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Jestem gospodarzem
odpowiedzialnym
Sławomir Rajch: Za moment 
minie dwa lata odkąd przejął 
pan stery w gminie. Czy tak 
właśnie wyobrażał pan sobie 
zarządzanie w samorządzie?

Marek Jednak: Wybór na 
stanowisko wójta był dla mnie 
dużym wyzwaniem. Dotych-
czas w swoim życiu, tak za-
wodowym jak i prywatnym, 
byłem poddawany różnym 
próbom, z którymi  sobie po-
radziłem uważam całkiem 
dobrze. Jestem człowiekiem 
spełnionym, a funkcję wójta 
traktuję jako służbę naszemu 
społeczeństwu. Dobrze, że to 
mieszkańcy naszej gminy za 
dwa lata będą mogli ocenić 
w wyborach czy rozpoczęte 
i zrealizowane przeze mnie 
działania, były słuszne. Na 
pewno musiałem się nauczyć 
pracy w zespole, dzielić zada-
nia, dostrzegać ludzkie proble-
my, które staram się na bieżą-

co rozwiązywać. Zdaje sobie 
sprawę z tego, iż daleko mi do 
doskonałości, jednakże chciał-
bym, aby moje działania były 
przez społeczeństwo akcepto-
wane. Moim zdaniem pełnie-
nie funkcji kierowniczej ma 
sens tylko wtedy, kiedy przy-
nosi konkretne owoce. Naj-
większą satysfakcję sprawia mi 
realizacja mojego programu 
wyborczego, która przekłada 
się na poprawę życia miesz-
kańców naszej gminy.

W jakim stanie przejmował 
pan gminę? Mam na myśli 
zarówno finanse jak i stan 
rzeczywisty, widoczny ’’go-
łym okiem’’?

Mówiąc obrazowo – prze-
jąłem gospodarstwo ze spo-
rym długiem, bez sprzętu 
mechanicznego do jego obsłu-
gi, a zabudowania wyglądały 
jakby nie miały gospodarza. 

Organizacja pracy również 
pozostawiała wiele do życze-
nia. Trudno było się dopatrzeć 
logiki w pewnych mechani-
zmach, które funkcjonowały 
w urzędzie.
Pierwsze opady śniegu 
obnażyły braki podsta-
wowego sprzętu do 
jakichkolwiek prac 
porządkowych. 
Poza śrubokrętem, 
kombinerkami 
i imadłem nie było 
żadnego wyposażenia 
technicznego. Mam tu na 
myśli tak podstawowe wypo-
sażenie jak: łopaty, szpadle, 
miotły, taczki, grabie, sekatory, 
itd. Nie mówiąc już o wiertar-
ce, kosiarce, kosie spalinowej, 
a o ciągniku wraz z osprzę-
tem na ten czas mogłem 
tylko pomarzyć.

Z wójtem gminy Strzelce Wielkie Markiem Jednakiem rozmawia Sławomir Rajch

kontynuacja na stronie 6 >

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Mieszkańcom gminy Strzelce Wielkie 
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Niech ten piękny, rodzinny czas, przy dźwiękach kolęd, 
po całym roku ciężkiej pracy, będzie czasem odpoczynku i refleksji.

 Życzymy, aby nadchodzące dni upłynęły Wam w rodzinnej atmosferze, 
a zbliżający się Nowy Rok przyniósł stabilizację i wiele okazji 

do realizacji marzeń,  planów zawodowych i osobistych. 
Nowy Rok 2017 niech będzie dla Was szczęśliwy!

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Kowalski

Wójt Gminy 

Marek Jednak
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Pod koniec 2015 r. Gmi-
na Sulmierzyce przekazała 
Strzelcom Wielkim nieod-
płatnie w ramach współ-
pracy pomiędzy sąsiadami 
ciągnik ZETOR. 

Dla Gminy Strzelce Wiel-
kie w okresie zbliżającego się 
sezonu zimowego pomoc 
okazała się bezcenna. 

Podarowany przez są-
siadów ciągnik w połącze-
niu z kupioną przez gminę 
Strzelce Wielkie za blisko 8 
tys. zł. piaskarką umożliwił 
zadbanie i utrzymanie dróg 
gminnych w należytym po-
rządku i bezpieczeństwie 
w okresie zimowym.

Prezent od Sulmierzyc

Piaskarka 
zakupiona 
przez gminę 
w połączeniu 
z ciągnikiem 
umożliwiła 
zadbanie
i utrzymanie 
dróg 
w należytym 
porządku
zimą

Ciągnik ZETOR otrzymany w prezencie od gminy Sulmierzyce

Gospodarka
niskoemisyjna

Dobrą nowiną jest przy-
znanie gminie Strzelce Wielkie 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w Łodzi do-
finansowania w formie dotacji 
na realizację zadania pn: ”Plan 
gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Strzelce Wielkie”. Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
jest kluczowym dokumentem 
przy ubieganiu się o wsparcie 
ze środków zewnętrznych 
na realizację przedsięwzięć 
rozwijających gospodarkę 
opartą na efektywności ener-
getycznej, wykorzystywaniu 
odnawialnych źródeł energii 
i zastosowaniu technologii 
ograniczających emisję. 

Pokazuje, w jaki sposób 
i jakimi działaniami gmina 
zmierza do redukcji zużycia 
energii finalnej, a tym samym 
zwiększenia udziału energii 
pochodzącej z OZE oraz re-
dukcji emisji gazów cieplar-
nianych. Wdrożenie tego pla-
nu doprowadzi do poprawy 
stanu środowiska jak i jakości 
życia mieszkańców gminy. 
Strzelce Wielkie uzyskały 50 
proc. dofinansowania, co daje 
kwotę 9.500 zł.

Stare-nowe światło
Na przełomie sierpnia 

i września tego roku wykona-
no również przebudowę linii 
niskiego napięcia przy części 
ulic Pajęczańskiej, Często-
chowskiej i kompleksu spor-
towego przy ul. Sportowej. 
Dotychczasowe słupy oświe-
tleniowe wymieniono na nowe 
i bardziej stabilne. Przesunięto 
również ich lokalizację z przy-
ległych działek do pasa drogo-
wego przy drodze powiatowej 
i wojewódzkiej. Nowe oprawy 
zamontowane na słupach do-
datkowo zakończyły remont 
oświetlenia na tych ulicach. 
Dzięki wykonanym pracom 
znacznie poprawiła się jakość 
dostarczanej energii z korzy-
ścią oczywiście dla wszystkich 
mieszkańców.

Gmina Strzelce Wielkie 
wychodząc naprzeciw po-
trzebom i oczekiwaniom 
swoich mieszkańców przystą-
piła do realizacji zadania po-
legającego na montażu insta-
lacji solarnych do ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej. Od-
nawialne źródła energii cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
wśród lokalnej społeczności. 
Przyczyniają się one do dużo 
lepszego wykorzystania na-
turalnej energii ze źródeł jak 
również do poprawy stanu 
środowiska. Województwo 
łódzkie, jak pokazują staty-
styki, jest jednym z najlepiej 
rozwijających się w kraju w tej 
tematyce. Aby móc aplikować 
o środki zewnętrzne na odna-
wialne źródła energii gmina 
Strzelce Wielkie wykonała 
Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej oraz inne dokumenty 
do tego niezbędne.

Dzięki staraniom wójta 
oraz władz gminy, Strzel-
ce Wielkie po raz pierwszy 
przystąpiły do projektu, któ-

rego celem jest montaż takich 
zestawów na terenie gmi-
ny. Przygotowanie wniosku 
o dofinansowanie  montażu  
zestawu instalacji solarnej, 
w którego skład wchodzą: pa-
nele solarne, zbiornik na cie-
płą wodę oraz pompka obie-
gowa, rozpoczęto od zebrania 
ankiet wśród zainteresowa-
nych tematem mieszkańców, 
a zainteresowanie było duże. 
Do urzędu gminy zgłosiło się 
prawie 400 właścicieli nieru-
chomości chętnych do udzia-
łu w projekcie. W zależności 
od ilości domowników, a co 
za tym idzie użytkowników 
ciepłej wody oraz miejsca 
montażu paneli solarnych, 
przygotowano propozycję 
trzech zestawów. Zestaw ”A” 
przeznaczony dla rodziny 
liczącej nie więcej niż pięć 
osób, w którego skład wcho-
dziły dwa panele i zbiornik 
250 l; zestaw ”B” dla rodziny 
liczącej od sześciu do ośmiu 
osób składający się z trzech 
paneli i zbiornika o pojem-

ności 400  l oraz 
zestaw ”C” suge-
rowany dla dużej 
ok. dziesięciooso-
bowej rodziny. 
Wkład własny 
właściciela nieruchomości 
zależy od wybranego zesta-
wu, a w przypadku najczę-
ściej wybieranego zestawu 
”A”  wynosić będzie ok. 3.800 
zł. Kwoty podawane z infor-
macją załączoną do ankiet 
wynikały z kosztorysów i róż-
nic w podatku VAT. W przy-
padku montażu instalacji 
solarnych na budynku miesz-
kalnym (dachu lub elewacji) 
podatek VAT wynosi 7 proc., 
natomiast montaż na budyn-
ku gospodarczym i gruncie 
wiązał się już z 23 proc. po-
datkiem VAT.  

Ostatecznie do projek-
tu zakwalifikowało się 300 
kompletnych zestawów so-
larnych typu ”A” i 2 komplet-
ne zestawy typu ”B” o łącznej 
mocy 1,17 MV. Projekt do 
którego przystąpiły Strzel-

ce Wielkie, realizowany jest 
w ramach Osi Priorytetowej 
IV Gospodarka niskoemi-
syjna  Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego. 

Gmina Strzelce Wielkie 
w swoich działaniach nie 
jest osamotniona, ponieważ 
podpisała umowę o współ-
pracy partnerskiej z sąsiednią 
Gminą Sulmierzyce, w której 
instalacje solarne montowa-
ne jakiś czas temu już działa-
ją, ciesząc się zadowoleniem 
użytkowników. 

W ramach złożonego 23 
września wniosku o dofinan-
sowanie gmina liczyć może 
na  dotacje w wysokości 74,9 
proc. wartości montowanych 
zestawów. Reszta to wkład 
własny właściciela posesji. 
Dzięki zawartej umowie 
o partnerstwie zwiększają się 
szanse Strzelec Wielkich na 
uzyskanie dofinansowania. 
Władze gminy, zadanie pod 
nazwą ”Montaż kolektorów 
słonecznych w gminach 
partnerskich – Sulmierzy-
ce  i Strzelce Wielkie”, uznają 
za jedno z priorytetowych. 
Instalacje solarne zamonto-
wane w gminach sąsiednich 
działają bez zarzutu, a mon-
taż takiego zestawu powo-
duje oszczędność w kosztach 
ponoszonych na utrzymanie 
budynku. Poza tym w grę 
wchodzi wygoda oraz coraz 
częściej wspominane dbanie 
o nasze środowisko natural-
ne. Pozostaje tylko czekać 
na pozytywne rozpatrzenie 
wniosku i docelowy montaż 
instalacji solarnej. 

Naprzeciw potrzebom
mieszkańców...
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Budowa kanalizacji w gminie
Jedną z najistotniejszych 

prac wykonanych w 2015 r. 
była budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Strzelcach Wiel-
kich na ulicach: 17 Stycznia, 
Jagiellońskiej, A. Ludowej  
i części ul. Częstochowskiej. 
Rozpoczynając urzędowanie 
obecne władze gminy doko-
nały bilansu otwarcia i oka-
zało się, że w listopadzie 
2014 r. podpisano umowę  
z Urzędem Marszałkowskim 
w Łodzi o  przyznaniu po-
mocy na realizację operacji 
pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w  części miej-
scowości Strzelce Wielkie 
i  części miejscowości Za-
moście w Gminie Strzelce 
Wielkie” w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”, objętego PROW 
na lata 2007-2013. Środki 
finansowe objęte umową 
pochodziły z poprzednie-
go okresu finansowania, 
a nieprzekraczalny termin 
realizacji i rozliczenia inwe-
stycji upływał 30 czerwca 
2015r. Mimo nieaktualnych 
kosztorysów ofertowych, 

nie przygotowanej doku-
mentacji przetargowej, nie 
zweryfikowanej dokumen-
tacji projektowej w terenie, 
podjęto się tego wyzwa-
nia, angażując wszelkie siły 
i środki. 

Uruchomiona została 
cała procedura przetargowa, 
a w styczniu zwycięska fir-
ma przystąpiła do realizacji 

inwestycji. Dzięki dobrej 
współpracy z firmą i sprzy-
jającej aurze udało się zreali-
zować inwestycję w termi-
nie, choć biorąc pod uwagę 
ogromny zakres prac i krótki 
termin realizacji mało kto 
w to wierzył. Ze względu 
na zaniedbania z przeszło-
ści, koniecznym było wpro-
wadzenie istotnych zmian 

materiałowych już w trakcie 
prowadzenia prac budow-
lanych, co spowodowało  
wykwalifikowanie części 
materiałów z udzielonej 
pomocy finansowej. Jed-
nakże z  perspektywy czasu,  
z czystym sumieniem moż-
na powiedzieć, iż realizu-
jąc ponownie tę inwestycję 
powtórnie wójt nie zary-
zykowałby życia i dobytku 
ludzkiego i dokonałby  prze-
prowadzonych zmian. Re-
asumując budowa kanali-
zacji sanitarnej kosztowała 
5.097.781,96 zł, wkład wła-
sny wyniósł 1.666.413,56 zł 
(w tym 945.117,00 – zwrot 
VAT, wpłaty od miesz-
kańców za przyłączenie 
55.000,00 zł oraz bezpośred-
nie dofinansowanie z budże-
tu gminy 666.296,56), in-
stalacja działa bez zarzutu, 
mieszkańcy są zadowoleni, 
gmina przyczynia się do po-
prawy stanu środowiska na-
turalnego, w którym żyją jej 
mieszkańcy.

Na chwilę obecną oczysz-
czalnia ścieków w Strzelcach 
Wielkich obsługuje 660 

osób, gdzie łączna długość 
sieci kanalizacyjnej wynosi 
5 320 mb.

Inwestycje wodno-ście-
kowe przyczyniają się do 
ochrony zasobów wodnych 
i poprawy jakości wody 
pitnej. Przedsięwzięcia te 
są zgodne z założeniami 
rozbudowy gminy Strzelce 
Wielkie i założeniami Stra-
tegii Rozwoju Gminy Strzel-
ce Wielkie na lata 2016 – 
2023. Poprzez wyposażenie   
mieszkańców w zbiorczy 
system kanalizacji sanitar-
nej, kompleksowo wspiera-
my odlnowę wsi i wpływamy 
na poprawę warunków życia 
mieszkańców. 

Poprzez tą inwesty-
cję zdecydowanie wzrosła 
atrakcyjność naszej gminy, 
podwyższony został stan-
dard i jakość życia miesz-
kańców, wzrosła wartość 
posesji.

Budowa kanalizacji na ulicach: Armii Ludowej, Jagielloń-
skiej, 17 Stycznia i Częstochowskiej

Zakup nowego ciągnika
Gmina Strzelce Wielkie 

nabyła nowy ciągnik, ko-
siarkę bijakową i wóz aseni-
zacyjny. Wartość całego za-
kupionego sprzętu wynosiła 
163 700 zł. Zadanie dofinan-
sowane zostało przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w kwocie 
105 tys.  zł. Środki te pocho-
dziły z umorzenia pożyczki. 

Wszelkie starania czynio-
ne przez władze gminy ko-
rzystnie wpływają na rozwój 
gminy Strzelce Wielkie i uła-
twienie życia mieszkańców. 
Ciągnik od długiego czasu był 
w gminie niezbędnym i ocze-
kiwanym zakupem. Dzięki 
zakupowi kosiarki możliwym 
będzie utrzymanie przede 
wszystkim poboczy dróg 
gminnych, o czym mieszkań-

cy mogli się już przekonać 
w tym roku. Koszenie ciągle 
narastającej trawy dla każdej 
gminy było przecież nie lada 
kłopotem. Beczka asenizacyj-
na ułatwi zadania pracowni-

kom obsługi linii kanalizacyj-
nej i utrzymanie studzienek 
w należytej czystości.

Nowy ciągnik wraz z kosiarką

Budowa wodociągu 
W miejscowości Strzelce 

Wielkie na powiększonym 
osiedlu domków jednoro-
dzinnych jadąc do Pajęczna 
w bieżącym roku została 
wybudowana sieć wodocią-
gowa z rur PCV o łącznej 
długości 491,50 mb. Sieć 
zlokalizowano w pasie dro-
gowym i włączono do ist-
niejącego już wodociągu, 
który jest zasilany z istnieją-
cej stacji uzdatniania wody 
w Zamościu-Kolonii. 

Woda dostarczana powyż-
szą siecią służy do zabezpie-
czenia potrzeb nowo powsta-
łych budynków mieszkalnych 
oraz do celów przeciwpoża-
rowych. 

Budowa sieci wodocią-
gowej poprawiła uzbrojenia 
tego terenu. Stanie się on 
bardziej atrakcyjny, a mło-

dzi ludzie chętniej będą po-
dejmować decyzje związane 
z zakupem działki na tym 
terenie i budową na niej 
budynku mieszkalnego lub 
usługowego. 

Rozwijać się będzie szyb-
ciej również sama miejsco-
wość Strzelce Wielkie.
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Nowa droga w Dębowcu Małym
U schyłku lata tego roku 

w Dębowcu Małym wyty-
czono geodezyjnie odcinek 
drogi będący łącznikiem 
pomiędzy zabudowaniami 
wsi o długości 320 m. Ist-
niejącą podbudowę drogi 
wzmocniono tłuczniem 
kamiennym o grubości 10 
cm i położono na niej pię-
ciocentymetrowy dywanik 
asfaltowy. 

Umocnione zostały także 
pobocza po obu stronach 
drogi używając materiału 
żwirowo piaskowego. Dzię-
ki temu krawędź jezdni zo-
stała zabezpieczona przed 
ewentualnymi uszkodzenia-
mi. Środki na modernizację 

tego odcinka drogi pocho-
dzą z funduszu sołeckiego 
miejscowości Dębowiec 
Mały i Dębowiec Wielki jak 
i z budżetu gminy. Droga 
ta od dawna była obiektem 
dążeń mieszkańców wsi. 
Również w planach gminy 
Strzelce Wielkie moderniza-

cja tego łącznika pomiędzy 
zabudowaniami była bardzo 
ważnym punktem do reali-
zacji. Obecnie droga jest już 
użytkowana i nowa ulepszo-
na nawierzchnia poprawiła 
warunki komunikacyjne 
w miejscowości. 

Droga wewnętrzna
W 2016 r. wybudowano 

także nową drogę wewnętrz-
ną posiadającą połączenie 
z drogą wojewódzką nr 483. 
Drogę wytyczono geodezyj-
nie zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego jak rów-
nież solidnie utwardzono. 
Warunkiem inwestowania 
i przyszłego budownictwa 
na tym terenie było wyko-
nanie właśnie tej inwestycji 
prowadzącej do budynków 
mieszkalnych i handlowych. 
Powstała droga ma długość 
130 m. Miejmy nadzieję, ze 
w niedługim czasie posesje 
przy tym odcinku zapełnią się 
kolejnymi domkami jednoro-
dzinnymi ponieważ powstaje 
nam w Strzelcach Wielkich 
kolejna ulica.

Nowa inwestycja na terenie gminy
Najkorzystniejszą ofertę 

złożyła Spółka Komandyto-
wa OLS z Lublińca w kwo-
cie 1560 tys. zł, z terminem 
gwarancji sześciu lat.   In-
westycja została współ-
finansowana w  połowie 
ze  środków Narodowego 
Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, a  wkład 
własny również po połowie 
sfinansują gmina Strzelce 
Wielkie (390 tys. PLN) i Po-
wiat Pajęczański. Zakres 
robót obejmował wykona-
nie jezdni szerokości 6 m. 
Zjazdy do nieruchomości 
zabudowanych wykonane 
zostały z  kostki brukowej, 
a  zjazdy do pól z  kruszy-
wa i  destruktu, utwardzo-
no także pobocze drogi. 
Zwiększyło to znacznie wi-
doczność, a co za tym idzie 
bezpieczeństwo włączania 
się do ruchu mieszkańców 
posesji przy remontowa-
nym odcinku drogi.

Na długości ok.   170  m 
w Wiewcu, w  okolicy ron-

da  wybudowano chodnik 
w  celu bezpiecznego sko-
munikowania pieszych 
z  dwoma zatokami auto-
busowymi. To ogromna 
korzyść dla bezpieczeń-
stwa dzieci dowożonych 
do Szkoły Podstawowej 
w  Wiewcu. W  miejscu 
skrzyżowania trzywloto-
wego powstało małe rondo 

o  średnicy 24 m. Dotych-
czasowe rozwiązanie orga-
nizacji ruchu na tym skrzy-
żowaniu nie zapewniało 
odpowiedniego bezpie-
czeństwa kierującym i  pie-
szym korzystającym z  tego 
ciągu komunikacyjnego.

Inwestycja była długo 
wyczekiwana przez miesz-
kańców naszej gminy, któ-

rzy często korzystają z  tej 
drogi powiatowej łączącej 
Strzelce Wielkie z  przyle-
głymi sołectwami, powia-
tem radomszczańskim oraz 
DK 1. Najważniejszy jest 
fakt, nie tyle poprawy samej 
estetyki, ale bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.

11 września 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie została podpisana umowa na wyko-
nanie rozbudowy drogi powiatowej nr 3515E Siedlec - Wistka - Strzelce Wielkie - Wiewiec  na 
odcinku Pomiary - Wiewiec, dł. 2293,15 mb. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nie-
ograniczonego spośród siedmiu ofert.

Prace nad drogą w Kątach 
w Woli Wiewieckiej

W tym roku wykonano 
prace na drodze w miej-
scowości Wola Wiewiecka, 
przysiółek Kąty. W przebu-
dowie przewidziano utwar-
dzenie drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych i zabudo-
wań. Na odcinku o długości 
prawie 500 m prace rozpo-
częto od wykonania koryta 
drogi na który nawożony 
był tłuczeń, który stanowi 
podbudowę o grubości 23 
cm. Na nim położono war-
stwę betonu asfaltowego 
(dywanika asfaltowego) 
o grubości pięciu cm. Środ-
ki na ten cel pochodziły 
z budżetu województwa 
łódzkiego z tytułu wyłą-

czenia z produkcji gruntów 
rolnych. Dotacja wynosiła 
33.340 zł.

Nowe rondo we Wiewcu

Nowa droga w Kątach

Niedługo w tym miejscu po-
wstanie nowa ulica

Droga łącząca zabudowania miejscowości Dębowiec Mały
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Remont dróg gruntowych

Na myśli mamy przede 
wszystkim odcinek łączą-
cy miejscowości Pomiary - 
Mrowisko skracający dojazd 
do wsi Wiewiec o 2,5 km. 
Mieszkańcy wsi Pomiar od 
dawna oczekiwali na utwar-
dzenie tego odcinka drogi. 
W tym roku starania te do-
czekały się realizacji. 21 maja 
2016 r. mieszkańcy miejsco-
wości z inicjatywy radnego 
Rady Gminy Strzelce Wiel-
kie Pana Marka Loty oraz 
sołtys wsi Pomiary Anity 
Kasprzyk, wspólnie spędzali 
wolny czas pracując nad wy-
równaniem i utwardzeniem 
drogi łączącej miejscowości 

Pomiary - Mrówka z Wiew-
cem. W zainicjowanej akcji 
pracowało łącznie ponad 20 
osób. Ukończenie utwardze-
nia tego odcinka drogi nastą-
piło we wrześniu tego roku. 

Środki na modernizację ca-
łego docinka drogi pocho-
dziły z funduszu sołeckiego. 

Remontu doczekały się także drogi gruntowe leżące na terenie gminy 
Strzelce Wielkie.

Mieszkańcy Pomiar pracowali wspólnie nad nową drogą

Ulica zmodernizowana
W 2016 r. modernizacji 

poddana została droga na 
końcowym odcinku ul. Ar-
mii Ludowej w Strzelcach 
Wielkich. Odcinek o dłu-
gości 350 m wzmocniono 
tłuczniem kamiennym ła-
manym o grubości 8 cm. Na-
wierzchnie drogi dwukrotnie 

utrwalono emulsją asfaltową 
i grysami. Mieszkańcy koń-
cowego odcinka ulicy mogą 
już swobodnie i wygodnie 
dojeżdżać do swoich posesji. 
Środki na ten odcinek drogi 
pochodziły z budżetu gminy.

Końcowy odcinek ul. Armii Ludowej

Asfalt położony na powiatówce
W tym roku wykonano 

również prace związane 
z położeniem nawierzchni 
asfaltowej na drodze po-
wiatowej o nr 3525E bie-
gnącej przez miejscowość 
Wola Wiewiecka w stronę 
Radomska. 

Nawierzchnia drogi sfi-
nansowana była w 1/3 przez 
gminę Strzelce Wielkie oraz 
w równych częściach przez 
Powiat Pajęczański oraz 
prywatnego przedsiębior-
cę Pana Stefana Pacaka. 
Remontowana droga ma 
długość 3,2 km i biegnie 
niemalże przez całą miej-
scowość. 

Ponadto tuż po ukoń-
czeniu robót związanych 
z położeniem dywanika 
asfaltowego wzmocniono 
i utwardzono pobocza dro-
gi. Prace dzięki sprzyjającej 
pogodzie przebiegły szyb-
ko i sprawnie. Mieszkańcy 
Woli Wiewieckiej cieszą się 
już od jakiegoś czasu nowo-
czesną nawierzchnią drogi. 

Droga w Woli Wiewieckiej w trakcie modernizacji
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Jestem gospodarzem
Będąc jeszcze radnym 

spotykałem się z opinią, że 
nie możemy sobie pozwolić 
na takie ’’luksusy’’. 

Okazało się że po nieca-
łych dwóch latach od kiedy 
społeczeństwo obdarzyło 
mnie swoim zaufaniem, wy-
posażyłem gminę w dwa cią-
gniki z osprzętem (przyczepę, 
kosiarkę bijakową, piaskarkę, 
beczkę asenizacyjną), urzą-
dzenia do utrzymania zieleni, 
i inne drobne wyposażenie. 
Dzięki temu większość nie-
zbędnych do realizacji prac 
wykonujemy we własnym za-
kresie (w ramach pracowni-
ków interwencyjnych i staży-
stów opłacanych z funduszy 
Urzędu Pracy) a nie zleca-
my zewnętrznym firmom 
jak to było praktykowane 
w przeszłości. Doskonałym 
przykładem może być praca 
naszej piaskarki podczas po-
przedniej zimy, mieszkańcy 
z pewnością odczuli popra-
wę warunków na drogach, 
a koszt dla gminy  zamknął 
się w zakupie paliwa i mie-
szanki piasku z solą.

Mój poprzednik pozo-
stawił mi dług w wysokości 
5.157.260 zł co stanowiło 
40,06 proc. zadłużenia w sto-
sunku do osiąganych docho-
dów. Wbrew temu co twier-
dzą moi oponenci pomimo 
poczynionych przeze mnie 
szeregu inwestycji i zakupów 
dużej ilości sprzętu zadłużenie 
gminy w ostatnich dwóch la-
tach zmniejszyło się do 37,03 
proc. Czując się odpowie-
dzialnym gospodarzem naszej 
gminy mając świadomość, iż 
wszyscy mieszkańcy ’’składają 
się’’ na budżet gminy, staram 
się realizować wydatki w spo-
sób racjonalny i zgodny z za-
sadami ekonomii.

Wiem, że jednym z pana 
priorytetów było kanalizo-
wanie gminy. Co w tym za-
kresie udało się zrobić?

Muszę się pochwalić, iż 
zaraz  na początku swojego 
urzędowania podjąłem się 
karkołomnego zadania – bu-
dowy 2,4 km nitki kanalizacji 
w niespełna pół roku. Kil-
ka samorządów w naszym 
powiecie miało podobną 
szansę, jednak nie podję-
li wyzwania, ze względu na 
krótki czas realizacji. Posiłku-
jąc się dobrymi praktykami 
i ogromnym doświadcze-
niem w realizacji inwestycji 
przez gminę Sulmierzyce, 
udało mi się uniknąć szeregu 
pułapek budowlano-admi-
nistracyjnych. W tym mo-
mencie chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować wój-
towi gminy Sulmierzyce Ga-
brielowi Orzeszkowi, przed 
którym cztery lata wcześniej 
stanęły podobne wyzwania 
i który udzielił mi meryto-
rycznej pomocy i wsparcia.

Wracając do meritum, ul. 
Armii Ludowej, Jagiellońska 
i 17 Stycznia oraz częściowo 
ul. Częstochowska zostały 
skanalizowane. W trakcie re-
alizacji inwestycji kierowałem 
się zasadą, iż ma ona przede 
wszystkim służyć ludziom. 
Stąd urząd pod moim prze-
wodnictwem 
wprowadzał na 
bieżąco wszyst-
kie możliwe 
do zrealizo-
wania zmiany 
w dokumenta-
cji projektowej, 
choć nie raz 
było to trud-
ne. Największą 
satysfakcją dla 
mnie jest to, iż pierwsza przeze 
mnie realizowana inwestycja 
działa bez zarzutu przyczy-
niając się do poprawy naszego 
środowiska naturalnego. Bio-
rąc pod uwagę ukształtowanie 
terenu oraz zwartą zabudowę 
miejscowości Wistka, przyłą-
czenie jej do oczyszczalni ście-
ków w Strzelcach wydaje się 
być najbardziej uzasadnione 
z ekonomicznego punktu wi-

dzenia. Chcę pozyskać środki 
na realizację tego zadania.

Te dwa lata pana kadencji to 
też bardzo dużo inwestycji 
drogowych. 

Drogi to jeden z moich 
priorytetów, o którym mówi-
łem głośno w moim progra-
mie wyborczym ’’Zmieńmy 
Naszą Gminę’’. Główny ciąg 
komunikacyjny naszej gminy 
Wistka – Wola Wiewiecka, 
na odcinku Strzelce Wielkie 
– Wola Wiewiecka był niere-
montowany od dziesięcioleci. 
W ciągu niecałych dwóch 
lat udało się wyremontować 
wspólnie z powiatem (gdyż 
jest to droga powiatowa) 
ponad 5,5 km na odcinku 
Pomiary – Wiewiec – Wola 
Wiewiecka – granice gminy. 
Pomimo niemałego wysił-
ku finansowego jaki gmina 
poniosła na remont dróg 
powiatowych, wyremonto-
waliśmy szereg dróg gmin-
nych. Kompleksowy remont 
obejmujący nową nakładkę 
bitumiczną i budowę chod-
ników przeszły ul. Jagielloń-
ska i Armii Ludowej, której 
przedłużenie ponadto na dł. 
400 mb zyskało nową podbu-

dowę i utwardzenie natrysko-
we. Utwardzona została także 
droga wewnętrzna będąca 
odnogą ul. Łódzkiej w Strzel-
cach Wielkich, przy której 
powstały nowe posesje. Dębo-
wiec zyskał dwa odcinki nowej 
nakładki bitumicznej o łącz-
nej dł. ok. 1 km. Mieszkańcy 
przysiółka Wola Wiewiecka 
- Kąty po latach oczekiwania 
cieszą się nowowybudowaną, 

przy udziale środków FOGR 
drogą. W miejscowościach 
Antonina i Wiewiec zostały 
wybudowane odcinki ciągów 
dla pieszych. Ponadto na ska-
lę niespotykaną dotychczas 
w naszej gminie utwardziliśmy 
kilka kilometrów dróg polnych 
i dojazdowych zgodnie z po-
stulatami radnych i sołtysów.

Wspólnie z wicewojewo-
dą łódzkim Karolem Mły-
narczykiem i wójtem gminy 
Sulmierzyce czynimy starania 
o jak najszybsze rozpoczęcie 
gruntownej przebudowy drogi 
wojewódzkiej 483 na odcinku 
Strzelce Wielkie – Skąpa - Bo-
gumiłowice. Mam nadzieję, iż 
ta konieczna inwestycja roz-
pocznie się najpóźniej w 2018 r.

Ponadto, w dalszym ciągu 
pragnę współpracować z Za-
rządem Powiatu Pajęczańskie-
go w celu remontów dróg 
powiatowych. Za najpilniejszy, 
ze względu na duże nasilenie 
ruchu uważam odcinek Strzel-
ce Wielkie – Pomiary oraz Za-
moście – Dębowiec.

Zanim został pan wójtem, 
był pan przez wiele lat prze-
wodniczący komisji oświaty 
w Radzie Gminy. Jak zadbał 

pan o oświatę przez te dwa 
lata rządów gminą?

Tak, to prawda, panie re-
daktorze. Praca przez dwie 
kadencje w Komisji Oświaty 
pozwoliła mi na doskonałą 
orientację w tematyce szkół, 
oraz oświaty i kultury w naszej 
gminie. Znając ich problemy 
i potrzeby mogłem podjąć 
decyzję przynajmniej w części 
wychodzące na przeciw ich 

oczekiwaniom. Budowa bo-
isk przy Szkole Podstawowej 
w Strzelcach Wielkich, budo-
wa świetlicy dzięki wykorzy-
staniu przestrzeni holu w tejże 
szkole, wyposażenie sali kom-
puterowej w nowoczesny 
sprzęt do lekcji informatyki, 
powstanie doskonale wypo-
sażonej ekopracowni do nauki 
przedmiotów przyrodniczych 
- to jedne z ważniejszych. 
Przeprowadziliśmy gruntow-
ny remont łazienek przy sali 
gimnastycznej, wymieniliśmy 
drzwi na nowoczesne, trwałe 
i spełniające surowe normy. 
Został zabezpieczony i wy-
remontowany dach. Dzięki 
pozyskanym funduszom z Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Przedszkole w Strzel-
cach Wielkich wzbogaciło się 
o nową salę dla najmłodszych, 
oraz łazienkę wraz z ubikacja-
mi. Powstał przy przedszkolu 
długo oczekiwany parking, 
nowy plac zabaw oraz altana. 
Została doposażona kuch-
nia, między inny w naczynia 
i sprzęt specjalistyczny uła-
twiający pracę, pozwalający 
na sporządzenie większej 
ilości posiłków, z których 
korzystają dzieci, nie tylko 
przedszkolaki. Są prowadzone 
dodatkowe zajęcia, wydłużo-
ny został czas pracy placówki 
przedszkolnej. W wakacje 
w ciągu jednego miesiąca 
zapewnimy dzieciom peł-
nowymiarową opiekę. Rów-
nież w Szkole Podstawowej 
w Wiewcu przeprowadziliśmy 
remont oddziału przedszkol-
nego. Powstała nowoczesna 
ekopracownia. Została do-
posażona pracownia infor-
matyczna w komputery. Na 
bieżąco rozwiązujemy pro-
blemy dzieci, którym trzeba 
poświęcić szczególną uwagę 
i zapewnić dodatkową opie-
kę. Mogę śmiało powiedzieć, 
że mamy dobrze wyposa-
żone placówki oświatowe, 
z zapleczem dydaktyczno-
-wychowawczym,oraz profe-
sjonalną kadrą. 

> kontynuacja ze strony 1

”Chcę, aby efektem mojego zarzą-
dzania była poprawa jakości życia 
naszych mieszkańców i jak najlepsze 
perspektywy rozwoju młodzieży.”
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odpowiedzialnym
Inwestycje w oświatę trak-

tuję, jako inwestycję w nowe 
pokolenie ludzi, którzy będą 
swoją pracą, działalnością 
promować naszą gminę, nasz 
region i mam szczerą nadzie-
ję, że zostaną w naszym kraju. 
Zaprocentuje to w przyszłości.

Jeszcze będąc radnym pod-
nosił pan, że warto kupić bu-
dynek przy stadionie od po-
wiatu i przerobić go na dom 
kultury. Co z tym planem?

Plan ten jest jak najbardziej 
aktualny. Prowadzę właśnie 
rozmowy ze starostą pajęczań-
skim w celu zawarcia stosow-
nego porozumienia. Pragnę 
bowiem aby środki jakie gmi-
na musi wydać na pozyskanie 
tej nieruchomości spożytko-
wane zostały przez powiat na 
remont drogi Wola Jankowska 
– Ładzin.

Jeśli już rozmawiamy o kul-
turze, to trzeba zauważyć, że 
w tym zakresie w gminie nie 
brakuje talentów i działaczy. 
Macie gromadę zuchów, har-
cerzy, orkiestrę, zespół ludo-
wy, no i słynne mażoretki...

’’Takie będą Rzeczypo-
spolite, jakie ich młodzieży 
chowanie’’ kierując się tym 
ponadczasowym mottem sta-
ram się zapewnić jak najlepsze 
warunki dla szeroko pojętego 
rozwoju dzieci i młodzieży. 
Każdy młody człowiek posia-
da jakiś talent, który warto 
rozwijać, dlatego nasza ofer-
ta jest tak szeroka. Za wszel-
ką cenę staram się w tej 
dziedzinie sprostać oczeki-
waniom społecznym. Naj-
lepszym przykładem mojej 
determinacji jest pozyskanie 
środków z Fundacji PGE na 
wyjazd grupy mażoretek 
na Mistrzostwa Europy 
w Puchov na Słowacji, gdzie 
nasze tancerki mogły po raz 
pierwszy zaprezentować się 
na arenie międzynarodo-
wej. Dzięki tym wszystkim 
grupom, które pan redaktor 
wymienił, uczestnicząc w róż-

nych uroczystościach jestem 
dumny, że reprezentuję gminę 
Strzelce Wielkie, którą dane 
mi jest zarządzać.

Oprócz utalentowanej 
młodzieży mamy również 
prężnie działające – o czym 
pan zapomniał – koło eme-
rytów i rencistów. Muszę 
szczerze powiedzieć, że ener-
gia seniorów i ich pomysły na 
spędzanie wolnego czasu nie-
jednokrotnie mnie zaskakują 
i zadziwiają. 

Bolączką wszystkich wy-
mienionych grup jest brak 
bazy lokalowej, w której mo-
gliby spędzać czas i rozwijać 
swoje pasje. Problem ten 
mobilizuje mnie do działania 
w celu utworzenia Gminnego 
Ośrodka Kultury.

W pewnym momencie gmi-
na straciła lekarza rodzinne-
go - Karol Młynarczyk został 
wicewojewodą łódzkim. Czy 
gmina na tym zyska czy stra-
ci? Co z ośrodkiem zdrowia, 
kto go prowadzi?

Po chwilowych pertur-
bacjach związanych z dzia-
łaniem Ośrodka Zdrowia 
w Strzelcach Wielkich po wy-
borze Karola Młynarczyka na 
stanowisko Wicewojewody 
Łódzkiego myślę, że mamy 

powody do satysfakcji. Choć 
Karol Młynarczyk nie jest już 
kierownikiem tut. ośrodka 
zdrowia to opiekę nad pacjen-
tami w tej placówce przejął 
jego wychowanek dr Marcin 
Szmigiel, który swoje dalsze 
życie zawodowe i prywat-
ne zamierza związać z naszą 
gminą. Znając zaangażowa-
nie w pracę społeczną Karola 
Młynarczyka jestem przeko-
nany, iż jako wicewojewoda 
i mieszkaniec naszej gminy 
czyni wszystko co w jego 
mocy, aby wspierać naszą 
gminę. Wielokrotnie miałem 
okazję się przekonać, iż jest on 
orędownikiem naszych spraw 
w województwie.

Prócz pełnienia funkcji 
wójta jest pan też prezesem 
gminnego związku OSP. Jak 
układa się współpraca ze 
strażakami?

Ochotnicze Straże Pożar-
ne są stowarzyszeniem nie-
zwykle ważnym, ze względu 
na rolę jaką pełnią. Osobiście 
mam ogromny szacunek do 
braci strażackiej, za ich bez-
interesowny wkład w zabez-
pieczenie zdrowia i mienia 
mieszkańców przed różnymi 
zagrożeniami. Tym bardziej 
cieszy mnie fakt, iż druho-

wie strażacy w kwietniu tego 
roku obdarzyli mnie swoim 
zaufaniem, powierzając mi 
funkcję prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP 
RP. Podejmując się tej funk-
cji za pierwszoplanowe za-
danie uważam zapewnienie 
wszystkim jednostkom OSP 
naszej gminy niezbędnego 
wyposażenia do wypełniania 
swoich celów statutowych. 
Wykorzystując środki bu-
dżetowe pragnę z jak naj-
większą rozwagą realizować 
zakupy niezbędne do utrzy-
mania gotowości bojowej 
oraz inwestować w szkolenia 
druhów. Niestety z przy-
krością stwierdzam, że na 
płaszczyźnie działalności 
OSP podejmowane są pró-
by walki politycznej, stojącej 
w sprzeczności z piękną tra-
dycją działalności OSP. Przez 
moich oponentów politycz-
nych rozpowszechniane są 
nieprawdziwe informacje, 
co ma na celu sianie zamę-
tu i dyskredytowanie mojej 
osoby. W życiu zawsze po-
szukiwałem porozumienia 
i kompromisów, ten styl 
pracy staram się przenosić 
również na płaszczyznę OSP 
’’gasząc’’ wzniecane przez in-
trygantów ’’pożary’’.

Dwa lata pana rządów, to 
półmetek kadencji. Czego 
mieszkańcy mogą spodzie-
wać się w tych kolejnych? 
Jakie są podstawowe założe-
nia, inwestycje, plany?

Spełnianie obietnic wy-
borczych nie jest łatwym za-
daniem, jednak cieszę się, iż 
na półmetku kadencji, uda-
ło się zrealizować ponad 50 
proc. programu, który sobie 
założyłem. Mam przygotowa-
nych wiele projektów inwesty-
cyjnych, które mam nadzieję 
zakwalifikują się do pomocy 
finansowej ze środków struk-
turalnych. W nowej perspek-
tywie unijnej pragnę zreali-
zować wiele niezbędnych dla 
naszej gminy inwestycji. Wi-
dzę pilną potrzebę remontu 
hydroforni, którą zastałem 
w zatrważającym stanie tech-
nicznym. Infrastruktura dro-
gowa jest dla mnie kolejnym 
priorytetem. 

W Urzędzie Marszałkow-
skim na rozpatrzenie czeka 
wniosek złożony w partner-
stwie z gminą Sulmierzyce 
na montaż kolektorów sło-
necznych. Patrząc po gospo-
darsku, na całą gminę, widzę 
potrzebę równomiernego in-
westowania w każde sołectwo, 
mam tu na myśli budowę pla-
ców zabaw, miejsc wypoczyn-
ku i integracji dla mieszkań-
ców poszczególnych sołectw. 
Prowadzimy nowy nabór na 
utylizację azbestu. Czynie 
starania dla przyciągnięcia in-
westorów, którzy lokując swój 
kapitał na naszym terenie, 
stworzą w najbliższej perspek-
tywie nowe miejsca pracy. 
Po prostu chcę, aby efektem 
mojego zarządzania była po-
prawa jakości życia naszych 
mieszkańców i jak najlepsze 
perspektywy rozwoju mło-
dzieży. Pragnę, aby młodzi 
ludzie nie musieli wyjeżdżać 
za granicę, a żeby swoje plany 
życiowe na stałe związali z na-
szą małą ojczyzną.

Wójt gminy Strzelce Wielkie Marek Jednak
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Nowa świetlica w podstawówce
Dzięki środkom pocho-

dzącym z budżetu gminy 
w kwocie ponad 100 tys. zł 
utworzono w budynku Szko-
ły Podstawowej w Strzelcach 
Wielkich nowe piękne i prze-
stronne pomieszczenie o po-
wierzchni 60 m² z przezna-
czeniem na świetlicę. 

W nowej sali odbywać 
się będą także zajęcia dydak-
tyczne. Prace remontowe 
ukończono przed rozpoczę-
ciem roku szkolnego, a dzieci 
1  września wróciły do od-
nowionego i odświeżonego 
budynku z nowo powstałą 
świetlicą na którą czekały. 

Przypomnijmy, iż samo po-
mieszczenie świetlicy po-
wstało dzięki przebudowie 
części budynku szkoły pod-
stawowej. Roboty wykonane 
w czasie wakacji, zakończono 
pod koniec sierpnia. Dzięki 
temu powstało pomieszczenie 
z przeznaczeniem na świetlicę, 
która jak mówią sami nauczy-
ciele i dzieci ”była niezbędną”. 
Całkowity koszt wykonanych 
prac oraz wyposażenia wyno-
sił 132.875 zł i pochodził z bu-
dżetu gminy.Podczas otwarcia nie zabrakło: wójta Marka Jednaka, sekretarz Magdaleny Drewniak 

(od lewej), skarbnik Małgorzaty Nowak, dyrektor szkoły Aleksandry Hałaczkiewicz 
i przewodniczącej Rady Rodziców Renaty Mońka

Gmina Strzelce Wiel-
kie w maju 2016 r. złożyła 
dwa wnioski na konkurs 
o dofinansowanie w formie 
dotacji zadań z dziedziny 
edukacji ekologicznej pn. 
”Moja wymarzona ekopra-
cownia”. Konkurs ogłoszo-
ny został przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi. Decyzją Za-
rządu WFOŚiGW w Łodzi 
obydwa wnioski uzyskały 
dofinansowanie. 

Dotacje zostały przy-
znane na zadania: ”Ekspe-
rymentujemy z Przyrodą 
– Nasza Eko – pracownia 
2016 w Szkole Podstawo-
wej w Wiewcu” w kwocie 
24.449 zł, oraz ”Ekopracow-
nię mamy o środowisko dba-

my – Nasza Eko-pracownia 
2016 w Szkole Podstawo-
wej w Strzelcach Wielkich” 
w kwocie 31.548 zł. Ekopra-
cownia w Strzelcach Wiel-
kich wyposażona została 

w nowoczesne pomoce i ma-
teriały dydaktyczne typu: ta-
blica interaktywna, mikro-
skopy, kompasy, globusy, 
zestawy doświadczalne, pro-
gramy i modele do nauki 

przyrody. Dzięki otrzymane-
mu dofinansowaniu umoż-
liwione zostało zakupienie 
sprzętu, który pozwoli na 
podniesienie jakości kształ-
cenia jak i samego zainte-

resowania taką dziedziną 
nauki jaką jest przyroda. 

Nie ukrywajmy odkąd 
w sali pojawiła się tablica 
interaktywna na której jak 
prezentowali uczniowie 
można poza nowinkami 
technicznymi z danego te-
matu oglądać również filmy 
tematyczne, dzieci dużo 
chętniej uczestniczą w za-
jęciach, a nawet z niecier-
pliwością czekając na lek-
cje, które stały się barwne 
i atrakcyjne. Oficjalne od-
danie do użytku i poświę-
cenie nowej ekopracowni 
nastąpiło 13 października 
2016 r.

Uczniowie mają nowoczesną ekopracownię 

Uczennice prezentowały zakupiony sprzęt 
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Eko klasa w Wiewcu już jest
27 października w Szko-

le Podstawowej w Wiewcu 
odbyło się oficjalne otwarcie 
ekopracowni przyrodniczej. 
Pracownia powstała dzięki 
dofinansowaniu otrzymane-
mu ze  środków WFOŚiGW 
w  Łodzi w  formie dotacji na 
realizację projektu pn. ”Eks-
perymentujemy z  Przyro-
dą – Nasza Eko – pracownia 
2016 w  Szkole Podstawowej 
w  Wiewcu” na kwotę 24.448 
zł. Pozyskane środki stanowi-
ły ponad 78 proc. całkowite-
go kosztu zadania, pozostała 
część to wkład własny gminy. 

Oficjalne otwarcie po-
przedzała akademia przy-

gotowana przez dzieci. Na 
uroczystości obecne były 
przedstawicielki Urzędu 
Gminy w osobie Sekre-
tarz Magdaleny Drewniak 
i Skarbnik Małgorzaty No-
wak. Nie zabrakło także Rady 
Gminy z przewodniczącym 
oraz radnymi. Nowa pra-
cownia bogato wyposażona 
cieszy oko i wzbudza zainte-
resowanie fototapeta przed-
stawiająca użytek ekologiczny 
z terenu gminy – Wolskie ba-
gno. Całkowity Koszt Projek-
tu: 31.045 zł

Na otwarciu nie zabrakło przewodniczącego rady gminy

Pół miliona 
złotych
dla przedszkola

Przedszkole w Strzelcach 
Wielkich przeszło dużą meta-
morfozę i remont dzięki do-
finansowaniu pozyskanemu 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego. Ponad pół miliona 
dotacji jaką otrzymały Strzelce 
Wielkie przeznaczono w ca-
łości na potrzeby Przedszkola 
i przedszkolaków. 

Można do nich zaliczyć 
tworzenie i funkcjonowanie 
nowych miejsc przedszkol-
nych, jak również zajęcia 
dodatkowe z ArtTerapii, 
gimnastyki korekcyjnej, za-
jęcia teatralne czy też zajęcia 
logopedyczne. W ramach 
dofinansowania uzyskanego 
z projektu przedszkole wy-
posażono nie tylko w nowy 
sprzęt taki jak meble, ławki, 
dywany, zabawki, pomoce 
edukacyjne, ale wyremonto-
wana została również stołów-
ka, łazienka oraz plac zabaw. 
Solidnych zmian doczekała 
się przedszkolna kuchnia zy-
skując nowe sprzęty i elemen-
ty wyposażenia. 

Przedszkolaki wróciły do 
odnowionych i odświeżonych 
sal mogą korzystać z nowej 
łazienki. Wprowadzone re-
monty ułatwią codzienną pra-
cę pracownikom Przedszkola, 
a same przedszkolaki miejmy 
nadzieję z uśmiechem na 
twarzy będą zaczynały każdy 
nowy dzień nauki. Wszyst-
kie poczynione kroki umilą 
dzieciom przychodzenie do 
Przedszkola, a pracownikom 
usprawnią pracę.

Placówka podczas remontu

Dwa boiska już otwarte 
Gmina Strzelce Wielkie 

zrealizowała zadanie pn. 
”Zagospodarowanie terenu 
jako miejsca rekreacji, wy-
poczynku i sportu w miej-
scowości Strzelce Wielkie” 
w ramach działania  ”Odno-
wa i rozwój wsi” PROW na 
lata 2007-2013 Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Łódzkiego. Dzięki temu pro-
jektowi powstały dwa boiska 
typu ”orlik” z usytuowaniem 
przy szkole podstawowej 
i gimnazjum w Strzelcach 
Wielkich. Gmina Strzelce 
Wielkie uzyskała ponadto 
na ten cel dofinansowanie 
z gminy Kleszczów w kwo-
cie 30 tys. zł.  Wybudowane 
obiekty są ogólnodostępne 
dla społeczności lokalnej. 
Służą m.in. przedszkolakom, 
uczniom szkoły podstawo-

wej, uczniom gimnazjum 
oraz pozostałym mieszkań-
com gminy Strzelce Wielkie, 
chętnym na sportowo spędzić 
popołudnie. Zakres inwesty-
cji obejmował wykonanie: 
boiska do siatkówki, tenisa 
ziemnego i mini koszykówki, 
również boiska do piłki ręcz-

nej, nawierzchni ścieżki spa-
cerowej ogródka rodzinnego, 
montaż urządzeń zabawko-
wych, lokalizacji małej archi-
tektury (altany, ławek, koszy 
na śmieci, siedzisk sporto-
wych przy boiskach) jak rów-
nież wykonanie parkingu na 
10 stanowisk postojowych. 

Oficjalnie przekazanie 
boisk do użytku  nastąpi-
ło w niedzielę 6 września 
2015 r. Przy tej okazji odbył 
się także piknik sportowy, na 
którym nie zabrakło atrak-
cji dla najmłodszych. Dzieci 
i młodzież ze Strzelec Wiel-
kich i okolic mogły z tej oka-
zji korzystać z  darmowych 
atrakcji i zabaw na świeżym 
powietrzu. Otwarcia boisk 
dokonał wójt gminy Marek 
Jednak, przewodniczący 
rady gminy Eugeniusz Ko-
walski, radni oraz ksiądz 
proboszcz Andrzej Chwał, 
który poświęcił nowy obiekt, 
co stanowiło dopełnienie 
ceremonii otwarcia. Boiska 
służą uczniom oraz miesz-
kańcom naszej gminy. 

Nowe boisko służy młodzieży

22 kwietnia w Urzędzie 
Gminy Strzelce Wielkie 
odbył się XI Zjazd Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP 
w Strzelcach Wielkich. Pod-
czas zebrania stary Zarząd 
ZOSP składał sprawozdanie 
ze swojej działalności, by 
w późniejszej części przejść 
do wyboru nowego Zarzą-
du. Nowo wybrany Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Strzelcach Wielkich 
przedstawia się następująco:
Marek Jednak – prezes,
Agnieszka Suchaniak -
 wiceprezes,

Stanisław Tondel 
- wiceprezes,
Urszula Płuciennik 
– sekretarz,
Janusz Nicpoń – skarbnik,
Jarosław Szczypior 
– komendant gminny,
Jakub Waloszczyk – zastępca 
komendanta,  
Komisja Rewizyjna:
Gabryś Mikołajczyk 
- przewodniczący,  
Jan Śmigiel - członek,
Krzysztof Środa - członek.

Nowy zarząd wybrany
Wójt Marek Jednak wręczał kwiaty byłym członkom zarządu
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Nowe czujki
 W związku ze zbliżającym 

się okresem jesienno – zi-
mowym zakupiono również 
ze środków własnych czujki 
tlenku węgla i dymu służą-
ce poprawie bezpieczeństwa 
użytkownikom urządzeń 
grzewczych. 

Czujki zostaną zamon-
towane przez pracowników 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Pa-
jęcznie. Będą to w szczególno-
ści rodziny i osoby, które mają 
trudną sytuację materialną, 
ich warunki mieszkaniowe 
i sposób ogrzewania miesz-
kań (piece węglowe) stanowią 
zagrożenie pożarowe.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Gmina Strzelce Wielkie 

otrzymała z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi dotację 
na ”Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z tere-
nu gminy Strzelce Wielkie”. 
Pierwszym etapem w dąże-
niu do realizacji tego przed-
sięwzięcia było stworzenie 
”Programu usuwania azbe-
stu z terenu gminy Strzelce 
Wielkie” oraz nabór wnio-
sków od mieszkańców 
gminy. Wiele gospodarstw 
zastąpiło dotychczasowe 
pokrycie dachowe budyn-
ków mieszkalnych i gospo-
darczych nową dachówką 
i powstał wtedy problem 
co zrobić z pozostałym po 
zmianie azbestem. Składa-
nie wniosków w Urzędzie 
Gminy cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem, 

wpłynęło prawie 100 wnio-
sków o odbiór i utylizację 
odpadów zawierających 
azbest. 

Po inwentaryzacji te-
renowej stwierdzono, iż 
do odbioru jest ponad 212 
Mg (ton) odpadu. Pod ko-
niec lutego 2016 r. został 
złożony wniosek o dofi-
nansowanie wyżej wymie-

nionego zadania. Zarząd 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi 
14 kwietnia wydał pozy-
tywną decyzję o przyzna-
niu dotacji w wysokości 99 
proc. na realizację zadania 
pn: ”Usuwanie wyrobów 
azbestowych z terenu gmi-
ny Strzelce Wielkie”. 

W połowie maja rozpo-
częto procedurę wyłaniania 
wykonawcy przedmioto-
wego zadania. Ostatnim 
etapem realizacji był odbiór 
odpadów azbestowych od 
właścicieli posesji, jest to 
zadaniem własnym gminy 
i mieszkańcy nie ponieśli 
z tego tytułu żadnych opłat.

Do 30 grudnia 2016 r. 
urząd gminy przyjmuje 
ponadto wnioski na od-
biór i utylizację wyrobów 
azbestowych. Planowa-
ne jest ponowne złożenie 
wniosku i realizacja tego 
przedsięwzięcia w 2017  r. 
ponieważ w gospodar-
stwach na terenie gminy 
Strzelce Wielkie w dalszym 
ciągu znajduje się masa 
zalegających płyt azbesto-
wych do utylizacji. 

Kupiono ponad
20 hydrantów

Gmina Strzelce Wielkie 
czyni również starania w kie-
runku działań mających na 
celu ochronę przeciwpoża-
rową. Aby zapewnić bez-
pieczeństwo mieszkańcom 
nacisk położono na wymia-
nę hydrantów. W tym celu 
w 2016 r. zakupiono i za-
montowano ponad 20 takich 
urządzeń, które umożliwią 
korzystanie z wody na wypa-
dek pożaru.

Nowy hydrant działa

Na niektórych budynkach zalega jeszcze sporo azbestu

Historyczna fotomigawka

Państwo Belinowie, właściciele majątku Strzelce Wielkie, tańczą w trakcie zabawy ludowej
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Narodowe czytanie

W narodowym czytaniu wzięło udział sporo osób

W sobotę, 3 września 
2016r. odbyła się w całym 
kraju piąta już akcja z cyklu 
”Narodowe Czytanie” za-
inicjowana w 2012 r. przez 
prezydenta RP. Tegorocznie 
w wyniku głosowania z racji 
Roku Henryka Sienkiewicza, 
wybrano jedno z jego wybit-
nych dzieł ”Quo vadis”. 

Również w gminie Strzelce 
Wielkie nie mogło zabraknąć 
odczytania fragmentów dzie-
ła Sienkiewicza. Tegoroczną 
akcję ”Narodowego Czytania” 
zorganizowano w pięknej 
scenerii na placu rekreacji 
w Wiewcu. Wśród czytających 
znalazł się również wójt gminy 
Strzelce Wielkie Marek Jednak 
odczytując wybrany przez 
siebie fragment rozdziału 
o pożarze Rzymu. Fragmen-
ty czytali również dyrektor 

gimnazjum  im. Adama Mic-
kiewicza w Strzelcach Wiel-
kich Maria Duran, członkinie 
Dyskusyjnego Klubu Książki, 
nauczyciele ze szkół z terenu 
gminy Strzelce Wielkie, mło-
dzież z gimnazjum i zaintere-
sowani czytelnicy. Wśród nich 
byli: Katarzyna Krasoń, Maria 
Mielczarek, Czesław Kubicki, 
Daria Klimczyk, Katarzyna 
Pędziwiatr, Julia Gołębiowska. 

Piękna sceneria i ładna 
pogoda dodała całej akcji 
uroku, a na zakończenie 
każdy czytelnik, który zabrał 
własny egzemplarz dzieła 
otrzymał pamiątkową pieczęć 
na kartach powieści nadesła-
ną specjalnie na ten dzień 
z kancelarii Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.

28 sierpnia br. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Dębowcu ob-
chodziła długo wyczekiwane  
i wyjątkowe dla jej członków 
święto. Strażacy z Dębowca 
od wielu lat dążyli do nadania 
tej jednostce sztandaru i w tym 
roku doczekali się tak ważnego 
w historii straży wydarzenia. 
Dzięki wytrwałości w dąże-
niu do tego celu w sierpniową 
niedzielę Dębowiec świętował 
poświęcenie sztandaru, co 
stało się świętem dla dwóch 
miejscowości Dębowca Małe-
go  i Wielkiego, które tego dnia 
stały się jedną zgodną społecz-
nością. Uroczystość rozpoczął 
przemarsz oddziałów OSP 
z placu przed świetlicą środo-
wiskową w Dębowcu do miej-
scowej Kaplicy. W przemarszu 
wzięło udział aż 17 oddziałów 
OSP z terenu gminy Strzelce 
Wielkie i gmin sąsiednich. 

Po uformowaniu szyku 
marszowego i uroczystym 
przemarszu strażacy wzięli 
udział w mszy świętej w kapli-
cy św. Floriana w Dębowcu by 
następnie przemarsz oddzia-

łów OSP i obecnych pocztów 
sztandarowych skierował się 
ku placu przed świetlicą środo-
wiskową gdzie odbyła się dal-
sza część uroczystości. Sztan-
dar jest zasługą wytrwałych 
dążeń członków drużyny OSP 
Dębowiec w szczególności 
wieloletniego skarbnika OSP 
druha Mieczysława Pukacza 
i młodego pokolenia repre-
zentowanego przez druha Bar-
tosza Rabendę. To dzięki ich 
staraniom OSP Dębowiec do-
czekała się tego wyjątkowego 
wydarzenia w swoich dziejach. 
Podziękowania i słowa uzna-

nia należą się również wszyst-
kim mieszkańcom Dębowca, 
którzy wnieśli zarówno wkład 
finansowy, jak i przede wszyst-
kim masę pracy i poświęcili 
swój własny czas w działalność 
społeczną co zasługuje na po-
chwałę. Jedną z kluczowych 
części niedzielnej uroczysto-
ści było również odznaczenie 
wieloletnich działaczy OSP 
Dębowiec druha Mieczysława 
Pukacza, Stanisława Terkę, Bo-
gusława Jaska, Marka Łuczaka 
i Mariusza Jaska. Szczególnie 
zasłużony dla jednostki OSP 
blisko 90 – letni druh Broni-

sław Siekowski nie krył wzru-
szenia dziękując za to zaszczyt-
ne odznaczenie. 

Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Strzel-
cach Wielkich, wójt gminy 
Marek Jednak również powi-
tał wszystkim zgromadzonych 
na uroczystości i podziękował 
sponsorom, którzy wnieśli 
wkład w ufundowanie sztan-
daru jak i  wszystkim stra-
żakom za ich cenną pomoc 
i zaangażowanie w niesienie 
pomocy ludziom, ratując ich 
życie i dobytek. 

Długo wyczekiwane nadanie sztandaru

Nadanie sztandaru

Bronisław Siekowski został 
odznaczony podczas uro-
czystości złotym medalem 
za zasługi

Puchar wójta 
za lot gołębi

8 października tego 
roku w Pajęcznie podsu-
mowano sezon lotów gołę-
bi pocztowych, które jak się 
okazuje w gminie Strzelce 
Wielkie cieszą się nie lada 
zainteresowaniem. 

Prezesem sekcji nr 
7  w Strzelcach Wielkich, 
Okręgu Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocz-
towych w Radomsku jest 
mieszkaniec miejscowości 
Marzęcice Dariusz Mogielski.  

Ten piękny sport od wielu 
lat pasjonuje pana Dariusza, 
a swoim gołębiom poświę-
ca on wiele wolnego czasu. 
Świadczą o tym same wyniki 
ptaków, których właścicie-
lem jest Dariusz Mogielski, 
ponieważ przelot z niemiec-
kiego Minden  na dystansie 
ponad 700 km to dla gołę-
bia pocztowego maratoński 
lot. Za swoje zaangażowanie 
i prace jak i za doskonałe 
wyniki hodowcy gołębi ze 
Strzelec Wielkich zostali 
nagrodzeni, co doskonale 
podsumowało kończący się 
sezon lotów. Nie zabrakło 
nagrody i pucharu, którego 
fundatorem był wójt gminy 
Marek Jednak. 

Dariusz Mogielski - zwycię-
ski hodowca gołębi



12

Biuletyn informacyjny gminy Strzelce Wielkie

 28 sierpnia na stadionie sp. 
w  Strzelcach Wielkich odbył się 
piknik edukacyjno informacyjno 
kulturalny ”Jarzębinówka”. Or-
ganizatorami imprezy byli wójt 
i Rada Gminy Strzelce Wielkie oraz 
zarząd Lokalnej Grupy Działania 
”Kraina Wielkiego Łuku War-
ty” w Osjakowie. Impreza zgro-
madziła tłumy dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Nie zabrakło atrakcji 
dla każdego. Dzieci pochłonę-
ła bez reszty ”Magiczna Wyspa” 
z darmowymi atrakcjami typu: 
dmuchańce, ścianka wspinaczko-
wa, symulator roller coastera czy 
też balonowa zagroda, malowanie 
buzi lub wyścigi biedronek. 

Ważnym punktem imprezy 
były występy lokalnych zespołów 
w tym mażoretek VIVA, Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Strzelce Wielkie, zespołu Jankow-
skie Wolanki czy Harcerzy 9DH 
Promienistych i zuchów z Gro-
mady Bordowe Gumisie. Nie za-
brakło lokalnych smakołyków, 
którymi częstowały stoiska gmin 
członkowskich w LGD. Stoisko 
gospodarzy czyli Strzelec Wielkich 
przygotowały członkinie zespo-
łu Jankowskie Wolanki częstując 
przysmakami z gęsiny i jagieł. Gęś 
jako charakterystyczna potrawa 
przypisana już do Gminy Strzelce 

Wielkie dzięki uprzejmości Alicji 
Ostrowskiej ze Strzelec Wielkich 
stała się wiodącą potrawą, którą 
częstował uczestników ”Jarzębi-
nówki” wójt gminy Marek Jednak. 

Jak to na każdym festynie nie 
mogło zabraknąć również dobre-
go humoru, konkursów i skeczów. 
W konkursach brali udział dorośli 
i dzieci a nagrody dla wszystkich 

uczestników sponsorowali: Ja-
rosław Barczyk i Zbigniew Mar-
czak. Redakcja ”Kulis Powiatu” 
zadbała o uśmiechy na twarzach 
uczestników imprezy prezentując 
w czteroosobowym składzie skecz 
własnego autorstwa. Na scenie 
strzeleckiej ”Jarzębinówki” obok 
wspomnianych wcześniej lokal-
nych zespołów pojawiła się także 

28 sierpnia na stadionie sportowym w Strzelcach Wielkich odbył się piknik edukacyjno-informacyjno-kulturalny ”Jarzębinówka”.

Członkinie zespołu Jankowskie Wolanki nie tylko śpiewały, ale również zadbały o smakowite specjały rozdawane podczas festynu
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uczestników sponsorowali: Ja-
rosław Barczyk i Zbigniew Mar-
czak. Redakcja ”Kulis Powiatu” 
zadbała o uśmiechy na twarzach 
uczestników imprezy prezentując 
w czteroosobowym składzie skecz 
własnego autorstwa. Na scenie 
strzeleckiej ”Jarzębinówki” obok 
wspomnianych wcześniej lokal-
nych zespołów pojawiła się także 

Martyna Młynarska –Modlińska, 
która zaśpiewała kilka dobrze zna-
nych wszystkim piosenek. Wie-
czorem goście imprezy bawili się 
z zespołem Contra. 

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom pikniku. W szczególności 
podziękowania należą się ekipie 
”Kulis Powiatu” prowadzącej im-
prezę. Podziękowania kierujemy 

również w stronę sponsorów na-
gród i atrakcji prezentowanych 
w czasie imprezy jak i strażaków 
z OSP Strzelce Wielkie oraz OSP 
Wola Wiewiecka za czuwanie nad 
porządkiem podczas festynu. 

28 sierpnia na stadionie sportowym w Strzelcach Wielkich odbył się piknik edukacyjno-informacyjno-kulturalny ”Jarzębinówka”.

Członkinie zespołu Jankowskie Wolanki nie tylko śpiewały, ale również zadbały o smakowite specjały rozdawane podczas festynu
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Strażacy rywalizowali w piłce nożnej
31 lipca br. na stadionie 

sportowym w Strzelcach 
Wielkich odbył się turniej 
piłkarski drużyn strażackich 
z terenu całej gminy. Swo-
ich zawodników do udziału 
w zmaganiach sportowych 
wystawiły jednostki OSP: 
Strzelce Wielkie, Zamoście, 
Wola Jankowska, Dębowiec, 
Marzęcice, Wola Wiewiecka. 
Organizatorem turnieju był 
Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP w Strzelcach Wiel-
kich. Po oficjalnym otwarciu 
turnieju piłkarze wybiegli na 
murawę strzeleckiego stadio-
nu sportowego. 

Jako pierwsi na boisku 
pojawili się zawodnicy 
OSP Strzelce Wielkie i OSP 
Marzęcice. Piłkarze wy-
kazywali się wielkim po-
święceniem w grze i nawet 
mimo początkowo mało 
sprzyjającej aury w postaci 
deszczu nie dawali za wy-

graną w zmaganiach spor-
towych. Mecze sędziował 
niezastąpiony w tej funkcji 
Cezary Cichowlas, sędzia-
mi bocznymi natomiast byli 
Damian Koch i Jarosław 
Barczyk. Do finału turnieju 
weszły drużyny piłkarskie 
OSP Strzelce Wielkie i OSP 
Wola Jankowska. Finało-
wy mecz zakończył się wy-

graną Strzelec Wielkie 1:0. 
O trzecie i czwarte miejsce 
walczyły składy OSP Marzę-
cice i Dębowiec. Mecz tych 
dwóch drużyn zakończył się 
remisem 2:2. O wygranej 
OSP Marzęcice zadecydo-
wały rzuty karne.

Wszystkie drużyny zo-
stały uhonorowane pamiąt-
kowymi dyplomami, a trzy 

pierwsze zwycięskie składy 
otrzymały nagrody w po-
staci piłek. Jako najlepsze-
go bramkarza spotkania 
wybrano zawodnika OSP 
Dębowiec druha strażaka 
Mieczysława Pukacza peł-
niącego funkcję skarbnika 
tamtejszej jednostki OSP. 

Gmina Strzelce Wielkie 
pozyskała środki unijne na 
dofinansowanie projektów 
dla szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Strzelcach 
Wielkich i szkoły podstawo-
wej w Wiewcu realizowanych 
w ramach Osi Priorytetowej 
XI Edukacja, Kwalifikacje 
Umiejętności, Działania XI.1 
Wysoka jakość edukacji, 
Poddziałania XI.1.2 Kształ-
cenie ogólne Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020. 

Całkowita wartość pro-
jektu dla Szkół w Strzelcach 
Wielkich wynosi 765 550 zł, 
w tym dofinansowanie 
w kwocie 710 500 zł.

Całkowita wartość pro-
jektu dla Szkoły Podstawowej 
w Wiewcu wynosi 457 060 zł, 
w tym dofinansowanie 
w kwocie 424 894 zł.

Celem projektów jest pod-
niesienie u uczniów kom-

petencji kluczowych  oraz 
właściwych postaw i umie-
jętności niezbędnych na 
rynku pracy oraz rozwijanie 
indywidualnego podejścia 
do ucznia, szczególnie ze 
specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. 

Edukacja jest niezwykle 
istotnym elementem na-
szego życia – kształtuje na-
szą tożsamość, osobowość, 
odpowiedzialność, stanowi 
podstawę do lepszego startu 
w życie i pomaga realizo-
wać marzenia.  Pozyskanie 
środków zewnętrznych 
(w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki) 
pozwoli szkołom ”rozwinąć 
skrzydła” i zrealizować naj-
bardziej śmiałe założenia 
z nowatorskich programów 
rozwojowych, na które wcze-
śniej nie mogły sobie pozwo-
lić ze względów finansowych. 
To właśnie z tych powodów 
gmina Strzelce Wielkie stale 

inwestuje w placówki edu-
kacyjne, które są gruntow-
nie modernizowane i stale 
wyposażane w najnowocze-
śniejszy sprzęt dydaktyczny. 
Dzięki temu poziom kształ-
cenia utrzymuje się na naj-
wyższym poziomie. Staramy 
się na działania edukacyj-
ne pozyskiwać zewnętrzne 
środki finansowe.

 W nowym roku re-
alizowane będą dwa pro-
jekty.  Pierwszy w Szkole 
Podstawowej w Wiewcu 
pn. ”Z wiedzą przez świat 
– kompleksowy program 
podniesienia jakości naucza-
nia w Szkole Podstawowej 
w Wiewcu” będzie realizo-
wany w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020. Ucznio-
wie będą mogli uczestniczyć 
w dodatkowych, bezpłatnych 
zajęciach poszerzających ich 
zainteresowania (m.in. z ma-

tematyki, informatyki, przy-
rody, a także dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi). Dzięki udziałowi 
w projekcie szkoła wzbogaci 
się również w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne, któ-
re uatrakcyjnią zajęcia, tzn. 
w laptopy, tablety, tablicę 
multimedialną. Wyposażona 
zostanie między innymi pra-
cownia przyrodnicza.  W ra-
mach projektu przewidziano 
również szkolenia kadry pe-
dagogicznej, a także przewi-
dziano kilka wyjazdów edu-
kacyjnych, m.in. do Centrum 
Nauki Kopernik.

Drugi projekt realizowany 
będzie w Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Strzelcach 
Wielkich pn. ”Cyfrowa edu-
kacja w Strzelcach Wielkich”, 
który również będzie realizo-
wany w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020. W ramach 

projektu szkolne pracownie 
informatyczno – komunika-
cyjne i przyrodnicze zyskają 
nowoczesne wyposażenie. 
Szkoła wyposażona zostanie 
w laptopy, programy mul-
timedialne, tablicę interak-
tywną, pomoce edukacyjne. 
W ramach projektu przewi-
duje się szkolenia kadry pe-
dagogicznej, a także zajęcia 
dodatkowe i dydaktyczno – 
wyrównawcze dla uczniów 
z matematyki, rozwijanie 
kompetencji w zakresie 
przedmiotów przyrodni-
czych oraz zajęcia z techno-
logii informacyjno – komu-
nikacyjnych dla uczniów 
uzdolnionych. Uczniowie 
będą korzystać z nowocze-
snych pomocy dydaktycz-
nych nie tylko w trakcie 
trwania projektu ale także po 
jego zakończeniu.

Ponad milion zł dla szkół na pomoce, zajęcia i rozwój dzieci 

OSP Strzelce Wielkie - zwycięska drużyna

Rywalizacja była gorąca

Końcowa klasyfikacja 
turnieju przedstawiała 
się następująco:
I miejsce:
OSP Strzelce Wielkie
II miejsce: 
OSP Wola Jankowska
III miejsce: 
OSP Marzęcice
IV miejsce: 
OSP Dębowiec
V miejsce:
OSP Wola Wiewiecka
VI miejsce:
OSP Zamoście
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9 Drużyna Harcerska 
”Promieniści”

9 DH ”Promieniści” za-
łożono 9 września 2005r. 
z  inicjatywy dyrektor Marii 
Duran, nauczycieli i uczniów  
gimnazjum im. Adama Mic-
kiewicza w Strzelcach Wiel-
kich. Była to pierwsza dru-
żyna harcerska w powiecie 
pajęczańskim. Początkowo 
liczyła około 20 osób. Aktual-
nie drużynową jest dh. Mag-
dalena Posmyk, nauczycielka 
pracująca w strzeleckim gim-
nazjum. Drużyna liczy obec-
nie ponad 40 osób i tworzą ją 
następujące zastępy: Feniksy, 

Magmy, Iskry, Ignis. Promie-
niści biorą udział  w licznych 
akcjach charytatywnych, ob-
chodach Świąt Narodowych, 
Ogólnopolskich Festiwalach 
Artystycznych, Ogólnopol-
skich Harcerskich Zawodach 
Sportowych, biwakach, raj-
dach, obozach  harcerskich. 
Przy drużynie działa trzy-
dziestoosobowa Gromada 
Zuchowa ”Bordowe Gumi-
sie”, której drużynową jest dh. 
Adrianna Rogalińska.

9 DH ”Promieniści” z zastępową Magdaleną Posmyk i Ewą Bartecką, nauczycielką w gimnazjum

W 2015 r. zrealizowany 
został projekt ”Przeciw-
działanie wykluczeniu cy-
frowemu w gminie Strzelce 
Wielkie”. Dzięki realizacji 
tego programu zakupiono 
100 zestawów komputero-
wych dla 100 gospodarstw 
z terenu gminy. Zakupiono 
również 12 zestawów kom-
puterowych, cztery laptopy 
oraz cztery urządzenia wie-
lofunkcyjne do świetlic, jak 
również dodatkowo 17 ze-
stawów komputerowych dla 
Gimnazjum w Strzelcach 
Wielkich, 14 zestawów kom-
puterowych, dwa laptopy 
i urządzenie wielofunkcyj-
ne dla Szkoły Podstawowej 
w Strzelcach Wielkich, dwa 
zestawy komputerowe dla 
Szkoły Podstawowej w Za-
mościu, dwa zestawy kom-
puterowe i laptop dla Szkoły 
Podstawowej w Wiewcu. 

Zadania związane z reali-
zacją programu rozpoczęto 
już w 2014 r. za kadencji byłe-
go wójta. Jednakże dwukrot-
nie unieważniano przetargi 
na ten cel z powodu błędnie 
przygotowanej dokumenta-
cji. Dopiero w 2015 r. obecny 
wójt Gminy Strzelce Wielkie 
dopełniając wszelkich wy-
mogów zawartych w umowie 
doprowadził do realizacji 

tego jakże ważnego przed-
sięwzięcia. 

Kierownikiem projek-
tu została obecna sekretarz 
Urzędu Magdalena Drew-
niak. Wnosząc o zmiany 
do złożonego za kadencji 
ubiegłych władz wniosku, 
dokonano przesunięć czę-
ści środków finansowych 
przewidzianych w projek-
cie z min.: wynagrodzeń 
zespołu projektowego na 
zakup dodatkowych 35 szt. 
zestawów komputerowych 
z przeznaczeniem dla szkół, 
które pominięte zostały nie-
stety na etapie wnioskowa-
nia. Przeprowadzona zosta-
ła również inwentaryzacja 
świetlic ujętych w projekcie 
w trakcie której okazało się, 
że tak naprawdę działają tyl-
ko dwie z nich. 

W marcu 2015 r. wybra-

no najkorzystniejszą ofertę 
oraz udzielając zamówienia 
na dostawę sprzętu kom-
puterowego wraz z opro-
gramowaniem, ubezpie-
czeniem, szkoleniami jak 
również dostępem do inter-
netu.  Projekt ma pięcioletni 
okres trwałości, a tuż po jego 
przekroczeniu sprzęt staje 
się własnością użytkowni-
ka. Dofinansowanie jakie 
otrzymała gmina Strzelce 
Wielkie z Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Go-
spodarka wynosiło 901.120 
zł. Gmina wnosiła również 
wkład własny w wysokości 
29.383 zł który nie był prze-
widziany w projekcie, jed-
nakże zatrudnienie przez 
byłe władze gminy ”Świe-
tliczanek” i ”asystenta tech-
nicznego” przed zakupem 
komputerów spowodowało 
konieczność zwrotu ponad 
20 tys. zł. Ponadto niedo-
pełnienie formalności przez 
władze poprzedniej kaden-
cji spowodowało również 
naliczenie gminie Strzelce 
Wielkie kary wynoszącej 
prawie 9 tys. zł. 

Przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu

Zakupiono 100 komputerów

Nowy chodnik w Wiewcu

Pod koniec paździer-
nika w miejscowości Wie-
wiec wykonane zostały 
kolejne prace mające na 
celu polepszenie warun-
ków komunikacyjnych na 
drodze jak i zapewnienie 
należytego bezpieczeństwa 
mieszkańcom i uczest-
nikom ruchu. Powstał 
kilkudziesięciometrowy 
odcinek chodnika o sze-
rokości 2 m, tuż przy dro-
dze powiatowej nr 3515E. 
Chodnik zlokalizowany 
w sąsiedztwie nowego ronda 

był długo oczekiwany przez 
społeczność Wiewca.

Poza chodnikiem utwar-
dzono i wyrównano teren 
wokół zabytkowej bo prawie 
stu letniej kapliczki Św. Flo-
riana. Dzięki przychylności 
radnych inwestycja ta mogła 
być wykonana ze środków 
budżetu gminy oraz fun-
duszu sołeckiego, którego 
część rada sołecka Wiewca 
przekazała na ten cel.

Tak prezentuje się nowy chodnik we Wiewcu
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Jankowskie Wolanki śpiewają od 7 lat
Zespół śpiewaczy Jan-

kowskie Wolanki swoją 
działalność rozpoczął na po-
czątku 2009 roku. Inicjato-
rem tej formacji była Sołtys 
wsi - Woli Jankowskiej Alicja 
Olbrych. Pierwszy występ 
zorganizowany został z oka-
zji Dnia Kobiet, 8 marca dla 
KGW. Jankowskie Wolanki 
w swoim repertuarze po-
siadają znane utwory ludo-
we i biesiadne, jak również 
utwory napisane specjalnie 
dla zespołu. 

W planach grupy jest 
ciągłe doskonalenie swo-
ich umiejętności, jak rów-

nież aktywne uczestnictwo 
w konkursach oraz przeglą-
dach. Zadaniem zespołu jest 
swoimi występami bawić 
publiczność a przez gatunek 
muzyczny jaki wybrali , oca-
lić od zapomnienia stare lu-
dowe pieśni biesiadne. Celem 
Jankowskich Wolanek jest 

również promowanie patrio-
tyzmu lokalnego zawartego 
we własnych kompozycjach 
oraz podkreślenie istoty wy-
darzeń i świąt. Zespół nie 
tylko śpiewa, ale również 
wykonuje układy taneczne. 
Obecnie grupa osiąga nie-
małe sukcesy nie tylko w ska-

li regionalnej ale i krajowej, 
do najnowszych sukcesów 
zespołu należy potrójny suk-
ces na IX Przeglądzie Regio-
nalnych Zespołów i Śpiewa-
ków Ludowych ”Siedlisko” 
w Aleksandrowie Łódzkim. 
Jankowskie Wolanki zdoby-
ły wówczas pierwsze miejsce 

w kategorii zespoły śpiewa-
cze a cappella, natomiast 
członek zespołu Damian Sa-
muś zdobył drugie miejsce 
w kategorii soliści a cappella. 
Jankowskie Wolanki zdobyły 
tam także wyróżnienie. 

Zespół Jankowskie Wo-
lanki swoimi występami 
uczestniczy w uroczysto-
ściach lokalnych m.in. z oka-
zji 90 - lecia linii kolejowej 
Kalety - Podzamcze, które 
odbyły się w Wieluniu i Her-
bach Nowych, na pikniku 
rodzinnym ”Jarzębinówka” 
w Strzelcach Wielkich, oraz 
w II Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Pajęcznie. Grupa wystąpi-
ła również dla pielgrzymów 
z Dominikany, którzy go-
ścili w Strzelcach Wielkich 
z okazji Światowych Dni 
Młodzieży. Grupa pod prze-
wodnictwem Kamila Kokota 
nie zwalnia tempa, rozwija 
swoje umiejętności oraz ma 
w planach kolejne występy na 
nadchodzące miesiące. 

Jankowskie Wolanki z prowadzącym Kamilem Kokotem

Pielgrzymi z Dominikany przyjechali do gminy
W dniach 23 – 25 lipca 

br. w gminie Strzelce Wiel-
kie gościli pielgrzymi z Do-
minikany zmierzający na 
Światowe Dni Młodzieży 
do Krakowa. Strzelce Wiel-
kie to były ostatnim przy-
stankiem dla pielgrzymów 
w trakcie długiej podróży, 
która rozpoczęła się wylo-
tem z Santo Domingo do 
Madrytu. Gmina Strzelce 
Wielkie przyjęła 21 oso-
bową grupę Dominikań-
czyków. Pielgrzymi rozlo-
kowani zostali w domach 
mieszkańców gminy, którzy 
chętnie przyjęli u siebie tak 
niezwykłą i niecodzien-
ną młodzież. Tradycyjna 
polska gościnność i spo-

sób w jaki przyjęto grupę 
Dominikańczyków zapew-
ne na długi czas zapadnie 
w pamięci zarówno miesz-
kańców gminy jak i samych 
pielgrzymów.

W niedzielę, 24 lipca 
o godz. 11 pielgrzymi wzię-
li wspólnie z licznie zgro-
madzonymi mieszkańcami 
parafii udział we mszy św. 
w Kościele pod wezwaniem 
Opatrzności Bożej w Strzel-
cach Wielkich. W późnych 
godzinach popołudniowych 
zorganizowano dla niezwy-
kłych gości spotkanie inte-
gracyjne, które odbyło się 
przed Gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza w Strzel-
cach Wielkich. Miłe spotka-

nie dla młodzieży z odległej 
Dominikany wzbogaciły 
występy lokalnych zespo-
łów, których w gminie nie 
brakuje. Wystąpiły Jankow-
skie Wolanki, Mażoretki 

VIVA i harcerze ”9 DH Pro-
mieniści”. Wspólne tańce 
w rytmach zarówno polskiej 
jak i latynoamerykańskiej 
muzyki wprawiły wszyst-
kich gości w doskonały 

nastrój i przyczyniły się do 
nawiązania nowych znajo-
mości i sympatii, które być 
może przetrwają na dłużej. 
Poza częścią kulturalną 
Dominikańczycy zostali 
ugoszczeni polskimi trady-
cyjnymi potrawami, które 
są zasługą Jana Wrońskiego 
sponsora całego spotka-
nia integracyjnego, który 
bez reszty zaangażował się 
w organizację. Koordyna-
torem całego spotkania 
jak i tłumaczem była Ewa 
Bartecka, której należy się 
szczególne uznanie za za-
angażowanie i serdeczność 
w kontaktach z egzotyczny-
mi pielgrzymami.

Mieszkańcy Dominikany dobrze się u nas bawili

Do osiągnięć grupy zaliczyć można:
• 1 Miejsce w V Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych ”Złoty Talizman” w Pawłowicach w 2015r
• 3 Miejsce w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych ”Folkloriada Jurajska”

w Żarkach w 2015r.
• 1 Miejsce w III Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie

(Kat. Zespoły Śpiewacze) w 2015r.
• 2 Miejsce w III Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie

(Kat. Mistrz i Uczeń) w 2015r.
• Wyróżnienie w III Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie

(Kat. Soliści-Śpiewacy) w 2015r.
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Mażoretki ”Viva” Osiągnięcia zespołu z okresu ostatnich dwóch lat:
Rok 2015
• Tytuł I-vice mistrza województwa łódzkiego na Mistrzostwach 

Polski Środkowej w Poddębicach,
• V m. na Mistrzostwach Polski Mażoretek w Kędzierzynie-

-Koźlu dla mini formacji Seniorek za choreografię ”Pitbull 
– Celebrate”

• II m. na Pucharze Polski Mażoretek w ramach Międzynaro-
dowego Festiwalu Orkiestr Dętych”Złota Lira” w Rybniku dla 
formacji Seniorek za choreografię ”Boney M – Rasputin”

• Nagrody na III Festiwalu Zespołów Mażoretkowych ”Ozimska 
Furażerka”

   I m. dla formacji Juniorek za choreografię ”Pitbull – Fireball”
   I m. dla miniformacji Juniorek za choreografię ”Indila 

– Denire Danse”
   II m. dla miniformacji Seniorek za choreografię 

”Pitbull – Celebrate”
   III m. dla formacji Seniorek za choreografię 

”Boney M – Rasputin”
• I m. na ”XXIII Świdnickim Festiwalu Tańca” w kategorii Ma-

żoretki powyżej 15 lat dla formacji Seniorek za choreografię 
”Boney M – Rasputin”

Rok 2016
• I m. dla solistki Wiktorii Leśniewskiej w Konkursie Tańca 

Nowoczesnego ”Wieluński Dance”,
• Tytuł Mistrza Województwa Łódzkiego na Mistrzostwach 

Polski Środkowej w Poddębicach oraz 7 złotych medali, 
5 srebrnych i 3 brązowe

• Tytuł II-vice mistrza Polski na Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Polski Mażoretek w Lesznie oraz 5 złotych, 3 srebrne 
i 2 brązowe 

• Udział w XIII. European Majorette Sport Championship 
w Puchov (Słowacja)

Wszystkie grupy mażoretek ”Viva”

W powiecie pajęczań-
skim najsłynniejszą grupą, 
a właściwie jedyną grupą 
prezentującą taniec mażo-
retkowy jest zespół ”VIVA” 
ze Strzelec Wielkich. Ma-
żoretki ”VIVA” są kultural-
ną i sportową wizytówką 
gminy Strzelce Wielkie. 
Pomimo krótkiego okresu 
działania zespół liczy ponad 
80 dziewcząt w wieku od 4 
do 18 lat. Dziewczyny od 
paru lat trenują taniec ma-
żoretkowy w czterech prze-
działach wiekowych: przed-
szkolaki, kadetki, juniorki 
i seniorki. Układy taneczne 
przygotowywane są zarów-
no do muzyki nowoczesnej 
jak i orkiestrowej. 

 Mażoretek nie może za-
braknąć na żadnym z kultu-
ralnych wydarzeń w regionie.

Dzięki ciężkiej pracy 
osiągają sukcesy, zyskały 
sympatię oraz popularność 
wśród mieszkańców gminy 
i powiatu. 

Trenerka grupy Daria Ka-
mińska za swoją pracę i zaan-
gażowanie w rozwój zespołu 
została mianowania do nagro-
dy ”Człowiek Roku 2015 Po-
wiatu Pajęczańskiego”, gdzie 
pokonując ogromną konku-
rencję  ostatecznie uplasowa-
ła się na wysokim czwartym 
miejscu. 

 Pokazy tańca w wykona-
niu zespołu oglądać można 
zarówno na imprezach lo-

kalnych jak i na festiwalach 
o zasięgu ogólnopolskim 
i międzynarodowym. Poza 
festiwalami wspierają swoimi 
występami akcje charytatyw-
ne, między innymi Caritas 
i Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy, co stało się już 
ich coroczną tradycją.  Dzięki 
staraniom wójta gminy Marka 
Jednaka grupa ”VIVA” otrzy-
mała w 2016 dofinansowanie 
w kwocie 10 tys. zł od PGE 
Bełchatów. Kwota ta została 
przeznaczona na pokrycie 
kosztów wyjazdu zespołu na 
Mistrzostwa Europy do sło-
wackiego Puchov oraz na za-
kup strojów dla tancerek. 

Tiry pełne jabłek dla mieszkańców
Gmina Strzelce Wiel-

kie wydawała w tym roku 
kilkukrotnie mieszkańcom 
nieodpłatnie jabłka. Pierw-
sza taka akcja przeprowa-
dzona została w miesiącu 
lutym br., kiedy to miesz-
kańcom gminy wydano po-
nad 20 ton jabłek. 

Jabłka pochodziły od pol-
skich sadowników, a gmina 
pozyskała je nieodpłatnie 

w ramach współpracy z Pol-
skim Komitetem Pomocy 
Społecznej w Sieradzu. Każ-
dej rodzinie z terenu gminy 
Strzelce Wielkie przysłu-
giwała każdorazowo jedna 
skrzynka jabłek. 

W sumie wydano kilka-
dziesiąt ton pysznych owoców, 
które cieszyły się dużym zain-
teresowaniem wśród miesz-
kańców. 

Inicjatorem dystrybucji 
jabłek w gminie Strzel-
ce Wielkie był 
wójt gminy 
Marek Jednak, 
któremu szcze-
gólnie zależało, 
aby pozyskać 
owoce i sprawnie 
wydać je miesz-
kańcom. Jak wia-
domo po wyczer-

pującym sezonie zimowym, 
witaminy zawarte w jabł-

kach, przechowywa-
nych w odpowiednich 

warunkach, przy 
braku świeżych 
owoców i warzyw 
są niezbędne.

Na terenie gminy działają  
dwa kluby  sportowe : Gmin-
ny Ludowy Klub Sportowy 
w Strzelcach Wielkich, Lu-
dowy Klub Sportowy ”Rol-
nik” Skąpa. 

Obydwa zespoły w znacz-
nej części utrzymywane są 
z dotacji z urzędu gminy oraz 
ze środków pozyskanych  od 
sponsorów. 

Kluby w gminie
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Pielgrzymka pieszo i na rowerze
Jak co roku 25 sierpnia 

z terenu gminy Strzelce Wiel-
kie wyruszyły piesze piel-
grzymki na Jasną Górę. Jed-
na z parafii pod wezwaniem 
Opatrzności Bożej w Strzel-
cach Wielkich, a druga z pa-
rafii Św. Marcina w Wiewcu. 
Pielgrzymki, jak zawsze licz-
nie bo w tym roku blisko 200 
osobową grupą, skoro świt 
ruszyły w kierunku Często-
chowy. 

Po raz pierwszy towarzy-
szyła im pielgrzymka rowe-
rowa. Pielgrzymi ze Strzelec 
Wielkich dzień rozpoczęli 
udziałem w mszy św. i wspól-
ną modlitwą, a następnie całą 
grupą ruszyli w kierunku 
Częstochowy, rozdzielając 
się na ul. Armii Ludowej. 
Rowerowa pielgrzymka po-
dążyła w kierunku Wąsosza 
wybierając dłuższą, ale za to 
malowniczo położoną trasą 
doliny Warty. Piesza piel-
grzymka ruszyła tradycyjną 
trasą w kierunku Częstocho-
wy przez Nową Brzeźnicę. 

W czasie jazdy rowerowej 
przystając na Kalwarii Wą-
soskiej ks. Andrzej Chwał, 
proboszcz strzeleckiej para-
fii, odprawił Drogę Krzyżo-
wą. Pielgrzymi w skupieniu 
uczestniczyli w poszczegól-
nych etapach męki Chrystu-
sa. Mglisty i słoneczny pora-
nek wprowadził wszystkich 
w nastrój refleksji zadumy. 
W dalszym etapie podró-
ży pielgrzymka udała się 
pod pomnik powstańców 
styczniowych, przy którym 
uczestniczący w wyprawie 
wójt gminy Marek Jednak 

zapalił symboliczny znicz, 
wspólnie z pielgrzymami, 
oddając hołd powstańcom 
poległym w 1863 r. w walce 
o wolność. Kolejnym etapem 
podroży były Zawady. 

Po dłuższej przerwie i od-
poczynku grupa rowerowa 
ruszyła w kierunku Ostrów 
nad Okszą w stronę celu po-
dróży. 

Cała pięknie położona 
trasa 65 km wyprawy mi-
nęła bar- dzo szybko 
i bez- piecznie, aby 
w godzi- nach popołu-

dniowych połączyć się z piel-
grzymką pieszą. Rowerowi 
pielgrzymi ze Strzelec Wiel-
kich wyróżniali się strojem: 
niebieską koszulką z odbla-
skami z napisem: ”Maryja 
bramą miłosierdzia” i żółtą 
czapką z daszkiem. Ubiór ten 
ufundował jeden z uczestni-
ków wyprawy Jan Wroński.

Pielgrzymom z obydwu 
parafii dopisywała piękna, 
wręcz upal-
na pogoda. 
Na jednym 
z postojów 
na uczest-

ników pielgrzymki cze-
kał gorący posiłek. Żurek 
z kiełbasą był serwowany 
przez pracowników Urzę-
du Gminy, a przygotowany 
został przez pracownice 
Przedszkola w Strzelcach 
Wielkich. 

Produkty do przy-
gotowania zupy zostały 
ufundowane przez Marka 
Zjawionego z Wistki oraz 

Zbigniewa Marczaka i Sła-
womira Przygodę ze Strze-
lec Wielkich. Zupa dodała 
sił i energii na dalsze kilo-
metry trasy. Znakiem szcze-
gólnym pielgrzymów z gmi-
ny Strzelce Wielkie było 
wprowadzenie pielgrzymki 
na Jasną Górę przez strze-
lecką Młodzieżową Orkie-
strę Dęta i Mażoretki z gru-
py tanecznej VIVA, którzy 
od kilku lat towarzyszą 
pielgrzymom. Tuż po piel-
grzymce mimo zmęczenia 
drogą uczestnicy zapowia-
dali ponowny udział w przy-
szłorocznej wędrówce na 
Jansa Górę. 

Mimo trudów i niedo-
godności podróży, możli-
wość wspólnej modlitwy 
tego dnia przed cudownym 
jasnogórskim obrazem Mat-
ki Boskiej rekompensuje 
wszelkie niedogodności, co 
z całą pewnością potwierdzi 
każdy z uczestników piel-
grzymki.

Prace na drodze w Dębowcu zakończono
W 2016 r. wykonano 

także prace kończące prze-
budowę nawierzchni dro-
gi łączącej zabudowania 
w miejscowości Dębowiec 
Mały. Nawierzchnia asfal-
towa położona u schyłku 
lata tego roku na którą 
środki pochodziły z budże-

tu gminy oraz funduszu 
sołeckiego Dębowca Ma-
łego i Wielkiego uzupeł-
niona została pasem drogi 
długości 410 m łączącym 
się z drogą powiatową Nr 
1901E biegnącą w kierun-
ku Sulmierzyc. Wykonano 
podbudowę drogi i położo-

no dywanik asfaltowy. Fun-
dusze na ten cel wyłożył 
prywatny przedsiębiorca 
Stefan Pacak. Modernizacja 
drogi wewnętrznej znacz-
nie ułatwiła komunikację 
w miejscowości. 

Nowa inwestycja i miejsca
pracy w gminie

W Strzelcach Wielkich 
przy ul. Częstochowskiej, 
przy drodze wojewódzkiej 
Nr 483 realizowana jest 
inwestycja polegająca na 
budowie budynku produk-
cyjno-magazynowo-biuro-
wego z przeznaczeniem na 

produkcję i montaż mebli. 
Przedsięwzięcie realizowane 
jest przez firmę z Radom-
ska. Dla mieszkańców naszej 
gminy w przyszłości daje to 
perspektywę powstania no-
wych miejsc pracy.

Pielgrzymi w Wąsoszu nad zakolem rzeki Warty
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Nagrodzeni
za lata miłości

30 czerwca 2016 r. w sali 
gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Strzelcach 
Wielkich odbyła się uroczy-
stość obchodów jubileuszu 
długoletniego pożycia mał-
żeńskiego kilkudziesięciu 
par z terenu gminy Strzelce 
Wielkie. Dotrzymanie przy-
rzeczenia składanego w dniu 
ślubu wymagało z pewno-
ścią zarówno miłości jak 
i cierpliwości i wytrwałości 
w codziennych troskach 
i radościach. Zaczynając swój 

związek zgromadzeni jubila-
ci byli bardzo młodzi. Roz-
poczęli wtedy swoje wspólne 
życie z czystą białą kartą. Te-
raz po wielu latach nie jest to 
już biała karta lecz zapisana 
wspólnymi przejściami gru-
ba księga. Na wniosek władz 
gminy Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzej 
Duda uhonorował naszych 
dostojnych jubilatów meda-
lem za długoletnie pożycie 
małżeńskie.

• Zofia i Stanisław Boryczkowie
• Łucja i Czesław Bzdakowie
• Kazimiera i Antoni 

Chrząszczowie
• Marianna i Adolf Chudzińscy
• Marianna i Anastazy 

Cierpiszowie
• Aleksandra i Wiesław 

Cyndeccy
• Zofia i Czesław Gierakowscy
• Irena i Erazm Grębowiczowie
• Małgorzata i Kazimierz Jagielscy
• Marianna i Stefan Jaskowie
• Marianna i Marcjan Jaworscy
• Henryka i Zygmunt 

Kaźmierczakowie 
• Janina Klimczak 
• Honorata i Bronisław 

Klimczykowie
• Teresa i Czesław 

Klimczykowie
• Marianna i Józef 

Kowalczykowie

• Janina i Czesław Kowalscy
• Krystyna i Ludwik Kowalscy
• Janina i Wincenty Kryczkowie
• Zofia i Władysław Latosowie
• Krystyna i Wacław 

Leśniowscy
• Zofia i Teofil Lewandowscy 
• Krystyna i Stefan Lotowie
• Natalia i Czesław Łataczowie
• Edwarda i Mieczysław 

Majdzikowie 
• Zofia i Czesław Mazurowie
• Barbara i Marian Mirkowie
• Maria i Stefan 

Nożownikowie 
• Irena i Stanisław Olczykowie
• Czesława i Edward 

Pajdakowie 
• Czesława i Tadeusz 

Pędziwiatrowie 
• Marianna i Bogdan 

Pędziwiatrowie 
• Halina i Stanisław Rysiowie 

• Stanisława i Czesław 
Skakaczowie

• Teresa i Zygmunt 
Skubiszewscy

• Natalia i Edward 
Soboniakowie

• Weronika i Mieczysław 
Stacherowie 

• Marianna i Henryk Stalkowie
• Teresa i Zenon Stanikowie
• Genowefa i Marian 

Suchaniakowie 
• Elżbieta i Mirosław Waliccy 
• Anna i Jan Węgrzynkowie 
• Halina i Zdzisław Wiatrakowie
• Stanisława i Stanisław 

Wojewodowie 
• Janina i Zenon Wusztowie 
• Aleksandra i Bronisław 

Zaborowscy 
• Alina i Stanisław Zarzyccy 
• Marianna i Marian Ziębowie 
• Helena i Jan Zolińscy 

Pary odznaczone za długoletnie pożycie małżeńskie w 2016 roku

Medal przyznano parom:

 Wręczono Medale z Okazji Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
28 lipca 2015r. w urzędzie 

gminy odbyło się uroczyste 
wręczenie medali z  okazji 
długoletniego pożycia mał-
żeńskiego. 

Wyróżnienia jubilatom 
wręczyli osobiście: wójt gmi-

ny Strzelce Wielkie Marek 
Jednak wraz z  zastępcą kie-
rownika Urzędu Stanu Cywil-
nego w  Strzelcach Wielkich   
Joanną Zabłocką – Błasiak.

Po oficjalnej części uro-
czystości uhonorowani go-

ście odśpiewali tradycyjne 
”sto lat”, by następnie wziąć 
udział w  poczęstunku, 
gdzie przy miłej atmosfe-
rze mogli spędzić wspólnie 
czas, dzielić się refleksjami 
i wspomnieniami. 

Nie zabrakło uśmiechów 
i  pozytywnych wzruszeń, 
które udzieliły się wszystkim 
obecnym. • Czesława i Jan Bartelowie

• Zuzanna i Jan Łyczkowie
• Maria i Stanisław Kozłowscy
• Jadwiga i Józef Łataczowie
• Mieczysław Wojtala
• Anna i Czesław Soboniowie
• Marianna i Stanisław 

Perczakowie
• Stanisława i Stanisław 

Ostrowscy     
• Krystyna i Marian Kórzyńscy
• Janina i Jan Cyndeccy
• Marianna i Jan Mordalowie
• Helena i Stanisław Siedleccy
• Irena i Zenon Perczakowie
• Dorota i Kazimierz 

Korzeńcowie
• Marianna i Mieczysław 

Klimczakowie
• Krystyna i Jan Chobotowie
• Kazimiera i Józef  

Rusajczykowie

Pary uhonorowane 
przez wójta:

Pary odznaczone za długoletnie pożycie małżeńskie w 2015 roku
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Dożynki w Zamościu
W niedzielę, 11 września, 

w  kościele parafialnym pod 
wezwaniem Opatrzności 
Bożej w Strzelcach Wielkich 
odbyła się coroczna uro-
czysta msza święta dożyn-
kowa. Jak co roku zgodnie 
z tradycją rolnicy dziękowa-
li za udane plony i zbiory. 
Przygotowane na  tę okazję 
wieńce dożynkowe poświęcił 
proboszcz strzeleckiej parafii 
ks. Andrzej Chwał. Starosta-
mi tegorocznych dożynek 

byli Ewa Osiewicz i Tadeusz 
Szymańczyk, mieszkańcy 
Zamościa i Zamoście-Kolo-
nii. Na uroczystych obcho-
dach tegorocznego święta 
plonów nie mogło zabrak-
nąć również śpiewu piose-
nek i wierszy recytowanych 
przez dzieci, które przygoto-
wali oczywiście gospodarze 
obchodów.

Dziękowali za plony
W niedzielę, 13 września 

2015 r. w kościele parafial-
nym w Strzelcach Wielkich 
odbyła się uroczysta do-
żynkowa msza św. Przygo-
towane wieńce symbolizu-
jące plony zebrane podczas 
żniw poświęcił ks. Andrzej 
Chwał. Na uroczystości 
obecni byli także przed-
stawiciele władz gminy 
Strzelce Wielkie: wójt gmi-
ny Mark Jednak oraz prze-

wodniczący Rady Gminy 
Strzelce Wielkie Eugeniusz 
Kowalski. Tegorocznymi 
Starostami byli: Dominika 
Mielczarek i Paweł Błasiak 
z Marzęcice, gospodarza 
tegorocznych dożynek. Po 
południu na placu OSP 
Marzęcice miała miejsce 
”biesiada dożynkowa” gdzie 
nie zabrakło wielu atrakcji 
dla każdego. Dzieci mogły 
korzystać z  darmowych 

zabaw na świeżym powie-
trzu. Wszyscy goście mogli 
skosztować regionalnych 
potraw przygotowywanych 
przez miejscowe gospody-
nie, wziąć udział w  wielu 
konkursach z  nagrodami 
i dobrze się bawić przy mu-
zyce zespołu EX BLOK.

Dożynki w 2015 roku miały miejsce w Marzęcicach

Orkiestra w Wiewcu wznowiła działalność
W gminie Strzelce Wiel-

kie działa też coraz prężniej 
orkiestra strażacka OSP Wie-
wiec. Orkiestra ta posiada 
długoletnią tradycję bowiem 
powstała w 1919 r. dzięki za-
angażowaniu mieszkańców. 
Jak mawiano ”straż bez or-
kiestry jest jak mundur bez 
guzików”.

W 2015 r. wznowiono 
działanie orkiestry, która 
na chwilę obecną prowadzi 
kapelmistrz Michał Beśka. 
Pierwszym koncertem jaki 
dali muzycy w odnowionym 
składzie był noworoczny 
koncert kolęd w kościele pa-
rafialnym pod wezwaniem 
św. Marcina w Wiewcu. 
Mieszkańcy parafii Wiewiec 
słuchając ich występu nie 
kryli zadowolenia, że znów 
na ich terenie działa orkiestra 
strażacka. Muzycy zapre-

zentowali swoje umiejętno-
ści również na dniu kobiet 
zorganizowanym w remizie 
strażackiej OSP Wiewiec, 
by z czasem pojawiać się na 
każdym święcie w parafii. 

Orkiestra pod batutą mło-
dego kapelmistrza Michała 
Beśki występowała również 
na dniu strażaka, którego 
w tym roku gospodarzem 
było OSP Dębowiec, a także 

zadbała o oprawę muzyczną 
podczas nadania sztandaru 
tej jednostce. Uroczystego 
przemarszu, a także koncertu 
nie zabrakło na odpuście pa-
rafialnym 16 lipca. Muzycy 

z orkiestry strażackiej wzięli 
również udział w Przeglądzie 
Orkiestr Dętych w Działo-
szynie prezentując się wśród 
szerszej publiczności i in-
nych orkiestr dętych. Połą-
czenie orkiestr strażackich 
OSP Wiewiec i OSP Dubidze 
z gminy sąsiedniej przynio-
sło znakomity efekt bowiem 
naszej gminie przybyła reak-
tywowana orkiestra i mamy 
nadzieję, że dzięki ciężkim 
próbom i zaangażowaniu ka-
pelmistrza szeregi orkiestry 
w niedługim czasie powięk-
szą się o nowych członków, 
a mieszkańcy gminy Strzelce 
Wielkie w szczególności pa-
rafii Wiewiec będą się cieszyli 
muzyką orkiestrową na każ-
dym lokalnym święcie i wy-
darzeniu.

Orkiestra podczas występów w Dębowcu na uroczystości nadania sztandaru OSP

Gospodarzem w 2016 roku dożynek było Zamoście
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Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Strzelce Wiel-
kie działająca od 2010 r. pod 
batutą kapelmistrza Toma-
sza Dulskiego poza lokalny-
mi imprezami konkursami 
i świętami promuje gminę 
na wyjazdach i konkursach 
na arenie krajowej. 

Od samego początku 
skupia chętną do pracy 
i ćwiczeń młodzież i doro-
słych. Jak się okazało w wie-
lu osobach drzemie ukryty 
talent muzyczny, a coroczne 
nabory do orkiestry nie po-
zostają bez echa. Ostatnie 
dwa lata dla muzyków to 
okres ciężkich prób. W sze-
regi MOD Strzelce Wielkie 
wstąpiło wielu młodych 
członków uczących się gry 
na instrumentach dętych od 
podstaw. Mimo to orkiestry 
nie zabrakło na żadnym 
z lokalnych świąt, co jest 
dla grających priorytetem. 
Jak co roku słuchaliśmy 
w styczniowe niedzielne po-
południe koncertów nowo-
rocznych, które stały się już 
praktycznie tradycją w ka-
lendarzu MOD. W 2015 r. 
muzycy, koncert noworocz-
ny dali zarówno w parafii 
pod wezwaniem Opatrz-
ności Bożej w Strzelcach 
Wielkich jak i w parafii św. 
Marcina w Wiewcu. Tak-
że sierpniowe pielgrzymki 
wprowadzane co roku przez 
członków orkiestry wzbu-
dzały podziw i zaintereso-
wanie pielgrzymów i dumę 
mieszkańców naszej gminy. 
Cotygodniowe próby przy-
noszą efekty. 

Poza areną lokalną 
w latach 2015 i 2016 MOD 
koncertowała także dla nie-
co szerszej publiczności. 
W dniach 17 - 19 lipca 2015 
r. orkiestra uczestniczyła 
w wyjeździe promocyjno 
- koncertowym w Białce 
Tatrzańskiej i okolicznych 
górskich miejscowościach

Koncertowanie młodzi 
muzycy rozpoczęli, 18 lip-
ca, w sobotę, gdzie na jednej 
scenie znaleźli się z ludo-
wym zespołem Trebunie - 
Tutki. Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta została zaproszona 
na występ w jednym z naj-
lepszych, o ile nie najsłyn-
niejszym ho-
telu w Białce 
Tatrzańskiej 
”Hotelu Ba-
nia” w ra-
mach kolej-
nej odsłony 
Kultury na 
Bani. Muzycy koncertowali 
także w miejscowości Brzegi 
na X Festynie ”Brzegowskie 
Nucicki”, który jest jedną 
z imprez plenerowych ”XIV 
Tatrzańskich Wici”. Ostat-
nim punktem wyjazdu był 
koncert w miejscowości 
Szaflary w Gminnym Prze-
glądzie Zespołów Regional-
nych pod nazwą ”V Safla-
rzańsko Watra” gdzie MOD 
Strzelce Wielkie wystąpiła 
jako gość specjalny. 

W dniach 22 – 24 lip-
ca 2016 r. koncertowała 
w malowniczo położonych 
miejscowościach w Krainie 
Wielkich Jezior Mazur-
skich. Kolejny już wyjazd 
koncertowy muzyków ze 
Strzelec Wielkich tym ra-
zem w północnej części 

kraju, można uznać za bar-
dzo udany. 22 lipca muzycy 
z MOD Strzelce Wielkie 
występowali w Mikołajkach 
tuż przy brzegu jeziora Mi-
kołajskiego, koncertując dla 
miejscowej publiczności 
jak i licznie przybyłych na 
ich koncert wczasowiczów. 
Muzyka Orkiestr Dętych, 
tak mało popularna w tej 
części Polski spotkała się 
z ogromnym zainteresowa-
niem przechodniów, którzy 

nie szczędzili braw dla gra-
jących. 

Kolejnego dnia koncer-
towania w Krainie Wielkich 
Jezior Mazurskich muzycy 
zagrali na festynie w miej-
scowości Bogaczewo w po-
bliżu Giżycka. Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta okazała 

się tam atrakcją wieczoru 
i całego festynu. 

W niedzielę koncerto-
wanie młodzi muzycy za-
częli od gry podczas mszy 
świętej w kościele parafii 
pod wezwaniem św. Miko-
łaja w Mikołajkach. Ostat-
ni dzień trasy koncertowej 
po pięknych Mazurach to 
występ na zamku w Kę-
trzynie z okazji jarmarku 
średniowiecznego na św. 
Jakuba. Sceneria zamkowa 

idealnie pasowała to mu-
zyki i utworów granych 
przez orkiestrę, a publicz-
ność po nagrodzeniu mu-
zyków gromkimi brawami 
prosiła o bis. 

Poza koncertami na 
południu i północy Pol-
ski MOD Strzelce Wiel-
kie nie zapomina również 
o corocznym przeglądzie 
Orkiestr Dętych w Działo-
szynie, gdzie obowiązkowo 
już prezentuje swoje moż-
liwości. Mieszkańcy gmi-
ny Strzelce Wielkie jako 
najbliższa publiczność 
młodych muzyków mogła 
posłuchać występu or-
kiestry podczas świąt ko-
ścielnych i państwowych, 
a także podczas festynu 
rodzinnego Jarzębinów-
ka w sierpniu tego roku. 
W Strzelcach Wielkich 
w orkiestrach na pewno 
drzemie ogromna siła. 

Młodzi grają i działają 

Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej podczas wyjazdu na Mazury

Orkiestry nie zabrakło na żadnym 
z lokalnych świąt, co jest dla grają-
cych priorytetem

Młodzieżowa Orkiestra Dęta gminy Strzelce Wielkie to piękna tradycja. Mają za sobą wiele występów, nagród i wyróżnień
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Święta Narodowe
W naszej gminie szcze-

gólną uwagę przykłada się 
do obchodów świąt i uroczy-
stości narodowych. Święta 
państwowe i pamięć o nich 
sprzyjają podtrzymaniu pa-
triotyzmu wśród dzieci i mło-
dzieży. Przypominają często 
o poświęceniu jakie ponieśli 
nasi przodkowie w walce 
o wolności i suwerenność. 
Tradycja i pamięć historycz-
na pozwala nam identyfiko-
wać się z narodem jak i daje 
poczucie odrębności i przy-
pomina, iż to co mamy teraz 
i jest dla nas rzeczą naturalną, 
nasi dziadkowie i pradziad-
kowie wywalczyli własną 
krwią. Celebrując te wyjątko-
we uroczystości mamy oka-
zję uczcić pamięć tych którzy 
w imię miłości do ojczyzny 
poświęcili własne życie. Jest 
to czas refleksji i zadumy nad 
własnym życiem, codzien-
nym pędem i zabieganiem. 
Pamiętając o świętach za-
szczepiamy w młodych po-
koleniach szacunek do flagi 
państwowej, której nie może 
zabraknąć w gminie Strzelce 
Wielkie podczas żadnego ze 
świąt, do czego obecne wła-
dze gminy przykładają szcze-
gólną wagę. 

Daty takie jak: 1 maja – 
Święto Pracy, 2 maja – Dzień 
Flagi Rzeczpospolitej Pol-
skiej, 3 Maja – Narodowe 

Święto uchwalenia Konstytu-
cji RP czy też 11 listopada – 
Święto Odzyskania Niepod-
ległości to szczególne daty 
w kalendarzu gminy Strzel-
ce Wielkie. Od blisko 20 lat 
coroczne obchody Święta 
Odzyskania Niepodległo-
ści są okazją abyśmy gościli 
w naszej gminie wyjątkowe 
osobistości. W ubiegłym 
roku mieliśmy przyjemność 
gościć przedstawicieli sejmu 
i senatu RP, posłankę na sejm 
RP Beatę Mateusiak-Pieluchę 
oraz senatora prof. Micha-
ła Seweryńskiego.  Strzelce 
Wielkie miały również przy-
jemność przywitać parę lat 
temu Gabriela Janowskiego, 

posła, senatora i byłego mi-
nistra rolnictwa i gospodarki. 
W tym roku poza Panią poseł 
wraz z mieszkańcami święto-
wał wicewojewoda łódzki 
Karol Młynarczyk, mieszka-
niec Strzelec Wielkich, który 
będąc jednym z inicjatorów, 
gości na gminnych uroczy-
stościach. Tradycją obcho-
dów tego pięknego święta jest 
złożenie kwiatów pod po-
mnikiem upamiętniającym 
uczestników walk o wolność, 
który ufundowany został 
przez mieszkańców naszej 
gminy Karola Młynarczyka - 
obecnie wicewojewodę łódz-
kiego, Marka Jednaka – obec-
nie wójta gminy jak i Jana 

Wrońskiego i Edwarda Ko-
cha - mieszkańców Strzelec 
Wielkich. Harcerze zapalając 
symboliczny znicz i składa-
jąc kwiaty pod pomnikiem 
okazują cześć i szacunek wal-
czącym o polskość. W czasie 
wszystkich obchodów towa-
rzyszy nam również orkiestra 
dęta oraz dzieci – uczniowie 
szkół z terenu gminy.  Wciąż 
potrzebujemy patriotyzmu 
pochodzącego z miłości, za-
angażowania oraz głębokiej 
troski o przyszłe losy naszej 
ojczyzny.

Nie zapomina się także 
o takich świętach jak dzień 
strażaka. Tradycyjne corocz-
ne obchody św. Floriana pa-

trona wszystkich strażaków to 
również ważny dzień w gmi-
nie. Uroczyste przemarsze jak 
i msze święte w intencji na-
szych strażaków ochotników, 
którzy niosą bezinteresowną 
pomoc wszystkim mieszkań-
com ratując ich dobytek, ży-
cie i zdrowie, to jedna z okazji 
żeby podziękować za ich po-
święcenie, trud i zaangażo-
wanie. Zeszłoroczne święto 
Floriana, kiedy mieszkańców 
gościła OSP Wistka uważa 
się za bardzo udane. Również 
OSP Dębowiec organizując 
to piękne święto wykazała 
się ogromnym zaangażowa-
niem. Tradycja uroczystych 
pochodów przekazywana 
z pokolenia na pokolenie ma 
szczególna wartości i zna-
czenie. Nie wolno nam za-
pomnieć o osobach, które 
tradycyjnie uczestniczyły 
w obchodach Święta Niepod-
ległości, a są już nieobecni 
wśród nas. Byli to śp. Erazm 
Wilczyński, żarliwy patriota 
i emerytowany nauczyciel, 
jak i kombatanci Mieczysław 
Ławniczek i Kazimierz Wa-
licki. Bogata historia narodu 
polskiego jak również hasła 
”Bóg, Honor i Ojczyzna” to 
najważniejsze wartości, które 
należy zaszczepić młodym 
pokoleniom.

Podczas uroczystych obchodów nie zabrakło przedstawicieli władz gminy
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Zawody wędkarskie 
W niedzielę 30 sierpnia 

2015 r. na stawach w Strzelcach 
Wielkich odbyły się zawody 
wędkarskie, organizowane 
przez Koło PZW Strzelce 
Wielkie. Patronat nad imprezą 
objęli wójtowie gmin: Strzel-
ce Wielkie oraz Sulmierzyce. 
Klasyfikacja naszych zawodni-
ków w kategorii indywidualnej 
przedstawia się następująco: 
II m. –   Więdlak Grzegorz 
(Zamoście), III m. – Szczęsny 
Mariusz (Wola Wiewiecka), V 
m. – Więdlak Krzysztof (Za-
moście), VI m. – Muszyński 
Łukasz (Strzelce Wielkie).

W kategorii drużynowej 
zajęliśmy pierwsze miejsce.

W roku 2016  -  7 sierpnia 
na Jeziorze Pietrzyków w Pa-
jęcznie odbyły się natomiast 
Międzygminne Zawody 
Wędkarskie. W  zawodach 
uczestniczyły trzy gminy: 
Strzelce Wielkie, Sulmierzy-
ce i Pajęczno. Nasi zawodni-
cy drużynowo uplasowali się 
na trzecim miejscu, a indy-
widualnie: 
III m. - Mariusz Szczęsny 
VI m. - Krystian Mazur 

Wędkarze zmagali się 30 sierpnia 2015 roku

Cieszą się z wieku

Członkowie Klubu Seniora

W Strzelcach Wielkich 
poza aktywnie działają-
cymi grupami zaintereso-
wań dla młodzieży prężnie 
rozwija się także Klub Se-
niora. Jesień życia, a tym 
samym emerytura nie 
musi być przecież smutna 
i szara. Jest to tylko kolejny 
etap, kiedy poza rosnącymi 
wnukami cieszącymi oko, 
nasze babcie i dziadkowie 
mogą również aktywnie 
działać, spotykać się i pla-
nować spędzanie wolnego 
czasu we własnym gronie. 
Strzeleckie koło seniora na 
chwilę obecną liczy już bli-
sko 70 członków i śmiało 
rzec można, że jest jednym 
z najprężniej rozwijających 
się takich organizacji w po-
wiecie. 

Przewodnicząca koła 
Danuta Dądela z Wistki 
podczas spotkania człon-
ków klubu chętnie opo-
wiadała o ostatnim wy-
jeździe zorganizowanym 
przez klub na wystawę 
kwiatów do Skierniewic. 
W październikowy week-
end wybrali się do Unie-
jowa skorzystać z atrakcji 
i zdrowotnego działania 
term i basenów. Wrażenia 
przywiezione z wycieczki 
były jak najbardziej pozy-
tywne. Seniorzy chętnie 

wybrali się tam jeszcze raz, 
jak mówią. Kolejnym na 
długiej liście planów i po-
mysłów członków klubu to 
zabawa Andrzejkowa, jak 
i są już pierwsze plany na 
sylwestra. 

Seniorzy z klubu nr 7 
w Strzelcach Wielkich my-
ślą także o kursie kompute-
rowym. Na naukę przecież 
nigdy nie jest za późno, 
a zapału na pewno im nie 
brakuje. 

Emeryci z klubu seniora 
spotykają się średnio dwa 
razy w miesiącu. Miejscem 
spotkań jest sala posiedzeń 
Urzędu Gminy w Strzel-
cach Wielkich. Przy kawie, 
herbacie i kawałku ciasta 
nasze babcie i dziadkowie 

planują wyjazdy, spędzanie 
czasu i mają często jedy-
ną możliwość podzielenia 
się radościami i troskami. 
Jesień życia też może być 
piękna i może mieć swoje 
uroki i jak mówi Przewod-
nicząca koła Danuta Dąde-
la ”trzeba nauczyć się żyć 
swoim wiekiem”. 

Z wycieczki do Skier-
niewic i wystawy kwiatów, 
wójt gminy otrzymał od 
naszych szanownych se-
niorów różę pustyni, pięk-
ny kwiat doniczkowy.

Dni Strażaka w gminie
OSP Dębowiec był gospodarzem Dnia Strażaka w 2016r.

Bronisław Molka został odznaczony Złotym Znakiem ZOSP

W 2015 roku podczas 
obchodów Dnia Strażaka 
w Wistce wręczono Złoty 
Znak Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych druhowi 
Bronisławowi Molce, dłu-
goletniemu, zasłużonemu 
prezesowi zarządu OSP 
Wola Wiewiecka oraz hono-
rowemu członkowi zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP 

RP w  Strzelcach Wielkich. 
Ponad 80- letni Molka przez 
większość swojego życia jest 
związany z działalnością OSP 
na terenie naszej gminy.

W 2016 roku  gospoda-
rzem uroczystości było OSP 
Dębowiec, które przygotowy-
wało się do uroczystego nada-
nia sztandaru.
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Gminne ”Drogi dla Natury”
W 2015 r. gmina Strzelce 

Wielkie przystąpiła do pro-
gramu ”Drogi dla Natury”. 
Przedsięwzięcie zainicjowa-
ne w roku 2009 przez wro-
cławską Fundację EkoRoz-
woju przyniosło gminom, 
które brały udział w pro-
gramie zarówno nasadzenia 
pięknych drzew wzbogaca-
jące krajobraz jak i wiedzę 
z zakresu pielęgnacji zieleni 
na ich terenie.

Pierwszym etapem pro-
gramu ”Drogi dla Natury” 
w którym Strzelce Wielkie 
uczestniczyły było szkole-
nie w Niemczech, w którym 
wzięły udział dwie pra-
cownice Urzędu. Wiedzę 
i doświadczenia przywiezio-
ne z niemieckiej Meklem-
burgii należało w szybkim 
czasie wcielić w życie, zatem 
dokonano inwentaryzacji 
przydrożnych zadrzewień 
drzew na terenie gminy 
Strzelce Wielkie. Kolejny 
etap programu to szkolenie 
dla pracowników samo-
rządowych zajmujących się 
sprawami z zakresu ochrony 
środowiska i wycinki drzew. 
W szkoleniu wzięło udział 

kilkudziesięciu przedstawi-
cieli okolicznych gmin jak 
i odległych od Strzelec ogro-
dów botanicznych i organi-
zacji których statutowym za-
łożeniem jest dbałość o zieleń 
i zadrzewienia.

 Tuż po szkoleniu na te-
renie gminy Strzelce Wielkie 
przeprowadzono badanie 
wytypowanych 10 drzew do 
przeprowadzenia na nich 
zabiegów pielęgnacyjnych. 
Oprócz oceny wizualnej wy-

konano badania za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, 
dzięki czemu mogliśmy 
uzyskać obraz wnętrza pnia 
i ocenić w późniejszym cza-
sie jakiego typu zabiegi nale-
ży wykonać aby drzewo mo-
gło jeszcze przez długie lata 
wzbogacać krajobraz gminy. 

Kluczowym etapem re-
alizacji programu ”Drogi dla 
Natury” były jednak same 
nasadzenia drzew, na które 
czekano z niecierpliwością. 
Dziesięcioletnie sadzonki 
pochodzące z bardzo dobrej 
krakowskiej szkółki znako-
micie wkomponowały się 
w krajobraz miejscowości 
Wola Jankowska, Wiewiec 
i Strzelce Wielkie. Posadzono 
takie gatunki jak: lipa drob-
nolistna, jarząb szwedzki typu 
”Brouwers”, dąb czerwono 
listny, klon zwyczajny, klon 
czerwony typu ”Royal Red” 
czy też piękny czerwono kwit-
nący głóg ”Paul’s Scarlet”. Na 
każde z drzew przewidziano 
roczną gwarancję dzięki cze-
mu w przypadku uszkodzenia 
któregokolwiek  z posadzo-
nych gatunków zostanie ono 
wymienione na nowe drzewo.

Ostatnim etapem reali-
zacji założeń programu była 
natomiast pielęgnacja tego co 
już mamy. Ekspertyza den-
drologiczna wykonana przez 
włoskich fachowców pozwo-
liła ocenić stan zdrowotny, 
kondycje i żywotność drzew 
rosnących na terenie gminy 
wytypowanych do badania. 
Dzięki pozyskanym infor-
macjom firma wytypowana 
przez Fundację EkoRozwoju 
w drodze przetargu wyko-
nała wszystkie zalecenia opi-
sane w ekspertyzie na drze-
wach rosnących w Strzelcach 
Wielkich i Wiewcu. 

Dzięki udziałowi w pro-
gramie, co nastąpiło z ini-
cjatywy wójta Marka Jedna-
ka gmina Strzelce Wielkie 
zyskała zarówno wiedzę 
z zakresu dbałości o zadrze-
wienia na swoim terenie jak 
i możliwość obserwowania 
pięknie rozwijających się 
drzew posadzonych w ra-
mach projektu, co jest oczy-
wiście korzyścią dla krajobra-
zu jak i mieszkańców gminy. 

Wszystkie sadzonki na terenie gminy przyjęły się


