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Wydanie
bezpłatne

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość, 
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą

  Przewodniczący Rady Gminy Sulmierzyce

Tadeusz Kruszyński
Wójt Gminy Sulmierzyce

Gabriel Orzeszek

Idziemy z duchem czasu
Sławomir rajch: Panie 
wójcie, w każdej gminie są 
lata chude i lata tłuste. Ja-
kie teraz są dla gminy cza-
sy. Czy minione kilka lat to 
był dobry czas w inwesty-
cjach, w gospodarce?
Gabriel Orzeszek: Chciał-
bym, żeby to były chude lata, 
a lata tłuste, żeby dopiero 
nastały. W przyszłości nato-
miast są tylko plany. Rzeczy-
wistość może nam przynieść 
zupełnie inną przyszłość niż 
sobie wyobrażamy.
Myślę, że mimo wszystko, 
były to lata dobre dla gminy 
Sulmierzyce, chociaż w tym 
roku byliśmy ’’na diecie’’, 
ale to tylko dlatego, żeby 
móc w kolejnych latach zro-
bić więcej i skorzystać ze 
środków zewnętrznych, któ-
re przy okazji nowych, ogła-
szanych programów, będą do 
dyspozycji samorządów.

Ale przecież wiele inwesty-
cji udało się zrealizować. 

Może pan powiedzieć, które 
z nich były najistotniejsze? 
Mam na myśli nie tylko te 
widoczne gołym okiem in-
westycje, ale również pro-
jekty, które w przyszłości 
mogą zaowocować. 

- Jak każdego roku wystę-
pujemy do samorządu Woje-
wództwa Łódzkiego z wnio-
skiem o dotacje na jedną 
z dróg i zawsze szukamy tej 
najdroższej do wykonania. 
W tym roku taką inwestycją 

była budowa drogi w Kodra-
niu. Jeśli chodzi o inne duże 
zadania, to mamy złożone 
wnioski, które planujemy 
realizować w kolejnym roku. 
Mam tu na myśli przedszko-
le, o którym już wiele razy 

rozmawialiśmy. Udało się, 
razem z samorządem powia-
tu pajęczańskiego, zrealizo-
wać remont drogi w miejsco-
wości Bogumiłowice. Z tej 
drogi korzystają nie tylko 
mieszkańcy Bogumiłowic, 
ale cała gmina. Mam na-
dzieję, że w przyszłości uda 
się, w podobny sposób, przy 
takim partnerstwie i przy po-
dobnym podziale kosztów, 
wyremontować kolejne dro-
gi powiatowe.

Prócz remontów dróg po-
wiatowych w trakcie mija-
jącego roku były realizo-
wane także inne inwestycje. 
- Tak, realizowaliśmy wiele 
zadań. Własnymi siłami wy-
budowaliśmy zaplecze dla 
klubów sportowych, dokoń-
czyliśmy w Dworszowicach, 
jeszcze budujemy w Sulmie-
rzycach. 

Z wójtem gminy Gabrielem Orzeszkiem o inwestycjach, rozwoju i niepewnej przyszłości finansowej gminy 
rozmawia Sławomir Rajch

kontynuacja wywiadu na stronie 2-3
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Proszę powiedzieć co ma 
Pan na myśli mówiąc ’’wła-
snymi siłami’’? Wiem, że 
jest tutaj taki nietypowy 
sposób na realizację zadań, 
który pozwala na oszczęd-
ności dla gminy.
- Od kilku lat zatrudniamy 
ludzi, tzw. pracowników  
interwencyjnych. Na prze-
strzeni lat wykształciła się 
grupa solidnych pracowni-
ków, na których pracy moż-
na bazować. Zatrudniamy 
ich do różnych, mniej lub 
bardziej skomplikowanych, 
prac budowlanych. Dzię-
ki temu sami jako gmina 
układamy kostkę, budujemy 
budynki, m.in. to zaplecze, 
które powstaje w Sulmierzy-
cach. Wszystko dlatego, że 
mamy ludzi, którzy znają się 
na rzeczy.

Pierwsze zaplecze sporto-
we z wykorzystaniem pra-
cowników interwencyjnych 
powstało Dworszowicach 
Pakoszowych. Wtedy byli 
tacy, którzy wątpili w po-
wodzenia inwestycji.
- Ja nigdy nie wątpię w moich 
ludzi. Rzeczywiście w za-
kresie tych prac, o których 
rozmawialiśmy, powstało 
zaplecze w Dworszowicach 
Pakoszowych. Jest ono za-
pleczem sportowym. Po-
dobny budynek powstaje 
w Sulmierzycach. Będzie 
on pełnił rolę zaplecza spor-
towego, ale są tam zaplano-
wane również toalety, które 
w przyszłości będą używane 
przez korzystających z rynku 
i odwiedzających groby bli-
skich na cmentarzu. Mówię 
o rynku handlowym, który 
planujemy w przyszłości 
przenieść w okolice stadio-
nu. Poza tym, dla wszyst-
kich mieszkańców gminy, na 
piętrze tego obiektu, będzie 
dostępna siłownia, taka na 
miarę naszych możliwości, 
wyposażona w dobry sprzęt 
sportowy.

Siłownia. Widzę, że gmina, 
w ostatnim czasie, duży na-
cisk kładzie na zdrowy styl 
życia. Jako jedyna z gminy 
wprowadziliście finanso-

wanie usług dietetyka dla 
mieszkańców. Za moment 
ludzie stąd będą mogli ko-
rzystać z siłowni wewnętrz-
nej. Napowietrzne siłownie 
już są.
- Tak, zewnętrznych siłowni 
jest już kilka. Mamy też zaję-
cia sportowe, ruchowe...

Czyli dużo się w tym zakre-
sie dzieje?
- Zajęcia sportowe były już 
finansowane przez ostatnich 
kilka lat. To są różne zaję-
cia, od tańca do karate. Bar-
dzo duży nacisk kładziemy 
też na ochronę zdrowia. Są 
prowadzone zajęcia i realizo-
wane programy 
prozdrowotne. 
Mamy progra-
my szczepienia 
dla dziewczynek 
przeciwko wi-
rusowi HPV po-
wodującego raka 
szyjki macicy. 
Jest też program 
stomatologiczny 
dla dzieci w wie-
ku 5-13 i wspo-
mniany przez pana dietetyk. 
Ale nie można zapomnieć, 
że mamy też doskonałą re-
habilitację i ginekologa. 
Mieszkańcy pod tym wzglę-
dem nie mogą narzekać. 
Chcemy, żeby z roku na rok, 
oferta zdrowotna była coraz 
bogatsza.

Widzę, że jeśli chodzi o roz-
wój sportowy, efekty są, bo 
Unia Sulmierzyce się pnie.
- Mamy zespoły sporto-
we, które przynoszą cześć 
i chwałę gminie Sulmie-
rzyce. Natomiast, tak jak 
wcześniej mówiłem, gmi-
na finansuje wiele różnych 
przedsięwzięć sportowych. 

No tak, gmina Sulmierzyce 
w regionie ma chyba naj-
szerszy wachlarz dyscyplin 
sportowych, w których 
mieszkańcy mogą się roz-
wijać. Prócz piłki, fitnessu, 
karate, tańca macie też do-
brze rozwinięte strzelectwo 
sportowe. 
- Idziemy z duchem czasu. 
Jest duża potrzeba takich 

inicjatyw, więc je organizu-
jemy. Między innymi dużym 
zainteresowaniem cieszy 
się rzeczywiście strzelec-
two sportowe. Widzimy je 
zarówno wśród dzieci jak 
i młodzieży, a także wśród 
dorosłych

Trudno nie zauważyć, 
że zainteresowanie jest 
ogromne, szczególnie ob-
serwując kolejki uczestni-
ków zawodów strzeleckich.
- Zainteresowanie jest 
ogromne, a zaczęło się to 
niewinnie od strzelectwa 
pneumatycznego, przy oka-
zji różnych imprez kultu-

ralnych na terenie gminy 
Sulmierzyce. Teraz idziemy 
dalej, przez co sekcja pneu-
matyczna się ciągle rozwija. 
Ostatnio były zawody woje-
wódzkie, ligowe, które od-
były się w Sulmierzycach. 
Natomiast teraz idziemy 
dalej i pomagamy w organi-
zacji kursów na patent strze-
lecki, na strzelbę, karabin 
i pistolet. Współpracujemy 
z klubem ’’10’’, z którym 
mamy bardzo dobry kon-
takt.

Wiem, że ta współpraca 
i zainteresowanie strze-
lectwem nie będzie się 
kończyć na zawodach. 
W gminie Sulmierzyce pla-
nuje się budowę strzelnicy 
z prawdziwego zdarzenia 
i chyba ma być to jedyna 
taka w okolicy?
- Tak, i prawdopodobnie 
jedyną krytą strzelnicą, 
natomiast jest to możliwe 
wtedy, gdy dostaniemy duże 
dofinansowanie, w ramach 
programu turystycznego, 
o które będziemy się starać.

Ale w ramach tego projek-
tu oprócz budowy strzelni-
cy, zaplanowano też inne 
działania.
- Wiele różnych działań i to 
na dużą sumę. Począwszy 
od parku w Sulmierzycach, 
poprzez utwardzenie terenu 
kostką na placu Turskiego 
aż po ścieżkę rowerową. 
Wchodzi w grę również za-
plecze rekreacyjne na Dy-
gudaju, obok stawu, który 
spróbujemy za chwilę zalać 
wodą. Także jest wiele róż-
nych przedsięwzięć na dużą 
skalę, na którą planujemy 
pozyskać środki w ramach 
m. in. funduszy unijnych. 

Kiedy tylko uda się to zrobić 
będziem7 mogli strzelnicę 
wybudować.
 
A staw, o którym pan 
mówi, za chwilę będzie 
cieszył mieszkańców, 
szczególnie, że nie brak 
w gminie pasjonatów 
wędkowania. To też moż-
na powiedzieć dyscyplina 
sportowa, choć bardziej 
może rekreacja. A jeśli 
chodzi o wędkarstwo, to 
o tę grupę mieszkańców 
gmina też dba. 
-Gmina dba tym czym ma. 
Mam na myśli to, że węd-
karstwo trudno uprawiać, 
kiedy nie ma wody. Udało 
się porozumieć z kołem my-
śliwskim, który udostępnia 
nam staw i tylko dlatego 
możemy o tych wszystkich 
miłośników wędkarstwa 
zadbać, organizując im co 
jakiś czas zawody. 
Chociaż muszę powiedzieć, 
że to bardziej rekreacja niż 
sport. W trakcie takich za-
wodów sportowych, to jed-
nak mimo wszystko idziemy 

w stronę rekreacji. Chcemy 
te zawody przeprowadzać, 
bo zainteresowanie jest 
duże, do tego stopnia, że 
część osób, które chciało-
by wziąć udział w tych za-
wodach, nie jest w stanie, 
z powodu długiej kolejki, 
a miejsca na brzegu jest za 
mało. Dzięki współpracy 
kołem myśliwskim, użyczy-
liśmy teren na Dygudaju, po 
drugiej stronie drogi. Inwe-
stycje dało się zrealizować 
także dzięki uprzejmości 
kopalni, która wykonała 
część robót w postaci usy-
pania grobli. Jak tylko uzy-
skamy odpowiednie pozwo-
lenia zalejemy staw wodą 
i on będzie służył wszyst-
kim mieszkańcom gminy 
Sulmierzyce. 

Jeśli mówimy już o wo-
dzie, to trudno nie zaha-
czyć tematu deficytu wody, 
przecież wszystko usycha 
w związku z działalnością 
wydobywczą kopalni. Na 
dodatek okazuje się, że 
rząd planuje ograniczyć 
gminie dochody z tego 
tytułu płynące z kopal-
ni. Może się okazać, że 
w przyszłości zamiast np. 
20 milionów, dostaniecie 
dwa, a wody przecież dalej 
nie będzie. 
- Wody jest tutaj rzeczywi-
ście deficyt, zarówno pod-
skórnej jak i tej, która może 
być wykorzystana jako pit-
na. Ostatnio fiaskiem skoń-
czył się odwiert w miejsco-
wości Piekary, na 170 kilku 
metrach tej wody nie ma.

Ale szukaliście jej tam, 
żeby uruchomić studnie?
- Szukaliśmy po to, aby wy-
budować tam w przyszłości 
ujęcie wody i stacje uzdat-
niania wody. 

Dlatego, że musicie w du-
żej części korzystać z wody 
sąsiednich gmin: Strzelce 
Wielkie i Lgota. 
- Rzeczywiście, dziś je-
steśmy zmuszeni kupować 
wodę od gminy Strzelce 
Wielkie i gminy Lgota 
Wielka. 

Trzeba płacić i cena za 
wodę, przez to jest wyższa 
dla mieszkańców niż w sy-
tuacji, gdyby była z wła-
snego ujęcia?
- My jako gmina do wody 
dopłacamy i ta cena dla 
mieszkańca wyższa nie jest, 
ale gmina musi wydać do-
datkowe pieniądze.

I jest to pewnego rodzaju 
uzależnienie.
- Trafił pan redaktor w ide-
alne określenie. To jest uza-
leżnienie. Dla nas to ważna 
sprawa, my chcielibyśmy 
być niezależni. 

Oprócz tych nieudanych 
odwiertów gmina podjęła 
w tej kwestii jakieś dzia-
łania?
- Trwają rozmowy z kopal-
nią i mamy zapewnienia, że 
studnia, a może nawet dwie 
studnie, zostaną w okolicach 
Kuźnicy w gminie Sulmie-
rzyce przekazane na po-
trzeby własne. Dzięki temu 
będziemy mogli dostarczać 
mieszkańcom gminy Sul-
mierzyce wodę z własnego 
ujęcia. Gdyby się to udało 
przeprowadzić, to będzie 
duży sukces, szczególnie, że 
jak pan redaktor wspomniał, 
wody u nas brakuje. 

Wróćmy do wcześniejsze-
go pytania. Pytałem rów-
nież o sprawę zmniejsze-
nia ewentualnie środków, 
które gmina otrzymuje 
z kopalni. Wiadomo, że 
rząd przygotowuje pro-
jekt ustawy, na podsta-
wie której ma pozbawić 
gminy, w tym również 
Sulmierzyce, bardzo 
dużych wpływów.
- Ostatnich kilka 
miesięcy pokazało 
nam, że mamy po-
ważne zmartwienie. 
Jest plan odebrania 
nam pieniędzy, które 
się nam należą. Wła-
ściwie w naszym przypadku 
zmiany ustawy o Państwo-
wej Służbie Geologicznej 
i w związku z tym w przy-
szłości odebraniu pieniędzy 
gminie z tytułu wydobycia 

kopalni, to pozbawienie nasz 
większości środków jakie 
zakładaliśmy we wszystkich 
planach i prognozach finan-
sowych na lata następne. 
Moglibyśmy otrzymywać 
ok. 10, a może nawet 20 mi-
lionów rocznie przez kilka 
lat. My na te pieniądze liczy-
liśmy. Szczególnie miesz-
kańcy gminy, ale również 
i radni, którzy w kolejnych 
planach zagospodarowania 
gminy przychylali się do 
wniosków kopalni i uchwa-
lając takie, a nie inne plany 
zagospodarowania, wpusz-
czali kopalnie na teren gmi-
ny Sulmierzyce. Nie robili 
tego nieroztropnie. Robili 
to ze świadomością, że ko-
palnia, to taka firma, która 
degraduje środowisko, ale 
i taka firma, która w zamian za 
to, że degraduje, będzie wpła-
cała do budżetu samorządu 
duże pieniądze, a tymi 
pieniędzmi bę-
dziemy mo-
gli w jakiś 
sposób zre-

kompensować mieszkańcom 
gminy Sulmierzyce wpływ 
tej kopalni na ich życie. 
Uważam, że jeżeli zasady na 
bazie których został ten plan 
zmieniony i kopalnia i gmi-
na udostępniła teren, nie po-
winny się dzisiaj zmieniać 
w tak drastyczny sposób, 
że podważa to sens zmiany 
tych planów w przyszłości.

Wójt razem z innymi wło-
darzami mogą stać się po-
krzywdzone przez obecny 
rząd. W tym zakresie wal-
czycie państwo, żeby tak 
się jednak nie stało. Ja-
kie dotychczas podjęliście 
działania, żeby bronić inte-
resu gminy.
- Przede wszystkim ustawo-
dawca w ogóle nie poinfor-
mował nas o planie zmiany 
przepisów. O tym planie 
dowiedziałem się przypad-
kiem od wójta sąsiedniej 

gminy Kleszczów i by-
łem tym mocno zasko-
czony. Po to, żeby te 
pieniądze ratować, 
razem staramy się 
lobbować na rzecz 
tej ustawy, a w zasa-
dzie przeciwko tej 
ustawie. 

I myśli pan, że ten lobbing 
będzie skuteczny?
- Zarówno gmina Klesz-
czów, Sulmierzyce, Rząśnia 
jak i gmina Szczerców są 
w potrzasku. To dla nas się 
już wydarzyło, ta kopalina 
na naszym terenie jest, nikt 
niczego od nas nie chce. 
W związku z czym nie je-
steśmy kartą przetargową. 
Ale jestem w kontakcie 
z burmistrz Złoczewa i tam 
kopalnia chciałaby w przy-
szłości eksploatować zboża 
węgla brunatnego.

Ale Złoczew powie ’’stop’’ 
jeśli im się to nie będzie 
opłacać. 
- Mam nadzieję, że 
Złoczew powie ’’stop’’, bo 
nikt rozsądny nie wpuszcza 
na teren gminy kopalni, gdy 
kopalnia ta degraduje śro-
dowisko, a gmina z tego nie 
ma wymiernych korzyści. 
To byłaby degradacja śro-
dowiska w zamian za nic. 
Bo zgodnie z założeniami 
nowej ustawy, nie dostali-
by niczego, w stosunku do 
tego co mogliby stracić. Je-
śli przepisy tej nowej usta-
wy wejdą w życie, to dzi-
siaj dla gminy Sulmierzyce 
będzie to kwota 500 złotych 
na mieszkańca, zgodnie 
z projektem tej ustawy. To 
spowoduje, że maksymal-
nie każdego roku będziemy 
mogli otrzymać ok 2,5 mln 
zł rocznie, a jeśli te przepi-
sy nie będą obowiązywały, 
to możemy dostawać  10, 
a nawet 20 milionów zło-
tych. To są takie ogromne 
różnice. Dzisiaj Złoczew, 
a nawet i inne gminy 

w kraju, na terenach któ-
rych planowana jest ko-

palnia, stoją przed taką 
decyzją: czy pozwolić 
kopalniom wejść na 
ich teren w zamian 
za nic czy nie? Uwa-

żam, że nie powinni, 
jeśli rozsądnie podcho-

dzą do sprawy. No bo jak 
mówiłem wcześniej, nie 
dostaną nic w zamian za to 
co będą musieli oddać. 
Natomiast mając te pienią-
dze, może będzie tutaj nadal 

zdegradowane środowisko, 
ale stworzymy za to do-
bre warunki dla ludzi i ich 
dzieci. Chcemy przyciągnąć 
mieszkańców do Sulmie-
rzyc, ale jeśli nie będzie 
pieniędzy, nie będzie szkół, 
przedszkoli, ośrodków 
i żadnej godnej uwagi ofer-
ty, to nie będzie tu nikogo.

A panu chodzi o to, żeby 
przyciągnąć do Sulmie-
rzyc jak najwięcej ludzi? 
- Chciałbym, żeby ludzie, 
którzy wyjadą się np. kształ-
cić chcieli tutaj wrócić.

Dlaczego mieliby wracać?
- Bo będą się czuli z tym 
miejscem związani i będą 
wiedzieć, że tutaj znajdą 
dobre warunki do życia dla 
siebie i swoich dzieci. 

Kończąc rozmowę, proszę 
powiedzieć na co mogą 
w nadchodzącym roku li-
czyć mieszkańcy gminy 
Sulmierzyce.
- Będziemy remontować 
jedną drogę i będzie to dro-
ga od Piekar, poprzez Borek 
i Wolę Wydrzyna, w kie-
runku Bogumiłowic i re-
montować drogę w Dwor-
szowicach Pakoszowych, 
za pieniądze w ramach tego 
programu. Złożyłem wnio-
sek w gminie Kleszczów 
o dofinansowanie do drogi 
od Sulmierzyc do Winku 
i mam nadzieję, że samorząd 
gminy Kleszczów przychy-
li się do wniosku i razem 
z wkładem własnym doko-
namy remontu drogi. Mam 
też nadzieję, że w przyszłym 
roku, uda nam się wybudo-
wać przedszkole. To są naj-
większe planowane inwe-
stycje, ale będą oczywiście 
realizowane również inne 
zadania.

’’Ostatnich kilka miesięcy pokazało 
nam, że mamy poważne zmartwienie. 
Jest plan odebrania nam pieniędzy, które 
się nam należą’’
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Wyjazdy proekologiczne
Urząd gminy w Sulmie-

rzycach w roku 2016 zorga-
nizował dla mieszkańców 
gminy dwa wyjazdy: 02 
kwietnia (sobota) na ”Targi 
działki i ogrody” do Sosnow-
ca, natomiast 18 września 
(niedziela) na Skierniewickie 
Święto Kwiatów, Owoców 
i Warzyw. Podczas targów 
mieszkańcy mogli zakupić fa-
chową literaturę, rośliny owo-
cowe i ozdobne, skosztować 
produktów regionalnych oraz 

uczestniczyć w branżowych 
konsultacjach z dziedziny 
ogrodnictwa, sadownictwa, 
rolnictwa oraz pszczelarstwa. 
Dodatkowo targi w Sosnowcu 
wzbogacone były o tematy-
kę architektury oraz wystro-
ju wnętrz. Nasi mieszkańcy 
mogli więc znaleźć inspirację 
z tego zakresu oraz skonsulto-
wać własne pomysły z projek-
tantami lub dekoratorami.

Doposażenie świetlic 
wiejskich w gminie

Lokalna społeczność na 
terenie gminy Sulmierzyce 
coraz chętniej spędza wol-
ny czas w swoim gronie. 
Zawiązują się stowarzysze-
nia, które otrzymują wspar-
cie gminy Sulmierzyce. 
W poprzednich latach świe-
tlice zostały  wyposażone 
w sprzęt multimedialny czy 
stoły do tenisa stołowego. 
W ramach projektu ”Rozwój 
społeczeństwa informacyj-
nego poprzez przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu 
w gminie Sulmierzyce” sie-
dem świetlic zostało wypo-
sażonych w komputery z do-
stępem do Internetu.

Świetlice cieszą się bar-
dzo dużym zainteresowa-
niem wśród najmłodszych 
mieszkańców gminy. Spe-
cjalnie dla nich zostały za-
kupione stoliki, krzesełka, 
materiały plastyczne, mate-
race, siedziska itp. Łączenie 

dla sześciu świetlic zakupio-
no ww. sprzęt i materiały za 
kwotę 19587,70 zł. Malu-
chy mają zapewnioną opie-
kę pięć razy w tygodniu od 
godz. 16:00 do 20:00. Star-
sze dzieci i młodzież mogą 
w tym czasie grać w ping-
-ponga czy korzystać z kom-
puterów.

W tym roku wybudowa-
no również cztery siłownie 
zewnętrzne (w miejscowo-
ściach Bieliki, Bogumiłowi-
ce, Dworszowice Pakoszo-
we i Wola Wydrzyna) i trzy 
place zabaw przy świetlicach 
w Bielikach, Bogumiłowi-
cach i Woli Wydrzynej. Roz-
budowano także siłownie ze-
wnętrzną w Sulmierzycach 
i zakupiono sprzęt do ćwi-
czeń w świetlicy wiejskiej 
w Piekarach. 

Nowe ekologiczne ogrzewanie
W 2016 zakończono re-

alizację inwestycji polegającej 
na wybudowaniu pomieszcze-
nia kotłowni przy budynku 
SPGOZ w Sulmierzycach. 
Celem wykonania zadania 
było zastąpienie istniejącego, 
skorodowanego, węglowego 
kotła centralnego ogrzewania, 
kotłem ekologicznym. Wyko-
nano montaż 
kotła gazo-

wego połączonego z istniejącą 
instalacją c.o. i c.w.u. Kocioł 
gazowy podłączono do wcze-
śniej wykonanej gazowej in-
stalacji zewnętrznej zasilanej 
z  gazowego zbiornika pod-
ziemnego, zlokalizowanego 
na działce Inwestora. Nowa 
kotłownia jest niemal bezob-
sługowa, czego nie można 

powiedzieć o kotle na pali-
wo stałe, a wysoka spraw-

ność urządzenia zagwarantuje 
niższe koszty eksploatacyjne 
urządzenia. Całość inwestycji 
dopełnił wcześniejszy montaż 
kolektorów słonecznych dla 
potrzeb c.w.u. Dzięki realiza-
cji przedsięwzięcia osiągnięto 
znaczne zmniejszenie emisji 
gazów, na omawianej insta-
lacji, w tym pyłów i bezno(a)
pirenu, których to przekrocze-
nie jest odnotowane w naszym 
regionie. 

Budowa pomieszczenia 
kotłowni realizowana była 
przez pracowników interwen-
cyjnych zatrudnionych przez 
urząd gminy, część instala-
cyjna została wykonana przez 
firmę zewnętrzną posiadającą 
odpowiednie uprawnienia do 
wykonywania tego typy prac. 
Wykonania instalacji gazowej 
wewnętrznej oraz zewnętrznej 
podjęła się firma  INSTAL-
KAN s.c. Instalacje Grzew-
cze i Sanitarne Daniel Solecki 
i Dariusz Solecki.

Zakończono wykonanie prac wiertniczo-geologicznych 
związanych z pogłębieniem otworu studziennego 
studni głębinowej w m. Piekary

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkań-
ców gminy Sulmierzyce, 
a w szczególności społecz-
ności Piekar na przełomie 
roku 2015 i 2016 podjęto 
działania mające na celu 
rozwiązanie problemu zwią-
zanego z niedoborem wody 
pitnej, które w znacznym 
stopniu uwidaczniają się 
w okresie letnim. Prace za-
kładały  wykonanie odwier-
tu pod studnię głębinową do 
głębokości 200m. Podczas 
prac wiertniczych napotka-
no na liczne spękania skal-
ne uniemożliwiające dalsze 
prace wiertnicze. Spękania 
skalne powodowały, iż ist-
niejąca woda poprzez szcze-
liny uciekała w głąb skał 

wraz z płuczką uniemożli-
wiając  wyniesienie urob-
ku na powierzchnię  ziemi. 
Mimo stosowania licznych 
cementowań szczelin  i po-
dejmowania dalszych wier-
ceń prace przerwano na 
głębokości 165m bez osią-
gnięcia zamierzonego celu. 
W związku z powyższym 
gmina Sulmierzyce podjęła 
dalsze działania polegające 
na udrożnieniu istniejących 
studni głębinowych na uję-
ciu wody w miejscowości 
Sulmierzyce, które zostaną 
zrealizowane do końca bie-
żącego roku i pozwolą choć 
w części rozwiązać problem 
niedoboru wody.

Budowa trzech placów zabaw 
i pięciu siłowni zewnętrznych 
na terenie gminy

W listopadzie 2016r. 
w pięciu miejscowościach na 
terenie gminy Sulmierzyce 
zakończono budowę miejsc 
do celów rekreacji i wypo-
czynku.

Zarówno najmłodsi jak 
i nieco starsi mieszkańcy 
miejscowości Wola Wydrzy-
na, Bogumiłowice i Bieliki 
mogą korzystać z wybudo-
wanych przy świetlicach 
wiejskich  placów zabaw 
oraz siłowni zewnętrznych.

W Dworszowicach Pa-
koszowych tuż obok placu 
zabaw przy budynku szkoły 
powstała siłownia. Rodzice 
przyprowadzający swoje po-
ciechy na plac zabaw mogą 
teraz nie tylko spędzać czas 
siedząc na ławeczce, ale 
mają również możliwość 
zadbać o swoją kondycję ko-
rzystając z ośmiu urządzeń 
do ćwiczeń.

W Sulmierzycach istnie-
jąca siłownia zlokalizowana 
w bezpośrednim sąsiedz-
twie kompleksu sportowego 
ORLIK została doposażona 
o sześć nowych urządzeń.

Zadanie zrealizowane 
zostało przez firmę APIS 
Jadwiga Oziębło z siedzi-
bą w Jarosławiu. Całkowity 

koszt inwestycji obejmują-
cy prace projektowe oraz 
roboty budowlane to kwota 
181.740zł.

Celem wykonania inwe-
stycji było rozwijanie infra-
struktury rekreacyjnej i spor-
towej oraz poprawa jakości 
życia lokalnej społeczności 
poprzez utworzenie placów 
zabaw i siłowni na wolnym 
powietrzu, stanowiących 
atrakcyjne miejsce spotkań, 
nawiązywania i utrwalania 
kontaktów oraz aktywnego 
wypoczynku mieszkańców 
i gości. Przedmiotowe inwe-
stycje obejmowały swoim 
zakresem dostawę oraz mon-
taż urządzeń do ćwiczeń, 
oraz urządzeń placów zabaw. 

Drogi mieszkańcu gmi-
ny Sulmierzyce i Szanowny 
Gościu w myśl idei ”Gim-
nastykuj się codziennie, bo 
to zdrowo i przyjemnie” 
zachęcamy do czynnego ko-
rzystania z naszych siłowni 
”pod chmurką” - to połą-
czenie ruchu i przyjemności 
z przebywania na świeżym 
powietrzu przeznaczone dla 
osób w każdym wieku.

Tylko zgoda buduje
Sławomir Rajch: Panie 
Przewodniczący mija kolej-
ny rok, w którym pełni pan 
funkcję szefa Rady Gminy. 
Jak go pan ocenia?
Tadeusz Kruszyński: Mijający 
rok w funkcjonowaniu naszej 
gminy oceniam dobrze. Nie 
było niebezpiecznych zdarzeń 
czy kataklizmów. Rada Gminy  
wraz z wójtem, pracownika-
mi urzędu, realizowała za-
mierzone cele, pracowaliśmy 
zgodnie wykonując ustawowe 
zadania i obowiązki. W roku 
2016 realizowaliśmy szereg 
trochę mniejszych projektów. 
Powodem takiej sytuacji był 
brak możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych na 
duże inwestycje, jak chociaż-
by kanalizacja, ale jesteśmy do 
nich przygotowani projektowo 
i organizacyjnie. Mamy zgło-
szony wniosek na przedszko-
le, inne czekają na ogłoszenie 
naboru. W związku z taką sy-
tuacją budżet gminy ma się le-
piej, chociaż i tak w roku 2016 
nie mamy deficytu. Pozwoliło 
to nam na finansowy oddech.  

Która z inicjatyw czy inwe-
stycji  była w tym roku dla 
pana oraz gminy szczególnie 
ważna?
Myślę, że pomysł zakupu 
działki przy ulicy Szkolnej od 
parafii i budowa na niej przed-
szkola jest takim zdarzeniem. 
Działka kupiona, projekt jest, 
prace zaczną się w 2017 roku. 
Jest to duża inwestycja dla 
gminy, jej wartość szacuje się 
na  ponad 8 milionów złotych, 
ale jestem przekonany, że jest 
potrzebna. Do tego czasu nie 
było w gminie dużego przed-
szkola z prawdziwego zdarze-
nia. Liczymy też na znaczące 
dofinansowanie z zewnątrz, 
wniosek mamy złożony. Mam 
nadzieję, że kolejne młode po-
kolenia naszych mieszkańców 
będą mogły z niego korzystać. 
Ale ogólnie ważne dla mnie 

i radnych są również te mniej-
sze realizacje. Istotne są rów-
nież wartości niematerialne, 
które się budują w gminie, tj. 
integracja się mieszkańców 
w stowarzyszeniach, kołach 
zainteresowań, wspólne wy-
jazdy i  spotkania.

Ale są też sprawy, których 
nie udało się załatwić.
Jest kilka takich spraw. Nie 
udało się dowiercić do wody, 
której tak bardzo nam braku-
je  w gminie w planowanym 
ujęciu pod Piekarami, ale się 
nie poddajemy i w sprawie 
wody  pracujemy dalej. Nie 
rozpoczęliśmy budowy ka-
nalizacji w Piekarach i Woli 
Wydrzynej, nie modernizo-
waliśmy oczyszczalni ście-
ków w Sulmierzycach, choć 
mamy projekty, dlatego, że 
nie było w 2016 roku naboru 
wniosków na zewnętrzne dofi-
nansowanie. Mam nadzieję, że 
nastąpi to w nowym roku. Nie 
były remontowane, były tylko 
naprawiane, drogi powiatowe, 
choć są projekty i wiele się 
o tym mówiło. Dalej jesteśmy 
w trakcie załatwiania herbu 
gminy. Trwa to już kilka lat, 
ale z Komisją Heraldyczną 
w Warszawie nie jest łatwo.

Proszę powiedzieć coś o pla-
nach na przyszłość, na co 
mogą liczyć mieszkańcy 
gminy?
Jak wspomniałem wyżej roz-
poczynamy budowę przed-

szkola, chcemy zacząć duży 
projekt związany z fotowolta-
niką na terenie gminy, szacu-
jąc go na około 20 milionów 
złotych. Myślę, że będzie to 
inwestycja kilkuletnia. Trzeba 
dokończyć zabudowę kolek-
torów słonecznych dla miesz-
kańców, którzy jeszcze ich nie 
mają, rozpoczęliśmy program 
wymiany pieców CO. Mamy 
zamiar zmodernizować drogę 
powiatową od Sulmierzyc do 
Winku, która jest w bardzo 
kiepskim stanie a natężenie 
ruchu na niej jest największe. 
Będziemy remontować też 
drogi gminne. Zakończymy 
budowę zaplecza sportowe-
go w Sulmierzycach. W 2017 
roku czeka nas reforma oświa-
ty, która dla nas ma istotne 
znaczenie i finansowe, i orga-
nizacyjne.

Za moment powitamy Nowy 
Rok, czego życzy pan sobie, 
radnym, mieszkańcom?
Tak, nowy rok już za chwilę 
nadejdzie, w związku z tym 
życzę wszystkim mieszkań-
com naszej gminy w nadcho-
dzącym Nowym Roku  dużo 
zdrowia, życiowego szczę-
ścia, spełnienia marzeń i za-
dowolenia z zamieszkiwania  
w gminie Sulmierzyce. Rad-
nym życzę dalszej zgody, bo 
tylko zgoda buduje. Wójtowi 
i pracownikom urzędu życzę 
w imieniu Rady Gminy dużo 
wytrwałości, bo w dzisiej-
szych czasach wiele się bez 
niej nie osiąga.
Dla całej gminy Sulmierzyce 
życzę jak najwięcej docho-
dów, ponieważ do realizacji 
planów o których wspomnia-
łem wyżej jak i tych, które są 
jeszcze w sferze pomysłów jak 
chociażby gazyfikacja gmi-
ny potrzeba wiele środków 
i wsparcia przychylnych nam 
ludzi.

Rozmowa z przewodniczącym Rady Gminy Sulmierzyce Tadeuszem 
Kruszyńskim
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Komunalizacja  na terenie gminy
Podstawę prawną komu-

nalizacji czyli nabycia przez 
gminę mienia państwowego 
stanowi ustawa z dnia 10 maja 
1990r. Przepisy wprowadza-
jące ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pra-
cownikach samorządowych 
(Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. 
zm.).  Decyzje wojewody łódz-
kiego o przejęciu nieruchomo-
ści przez gminę Sulmierzyce 
wydawane dla nieruchomości 
komunalizowanych z mocy 
prawa mają charakter deklara-
toryjny (stwierdzają istnienie 
określonego stanu prawnego), 
a dla nieruchomości komuna-
lizowanych na wniosek – cha-
rakter konstytutywny (tworzą 
nowy stan prawny). Po wyda-
niu decyzji przez wojewodę 
łódzkiego i wpisaniu prawa 

własności w księdze wieczystej 
gmina Sulmierzyce uzyskuje 
tytuł prawny do nieruchomości 
i może nią gospodarować. 

Po wejściu w życie prze-
pisów komunalizacyjnych, 
komunalizacją w pierwszej ko-
lejności objęto:
• szkoły i przedszkola
• Lecznica Weterynaryjna dla 

zwierząt,
• Ośrodek Zdrowia
• Biblioteka
• Ujęcia wody

Priorytetowo traktowane 
były nieruchomości stano-
wiące drogi gminne i dojaz-
dowe, tereny przeznaczone 
pod inwestycje oraz niezabu-
dowane działki przeznaczone 
w planie zagospodarowania 
przestrzennego pod obszar 
mieszkaniowy.

Przejęta na rzecz gminy 
Sulmierzyce została więk-
szość nieruchomości Skarbu 
Państwa o uregulowanym 
stanie prawnym, które pod-
legały komunalizacji. Nieru-
chomości, które pozostały do 
skomunalizowania to poje-
dyncze działki w większości 
o nieuregulowanym stanie 
prawnym. Proces ich przej-
mowania jest czasochłonny, 
ponieważ przed rozpoczę-
ciem komunalizacji należy 
podjąć dodatkowe czynności 
mające na celu uregulowania 
ich stanu prawnego.  Tylko 
od 2011 r. na terenie gminy 
Sulmierzyce skomunalizowa-
no łącznie 419 działek o po-
wierzchni ok. 193 ha.

Budowa sieci wodociągowej oraz 
przyłącza kanalizacyjnego w ul. Sadowej

Na przełomie września 
i października gmina Sul-
mierzyce przystąpiła do bu-
dowy sieci wodociągowej na 
ul. Sadowej w miejscowości  
Sulmierzyce. Prace polegają 
na wybudowaniu sieci wo-
dociągowej wraz z niezbęd-
ną armaturą. 

Budowany wodociąg zo-
stanie wykonany w systemie 
pierścieniowym łącząc ulice 
Białodrzew i Strażacką oraz 
zapewniając dostawę wody 
do przyległych do ul. Sado-
wej działek budowlanych. 
Prowadzone prace realizo-
wane są przy użyciu sprzętu 

oraz zasobów kadrowych, 
którymi dysponuje gmina 
Sulmierzyce. 

Planowane zakończenie 
inwestycji listopad-grudzień 
2016r. Dodatkowo wycho-
dząc naprzeciw nowym 
mieszkańcom podjęto decy-
zję o budowie przyłącza ka-
nalizacyjnego do działki już 
zabudowanej, a nie posiada-
jącej jeszcze podłączenia do 
lokalnej sieci kanalizacyjnej. 
Zakończenie prac kanaliza-
cyjnych planowane jest na 
grudzień 2016r.

Nowa przepompownia
W ubiegłym roku gmina 

Sulmierzyce rozpoczęła bu-
dowę nowej przepompowni 
ścieków w m. Chorzenice i za-
kończyła jej realizację w lutym 
2016r. Prace były wykonywa-
ne przez firmę INSTALKAN 
s.c. Instalacje Grzewcze i Sa-
nitarne Daniel Solecki i Da-
riusz Solecki z/s w Pajęcznie. 
Realizacja przedmiotowej 
inwestycji była narzucona 
zarówno względami technicz-
nymi, jak i poprawą życia 
lokalnej społeczności. Nowa 
przepompownia zastąpiła do-
tychczas funkcjonującą, która 
z biegiem lat uległa korozji 
i nie nadawała się do dalszej 
eksploatacji, co przełożyło się 
na sprawniejszy przesył ście-
ków do oczyszczalni w Sul-
mierzycach. Łączny koszt in-
westycji wyniósł 101 420 zł.

Poradnia żywieniowa 
dla mieszkańców gminy 

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców 
gmina Sulmierzyce urucho-
miła poradnictwo  z zakresu 
prawidłowego odżywiania 
i jego wpływu na stan zdro-
wia. Jest to jeden z punktów 
wpisujący się w Gminny Pro-
gram Promocji i Profilaktyki 
Zdrowia na lata 2016-2021.

Głównym celem uru-
chomienia poradnictwa jest 
upowszechnianie wiedzy na 
temat zasad zdrowego od-
żywiania, zarówno podczas 
prawidłowego stanu zdrowia, 
jak i w różnych jednostkach 
chorobowych (otyłość, 
nadwaga, nadciśnienie, 
cukrzyca, anemia, ze-
spół jelita drażliwego, 
choroba Leśniowskie-
go Cohna, refluks, 
zaparcia, biegunki, 
nowotwory, celiakia, 
nietolerancja glutenu, 
alergie, osteoporoza, 
dna moczanowa, cho-
roba Hashimoto, 
łuszczyca, RZS, 
stwardnienie roz-
siane, depresja, trą-
dzik, chroniczne zmęczenie, 
zakwaszenie organizmu, wy-
padanie włosów itp.).

Oferta skierowana jest 
również do Pań w ciąży, 
planujących ciążę, mam kar-
miących i wychowujących 
małe dzieci.

Poradnictwo udzielane 
jest przez Sławomirę Tokar-
ską - wykwalifikowaną spe-
cjalistkę z zakresu zdrowia 
publicznego oraz diagnosty-
ki laboratoryjnej.

W ramach poradnictwa 
analizowany jest dotych-
czasowy sposób odżywiania 
się, wskazywane niezbędne 
kierunki zmian, potencjal-
ne zagrożenia oraz mocne 
strony obecnego trybu ży-
cia. Zbierany jest wywiad 
o pacjencie mający na celu 
bliższe poznanie nawyków 
i zwyczajów żywieniowych, 
współistniejących chorób 

oraz dolegliwości zdrowot-
nych, zalecenia lekarskie, 
zażywane leki, psycholo-
giczny aspekt spożywania 
posiłków czy postrzeganie 
własnego ciała.

Dokonywana jest analiza 
składu ciała za pomocą me-
tody bioimpedancji na pro-

fesjonalnym anali-
zatorze składu 

ciała, który 
uwzględnia 
rzeczywisty 

pomiar. Badanie stanowi 
wiarygodny, nieinwazyjny 
i skuteczny sposób badania 
składu ciała u osób zdro-
wych i cierpiących na różne 
choroby. 

Konsultacje są udzie-
lane w siedzibie SPGOZ 
w Sulmierzycach (wejście 
od strony Biblioteki, na 
piętrze) w każdy wtorek 
w godz. 15:30 – 20:00. 
Zapisy pod numerem tel. 
604 109 037.

Poradnictwo dla miesz-
kańców gminy Sulmierzyce 
jest bezpłatne. 

Zapraszamy!

Utwardzenie terenu przy Zespole
Szkolno – Gimnazjalnym  w Sulmierzycach

Gmina Sulmierzyce 
w roku 2016 podjęła dzia-
łania inwestycyjne przy 
budynku Zespołu Szkolno 
– Gimnazjalnego w Sulmie-
rzycach polegające na utwar-
dzeniu placu usytuowanego 
pomiędzy starą częścią szko-
ły a salą sportową. Przepro-
wadzone prace polegały na 

usunięciu istniejącej spęka-
nej nawierzchni asfaltowo-
-ziemnej i utwardzeniu tere-
nu kostką wraz z montażem 
sieci odwadniającej plac. 
Założeniem prowadzonych 
prac było poprawienie es-
tetyki, a także odwodnienie 
terenu z uwagi na przedo-
stającą się wodę do piwnic 

szkoły podczas obfitych 
opadów deszczu. Inwestycja 
została zrealizowana przez 
gminę Sulmierzyce przy 
udziale pracowników gospo-
darczych i interwencyjnych.

Dbajmy o przyrodę!
Na wzór lat ubiegłych do 

30 września 2016 r. mieszkań-
cy gminy Sulmierzyce mogli 
ubiegać się o przyznanie dofi-
nansowania ze środków gminy 
Sulmierzyce do zakupu sadzo-
nek drzew

i krzewów miododajnych 
z przeznaczeniem do zasadze-
nia na terenie nieruchomości 
znajdujących się w obrębie 
granic administracyjnych gmi-
ny Sulmierzyce. Do dnia 30 
września 2016 r. do urzędu 
gminy wpłynęło 37 wniosków 
o udzielenie dofinansowania. 
Dofinansowanie przyzna-
wane jest według kolejności 
zgłoszeń. Gmina Sulmierzyce 
w 2016 roku udzieliła dofi-
nansowania na łączną kwotę: 
13 661 zł, natomiast całkowity 
koszt nasadzeń to 17 919 zł

Drzewa i krzewy miodo-
dajne stwarzają odpowiedni 
mikroklimat sprzyjający po-
żytecznym owadom, w szcze-

gólności pszczołom. Dlatego 
zachęcamy wszystkich miesz-
kańców naszej gminy do zain-
teresowania się tą grupą roślin. 
Przez stworzony w ogrodzie 
mikroklimat przyjazny między 
innymi dla pszczół, motyli itp. 
znajdują one w nim stałe źró-
dło pyłu i nektaru. Mieszkańcy 
natomiast mogą się cieszyć es-
tetycznym wyglądem ogrodu 
oraz podziwiać odwiedzające 
ich ogrody motyle, pszczo-

ły, trzmiele i inne pożyteczne 
owady. 

Przypominamy mieszkań-
com, iż w okresie 3 lat od daty 
przyznania dofinansowania:
• osoba, która uzyskała dota-

cję nie może zbywać sadzo-
nek objętych dofinansowa-
niem innemu podmiotowi 
ani też zmieniać miejsca 
posadzenia sadzonek na 
inną nieruchomość, sprze-
dawać, darować innemu  
podmiotowi ani w inny spo-
sób rozporządzać sadzon-
kami,

• komisja może dokonać 
kontroli nieruchomości 
wskazanej jako miejsce za-
sadzenia sadzonek,

• w przypadku obumarcia 
roślin Wnioskodawca zobo-
wiązany jest poinformować 
o tym fakcie pisemnie Urząd 
Gminy w Sulmierzycach.

Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Dworszowice Pakoszowe i Ostrołęka 

W marcu 2016 roku 
gmina Sulmierzyce zleciła 
opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Ostrołęka i Dworszo-
wice Pakoszowe. W wyniku 
przeprowadzonej procedury 
przetargowej wyłoniona zo-
stała firma PPHU FAZI Jacek 

Szeliga z/s w Aleksandrowie 
Łódzkim, która złożyła naj-
korzystniejszą ofertę. Projekt 
zakłada budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej w powyższych 
miejscowościach, która doce-
lowo połączy się z istniejąca 
już kanalizacją i oczyszczalnią 
ścieków w Bogumiłowicach. 
Zaprojektowane kolektory 

grawitacyjne i tłoczne poprzez 
przepompownie ścieków 
umożliwią ich sprawny prze-
sył i odpowiednie oczyszcze-
nie, co wpłynie korzystnie na 
poprawę gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie gminy. 

Anna Szydłowska po-
leca usługi dietetyka

III miejsce gminy Sulmierzyce 
w rankingu inwestycyjnym 
Wspólnoty

Inwestycje poczynione 
w ostatnich latach w naszej 
gminie odczuwa praktycz-
nie każdy mieszkaniec. 
Kolektory solarne, kilome-
try nowych dróg, budowa 
ronda, tworzenie i moder-
nizacja świetlic wiejskich, 
komputery z dostępem do 
sieci Internet dla najbardziej 
potrzebujących rodzin - to 
tylko przykłady tych naj-
większych projektów.

Tym bardziej miło jest 
nam Państwa poinformo-
wać o zajęciu przez gminę 
Sulmierzyce wysokiego, 
trzeciego miejsca w rankin-
gu czasopisma „Wspólno-
ta” w kategorii wydatków 
inwestycyjnych gmin wiej-
skich w latach 2013-2015. 
Jest to obiektywny ranking 
bazujący na danych ze spra-
wozdań budżetowych sa-
morządów i GUSu. W tym 
rankingu przeanalizowano 
wydatki 1562 samorządów. 
Pierwszy w zestawieniu 
jest Kleszczów, natomiast 

drugie miejsce zajęła gmina 
Ożarowice z województwa 
śląskiego.

Nasze miejsce jest tym 
bardziej cenne, iż budżet 
gminy, w porównaniu do 
pozostałych gmin ze szczy-
tu rankingu, jest stosun-
kowo mały. Na większość 
inwestycji zostały pozy-
skane środki zewnętrzne. 
Ogromne znaczenie ma 
również doskonała współ-
praca władz gminy z Radą 
Gminy. Współpraca w tym 
aspekcie pokazała, że radni 
identyfikują się z wizją roz-
woju gminy przedstawianą 
przez Wójta.

Nagrodę w postaci sta-
tuetki i dyplomu odebrała 
w imieniu Wójta Kierownik 
Referatu Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych Agniesz-
ka Starostecka na Samo-
rządowym Forum Kapitału 
i Finansów w Katowicach.
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Kodrań budowa zjazdów na działki
wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej

Inwestycja pn. ”Remont 
przepustów oraz zjazdów in-
dywidualnych z drogi powia-
towej nr 3947E” w miejsco-
wościach Anielów i Kodrań 
została zakończona w lutym 
2016r. Remont polegał na 
odtworzeniu istniejących 
zjazdów do posesji w grani-
cach pasa drogowego. Wy-
mieniono popękane i nie-
drożne betonowe przepusty 
pod zjazdami na nowe wy-
konane z tworzywa PEHD 
o tożsamej średnicy. Na zjaz-
dach ułożono nową kostkę 

betonową oraz wbudowano 
ścianki czołowe. Wykonaw-
cą przedmiotowych prac 
była firma: Przedsiębiorstwo 
Handlowo – Usługowe ”LA-
RIX” Sp. z o.o. z siedzibą 
w 42 – 700 Lubliniec, ul. 
Klonowa 11.

Realizacja inwestycji 
była podyktowana potrzebą 
poprawy bezpieczeństwa dla 
użytkowników ruchu dro-
gowego oraz mieszkańców. 
Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 43.986zł

Oświetlenie
w miejscowościach: 
Dąbrowa, Piekary 
i Anielów

Celem poprawy bezpie-
czeństwa na drogach wśród 
mieszkańców gminy Sulmie-
rzyce oraz innych uczestników 
ruchu drogowego wykonano 
odcinki linii kablowej oświe-
tlenia ulicznego typu LED. 
W Piekarach przy drodze 
powiatowej 1500E stanęło 
sześć lamp oświetleniowych 
oraz pięć lamp przy drodze 
powiatowej nr 3947E w miej-
scowości Anielów. W miej-
scowości Dąbrowa na istnie-
jących słupach zamontowano 
sześć opraw oświetleniowych. 
W miesiącach kwiecień-
-wrzesień 2016r. inwestycję 
wykonywała firma P.P.H.U. 
”INSDER” Marcin Derek z/s 
w Działoszynie a jej całkowity 
koszt wyniósł 198.276zł.

BUS 500+ w gminie Sulmierzyce
Wicewojewoda Łódzki 

Karol Młynarczyk z pracow-
nikami Wydziału Polityki 
Społecznej Łódzkiego Urzę-
du Wojewódzkiego w dniu 
04.04.2016 r. odwiedził gmi-
nę Sulmierzyce. Wizyta dele-
gacji związana była z konfe-
rencją promocyjną programu 
Rodzina 500+. 

W urzędzie gminy na 
potrzeby realizacji programu 
zostało utworzone nowe po-
mieszczenie, w którym pra-
cownicy obsługują wszystkich 
zainteresowanych przedmio-
tową sprawą.

W trakcie rozbudowa sieci wodociągowej  
w m. Sulmierzyce – ETAP II

Gmina Sulmierzyce 
w 2016 roku zakończyła re-
alizację drugiego etapu roz-
budowy sieci wodociągowej 
w miejscowości Sulmierzyce 
na nowo powstającym ”osie-
dlu” domków jednorodzin-
nych. Celem inwestycji było 
zaopatrzenie mieszkańców 

w wodę. Inwestycja składała 
się z dwóch etapów i obej-
mowała budowę wodociągu 
o łącznej długości 1397,80 
mb wraz z uzbrojeniem. 
I Etap obejmował wyko-
nanie odcinka sieci wodo-
ciągowej w ulicy Witolda 
Pileckiego i zakończył się 

w lipcu 2013 roku, natomiast 
drugi etap zadania zakończo-
no w listopadzie bieżącego 
roku. Etap ten został zreali-
zowany w całości przez gmi-
nę Sulmierzyce, która była 
wykonawcą i przeznaczyła 
na ten cel własne środki.

Wykonanie inspekcji przyłączy wodociągowych
oraz montaż reduktorów ciśnienia wody u odbiorców
indywidualnych na terenie gminy Sulmierzyce

Częste ubytki wody, ja-
kie odnotowano w wyniku 
nielegalnego poboru wody 
zmuszają do podjęcia ra-
dykalnych działań w celu 
ograniczenia i zmniejsze-
nia negatywnego zjawiska. 
W związku z powyższym 
gmina Sulmierzyce podjęła 
działania polegające na in-

spekcji przyłączy wodocią-
gowych pod względem pra-
widłowości ich wykonania  
i opomiarowania przy użyciu 
kamery inspekcyjnej i lokali-
zatora przewodów. Równo-
legle z pracami inspekcyj-
nymi przyłączy prowadzone 
są również prace montażowe 
reduktorów ciśnienia, które 

mają na celu zabezpiecze-
nie wewnętrznych insta-
lacji wody na posesjach, 
a w szczególności instalacji 
solarnych wybudowanych 
przez gminę Sulmierzyce. 
Prace zostały zlecone firmie 
zewnętrznej.

Oddanie do użytku drogi w Kodraniu 
W sobotę, 1 października, 

2016 roku, odbyła się uroczy-
stość oddania do użytku dro-
gi gminnej w miejscowości 
Kodrań. Ceremonię otwar-
cia o godz. 15.00 rozpoczął 
wójt gminy Sulmierzyce Ga-
briel Orzeszek, który powitał 
wszystkich zgromadzonych 
gości oraz mieszkańców miej-
scowości. Następnie głos za-
brali przewodniczący Rady 
Gminy w Sulmierzycach Ta-
deusz Kruszyński oraz radny 
Rady Gminy w Sulmierzycach 
Michał Burkot. Po zakoń-
czeniu przemówień nastąpiło 
symboliczne przecięcie wstęgi.

Uczestnicy mogli skosz-
tować przepysznych potraw 
przygotowanych przez stowa-
rzyszenia z terenu gminy.  Dla 
dzieci zamówione zostały 
dmuchańce, które aż do zmro-
ku cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Sobotnie 
popołudnie w Kodraniu upły-
nęło przy akompaniamencie 
zespołu Cover Dance. Nato-
miast ”Klub Strzelecki 10” 
z Radomska zapewnił wszyst-
kim chętnym możliwość 

sprawdzenia swoich sił w za-
wodach strzeleckich. Najlep-
si zawodnicy i zawodniczki  
z rąk Anny Szydłowskiej – 
sekretarz gminy oraz Michała 
Burkota odebrali pamiątkowe 
statuetki.

Przebudowa drogi obej-
mowała m.in. wykonanie 
obustronnych poszerzeń 
jezdni na podbudowie z kru-
szywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie, ułożenie 
w miejscach poszerzeń maty 
geokompozytowej, wykona-
nie warstwy wyrównawczej, 
wiążącej i ścieranej z betonu 
asfaltowego, utwardzenie po-
boczy oraz istniejących zjaz-
dów do granicy pasa drogo-
wego. Realizacja powyższej 
inwestycji odbyła się przy 
dofinansowaniu ze środków 
finansowych pochodzących 
z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Łódzkiego 
a całość zadania wyniosła 
1.058.434 zł. Wykonawcą ro-
bót była firma STRABAG Sp. 
z o. o. z/s w Pruszkowie.

Kopalnia na terenie gminy Sulmierzyce
Od roku 2012 PGE Gór-

nictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna Spółka Akcyj-
na z siedzibą w Bełchatowie 
cyklicznie składała do urzę-
du gminy w Sulmierzycach 
wnioski o zakup działek sta-
nowiących własność gminy 
Sulmierzyce, położonych 
na terenie miejscowości 
Kuźnica, Łęczyska-Marko-
wizna i Eligiów. Zgodnie 

z planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sul-
mierzyce, sprzedane działki 
znajdowały się w terenie 
oznaczonym na rysunku 
planu symbolem ”SFOT” 
- strefa funkcjonalnej ob-
sługi technologicznej szer 
150-200 m oraz w terenach 
”WOS1c” – tereny przezna-
czone pod wyrobisko od-
krywki ”Pola Szczerców”.

Przez cztery lata sprzeda-
no około 16 ha ziemi za kwotę 
456  054 zł netto. Wpływające 
środki ze sprzedaży działek 
wykorzystane  zostały jako 
wkład własny inwestycji na 
terenie gminy. Wszyscy za-
uważamy nowe drogi, chodni-
ki, ścieżki rowerowe, świetlice 
wiejskie czy kolektory sło-
neczne.

Dopłata do posiłków dla uczniów
Rada Gminy w Sulmierzy-

cach przychyliła się do wnio-
sku wójta gminy Sulmierzyce 
dotyczącego przeznaczenia 
środków na dofinansowanie do 
posiłków w wysokości trzech 
zł dziennie dla każdego chętne-
go ucznia, chcącego skorzystać 
z takiej formy pomocy. Do-
płata obowiązuje od listopada 
i dotyczy posiłków dla dzieci 
ze szkół podstawowych i gim-

nazjum działających na terenie 
gminy Sulmierzyce.

Pomysł dofinansowania 
posiłków okazał się trafio-
ny, bowiem korzysta z niego 
obecnie aż 201 uczniów: 167 
ze szkół podstawowych (107 
w Sulmierzycach, 19 w Dwor-
szowicach Pakoszowych, 41 
w Bogumiłowicach) oraz 34 
z gimnazjum.

INFORMACJE
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Z wizytą w mieście Sulmierzyce
W piątek, 23 września, 

przedstawiciele naszej gmi-
ny udali się w delegację do 
zaprzyjaźnionego miasta 
Sulmierzyce. W pierwszej 
kolejności mogli obejrzeć 
Sulmierzycki Dom Kultury 
po zobaczeniu którego roz-
poczęło się zwiedzenie miej-
scowych zabytków. Podczas 
pobytu gościli także w Ze-
spole Szkół Publicznych oraz 
sulmierzyckim magistracie. 
W ramach wyjazdu odbyły 

się zawody sportowe, pod-
czas  których udało nam się 
zdobyć puchar. Jest to tzw. 
puchar przechodni, o który 
powalczymy podczas kolej-
nego spotkania, tym razem 
na terenie naszej gminy.

Było to drugie spotka-
nie z miastem Sulmierzyce, 
mające na celu wymianę do-
świadczeń oraz nawiązanie 
współpracy partnerskiej.

Przekazanie budynku 
zaplecza sportowego

Z myślą o poprawie do-
stępności do bazy sporto-
wej zrealizowano budowę 
zaplecza sportowego przy 
boisku w miejscowości 
Dworszowice Pakoszowe. 
Zakres prac budowlanych 
obejmował budowę budynku 
wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą, w skład którego 
wchodzą szatnie i łazienki dla 
gości, gospodarzy i sędziego 
oraz pomieszczenie gospo-
darcze. Całość zamierzenia 
budowlanego gmina wyko-
nała we własnym zakresie. 
13 sierpnia 2016r. budynek 
uroczyście przekazano LKS 
Dworszowice Pakoszowe. 
Ceremonię rozpoczął mecz 
klasy okręgowej pomiędzy 
gospodarzami a LKS Unia 
Sulmierzyce. Z tej okazji 

również na parkingu przy bu-
dynku OSP odbył się festyn, 
podczas którego można było 
skosztować pyszności przy-
gotowanych przez lokalne 
stowarzyszenia, uczestniczyć 
w zawodach strzeleckich 
z karabinu pneumatycznego 
oraz skorzystać w szeregu in-
nych atrakcji. 

Warto również wspo-
mnieć, iż przy boisku sporto-
wym w Sulmierzycach także 
powstaje nowe zaplecze. 
Budynek parterowy z pod-
daszem użytkowym wyposa-
żony m. in. w pomieszczenia 
szatni, sanitariatów, kotłow-
nię oraz siłownię będzie 
służył zarówno sportowcom, 
jak i przybyłym gościom.

Zakończenie I etapu odbioru
i unieszkodliwiania azbestu

W lipcu br. rozpoczęły się 
prace związane z odbiorem, 
transportem i unieszkodli-
wieniem azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
gminy Sulmierzyce. Do zada-
nia została wyłoniona w dro-
dze przetargu firma EKO-
-RADOMSKO Sp. z o.o., 
z/s przy ul. Narutowicza 5b 
w Radomsku, która rozpo-
częła swoje prace od przygo-
towania eternitu do odbioru 
tj. złożenia na palecie, ofolio-
wania, oznakowania zgodnie 
z przepisami oraz przewie-
zienia w dogodne miejsce do 
odbioru przez samochód cię-
żarowy. Od 28 lipca na tere-
nie gminy odbywał się odbiór 
zmagazynowanego azbestu. 
Wykaz nieruchomości prze-
kazany został wykonawcy 
na podstawie złożonych 
wniosków w urzędzie gminy 
w Sulmierzycach. W ramach 
pierwszego etapu z terenu 
gminy usunięto 228,25 Mg, 
natomiast całkowity koszt 
zadania wyniósł 58 915,89 zł. 

Realizacja prac była 
możliwa dzięki otrzymanej 
dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. Kwota otrzymanego 
dofinansowania pokryła 96,4 
proc. kosztów całego zadania 
i wyniosła 56 795 zł. Pozosta-

ła część pochodziła z budżetu 
Gminy Sulmierzyce i stano-
wiła 3,6 proc. kosztów. 

I etap zadania przyniósł 
mieszkańcom wiele korzyści. 
Do najistotniejszych należy 
zaliczyć oczyszczenie terenu 
ze szkodliwych wyrobów, 
a tym samym redukcję emi-
sji niebezpiecznych włókien, 
wzrost wartości obiektów 
budowlanych oraz poprawę 
stanu technicznego obiektów 
na terenie gminy.

Urząd gminy informuje 
iż, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami całość wyro-
bów powinna być usunięta 
i unieszkodliwiona do roku 
2032. Nadal więc przyjmo-
wane są wnioski na usunięcie 
i unieszkodliwienie azbestu 
i wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy, by po 

raz kolejny starać się w 2017 
r. o dofinansowanie.

Urząd gminy informuje, 
iż przeprowadzona w latach 
ubiegłych inwentaryzacja nie 
jest jednoznaczna ze złożo-
nym wnioskiem na usunięcie 
z nieruchomości eternitu. 

Szczegółowe informa-
cje na temat odbioru azbestu 
można uzyskać w siedzibie 
urzędu, pokój nr 16 lub pod 
nr tel. 44/68-46-056 wew. 
109, natomiast niezbędne 
dokumenty można pobrać 
ze strony internetowej Urzę-
du Gminy w Sulmierzycach 
www.sulmierzyce.eu.Bieżące remonty 

dróg gminnych
Wzorem lat ubiegłych, 

gmina Sulmierzyce przepro-
wadziła  działania inwesty-
cyjne mające na celu poprawę 
jakości dróg gminnych. Zakres 
prac, zlecony firmie wyłonionej 
w procedurze udzielenie zamó-
wienia, publicznego obejmo-
wał remonty cząstkowe dróg 
masą mineralno – asfaltową 
oraz metodą powierzchnio-
wego utrwalenia. Wykonano 
również regulację infrastruk-
tury dróg (studzienek, włazów                
i kratek ściekowych). Wyżej 
wymienione prace miały na 
celu zwiększenie bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu drogo-
wego. Łączna kwota poniesiona 
na realizację przedmiotowego 
zadania wynosiła 54.222 zł.

Planowanie przestrzenne w gminie Sulmierzyce
29 lutego 216 r. Rada 

Gminy w Sulmierzy-
cach podjęła Uchwałę 
Nr XVIII/107/2016 w spra-
wie przystąpienia do spo-
rządzenia ”Studium uwa-
runkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego gminy Sulmie-
rzyce”. Studium sporządzane 
jest dla całego terenu gminy 
Sulmierzyce.

Jednocześnie w 2016 
roku rozpoczęły się prace nad 
opracowaniem zmiany miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy 
Sulmierzyce w związku z  
podjętą przez Radę Gminy 
w Sulmierzycach w dniu 30 
maja 2016 r. Uchwałą Nr 
XXII/132/2016 w sprawie 
przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowe-
go panu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sul-
mierzyce. Zmianą miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego objęty jest 
obszar położony w miejsco-
wości Sulmierzyce pomiędzy 
ulicami Ogrodową, placem 

Turskiego i ulicą Słoneczną. 
Przedmiotem zmiany pla-
nu będzie wprowadzenie do 
tekstu planu zatwierdzonego 
Uchwałą Nr XXVI/134/2005 
Rady Gminy w Sulmie-
rzycach z dnia 4 listopada 
2005 r. (opublikowanego 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego 
Nr 384, poz. 3993  z dnia 28 
grudnia 2005 r.) w sprawie 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
gminy Sulmierzyce zmiany 

zapisów dotyczących dopusz-
czenia lokalizacji zabudowy 
w odległości 1,5 m od gra-
nicy lub bezpośrednio przy 
granicy z sąsiednimi dział-
kami budowlanymi w terenie 
11a36U.

Zainteresowani miesz-
kańcy mogli składać wnio-
ski do wyżej wymienionego 
studium oraz zmiany planu 
miejscowego. 

Na podstawie art. 17 pkt. 
6, art. 11 pkt. 6, art. 24 i art. 
25 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
778 z późn. zm.) wystąpiono 
do  odpowiednich instytucji 
i organów z prośbą o zaopi-
niowanie oraz uzgodnienie 
projektu Studium uwarun-
kowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzenne-
go gminy Sulmierzyce oraz 
projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sul-
mierzyce. 

W/w dokumenty zosta-
ną wyłożone do publiczne-
go wglądu, co ma na celu 
umożliwienie zapoznania 
się z opracowaniami. Zosta-
ną zorganizowane dyskusje 
publiczne nad przyjętymi  
rozwiązaniami w w/w do-
kumentach. Zarówno do stu-
dium jak i planu będzie moż-
na wnosić uwagi. Sposób 
złożenia uwag zostanie 
wskazany w obwieszczeniu. 
Termin wyłożenia do pu-
blicznego wglądu projektu 
studium i miejscowego pla-
nu oraz termin dyskusji pu-
blicznej każdego z opraco-
wań planistycznych zostanie 
podany w w/w obwieszcze-
niu z zachowaniem wyma-
gań określonych w ustawie 
o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Ob-
wieszczenia zostaną umiesz-
czenie m.in. w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.
sulmierzyce.biuletyn.net oraz 
w prasie.

Remont pomieszczeń
komunalnych
w miejscowości Kuźnica

Gmina Sulmierzyce za-
kończyła remont pomiesz-
czeń socjalnych w budynku 
po byłej szkole w miejsco-
wości Kuźnica. Remont 
obejmował budowę łazienek, 
wydzielenie kuchni i pokoju 
mieszkalnego poprzez zasto-
sowanie ścian działowych. 
Ponadto  wstawiono nowe 
okna i drzwi oraz wymienio-
no instalację elektryczną. Do 
pomieszczeń doprowadzono 
nową instalację wody i sieć 
kanalizacyjną. W Kuźnicy 
trzeba było również zerwać 
stare podłogi i wykonać nowe 
wylewki. Zdemontowano 

również stare piece kaflowe, 
a w ich miejsce powstała 
nowa instalacja centralnego 
ogrzewania  i ciepłej wody 
użytkowej. W/w remonty 
gmina Sulmierzyce przepro-
wadziła we własnym zakresie 
z dużym zaangażowaniem 
pracowników gospodarczych 
i interwencyjnych. Dzięki 
przeprowadzonym pracom 
udało się przygotować trzy 
mieszkania socjalne gotowe 
do zamieszkania.
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Cepeliada 2016
W sobotę, 11 czerw-

ca, na boisku sportowym 
w Sulmierzycach odbyła się 
szósta edycja Cepeliady. Te-
goroczną imprezę rozpoczął 
zlot motocyklowy, na który 
dotarło ponad 300 maszyn 
z całej Polski. Fani dwóch 
kółek zaczęli przybywać 
już o godzinie 13. Można 
było pooglądać nie tylko 
wspaniałe motocykle, zoba-
czyć wystawę historycznych 
pojazdów militarnych, ale 
też posłuchać zespołu Jack 
Kraners. Motocykle wzięły 
udział w paradzie po gmi-
nie Sulmierzyce. Najwięcej 
emocji wzbudził jednak mo-
tocyklowy freestyle, który 
zachwycił miłośników eks-
tremalnych wrażeń.

W namiotach wokół bo-
iska mogliśmy spróbować 
wyśmienitego tradycyjnego 

jedzenia przygotowanego 
przez stowarzyszenia dzia-
łające na terenie gminy Sul-
mierzyce, obejrzeć wystawę 
fotograficzną – ”Czas zatrzy-
many na szkolnych fotogra-
fiach” zaprezentowaną przez 
koło fotograficzne działają-
ce przy Gminnej Bibliotece 
w Sulmierzycach, podziwiać 
dzieła regionalnych malarzy, 
a także rzeźbiarza, jak rów-
nież kupić naturalne probio-
tyki.

Przygotowano także 
konkurs strzelecki, który cie-
szył się dużym zaintereso-
waniem. Nie zabrakło atrak-
cji dla najmłodszych, takich 
jak dmuchańce, kule wodne, 
trampoliny, karuzele, malo-
wanie buzi czy przejażdżki 
konne. 

Występy na głównej sce-
nie rozpoczęły się o godzinie 

17. Jako pierwsze zaprezen-
towały się dzieci i młodzież 
z gminnych placówek oświa-
towych, którzy tańczyli, 
śpiewali i recytowali. Na-
stępnie na scenie wystąpiły 
orkiestry dęte gmin Sulmie-
rzyce i Sędziszów.

O 20 z głośników rozległ 
się dźwięk muzyki wykony-
wanej przez zespół Mesa-
jah, który przyciągnął wielu 
fanów. Następnie na scenie 
pojawiła się gwiazda wie-
czoru – zespół LemON. Za-
bawa taneczna, prowadzona 
przez zespół Contra, trwała 
do późnych godzin nocnych.

Następna Cepeliada od-
będzie się 3 czerwca 2017 r., 
podczas której wystąpią m 
in. Strachy na Lachy i Zako-
power.

KULTURA KULTURA
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Stypendia motywacyjne wójta gminy 2016
Już po raz czwarty naj-

zdolniejsi uczniowie naszej 
gminy z klas IV-VI szkoły 
podstawowej oraz gimna-
zjum za bardzo dobre wyniki 
w nauce w roku szkolnym 
2015/2016 otrzymali Sty-
pendia Motywacyjne z rąk 
wójta gminy.

Zgodnie z uchwałą Nr 
XXXII/228/2013 Rady Gmi-
ny w Sulmierzycach z dnia 
27 maja 2013 r. w sprawie 

ustalenia zasad udzielania 
Stypendium Motywacyjne-
go dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych 
prowadzonych przez gminę 
Sulmierzyce aby otrzymać 
stypendium uczeń musi mieć 
co najmniej dobrą ocenę za-
chowania oraz średnią ocen 
z całego roku szkolnego 4,51 
lub promować gminę Sul-
mierzyce poprzez uzyskiwa-
nie szczególnych osiągnięć 

w olimpiadach konkursach, 
turniejach, zawodach spor-
towych bądź artystycznych.

Za rok szkolny 
2015/2016 wyróżnionych 
zostało 66 uczniów, w tym:
• 9 ze Szkoły Podstawowej 

w Bogumiłowicach,
• 7 ze Szkoły Podstawowej 

w Dworszowicach Pako-
szowych,

• 25 ze Szkoły Podstawowej 
w Sulmierzycach,

• 25 z Gimnazjum w Sul-
mierzycach.

Najwyższą średnią 
wśród uczniów szkół podsta-
wowych uzyskała Adrianna 
Bluszcz ze Szkoły Podsta-
wowej w Bogumiłowicach 
– 5,75, natomiast Anna 
Szwajkowska, uczennica 
gimnazjum, poza najwyższą 
średnią ocen – 5,61, została 
też finalistką dwóch Woje-
wódzkich Konkursów Przed-

miotowych – z Biologii oraz 
z Wiedzy o Sztuce. 

Łącznie wypłacono sty-
pendia na kwotę 23 300 zł. 
Wszystkim nagrodzonym 
gratulujemy, życzymy dal-
szych sukcesów i udanego 
wakacyjnego wypoczynku. 
Zapraszamy do obejrzenia 
galerii z uroczystości wrę-
czenia stypendiów.

Delegacja z miasta Sulmierzyce
17 czerwca gościliśmy de-

legację z miasta Sulmierzyce, 
w skład której wchodzili: p.o. 
burmistrza Marian Grzesiak, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Sulmierzycach Adam 
Orzeszyński, radni Rady 
Miejskiej, kierownicy refe-
ratów i jednostek podległych 
oraz uczniowie gimnazjum. 
Wizytę zapoczątkował udział 
przybyłych gości w sesji na-
szej Rady Gminy. Następnie 
zaplanowano przejazd po 
gminie, podczas którego po-

kazano największe inwesty-
cje, które powstały w ostat-
nim czasie – oczyszczalnię 
ścieków w Bogumiłowicach, 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Sulmierzycach oraz boisko 
sportowe w Dworszowicach 
Pakoszowych. Dla zaproszo-
nych gości zorganizowane 
zostały zawody strzeleckie, 
w których wśród kobiet pierw-
sze miejsce zajęła radna Rady 
Gminy w Sulmierzycach Re-
nata Brocka, tuż za nią znala-
zła się Agnieszka Gibasiewicz 

– radna Rady Miejskiej w Sul-
mierzycach, a na trzecim miej-
scu uplasowała się Agnieszka 
Iglantowicz – radna Rady 
Gminy w Sulmierzycach. Na-
tomiast w kategorii mężczyzn 
najlepszym strzelcem okazał 
się Paweł Dłubak – specjalista 
ds. eksploatacji wodociągów 
i kanalizacji, drugie miejsce 
zajął p.o. burmistrza miasta 
Sulmierzyce Marian Grzesiak, 
a na najniższym stopniu po-
dium znalazł się radny Rady 
Gminy w Sulmierzycach Ja-
cek Koliński. Podczas wizyty 
odbył się również turniej piłki 
nożnej, rozegrany między ze-
społami uczniów z sulmie-
rzyckich gimnazjów.

Spotkanie miało na celu 
wymianę doświadczeń oraz 
nawiązanie bliższej współpra-
cy między naszą gminą a mia-
stem Sulmierzyce. Na sierpień 
zaplanowana została rewizyta.

Obowiązki
właścicieli psów

Przypomina się miesz-
kańcom gminy Sulmierzy-
ce o sprawowaniu właści-
wej opieki nad zwierzętami 
domowymi. Codzienno-
ścią na terenie naszej gmi-
ny są wałęsające się psy. 

Większość z nich po-
siada właścicieli, którzy 
wypuszczają psy bez jakie-
gokolwiek zabezpieczenia 
czy opieki. 

W związku z kolejnymi 
skargami mieszkańców na 
wałęsające się psy informuj 
się, że zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami ustawy 
o ochronie zwierząt, zabro-
nione jest wypuszczanie 
psów luzem z posesji bez 
możliwości ich kontroli 
i bez oznakowania umożli-
wiającego identyfikację wła-
ściciela lub opiekuna psa. 

Zgodnie z art. 37 usta-
wy o ochronie zwierząt, 
za naruszanie tych przepi-
sów grozi kara aresztu lub 
grzywny. W razie popeł-
nienia takiego wykrocze-
nia, można orzec nawiązkę 
w wysokości do tys. zł na 
cel związany z ochroną 
zwierząt.

Mając na uwadze bez-
pieczeństwo mieszkańców, 
a zwłaszcza dzieci uczęsz-
czających do szkół, prosi 
się o bezwzględne prze-
strzeganie obowiązków 
i zaleceń, aby nie narażać 
się na dotkliwe i niepo-
trzebne koszty oraz odpo-
wiedzialność karną.

INFORMACJE

Utwardzenie 
terenu przy 
budynku OSP

W 2016 roku gmina Sul-
mierzyce zakończyła prace 
polegające na wykonaniu 
parkingu przy budynku 
OSP Sulmierzyce. Celem 
przedsięwzięcia jest stwo-
rzenie nowych miejsc par-
kingowych, których budo-
wa pozwoli na parkowanie 
samochodów w bezpieczny 
sposób biorąc pod uwagę 
liczne imprezy okolicz-
nościowe odbywające się 
w budynku OSP Sulmie-
rzyce. Usystematyzowanie 
ruchu pojazdów w obrębie 
budynku umożliwi również 
bezpieczny wyjazdów wo-
zów strażackich podczas 
akcji pożarniczych. Przed-
sięwzięcie zostało zrealizo-
wane w całości przez gminę 
Sulmierzyce, która była wy-
konawcą i przeznaczyła na 
ten cel własne środki w wy-
sokości 30 tys. zł.

Dokumentacja projektowa dla budowy sieci dróg
w miejscowościach Piekary, Bogumiłowice i Wola Wydrzyna

W lipcu 2016 zo-
stała podpisana umowa 
z firmą mgr inż. Zdzisław 
Barański Nadzory, Rze-
czoznawstwo, Projekty 
na realizację zadania pn. 
”Opracowanie dokumenta-
cji projektowych przebu-
dowy/rozbudowy dróg na 
terenie gminy Sulmierzy-
ce” Zakres opracowania 
obejmuje 2 zadania.

Zadanie 1 tj. opraco-
wanie dokumentacji pro-
jektowo - kosztorysowej 
przebudowy drogi, remon-
tu poboczy i istniejących 
zjazdów, budowy infra-
struktury towarzyszącej 
tj. chodnika o szerokości 
1,5m, przebudowy sieci 
wodociągowej (wyniesie-
nie w pas drogowy), za-
projektowanie przyłączy 
wodociągowych do działek 
zabudowanych, likwidację 
kolizji. Przebudowywana 
droga jest zlokalizowana 
pomiędzy drogą powia-

tową nr DP 3507E a dro-
gą wojewódzką DW 483 
w miejscowości Bogumi-
łowice.

Zadanie 2 - opracowa-
nie dokumentacji projekto-
wo – kosztorysowych prze-
budowy/rozbudowy drogi, 
remontu poboczy, istnieją-
cych zjazdów i przepustów, 
budowy infrastruktury to-
warzyszącej, przebudowy 
istniejącego przepustu na 
rzece Krętce. Przebudowy-
wana droga zlokalizowana 
jest w miejscowościach: 
Piekary, Bogumiłowice 
i Wola Wydrzyna.

Wykonanie projektów 
dróg jest podyktowane 
złym stanem technicznym 
nawierzchni, wąską jezd-
nią uniemożliwiającą bez-
pieczne wyminięcie się 
pojazdów, oraz występo-
waniem niebezpiecznych 
zakrętów.

Ulice w Sulmierzycach posiadają nowe nazwy
Ustawa z dnia 1 kwietnia 

2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej, która we-
szła w życie z dniem 2 września 
2016r., nałożyła na samorządy 
obowiązek zmiany nazw  odwo-
łujących się do osób, organizacji, 
wydarzeń lub dat symbolizu-
jących represyjny, autorytarny 
i niesuwerenny system władzy 
w Polsce w latach 1944-1989. 
Uchwałą Nr XXVII/155/2016 
Rady Gminy w Sulmierzycach 
z dnia 19 października 2016 r. 
w sprawie zmiany nazw ulic po-
łożonych na terenie miejscowo-
ści Sulmierzyce, dotychczasowa 
ulica Świerczewskiego otrzyma-
ła nazwę Józefa Piłsudskiego, 
natomiast dotychczasowa ulica 
Krasickiego otrzymała nazwę 
Ignacego Krasickiego. 

Jednocześnie dopuszczo-
no do stosowania obok pełnej 
nazwy zmienionych nazw ulic 
tj. ul. Józefa Piłsudskiego i ul. 
Ignacego Krasickiego, nazw ulic 
w zapisie skróconym tj. ul. Pił-
sudskiego i ul. Krasickiego. 

Umieszczenie takiego za-
pisu w uchwale przyczyniło 
się do braku konieczności 
wprowadzania przez miesz-
kańców ul. Krasickiego zmian 
w posiadanych dokumentach. 
Jedynie mieszkańcy dawnej 
ul. Świerczewskiego będą 
musieli dokonać zmiany da-
nych adresowych. Aby zmi-
nimalizować mieszkańcom 
ul. Piłsudskiego ilość doku-
mentów, w których będą mu-
sieli zmienić dane adresowe, 
zmiana danych meldunko-
wych, w deklaracjach odpa-
dów, w CEIDG, w ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów, 

w podatkach, w GOPS zosta-
nie wykonana z urzędu.

Pozostałe zmiany miesz-
kańcy muszą dokonać sami. 
Mowa tu o: wymianie prawa 
jazdy, dowodu rejestracyjne-
go, dowodu osobistego (jeżeli 
posiadają dowód z podanym 
adresem),  zgłoszeniu zmiany 
nawy ulicy w bankach, Zakła-
dzie Ubezpieczeń Społecznych, 
Urzędzie Skarbowym, zakła-
dzie pracy, Ośrodku Zdrowia, 
w zawartych umowach z ope-
ratorami telefonicznymi, ope-
ratorami TV, w Zakładzie ener-
getycznym oraz w pozostałych  
niewymienionych dokumen-
tach, w których wskazany jest 
adres zamieszkania. Jednocze-
śnie informuje się mieszkańców 
ul. Piłsudskiego, że pisma oraz 
postępowania sądowe i admi-
nistracyjne w sprawach doty-
czących ujawnienia w księgach 

wieczystych oraz uwzględnienia 
w rejestrach, ewidencjach i do-
kumentach urzędowych zmiany 
nazwy ulicy dokonanej na po-
stawie ustawy są wolne od opłat. 
Uchwała Nr XXVII/155/2016 
Rady Gminy w Sulmierzycach 
z dnia 19 października 2016 r. 
w sprawie zmiany nazw ulic 
położonych na terenie miejsco-
wości Sulmierzyce ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego dnia 8 
listopada 2016 r. termin wejścia 
w życie 23 listopada 2016 r.

W związku z licznymi zgło-
szeniami mieszkańców oraz 
służb medycznych, wystąpienia 
trudności z lokalizacją nierucho-
mości położonych w miejsco-
wości Dworszowice Pakoszowe 
i Dąbrowa, rozważa się nadanie 
nazw ulicom położonym w tych 
miejscowościach.

Rozbudowa wodociągu 
oraz sieci kanalizacji

Gmina Sulmierzyce wy-
chodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców rozpoczęła reali-
zację budowy sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Dąbrowa 
oraz Sulmierzyce w ul. Leśnej. 
Prowadzone prace mają na celu 
zaopatrzenie w wodę oraz od-
biór ścieków z nowo powstają-
cych budynków mieszkalnych. 
Zakończenie budowy sieci 
sanitarnych zaplanowano na  
połowę grudnia 2016r. Umo-
wa z wykonawcą, którym jest 
Firma Usługowo Handlowa Ja-
dwiga Zając, opiewa na kwotę 
59.040 zł. Realizowana inwe-
stycja w całości obejmuje sieć 
przewodów wodociągowych 
i przewodów kanalizacji sani-
tarnej tj. obiektów liniowych.
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Jubileusz 90-lecia OSP 
w Bogumiłowicach

24 października 2016 r. 
w Bogumiłowicach świę-
towano jubileusz 90-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą Świętą na placu przed 
strażnicą w czasie której 
zaprezentowała się Sulmie-
rzycka Orkiestra Dęta. Po 
zakończeniu nabożeństwa 
prezes OSP w Bogumiłowi-
cach Radosław Kurzynoga 
powitał przybyłych gości. 
Następnie głos zabrali: wójt 
gminy Sulmierzyce Gabriel 
Orzeszek oraz przewodni-
czący Rady Gminy Tadeusz 
Kruszyński. Wśród zapro-
szonych gości znalazły się 

delegacje z zaprzyjaźnio-
nych jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

Po zakończeniu czę-
ści oficjalnej rozpoczął się 
festyn. Tradycyjnie już, 
uczestnicy mogli wystarto-
wać z zawodach strzeleckich 
zorganizowanych przez Klub 
Strzelecki 10-tka z Radom-
ska. Catering podczas impre-
zy zapewniły stowarzyszenia 
z terenu naszej gminy. Zaba-
wa trwała do 22. Były także 
atrakcje dla dzieci w postaci 
suchego basenu z piłkami 
oraz zamku dmuchanego

Nagrody wójta gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
W piątek, 12 sierp-

nia 2016 r., podczas XXV 
sesji Rady Gminy w Sul-
mierzycach, nastąpiło uro-
czyste wręczenie nagród 
wójta gminy Sulmierzyce 
za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochro-
ny kultury, które odbyło 
się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Sulmierzy-
cach. Gratulacje, nagrody 
i okolicznościowe dyplomy 
z rąk wójta gminy – Gabrie-
la Orzeszka, przewodniczą-
cego Rady Gminy – Tade-
usza Kruszyńskiego oraz 
przewodniczącej Komisji 
Oświaty, Zdrowia i Zaopa-
trzenia Ludności – Danuty 
Zając odebrali członkowie 

Gminnej Orkiestry Dętej 
w Sulmierzycach oraz twór-
cy ludowi - Henryk Cha-

łubiec, Jerzy Kacprowski 
oraz Dariusz Kuśmierek. 
Wszystkich tegorocznych 

laureatów było 26. Wójt oraz 
przewodniczący Rady Gmi-
ny, w swoich przemówie-

niach do zgromadzonych, 
dziękowali nagrodzonym za 
ich pracę, trud i zaangażo-
wanie, podkreślili także ich 
wkład w upowszechnianie 
kultury, aktywizację lokal-
nej społeczności i promocję 
gminy zarówno w kraju, jak 
i poza jego granicami. 

Natomiast obecni na 
uroczystym spotkaniu za-
proszeni goście podkre-
ślali rolę rodzimej kultury 
i tradycji, z której się wy-
wodzimy, w kształtowaniu 
pozytywnych postaw wśród 
młodych ludzi.

Gospodarka odpadami na terenie gminy Sulmierzyce
Głównym źródłem po-

wstawania odpadów komu-
nalnych na terenie gminy 
Sulmierzyce są gospodarstwa 
domowe oraz obiekty infra-
struktury i użyteczności pu-
blicznej. Odpady komunalne 
pochodzą również od przed-
siębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na 
terenie gminy, jak i ze sprzą-
tania placów, chodników 
i ulic. 

Właściciele nieruchomo-
ści zamieszkałych na terenie 
gminy kontynuują selektyw-
ną zbiórkę odpadów z lat 
poprzednich. Od mieszkań-
ców odbierane są następujące 
frakcje odpadów:
• Pojemnik 1 - odpady 

z tworzyw sztucznych (m. 
in. papier, plastik, metal, 
opakowania wielomateria-
łowe),

• Pojemnik 2 - szkło (opako-
wania szklane),

• Pojemnik 3 - odpady zmie-
szane (pozostałości po se-
gregacji)

Na terenie gminy znaj-
dują się także tzw. gniazda 
”dzwony”, gdzie mieszkań-

cy mogą dostarczać szkło 
i plastik. W miejscowości 
Bogumiłowice znajduje się 
Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
tzw. PSZOK, do którego 
dostarczane są: odpady wiel-
kogabarytowe, odpady bu-
dowlane i remontowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny. 
Od lipca bieżącego roku do 
PSZOK mieszkańcy mogą 
dostarczać odpady zielone. 
Corocznie organizowana jest 
zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych. W roku bieżą-
cym odbyła się ona dwa razy. 
Prowadzona corocznie przez 
gminę zbiórka odpadów oraz 
utworzony punkt selektywnej 
zbiórki odpadów w Bogu-
miłowicach, rozwiązuje pro-
blemu pozbywania się przez 
mieszkańców tzw. odpadów 
problematycznych. W po-
równaniu do lat poprzednich 
ilość odebranych od miesz-
kańców odpadów zmiesza-
nych spadło 577,30 ton. 
Dzięki prawidłowej segrega-
cji przez mieszkańców gminy 
Sulmierzyce, po raz pierwszy 
osiągnęliśmy dopuszczalny 

poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji prze-
kazywanych do składowania, 
który dozwolony do składo-
wania w roku 2015 wynosił 
50proc. w stosunku do masy 
tych odpadów wytworzonych 
w 1995 roku.

Osiągnięty w Gminie 
Sulmierzyce w roku 2015 r. 
poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji prze-
kazanych do składowania 
wynosi 11,89proc.

Kolejnym poziomem, 
który osiągnęliśmy jest po-
ziom recyklingu, przygoto-
wania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów 
komunalnych, który w roku 
2015 nie mógł wynosić mniej 
niż 16proc.. Gmina Sulmie-
rzyce osiągnęła 21,38proc. 
poziom recyklingu i przygo-
towania do ponownego uży-
cia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła, liczony 
łącznie dla wszystkich poda-
nych frakcji odpadów komu-
nalnych. 

Dopuszczalne poziomy 
z roku na rok są coraz niższe. 
W tym roku wynoszą one 
odpowiednio: dopuszczalny 
poziom masy odpadów ko-
munalnych ulegających bio-
degradacji przekazywanych 
do składowania wynosić 
może maksymalnie 45proc., 
natomiast poziom recyklin-
gu i przygotowania do po-
nownego użycia wynosić 
musi minimum 18proc. 

Nieosiągnięcie wyzna-
czonych rozporządzeniami 
poziomów, skutkuje nałoże-
niem na gminę kar finanso-
wych. Aby temu zapobiec, 
uprasza się mieszkańców 
o dołożenie wszelkich 
starań mających na celu 
segregację jak najwięk-
szej liczby wytwarzanych 
w gospodarstwie domowym 
odpadów komunalnych. 
Kompostujmy odpady t. j.: 
obierki z ziemniaków, wa-
rzyw, skorupki z jajek, fusy 
z kawy i herbaty, owoce oraz 
wszystkie produkty nieprze-
tworzone, a mogące się roz-
łożyć. W urzędzie gminy 
w Sulmierzycach oraz na 

stronie internetowej można 
pobrać ulotkę informacyjną 
jak właściwie segregować 
odpady. Dodatkowo od 2017 
r. mieszkańcy będą wyposa-
żeni w pojemnik na popiół 
pochodzący z palenisk do-
mowych.

Jednocześnie informuje 
się mieszkańców prowadzą-
cych działalność na terenie 
naszej gminy oraz pozo-
stałych przedsiębiorców, iż 
PSZOK oraz gniazda ”dzwo-
nów” nie służą jako pojem-
niki do gromadzenia odpa-
dów pochodzących z ich 
działalności. Każdy z przed-
siębiorców winien posiadać 
umowę z firmą odbierającą 
odpady pochodzące z dzia-
łalności gospodarczej a nie 
”podrzucać” odpady z two-
rzyw sztucznych i szkła do 
gniazda ”dzwonów”. Za 
odbiór i zagospodarowanie 
tych odpadów płacą miesz-
kańcy a nie przedsiębiorcy.

INFORMACJE
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Uroczystość obchodów Dnia Nauczyciela 
Tradycją, która przyję-

ła się w naszej gminie jest 
organizacyjna uroczystości 
Dnia Nauczyciela. W tym 
roku obchody Święta Edu-
kacji Narodowej zorganizo-
wało Publiczne Przedszkole 
w Sulmierzycach. Na uro-
czystość zaproszono wszyst-
kich pracowników związa-
nych z oświatą, nauczycieli, 
pracowników administra-
cyjnych i obsługi. Nie za-
pomniano o związkowcach 
i emerytach.

Impreza była doskonałą 
okazją do wręczenia Nagród 

Wójta Gminy przyznawa-
nych z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W imieniu wójta 
wyróżnienia wręczyli sekre-
tarz gminy Anna Szydłow-
ska oraz przewodniczący 
Rady Gminy Tadeusz Kru-
szyński. Sekretarz podzięko-
wała nauczycielom za trud 
i zaangażowanie w edukację 
i rozwój naszej młodzieży. 
Podziękowania i życzenia 
złożył również przewodni-
czący Rady Gminy Tadeusz 
Kruszyński, następnie głos 
zabrała przewodnicząca Ko-
misji Oświaty, Zdrowia i Za-

opatrzenia Ludności – Danu-
ta Zając, która podkreślała 
piękno zawodu nauczyciela 
oraz jego ważne miejsce 
w życiu społecznym.

Później nastąpiła uro-
czystość wręczania nagród 
Dyrektorów dla nauczycieli 
i pracowników obsługi. Ca-
łość imprezy prowadził pre-
zenter muzyczny DJ Igor, nie 
zabrakło również występ ze-
społu muzycznego Si-LORD 
z Siemkowic

Festyn rodzinny w Eligiowie
W niedzielę 17 lipca odbył 

się kolejny już festyn rodzin-
ny w Eligiowie. Podobnie jak 
w zeszłym roku dzieci mogły 
wyszaleć się na dmuchanej 
zjeżdżalni i w suchym base-
nie. Dorośli natomiast bawili 
się słuchając zespołu Contra, 
który grał do późnych godzin 
wieczornych. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszył się 
konkurs strzelania w konku-
rencji karabin pneumatyczny 
przeprowadzony przez Klub 
Strzelectwa Sportowego 10-
ka z Radomska. Zacięta ry-
walizacja trwała ponad trzy 
godziny. Najlepiej strzelała 
Pani Karina Kacprzyk, któ-
ra zdobywając 86 punktów 
wygrała rywalizację kobiet, 
drugie miejsce zajęła Patry-
cja Pulwert (83 pkt) a trzecie 

Klaudia Pulwert (73 pkt). 
Wśród panów rywalizacja 
była jeszcze bardziej zawzię-
ta. O miejscu na najwyższym 
stopniu podium decydowa-
ły dwa punkty. Rywalizację 
wygrał Jarosław Kasznicki 
(85 pkt) wyprzedzając Karo-
la Bujacza (84 pkt) i Marcina 
Pacaka (83 pkt). W kategorii 
dzieci najlepszy się okazał 
Tomasz Popiołek (85 pkt). 
Za nim uplasowali się Natalia 
Michałek (79 pkt) i Bartłomiej 
Popiołek (75 pkt). Nowością 
był natomiast turniej bilarda 
przeprowadzony przez radne-
go z Eligiowa Karola Bujacza. 
Tutaj najlepszy okazał się Da-
wid Pacak. Kolejne miejsca 
zajęli Adam Kisiołek i Roman 
Kaśnicki.

Występ Gminnej Orkiestry Dętej w Krakowie
Gminna Orkiestra Dęta 

z Sulmierzyc przyjmując za-
proszenie Jolanty Wiekiery 
– dyrektor Samorządowego 
Centrum Kultury im. Jana 
Pawła II w Sędziszowie wzię-
ła udział w 40 Jubileuszowych 
Międzynarodowych Targach 
Sztuki Ludowej, które odby-
ły się na Rynku Głównym 
w Krakowie.

Współpraca Orkiestry 
Dętej z Sulmierzyc i z Sędzi-
szowa rozpoczęła się w 2015 r. 
podczas Warsztatów Muzycz-
nych Sielpia, później spotka-
ły się na zaproszenie miasta 
Sędziszów podczas koncertu 
kolęd, a następnie zaprezen-
towały swój repertuar na Ce-

peliadzie w Sulmierzycach. 
Z kolei w tym roku obie or-
kiestry wzięły udział w letnich 
Warsztatach Muzycznych Za-
kopane 2016.

Tym razem na krakow-
skim rynku, podczas 40 Jubi-
leuszowych Międzynarodo-
wych Targów Sztuki Ludowej, 
50-cio osobowa grupa połą-

czonych orkiestr wykonała 
repertuar musicalowy, popo-
wy, rozrywkowy oraz utwo-
ry autorstwa prowadzącego 
koncert kapelmistrza Piotra 

Janika. Występ zrobił wielkie 
wrażenie na publiczności i zo-
stał nagrodzony owacjami na 
stojąco.

Orkiestry zostały na-
grodzone okolicznościowy-
mi dyplomami. Natomiast 
Marta Szczęsna – puzonist-
ka z Sulmierzyc, otrzymała 
wyróżnienie za wyjątkową 
ekspresję i zaangażowanie 
podczas występu.

Serdecznie gratuluje-
my Orkiestrom i życzymy 
dalszych sukcesów, udanej 
współpracy oraz udziału 
w równie prestiżowych wyda-
rzeniach, gdzie mogą prezen-
tować swoje repertuary.

KULTURA

Biblioteka rozwija się i nie zwalnia
W marcu minęły dwa 

lata odkąd Gminna Biblio-
teka Publiczna w Sulmie-
rzycach zmieniła swoją 
siedzibę. Mieszcząca się 
przy ulicy Słonecznej 5 bi-
blioteka nie zwalnia tempa. 
Wręcz przeciwne rozwija 
swoje skrzydła i aktywnie 
działa na rzecz swoich czy-
telników i nie tylko. Z oferty, 
jaką prezentują biblioteka-
rze mogą korzystać właści-
wie wszyscy. Począwszy od 
maluchów, poprzez dzieci 
szkolne, młodzież i doro-
słych, a skończywszy na se-
niorach. Jesteś mężczyzną, 
kobietą? Nieważne. Przyjdź 
do biblioteki. 

Wśród najważniejszych 
zadań, jakie stawia sobie 
biblioteka są: promocja czy-
telnictwa, aktywny udział 
w kulturze, dbanie o zdro-
wy tryb życia oraz wsparcie 
młodych talentów. 

Zakup nowości wydaw-
niczych, organizacja spotkań 
autorskich oraz akcje ”Moda 
na czytanie” czy Narodowe 
Czytanie 2016 to punkty 
jakich w ciągu roku kalen-
darzowego nie może brako-
wać. W ten sposób zostaje 
zaszczepiony wśród miesz-
kańców prawidłowy nawyk 
czytania. Zgodnie ze słowa-
mi Umberto Eco ”Kto czyta 
książki, żyje podwójnie”. 
Tak biblioteka działa zgod-
nie ze wspomnianą ideą, bo 
książki dają nam życie boha-

terów, uczą zachowań, prze-
strzegają, a najważniejsze 
pozawalają marzyć.

Dbać o kulturę to w pełni 
w niej uczestniczyć. Z bi-
blioteką mieszkańcy mogą 
wyjeżdżać na spektakle te-
atralne, gdzie w doskona-
łych rolach występują znani 
i szanowani w świecie scen 
teatru aktorzy. Na bibliotecz-
nej scenie także rozgrywają 
się kulturalne wydarzenia, są 
przecież koncerty,  wykłady 
i wernisaże: fotograficzne, 
malarskie. Udział w wyko-
naniu artystycznych dzieł 
jest także możliwy w GBP. 
Zajęcia z decoupage, batiku 

na gorąco, biżuterii arty-
stycznej to też namacalne 
uczestnictwo w powstawa-
niu elementów kultury.

Modny dziś zdrowy tryb 
życia zagościł w bibliotecz-
nych progach. Co roku od-
bywają się kolejne edycje 
Odjazdowego Bibliotekarza, 
maratony nordic – walking, 
a także cotygodniowa gim-
nastyka dla seniorów. Wa-
kacyjne zajęcia dla dzieci to 
czas zumby i zabaw na świe-
żym powietrzu.

Celem kół zainteresowań 
w GBP jest wsparcie mło-
dych osób, które chcą milo 
spędzić czas i rozwijać swoje 

umiejętność. Stad w ofercie 
GBP są zajęcia plastyczne, 
fotograficzne oraz muzycz-
ne. W każdy poniedziałek 
w bibliotece usłyszeć można 
próby Orkiestry Dętej Gmi-
ny Sulmierzyce.

Tegoroczna inaugu-
racja sezonu kulturalnego 
2016/2017 w województwie 
łódzkim jest niezwykle waż-
na. 3 października w Pałacu 
Herbsta podczas uroczystej 
gali odbyło się wręczenie od-
znak ”Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”, nadawanych przez 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Nagro-
dy odbierali m.in.: aktorzy, 

muzycy, artyści, kierownicy, 
dyrektorzy. Wśród nagro-
dzonych znalazła się Ani-
ta Wawrzyniak, kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. Filipa Sulimierskiego 
w Sulmierzycach. 

GBP ma za sobą wiele 
wspólnych projektów i akcji, 
przed sobą ma jeszcze wiele 
projektów i akcji. Pomysłów 
jest mnóstwo, zaangażowa-
nie duże, a przede wszystkim 
odbiorcy serdeczni. Bibliote-
ka zaprasza wszystkich sym-
patyków książek i nie tylko 
do  bibliotecznych progów.
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Prezentowali swoje umiejętności, czyli orkiestry w muzeum
18 listopada w Muzeum Monet 
i Medali Jana Pawła II odby-
ło  się wyjątkowe spotkanie 
z cyklu „Z Janem Pawłem II 
ku przyszłości”, na którym 
miała zaszczyt zaprezentować 
swoje umiejętności  Orkie-
stra Dęta Gminy Sulmierzy-
ce wspólnie z Orkiestrą Dętą  
z Samorządowego Centrum 
Kultury im. Jana Pawła II 
w Sędziszowie pod kierownic-
twem Piotra Janika. Obecność 

sulmierzyckiej orkiestry była 
odpowiedzią na zaproszenie 
dyrektora Muzeum Krzysztofa 

Witkowskiego. Gościem ho-
norowym tej uroczystości był 
Arturo Mari - fotograf papieski 

i wieloletni przyjaciel Karola 
Wojtyły, z którym to młodzi 
artyści spotkali się na chwilę 

przed występem. W części ar-
tystycznej uroczystości zebrani 
mogli  usłyszeć standardy kla-
sycznej muzyki rozrywkowej, 
popularnej i współczesnej oraz 
religijnej w wykonaniu obu 
orkiestr. Wspólne zagranie ulu-
bionej pieśni Św. Jana Pawła II 
pt. „Barka” było przepięknym 
zwieńczeniem wieczoru. Cała 
uroczystość była transmitowa-
na przez lokalną telewizję.

Odblaskowy pierwszak w gminie Sulmierzyce

We wtorek, 18 paździer-
nika, w szkołach podsta-
wowych na terenie gminy 
Sulmierzyce odbyły się 
prelekcje, których celem 
było uświadomienie dzieci 
w zakresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz 
ich ochrona przed skutkami 
i udziałem w wypadkach 
drogowych poprzez wypo-
sażenie uczniów w elementy 
odblaskowe poprawiające 
ich widoczność na drogach. 
Program profilaktyczny 
”Odblaskowy Pierwszak” 
adresowany był w naszej 

gminie nie tylko dla pierw-
szaków, ale również dla 
dzieci z klas II i III szkół 
w Sulmierzycach, Bogumi-
łowicach i Dworszowicach 
Pakoszowych. Policjanci 
z Komendy Powiatowej Po-
licji w Pajęcznie - asp. sztab. 
Zbigniew Kleszczyński – 
asystent Zespołu ds. Nielet-
nich i Patologii oraz st. asp. 
Mieczysław Botór – oficer 
prasowy, zapoznali uczniów 
z zasadami ruchu drogowe-
go i tłumaczyli, jak ważne 
dla bezpieczeństwa są ele-
menty odblaskowe. W spo-

tkaniu z dziećmi ze szkoły 
podstawowej w Sulmierzy-
cach wzięła udział także se-

kretarz gminy - Anna Szy-
dłowska. Na zakończenie 
prelekcji każde dziecko 

otrzymało zestaw elemen-
tów odblaskowych.

KULTURA

Fabryka talentów mistrzem 
SLHPN 2015/2016

W niedzielę, 17 stycznia, 
2016 r., w hali sportowej przy 
Zespole Szkolno - Gimnazjal-
nym zakończyły się rozgryw-
ki III edycji Sulmierzyckiej 
Ligi Haloswej Piłki Nożnej 
o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy w Sulmierzy-
cach Tadeusza Kruszyńskie-
go. Najlepszą drużyną w trak-
cie sezonu 2015/2016 okazał 
się zespół Fabryka Talentów 
zdobywając mistrzostwo 
ligi. Drugie miejsce zajął ze-

spół LKS Słowian, trzecie 
natomiast Bałuty. Najlepszym 
strzelcem ligi został Kamil 
Dąbek (Fabryka Talentów) 
zdobywca 13 bramek. Na 
zakończenie z rąk przewod-
niczącego Rady Gminy ka-
pitanowie drużyn odebrali 
pamiątkowe puchary oraz 
nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego.

KULTURA
Aktywnie 
i zdrowo 
w gminie

Gmina Sulmierzyce 
zachęca dzieci, młodzież 
oraz dorosłych do aktywne-
go spędzania czasu. Każdy 
mieszkaniec naszej gminy 
znajdzie coś co go zainte-
resuje. Dzieci mogą korzy-
stać z nauki pływania, która 
odbywa się w kompleksie 
Solpark w Kleszczowie, tre-
ningów karate tradycyjnego 
z mistrzem Polski i Europy 
Tomaszem Jończykiem, za-
jęć tenisa stołowego oraz 
tanecznych. Dla starszych 
mieszkańców gminy są or-
ganizowane zajęcia zumby 
i pilatesu.

Równie ważna jest pro-
filaktyka zdrowia. Kon-
tynuowany jest program 
przeciwdziałania próchnicy. 
Dzieci w wieku 5 – 13 lat 
mają zapewnioną bezpłatną 
opiekę dentystyczną, dziew-
częta mogą skorzystać ze 
szczepień przeciwko wiru-
sowi HPV a wszyscy miesz-
kańcy przeciwko grypie. Od 
tego roku przyjmuje również 
dietetyk pomagający miesz-
kańcom gminy Sulmierzyce 
walczyć z różnymi choroba-
mi oraz otyłością.

Wizyta pielgrzymów z Korei Południowej
W środę, 20 lipca, do 

Sulmierzyc przybyli piel-
grzymi z dalekiej Korei 
Południowej, którzy spę-
dzili u nas pięć dni podczas 
zaplanowanych ”Dniach 
w diecezjach” w ramach 
Światowych Dni Młodzieży. 
W sulmierzyckiej parafii go-
ściliśmy czternastu wiernych 
z Gwangju – liczącej 1,5 mln 
mieszkańców metropolii 
znajdującej się na południu 
kraju. Miasto to jest siedzibą 
rzymskokatolickiej archidie-
cezji, do której należy ponad 
300 tys. wyznawców. Prze-
bywając w naszej gminie 
mieli okazję zobaczyć oko-

liczne atrakcje – Elektrownię 
Bełchatów, Częstochowę czy 
Solpark w Kleszczowie.

Pielgrzymi zostali powi-
tani przez sekretarz gminy 
Annę Szydłowską. Nato-
miast w piątek 22 lipca od-

wiedził ich marszałek woje-
wództwa łódzkiego Witold 
Stępień, który wręczył im 
mapę naszego województwa 
oraz piłkę z zakończonych 
niedawno Mistrzostw Euro-
py w piłce nożnej. Odbyło 

się wtedy również uroczy-
ste śniadanie zorganizowane 
przez proboszcza parafii św. 
Erazma w Sulmierzycach ks. 
Piotra Bednarza, a dla każde-
go gościa z Korei Południo-
wej przygotowano pamiątki 
związane z gminą Sulmie-
rzyce, które mamy nadzieję, 
będą wywoływać jak najlep-
sze wspomnienia związane 
z wizytą u nas. Pielgrzymi 
chętnie pozowali do zdjęć, 
robili ”selfie” z Marszałkiem 
i emanowali pozytywną 
energią, która jeszcze długo 
zostanie w naszej pamięci.
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Zawody wędkarskie z cyklu Grand Prix 2016
W niedzielę 1 maja od-

były się I zawody wędkarskie 
z cyklu GRAND PRIX 2016 
o Puchar Wójta Gminy Sul-
mierzyce. Najlepszym oka-
zał się Piotr Rabęda, który 
złowił ryby o łącznej wadze 
6,240 kg. Na drugim miej-
scu uplasował się  Krzysztof 
Krauze z wynikiem 5,080 
kg. Na najniższym stopniu 
podium stanął Przemysław 
Komór z wynikiem 2,120 kg. 

Następnie w niedzielę 5 
czerwca odbyły się drugie 
zawody wędkarskie. Naj-
lepszym okazał się Jacek 
Wielgosik, który złowił ryby 
o łącznej wadze 6,170 kg. 
Na drugim miejscu uplaso-
wał się  Krzysztof Krauze 
z wynikiem 3,790 kg. Na-
tomiast na najniższym stop-
niu podium stanął Grzegorz 
Włodarczyk z wynikiem 
2,270 kg.

W sobotę, 2 lipca, odby-
ły się III zawody wędkarskie. 
Tym razem były to zawody 
gruntowe nocne. Najlepszym 
okazał się Hubert Rabenda, 

który złowił ryby o łącznej 
wadze 2,250 kg. Na drugim 
miejscu uplasował się  Wło-
dzimierz Kumor z wynikiem 
2,130 kg. Natomiast na naj-
niższym stopniu podium sta-
nął Radosław Pieprzyk z wy-
nikiem 1,660 kg. 

Kolejne zawody, także 
nocne gruntowe odbyły się 
23 lipca. Pogoda była tym 
razem łaskawa dla wędkarzy, 
nie padało, było ciepło i bez-
chmurnie. Wyraźnie wpły-

nęło to na wyniki osiągnięte 
przez zawodników – złowio-
no ryby o największej wadze 
spośród wszystkich zawo-
dów w tym roku. Rywaliza-
cję wygrał Norbert Kluczny, 
który złowił ryby o wadze 
6,180 kg. Jest to drugi wynik 
w całym cyklu Grand Prix. 
Drugie miejsce zajął Prze-
mysław Kumor z wynikiem 
4,090 kg. Na najniższym 
stopniu podium stanął Prze-
mysław Komór – 3,610 kg. 

Ostatnie zawody zor-
ganizowane w niedzielę 25 
września 2016 r. Tym razem 
były to dzienne zawody spła-
wikowe. Najlepszym oka-
zał się Włodzimierz Kumor 
z wynikiem 2,780 kg. Drugie 
miejsce zajął Dariusz Bujacz 
z wynikiem 1,570 kg., który 
jednocześnie złowił najwięk-
szą rybę. Na najniższym 
stopniu podium stanął Prze-
mysław Komór z wynikiem 
1,280 kg.

Dzięki zwycięstwu pod-
czas niedzielnej rywalizacji 
najlepszym w klasyfikacji 
generalnej okazał się Wło-
dzimierz Kumor  z  27 punk-
tami na koncie. Drugie miej-
sce zajął Krzysztof Krauze 
zdobywając 23 pkt. Trzecie 
miejsce zdobył Przemysław 
Komór – 21 pkt. Na kolej-
nych miejscach uplasowali 
się: IV – Norbert Kluczny 
(19 pkt) V – Hubert Rabenda 
(19 pkt). Zgodnie z zapisami 
regulaminu przy równej licz-
bie punktów o zajęciu miej-
sca IV zdecydowała większa 
waga złowionych ryb. Tra-
dycyjnie pięciu najlepszych 
zawodników z zawodów 
spławikowych, jak i pięciu 
w klasyfikacji generalnej, 
otrzymało z rąk wójta gminy 
Gabriela Orzeszka oraz prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Tadeusza Kruszyńskiego pa-
miątkowe dyplomy i bony na 
zakup sprzętu wędkarskiego.

SPORT

Turniej tenisa stołowego 
z okazji dnia dziecka

Z okazji dnia dziecka, 
4 czerwca, 2016 r., zorgani-
zowany został Turniej tenisa 
stołowego dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum 
z terenu gminy Sulmierzyce. 
Zawody odbyły się w hali spor-
towej przy Zespole Szkolno-
-Gimnazjalnym w Sulmierzy-
cach. Turniej przeprowadzony 
został w czterech kategoriach: 
dziewcząt i chłopców z po-
działem na szkoły podstawo-
we i gimnazjum. Do rywaliza-
cji przystąpiło 19 uczestników.

W kategorii dziewcząt 
ze szkół podstawowych na 
I miejscu znalazła się Natalia 
Nowakowska. Następne miej-
sca podium zajęły kolejno Ju-
lia Góra oraz Zuzanna Bigora.

Wśród chłopców ze szkół 
podstawowych wygrał Jakub 
Wejman, na II miejscu znalazł 
się Tomasz Kurzynoga, a III 
miejsce należało do Jakubowi 
Sukiennikowi.

Spośród dziewcząt z gim-
nazjum najlepsza okazała się 
Nikola Góra, II miejsce zajęła 
Marta Kurzynoga, a III Wikto-
ria Nowakowska. 

Do rywalizacji w kategorii 
chłopców z gimnazjum przy-
stąpił tylko jeden uczestnik – 
Daniel Piszer.

Najlepsi zawodnicy 
w każdej kategorii otrzymali 
pamiątkowe puchary i nagro-
dy rzeczowe.

Oldboj Dworszowice 
Pakoszowe z pucharem 
przewodniczącego rady

W sobotę, 5 marca 
2016 r., w hali sportowej 
w Sulmierzycach odbył się 
VIII Turniej Piłki Nożnej 
Oldbojów o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
w Sulmierzycach. Na za-
proszenie miejscowego ze-
społu odpowiedziało siedem 
drużyn. Podczas konferencji 
przed turniejowej ustalono 
iż zawody rozegrane zostaną 
w pierwszej fazie systemem 
grupowym natomiast w dru-
giej fazie systemem pucha-
rowym.

Najlepszą drużyną oka-
zał się zespół z Dworszo-
wic Pakoszowych, drugie 
miejsce zajęli reprezentanci 
Sulmierzyc. Na najniższym 

stopniu podium uplasowali 
się zawodnicy z Kamieńska. 
Dalsza część klasyfikacji 
końcowej wygląda następu-
jąco:  Oldboj Rusiec, Old-
boj Łuszczanowice, Oldboj 
Kiełczygłów, Urząd Gminy, 
Oldboj Rząśnia.

Najlepszym zawod-
nikiem turnieju wybrano 
Rafała Trajdosa (Sulmie-
rzyce), a najlepszym bram-
karzem Mariusza Tokar-
czyka (Dworszowice Pak.). 
Zespoły otrzymały z rąk 
Wiceprzewodniczącej Rady 
Gminy Grażyny Smolarek 
- Chwastowskiej pamiątko-
we puchary i piłki.

Oldboj Szczerców
z pucharem
przewodniczącego

W sobotę, 10 września 
2016 r., na Orliku w Sul-
mierzycach odbył się IX 
Turniej Piłki Nożnej Old-
bojów o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy 
w Sulmierzycach. 

Na zaproszenie miej-
scowego zespołu odpo-
wiedziało sześć zespołów: 
Oldboj Bachorzyn, Oldboj 
Bełchatów, Oldboj Rzą-
śnia, Oldboj Szczerców, 
Oldboj Łuszczanowice, 
Oldboj Dworszowice Pa-
koszowe. Podczas konfe-
rencji przed turniejowej 
ustalono, iż rozgrywki 
odbędą się systemem mie-
szanym. W pierwszej fazie 
rozgrywki przeprowadzono 
w dwóch grupach, a następ-
nie systemem pucharowym

Najlepszą drużyną oka-
zał się zespół ze Szczer-
cowa, drugie miejsce, po-
dobnie jak w zeszłym roku, 
zajęli reprezentanci Bacho-
rzyna. Na najniższym stop-
niu podium uplasował się 
Oldboj Dworszowice Pako-
szowe. Najlepszym zawod-
nikiem wybrano Tomasza 
Walczaka (Bachorzyn), naj-
lepszym bramkarzem nato-
miast Mariusza Tokarczyka 
(Dworszowice Pak.). Prze-
wodniczący Rady Gminy 
w Sulmierzycach Tadeusz 
Kruszyński na zakończenie 
turnieju wszystkim zespo-
łom wręczył pamiątkowe 
puchary oraz trzem najlep-
szym drużynom piłki.

Zawody strzeleckie 
15 października w hali 

Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Sulmierzycach, 
przy współpracy z  Okręgo-
wym Klubem Strzelectwa 
Sportowego ”10” z Radom-
ska, odbyły się  Sportowe 
Zawody Strzeleckie  ”Jesień 
z 10-ką – open Sulmierzyce 
2016”.

W rywalizacji wzięli 
udział zarówno zawodnicy 
z licencjami jak również 
amatorzy.

W kategorii open amato-
rów - karabin pneumatyczny 
młodzież najlepszym okazał 
się  Piotr Dębski zdobywa-
jąc 80 pkt. Drugie miejsce 
zajęła Marta Kurzynoga (79 

pkt) a trzecie Michał Bedle-
chowicz ( 76 pkt). W kate-
gorii open amatorów kara-
bin pneumatyczny kobiet: 
I miejsce Patrycja Pulwert 
(85 pkt), II miejsce Agata 
Prokop (81 pkt), III miej-
sce  Karina Kacprzyk (78 
pkt). Kategoria open amato-
rów karabin pneumatyczny 
mężczyzn: I miejsce Błażej 
Leszczyk (87 pkt) II miejsce 
Marcin Mesjasz (85 pkt), 
III miejsce Henryk Pulwert 
(84 pkt).

W kategorii pistolet 
pneumatyczny  dynamicz-
ny – I miejsce zdobył Prze-
mysław Komór, II miejsce 
przypadło Łukaszowi Pro-

kop, a III miejsce Radosła-
wowi Woźniakowskiemu.

Najlepsi uczestnicy 
otrzymali z rąk przewodni-
czącego Rady Gminy Ta-
deusza Kruszyńskiego oraz 
sekretarz gminy Anny Szy-
dłowskiej atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe. Roksana Sob-
czyk za wynik najbardziej 
zbliżony do ideału w kate-
gorii zawodników z licencją 
otrzymała nagrodę główną 
– rower sportowy. W związ-
ku z bardzo dużym zainte-
resowaniem uczestników 
już wkrótce następna edycji 
ligi.

IX turniej tenisa stołowego o puchar wójta
13 czerwca 2016 r. 

w hali sportowej Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego 
w Sulmierzycach odbył się 
IX Otwarty turniej tenisa 
stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Sulmierzyce.  Zawo-
dy przeprowadzone zosta-
ły w sześciu  kategoriach: 
młodzieżowej dziewcząt 
i chłopców z podziałem na 
szkoły podstawowe i gimna-
zjum oraz OPEN mężczyzn 
i kobiet.

W kategorii OPEN ko-
biet pierwsze miejsce zdobyła 
Renata Brocka, drugie Aneta 
Szczęsna, a trzecie Patrycja 
Pulwert. W kategorii młodzie-

żowej dziewcząt (gimnazjum) 
najlepszą zawodniczką  zo-
stała Nikola Góra. Drugie 
miejsce zajęła Marta Kurzy-
noga, a trzecie Marta Bujacz. 
Najwięcej emocji dostarczyła 
kategoria OPEN mężczyzn, 
w której ostatecznie pierwsze 
miejsce zdobył Adrian Zieliń-
ski, drugie Ryszard Zasada, 
a trzecie zwycięzca poprzed-
niej edycji Hubert Rabenda. 
W kategorii młodzieżowej 
chłopców (Gimnazjum) naj-
lepszym okazał się Krzysztof 
Jurek, drugie miejsce zajął 
Daniel Piszer, a na najniższym 
stopniu podium znalazł się 
Adam Szczęsny.

W kategorii młodzieżo-
wej chłopców (Szkoły podsta-
wowe) wygrał Piotr Pulwert, 
drugi był Bartłomiej Kapela 
a trzeci Jakub Wejman. W naj-
młodszej kategorii dziewcząt 
zwyciężyła Julia Góra, druga 
była Natalia Nowakowska, 
trzecia natomiast Roksana Ja-
kubowska.

Trzech najlepszych za-
wodników w każdej kategorii, 
z rąk przewodniczącego Rady 
Gminy Tadeusza Kruszyńskie-
go odebrało pamiątkowe pu-
chary oraz nagrody rzeczowe. 
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SPORT
V turniej piłki nożnej o puchar Przewodniczącego Rady Gminy

W niedzielę, 2 lipca 
2016 r., odbyła się piąta 
edycja turnieju piłkarskiego 
o Puchar Przewodniczące-
go Rady Gminy w Sulmie-
rzycach. Turniej rozpoczął 
się o godzinie 13.00 na 
sulmierzyckim Orliku. Do 
piłkarskich zmagań przy-
stąpiło podobnie jak w roku 
ubiegłym 11 drużyn z gmi-
ny Sulmierzyce. Zostały 
one podzielone na 3 gru-
py – dwie czterozespołowe 
i jedną trzyzespołową. Do 
ćwierćfinału awansowały 
po trzy drużyny z grup czte-

rozespołowych oraz dwie 
z grupy trzyzespołowej.

Najlepszym zawodni-
kiem wybrany został Michał 
Czarnecki LKS Słowian 
a najlepszym bramkarzem 
został natomiast zawodnik 
drużyny Wola Wydrzyna 
Kamil Wejman.

Wszystkie drużyny zo-
stały uhonorowane przez 
Przewodniczącego Rady 
Gminy w Sulmierzycach 
nagrodami a cztery najlep-
sze także pucharami.

Wyniki poszczególnych grup
przedstawiały się następująco: 
Oldboje – Mix Team 2:1
Bałuty II – LKS Słowian 0:1
Szwagry – FC Wola 4:0
Bałuty – Wola Wydrzyna 1:0
Królewscy Chorzenice – Trampkarze 4:0
Oldboje – Bałuty II  1:0
Mix Team – LKS Słowian  1:1
Szwagry – Bałuty 1:1
FC Wola – Wola Wydrzyna 0:4
Królewscy Chorzenice – Urząd Gminy 1:3
Oldboje – LKS Słowian  1:1
Mix Team – Bałuty II 0:1
Szwagry – Wola Wydrzyna 0:3
FC Wola – Bałuty 0:10
Trampkarze – Urząd Gminy 4:0

Po zmaganiach grupowych nadszedł 
czas na fazę pucharową. jej wyniki 
przedstawiają się następująco:
Ćwierćfinały
Oldboje – Szwagry 1:3
LKS Słowian – Urząd Gminy 3:0
Bałuty – Bałuty II 4:1
Wola Wydrzyna– Chorzenice  0:0 k 3:2
Półfinały
Szwagry – LKS Słowian1:3
Bałuty – Wola Wydrzyna 0:0 k. 2:3
Mecz o III miejsce
Bałuty – Szwagry 2:2 k. 3:1
Mecz o I miejsce
LKS Słowian – Wola Wydrzyna 4:0

nazwa drużyny pkt bramki miejsce
Szwagry 4 5:4 III

FC Wola 0 0:18 IV

Bałuty 7 12:1 I

Wola Wydrzyna 6 7:1 II

Grupa B

nazwa drużyny pkt bramki miejsce
Królewscy 
Chorzenice

3 5:3 II

Trampkarze 0 0:8 III

Urząd Gminy 6 7:1 I

Grupa CGrupa A

nazwa drużyny pkt bramki miejsce
Oldboje 7 4:2 I

Mix Team 1 2:4 IV

Bałuty II 3 1:2 III

LKS Słowian 5 3:2 II


