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Chcemy zrobić jeszcze więcej
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

Panie Wójcie, w ubie-
głym roku na terenie gminy 
Sulmierzyce zostały oddane 
do użytku trzy nowe obiekty 
– świetlica, strzelnica spor-
towa i żłobek. To sporo jak 
na niewielką gminę. Którą 
z tych inwestycji uważa Pan 
za najważniejszą?

- Wszystkie te inwestycje 
są dla mnie ważne. Z punk-
tu widzenia mieszkańców 
najważniejszy jest na pewno 
żłobek. Na ten obiekt rodzice 
czekali długo i cierpliwie. Było 
wyjątkowo trudno dokończyć 
budowę, w związku z niską 
dostępnością materiałów oraz 
rosnącymi cenami. Na szczę-
ście żłobek już funkcjonuje. 
W żłobku jest obecnie ponad 
40 dzieci i myślę, że z cza-
sem będzie ich coraz więcej. 
Wyposażony został w nowe 
meble i zabawki, zakupione 
w ramach jednego z zewnętrz-
nych projektów. Obiekt roz-
budowujemy także o kuchnię 
z prawdziwego zdarzenia, 
gdzie będą przygotowywane 
posiłki dla maluszków. 

Chciałby Pan, aby dzieci 
z innych gmin, które pójdą 
do sulmierzyckiego żłobka, 
kontynuowały swoją eduka-
cję także w tutejszych przed-
szkolach i szkołach podsta-
wowych?

- Chcemy być konkuren-
cyjni na tle innych samorzą-
dów. Od wielu lat obserwu-
jemy odpływ ludzi z małych 
gmin i miejscowości. Chce-
my nie tylko zatrzymać ten 
proces, ale także przyciągnąć 

nowych mieszkańców. Chcę, 
żeby ludzie brali pod uwagę, 
że dzieci mogą mieć dostęp 
do edukacji od najmłodszych 
lat. Mamy nadzieję, że to za-
chęci ludzi do tego, aby kupić 
działkę lub dom w naszej gmi-
nie. Starzejemy się, młodzi lu-
dzie po wyjeździe na studia, 
często zostają w miastach. Jest 
nas coraz mniej, a właśnie to 
będzie tak naprawdę wpływa-
ło na jakość inwestycji i życia 
w naszym regionie. W przy-
szłości rozważamy rozbudo-
wać przedszkole. Ludzie spo-
za gminy są zdecydowani, aby 
przywozić tutaj swoje dzieci. 
Najpierw musimy jednak 
sprawdzić, czy uda nam się 
pozyskać środki zewnętrzne 
na ten cel.

Co z małymi szkołami? 
Szkoła Podstawowa w Dwor-
szowicach liczy obecnie 22 
uczniów. W przyszłym roku 
dzieci będzie jeszcze mniej. 
Czy ta placówka ma przed 
sobą przyszłość?

- Oczywiście, że ma przy-
szłość, dlatego że szkoła jest 
duszą miejscowości. Gdy nie 
ma szkoły, to nie ma życia. 
Dopinguje tej placówce, aby 
mogła funkcjonować, jak naj-
dłużej. Nie słyszałem, żeby 
mieszkańcy chcieli likwidacji 
tej szkoły.

Edukacja to nie wszyst-
ko. Kolejna olbrzymia inwe-
stycja to strzelnica sportowa 
z dodatkową infrastrukturą.

- W dobie konfliktów 
zbrojnych taki obiekt ma swój 

cel, który realizuje i widać to 
na przykładzie osób, które 
z niego korzystają. Plan jest 
taki, aby strzelnica pracowa-
ła na dwie zmiany. Już jest 
spore obłożenie, a jeszcze nie 
wystartowaliśmy z promocją. 
Część broni mamy, za chwilę 
będziemy mieli kolejną do-
stawę. Jest to obiekt naprawdę 
bardzo dobrze wyposażony. 
Chcemy, aby o strzelnicy do-
wiedzieli się nie tylko ludzie 
z pow. pajęczańskiego, ale tak-
że z okolicznych samorządów. 
Najbliższy taki duży obiekt jest 
we Wrocławiu. Chcemy być 
m.in. dla mieszkańców woj. 
śląskiego ciekawą alternaty-
wą. Pamiętajmy także, że wraz 
z budową strzelnicy został 
wybudowany Plac Turskiego, 

ścieżka rowerowa do Chorze-
nic oraz powstały garaże.

Gmina zbudowała tak-
że kolejną świetlicę wiejską 
w Kodraniu.

W Kodraniu to ostatni 
obiekt tego typu, jaki wybu-
dowaliśmy na terenie gmi-
ny. Dzisiaj świetlica pracuje, 
a nad koordynacją zajęć dla 
dzieci i dorosłych czuwa 
nasz pracownik. Zdecydo-
waliśmy się na budowę tego 
obiektu, aby mieszkańcy 
mogli przyjść i miło spę-
dzić czas ze sobą oraz mieli 
gdzie zorganizować ważne 
uroczystości rodzinne. Dziś 
wiele osób nie wyobraża 
sobie, że tych obiektów mo-
głoby nie być. 

Wójt gminy Sulmierzyce Gabriel Orzeszek

kontynuacja str. 2

Z wójtem gminy Sulmierzyce Gabrielem Orzeszkiem, o zakończonych i rozpoczętych inwestycjach, a także 
planach na kolejne lata, rozmawia Sławomir Rajch
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Praktycznie w każdym 
sołectwie macie świetlicę. 
Jest przedszkole, żłobek, 
szkoła, strzelnica, boisko 
czy siłownia. Zostały wyre-
montowane także remizy. 
Co chcecie robić dalej?

- Udało nam się pozy-
skać pieniądze na budowę 
ośrodka zdrowia. Będziemy 
rozbudowywać ten obiekt, 
a w zasadzie będzie to bu-
dowa prawie niezależnego 
budynku. W związku z tym 
musimy przywyknąć, że bi-
blioteka nie będzie widocz-
na od strony ul. Słonecznej. 
Będzie ją widać od strony 
parku i od strony szkoły. 
Jesteśmy gminą, na której 
terenie jest wiele stanowisk 
archeologicznych. Czasami, 
aby wykonać zadanie, musi-
my iść na kompromis i reali-
zować inwestycje tam, gdzie 
jest to możliwe. 

Co będzie znajdować 
się w nowym budynku 
ośrodka? Jaki gmina ma 
plan na zagospodarowanie 
starego obiektu?

- Nowy budynek będzie 
niezależny od obecnego 
ośrodka zdrowia, jednak bę-
dzie on przyklejony do niego 
jedną ścianą. Budowa we-
wnętrznego przejścia mię-
dzy skrzydłami jest niemoż-
liwa, gdyż stary budynek 
jest wysoko podpiwniczony, 
a nowy będzie parterowy. Jak 
zostaną wykorzystane obiek-
ty? Obecny będzie pełnił 
funkcję gminnego centrum 
rehabilitacyjnego z prawdzi-
wego zdarzenia. Teraz było 
to niemożliwe, bo ośrodek 
zdrowia musiał funkcjono-
wać normalnie i nie było 
miejsca, aby zakupić i roz-
stawić sprzęt. W nowym bu-
dynku będą natomiast ga-
binety lekarzy rodzinnych 
i specjalistów. 

No to faktycznie jedna 
z najważniejszych inwesty-
cji na rok 2023. Planujecie 
coś jeszcze?

- Chcemy zrealizować 
budowę kanalizacji w Pieka-
rach i Woli Wydrzyna. Wy-
konawca niestety ogłosił 
upadłość. Jesteśmy cały czas 
w kontakcie z projektantem, 
który kończy dla nas ten pro-
jekt. W tym roku ogłosimy 
przetarg i mamy nadzieję, że 
w tym lub w przyszłym roku 
dokończymy tę inwestycję. 
Jest to kosztowne zadanie. 
Poza tym na tych terenach 
od wielu lat toczą się rozmo-
wy na temat wody z kopalni. 
Została wybudowana stacja 
uzdatniania wody, jednak 
diabeł tkwi w szczegółach. 
Musimy uzyskać pozwole-
nie wodnoprawne, abyśmy 
z jednej studni mogli czer-
pać wodę zarówno spożyw-
czą, jak i techniczną. Zwykle 
studnie posiadają tylko je-
den typ pozwolenia. Myślę, 
że to potrwa kilka miesięcy. 
Na szczęście to ostatni z do-
kumentów, który jest nam 
potrzebny, aby w tych rurach 
mogła popłynąć woda.

Czy poprawiła się 
współpraca z władzami 
powiatowymi, czy równo 
traktują Sulmierzyce na tle 
innych gmin?

- Uważam, że sytuacja 
znacznie się poprawiła, 

chociaż nadal gminy nie 
są równo traktowane. Na 
terenie Sulmierzyc mamy 
drogi powiatowe, wymaga-
jące już nie tylko remontu, 
ale i przebudowy. Chciał-
bym, żeby powiat równo 

traktował wszystkie gminy 
i w takich samych relacjach 
finansowych pomagał i par-
tycypował w kosztach tych 
inwestycji. Gminy na swoim 
terenie mają drogi gminne, 
którymi muszą się zająć. 
My mamy na co wydawać 
pieniądze. Powiat powinien 
swoje drogi remontować na-
wet bez udziału gmin, które 
i tak dużo pomagają. Party-
cypacja powinna być równa, 

niezależna od tego, kto ma 
większe poparcie w polityce 
powiatowej. 

To trochę dziwne, gdy 
mówi Pan, że Sulmierzyce 
są gorzej traktowane. Głos 

waszej gminy powinien 
być słyszalny, macie dwóch 
radnych powiatowych ze 
swojego terenu. 

- Teraz wchodzimy 
w politykę powiatową. Rad-
ny Jerzy Staszczyk jest rad-
nym opozycji i nie ma zbyt 
wiele do powiedzenia przy 
inwestycjach powiatowych, 
nie ma mocy sprawczej, 
może tylko prosić. W zarzą-
dzie powiatu, czyli organie 

wykonawczym samorządu 
jest natomiast Marzena Ko-
walska. Niestety ona skupia 
się na swoich fobiach, zwią-
zanych ze mną czy panem 
przewodniczącym Tade-
uszem Kruszyńskim, a nie 

na chęci zdobycia pieniędzy 
na ważne inwestycje. 

Zupełnie inaczej wyglą-
da współpraca z urzędem 
marszałkowskim, prawda?

- W powiecie pajęczań-
skim od zawsze ważna była 
polityka, która była skiero-
wana przeciwko mnie i Ta-
deuszowi Kruszyńskiemu, 
w związku z oporem w latach 
2015-2016. Wówczas wal-
czyliśmy o wodę i o pienią-
dze z opłaty eksploatacyjnej. 
W Urzędzie Marszałkow-
skim polityka mniej znaczy, 
tam ludzie chcą coś zrobić. 
My korzystamy z tego, bo też 
chcemy. Dlatego udaje nam 
pozyskiwać środki i realizo-
wać inwestycji. Nie wiem, co 
powiat zrealizował z Urzę-
dem Marszałkowskim, ale 
zapewne niewiele. Trzeba 
sobie zadać pytanie, z czego 
to wynika.

Gmina Sulmierzyce 
w ciągu ostatnich lat bardzo 
się zmieniła. Odmienił się 
choćby wizerunek urzędu, 
w którym rozmawiamy. Trwa 
obecnie przebudowa parku 
w centrum miejscowości.

Wójt gminy Sulmierzyce Gabriel Orzeszek

„Mam nadzieję, że inwestycje już reali-
zowane podniosą poziom życia miesz-
kańców oraz że uda się pozyskać środki 
na nowe zadania”

kontynuacja str. 3
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- Oba te wnioski uda-
ło nam się przeforsować,  
dzięki przychylności władz 
– w tym miejscu chciałbym 
podziękować za to marszał-
kowi Grzegorzowi Schre-
iberowi i przewodniczącej 
Sejmiku Województwa Łódz-
kiego Iwonie Koperskiej.

Gmina Sulmierzyce 
jest swego rodzaju ewe-
nementem, jeśli chodzi 
o działalność społeczną. 
Działa tu wiele organizacji 
pozarządowych i stowa-
rzyszeń. To także wpływa 
na aktywność społeczności 
lokalnej. Skąd się bierze ta 
wzmożona aktywność?

- To świadczy o tym, 
że nasi mieszkańcy są kre-
atywni i chcą się realizować, 
mają pasję. Myślę, że trzeba 
wspierać takie działania. 
Dla samorządu to był trud-
ny rok. Ze względu na woj-
nę, inflację czy problemy 
z węglem nie mieliśmy cza-
su zajmować się imprezami, 
nie licząc Jarmarku Bożo-
narodzeniowego. Stowarzy-
szenia się tym zajęły, mają 
na to pomysł i chwała im za 
to, że są.

W innych gminach też 
są ludzie kreatywni, a nie 
ma takiej aktywności…

- Staramy się wspierać 
organizacje, działające na 
naszym terenie – chodzi za-
równo o kwestie finansowe, 
jak i o udostępnienie lokali. 
Świetlice nie stoją puste, słu-
żą ludziom. Mam nadzieję, 
że coraz więcej ludzi będzie 
się aktywizować. 

Bardzo dużo wnosi 
również biblioteka gmin-
na, która de facto od daw-
na pełni funkcję domu 
kultury.

- Biblioteka jest bardzo 
ważną instytucją, która re-
alizuje cele związane z kul-
turą. Przy tej placówce funk-
cjonuje gminna orkiestra 
dęta, która obchodzi swoją 
10. rocznicę powstania. Jest 

to o tyle ciekawa inicjatywa, 
że wielu dawnych członków 
już założyło swoje rodziny 
lub studiuje w innych mia-
stach, a przychodzą nowe 
pokolenia i rozwijają swoje 
umiejętności. 

Powstało nowe, cieka-
we miejsce, mam na myśli 
klub seniora.

- Dzięki pomocy prze-
wodniczącej sejmiku Iwony 
Koperskiej udało nam się 
pozyskać na ten klub środki 
z Urzędu Wojewódzkiego. 
Dzisiaj instytucja ta bardzo 
dobrze funkcjonuje. Spoty-
kają się tam nasi seniorzy, 
ciekawi ludzie z pasją. Mają 
oni dużą wiedzę i chęt-
nie organizują spotkania 
z dziećmi, aby wspólnie spę-
dzić czas. To bardzo ważne 
miejsce na mapie naszej 
gminy.

Można zatem powie-
dzieć, że od malucha aż 
do seniora zapewniacie 
mieszkańcom dobre wa-
runki do życia, a także 
atrakcje i bezpieczeństwo, 
także zdrowotne.

- Zgadza się, staramy 
się dbać o mieszkańców 
w każdym wieku, choć cza-
sem jesteśmy zaskakiwani 
nowymi obowiązkami – jak 
na przykład ostatnio dys-
trybucją węgla. Składając 
zapotrzebowanie na węgiel, 
nie wiemy kiedy go dosta-
niemy. Mieszkańcy mają 
pretensje do nas, a pro-
blem nie leży w samorzą-
dzie. Jako samorząd robi-
my wszystko, co możemy. 
Wnioskujemy i jedziemy 
po węgiel. Tyle ile dostaje-
my – przywozimy. Rozu-
miemy, że każdy potrzebuje 
opału na zimę. Chcemy być 
sprawiedliwi, dlatego kolej-
ność dostaw wynika z ko-
lejności złożenia wniosków 
przez mieszkańców. Każde 
inne kryterium byłoby złe. 
Temat ten powinien zostać 
załatwiony przez rząd już 

latem. Wówczas jednak 
ustawa nam zakazywała 
działania.

Jeśli idzie o bezpie-
czeństwo mieszkańców, to 
wiem, że w Sulmierzycach 
ma powstać komisariat po-
licji.

- Zaproponował to ko-
mendant Komendy Powiato-
wej Policji w Pajęcznie. Uwa-
żam, że to świetny pomysł. 
Im bliżej jest komisariat, tym 
bezpieczniej. Robię wszystko, 
żeby ten posterunek powstał 
jak najszybciej. Jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo mieszkań-
ców, to chcemy dalej roz-
wijać także infrastrukturę 
energetyczną. W ostatnim 
czasie wpadliśmy na pomysł, 
aby wybudować własną far-
mę fotowoltaiczną na rzecz 
obiektów gminnych, takich 
jak szkoła, przedszkole, urząd 
czy oświetlenie uliczne.

Wybory samorządo-
we zostały przesunięte na 
2024 rok. Cieszy się Pan 
z przedłużenia kadencji? 
To pomaga czy utrudnia 
pracę samorządom?

- Nie chciałbym być 
mieszany w ogólnokrajo-
wą politykę, a tak niestety 
jest. Według mnie, jeśli ktoś 
podjął decyzje, że kadencja 
trwa 5 lat – powinna tyle 
trwać. Przedłużenie kaden-
cji nikomu nie pomoże. Te 
kolejne pół roku będzie peł-
ne niepewności. 

A jakie ma Pan posta-
nowienia na ten rok?

- Zrobić jeszcze więcej 
niż w roku poprzednim. 
Chciałbym także, żeby zo-
stało to zauważone. Mam 
nadzieje, że inwestycje już 
realizowane podniosą po-
ziom życia mieszkańców 
oraz że uda się pozyskać 
środki na nowe zadania.

Świadczenia rodzinne
Urząd Gminy w Sulmie-

rzycach realizuje ustawy, 
które są wsparciem dla ro-
dzin z dziećmi:

Świadczenia rodzin-
ne za okres od 01.01.2022 
r. do 31.12.2022 r. zostały 
wypłacone dla 241 rodzin.                   
Na wypłatę świadczeń ro-
dzinnych w 2022 roku do 
których zalicza się: zasiłek 
rodzinny wraz z dodatka-
mi, jednorazową zapomogę 
z tytułu urodzenia się dziec-
ka, świadczenie rodziciel-
skie, zasiłek pielęgnacyjny, 
świadczenie pielęgnacyjne, 
specjalny zasiłek opiekuń-
czy, składki na ubezpiecze-
nie emerytalne i rentowe, 
świadczenia z funduszu ali-
mentacyjny oraz koszty ob-
sługi powyższych świadczeń 
przeznaczono łączną kwotę 
1.253.369,24 zł.  

Urząd Gminy w Sulmie-
rzycach w 2022 r. realizował 
również ustawy, które są 
wsparciem dla gospodarstw 

domowych zgodnie z Rzą-
dową tarczą energetyczną:

• dodatek osłonowy, 
z którego skorzystało 683 
gospodarstw domowych 
a świadczeń wypłacono na 
łączną kwotę 456.023, 56zł;

• dodatek węglo-
wy, na który wpłynęło 1406 
wnioski, z którego na dzień 
31.12.2022 r. rozpatrzono 
pozytywnie 1066 wnio-
sków i wypłacono łączną 
kwotę dodatku węglowego                 
w wysokości 3.198.000 zł;

• dodatek dla go-
spodarstw domowych z ty-
tułu wykorzystywania nie-
których źródeł ciepła, na 
który wpłynęło 533 wnio-
sków, na dzień 31.12.2022 
r. rozpatrzono pozytywnie 
514 wniosków na łączną 
kwotę 1.307.000 zł.
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Z początkiem 2022 roku 
zakończono budowę świetli-
cy wiejskiej w Kodraniu. Do 
realizacji niniejszego zada-
nia przystąpiła firma Zakład 
Usług Budowlanych „WŁOD-
-BUD” Włodzimierz Micha-
lak z siedzibą w 98-355 Dzia-
łoszyn, Trębaczew, ul. Szkolna 
7. Świetlica posiada wewnętrz-
ną linię zasilającą, zewnętrzną 
instalację gazową z płytą fun-
damentową i zbiornikiem na 
gaz płynny, zewnętrzną insta-
lację kanalizacyjną ze zbior-
nikiem na ścieki, przyłącze 

wodociągowe oraz 13 miejsc 
postojowych.

Nowopowstały budy-
nek jest jednokondygnacyj-
ny, niepodpiwniczony, kryty 
blachodachówką z dachem 
dwuspadowym konstrukcji 
drewnianej. Budynek został 
wykonany w technologii tra-
dycyjnej.

Wartość zrealizowanej in-
westycji zamknęła się w kwo-
cie 899.991 zł. Kierownikiem 
świetlicy jest Katarzyna 
Koszur.

Świetlica w Kodraniu

Sołectwo na plus 

Gmina Sulmierzyce 
złożyła w marcu 2022 roku 
3 wnioski o przyznanie 
pomocy finansowej jed-
nostkom samorządu tery-
torialnego województwa 
łódzkiego w formie dota-
cji celowej, przeznaczonej 
na dofinansowanie zadań 
własnych gminy w zakresie 
realizacji małych projektów 
lokalnych w sołectwach, 
w ramach naboru „Sołec-
two na plus”.   3 sołectwa 
z naszej gminy w dniu 18 
lipca 2022 r. podpisały 
umowy na realizację zadań 
własnych.  Były to następu-
jące:  Sołectwo Bieliki - do-
tacja w wysokości 12  000, 
00 zł na zakup wyposażenia 
świetlicy wiejskiej (meble 
kuchenne oraz komputer), 
Sołectwo Dworszowice Pa-

koszowe - dotacja w wyso-
kości 12 000 zł na zakup wy-
posażenia świetlicy wiejskiej 
(ekspres do kawy, projektor 
z ekranem, odkurzacz, ze-
staw głośników z mikserem 
i mikrofonem), Sołectwo 
Kużnica - dotacja w wyso-
kości 12  000 zł na zakup 
wyposażenia świetlicy ( ro-
lety okienne, telewizor oraz 
projektor z ekranem). 

Dodatkowe wyposaże-
nie świetlic wiejskich oraz 
zakupiony sprzęt znacznie 
poprawi jakość funkcjono-
wania lokalnej społeczno-
ści, organizowanych zajęć 
i spotkań, wzmocni wię-
zi społeczne i integrację 
mieszkańców.

W marcu 2022r. zo-
stał złożony wniosek 
w ramach naboru „In-
frastruktura sołecka 
na plus” dla sołectwa 
Chorzenice. Na podsta-
wie podpisanej umo-
wy z Urzędem Mar-
szałkowskim w Łodzi 
w parku powstanie 
plac zabaw. Projekt ma 
na celu wybudowanie 
innowacyjnego mu-
zycznego placu zabaw 
dla dzieci w ramach 
którego zostaną za-
montowane następują-
ce urządzenia: 
Bębenki – 1 szt.
Cymbałki – 2 szt.
Głuchy telefon – 2 szt.
Panel muzyczny 
– 1 szt. 
Dzwonki – 1 szt. 
Dzwony rurowe 
– 1 szt. 
Wokół placu zostanie 
posadzony bukszpan 
w ilości 85 sztuk.
Gmina Sulmierzyce 
pozyskała na ten cel 
100 000 złotych. 

Zamiatarka 
wielofunkcyjna

W celu poprawy utrzy-
mania porządku dróg, 
chodników i terenów zie-
lonych Gmina Sulmierzy-
ce  zakupiła zamiatarkę 
wielofunkcyjną do cało-
rocznego utrzymania te-
renów zewnętrznych wraz 
z osprzętem. W/w zamia-
tarka przeznaczona jest do 
zamiatania ulic i chodni-
ków oraz posiada osprzęt 
do koszenia trawy wyko-
rzystywany w kompleksach 
parkowych. Dodatkowym 
wyposażeniem zamiatarki 
jest pług odśnieżny i posy-
pywarka soli i piasku, które 

są wykorzystywane w okre-
sie zimowym do odśnieża-
nia i należytego utrzymania 
powierzchni chodników 
i ścieżek pieszo-rowero-
wych na terenie gminy. Za-
kupiony sprzęt w znaczny 
sposób usprawni ogólne 
prace porządkowe na te-
renie gminy. Zamiatarkę 
dostarczyła firma HAKO 
POLSKA SP. z o.o ul. 
Czerwone Maki 63 30-392 
Kraków za łączną kwotę 
449 563,76 zł brutto.
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Termomodernizacja budynków komunalnych
W czerwcu 2022 r za-

kończyła się realizacja zada-
nia polegająca na komplek-
sowej termomodernizacji 
siedmiu budynków komu-
nalnych. Całość zadania wy-
konała firma Marcin Dzie-
dzicki F.U.H. „DZIEDZICKI 
z/s w Konopiskach. Ukoń-
czono termomodernizację 
budynków komunalnych 
w Eligiowie, Kuźnicy i Sul-
mierzycach. Budynki zyska-
ły nowe ogrzewanie gazowe, 
usunięto tzw. „śmieciuchy” 
co wpłynęło korzystnie na 
zmniejszenie emisji gazów 
zanieczyszczających śro-
dowisko. Dla zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię 
cieplną ściany budynków 
jak i stropy docieplono, oraz 
został zmodernizowany sys-
tem centralnego ogrzewa-
nia i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Budynek 
w Kuźnicy zyskał nowy dach 
w miejsce istniejącego, który 

często przeciekał, wymie-
niono stolarkę drzwiową. 
Ponadto w Sulmierzycach 
na budynku komunalnym 
została wykonana nowa 
konstrukcja dachu i po-
krycie z blachy, wymienio-
no również kompleksowo 
całą stolarkę okienną oraz 
drzwiową. 

Na budynku komunal-
nym w Dworszowicach Pa-
koszowych, wykonano do-
cieplenie ścian oraz stropu, 
wymianę stolarki okiennej, 
modernizację systemu cen-
tralnego ogrzewania i przygo-
towywania c.w.u. Piece węglo-
we ustąpiły miejsca kotłowni 
gazowej zlokalizowanej na ze-
wnątrz budynku tzw. kotłowni 
kontenerowej. 

Kolejny budynek ko-
munalny na którym zreali-
zowano roboty budowlane 
to budynek zlokalizowany 
w miejscowości Bogumiło-
wice. Miejsce przeciekającego 

stropodachu zastąpił cztero 
spadowy dach na konstrukcji 
drewnianej kryty blachą. Ter-
momodernizacją objęto ścia-
ny fundamentowe, ściany ze-
wnętrzne oraz strop. Budynek 
zyskał nową stolarkę okienną 
oraz drzwiową. Kotły węglo-
we zostały zastąpione kotłem 
gazowym zlokalizowanym 
w obudowie kontenerowej, 
zmodernizowana została in-
stalacjia c.o. oraz przygotowa-
nia c.w.u.

W budynku w miejsco-

wości Wola Wydrzyna, zaizo-
lowano oraz docieplono fun-
damenty. Zmodernizowano 
instalację c.o. i przygotowania 
c.w.u. Kotły węglowe ustąpiły 
miejsca centralnie wykona-
nej kotłowni gazowej, skąd 
zostało doprowadzone ciepło 
oraz ciepła woda użytkowa do 
lokali mieszkalnych. Termo-
modernizacji zostały podda-
ne ściany budynku. Wymia-
nie uległa również stolarka 
okienna oraz drzwiowa. Ist-
niejące pokrycie budynku 

zostało wymienione na bla-
chodachówkę, a na stropach 
pojawiła się wełna mineralna 
celem ich docieplenia.

Termomodernizacji pod-
dany został również budynek 
Urzędu Gminy w Sulmie-
rzycach gdzie wymienio-
na została stolarka okien-
na i drzwiowa, docieplono 
ściany fundamentowe oraz 
zewnętrzne, zainstalowano 
klimatyzację. Wykonano dach 
na budynku Urzędu Gminy 
w miejsce przeciekającego 
stropodachu. 

Realizacja całego zadania 
nie byłaby możliwa bez po-
zyskania środków zewnętrz-
nych. W ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na 
lata 2014 – 2020 ze środ-
ków Unii Europejskiej Gmi-
na Sulmierzyce pozyskała 
3.044.180,92 zł.
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Zakup agregatu 
prądotwórczego 

W ramach budowy zasi-
lania awaryjnego dla budynku 
Urzędu Gminy Sulmierzyce 
dokonano zakupu agregatu 
prądotwórczego ZGI 100 kVA 
wraz z montażem elektrycz-
nej wewnętrznej linii zasilają-
cej 0,4kV na działce nr ewid. 
1583/2 obręb Sulmierzyce, 
Dostawę i montaż wykona-
ła firma PRIT Sp.z.o.o., Sp.k. 

z siedziba w 98-332 Rząśnia, 
Stróża 50. Całkowity koszt 
inwestycji opiewa na kwotę 
157 440 zł. Zakupiony agregat 
pozwoli utrzymać stałe zasila-
nie w przypadku zaniku napię-
cia w sieciach energetycznych 
co usprawni obsługę petentów 
i pozwoli na nieprzerwaną pra-
cę Urzędu Gminy.

Beczka na wodę pitną
W związku z licznymi 

problemami z wodą pitną na 
terenie Gminy Sulmierzy-
ce podjęto decyzję o zakupie 
beczki na wodę pitną o po-
jemności 5000l, którą będzie 
dostarczana woda na potrzeby 
mieszkańców Gminy Sulmie-
rzyce w sytuacjach kryzyso-
wych tj: długotrwałych awarii 
sieci wodociągowych oraz 
w przypadkach gdy nastąpi 
pogorszenie parametrów wody 

stwierdzonych podczas wyko-
nywanych badań. Zakupiona 
beczka posiada niezbędne ate-
sty i certyfikaty umożliwiające 
dostarczanie mieszkańcom 
wody do celów pitnych. Becz-
ka została dostarczona przez 
PHU ,,AgroCOMASTER’’ SP. 
z o. o ul. Kościelna 79 42-609 
Tarnowskie Góry za kwotę 39 
237 zł brutto.

Budowa 100 szt. przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Gmina Sulmierzyce 28 
października 2022 r. podpi-
sała umowę z firmą ECO – 
TEAM Sp. z o.o. Sp.k.z siedzi-
bą w 42 – 202 Częstochowa, 
ul. Władysława Jagiełły 60 na 
realizację zadania pn. „Budo-
wa 100 sztuk przydomowych 
biologicznych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy 
Sulmierzyce”. Zakres prac 
obejmuje: dostawę, montaż 
i uruchomienie przydomo-

wych biologicznych oczysz-
czalni ścieków spełniających 
wymogi normy PN-EN 
12566-3:2005+A2:2013 lub 
równoważnej. Dostarczane 
urządzenia mają być kom-
pletnymi, fabrycznie nowy-
mi produktami. Inwestycja 
wyeliminuje problem braku 
dostępu do sieci kanaliza-
cji sanitarnej dla miesz-
kańców posesji, które ze 
względu na lokalizację nie 

mają możliwości przyłą-
czenia się do sieci.

Na realizację przed-
miotowej inwestycji Gmina 
Sulmierzyce pozyskała do-
finasowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład, Pro-
gram Inwestycji Strategicz-
nych w kwocie 2 850 000 zł, 
szacowana wartość inwe-
stycji 3 120 288,60 zł.

Scalenie lasu w Sulmierzycach
Na terenie gminy Sul-

mierzyce znajdowały się 
obszary leśne wymagające 
scalenia, które obejmowały 
cześć obrębu geodezyjne-
go Sulmierzyce o łącznej 
powierzchni przekraczają-
cej 58 ha. Scalane grunty 
charakteryzowały się wa-
dliwym kształtem działek, 
znacznym rozdrobnieniem, 
złym ukształtowaniem roz-
łogów. Taki stan wpływał 
niekorzystnie na prowadze-
nie racjonalnej gospodarki 
leśnej. Stąd też uzasadniona 
potrzeba rozpoczęcia pro-
cedury w 2018 r. scalenia 
w/w gruntów.

W trakcie postępo-
wania scaleniowego, wła-

ściciele nieruchomości 
mogli na każdym eta-
pie czynnie uczestniczyć 
w podejmowanych czyn-
nościach. W ramach skła-
dania wniosków właściciele 
gruntów mogli wnosić m. 
in. o zniesienie współwła-
sności, zwiększenie lub po-
mniejszenie powierzchni 
gospodarstwa.  Wszyscy 
uczestnicy mieli możliwość 
zapoznania się z projek-
tem scalenia gruntów oraz 
udziału w okazaniu no-
wych granic nieruchomości 
w terenie.

Zakończeniem proce-
dury jest wydana w dniu 12 
października 2022 r. decy-
zja Starosty Pajęczańskiego 

zatwierdzająca projekt sca-
lenia gruntów części obrębu 
Sulmierzyce. Powyższe pra-
ce miały na celu poprawę 
warunków gospodarowa-
nia w leśnictwie.   W wyni-
ku scalenia powstały nowe 
drogi, na których znajdują 
się obecnie zadrzewienia, 
wobec powyższego Gmina 
Sulmierzyce będzie prowa-
dzić prace mające na celu 
umożliwienie dojazdu wła-
ścicielom nieruchomości 
do powstałych działek. 

Nabycie nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego Gminy Sulmierzyce

W 2022 r. do zasobu 
mienia komunalnego Gmi-
ny Sulmierzyce została naby-
ta nieruchomość położona 
w miejscowości Sulmierzyce 
przy ul. Ogrodowej o nume-
rze ewidencyjnym nr 1583/1, 
za kwotę 300.000 zł. Nabyta 
nieruchomość zabudowana 
jest budynkiem, w którym 

mieściła się dawna siedzi-
ba Banku Spółdzielczego. 
Planuje się przeznaczyć 
w/w nieruchomość na po-
sterunek policji. Wobec 
powyższego w dniu 3 listo-
pada 2022 r. zostały prze-
prowadzone konsultacje 
społeczne z mieszkańcami 
Gminy Sulmierzyce, któ-

rzy w większości wyrazili 
aprobatę nad ideą utworze-
nia posterunku policji. Po-
wyższe działanie przyczyni 
się do zwiększenia bezpie-
czeństwa obywateli naszej 
gminy. 
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Budowa altan w Ostrołęce
We wrześniu 2022 roku 

Gmina Sulmierzyce doko-
nała zakupu wraz z mon-
tażem 3 sztuk altan przy 
budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Ostrołęka 
na działce nr ewid. 42.

Wykonanie altan po-
wierzono firmie: Usługi Sto-
larskie Michał Włodarczyk 

z siedzibą w Wola Wydrzyna 
34, 98-338 Sulmierzyce. Kwo-
ta zrealizowanej inwestycji 
wyniosła 50  000, 00 zł. Al-
tany mają posłużyć lokalnej 
społeczności, mieszkańcom 
Ostrołęki celem organizacji 
spotkań, różnego rodzaju  
warsztatów, imprez integra-
cyjnych, zabaw na świeżym 

powietrzu. Jedna z altan 
umiejscowiona została obok 
modrzewia w miejscu gdzie 
przed laty znajdował się dwór. 
To właśnie tam w ciszy i spo-
koju w cieniu drzewa można 
„zebrać myśli” i znaleźć spo-
kój ducha.

Fabrycznie nowy ciągnik
9 listopada 2022r. 

Gmina Sulmierzyce pod-
pisała umowę na dostawę 
fabrycznie nowego ciągni-
ka rolniczego John Deere 

6155M w zestawie z płu-
giem odśnieżnym. Zaku-
piony ciągnik jest wyko-
rzystany do zimowego 
i letniego utrzymania dróg 

oraz innych prac na terenie 
Gminy Sulmierzyce. Nowy 
sprzęt powiększy bazę ma-
szynową, a co się z tym 
wiąże pozwoli na szybsze 
i sprawniejsze prowadze-
nie prac, natomiast w se-
zonie zimowym przyczyni 
się do zapewnienia odpo-
wiedniego utrzymania 
dróg. Gmina Sulmierzyce 
wybrała najkorzystniejszą 
ofertę złożoną przez Wy-

konawcę, którym jest 
WANICKI SERWIS 

Sp. z o.o. ul. Myśle-
nicka 19 32 – 031 
Mogilany za cenę 
brutto 613 770 zł.

Kanalizacja Bielki
W październiku 2022r. 

zakończono prace związane 
z budową kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Bie-
liki. Zakres prac obejmował 
budowę  sieci kanalizacji 
sanitarnej z rur dn 200 PVC 
o łącznej długości 186,23 m 
wraz z przyłączami i stud-
niami betonowymi dn1000. 
Wykonano również odcinek 
rurociągu tłocznego z rur dn 
75 PE100 z przepompownią 

ścieków sanitarnych. Wyko-
nawcą w/w prac była firma 
,,Kaźmierczak’’ Przedsiębior-
stwo Robót Instalacyjno-In-
żynieryjnych Zbigniew Kaź-
mierczak Kosów ul. Główna 
92 97-310 Moszczenica. 
Łączna kwota przeznaczona 
na realizację przedsięwzięcia 
opiewała na kwotę 522.939,42 
zł brutto
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Przebudowa dachu na budynku 
SPGOZ w Sulmierzycach

Jesienią 2022 roku Gmina 
Sulmierzyce przygotowała do-
kumentację projektową dla za-
dania dotyczącego przebudowy 
budynku Samodzielnego Pu-
blicznego Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Sulmierzycach.

Prace remontowe obejmo-
wały: przebudowę pomiesz-
czeń w poziomie piwnicy, 
wykonanie nowej konstrukcji 
więźby dachowej, docieplenie 
stropu, wykonanie nowego 

pokrycia dachowego z blachy 
trapezowej, jak również no-
wego orynnowania i obróbek 
blacharskich, nadmurowanie 
istniejących kominów i ścian 
szczytowych ponad nową 
połać dachową, częściową 
rozbiórkę istniejących mur-
ków oporowych do wysokości 
poziomu terenu, likwidację 
pochylni do garażu poprzez 
wyrównanie poziomu terenu 
i uzupełnienie nawierzchni 

kostką betonową i wykonanie 
instalacji odgromowej.

Do wykonania przedmio-
tu zadania wyłoniono firmę 
„Włod- Bud” Włodzimierz 
Michalak z siedzibą w 98-355 
Działoszyn, Trębaczew, ul. 
Szkolna 7. 

Wartość umowna inwesty-
cji to 329 517 zł. Całość finan-
sowana  ze środków własnych 
gminy.

Rozbudowa ulicy Objazdowej 
W sierpniu 2022 roku 

odbyło się przekazanie placu 
budowy dla zadania inwe-
stycyjnego pn. „Rozbudowa 
drogi gminnej nr 109263E 
w miejscowości Sulmierzy-
ce”. Do realizacji przedsię-
wzięcia w drodze przetar-
gu została wybrana firma 
„HUCZ” Sp. z o.o. Sp.K. 
z siedzibą w 42-283 Boro-
nów, ul. Częstochowska 14.

Inwestycja ma za za-
danie połączenie ze sobą 
sieci dróg w Sulmierzycach 
tj. ulicy Objazdowej z ulicą 
Północną oraz ulicą Górną. 
Powstały ciąg komunika-
cyjny służyć będzie przede 
wszystkim dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców poprzez umożliwienie 
przejazdu z boku miejsco-

wości bez konieczności po-
ruszania się przez centrum. 

Biorąc pod uwagę bli-
skie położenie obiektów ta-
kich jak: plac targowy, sta-
dion, strzelnica, rozbudowa 
umożliwi odciążenie ruchu 
drogowego na drogach 
powiatowych nr P1500E 
i P1901E, co przyczyni się 
do poprawy warunków ko-
munikacyjnych w rejonie, 
a także zwiększenia bezpie-

czeństwa i komfortu uczest-
ników ruchu drogowego.

Na realizację przedsię-
wzięcia gmina pozyskała 
środki z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicz-
nych w kwocie 2.960.184 zł. 
Wartość całego projektu to 
4.541.601,11 zł

Droga w Bielikach
W wrześniu 2022 roku 

rozpoczęto prace związane 
z przebudową wewnętrz-
nej drogi dojazdowej do pól 
w miejscowości Bieliki. Zada-
nie to zostało podyktowane 
potrzebami mieszkańców, 
a jego realizacja pozwoli na 
poprawę komfortu jazdy, 
a także przyczyni się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego.

Do wykonania zada-
nia wyłoniono firmę P.U.H. 
„DOMAX” Arkadiusz Mika 
z siedzibą w 42-283 Boronów 
ul. Grabińska 8. Zakres prac 
dla niniejszej inwestycji obej-
mował rozbiórkę istniejącej 
konstrukcji jezdni i budowę 
nowej o szerokości 4,5 m, 
budowę nowej nawierzchni 

bitumicznej, budowę pobo-
cza utwardzonego z kostki 
betonowej o szerokości 1,2 m, 
budowę pobocza z kruszywa 
łamanego o szerokości 0,75 
m, budowę zjazdów z kostki 
betonowej do działek zabu-
dowanych, wykonanie ozna-
kowania pionowego. Długość 
przebudowywanego odcinka 
wynosi 1054,96 m.

Na realizację tego zada-
nia Gmina Sulmierzyce prze-
znaczyła kwotę 1.540.640 zł. 
Pozyskano środki z budżetu 
Województwa Łódzkiego na 
modernizację dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych 
w kwocie 338 259,12 zł.
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Budowa budynków gospodarczych 
w Dworszowicach Pakoszowych i Bogumiłowicach

W 2022 roku zostały 
pobudowane dwa budynki 
gospodarcze: jeden przy świe-
tlicy wiejskiej w miejscowości 
Dworszowice Pakoszowe, 
drugi przy świetlicy w miejsco-

wości Bogumiłowice. Oba bu-
dynki zostały wykonane z płyt 
betonowych, pokryte blachą, 
ocieplone styropianem, za-
montowano okna, drzwi oraz 
bramy garażowe, wewnątrz 

podłoże utwardzono kostką 
betonową. Całość inwestycji 
wykonana została przy po-
mocy pracowników gospo-
darczych Gminy Sulmierzyce, 
sfinansowana ze środków wła-

snych gminy. Nowo powstałe 
pomieszczenia będą stanowiły 
dodatkową przestrzeń do prze-
chowywania narzędzi ogrodni-
czych, urządzeń oraz sprzętów 
będących własnością stowarzy-

szeń. Pomogą w utrzymaniu 
porządku i zachowaniu este-
tyki terenu wokół budynków 
świetlic wiejskich.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sulmierzycach
Uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Sulmierzycach 
mogą cieszyć się odremon-
towanym placem zabaw. 
Ze względu na zużytą na-
wierzchnię oraz uszkodzone 
urządzenia konieczne było 
podjęcie zadania pn. „Rozbu-
dowa i przebudowa miejsca 

sportowego i placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej 
w Sulmierzycach”. 

Z początkiem paździer-
nika 2022 roku firma „CO-
LOR-SPORT” S.C. Adam 
Wilk, Waldemar Kosiorowski 
z siedzibą w 43-155 Bieruń, 
ul. Warszawska 299 przystą-

piła do prac remontowych, 
które obejmowały: wymianę 
istniejącej nawierzchni na 
nawierzchnię amortyzu-
jącą z poliuretanu, remont 
uszkodzonych urządzeń 
– domku zabawowego, bu-
jaka „konika”, bujaka „mo-
toru”, mostka, podwójnej 

huśtawki wagowej oraz du-
żego zestawu zabawowego, 
montaż nowych urządzeń 
– huśtawki „bocianie gniaz-
do”, dwóch karuzel i tablicy 
„kółko i krzyżyk”, częściową 
wymianę starych urządzeń 
placu zabaw i urządzeń ma-
łej architektury. Zapewniło 

to możliwość bezpiecznego 
korzystania z placu zabaw, 
a montaż nowych urządzeń 
przyczynił się do zwiększe-
nia jego atrakcyjności. Koszt 
niniejszej inwestycji zamknął 
się w kwocie 284.500 złotych.
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Droga w Dworszowicach 
Pakoszowych

We wrześniu 2022 roku 
zakończyły się prace zwią-
zane z wykonaniem zadania 
pn. „Remont drogi gminnej 
nr 109208E o długości 1040 
m na działce 1124 obręb 
Dworszowice Pakoszowe”.

W wyniku postępo-
wania o udzielenie zamó-
wienia publicznego do 
realizacji przedmiotowego 
zadania wybrano firmę 
„BITUM” Sp. z o.o. z siedzi-
bą w 42-700 Lubliniec, Li-
pie Śląskie, ul. Cegielniana 
20. Inwestycja polegała na 
remoncie jezdni bitumicz-
nej z zachowaniem jej sze-

rokości 4,5 m oraz remon-
cie poboczy obustronnym 
o szerokości 0,75 m po-
przez umocnienie granula-
tem asfaltowym.

Warto zaznaczyć, iż 
realizacja niniejszej inwe-
stycji odbyła się dzięki do-
finansowaniu ze środków 
budżetu Państwa Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg 
w kwocie 259.176 zł. Całko-
wita wartość przedsięwzię-
cia wyniosła 599.369,69 zł.

Budowa stacji wodociągowej na działce nr ewid. 
283/3 położonej w msc. Piekary gmina Sulmierzyce

W lipcu 2022 roku zakoń-
czyła się realizacja inwestycji 
pn. „Budowa stacji wodocią-
gowej na działce nr ewid. 283/3 
położonej w msc. Piekary gmi-
na Sulmierzyce”, zakres prac 
obejmował:

- 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,

- budowę zewnętrznych 
zbiorników na wodę czystą 
o pojemności 200m3 każdy,

 - budowę zewnętrznych 
przewodów (sieci i instalacji) 
wodociągowych, kanalizacyj-
nych oraz elektroenergetycz-
nych z latarniami niezbędnych 
do funkcjonowania obiektu,

- budowę studni przele-
wowej,

- budowę zbiorników bez-
odpływowych na ścieki sani-
tarne i ścieki z chlorowni,

- budowę utwardzenia 
terenu (nawierzchnia z kostki 
betonowej),

- wykonanie ogrodzenia ze 
stalowych paneli systemowych.

Gmina Sulmierzyce pozy-
skała na realizację przedmio-
towej inwestycji dofinanso-

wanie w kwocie 1 000 000 zł 
z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, całkowi-
ta wartość  zadania wyniosła 
2  808  132,80 zł. Nowopow-
stała stacja uzdatniania wody 
zlokalizowana jest przy ul. 
Polnej w miejscowości Pie-
kary. Należy wskazać że jest 
to pierwsza ulica w tej miej-
scowości.

Dokończnie budynku strzelnicy
W lutym 2022 roku za-

kończono budowę budynku 
strzelnicy sportowej, zlokali-
zowanej w miejscowości Sul-
mierzyce przy ulicy Targowej. 
22 czerwca 2021 roku, została 
podpisana umowa   na reali-
zację zadania obejmującego 
dokończenie budowy budyn-
ku strzelnicy sportowej wraz 
z torem aktywności fizycznej 
i zagospodarowaniem terenu 
w miejscowości Sulmierzyce. 
W postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publiczne-
go została wyłoniona firma 
„EMOS” Emil Siewier z sie-
dzibą w 97- 565 Lgota Wielka, 
Krzywanice 34.

Budynek wykonany jest 
z użyciem najnowszych tech-
nologii. Szczelnie zamknięta 
konstrukcja, zastosowanie 
wentylatorów oraz systemów 
wygłuszających sprawił, że 
strzelnica nie generuje hałasu 

na zewnątrz. W środku znaj-
dziemy 6 stanowisk strzelec-
kich ze stałą linią ognia 100 
m oraz zmienną linią ognia   
w zakresie 25- 100 m, umoż-
liwiającą strzelanie z każdego 
rodzaju broni. W części strzel-
nicy poza torami znajdują 
się pomieszczenia: magazyn-
ku broni i tarcz, wydawania 
broni, oczekiwania, obsługi, 
pomieszczenia biurowa oraz 
komunikacja i węzeł sanitar-
ny, również z WC dla osób 
niepełnosprawnych.

Dodatkowo w budynku 
powstało kilkanaście garaży 
komunalnych. Obiekt dosto-
sowany jest dla osób niepeł-
nosprawnych ruchowo. Na 
zewnątrz budynku wybudo-
wano parking na 60 miejsc, tor 
aktywności fizycznej – dosto-
sowany do każdej grupy wie-
kowej oraz elementów małej 
architektury.

Inwestycja kosztowała 
prawie 10 mln złotych . Gmi-
na Sulmierzyce pozyskała na 
ten projekt dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Łódzkie-
go, w ramach projektu pn.: 
„Walory Krainy Wielkiego 
Łuku Warty podstawą roz-
woju turystyki kulturowej 
i aktywnej w gminie Sulmie-
rzyce” w poddziałaniu VI.2.1 
Rozwój gospodarki turystycz-
nej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014- 2020 
w kwocie 4 904 915,94 zł. 

Strzelnica już działa ko-
mercyjnie, wszyscy zaintere-
sowani mogą uczęszczać na 
zajęcia, w tym również mło-
dzież szkolna.
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Iniekcja fundamentów gorzelni w Chorzenicach
W lipcu 2022 roku na 

wniosek Gminy Sulmierzy-
ce Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego 
przyznał środki finansowe 
w kwocie 89.082 zł na reali-
zację zadania pn. „Wykona-
nie izolacji przeciwwilgo-
ciowej ścian murowanych 
metodą przepony poziomej 
w budynku gorzelni w ze-
spole dworsko-parkowo-fol-
warcznym w Chorzenicach”. 
Działanie to ma na celu 
ochronę dziedzictwa lokal-

nego, jakim jest zabytkowy 
budynek gorzelni wybudo-
wany w 1886 roku.

Prace będą polegały na 
nawiercaniu ścian muro-
wanych budynku i wypeł-
nianiu otworów płynem 
iniekcyjnym, który ma za-
bezpieczyć budynek przed 
przenikaniem wilgoci.

Całkowity koszt przed-
sięwzięcia oscyluje w grani-
cach 240 tysięcy złotych.

Montaż fotowoltaiki 
Gmina Sulmierzyce na 

początku 2022 r. przystąpiła do 
realizacji przedsięwzięcia zwią-
zanego z montażem odnawial-
nych źródeł energii – ogniw 
fotowoltaicznych. Wysokość 
dotacji dla Wnioskodawcy na 
realizację przedsięwzięcia wy-
nosi odpowiednio:

1) dla instalacji o mocy 
maksymalnie 5 kW -5% mocy 
do +25% mocy – 80% kosz-
tów kwalifikowanych przed-
sięwzięcia (udokumentowa-
nych fakturami/rachunkami) 
nie więcej niż 24.000 zł brutto, 
z zastrzeżeniem, że kwota do-
finansowania nie może prze-
kroczyć kwoty 4.800 zł brutto 
na 1 kW,

2) w przypadku zakupu 
i montażu inwertera przysto-
sowanego do instalacji o mocy 
10 kW kwota dotacji wzrasta 
o 2.000 zł brutto – 80% kosz-
tów kwalifikowanych przed-
sięwzięcia.

Nabór wniosków trwał do 
31 marca 2022 r., 609 miesz-
kańców podpisało umowy na 
montaż instalacji fotowolta-
icznych z dotacji gminnej. 
Całość sfinansowana została 
ze środków własnych gminy 
w kwocie prawie 15 240 506, 
18 zł. 

Budowa budynku przychodni 
SP GOZ w Sulmierzycach

Gmina Sulmierzyce 
opracowała dokumentację 
projektową na wybudo-
wanie nowego budynku 
przychodni Samodzielne-
go Publicznego Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Sul-
mierzycach wraz z elek-
tryczną wewnętrzną linią 
zasilającą, instalacją kanali-
zacji sanitarnej, przyłączem 
wodociągowym, budową 
hydrantu, zewnętrzną in-
stalacją wodociągową, in-
stalacją kanalizacji deszczo-
wej, zewnętrzną instalacją 
C.O., zewnętrzną instalacją 

C.W.U. z cyrkulacją i ze-
wnętrzną instalacją grzew-
czą zasilającą nagrzewnice.

Na realizację budowy 
nowego budynku przy-
chodni gmina pozyskała 
dofinansowanie z II Edy-
cji Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu In-
westycji Strategicznych 
w kwocie 2.252.000 zł. Cał-
kowity koszt inwestycji ma 
się zamknąć w kwocie 3 028 
737,41 zł.
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Dbamy o zdrowie mieszkańców 
Od kilku lat mieszkań-

cy gminy Sulmierzyce mają 
możliwość korzystania z pro-
gramów zdrowotnych finan-
sowanych z budżetu gminy. 
Finansowanie obejmuje za-
biegi z zakresu  rehabilitacji, 
konsultacje i porady specja-
listyczne dietetyka, lekarza 
ginekologa z możliwością 
wykonania badania ginekolo-
gicznego – usg, a także bada-
nia ultrasonograficzne brzu-
cha, ślinianek, tarczycy, szyi, 
jąder, dołów podkolanowych 
oraz zmian powierzchnio-
wych. Od września tego roku 
oferta usług medycznych zo-
stała poszerzona o możliwość 
porad i konsultacje alergolo-
giczne. 

Dodatkowo realizowany  
jest „Program profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawcza-
ka ludzkiego (HPV) na lata 
2018 – 2022”, który skierowa-
ny dla dzieci w wieku 13 lat. 
W ramach programu podaje 
się dwie dawki dziewięciowa-
lentnej szczepionki przeciw 
wirusowi brodawczaka, któ-
ra rekomendowana jest jako 
skuteczne działanie w zakre-
sie profilaktyki pierwotnej 
raka szyjki macicy.

Kolejnym, koordyno-
wanym przez Gminę Sul-
mierzyce programem zdro-
wotnym jest, dedykowany 
dla najmłodszych,  „Gmin-
ny Program profilaktyki 
próchnicy dla dzieci”, Dzie-
ci w wieku od 5 do 13 lat 
mają zapewnioną darmową 
profilaktykę stomatologicz-
ną, która odbywa się w ga-
binecie stomatologicznym 
w budynku Szkoły Podsta-
wowej w Sulmierzycach.

Jak co roku Gmina Sul-
mierzyce ogłosiła, że prze-
znacza środki na program 
zdrowotny pn. Szczepienia 
ochronne przeciw grypie”. 
W roku 2022 wyłonionym 
w drodze konkursu reali-
zatorem programu został  
Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Sulmierzycach. Program 
oferuje darmową szczepionkę 
dla mieszkańców gminy Sul-
mierzyce, którzy nie zostali 
ujęci jako grupa uprzywilejo-
wana według Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 27 
sierpnia 2021 r. 

Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Sulmierzycach jest pod-

miotem leczniczym zarządza-
nym przez gminę. Pacjenci 
mogą skorzystać z osobistej 
porady lekarza, poprze-
dzonej rejestracją podczas 
której zostaje wyznaczona 
godzina wizyty w dni pra-
cy, czyli od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 
800 do 1800. Istnieje również 
możliwość teleporady, bądź 
wizyty domowej. SPGOZ 
posiada szeroką kadrę pra-
cowników - 6 lekarzy, 4 
pielęgniarki,  położną oraz 
rejestratorkę, którzy świad-
czą usługi i porady według 
ustalonego grafiku. W cią-
gu miesiąca realizowanych 
jest od 1200 do nawet 1600 
porad lekarskich. We wrze-
śniu bieżącego roku było 
ich 1420.  Liczba wszyst-
kich osób na dzień 30 wrze-
śnia 2022 r. jest 3909, w tym 
osób spoza terenu gminy 
Sulmierzyce jest 401. Po-
nadto, dla wszystkich osób  
zainteresowanych prowa-
dzone są szczepienia prze-
ciw COVID-19 w ramach 
NFZ .

Kanalizacja Dworszowice 
Pakoszowe - Ostrołęka

Gmina Sulmierzyce re-
alizuje zadanie pn.: „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami w miejsco-
wości Ostrołęka, Dworszo-
wice Pakoszowe i Bogumi-
łowice, gm. Sulmierzyce”, 
w wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia 
publicznego do realizacji 
przedmiotowego zadania 
wybrano firmę P.B. „Budo-
mont” Sp. z.o.o. z siedzibą 
w 35- 205 Rzeszów, ul. Przy 
Torze 1.

Zakres prac obejmuje 
skanalizowanie miejscowo-
ści Dworszowice Pakoszo-

we i Ostrołęka i włączenie 
sieci kanalizacyjnej do ist-
niejącego kolektora w miej-
scowości Bogumiłowice.

Budowana jest sieć 
kanalizacji grawitacyjnej 
o długości ok 7 500 m, wraz 
z 251 przyłączami,  ciśnie-
niowej ok. 1 600 m. oraz 
5 szt. pompowni ścieków. 
Całość zadania opiewa 
na kwotę 9 844 231, 94 zł.   
Planowany termin zakoń-
czenia prac i oddanie do 
użytkowania ma nastąpić 
w czerwcu 2023 r.

INFORMACJE
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Gminny Żłobek „Magiczna Kraina”
W miesiącu listopadzie 

2022 r. zakończono realizację 
inwestycji pn. „Budowa żłob-
ka w technologii pasywnej 
w miejscowości Sulmierzyce”. 
Koszt budowy budynku opie-
wa na kwotę 4 500 924,30 zł 
brutto. Na realizację przed-
miotowej inwestycji Gmina 
Sulmierzyce pozyskała do-
finansowanie w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014 
– 2020 ze środków Unii 
Europejskiej w kwocie do 
3.226.691,09 zł. Pozostała 
kwota finansowana jest ze 
środków własnych Gminy 
Sulmierzyce.

Wójt Gminy podejmując 
decyzję o budowie nowych 
obiektów, czy też remoncie już 
istniejących zawsze kieruje się 
dobrem mieszkańców swojej 
Gminy. Nie inaczej jest tym 
razem kiedy to podjęta została 
decyzja o wybudowaniu żłob-
ka, czyli miejsca dla najmłod-
szych mieszkańców Gminy. 
Miejsca gdzie nasi najmłodsi 
obywatele będą stawiać swoje 
pierwsze kroki, gdzie zostaną 
otoczeni ciepłem i opieką jak 
w domu rodzinnym.

Żłobek zaprojektowano 
do przyjęcia 72 dzieci, 4 grupy 
maluchów po około 18 dzieci 
każda.

W realizowanym budyn-
ku znajdują się 4 sale każda 
z podporządkowanym sanita-
riatem oraz pomieszczeniem 
porządkowym. W obiekcie 
zaprojektowano pokój matki 
z dzieckiem, szatnię, pomiesz-
czenia techniczne. Teren wo-
kół obiektu został utwardzony, 
powstały tam miejsca parkin-
gowe jak i oświetlenie. 

Z dniem 1 grudnia 2022 
r. Gminny Żłobek „Magicz-
na Kraina” w Sulmierzycach 
rozpoczął swoją działalność. 
Funkcję dyrektora powierzo-
no Pani Agnieszce Miśkiewicz. 
Obecnie do Żłobka przyjętych 
jest 41 dzieci, w tym 4 w wie-
ku do 12 miesięcy. Opieka 
nad dziećmi sprawowana jest 

przez 10 opiekunek w godzi-
nach od 6:30 do 16:30.

Opłaty za pobyt i wyży-
wienie ustalone zostały przez 
Radę Gminy Sulmierzyce 
w uchwale Nr LII/349/22 
z dnia 1 sierpnia 2022 r.  Są one 
zgodne z założeniami realizo-
wanego projektu pn. „Wspar-
cie aktywności zawodowej 
rodziców w Gminie Sulmie-
rzyce” w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, działanie 
X.1 Powrót na rynek pracy 
osób sprawujących opiekę nad 
dziećmi w wieku do lat 3, 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, z których wyni-

ka, że maksymalna miesięczna 
kwota opłat za pobyt i wyży-
wienie dzieci w żłobku pobie-
rana od rodziców/opiekunów 
prawnych nie może przekro-
czyć miesięcznie 240,34 zł, 
z czego:

- maksymalna dzienna 
opłata za wyżywienie dziecka 
w żłobku wynosi 6 zł, przy 
czym miesięczna kwota opłaty 
za wyżywienie nie może prze-
kroczyć 126 zł,

- miesięczna opłata za po-
byt dziecka w żłobku do 10 go-
dzin dziennie wynosi 114,34 zł 
– jest to kwota stała, niezależ-
na od obecności dziecka.

Warto dodać, że pozyska-
ne w ramach wspomnianego 
wyżej projektu środki finan-

sowe mają wpływ nie tylko 
na zmniejszenie kosztów po-
noszonych przez rodziców, 
ale pozwalają również pokryć 
znaczną część wynagrodzenia 
zatrudnionych pracowników. 
Ponadto część środków prze-
znaczona została na doposa-
żenie żłobka. Wartość całego 
projektu wynosi 1 922 736,36 
zł, w tym pozyskane fundusze 
to 1 749 736,08 zł.

Przypominamy, że re-
krutacja dzieci do Gminnego 
Żłobka „Magiczna Kraina” 
w Sulmierzycach jest rekruta-
cją ciągłą, co oznacza, że wnio-
ski o przyjęcie można składać 
przez cały rok.
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Tchnęliśmy w gminę nowego ducha

Za nami kolejny rok 
w samorządzie. Jak go 
Pan ocenia względem po-
przednich lat?

- Jeśli chodzi o inwesty-
cje, nie był to zły rok. Część 
zadań została zrealizowana, 
inne są w toku. Dla mnie 
najważniejszy był mon-
taż paneli fotowoltaicznych 
w 600 gospodarstwach do-
mowych na terenie gminy. 
Była to inwestycja o dużej 
wartości, bo sięgająca 17 
milionów złotych. Chęt-
nych było jeszcze więcej. 
Ci, którzy nie załapali się na 
to rozdanie, będą musieli 
chwilę poczekać. 

Dlaczego Odnawialne 
Źródła Energii są dla Pana 
tak ważne?

- Gmina dofinansowa-
ła fotowoltaikę dla miesz-
kańców w znacznej kwocie. 
Średnio instalacja 5KW 
kosztuje ok. 30 tys. zł, a ⅔ 
tej kwoty dołożyła gmina. 
Każdy mieszkaniec, który 
skorzystał z tego rozwiąza-
nia, ponosi teraz mniejsze 
koszty związane z energią 
elektryczną. 

No tak, energia jest co-
raz droższa…

- Chcieliśmy po pro-
stu obniżyć mieszkańcom 
koszty codziennego funkcjo-
nowania. Po pierwszym okre-
sie rozliczeniowym rachunki 
mieszkańców już spadły, 
to duża ulga. Inwestycja 
w OZE to przyszłość. My-
ślę, że kolejnymi rozwiąza-
niami będą pompy ciepła 
i magazyny energii. Naj-
gorzej jest ze stanem sieci 
energetycznych. One od-
stają od XXI wieku i mamy 
z tym problemy.

Czy podejmowane są 
z związku z tym jakieś 
działania?

- Chcemy, aby Polskie 
Sieci Energetyczne włą-
czyły się w tę ekorewolucję.  
Oferujemy współpracę, tak-
że w zakresie finansowym. 
W sieci są zawyżone na-
pięcia i wtedy, kiedy foto-
woltaika jest najbardziej 
efektywna – sieć się wyłą-
cza. Wójt trzyma rękę na 
pulsie i jest w stałym kon-
takcie z Polskimi Sieciami 
Energetycznymi. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że gdy 
fotowoltaika powstanie na 
kolejnych domach, a mowa 
tu nawet o kolejnych 400 
gospodarstwach, sytuacja 
ta pogorszy się jeszcze bar-
dziej. Mamy nadzieję, że 
współpraca będzie efektyw-
na. Pierwsze modernizacje 
już zostały przez PSE zre-
alizowane. Fotowoltaika to 
jednak nie wszystko. Nadal 
dofinansowujemy wymia-
nę pieców, choć obecnie 
ludzie zmieniają wnioski. 
W kolejce mamy ponad sto 
gospodarstw. Ludzie inwe-
stują w gaz i pompy ciepła. 
Mamy nadzieję, że uda nam 
się to załatwić w najbliż-
szych miesiącach.

Dla mieszkańców waż-
ne są także niewidoczne 
inwestycje, schowane pod 
ziemią…

- Spodziewam się, że 
ma redaktor na myśli infra-
strukturę wodno-kanaliza-
cyjną, którą wciąż rozwija-
my. Aktualnie w tej materii 
działamy w Dworszowi-
cach Pakoszowych, a także 
Ostrołęce. Czekają Piekary 
i Wola Wydrzyna, ale te 
miejscowości także mamy 

w planach. Otrzymaliśmy 
też dofinansowanie z Pol-
skiego Ładu na przydomo-
we oczyszczalnie ścieków. 
Ponad 100 gospodarstw 
domowych będzie skanali-
zowanych indywidualnie. 
Tam, gdzie nie ma ekono-
micznego uzasadnienia 
podłączenia do sieci – to 
dobra alternatywa. 

A jeśli chodzi o inwe-
stycje drogowe? Ostatnio 
ich trochę było.

- Nie zaniedbujemy tego 
obszaru. Modernizujemy 
drogi gminne. Kilka dróg 
zostało wyremontowanych 
m.in w Dworszowicach Pa-
koszowych. Mamy również 
dofinansowanie na kolejne 
inwestycje m.in. moderni-
zacje dojazdu do Strzelnicy 

i Placu Targowego. Jest wy-
łoniony wykonawca, trwa-
ją prace przygotowawcze. 
Gorzej utrzymane są drogi 
powiatowe.

Wspomniał Pan, że 
chcecie zrobić drogę do-
jazdową do strzelnicy. 
W końcu udało się otwo-
rzyć ten obiekt. To jeden 
z najlepszych tego typu 
obiektów.

- Wielu mieszkańców 
myśli, że strzelnica była prio-
rytetem, ale to nieprawda. 
Był program z województwa 
na pakiet zadań o wartości 
4,8 mln zł. W ramach tego 
projektu wyremontowaliśmy 
Plac Turskiego czy otoczenie 
zbiornika Dygudaj. W tym 
pakiecie był także budynek 
strzelnicy z garażami. Te 

garaże są nam potrzebne, 
bo gmina ma sporo sprzę-
tu, którego nie było gdzie 
trzymać. Warunek był taki, 
że musiała powstać strzel-
nica. Instruktorzy, którzy 
odwiedzają naszą strzelni-
cę zwracają uwagę, że poza 
nami, lepszy obiekt w skali 
kraju ma tylko Wrocław 
i Bydgoszcz. To są dla nas 
naprawdę miłe słowa. Cie-
szę się, że mamy się czym 
pochwalić.

Kolejna ważna in-
westycja, która została 
zakończona to żłobek. 
Obiekt funkcjonuje od 
grudnia.

- Udało nam się stwo-
rzyć w południowej części 
Sulmierzyc strefę oświatową. 
Była szkoła, wybudowaliśmy 
nowoczesne przedszkole pa-
sywne, a niedawno ruszył 
żłobek, który pomieści 72 
dzieci. Zainteresowanie jest 
spore – nie tylko z gminy 
Sulmierzyce. Chcemy za-
trzymać młodych ludzi, 
bo to oni są przyszłością. 
Chcemy, żeby mieli warun-
ki do opieki nad dziećmi, 
żeby było ich u nas więcej.

Podejmowane są w tej 
kwestii jeszcze jakieś kroki?

- Rozważamy temat 
mieszkalnictwa. Wiemy, że 
nie każdego stać na budowę 
domu. Myślimy o budow-
nictwie wielorodzinnym na 
miarę czasów. To na razie 
tylko plany. 

Mówimy dużo o dzie-
ciach, ale na terenie gminy 
Sulmierzyce są także senio-
rzy, którzy aktywnie dzia-
łają i nie możemy o nich 
zapominać.

Z Tadeuszem Kruszyńskim, przewodniczącym Rady Gminy w Sulmierzycach, o inwestycjach i planach na przy-
szłość, rozmawia Sławomir Rajch

Tadeusz Kruszyński, przewodniczący Rady Gminy 
w Sulmierzycach przekonuje, że aby się dobrze żyło 
potrzebna jest przede wszystkim zgoda
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- Mamy dwie organizacje 
seniorskie. Stowarzyszenie 
Seniorów, które funkcjonuje 
od lat, a teraz jest także Klub 
Seniora w budynku po daw-
nej bibliotece. Można tam 
przyjść i spędzić miło czas 
w towarzystwie innych osób.

Seniorzy często korzy-
stają także z usług medycz-
nych. Trwa rozbudowa 
Ośrodka Zdrowia w Sulmie-
rzycach?

- Tak, jak ważna jest 
oświata, tak również bar-
dzo ważny jest obszar 
ochrony zdrowia. Oprócz 
podstawowej oferty zdro-
wotnej mieszkańcy mają 
dostęp do rehabilitacji, 
stomatologa czy dietetyka. 
Wachlarz usług jest spory 
i staramy się go stale posze-
rzać. W związku z tym ist-
niejący Ośrodek Zdrowia 
musi zostać rozbudowany. 
Dostaliśmy na to środki 
z Polskiego Ładu. Spra-
wa jest w toku i myślę, że 
w tym roku uda się dopiąć 
tę inwestycję do końca.

W sąsiedztwie nowej 
strzelnicy jest plac targowy, 
który od kilku lat spełnia 
swoją funkcję. Zaintereso-
waniem handlem i impreza-
mi jest spore.

- Plac jest ważnym miej-
scem, które promuje naszą 
gminę. Nie wprowadzamy 
opłat za miejsce do handlu. 

To są miejsca pracy i wygo-
da dla mieszkańców. Każdy 
może przyjść, potargować 
się i kupić to, czego potrze-
buje. To także ważny punkt 
spotkań.

Gmina zadbała rów-
nież o to, aby urząd wyglą-

dał, jak należy. Zmienia się 
także centrum Sulmierzyc.

- Wiele budynków było 
modernizowanych i w koń-
cu przyszła kolej na urząd. 
Priorytetem były obiekty 
służące mieszkańcom – 
strażnice, świetlice, szkoły. 
Jeśli chodzi o centrum, to 
uzyskaliśmy 150 tys. zł na 

rewitalizację parku. Myślę, 
że wiosną będzie naprawdę 
pięknie.

Początek roku to czas, 
kiedy stawiamy sobie nowe 
cele. Jakie ma Pan plany 
i postanowienia na 2023 
rok?

- Chciałbym, żeby roz-
poczęte inwestycje zostały 
sfinalizowane. Jeśli chodzi 
o finanse gminy, liczymy na 
wsparcie ze strony rządowej 
i województwa. Chciałbym 
podziękować w imieniu rady 
i swoim tym wszystkim, 
którzy nas wspierają. Cho-
dzi tutaj o przewodniczącą 

Sejmiku Wojewódzkiego 
Iwonę Koperską, jak rów-
nież Krzysztofa Ciebiadę 
i posła Pawła Rychlika. Są 
to ludzie, którzy pomagają 
gminie Sulmierzyce i pod-
suwają pomysły. Motywują 
nas do działania i zachęcają 
do realizacji różnych zadań, 
z udziałem środków ze-
wnętrznych.

Co pan myśli patrząc 
na gminę, gdy wspomina 
pan swoje początki w samo-
rządzie? Sulmierzyce bar-
dzo zmieniły się przez te 
lata.

- Udało się nam tchnąć 
nowego ducha w gminę. 
Wiele rzeczy załatwiliśmy, 
jak choćby rondo w centrum, 

od którego zaczynaliśmy. To 
satysfakcjonuje człowieka. 
Staramy się korzystać z moż-
liwości, na jakie pozwala bu-
dżet. Mamy zadłużenie, ale to 
nic nie przeszkadza, rozwija-
my się dalej. 

Dobrze się żyje w Sul-
mierzycach?

- Na pewno są tacy, którzy 
powiedzą, że nie. Myślę jed-
nak, że w ogólnym znacze-
niu tego słowa – ludziom 
żyje się tu dobrze. Mamy 
elektrownie, kopalnie, dwie 
duże firmy. Mówiąc krót-
ko, jest praca. Jest żłobek, 
przedszkole, szkoły, liczne 
stowarzyszenia i koła zain-
teresowań. Można się tutaj 
rozwijać. 

Ale by się dobrze żyło po-
trzebna jest zgoda, bo ona bu-
duje. Dlatego chciałbym po-
dziękować radnym i wójtowi, 
za bardzo dobrą współpracę.  
Dziękuję za zaangażowanie 
i liczne pomysły.

- Myślimy o budownictwie wielorodzinnym na miarę czasów – zapowiada szef Rady Gminy Tadeusz Kruszyński

„Chcemy zatrzymać młodych 
ludzi, bo to oni są przyszłością. 
Chcemy, żeby mieli warunki do 
opieki nad dziećmi, żeby było 
ich u nas więcej”
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
27 czerwca 2022 roku 

w sali bankietowej „Jaśmi-
nowy Dworek” w Dyguda-
ju odbyła się uroczystość 
jubileuszowa połączona 
z wręczeniem medali nada-
nych przez Prezydenta RP  
„Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” dla szesnastu 
par małżeńskich z terenu 
gminy Sulmierzyce, któ-
re w związku małżeńskim 
przeżyły wspólnie 50 lat..

Medalami zostali uho-
norowani:   Anna i Henryk 
Białek z   Chorzenic, Jan 
i Teresa Czołnowscy z Woli 
Wydrzynej,   Teresa i Jerzy 

Kierasińscy z   Eligiowa, 
Teresa i Bogdan Kołodziej-
czyk z Sulmierzyc,   Halina 
i Marian Koszur z Cho-
rzenic, Jadwiga i Tadeusz 
Maciaszek z Sulmierzyce,   
Dorota i Roman Nocoń 
z Sulmierzyce,  Teresa i Mi-
rosław Papierz z Dworszo-
wic Pakoszowych, Teresa 
i Aleksander Raczyńscy 
z Piekar, Maria i Leopold 
Różańscy z Woli Wydrzy-
nej, Zofia i Jan Rudzcy z   
Bielik, Czesława i Zdzisław 
Socha z Woli Wydrzynej, 
Henryka i Mirosław Stępień 
z Eligiowa, Anna Sukien-

nik–Szydłowska i Stanisław 
Szydłowski z Sulmierzyce, 
Zofia i Stefan Szafrańscy 
z Sulmierzyc, Janina i Ste-
fan Urbańscy z Sulmierzyc.

„Prawdziwą miłość po-
znaje się nie po sile, lecz po 
czasie jej trwania. Na żaden 
medal nie pracuje się tak 
długo. Jest on podziękowa-
niem za wszystko, co przez 
tak długi okres tworzyliście 
i budowaliście jako mał-
żeństwo”. Te słowa kierowa-
ła do jubilatów Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego 
w Sulmierzycach Małgo-
rzata Michalak podkreśla-

jąc, że wspólne pół wieku 
to dowód wzajemnej miło-
ści i przykład dla młodych, 
którzy decydują się związać 
węzłem małżeńskim.

W trakcie uroczystości 
jubilaci złożyli wzajemne 
podziękowania za dotych-
czasowe, trwałe   małżeń-
stwo i przyrzekali, że uczy-
nią wszystko aby było ono 
nadal szczęśliwe.

Medale, listy gratulacyj-
ne oraz kwiaty wręczył jubi-
latom Wójt Gminy Sulmie-
rzyce Gabriel Orzeszek wraz 
z Przewodniczącym Rady 
Gminy w Sulmierzycach 

Tadeuszem Kruszyńskim, 
Sekretarzem Gminy Sul-
mierzyce Anną Szydłowską 
oraz Skarbnikiem Gminy  
Ewą Bęczkowską.

Gratulując jubilatom 
Wójt podkreślił, jak ważne 
jest wspólne pokonywanie 
życiowych zakrętów, wier-
ność i wytrwałość w byciu 
razem, pomimo wszystko. 
Życzył, aby kolejne lata 
były łaskawe dla jubilatów, 
pozbawione trosk ale obfi-
tujące w uśmiech na twarzy 
i dobry humor.

Rozbudowa budynku 
remizy OSP Sulmierzyce

Mając na celu poprawę 
stanu technicznego bu-
dynku OSP w Sulmierzy-
cach Gmina Sulmierzyce 
pozyskała dokumentację 
dotyczącą jego rozbudo-
wy i przebudowy. Pro-
jekt obejmuje rozbudowę 
o pomieszczenie garażu na 
samochód strażacki, prze-

budowę pomieszczenia 
kuchni wraz z pomiesz-
czeniami towarzyszący-
mi, przebudowę części 
pomieszczeń na parterze, 
a także wykonanie insta-
lacji wewnętrznych i ze-
wnętrznych.

Gmina Sulmierzyce trzecia w konkursie 
Fundacji Lotto „OdLOTTOwa jazda”

Gmina Sulmierzyce po 
raz kolejny uczestniczyła 
w konkursie Fundacji Lotto 
„OdLOTTOwa jazda”. Dzię-
ki zaangażowaniu mieszkań-
ców naszej gminy oraz osób 
z gminą sympatyzujących 
i wspierających naszą rywali-
zację udało się przejechać na 
rowerach w ramach projek-
tu „Kręcimy kilometry dla 
Sulmierzyc 2022” blisko 311 
tysięcy kilometrów. Wynik 
ten umożliwił uplasowanie 
się na najniższym podium 
rywalizacji. Trzecie miej-
sce pozwoliło na wygranie 
nagrody w wysokości 15 

tys. zł. Nagroda ta, wraz ze 
środkami własnymi gminy 
Sulmierzyce, zostanie prze-
znaczona w całości na budo-
wę miasteczka rowerowego, 

na którym dzieci i młodzież 
będą mogły w bezpiecznych 
warunkach uczyć się zacho-
wania na drodze, poznawać 
znaki drogowe i zasady ru-
chu drogowego.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy wspierali nas w zmaga-
niach. Niedzielne rajdy rowe-
rowe organizowane w ramach 
projektu „Kręcimy kilome-
try dla Sulmierzyc 2022” 
pozwoliły nam miło i ak-
tywnie spędzić czas. Pozy-
tywny odzew społeczny 
dla tego projektu sprawił, 
że z pewnością będzie kon-
tynuowany w następnych 
latach. Do zobaczenia na 
ścieżkach rowerowych.

INFORMACJE
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Magiczne wakacje w bibliotece
Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Sulmierzycach 
w tym roku prowadziła wa-
kacyjne zajęcia pod hasłem: 
Magiczne wakacje w bibliote-
ce. Oferta zajęć była niezwy-
kle atrakcyjna. Przez cztery 
tygodnie dzieci i młodzież 
mieli możliwość uczestni-
czenia w różnych zajęciach. 
W pierwszym tygodniu wa-
kacji młodsza grupa wybrała 
się na wycieczkę do pracow-
ni ceramiki ZBYCHEWKA 
w Nowym Janowie. Starsi 
stworzyli pocztówkę z Sulmie-
rzyc w programie graficznym. 
Stałym elementem tegorocz-
nych wakacji było również go-

towanie z Harrym Potterem. 
Podczas zajęć kulinarnych po-
wstawały wyśmienite potrawy, 
zawarte w książce „Kuchnia 
Hogwartu. 80 przepisów dla 
miłośników książek o Harrym 
Potterze” autorstwa Rity Moc-
k-Pike. Drugi tydzień wakacji 
z biblioteką to czas na zajęcia 
z instruktorem . Podczas roz-
maitych warsztatów powstały 
między innymi dekoracyjne 
pudełka z masy plastycznej 
czy plecaki z unikatowymi 
kwiatowymi wzorami. Do-
datkową atrakcją dla dzieci 
były wyścigi samochodowe na 
torze stołowym. Podczas zajęć 
w trzecim tygodniu wakacji 

wykorzystano założenia peda-
gogiki cyrku. Dzieci ćwiczyły 
uważność i koncentrację pod-
czas zabaw cyrkowych. Star-
szą grupę pochłonęła praca 
przy hafcie diamencikowym. 
W czwartym tygodniu waka-
cji nie brakowało gier i zabaw 
podwórkowych. Młodzież 
udała się na kręgielnię do Sol-
parku w Kleszczowie. W trak-
cie  wakacyjnych zajęć wpla-
tane były spotkania z książką. 
Dzieci poznały „Koronkową 
robotę” Grzegorza Kasdepke. 

- Bardzo się cieszę, że cały 
wakacyjny program został 
zrealizowany. Uważam, że 
wakacje w bibliotece to wyjąt-

kowo twórczy czas dla dzieci. 
Jestem bardzo zadowolona 
z tegorocznej frekwencji. 
Przez cały miesiąc z naszej 
oferty skorzystało 359 uczest-
ników. To imponująca liczba. 
Szczególne podziękowania 
kieruję do moich pracowni-
ków oraz instruktorów, któ-
rzy zadbali o atrakcyjność 
zajęć i dołożyli wszelkich 
starań, by oferta zajęć była 
różnorodna i ciekawa dla 
wymagających odbiorców. 
– mówi Anita Wawrzyniak, 
kierownik biblioteki.
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Cyfrowa gmina
Gmina Sulmierzyce po-

zyskała dotację w ramach 
konkursu grantowego „Cy-
frowa Gmina” w wysokości 
100 tys. zł. Program ma na 
celu wsparcie rozwoju cyfro-
wego instytucji samorządo-
wych oraz zwiększenie cyber-
bezpieczeństwa.

W ramach projektu 
przeprowadzona zostanie 
diagnoza cyberbezpieczeń-
stwa w celu sprawdzenia 
dotychczasowo stosowanych 
rozwiązań w zakresie bezpie-
czeństwa danych w Urzędzie 
Gminy w Sulmierzycach. 
W ramach projektu plano-
wany jest zakup kolejnego 
UTMa (Unified Threat Ma-
nagement) - jest to zapora 
sieciowa posiadająca m.in. 
zaporę firewall oraz system 
detekcji i prewencji włamań 
(IPS), kolejnego serwera ba-
zodanowego wraz z oprogra-
mowaniem, który będzie peł-

nił funkcję backupu danych 
wraz z oprogramowaniem 
do backupu, zakup zasilacza 
awaryjnego UPSa podtrzy-
mującego napięcie w nowym 
serwerze na wypadek braku 
zasilania, dwóch stacji robo-
czych do pracy zdalnej, zo-
stanie również rozbudowana 
sieć komputerowa Urzędu 
Gminy w sposób umożli-
wiając podłączenie nowych 
urządzeń.

Projekt „Cyfrowa Gmi-
na” jest finansowany ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
w ramach PO PC na lata 
2014-2020, Oś Prioryteto-
wa V Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia 
REACT-EU, działanie 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej od-
porności na zagrożenia.

Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach
Szkoła Podstawowa im. 

księcia Józefa Poniatowskiego 
w Sulmierzycach jest kolejną 
naszą szkołą, która wzięła 
udział w rządowym progra-
mie Laboratoria Przyszłości. 
W ubiegłym roku Szkoła 
Podstawowa w Dworszowi-
cach Pakoszowych została 
wyposażona w ramach tego 
projektu w drukarkę 3D, ze-
staw okularów VR, lutownicę 
HotAir, aparat fotograficzny 
wraz z gimbalem, zestaw mi-
krofonów bezprzewodowych, 
mikrofon kierunkowy i ze-
staw światła ciągłego.

Szkoła Podstawowa w Sul-
mierzycach została natomiast 
wyposażona w zestaw studia 
telewizyjnego obejmujący 
mikser, monitor 24`` Full 
HD, aparat cyfrowy zobiekty-
wem 18-55, softboxy na sta-
tywach, greenscreen, zestaw 
audio, mikrofon, studyjne 

słuchawki dla operatora oraz 
drukarkę 3D, laptop, zestaw 
dla początkujących progra-
mistów, lutownicę HotAir, 
zestaw do oświetlenia światła 
ciągłego.

Udział w projekcie po-
zwoli uczniom naszej szkoły 
zaprezentować swoje aktor-

skie umiejętności szerszej 
grupie odbiorów za pośred-
nictwem Internetu. 

Udział szkoły w projekcie 
ma na celu osiągnięcie projek-
tu Laboratoriów  Przyszłości. 
Szkoły otrzymają wsparcie 
finansowe na zakup  wypo-
sażenia  technicznego  po-
trzebnego  w kształtowaniu 
i rozwijaniu umiejętności 
manualnych i technicznych, 
umiejętności samodzielne-
go i krytycznego myślenia, 
zdolności myślenia matema-
tycznego oraz umiejętności 
w zakresie nauk przyrodni-

czych, technologii i inżynierii, 
stosowania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych, 
jak również pracy zespołowej, 
dobrej organizacji i dbania 
o porządek na stanowisku 
pracy oraz radzenia sobie 
w życiu codziennym.

Całość zadania w wyso-
kości 78 tys. zł zostanie sfi-
nansowana w ramach dotacji 
z rządowego projektu Labora-
toria Przyszłości.

Grzegorz Włodarczyk ponownie 
wygrywa wędkarskie Grand Prix

11 września 2022 r. od-
były się piąte zawody węd-
karskie z cyklu GRAND 
PRIX 2022 o Puchar Wójta 
Gminy Sulmierzyce. Były 
to dzienne zawody spławi-
kowe, które rozpoczęły się 
o godzinie 7.00. Najlepszym 
okazał się Grzegorz Wło-
darczyk z wynikiem 6,920 
kg. Drugie miejsce zajął Ja-
cek Wielgosik z wynikiem 
6,205 kg. Na najniższym 
stopniu podium stanął Nor-
bert Kluczny z wynikiem 

6,100 kg, który złowił także 
najdłuższą rybę.

Były to ostatnie zawody 
z cyklu GRAND PRIX 2022. 
Najlepszym w klasyfikacji 
generalnej podobnie jak 
w zeszłym roku okazał się 
Grzegorz Włodarczyk z  32 
punktami na koncie. Drugie 
miejsce zajął Jakub Szczepa-
niak (30 punktów) a trzecie 
Norbert Kluczny (22 punk-
ty). Na kolejnych miejscach 
uplasowali się: IV – Mariusz 
Błaszczyk (20 punktów),  

V – Ireneusz Tulejski (19 
punktów). Tradycyjnie pię-
ciu najlepszych zawodników 
z zawodów spławikowych, 
jak i w klasyfikacji general-
nej, otrzymało pamiątkowe 
dyplomy i bony na zakup 
sprzętu wędkarskiego.

Ponadto trzech naj-
lepszych zawodników 
w zawodach spławikowych  
i w klasyfikacji generalnej, 
odebrało puchary.
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Dotacje na wspieranie zadań z zakresu rozwoju 
sportu na terenie Gminy Sulmierzyce w 2022 roku

Wójt Gminy Sulmie-
rzyce ogłosił w dniu 31 
stycznia 2022 r. nabór 
wniosków o udzielenie 
dotacji na wspieranie za-
dań z zakresu rozwoju 
sportu na terenie Gminy 
Sulmierzyce.

Wysokość środków w bu-
dżecie Gminy przeznaczonych 
na wspieranie zadań z zakre-
su rozwoju sportu wyniosła 
230 000 zł (słownie: dwieście 
trzydzieści tysięcy złotych).

W terminie podanym 
w ogłoszeniu zostały złożo-

ne dwa wnioski. W wyniku 
przeprowadzonej procedury 
komisja powołana do oce-
ny wniosku zaproponowała 
przyznanie wnioskodawcom 
odpowiednio: Akademii 
Sportu Sulmierzyce dotacji 
w wysokości 160 000 złotych, 

LKS Słowian Dworszowice 
Pakoszowe  dotacji w wyso-
kości 70 000 złotych.  W 2023 
roku wójt gminy ponownie 
ogłosił nabór. Procedura jest 
w trakcie realizacji.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci i dorosłych
Gmina Sulmierzyce 

organizuje szereg zajęć 
dodatkowych zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych. Już 
od września ruszyła kolej-
na edycja, a wśród nich dla 
dzieci przygotowano na-
stępujące:

Tenis stołowy – po-
niedziałek (godz. 16.15) 
i środa (godz. 18.00) 
w Sulmierzycach (Szkoła 
Podstawowa) oraz wtorek 
(godz. 16.00) i czwartek  
(godz. 16.00) w Bogumiło-
wicach (Szkoła Podstawo-
wa). Zajęcia prowadzi pan 
Ryszard Zasada.

Siatkówka – ponie-
działek-czwartek (godz. 
14.30) w Sulmierzycach 
(Szkoła Podstawowa). Za-
jęcia prowadzi pan Jan 
Świątkowski.

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

Karate – środa (godz. 
18.00) i sobota (godz. 
11.00) w Sulmierzycach 
(Szkoła Podstawowa). Za-
jęcia prowadzi pan Tomasz 
Jończyk

Piłka nożna – ponie-
działek – sobota (Szkoła 
Podstawowa, Orlik, sta-
dion) – zajęcia organizo-

wane przez AS Sulmierzy-
ce, szczegółowe informacje 
u Lokalnego Animatora 
Sportu na Orliku

Dla dorosłych nato-
miast odbywają się:

Zumba – poniedziałek 
(godz. 18.00) i czwartek 
(godz. 18.00) w Sulmierzy-
cach (Szkoła Podstawowa). 
Zajęcia prowadzi pani Syl-
wia Polak – Grudzińska.

Pilates – środa (godz. 
19.00) i sobota (godz. 
12.00) w Sulmierzycach 
(Szkoła Podstawowa). Za-
jęcia prowadzi pan Tomasz 
Jończyk.

Robotyka oraz pro-
jektowanie i drukowanie 
3D – poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek. Szkoła 
Podstawowa w Sulmie-
rzycach klasy I-IV, zajęcia 
prowadzi firma „Edubos 
Mariusz Bosiak”

Zajęcia z Mobilnej 
Akademii Twórczej odby-
wają się w świetlicach wiej-
skich i bibliotece wg usta-
lonego harmonogramu, 
a przeznaczone są zarówno 
dla dzieci jak i dorosłych. 
(Szczegółowe informacje 
u kierowników świetlic)

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulmierzycach 
odbywają się następujące zajęcia:

PONIEDZIAŁEK:
09:45 – 10:30 Gimnastyka dla seniorów 
–Sylwia Polak – Grudzińska
13:30 – 17:30 Nauka gry na instrumentach dętych – Piotr Janik
17:30 – 19:30 Próby Orkiestry – Piotr Janik
16:00 – 18:00  Rysunek i malarstwo dla dzieci –
 Agnieszka Zarzycka
18:00 – 19:00  Rysunek i malarstwo dla dorosłych 
(co dwa tygodnie) – Agnieszka Zarzycka
16:00 – 19:00 Nauka gry na keyboardzie dla dzieci 
– Wojciech Kołatek

WTOREK:

10:00 – 12:00 –  Klub Malucha –Anita Wawrzyniak
18:00 – 19:00 Joga –Sylwia Polak – Grudzińska

ŚRODA:

16:00 – 19:00 Nauka gry na keyboardzie dla dzieci 
–Wojciech Kołatek

CZWARTEK:

10:00 – 12:00 –  Klub Malucha –Anita Wawrzyniak
14.00 – 17.00 Nauka gry na instrumentach dętych – Piotr Janik
17:45 – 18:45  Joga –Sylwia Polak – Grudzińska

PIĄTEK:

13.00 – 18.00 Zajęcia wokalne dla dzieci – Marta Kołatek
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Mobilna Pracownia Twórcza 
– nowe zajęcia dla dzieci i dorosłych 

Gmina Sulmierzyce 
przygotowała nową propo-
zycję zajęć dodatkowych dla 
mieszkańców gminy. Ofer-
ta skierowana jest do dzieci 
powyżej siódmego roku ży-

cia oraz do osób dorosłych 
z podziałem na dwie grupy. 
Zajęcia są prowadzone przez 
Dorotę Kozłowską, a udział 
w nich pozwala na zdobycie 
umiejętności m. in. w wypla-

taniu, ozdabianiu, filcowaniu 
i haftowaniu. Zajęcia są bez-
płatne, a materiały zapewnia 
Urząd Gminy.

Dotacje dla stowarzyszeń 
działających na terenie 

gminy Sulmierzyce
W ramach przyjęte-

go na sesji Rady Gminy 
Sulmierzyce 26 listopa-
da 2021 r. „Programu 
współpracy Gminy Sul-
mierzyce z  organizacjami 
pozarządowymi oraz pod-
miotami, o  których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24  kwietnia 2003  roku 
o  działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie 
na 2022  rok” oraz ogło-
szonego konkursu ofert, 
przyznano dotacje 9 stowa-
rzyszeniom działającym na 
terenie gminy Sulmierzyce 
na realizacje zadań publicz-
nych. Na zadanie z zakresu 
działalności wspomagają-
cej rozwój wspólnot i spo-
łeczności lokalnej, kultu-
ry i sztuki - zapewnienie 
mieszkańcom aktywnych 
form spędzania wolnego 
czasu, dotacje otrzymały:

– Stowarzyszenie Nie-
zniszczalni z/s w Bogumi-
łowicach,

– Koło Gospodyń Wiej-
skich z/s w Sulmierzycach,

– Stowarzyszenie Sąsie-
dzi z/s w Ostrołęce,

– Stowarzyszenie Ra-
zem Łatwiej z/s w Dwor-
szowicach Pakoszowych.

Na realizację zadania 
z zakresu działalności na 
rzecz aktywizacji miesz-
kańców, organizacji zajęć 
edukacyjnych i rekreacyj-
nych, dotacje przyznano:

– Stowarzyszeniu Do-
bra Wola z/s w Woli Wy-
drzynej, 

– Stowarzyszeniu Nasze 
Piekary z/s w Piekarach. 

Z zakresu ekologii 
i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przy-

rodniczego - wspieranie 
inicjatyw związanych 
z ekologią i ochroną środo-
wiska – działania na rzecz 
ochrony pszczół, dotowa-
no Stowarzyszenie Miło-
śników Pszczoły Miodnej 
„Pszczółka” z/s w Sulmie-
rzycach. Z kolei, z zakre-
su działalności wspoma-
gającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych 
- integracje społeczne 
mieszkańców poprzez 
rozwój kół zainteresowań 
w zakresie wędkarstwa, 
dotację przyznano Stowa-
rzyszeniu Wędkarskiemu 
Jazgarz z/s w Sulmierzy-
cach. Na zadanie z zakre-
su działalności wspoma-
gającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych 
- integracje społeczne 
mieszkańców poprzez 
rozwój kół zainteresowań 
w zakresie motoryzacji, 
dotację otrzymało Stowa-
rzyszenie MOTO-PASJO-
NAT z/s w Sulmierzycach.

W trybie bezkonkur-
sowym, na podstawie zło-
żonej oferty na realizację 
zadania z zakresu działal-
ności na rzecz osób w wie-
ku emerytalnym, dotację 
otrzymał Oddział Rejo-
nowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Pajęcznie - Koło 
Nr 2 w Sulmierzycach. 

Każde ze stowarzyszeń 
na realizację zadań otrzy-
mało dotację z budżetu gmi-
ny w wysokości 6.000 zł.

Planowanie przestrzenne w Gminie Sulmierzyce
Gmina Sulmierzyce pod-

pisała umowę umożliwia-
jącą generowanie wypisów 
i wyrysów z miejscowych 
planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, dzięki 
czemu można m.in. po-
znać przeznaczenie działek 
w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzen-
nego pod linkiem: https://
wypissulmierzyce.mapma-
ker.online/. System Infor-
macji Przestrzennej, który 
obowiązywał dotychczas 

nie będzie aktualizowany 
o nowo przyjęte dokumen-
ty planistyczne. Jednocze-
śnie wypełniając obowią-
zek ustawowy opracowano 
zbiór danych przestrzen-
nych dla dokumentów pla-
nistycznych.

W bieżącym roku 
w związku z uchwałą Nr 
LI/337/22 Rady Gminy Sul-
mierzyce z dnia 30 czerwca 
2022 r. rozpoczęto proce-
durę sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Sulmie-
rzyce. Należy wskazać, że 
studium jest podstawowym 
dokumentem planistycz-
nym będącym podstawą do 
opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego, w którym 
określona jest polityka 
przestrzenna gminy, w tym 
lokalne zasady zagospoda-
rowania przestrzennego. 
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
Dziesiątego grudnia 

2022 r. na Placu Turskiego 
w Sulmierzycach w godzi-
nach 15.00-19.00 został 
zorganizowany drugi Jar-
mark Bożonarodzeniowy. 

W pięknej zimowej 
scenerii na scenie mo-
gliśmy oglądać dzieci 
z Publicznego Przedszkola 
w Sulmierzycach, Szkoły 
podstawowej w Sulmie-
rzycach, Zespołu Szkolno 
– przedszkolnego w Bogu-
miłowicach, Szkoły podsta-
wowej w Dworszowicach 
Pakoszowych, jak również 

uczestników kółka wokal-
nego prowadzonego przez 
Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną. Na koniec impre-
zy ze swoim repertuarem 
zaprezentowała się nasza 
Gminna Orkiestra Dęta.

Przed sceną natomiast, 
przygotowane zostały sto-
iska z asortymentem świą-
tecznym. Bardzo liczne 
grono odwiedzających, 
oprócz wszelakich ozdób 
i upominków mogło za-
kupić między innymi: 
chrzan, miód czy natu-
ralne soki. Dla smakoszy, 

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Sulmierzyc, Koło Go-
spodyń Wiejskich z Piekar, 
Koło Gospodyń Wiejskich 
z Kodrania, Stowarzyszenie 
Niezniszczalni, Stowarzy-
szenie Dobra Wola, Sto-
warzyszenie Sąsiedzi,   Sto-
warzyszenie Nasz Piekary, 
Stowarzyszenie Razem Ła-
twiej, przygotowały świą-
teczne potrawy, które 
cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem. 

KULTURA
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Pomoc Uchodźcom z Ukrainy 
Mieszkańcy gminy w związ-

ku z konfliktem zbrojnym na 
Ukrainie włączyli się w pomoc 
uchodźcom z Ukrainy. 28 
lutego 2022 roku ruszyła 
zbiórka darów, w którą ak-
tywnie zaangażowało się 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Sulmierzycach, szkoły 

oraz świetlice wiejskie z te-
renu gminy. Panie z KGW 
Sulmierzyce udostępniły 
swoją siedzibę na miejsce 
zbiórki mieszczącą się przy 
ul. Strażackiej 7A, 98-338 
Sulmierzyce. 

Głównym przedmio-
tem zbiórek była żywność 

długoterminowa oraz środ-
ki czystości. Wszystkie 
dary zostały przekazane do 
centralnego powiatowego 
punktu zbiórki, gdzie dalej 
trafiły do najbardziej po-
trzebujących. 

Obecnie na terenie 
Gminy Sulmierzyce prze-

bywa 22 obywateli Ukrainy, 
którzy są zakwaterowani 
w prywatnych domach. 
Wypłacona kwota wsparcia 
z budżetu państwa przez 
gminę wynosi 114 772 zł

Alkohole
W Gminie Sulmierzy-

ce prowadzonych jest 20 
punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych,  w tym 
14 sklepów (sprzedaż na-
pojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży) 
oraz 6 lokali gastronomicz-
nych (sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczo-
nych do spożycia w miej-
scu sprzedaży).

Liczba ważnych zezwo-
leń  na dzień 31.12.2022 r. 
przedstawia się następująco:

40 zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży,

12 zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży

W 2022 roku wydano 
łącznie 33 nowych zezwoleń 
na sprzedaż napojów alko-
holowych; 

w tym 32 na sprzedaż 
napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży, 

1 na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczo-
nych do spożycia w miejscu 
sprzedaży oraz 

3 zezwolenia na sprzedaż 
jednorazową podczas imprez 
organizowanych przez Wójta 
Gminy Sulmierzyce. Zezwo-
lenia te wynikały z konty-
nuacji działalności przez tych 
samych przedsiębiorców oraz 
z rozpoczęciem prowadzenia 
działalności. 

Łącznie z tytułu opłat za 
wydanie zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych 
(w tym zezwolenia jedno-
razowe) oraz korzystanie 
z nich, Gmina Sulmierzyce 
na dzień 31.12.2022 r. uzy-
skała wpływy w wysokości 
122 825,62 zł.

Przedsiębiorcy
w gminie

Liczba przedsiębiorców, 
którzy w Urzędzie Gminy 
w Sulmierzycach złożyli 
wnioski o wpis do systemu 
Centralnej Ewidencji Infor-
macji Działalności Gospo-
darczej wynosi 13, zmian 
we wpisie dokonało 44 
osób, a 7 przedsiębiorców 
zakończyło prowadzenie 
jednoosobowej działalno-
ści gospodarczej. Łącznie 
Urząd Gminy w Sulmierzy-
cach przyjął 76 wniosków 
w okresie od 01.01.2022 
roku do 31.12.2022 roku.

W stosunku do roku po-
przedniego w tym samym 
okresie czasu ilość złożo-
nych wniosków o wpis do 
systemu Centralnej Ewiden-
cji Informacji Działalności 
Gospodarczej wynosiła 10. 
Natomiast 4 przedsiębior-
ców zakończyło prowadze-
nie działalności gospodar-
czej w roku ubiegłym. 

Ilość aktywnych przed-
siębiorców wynosi 157, któ-
rych głównym miejscem 
wykonywania działalności 
gospodarczej jest Gmina 
Sulmierzyce. Działalność 
wyłącznie w formie spółki 
lub spółek cywilnych pro-
wadzona jest przez 4 przed-
siębiorców.

Dofinansowanie renowacji 
parku przy Placu Kościuszki 

Gmina Sulmierzyce 
znalazła się w gronie gmin, 
które otrzymały pomoc 
finansową w wysokości 
150  000 zł przyznaną na 
dofinansowanie zadania 
w zakresie rozwoju zielonej 
infrastruktury w ramach 
projektu ,,Województwo 
Łódzkie Ogrodem Polski’- 
,,Ogrody przyjazne naturze”.  
Całość inwestycji opiewała 
na kwotę 240  834 zł. Za-

danie ,,Ogrody przyjazne 
naturze - Sulmierzyce bliżej 
natury” polegały na urzą-
dzeniu terenu zieleni, który 
stanowi park w Sulmierzy-
cach przy Placu Kościuszki. 
W ramach renowacji parku 
zostały utworzone miejsca 
przyjazne dla ptaków i owa-
dów, wykonano aranżację 
zieleni z  wykorzystaniem 
roślin miododajnych oraz 
utworzono zielony ekran 

akustyczny wzdłuż dro-
gi powiatowej. W zakresie 
w/w projektu zostały usu-
nięte drzewa zamierające, 
posiadające wady uniemoż-
liwiające ich właściwy roz-
wój oraz stanowiące zagro-
żenie dla bezpieczeństwa 
i zastąpiono je nowymi na-
sadzeniami.

INFORMACJE



23

Cepeliada 2022
W sobotę, 4 czerwca 

2022r. na parkingu przy 
Strzelnicy Gminnej w Sul-
mierzycach odbyła się dzie-
siąta edycja Cepeliady. Tego-
roczna impreza połączona 
była z wystawą zabytkowych 
samochodów i motocykli. 
Fani dwóch i czterech kółek 
zaczęli przybywać już po 
godzinie 14. Dla wystawców 
została wydzielona część 
gminnego targowiska. 

Tradycyjnie jak każdego 
roku jako pierwsze na sce-
nie zaprezentowały się dzie-
ci i młodzież z gminnych 
placówek oświatowych. 
Mogliśmy również obejrzeć 
występ grupy tanecznej 
„Czadersi”. W występach 
udział wzięło blisko 250 

uczniów i przedszkolaków, 
gromadząc przed sceną 
liczną publiczność. Ponadto 
mieliśmy okazję posłuchać 
koncertu Orkiestry Dętej 
Gminy Sulmierzyce.

Następnie na scenie po-
jawił się zespół Poparzeni 
Kawą Trzy, którzy zaprezen-
tował swoje największe prze-
boje. Po godzinie 21.30  z gło-
śników rozległ się dźwięk 
muzyki wykonywanej przez 
zespół De Mono. Gwiazdy 
przyciągnęły wielu fanów 
i zapewniły świetną zabawę 
uczestnikom. Warto dodać, 
iż na artystów występujących 
na tegorocznej Cepeliadzie 
ze względu na zawirowania 
związane z pandemią czeka-
liśmy od 2020 roku. 

Poza koncertami i wy-
stępami na scenie zorganizo-
wano również inne atrakcje. 
Na placu gminnego targo-
wiska mogliśmy spróbować 
wyśmienitego tradycyjnego 
jedzenia przygotowanego 
przez stowarzyszenia dzia-
łające na terenie gminy Sul-
mierzyce.

Nie zabrakło także atrak-
cji dla najmłodszych, takich 
jak dmuchańce, kule wodne, 
trampoliny, karuzele. 

W tym roku w pierwszą 
sobotę czerwca na scenie 
będziemy gościć Dawida 
Kwiatkowskiego oraz Varius 
Manx. Już dziś serdecznie 
zapraszamy

KULTURA



24
INFORMACJE

Pozyskane środki w 2022 r.
Nazwa projektu

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dworszowicach Pakoszowych

Kwota dotacji

12 000 zł
12 000 zł

Budowa muzycznego placu zabaw w Chorzenicach 100 000 zł

12 000 zł

Budowa kuchni przy żłobku w Sulmierzycach 2 038 725 zł

Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bieliki 340 640 zł

Remont drogi gminnej w Dworszowicach Pakoszowych 259 176 zł

Budowa 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków 2 850 000 zł

Budowa budynku przychodni SP GOZ w Sulmierzycach 2 252 000 zł

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sulmierzyce (ul. Objazdowa) 2 960 184 zł

Budowa stacji wodociągowej w Piekarach 1 000 000 zł

Budowa oświetlenie boiska w Sulmierzycach 100 000 zł

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielikach
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian murowanych w budynku gorzelni w zespole dworsko-
-parkowo-folwarcznym w Chorzenicach 

Pod Biało Czerwoną – montaż masztu wraz z flagą 

59 082 zł

8 000 zł

12 003 807 zł

Od Małego na całego – stały rozwój klubu
Akademia Sportu Sul-

mierzyce w 2022 roku pro-
wadziła treningi z dziećmi 
z roczników 2007-2018  
W zajęciach w trakcie całego 
roku brało  udział 95 dzie-
ciaków, którzy na treningach 
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 Bu-
dżetu Województwa Łódz-
kiego na realizację zadania 
publicznego pn. „Szkolenie 
sportowe dzieci i młodzie-
ży w Sulmierzycach”, Mini-

sterstwa Sportu w ramach 
„Programu Klub”. W mijają-
cym roku drużyna rocznika 
2013-2014 otrzymała „Zielo-
ną gwiazdkę” certyfikat Pol-
skiego Związki Piłki Nożnej. 
Dzięki tym środkom oraz 
wpłatom statutowym dzie-
ci mają zapewnione zajęcia 
sportowe, udział w meczach 
ligowych, sparingowych i tur-
niejach oraz sprzęt sportowy. 

Grupa Trampkarz dzie-
ci z rocznika 2007-2008 na 
pożegnanie swojej przygody  
w AS Sulmierzyce wybrała 
się w maju na wycieczkę do 
Pragi, gdzie oprócz zabytków 
stolicy Czech, młodzi piłka-
rze obejrzeli stadion Sparty 
Praga. 

Rocznik 2009/2010 po 
zakończeniu udanych wio-

sennych rozgrywek ligowych, 
w których zajął drugie miej-
sce rozpoczął intensywne 
przygotowania rywalizacji na 
boisku pełnowymiarowym 
po 11 zawodników. Podczas 
tygodniowego obozu Cze-
chach  w sierpniu rozgrał 
sześć sparingów i pracował 
na wieloma aspektami piłkar-
skimi. Duża liczba kontuzji 
spowodowała, iż zarówno 
trener jak i zawodnicy mu-
sieli borykać się z wieloma 
problemami. Na koniec li-
stopada drużyna udała się do 
Nowego Targu, aby wystąpić 
w międzynarodowym turnie-
ju Podhale Cup. W imprezie 
oprócz naszego zespołu wy-
stąpiły drużyny m. in. Hut-
nika Kraków, Zagłębia Lubin 
czy Skry Częstochowa. Dru-

żyna zdobyła kolejne bardzo 
cenne doświadczenie i mogła 
rywalizować z najlepszymi 
zespołami w Polsce.

Rocznik 2013/2014 za-
równo na wiosnę jak i jesienią 
rywalizował w rozgrywkach 
ligowych ŁZPN w okręgu 
Piotrków. W listopadzie pił-
karze i piłkarki wzięli udział 
w bardzo mocno obsadzo-
nym turnieju Radomsko 
Cup. Zawodnicy dzięki regu-
larnej pracy stale podnoszą 
swoje umiejętności.

Od początku roku w klu-
bie funkcjonuje grupa prze-
znaczona dla dzieci z roczni-
ków 2014 i 2015. Od września 
zespół brał udział w rozgryw-
kach ŁZPN, a w listopadzie 
wystąpił w dwóch turniejach 
w Bełchatowie. 

Zarząd w dalszym ciągu 
dla wszystkich bramkarzy 
w klubie prowadzi indywidu-
lane zajęcia. Chłopcy trenują 
pod okiem wieloletniego tre-
nera bramkarzy GKS Bełcha-
tów. 

Od września w roczni-
kach 2017/2018 utworzono 
kolejną grupę. Zarząd ma 
ogromną nadzieję, iż w naj-
bliższym czasie będą dołączać 
następni chętni do zespołu.

Klub serdecznie zaprasza 
wszystkie chętne dzieci do 
udziału w zajęciach w każdej 
kategorii wiekowej. Szcze-
gółowe informacje można 
znaleźć w mediach społecz-
nościowych klubu. 
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Słup ulica 
Północna

Największa kolizja na ul. 
Północnej w miejscowości 
Sulmierzyce w najbliższym 
czasie została usunięta, 
a mowa o usytuowanym słu-
pie energetycznym na środ-
ku jezdni w bliskim sąsiedz-
twie skrzyżowania z droga 
powiatową. W/w zadanie 
zostało zlecone w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj’’ 
firmie PRIT Sp. z o.o. Sp.k. 
z siedzibą w 98-332 Rząśnia, 
Stróża 50, za łączną kwotę 
brutto: 33 210 zł. 

Zadanie obejmowało 
wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy 
odcinka sieci oświetlenia 
wraz z usunięciem koli-
zji oraz montażem 2 lamp 
LED na nowych stanowi-
skach słupowych w pasie 
drogi gminnej. 

Opieka nad zwierzętami w Gminie Sulmierzyce

Corocznie do 31 marca 
Rada Gminy ma obowiązek 
uchwalenia Programu opie-
ki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Sulmie-
rzyce. Bezdomne zwierzęta 
z terenu gminy Sulmierzyce 
znajdują się w Przytulisku 
i  hotelu dla zwierząt do-
mowych „FUNNY PETS” 
Marta Szturma z  siedzibą 
w  98-200 Sieradzu, Czart-

ki. Zgodnie z umową na 
rok 2022 utrzymanie psa 
przez jeden dzień w schro-

nisku wynosi 11,55 zł netto. 
Wyłapanie psa z przepro-
wadzeniem niezbędnych 

zabiegów weterynaryjnych 
250 zł netto. 

Schronisko ROK

2016

2015

Ilość zwierząt

14 psów

11 psów

2018

2017

17 psów

17 psów

2019 17 psów

2020 15 psów

2021 17 psów

Ilość adopcji

4

2

1

3

2

5

5

Zdarzenia drogowe
Zapewnienie całodobo-

wej opieki weterynaryjnej 
w  przypadkach zdarzeń 
drogowych z  udziałem 
zwierząt realizuje Gmina 
poprzez zawartą umowę 
z  lekarzem weterynarii 
prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą: 
Gabinet Weterynaryjny 
,, Dr Piotr” Piotr Wojcie-
chowski – działalność in-
dywidualna z/s ul. Kościel-

na 2, 97-585 Lgota Wielka, 
posiadającym możliwość 
świadczenia usług cało-
dobowo. Ponadto gmina 
posiada umowę z  Przedsię-
biorstwem JASTA Sp. z o.o., 
który odbiera padłe zwie-
rzęta w wyniku zdarzeń 
drogowych mających miej-
sce na drogach gminnych.

Sterylizacja i kastracja zwierząt
Gmina Sulmierzyce po 

raz pierwszy udzieliła do-
finansowania do zabiegów 
w 2017 roku  sterylizacji i ka-
stracji zwierząt. W tym celu 
podpisała umowę z Gabine-
tem Weterynarii ,, Dr Piotr” 
Piotr Wojciechowski – dzia-
łalność indywidualna z/s ul. 
Kościelna 2, 97-565 Lgota 
Wielka, który także w bieżą-
cym roku świadczył przed-
miotowe usługi. W tym roku 
Rada Gminy Sulmierzyce 
zwiększyła dofinansowanie 
do zabiegów sterylizacji i ka-
stracji z 50% do 75% kosztów 
zabiegu, które wyniosły  od-
powiednio:

- zabieg sterylizacji psa: 
60 zł

- zabieg kastracji psa: 30 zł
- zabieg sterylizacji kot: 

50 zł
- zabieg kastracji kot: 25 zł
Każdego roku program 

cieszy się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców. 

W 2022 r. zabiegom pod-
dano 53 zwierzęta  z terenu  
Gminy Sulmierzyce. Akcja 
doskonale wpisuje się w pro-
gram opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi, który m. in. 
zakłada ograniczenie ich po-
pulacji oraz zapobiegania zja-
wisku bezdomności zwierząt. 

Zabiegi sterylizacji i kastra-
cji kotów oraz psów, wbrew 
obiegowej opinii, pozytyw-
nie wpływają zarówno na 
ich zdrowie fizyczne, jak 
i psychiczne. Plusem tego 
typu zabiegów jest to, że za-
pobiegają one niechcianym 
miotom, a co za tym idzie – 
przyczyniają się do zmniej-
szenia liczby bezdomnych 
zwierząt, których w okresie 
wakacyjnym pojawia się 
znacznie więcej. Nasi miesz-
kańcy mogą uzyskać 75% 
dofinansowanie do tego typu 
zabiegów. 

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 w 2022 r.  zaczipowno 
52 zwierzęta, obowiązkowo 
przy skorzystaniu z zabiegu 
sterylizacji i kastracji 

Lp.

Kot

Pies

Zabieg sterylizacji

24

17

Zabieg kastracji

10

1

W  2022 r. zabiegom poddano 53 zwierzęta z terenu 
gminy Sulmierzyce, w tym:

Lp.

Kot

Pies

Zabieg sterylizacji

14

11

Zabieg kastracji

4

3

W  2021 r. zabiegom poddano 49 zwierzęta z terenu 
gminy Sulmierzyce, w tym:

Lp.

Kot

Pies

Zabieg sterylizacji

16

7

Zabieg kastracji

6

5

W  2020 r. zabiegom poddano 32 zwierzęta z terenu 
gminy Sulmierzyce, w tym:

INFORMACJE

2022 14 psów 3
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Noc Bibliotek 2022 
Noc Bibliotek to ogól-

nopolska akcja przekonu-
jąca do czytania poprzez 
promocję lokalnych biblio-
tek jako najbliższych miejsc 
spotkań z kulturą, z różno-
rodnymi zasobami i bez-
płatną ofertą dla społeczno-
ści, sprzyjających wymianie 
idei i integracji.  VIII wyda-
nie ogólnopolskiej akcji Noc 
Bibliotek odbyło się w piątek 
30 września 2022 r. pod ha-
słem „To się musi powieść”.

W tegorocznej edycji 
Nocy Bibliotek uczestni-
czyła klasa III c ze Szkoły 
Podstawowej w Sulmierzy-

cach wraz z wychowawcą 
Panią Ewą Kluczną. To był 
wieczór kryminalno - de-
tektywistyczny. Na odważ-
nych uczestników noco-
wania w bibliotece czekało 
wiele atrakcji. Spacer nocą, 
liczne zagadki i uczta li-
teracka to tylko niewielki 
fragment przygotowanych 
niespodzianek na tę nieza-
pomnianą noc.  Nie zabra-
kło również czytania kry-
minałów i projekcji filmu 
przygotowanego specjalnie 
na tę okazję. 
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Rozbudowa 
i przebudowa 
hydroforni 
w Dąbrówce

Informujemy, iż w związ-
ku z zawartą umową z kon-
sorcjum firm: Lider: PPUH 
EKOINŻBUD Łukasz Stę-
pień z siedzibą w 97-371 
Wola Krzysztoporska, Kolo-
nia Gomulin ul. Trybunalska 
3 Partner: PTH WODPOL 
Włodzimierz Serafin z sie-
dzibą w 97-200 Tomaszów 
Mazowiecki ul. Orzeszkowej 
35/37 zostały zakończone 
prace związane z rozbudo-
wą i przebudową hydroforni 
w miejscowości Dąbrówka 
gm. Sulmierzyce. 

Prace polegały na mo-
dernizacji istniejącego bu-
dynku wraz z budową no-
wego systemu uzdatniania 
wody poprzez montaż fil-
trów oraz montażu nowych 
zbiorników. Jednocześnie 
został na nowo zagospo-
darowany teren hydroforni 
poprzez wykonanie nowe-
go ogrodzenia, oświetlenia 
oraz utwardzenie kostką 
ciągów komunikacyjnych. 

Całość zadania opie-
wa na kwotę 2793503.37 zł 
brutto. Wykonana moder-
nizacja pozwoliła na zna-
czącą poprawę parametrów 
wody dostarczanej do pose-
sji zasilanych z w/w ujęcia.

Wodociąg Dąbrowa
Celem zapewnienia do-

staw wody dla nowo budowa-
nych budynków mieszkalnych 
w miejscowości Sulmierzyce 
został wybudowany wodociąg 
DN 110 o długości 451m wraz 
z niezbędną infrastrukturą. 
Przedmiotową inwestycję 
zrealizowano we własnym 

zakresie przy użyciu sprzętu 
gminnego z dużym zaangażo-
waniem pracowników gmin-
nych. Kwota przeznaczona 
na realizację całości zadania 
opiewa na kwotę brutto: 38 
159,54 zł

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 
Utrzymanie odpowied-

niego stanu jakości powie-
trza jest obecnie jednym 
z  najpoważniejszych wy-
zwań w dziedzinie ochrony 
środowiska. Przyczyną wy-
stępowania smogu w dużej 
mierze są zanieczyszczenia 
powstające w  gospodar-
stwach domowych w  wy-
niku spalania niskiej jako-
ści paliw. Funkcjonująca 
w ramach Projektu ZONE 
Centralna Ewidencja Emi-
syjności Budynków sta-
nowi system informacji 
o źródłach ogrzewania bu-
dynków w Polsce. Zgodnie 
z   Ustawą z dnia 21 listo-
pada 2008 roku o wspie-
raniu termomodernizacji 
i remontów oraz central-
nej ewidencji emisyjności 
budynków z dniem 1  lipca 
2021 r. właściciele nieru-
chomości oraz zarządcy 
budynków lub lokali zobo-
wiązani zostali do złożenia 
deklaracji o źródłach ciepła 
lub źródłach spalania pa-
liw. Wspomniany obowią-
zek spełnić można na kil-
ka sposobów m.in. złożyć 

deklarację samodzielnie po 
zalogowaniu się poprzez 
login.gov.pl, wypełniony 
dokument wysłać listem 
za pośrednictwem poczty 
lub złożyć deklarację oso-
biście we właściwym Urzę-
dzie Gminy/Miasta (zgod-
nie z lokalizacją budynku). 
Rolą pracowników Urzędu 
Gminy w  Sulmierzycach 
jest wprowadzenie danych 
z  deklaracji przedłożonych 
w formie papierowej do sys-
temu CEEB, a także pomoc 
przy ich wypełnieniu. Zde-
cydowanie większą popu-
larnością cieszyła się forma 
składania deklaracji za po-
średnictwem Urzędu Gminy 
w Sulmierzycach. Z końcem 
listopada 2022 r. z pomocy 
lokalnych urzędników sko-
rzystało blisko 1500 osób.

Na chwilę obecną baza 
budowana jest z infor-
macji pozyskiwanych od 
właścicieli lub zarząd-
ców budynków, jednakże 
w przyszłości planowana 
jest weryfikacja danych 
przez osoby z uprawnienia-
mi do obsługi CEEB. 

W deklaracji moż-
na było zaznaczyć kilka 
źródeł ciepła. Zdecydo-
wana większość budyn-
ków i lokali mieszkalnych 
- 1319 szt. - wyposażona 
jest w kocioł z możliwo-
ścią spalania: węgla i paliw 
węglopochodnych, drewna 
kawałkowego, pelletu lub 
innego rodzaju biomasy. 
Najczęściej we wspomnia-
nych kotłach wykorzystuje 
się węgiel i paliwa węglo-
pochodne oraz drewno. 
Coraz większą popularno-
ścią cieszą się także kotły 
na pellet drzewny, w  które 
wyposażonych jest 378 go-
spodarstw na terenie Gmi-
ny Sulmierzyce. Niewielki 
udział stanowią źródła cie-
pła, w których stosuje się 
inny rodzaj biomasy. 

Poza wyżej wspomnia-
nymi kotłami na terenie 
naszej gminy użytkuje 
się: kominek/kozę/ogrze-
wacz powietrza lub trzon 
kuchenny/piecokuchnię/
kuchnie węglową, rzadziej 
źródła ciepła zasilane pa-
liwem gazowym (82 szt.), 

natomiast najmniej za-
instalowanych jest pomp 
ciepła (22 szt.) oraz kotłów 
olejowych (14 szt.). 

Warto nadmienić, że 
dzięki prężnie rozwijają-
cym się inwestycjom gmin-
nym możliwe było wypo-
sażenie wielu budynków 
mieszkalnych w kolektory 
słoneczne do ciepłej wody 
użytkowej, gdzie aktualnie 
blisko 1084 domów posiada 
taką instalację.

Zasadniczym celem 
projektu jest dostarczenie 
optymalnych danych, które 
pozwolą oszacować   stan 
powietrza w Polsce, a tym 
samym zmierzać do popra-
wy jego jakości. Pozyskane 
informacje będą pomocne 
m.in. przy planowaniu na 
szczeblu gminnym efek-
tywniejszych działań zmie-
rzających do zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza 
np. pozyskiwaniu dota-
cji na termomodernizację 
budynków czy wymianę 
w nich źródeł ciepła. 

Gospodarowanie odpadami
Głównym źródłem po-

wstawania odpadów komu-
nalnych na terenie gminy 
Sulmierzyce są gospodar-
stwa domowe oraz obiekty 
infrastruktury i użyteczno-
ści publicznej. Na terenie 
Gminy Sulmierzyce, gdzie 
obowiązuje selektywna 
zbiórka odpadów, prowa-
dzone są kontrole segrega-
cji odpadów mające na celu 
przede wszystkim działa-
nia edukacyjne. Zwrócenie 
uwagi na sposób prawidło-
wego grupowania odpadów 
do poszczególnych frakcji 
wpływa na dbanie o jakość 
środowiska naturalnego. 
Zwiększenie świadomości 

mieszkańców oraz ich real-
ne działania przekładają się 
na wyraźne zmniejszenie 
ilości odpadów. Rzetelne 
prowadzenie selektywnej 
zbiórki odpadów przyczy-
nia się do osiągnięcia wy-
maganych poziomów recy-
klingu odpadów, co wpływa 
na kwotę opłaty za odbiór 
odpadów. Aktualna umowa 
na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów z terenu gminy 
Sulmierzyce ze spółką Re-
mondis zawarta została na 
kwotę 1 844 063,28 zł brutto.

INFORMACJE
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Podatki i opłaty w 2023 r.

Na sesji Rady Gminy 
w Sulmierzycach podjęto 
uchwałę w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomo-
ści oraz uchwałę w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta 
do celów wymiaru podat-
ku rolnego  na 2023 rok.  

Stawki podatku od nie-
ruchomości w gminie Sul-
mierzyce w roku 2023 będą 
wyższe o 11,8 % i kształto-
wać się będą następująco:

- od gruntów: 
- związanych z prowa-

dzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 1,16 zł od 1 m² 
powierzchni, 

- pod wodami po-
wierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych – 
5,78 zł od 1 ha powierzchni,

- pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicz-
nego przez organizacje po-
żytku publicznego – 0,56 zł 
od 1 m² powierzchni,

- niezabudowanych 
objętych obszarem rewi-
talizacji, o których mowa 
w ustawie z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewi-
talizacji (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ), 
i położonych na terenach, 
dla których miejscowy 
plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabu-
dowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę 
o przeznaczeniu miesza-
nym obejmujących wy-
łącznie te rodzaje zabudo-
wy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w od-
niesieniu do tych gruntów 

upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono bu-
dowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego – 3,81 
zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub 
ich części:

- mieszkalnych – 0,35 
zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, 

- związanych z prowa-
dzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospo-
darczej – 20,13 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

- zajętych na prowa-
dzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 13,47 zł od 
1 m² powierzchni użytko-
wej,

- związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepi-
sów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 
5,87 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

- od pozostałych, 
w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku 
publicznego przez organi-
zacje pożytku publiczne-
go – 4,78 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej;

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

Obniżono cenę skupu 
żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego ogłoszo-
ną w Komunikacie Preze-
sa GUS z kwoty 74,05 zł 
za 1 dt (100kg) do kwo-
ty 46,27 zł za 1 dt (100 
kg). W związku z czym  
stawka podatku rolnego 
w 2023 roku wynosić bę-

dzie 115,68 zł od 1 ha prze-
liczeniowego gruntów go-
spodarstw rolnych (231,35 
zł od 1 ha fizycznego).

Na sesji Rady Gminy 
Sulmierzyce w listopadzie 
2022r. podjęto również 
uchwałę w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek 
podatku od środków trans-
portowych w Gminie Sul-
mierzyce. Stawki obowią-
zujące w 2023 r., podobnie 
jak w przypadku podatku 
od nieruchomości, będą 
wyższe o 11,8% w stosun-
ku do aktualnie obowiązu-
jących.

Stawki za dostarczaną 
wodę i odprowadzane ście-
ki w roku 2023 pozostaną 
na poziomie stawek z roku 
2022.  Rada Gminy w dniu 
30 czerwca 2022 r. podjęła 
uchwałę w sprawie dopłat 
dla taryfowych grup od-
biorców usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków. Za 
1m3 dostarczanej wody za-
płacimy więc 2,07 zł netto, 
a za 1m3 odprowadzanych 
ścieków – 2,40 zł netto.

Jednak aby docho-
dy zrównoważyły wydatki 
związane z zaopatrzeniem 
mieszkańców w wodę oraz 
odbiorem ścieków, cena 
netto 1m3 wody powinna 
wynosić 5,76 zł, a cena net-
to 1m3 odprowadzonych 
ścieków – 15,09 zł. Reasu-
mując, gmina do 1m3 zu-
żytej przez mieszkańców 
wody dopłaci 3,69 zł, a do 
1m3 odprowadzonych ście-
ków 12,69 zł.

INFORMACJE

Oświetlenie boiska
W październiku 2022 

roku gmina ogłosiła przetarg 
na wykonanie zadania pn. 
„Budowa oświetlenia boiska 
w Sulmierzycach”. 

Prace obejmować będą 
budowę linii kablowych 
oświetleniowych oraz masz-
tów oświetleniowych wraz 
z naświetlaczami.

Nowo projektowana linia 
oświetleniowa zapewni kom-
fortowe korzystanie z boiska 
po zmierzchu i wpłynie na 
zmniejszenie kosztów za 
energię elektryczną.

Koszt inwestycji ma 
się zamknąć w kwocie 
230.879,94 zł.

Budowa kuchni 
przy żłobku

Gmina Sulmierzyce jest 
w trakcie budowy budynku 
kuchni przy żłobku w miejsco-
wości Sulmierzyce.

Na skutek postępowania 
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego wyłoniono wyko-
nawcę tj. firmę Zakład Usług 
Budowlanych „WŁOD – 
BUD” Włodzimierz Michalak 
z siedzibą w Trębaczewie, ul. 
Szkolna 7, 98 – 355 Trębaczew

Zakres zamówienia obej-
muje w szczególności:

- budowę budynku kuchni, 
- jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony, kryty bla-
chodachówką, dach czterospa-
dowy konstrukcji drewnianej. 
Budynek wykonany 

-w technologii tradycyjnej 
z materiałów powszechnie do-
stępnych na rynku,

-budowa elektrycznej we-
wnętrznej linii zasilającej,

-budowa przyłącza kanali-
zacyjnego,

- budowa kanalizacyjnej in-
stalacji odbiorczej z separatorem,

- budowa przyłącza wodo-
ciągowego z hydrantem nad-
ziemnym,

- budowa instalacji kanali-
zacji deszczowej. Odprowadze-
nie wód opadowych odbywać 
się będzie do kanalizacji desz-
czowej,

- budowa instalacji zbior-
nikowej na gaz płynny z mon-
tażem zbiornika podziemnego 
na gaz płynny.

Kuchnia będzie w pełni 
wyposażona i gotowa do przy-
gotowywania posiłków dla 
dzieci już od pierwszych mie-
sięcy życia. 

Całkowita wartość inwe-
stycji to 2 398 500 zł  z czego 2 
038 725 zł stanowi dofinanso-
wanie w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład, Program 
Inwestycji Strategicznych.

Planowany termin zakoń-
czenia realizacji to sierpień 
2023 r. 
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Koncert Czesława Mozila w SP
9 listopada 2021 r. w Szko-

le Podstawowej im. księcia Jó-
zefa Poniatowskiego w Sul-
mierzycach wystąpił Czesław 
Mozil ze swoim projektem 
pt. Czesław Śpiewa Solo Act. 
Było to nie tylko ciekawe 
wydarzenie dla uczniów, ale 
i świetna okazja do podsu-
mowania przeprowadzonej 
z inicjatywy rodziców zbiór-
ki recyklingowej.

Grupa rodziców na prze-
łomie września i październi-
ka 2021 roku przeprowadzi-
ła trzy akcje recyklingowe, 
podczas których zebrano 
15 ton makulatury, 3,5 tony 
akumulatorów, różnego ro-
dzaju elektroodpady, ponad 
4 tony kasztanów oraz ponad 

1,5 tony nakrętek dla Franka 
Śpiącego Królewicza.

Dzięki uzbieranym pod-
czas akcji środkom udało się 
zarówno zorganizować kon-
cert, jak i wspomóc szkołę 
oraz zaplanować wycieczki 
dla czterech klas. Ponad-
to znaczna część pieniędzy 
przekazana została na pomoc 
dla chorego chłopca z gminy 
Sulmierzyce – Franusia.

Gratulujemy wszystkim 
rodzicom zaangażowanym 
w zbiórkę i życzymy powo-
dzenia przy kolejnych, po-
dobnych inicjatywach.

Turniej Młodych Mistrzów rocznika 2013

29 stycznia 2022r, w hali 
sportowej Szkoły Podsta-
wowej w Sulmierzycach 
odbyła się sportowa im-
preza dla dzieci z rocznika 
2013 i młodszych. W tur-
nieju Młodych Mistrzów 

o Puchar Przewodniczące-
go Rady Gminy w Sulmie-
rzycach wystąpiły trzy klu-
by: Płomień Makowiska, 
GKS Siemkowice i Akade-
mia Sportu Sulmierzyce. 
Gospodarze oraz goście 

z Siemkowic do rywalizacji 
zgłosiły po dwa zespoły.

Turniej otworzył Prze-
wodniczący Rady Gminy 
Pan Tadeusz Kruszyński, 
który podczas przemowy 
podkreślił jak ważna jest 

aktywność sportowa wśród 
dzieci. Tradycyjnie najważ-
niejsza była dobra zabawa 
i integracja, w związku 
z czym nie była prowadzo-
na klasyfikacja. Rozgrywki 
zostały przeprowadzone 

systemem „każdy z każ-
dym”, a wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe 
medale, a każda z drużyn 
puchar. Nie zabrakło także 
słodkiego poczęstunku.

Stypendia motywacyjne Wójta Gminy 
Tradycją zakończenia 

roku szkolnego stało się wrę-
czanie stypendiów moty-
wacyjnych najzdolniejszym 
uczniom klas IV-VIII szkół 
podstawowych funkcjonu-
jących na terenie gminy Sul-
mierzyce. Tak było również 
podczas ubiegorocznego za-
kończenia roku szkolnego, któ-
re odbyło się 24 czerwca 2022 r. 

Stypendia motywacyjne 
w imieniu Wójta Gminy Sul-
mierzyce dla uczniów, którzy 
osiągnęli najlepsze wyniki 
w nauce, wręczyli Skarbnik 
Gminy Sulmierzyce Ewa 
Bęczkowska, Przewodniczący 
Rady Gminy Sulmierzyce Ta-
deusz Kruszyński oraz Wice-
przewodnicząca Rady Gminy 
Sulmierzyce Grażyna Smola-
rek-Chwastowska.

Stypendia przyznawane są 
na mocy uchwały Nr VI/40/19 
Rady Gminy Sulmierzyce 
z dnia 5 marca 2019 r. w spra-

wie ustalenia zasad udzielania 
Stypendium Motywacyjnego 
dla uczniów szkół podstawo-
wych prowadzonych przez 
Gminę Sulmierzyce. Jest to 
jednorazowe wsparcie finanso-
we przeznaczone dla najzdol-
niejszych uczniów, stanowiące 
nagrodę za ich osiągnięcia, 
a także motywację do nauki 
w kolejnych latach. Aby otrzy-
mać stypendium uczeń musi 
mieć co najmniej dobrą ocenę 
zachowania oraz średnią ocen 
z całego roku szkolnego 4,51 
lub promować gminę Sulmie-
rzyce poprzez uzyskiwanie 
szczególnych osiągnięć w olim-
piadach konkursach, turnie-
jach, zawodach sportowych 
bądź artystycznych.

Za rok szkolny 2021/2022 
wyróżnionych zostało 67 
uczniów, w tym:

– 16 ze Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej 
w Bogumiłowicach,

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

– 42 ze Szkoły Podstawo-
wej im. księcia Józefa Ponia-
towskiego w Sulmierzycach.

Najwyższą średnią 
wśród uczniów poszczegól-
nych szkół podstawowych 
mogą pochwalić się:

– Michał Zalewski ze 
Szkoły Podstawowej im. M. 
Konopnickiej w Bogumiło-
wicach – 5,79,

– Arkadiusz Kawec-
ki ze Szkoły Podstawowej 
w Dworszowicach Pakoszo-
wych – 5,42,

– Zofia Kulbat ze Szko-
ły Podstawowej im. księcia J. 
Poniatowskiego w Sulmierzy-
cach – 6.

Łącznie wypłacono sty-
pendia na kwotę 23 400 zł.
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III Targi Rolno-Ogrodnicze

Za nami III Targi Rolno-
-Ogrodnicze w Sulmierzy-
cach. W tym roku w imprezie 
wzięło udział 90 wystawców. 
Zdecydowana większość była 
z województwa łódzkiego, 
ale odwiedzili nas także  wy-
stawcy spoza regionu. Prze-
piękna pogoda przyciągnęła 
tłumy. Nad bezpiecznym 
przebiegiem targów czuwała 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Sulmierzycach. Podczas 
imprezy wielu wystawców 
zaprezentowało bogaty asor-
tyment drzew, krzewów 
ozdobnych i owocowych, 
kwiatów rabatowych i balko-
nowych, rozsad warzyw i ziół, 
maszyn i urządzeń do prac 
ogrodowych. Osoby będące 
w trakcie zagospodarowania 
swoich działek mogli zapo-
znać się z systemami nawad-
niającymi, małą architekturą 
ogrodową, nowymi wzorami 
pokryć dachowych,   kostką 
brukową i ogrodzeniami.

Na targach nie zabrakło 
również potraw przygotowa-
nych przez koła gospodyń 
wiejskich i stowarzyszenia 
działające na terenie gmi-
ny Sulmierzyce.   Degustacje 
potraw przygotowali także 
wystawcy oferujący produk-

ty wytworzone w systemie 
rolnictwa ekologicznego. 
Można było spróbować m.in. 
zdrowych soków, pysznych 
wędlin, chlebów, serów, czy 
past z ryb.

Miłośnicy pszczelarstwa 
odwiedzali stoiska, na któ-
rych znajdowały się produkty 
i sprzęt pszczelarski. Konese-
rzy sztuki mogli podziwiać 
obrazy i rzeźby prezentowane 
przez twórców z naszej gmi-
ny.  Nie zabrakło również rę-
kodzieła.

Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się także sto-
iska informacyjne Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Państwowej 
Powiatowej Inspekcji Sani-
tarnej,  Urzędu Gminy w Sul-
mierzycach i Solparku.

Najmłodsi uczestnicy   
chętnie oglądali maszyny 
rolnicze, motocykle i stare sa-
mochody. Po raz pierwszy na 
targach zaprezentowaliśmy 
Państwu   odrestaurowane 
ciągniki z lat 50-tych. należą-
ce do mieszkańca naszej gmi-
ny, które z pewnością wywo-
łały pozytywne wspomnienia 
seniorów.

MÓJ RYNEK
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10 lat Orkiestry Dętej Gminy Sulmierzyce
Orkiestra Dęta Gminy Sulmie-

rzyce od 10 lat jest w strukturach 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w  Sulmierzycach. Kapelmistrzem 
i instruktorem gry na instrumen-
tach dętych jest pan Piotr Janik. 
Pod koniec 2022 r. odbył się jubile-
uszowy koncert orkiestry, na który 
zostały zaproszone władze gminy, 
radni  oraz byli i obecni orkiestran-
ci z rodzicami,  a także kierownicy 
jednostek organizacyjnych Gminy 
Sulmierzyce. Zaproszeni goście 
obejrzeli prezentację, która prze-
niosła ich w podróż wspomnień.  
Sympatycy i przyjaciele orkiestry 
z wielkim rozrzewnieniem wspo-
minali minione 10 lat. Życzymy 
samych sukcesów na kolejne lata 
wspólnego grania. 



32 Anna Bartosik, Gabriela Brzeszczyńska, 
Anna Ceglarek, Marzena Ciosk-Kluska,  

Małgorzata Garstka, Paulina Hachurska, 
Agnieszka Iglantowicz, Łukasz Kucharski, 

Aleksandra Kwapisz, Emilia Olczak, 
Kamila Raczyńska, Anna Soboń, 

Przemysław Szczerkowski, Paulina Telenga, 
Justyna Urbańska, Anita Wawrzyniak

Biuletyn wydano pod redakcją
Sławomira Rajcha

Zdjęcia:
archiwum urzędu

Skład i łamanie:
RAJCH Agencja Prasowa

Urząd Gminy w Sulmierzycach
ul. Urzędowa 1

98-338 Sulmierzyce
tel. (44) 684 60 56
fax (44) 684 60 57

www.sulmierzyce.info
e-mail: ug@sulmierzyce.eu

Strzelnica sportowa w Sulmierzycach
Strzelnica sportowa, po 

etapie rozruchu technicz-
no-organizacyjnego, działa 
już w pełnym wymiarze. 
Ten nowoczesny obiekt 
wykonany z użyciem naj-
nowszych technologii jest 
budynkiem szczelnie za-
mkniętym, zastosowane 
wentylatory i systemy wy-
głuszające sprawiają, że 
strzelnica nie generuje żad-
nego hałasu na zewnątrz 
co zostało przetestowane 
w praktyce. 

W środku strzelnicy 
znajdziemy sześć stanowisk 
strzeleckich ze stałą linią 
ognia 100 m oraz zmienną 
linią ognia   w zakresie 25-
100m, umożliwiającą strze-
lanie z każdego rodzaju 
broni. W części strzelnicy 
poza torami znajdują się 
pomieszczenia: magazynku 
broni i tarcz, wydawania 
broni, oczekiwania, obsłu-
gi, pomieszczenia biurowa 
oraz komunikacja i węzeł 
sanitarny, również z WC 
dla osób niepełnospraw-
nych.

Dodatkowo w budynku 
powstało kilkanaście gara-
ży komunalnych. Obiekt 

dostosowany jest dla osób 
niepełnosprawnych rucho-
wo. Na zewnątrz budynku 
wybudowano parking na 
60 miejsc, tor aktywności 
fizycznej – dostosowany do 
każdej grupy wiekowej oraz 
altana.

Na strzelnicy, pod 
okiem wykwalifikowanej 
kadry instruktorskiej, ćwi-
czą już swoje umiejętności 
strzeleckie grupy zorgani-
zowane oraz osoby indy-
widualne. Została również 

uruchomiona sekcja mło-
dzieżowa dla dzieci z terenu 
gminy Sulmierzyce z rocz-
ników 2010 i 2011. Sekcja 
cieszy się dużym zaintere-
sowaniem naszej młodzie-
ży, regularnie w zajęciach 
uczestniczy 16 osób.

Zapraszamy do ko-
rzystania ze strzelnicy. 
Mieszkańcy naszej gminy 
korzystają z obiektu i in-
struktorów po preferencyj-
nych stawkach. Godziny 
otwarcia strzelnicy oraz 

cennik dostępne są na stro-
nie www.sulmierzyce.info/
strzelnica. Informacje dot. 
dostępności torów, rezer-
wacji oraz zapisów pod nr 
tel. (44) 685 25 80.

Całkowity koszt re-
alizacji inwestycji tj.: bu-
dowy strzelnicy, garaży, 
parkingu, toru aktywności 
fizycznej i altany opiewa 
na kwotę 10 mln zł. Gmina 
Sulmierzyce pozyskała na 
ten projekt dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Łódzkie-
go, w ramach projektu pn.: 
„Walory Krainy Wielkiego 
Łuku Warty podstawą roz-
woju turystyki kulturowej 
i aktywnej w gminie Sul-
mierzyce” w poddziałaniu 
VI.2.1 Rozwój gospodarki 
turystycznej Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 
na lata 2014- 2020 w kwo-
cie 4 904 915,94 zł.

INWESTYCJE


