraz przy-
gotowywaliśmy wakacyjne 
gofry. Dzięki tym zajęciom 
dzieci rozwinęły zdolno-
ści manualne i doskonaliły 
umiejętność pracy 

w grupie. Poznawały 
nowe smaki oraz uczyły się 

łączyć i komponować ze 
sobą konkretne składniki. 

Poza tym, najmłod-
si z chęcią rozwijali swoje 
umiejętności plastyczne 

i tworzyli mnóstwo prac 
różnymi technikami, które 
można było później podzi-
wiać na świetlicowej gazet-
ce ściennej. W trakcie tych 
zajęć powstawały, np. laurki 

z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka, koniki i latarnie morskie, 
jesienne sówki 

z szyszek oraz inne tema-
tyczne ozdoby. Ważnym ele-
mentem naszej artystycznej 
działalności były „Wielka-
nocne warsztaty decoupage” 
podyktowane dla dzieci po-

wyżej 9. r.ż., młodzieży oraz 
osób dorosłych. Uczestnicy 
poznawali tajniki tej metody 
oraz dekorowali styropiano-
we jajka, a przy okazji spę-
dzili miłe popołudnie i mogli 
się zintegrować z innymi. 

Warto dodać, że świetli-
ca stała się miejscem spotkań 
mieszkańców wsi Kuźnica. 
Nie tylko dzieci i młodzież 
brali udział w zajęciach świe-
tlicowych. Dorośli również 
chętnie wykonywali dekora-
cje, które przyozdabiały na-
szą salę oraz włączali się 

w prace porządkowe, 
np. w koszenie trawy wokół 
budynku świetlicy. Dużym 
zainteresowaniem wśród 
wszystkich cieszyła się gra w  
pin ponga. Dzieci poznawały 
zasady gry, a młodzież i oso-
by dorosłe chętnie spędzali 
popołudnia na wspólnych 
rozgrywkach. 

W tym czasie świetlica 
została doposażona w zmy-
warkę, zlew gastronomiczny, 
regał z pojemnikami, dwa 
siedziska, matę piankową 
oraz w tablice: korkową 

i magnetyczną. Ponad-
to zamontowano karnisze 
i zawieszono zasłony. Zostały 
zakupione m.in. lustra do ła-
zienek, wieszak na kurtki do 
korytarza, sprzęty kuchenne, 
akcesoria do sprzątania, ma-
teriały biurowe oraz  zabawki 
i gry planszowe. 

Z końcem lata na świe-
tlicy wiejskiej rozpoczęły się 
prace nad tegorocznym wień-
cem dożynkowym, kończą-
cym okres prac polowych. 

Dożynki są bardzo waż-
nym obchodem, znanym od 
lat, wśród lokalnej społecz-
ności. Wieniec jest formą 
podziękowania za dary zie-
mi oraz symbolem bogactwa 
i obfitości  plonów. 

Jak co roku świetlica była 
idealnym lokum na wspólne 
projektowanie dzieła dożyn-
kowego. Inicjatywa była świet-
ną okazją do wzajemnej  inte-
gracji społeczności sołeckiej. 

Rezultatem kilku dnio-
wych prac był piękny wie-
niec zaprezentowany przez 
mieszkańców na mszy w ko-
ściele w Brudzicach. 

Dożynki w świetlicy w Bielikach

W ramach nowego 
przedsięwzięcia edukacyj-
nego Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki pn. „Poznaj 
Polskę” udało się pozyskać 
środki finansowe na organi-
zację dwóch wycieczek dla 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Sulmierzycach.

Łączna kwota dofinan-
sowania wynosi 15 tys. zł 
i zgodnie z założeniami pro-
gramu nie może przekroczyć 

80 proc. całkowitych  kosztów 
wyjazdów. 

Realizacja projektu „Po-
znaj Polskę” to nie tylko 
uatrakcyjnienie procesu dy-
daktycznego, ale 

i świetny sposób na po-
znanie naszego dziedzictwa 
narodowego i kulturowego 
oraz popularyzację osiągnięć 
polskiej nauki.

„Poznaj Polskę” w szkole
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Włodarczyk wygrywa Grand Prix 2021
W niedzielę, 12 wrze-

śnia 2021 r., odbyły się piąte 
zawody wędkarskie z cyklu 
GRAND PRIX 2021 o Pu-
char Wójta Gminy Sulmie-
rzyce.

Były to dzienne zawody 
spławikowe, które rozpoczęły 
się o godzinie 7. Najlepszym 
okazał się Grzegorz Włodar-
czyk, z wynikiem 17,745 kg. 
Drugie miejsce zajął Mariusz 
Błaszczyk z wynikiem 5,605 
kg. Na najniższym stopniu 
podium stanął Radosław Pie-
przyk z wynikiem 3,265 kg. 
A najdłuższą rybę, o długo-

ści 63 cm, złowił zwycięzca 
zawodów Grzegorz Włodar-
czyk.

Były to ostatnie zawo-
dy z pięciu organizowanych 
w ramach cyklu GRAND 
PRIX 2021. 

Najlepszym w klasyfika-
cji generalnej okazał się także 
Grzegorz Włodarczyk z 29 
punktami na koncie. Drugie 
miejsce zajął Radosław Pie-
przyk (28 punktów) a trzecie 
Jakub Szczepaniak (20 punk-
tów). 

Na kolejnych miejscach 
uplasowali się: IV – Dariusz 

Bujacz (17 punktów),  V – Ma-
riusz Błaszczyk (16 punktów).
Tradycyjnie pięciu naj-lep-
szyc zawodników z zawodów 
spławikowych, jak i trzech 
w klasyfikacji generalnej, 
otrzymało pamiątkowe dy-
plomy i bony na zakup sprzę-
tu wędkarskiego.

Ponadto trzech najlep-
szych zawodników w zawo-
dach spławikowych, jak i w kla-
syfikacji generalnej, odebrało 
puchary.

Dotacje na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu 
na terenie Gminy Sulmierzyce w 2021 roku

Wójt Gminy Sulmierzyce 28 stycznia 2021 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie 
dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Sulmierzyce.

Wysokość środków w budżecie Gminy przeznaczonych na wspieranie zadań z zakre-
su rozwoju sportu wyniosła 131 000 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych).

W terminie podanym w ogłoszeniu został złożony jeden wniosek. W wyniku 
przeprowadzonej procedury komisja powołana do oceny wniosku zaproponowała 
przyznanie wnioskodawcy tj. Akademii Sportu Sulmierzyce dotacji w wysokości 
70 000 złotych. 

W związku ze środkami, które pozostały do wykorzystania na realizację przedmioto-
wego zadania, został ogłoszony drugi kolejny nabór wniosków. W wyniku tegoż naboru, 
podczas którego został złożony jeden wniosek, komisja konkursowa przyznała wniosko-
dawcy tj. LKS Słowianowi Dworszowice Pakoszowe dotację w wysokości 61 000 zł.

Czas na realizację zadań upływa 31 grudnia 2021 r. 

dla dzieci i młodzieży:
• Tenis stołowy – poniedziałek (godz. 16.15) i środa 

(godz. 18.00) w Sulmierzycach (Szkoła Podstawowa) 
oraz wtorek (godz. 16.00) i czwartek  (godz. 16.00) 
w Bogumiłowicach (Szkoła Podstawowa). Zajęcia pro-
wadzi Ryszard Zasada.

• Siatkówka – poniedziałek-czwartek (godz. 14.30) 
w Sulmierzycach (Szkoła Podstawowa). Zajęcia prowa-
dzi Jan Świątkowski.

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

• Karate – środa (godz. 18.00) i sobota (godz. 11.00) 
w Sulmierzycach (Szkoła Podstawowa). Zajęcia prowa-
dzi Tomasz Jończyk

• Piłka nożna – poniedziałek – sobota (Szkoła Podsta-
wowa, Orlik, stadion) – zajęcia organizowane przez AS 
Sulmierzyce, szczegółowe informacje u Lokalnego Ani-
matora Sportu na Orliku

• Pływanie – sobota (godz. 11.30, 14.30, 15.15), Pływal-
nia Powiatowa w Pajęcznie

• Nauka gry na instrumentach dętych – poniedziałek 
(godz. 13.00), czwartek (godz. 13.30). w Sulmierzycach 
(Gminna Biblioteka Publiczna). Zajęcia prowadzi ka-
pelmistrz Piotr Janik.

• Próba orkiestry – poniedziałek (godz. 18.00) w Sulmie-
rzycach (Gminna Biblioteka Publiczna). Zajęcia prowa-
dzi kapelmistrz Piotr Janik.

• Grupa perkusyjna – poniedziałek (godz. 18.30) w Sul-
mierzycach (Gminna Biblioteka Publiczna). Zajęcia 
prowadzi Sylwester Czank.

• Rysunek i malarstwo – poniedziałek (godz. 16.00) 
w Sulmierzycach (Gminna Biblioteka Publiczna). Zaję-
cia prowadzi Agnieszka Zarzycka.

• Nauka gry na keyboardzie – poniedziałek (godz. 16.00), 
wtorek (godz. 16.00) w Sulmierzycach (Gminna Bibliote-
ka Publiczna). Zajęcia prowadzi Wojciech Kołatek.

• Zajęcia wokalne – piątek  (godz. 13.00) w Sulmierzy-
cach (Gminna Biblioteka Publiczna). Zajęcia prowadzi 
Marta Kołatek.

dla dorosłych:
• Zumba – poniedziałek (godz. 18.00) i czwartek (godz. 

18.00) w Sulmierzycach (Szkoła Podstawowa). Zajęcia 
prowadzi Sylwia Polak – Grudzińska.

• Pilates – środa (godz. 19.00) i sobota (godz. 12.00) 
w Sulmierzycach (Szkoła Podstawowa). Zajęcia prowa-
dzi Tomasz Jończyk.

• Gimnastyka dla seniorów – poniedziałek (godz. 9.45) 
w Sulmierzycach (Gminna Biblioteka Publiczna). Pro-
wadząca Sylwia Polak – Grudzińska

• Joga – wtorek (godz. 17.00), czwartek (godz. 16.45) 
w Sulmierzycach (Gminna Biblioteka Publiczna). Zaję-
cia prowadzi Sylwia Polak – Grudzińska

Zajęcia dodatkowe
Gmina Sulmierzyce organizuje szereg zajęć dodatkowych 

zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
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Od Małego na całego – coraz większa 
frekwencja w AS Sulmierzyce

Akademia Sportu Sul-
mierzyce w 2021 roku prowa-
dzi treningi już w pięciu gru-
pach wiekowych (2007/2008 
Trampkarz, 2009/2010 Mło-
dzik, 2011/2010 Orlik, i 2013 
Żak i 2014/2015 Skrzat F2). 
W zajęciach bierze udział 80 
dzieciaków, którzy na trenin-
gach regularnie podnoszą 
swoje umiejętności piłkarskie 
ale przede wszystkim spędzają 
na sportowo  wolny czas.

Zarząd klubu na swoją 
działalności otrzymał dotację 
na rozwój sportu z Urzędu 
Gminy w Sulmierzycach, na 
mocy przyznanej przez Wójta 
Gminy dotacji. Oprócz tego 
klub pozyskał środki z Budże-
tu Województwa Łódzkiego 
na realizację zadania publicz-
nego pn. „Szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży w Sulmie-
rzycach”. Dzięki tym środkom 
oraz wpłatom statutowym 
dzieci mają zapewnione za-
jęcia sportowe, udział w me-
czach ligowych, sparingowych 
i turniejach oraz sprzęt spor-
towy. 

Grupa Trampkarz trady-
cyjnie wzięła udział w sierpniu 

w Pucharze Lata w Zakopa-
nem w trakcie którego zajęła 
drugie miejsce w Pucharze 
Kasprowego. Było to zwień-
czenie pracy w pierwszej po-
łowie roku. Po powrocie ze-
spół wrócił do zajęć na Orliku. 

Rocznik 2009/2010 czyli 
kategoria Młodzik, po za-
kończeniu bardzo udanych 
wiosennych rozgrywek li-
gowych, w których zajął 
pierwsze miejsce rozpoczął 
intensywne przygotowania do 
udziału w grupie mistrzow-
skiej okręgu piotrkowskie-
go. Podczas tygodniowego 
obozu na Mazurach rozgrał 
sześć sparingów i pracował na 
wieloma aspektami piłkarski-
mi. Ciężka praca przyniosła 
wymierne efekty, gdyż zespół 
walczy o pierwsze miejsce 
w grupie mistrzowskiej, które 
gwarantuje udział w barażu 
o awans do drugiej ligi woje-
wódzkiej. Za zdobycie tytułu 
mistrzowskiego w rozgryw-
kach wiosennych chłopcy 
z rąk Wiceprezesa Polskiego 
Związku Piłki Nożnej Adama 
Kaźmierczaka odebrali pa-
miątkowy puchar. 

Kategoria Orlik rywalizo-
wała w rozgrywkach ligowych 
ŁZPN w okręgu Piotrków. 
Oprócz spotkań ligowych za-
wodnicy i zawodniczki wal-
czyli w organizowanych przez 
ŁZPN rozgrywkach ligowych 
powiatu pajęczańskiego. Za-
wodnicy dzięki regularnej 
pracy stale podnoszą swoje 
umiejętności.

W związku z dużym za-
interesowaniem piłką nożną 
wśród najmłodszych dzieci, 
Zarząd kluby zdecydował się 
na utworzenie osobnej grupy 
dla dzieci z roczników 2013 
(kategoria Żak) oraz dzieci 
z roczników 2014 i 2015 (ka-
tegoria Skrzat)

Dodatkowo od września 
br. w klubie dla wszystkich 
bramkarzy rozpoczęły się in-
dywidulane zajęcia. Chłopcy 
trenują pod okiem wielolet-
niego trenera bramkarzy GKS 
Bełchatów. 

Zarząd zaprasza wszystkie 
chętne dzieci do udziału w za-
jęciach. Szczegółowe informa-
cje można znaleźć w mediach 
społecznościowych klubu. 
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Walczyli o puchar przewodniczącego
25 lipca 2021r. odbyła 

się druga edycja Amator-
skiego turnieju piłkarskiego 
o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy w Sulmierzy-
cach. 

Turniej rozpoczął się 
o godzinie 15. na sulmierzyc-
kim Orliku. Do piłkarskich 
zmagań przystąpiło trzyna-
ście drużyn. Zostały one po-
dzielone na cztery grupy. Do 
fazy pucharowej awansowały 
po dwie najlepsze z każdej 
grupy.

Najlepszym zawodni-
kiem wybrany został Pa-
tryk Niedbała (MB Team), 
a najlepszym bramkarzem 
został Hubert Zawadzki 
(Grzmot Sulmierzyce).

Drużyny zostały uho-
norowane przez Przewod-
niczącego Rady Gminy 
w Sulmierzycach puchara-
mi, a cztery najlepsze także 
sprzętem sportowym.

FAZA GRUPOWA
LZS Trębaczew – Strzelce                                1:1
Grzmot Sulmierzyce – Huragan                        1:0
MB Team – Diki Taka                                     1:1
Strzelce – Grzmot Sulmierzyce                         0:0
LZS Trębaczew – Huragan                               1:1
MB Team – FC Melanż                                    0:0
Strzelce – Huragan                                           0:0
LZS Trębaczew – Grzmot Sulmierzyce             1:0
Diki Taka – FC Melanż                                    1:0
Oldboy Sulmierzyce – Spartak Moskwa            3:0
Brudzice   – FC Wola                                       0:2
Oldboy Sulmierzyce – LKS Sulmierzyce           3:0
Brudzice   – Young Boys Stróża                       0:3
Spartak Moskwa – LKS Sulmierzyce                1:2
FC Wola – Young Boys Stróża                         0:0

FAZA PUCHAROWA
Ćwierćfinały   

LZS Trębaczew – MB Team                                         0:1
Grzmot – Diki Taka                                 0:0         k 2:1
Oldboy – FC Wola                                                       4:0
LKS Sulmierzyce – Young Boys Stróża    1:3

Półfinały:
MB Team – Oldboy                       1:1        k 2:1
Grzmot – Young Boys Stróża      1:1    k 12:11

Mecz o III miejsce:
Oldboy – Young Boys                                                   1:2

Mecz o I miejsce:
MB Team – Grzmot                         0:0        k 7:8

WYNIKI TURNIEJU
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HOBBY

Zarażeni motocyklową pasją
Młodzież z Koła Motory-

zacyjnego w Sulmierzycach ma 
powody do dumy. Pod okiem 
swojego opiekuna Krzysztofa 
Osińskiego, wykonali kawał 
dobrej roboty. Kolejny odre-
staurowany motocykl stoi już 
w urzędzie gminy...

Motocykl WFM M06 
z 1961 r.  został odrestaurowa-
ny. W poniedziałek, 22 listo-
pada, zabytkowy sprzęt został 
zaparkowany w miejscowym 
Urzędzie Gminy. Podobnie 
zresztą, jak kilka poprzednich, 
również odnowionych przez 
koło.

W ceremonii oddania 
odrestaurowanego motocykla 
wzięli udział członkowie Koła 
Motoryzacyjnego w Sulmie-
rzycach wraz ze swoim opieku-
nem Krzysztofem Osińskim. 
Najpierw odpalili sprzęt przed 
budynkiem urzędu, a potem 
wjechali nim do środka.

Przypominamy, że Koło 
Motoryzacyjne w Sulmie-
rzycach prężnie działa już od 
2014r. i ma na swoim koncie 
wiele sukcesów – odrestau-
rowali sporo motocykli, a ich 

działalnością zainteresował się 
nawet ogólnopolski periodyk 
„Świat Motocykli”. 

Tym razem młodzi pasjo-
naci motoryzacji wzięli sobie 
na warsztat motocykl WFM 
M06 z 1961r. 

- Motocykl został zaku-
piony w czerwcu 2019 r. Prace 
renowacyjne rozpoczęliśmy 
od usunięcia oraz częściowej 
naprawy uszkodzonych części 

- wspomina Paweł Trzciński, 
członek koła.

- Niestety w obecnych cza-
sach pandemii wydłużył się 
czas oczekiwania na potrzebne 
materiały, ale udało nam się 
zdobyć wszystkie potrzebne 
części i ukończyć to cudo – do-
powiada Paweł.

Opiekun koła Krzysztof 
Osiński na medal ocenił pracę 
swojego zespołu.

- Mój zespół spisał się, 
jak zawsze, bardzo dobrze, 
każdy członek kółka miał 
swój wkład pracy w efek koń-
cowy– mówi z dumą Osiński.

- Motocykl WFM oka-
zał się trudniejszy niż za-
kładaliśmy, ale daliśmy radę 
i zdobyliśmy cenną naukę 
odnawiając ten wspaniały 
motocykl – podkreśla opie-
kun koła.

Członkowie Koło Mo-
toryzacyjnego w Sulmierzy-
cach kolejny raz udowodni-
li, że nie boją się wyzwań, 
choć jak zaznaczają w tema-
cie restaurowania motocykli 
nie powiedzieli ostatniego 
słowa. 

Koło motoryzacyjne 
w Sulmierzycach powstało 
z inicjatywy motopasjona-
ta Krzysztofa Osińskiego, 
który każdą wolną chwilę 
spędza wwwwwww swoich 
garażach, gdzie swoje miejsce 
znalazło już niejedno cacko.  
Propozycja została ciepło 
przyjęta przez wójta gminy 
Gabriela Orzeszka, który nie 
szczędzi uwagi i zaangażo-
wania, by koło mogło działać 
pełną parą.

Dotychczas członkowie 
koła odrestaurowali i wsta-
wili do urzędu motocykle: 
WSK, SHL, Junak i Osa, 
a ostatnio WFM. Najpraw-
dopodobniej to jedyna sta-
ła wystawa motoryzacyjna 
w budynku urzędu  gminy na 
terenie całej Polski.


