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We wrześniu zostały oddane do użytku dwa nowe oddziały przedszkolne
zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej w Sokolnikach oraz jeden oddział
przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej w Walichnowach. W Szkole
Podstawowej w Sokolnikach inwestycja obejmowała remont trzech sal lekcyjnych
i ich adaptację na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z remontem
pomieszczeń sanitarnych i dostosowaniem ich do potrzeb dzieci, wykonanie
wyjść ewakuacyjnych z sal oraz schodów ewakuacyjnych.  ---->  czytaj więcej na
str. 5
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2       słowo wstępu Wójta Gminy

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY SOKOLNIKI!

         Przedkładam Informator gminy
Sokolniki z nadzieją, że znajdą Państwo
czas i ochotę na zapoznanie się z
informacjami o najbardziej istotnych
wydarzeniach i sprawach z życia naszej
Gminy. Chciałbym, aby dostarczone
informacje pomogły nam wszystkim
formułować wnioski i opinie, dzielić się
nimi podczas spotkań, zebrań, codziennej
pracy i załatwiania spraw. Niech będą
wskazówką w poszukiwaniu najlepszych
rozwiązań dla spraw, które wszystkich nas
dotyczą.

         Tę formę komunikacji z mieszkańcami, przyjąłem wiele lat temu uznając za swój obowiązek
zdawanie informacji z realizacji mandatu społecznego - sprawowania funkcji Wójta Gminy Sokolniki,
przekazując Państwu rzetelne i obiektywne wiadomości z życia naszej Gminy. W niniejszym
Informatorze znajdziecie Państwo materiał stanowiący podsumowanie roku 2021 oraz początek
roku 2022 - wydarzenia, inwestycje, sprawy społeczne i kulturalne. Nie ukrywam, że cieszy wynik
jaki osiągnęliśmy, zwłaszcza, że rok 2021 naprawdę był rokiem trudnym. W tych dalekich od
normalności czasach - pandemii Covid-19 - daliśmy sobie radę. Szczególnie podkreślam, że jako
Urząd praktycznie nie ograniczyliśmy swojej działalności. Bez  problemów udało nam się utrzymać
pełną mobilność wszystkich referatów. Zabezpieczaliśmy działania pozwalające naszym
mieszkańcom szybko i bezproblemowo załatwić niezbędne sprawy. Funkcjonował Urząd Stanu
Cywilnego, ewidencja ludności, referat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, prowadziliśmy
inwestycje i realizowaliśmy dodatkowe działania obejmujące kwestie zarządzania kryzysowego.
Dotyczyły one zapewnienia mieszkańcom  oraz placówkom oświatowym środków ochrony przed
epidemią Covid-19, a także zabezpieczenia miejsc na terenie Gminy w razie konieczności odbycia
kwarantanny/izolacji. Z pomocą  rodziców podjęliśmy trud kształcenia zdalnego i hybrydowego.
Codziennych obowiązków było więcej, a wykonywali je nasi pracownicy, którzy często przy
zmniejszonym składzie starali się sprostać nowym wyzwaniom. Jednak dla naszych mieszkańców,
ciągłość funkcjonowania Urzędu postawiliśmy jako nadrzędny cel. 

         Pomimo, że Informator nie oddaje wszystkich zrealizowanych działań we wskazanym
czasie, mam nadzieję, że choć w niewielkim stopniu pozwoli Państwu dostrzec i ocenić realizację
wydarzeń i przedsięwzięć, które miały miejsce w naszej Gminie.

                                                                                                              Wójt Gminy Sokolniki 
                                                                                                             /-/  Sylwester Skrzypek



NASZE EKOLOGICZNE EKOPRACOWNIE Aktualności dot.
wydarzeń/inwestycji itp.
 znajdziecie Państwo w

naszych mediach
społecznościowych!!!

Jesteśmy dla Was na
Facebook-u i Instagramie

oraz na stronie
www.sokolniki.pl

Pobierz na swojego
smartfona aplikację
czytania kodów QR 
i znajdź nas w sieci!
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          Złożone przez gminę Sokolniki wnioski o udzielenie
dofinansowania na utworzenie ekopracowni dla naszych dwóch
szkół: tj. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolnikach oraz
Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii
Łódź w Walichnowach znalazły się na liście laureatów Konkursu pn.
"Nasze Ekologiczne Pracownie" ogłoszonego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ogólny
koszt zadania „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Sokolnikach” to 42.078,66 zł z czego 37.865,00
zł stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW, natomiast koszt
utworzenia ekopracowni w Szkole Podstawowej im. 32 Eskadry
Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach wyniósł
43.311,87 zł, z czego 38.977,00 zł dofinansował Fundusz. 
          W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w sprzęt
audiowizualny, sprzęt komputerowy, nagłaśniający, tablicę
multimedialną oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, które
umożliwią przeprowadzenie zajęć lekcyjnych o różnej tematyce
poruszającej zagadnienia przyrodnicze, ekologiczne, biologiczne,
geograficzne, chemiczne i fizyczne. Pracownię wyposażono również
w meble oraz mapy i plansze ścienne.

  WWW.FACEBOOK.COM/SOKOLNIKIGMINA

WWW.INSTAGRAM.COM/GMINASOKOLNIKI

WWW.SOKOLNIKI.PL



4           aktualności/wydarzenia

          Gmina Sokolniki przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości”, która była inicjatywą
edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu było stworzenie nowoczesnej szkoły, w której
zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich
talentów i rozwijaniu zainteresowań. 

          W ramach Laboratoriów Przyszłości Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości
180 tys. zł, dzięki któremu do szkół z terenu gminy Sokolniki zakupiono nowoczesny sprzęt do
podnoszenia kompetencji manualnych przydatnych później szczególnie w dziedzinach
inżynieryjnych, ale też z technikami pracy projektowej użytecznych także np. w pracy biurowej czy
prowadzeniu własnego biznesu. W ramach programu zakupiono do każdej szkoły drukarki 3D z
akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do
nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie), stacje lutownicze
oraz inne wyposażenie wybrane przez dyrektorów. 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
PRZY PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

W SOKOLNIKACH 
          Z uwagi na pojawiające się skargi mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa na ulicy

Parkowej i Szkolnej w Sokolnikach została wdrożona częściowa zmiana organizacji ruchu. 
Zmiany obejmowały wprowadzenie:
1) całkowitego zakazu parkowania pojazdów w zatoczce autobusowej i przejścia dla pieszych w
godzinach od 7:00 – 14:30;
2) zakaz parkowania i postoju pojazdów od skrzyżowania ulicy Słonecznej z Parkową do
wysokości Przedszkola;
3) wprowadzenie czasowego ograniczenia postoju przed budynkiem Gimnazjum do 20 min
 w godzinach od 6:30 – 16:00;
4) uzupełnienie brakującego oznakowania w zakresie schematów skrzyżowań pod znakiem
„STOP” na ulicy Ogrodowej i Parkowej,
5) zamontowanie barierek ochronnych przy przystanku autobusowym i wejścia do szkoły. 

W bieżącym roku planowane jest wykonanie oznaczeń poziomych. Do tej pory koszt zadania
wyniósł ponad 10 tys. zł. 



ADAPTACJA ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH
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          We wrześniu zostały oddane do użytku dwa nowe oddziały przedszkolne zlokalizowane
w budynku Szkoły Podstawowej w Sokolnikach oraz jeden oddział przedszkolny w budynku
Szkoły Podstawowej w Walichnowach. W Szkole Podstawowej w Sokolnikach inwestycja
obejmowała remont trzech sal lekcyjnych i ich adaptację na potrzeby oddziałów
przedszkolnych wraz z remontem pomieszczeń sanitarnych i dostosowaniem ich do potrzeb
dzieci, wykonanie wyjść ewakuacyjnych z sal oraz schodów ewakuacyjnych. Pomieszczenia
zlokalizowane na parterze pozwolą realizować obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego około 50 dzieciom w wieku 5-6 lat. W szkole Podstawowej w Walichnowach
na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego wymieniono wykładzinę podłogową,
drzwi, wstawiono ścianę przeciwpożarową i dostosowano sanitariaty do potrzeb
przedszkolaków. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy, a łączny koszt
inwestycji wyniósł ok. 400 tys. zł. 

 



MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
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          Wykonano modernizację oświetlenia
drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr
74 z drogą wojewódzką nr 482 w miejscowości
Walichnowy. Inwestycja objęła wymianę 32 szt.
opraw oświetlenia ulicznego, w których
zastosowano nowe energooszczędne źródła
światła typu LED.   Koszt realizacji zadania
wyniósł prawie 14 tys. zł. 

          W ramach zadania inwestycyjnego
"Modernizacja oświetlenia w gminie Sokolniki"
zmodernizowano oświetlenie uliczne na: ul.
Słonecznej, ul. Nowe Osiedle, ul. Traktorowej 
i ul. Szkolnej w miejscowości Walichnowy,
poprzez montaż nowych energooszczędnych
opraw oświetleniowych, które zastąpią
wysłużone istniejące oświetlenie. W ramach
zadania inwestycyjnego opracowano
dokumentację projektową dla oświetlenia
drogi i placu zabaw w m. Zdzierczyzna. We
współpracy ze spółką  Oświetlenie Uliczne i
Drogowe w Kaliszu wykonano również
wymianę i montaż nowych opraw oświetlenia
ulicznego LED na ul. Aleja Wyzwolenia przy
drodze powiatowej w miejscowości
Walichnowy. Koszt realizacji zadania 100 tys.
zł. 

MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
          W ramach zadania zakupiono i zamontowano na budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach
odnawialne źródła energii tj. panele fotowoltaiczne w ilości 56 szt. oraz niezbędny osprzęt
wraz z inwerterem. Moc całej instalacji wyniosła 25 kW. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu
znacznie spadnie ilość energii elektrycznej wykorzystanej z sieci. Czas pracy lokali działających
w obiekcie, a co za tym idzie największe zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie
pokrywał się z dobową najlepszą wydajnością zamontowanej instalacji, pozwoli to na znaczne
oszczędności środków finansowych. Koszt zadania wyniósł ok. 112 tys. zł. 
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DOTACJA DLA SPÓŁKI WODNEJ 

           Gmina od kilku lat wspiera rolników, przyznając własne środki
finansowe na poprawę infrastruktury melioracyjnej. W 2021 roku
Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminnej
Spółce Wodnej, która przeznaczona została na wykonanie konserwacji
rowów i bieżące utrzymanie infrastruktury. Wartość przekazanej
dotacji wyniosła 31 tys. zł, w ramach której na terenie miejscowości
Sokolniki wykonano naprawę sieci drenarskiej, założono nowy rurociąg
na długości 100 mb oraz wykoszono rów i udrożniono przepływ wody
na długości 1104 mb. W Pichlicach natomiast wykonano naprawę sieci
drenarskiej – 476 mb. 

USUWANIE AZBESTU
          W grudniu zakończono realizację zadania związanego z usuwaniem i utylizacją
azbestu w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Sokolniki”.  Na przedmiotowe zadanie gmina Sokolniki uzyskała dofinansowanie w wysokości
ok. 40 tys. zł w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi. Od mieszkańców odebrano i przekazano do utylizacji  łącznie 146 ton
azbestu, a całkowita wartość zadania wyniosła 60 tys. zł.  Z nieodpłatnej dotacji  do
usunięcia, demontażu i utylizacji  wyrobów azbestowych skorzystało 67 właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze zapytania
ofertowego, który realizował zadanie na terenie Gminy była firma REVOL Sp. z o.o sp. k. z
siedzibą w Łodzi. 
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REMONT BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY

SOKOLNIKI 
           Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki otrzymała

dodatkowe pomieszczenie, które zostało zaadaptowane
na strefę przeznaczoną dla najmłodszych czytelników.
Dzięki powiększeniu, w dość ciasnej do tej pory
bibliotece zrobiło się przestronniej, a nawet pojawiły się
miejsca przeznaczone na wygodne oddanie się lekturze
przy filiżance dobrej kawy lub herbaty. Inwestycja
polegała na pomalowaniu ścian oraz umeblowaniu
pomieszczeń. Zadanie zrealizowano ze środków
własnych gminy Sokolniki, ale należy uznać, że
metamorfoza sokolnickiej biblioteki nie byłaby możliwa,
gdyby nie wsparcie Państwa Barbary i Jarosława
Rozmarynowskich z Księgarni GLOBUS, Pana Cezarego
Siwika i pracowników firmy LANO MEBLE. 

REMONT POMIESZCZEŃ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

SPORTU I TURYSTYKI 
W SOKOLNIKACH 

           W 2021 roku zakończono prace remontowe wewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Turystyki w Sokolnikach. W ramach inwestycji:
- pomalowano kawiarnię, łazienki oraz korytarze na parterze,
- przeprowadzono gruntowny remont sali widowiskowo – tanecznej (pomalowano salę, wykonano
renowację podłogi, zakupiono nowe oświetlenie). Ponadto wyremontowano scenę – wymieniono
podłogę, zamontowano nowe schody, zakupiono kotary. W ramach przeprowadzonego remontu sceny,
istniejące zaplecze zaadaptowano na pomieszczenie służące za garderobę,
- pomalowano górny korytarz, klatkę schodową, łazienki na pierwszym piętrze oraz dwie sale
warsztatowe.

Pomieszczenie w którym dotychczas mieściło się biuro dyrektora GOKSiT przekazaliśmy w użytkowanie
Bibliotece, dlatego przystosowano dotychczasowe pomieszczenie przy głównym wejściu na potrzeby
dyrektora GOKSiT. Do głównej sali widowiskowej zakupiono 27 stołów, z uwagi na wyeksploatowanie
dotychczasowych. 

Bardzo się cieszymy, że udało nam się w tych niełatwych czasach "wyczarować" nowe wnętrza, w których
będzie nam niezmiernie miło przyjmować Państwa, kiedy zawitacie w nasze progi.

Więcej zdjęć na str. 9
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"SOŁECTWO NA PLUS" W 2021 ROKU
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PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W RAMACH NABORU

„ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ JAKO DOPOSAŻENIE 
PLACU REKREACJI W ZDZIERCZYŹNIE” 

sołectwo Zdzierczyzna;
sołectwo Pichlice;
sołectwo Stary Ochędzyn;
sołectwo Walichnowy.

          Zarząd Województwa Łódzkiego pod koniec 2020 roku podał do publicznej wiadomości informację
o naborze, mającym na celu promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności
społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół
Gospodyń Wiejskich. 
Sołectwa, które otrzymały dotację na realizację zadań:

Kwota, którą przyznano sołectwom na dofinansowanie zadań własnych wynosiła 10.000,00 zł na każde
przedsięwzięcie.
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„AKTYWNIE, ZDROWO I BEZPIECZNIE 
W WALICHNOWACH – OGRODZENIE

MIĘDZYPOKOLENIOWEJ PRZESTRZENI
REKREACYJNO-SPORTOWEJ” 

„INTEGRACJA W PICHLICACH” - ZAKUP ALTANY

„DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ W

ZESTAWY STOŁKÓW I ŁAWEK ORAZ PARASOLI
TURYSTYCZNYCH W GOKSIT FILIA 

W STARYM OCHĘDZYNIE” 



OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU
ZABAW W MIEJSCOWOŚCI RYŚ

          
          Ze środków własnych gminy Sokolniki (4.261,00 zł) dokonano ogrodzenia placu zabaw od strony
drogi powiatowej. Zamontowano ogrodzenie panelowe z bramą wjazdową i furtką oraz umieszczono
kolejną zabawkę. Mieszkańcy sołectwa we własnym zakresie dokonali nasadzeń roślin ozdobnych.

Aktualności dot. wydarzeń/inwestycji
itp. znajdziecie Państwo w naszych

mediach społecznościowych!!!
 

Jesteśmy dla Was na Facebook-u 
i Instagramie oraz na stronie

www.sokolniki.pl
 

Pobierz na swojego smartfona
aplikację czytania kodów QR 

i znajdź nas w sieci!
 

  WWW.FACEBOOK.COM/SOKOLNIKIGMINA
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WWW.SOKOLNIKI.PL
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REMONT PLACU ZABAW W TYBLACH
           Na zlecenie gminy Sokolniki firma Stol - Pet Pana Piotra Pietraszewskiego  wykonała remont zabawek
na placu zabaw przy szkole w Tyblach. Remont obejmował wszystkie zabawki dziecięce o konstrukcji
drewnianej. Naprawiony został „zjazd linowy”, odnowiono i pomalowano pozostałe zabawki. Przywrócono
funkcjonalność placu zabaw. Koszt remontu: 2.100,00 zł.

BUDOWA BAZY SPORTOWEJ 
NA BOISKU W SOKOLNIKACH

           Na boisku piłkarskim przy ul. Kaliskiej w Sokolnikach trwają prace związane z porządkowaniem
najbliższego otoczenia boiska oraz posadowieniem budynku kontenerowego, w którym znajdują się
szatnie dla zawodników i zaplecze socjalne. Ponadto już niebawem dostarczona będzie ostatnia część
tego obiektu, którą będzie ogólnodostępna toaleta, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wykonane zostały niezbędne przyłącza wodno-kanalizacyjne i energetyczne. Koszt całego
przedsięwzięcia w 2021r. i 2022 r. wyniesie ponad 230.000,00 zł. Gmina Sokolniki uzyskała na ten cel
dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 70.000,00 zł i Lokalnej Grupy Działania „Między
Prosną a Wartą” w Wieruszowie w kwocie 50.000,00 zł.
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO
GRUNTÓW ROLNY W WALICHNOWACH 

       Zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walichnowach"
obejmowało wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym obecnej drogi gminnej (działki nr
615, 592 i 772/4 obręb Walichnowy) z włączeniem tej drogi do drogi powiatowej (ul. Naramska).
Zakres robót obejmował wykonanie pełnej konstrukcji drogi tj. warstwy mrozoodpornej,
podbudowy z kruszywa i warstwy ścieralnej z AC 8 S 50/70 (grubość warstwy 5 cm), pobocza o
szerokości 0,75 m i odwodnienia korpusu drogi. Długość przebudowanego odcinka drogi to 460
metrów. Koszt zadania wyniósł 345.376,47 zł, w tym dotacja 120. 470,00 zł z budżetu
Województwa Łódzkiego, ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów
rolnych i leśnych.

REMONT PARKINGU I PLACU MANEWROWEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WALICHNOWACH

      Firma DOMAX Arkadiusz Mika była wykonawcą nowej nakładki bitumicznej na
zniszczonym parkingu i placu manewrowym przy Zespole Szkół w Walichnowach. Koszt
nakładki o gr. 4 cm wyniósł 147.600,00 zł i w całości został pokryty ze środków własnych
gminy Sokolniki. 



15       aktualności/wydarzenia

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ 
W STARYM OCHĘDZYNIE 

          W grudniu 2021 r. ze środków zaoszczędzonych na innych zadaniach wykonano 300 m2
nowej nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej łączącej Nowy Ochędzyn ze Starym
Ochędzynem (tzw. Kościelnej). Nakładka ułożona została na najbardziej zniszczonym odcinku
przy cieku wodnym. Nakładka ma zabezpieczyć ten odcinek na kilka lat, do czasu, kiedy
wykonana zostanie gruntowna przebudowa podbudowy drogi i zabezpieczenia jej przed
infiltrowaniem przez wody gruntowe. Koszt zadania ok. 30.000,00 zł. Wykonawcą była firma
DOMAX Arkadiusz Mika. 

REMONT NAWIERZCHNI I WYKONANIE
ODWODNIENIA NA ULICY ZIELONEJ 

W SOKOLNIKACH   

          W roku 2021 wykonano nowy kolektor wody deszczowej na ul. Zielonej w Sokolnikach. Na tej gruntowej
drodze, przy której powstały nowe domy zbierały się wcześniej duże ilości wody opadowej z sąsiednich
posesji. Ponadto z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych i niekorzystne ukształtowanie terenu droga ta po
każdych opadach stawała się nieprzejezdna. Nowy kolektor zbudowany został wraz z przyłączami
umożliwiającymi podłączenie instalacji drenażowych z sąsiednich posesji. Zbudowana została nowa
konstrukcja drogi. Obecnie budowana jest nawierzchnia bitumiczna. Koszt całego zadania wyniesie:
370.000,00 zł.



WYMIANA OŚWIETLENIA NA LEDOWE
W SZKOLE W SOKOLNIKACH
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REMONT SALI OSP W PICHLICACH
      W związku ze złym stanem technicznym sali  wielofunkcyjnej przy remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pichlicach, gmina Sokolniki  wspólnie ze strażakami ochotnikami  z OSP przystąpiła do
remontu obiektu. Remont polegał między innymi na dociepleniu stropu z obniżeniem sufitu,
wymianie stolarki okiennej i  drzwiowej,  remoncie instalacj i  elektrycznej,  instalacj i  centralnego
ogrzewania oraz remoncie ścian i  podłogi.  Strażacy we własnym zakresie wykonali  prace
rozbiórkowe i  proste prace murarskie,  a Gmina sfinansowała roboty fachowe i  zakup materiałów.
Do końca roku 2021 zostały wykonane prace związane z dociepleniem stropu i  obniżeniem sufitu,
ułożono w większości nową instalację elektryczną, zdemontowano stary sufit ,  zbito stare tynki ze
ścian i  kolumn oraz rozebrano scenę i  barek. Do końca 2021 roku zaangażowano 39.888,00 zł nie
licząc pracy i  zaangażowania ochotników z OSP Pichlice. Po zakończeniu remontu sali  obniżą się
koszty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem i oświetleniem, a sala będzie miała nową aranżację
dzięki czemu społeczność lokalna będzie mogła korzystać z odnowionego funkcjonalnego obiektu.

     W 2021 roku rozpoczęto inwestycję wymiany
oświetlenia w budynkach oświatowych. Oprawy
zastosowane w Szkole Podstawowej w Sokolnikach
emitują światło maksymalnie zbliżone barwą do
naturalnego światła słonecznego (5000K). Nowe
lampy nie tylko nie oślepiają, ale także nie powodują
uciążliwego olśnienia. Dzięki diodom LED
wyeliminowane zostało także migotanie, które
podrażnia oczy przebywających w pomieszczeniach
uczniów. W budynku Szkoły Podstawowej w
Sokolnikach zamontowano 32 nowe oprawy, które są
ekologicznie bezpieczne, tzn. nie zawierają
pierwiastków szkodliwych dla środowiska. Są
całkowicie wolne od rtęci, ołowiu, związków arsenu, a
zatem są bezpieczne dla środowiska naturalnego.
Wszystkie lampy zainstalowane w Szkole posiadają
certyfikację uznawaną w krajach UE. 
W kolejnych latach wymianę oświetlenia planuje się
we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. 



ZLOT FOODTRUCKÓW 
W SOKOLNIKACH 
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    Wzorem lat ubiegłych, w 2021 roku
w gminie Sokolniki odbył się zlot
foodtrucków - Żarciowozów. Cieszące
się ogromną popularnością
przedsięwzięcie przyciągnęło wielu
mieszkańców Gminy, jak również osób
spoza powiatu wieruszowskiego. 

    W ramach   zlotu, imprezą
towarzyszącą był festyn gminny,
podczas którego odbył się  pokaz
wozów strażackich jednostek OSP  z
terenu gminy Sokolniki, a także
zorganizowano miejsce zabaw dla
najmłodszych uczestników imprezy.



         W dniu 23 lutego 2022 r. podczas XLIII sesji Rady Gminy Sokolniki odbyło się uroczyste wręczenie
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego dla Honorowego Obywatela Gminy Sokolniki –
Pana Jana Juszczaka.
Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego nadaje Sejmik Województwa Łódzkiego osobom
fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, innym osobom prawnym,
które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej oraz realizacją swoich działań na rzecz
Województwa Łódzkiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju
naszego województwa.
          Wśród wyróżnionych znalazł się Pan Jan Juszczak – działacz lokalny i regionalny, miłośnik historii  i
przyrody, były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, wybitny mieszkaniec gminy Sokolniki. Pan Jan
przez wiele lat zajmował się m. in. tworzeniem biogramów ludzi, którzy tworzyli historię naszego regionu
czy badaniem stanu populacji bociana białego w powiecie wieruszowskim i wieluńskim. Pan Jan był
autorem publikacji i książek takich jak: „Z dziejów pszczelarstwa w powiecie wieruszowskim”, „Z dziejów
pszczelarstwa w gminie Lututów”, „Kapliczki i krzyże mojej okolicy”, „Charakterystyka warunków
fizjologicznych gminy Sokolniki ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki i poziomu wód podziemnych”.
          Pan Jan Juszczak aktywnie uczestniczył w pracach organizacji społecznych i naukowych. Wygłaszał
przemówienia na gminnych uroczystościach organizowanych z okazji wybuchu II wojny światowej, czy też
rocznicy Odzyskania Niepodległości. Prowadził również kronikę, w której umieszczał najważniejsze
wydarzenia z regionu. Był osobą dobrze znaną i szanowną w środowisku lokalnym, jak również poza
granicami powiatu.
          Wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego dokonała Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pani Iwona Koperska.

          25 marca 2022 roku z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Jana
Juszczaka. Będzie nam Pana brakowało Panie Janie – przyrodniku, patrioto, tytanie pracy, entuzjasto spraw
lokalnych i historii naszego regionu. Osobiście mamy wrażenie, 
że przygotował nas na to odejście. Nauczył nas bowiem miłości
do ojczyzny, symboli narodowych, umocnił wiarę, pokazał czym
jest autorytet, wskazał sposoby rejestrowania historii, nauczył
jak dbać o otaczającą nas przyrodę, jak chronić słabszych, jak
utożsamiać się z naszą małą ojczyzną. 
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WRĘCZENIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA
ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DLA PANA JANA JUSZCZAKA

Więcej zdjęć na str. 19
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ILE OSÓB ZASZCZEPIŁO SIĘ  
W GMINIE SOKOLNIKI?
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     Na przełomie września i października 2021 r. na
terenie gminy Sokolniki zorganizowano mobilne
punkty szczepień przeciwko Covid-19. Z punktu
skorzystało łącznie 36 mieszkańców, przyjmując 
 jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson. 
    Warto podkreślić również, że gmina Sokolniki
otrzymała 500.000,00 zł za zajęcie II miejsca w
powiecie wieruszowskim w konkursie "Rosnąca
Odporność". W ramach przyznanej nagrody, na
początku lutego 2022 roku, Gmina rozpoczęła
procedurę zakupu sprzętu i urządzeń do dezynfekcji
pomieszczeń oraz monitorów interaktywnych dla
szkół. 

"SERCE" NA NAKRĘTKI 
W SOKOLNIKACH

     Metalowy pojemnik na nakrętki pojawił się także
w gminie Sokolniki. „Uliczna skarbonka” stanęła
przez budynkiem Urzędu Gminy w Sokolnikach.
Mieszkańcy naszej Gminy oraz ościennych
miejscowości mogą wrzucać do pojemnika
wszelkiego rodzaju plastikowe nakrętki po:
napojach, jogurtach pitnych, kawie czy mleku, ale
również nakrętki po detergentach tj. po płynach do
płukania, proszkach do prania itp.

NAGRODA PREZESA
GŁÓWNEGO URZĘDU
STATYSTYCZNEGO 

DLA GMINY SOKOLNIKI
     W okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku
na terenie całego kraju przeprowadzony został
Powszechny Spis Rolny 2020. W ramach
przedsięwzięcia Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego ogłosił konkurs na gminę o najwyższym
odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale
samospisu. 

Zadaniem konkursowym było zachęcenie przez gminy jak największej liczby użytkowników gospodarstw rolnych
do dokonywania samospisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej
na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, propagowanie PSR 2020 i zwiększanie świadomości
obywateli o obowiązku spisowym, aktywizowanie społeczności lokalnych, a także zwiększenie natężenia działań
promocyjnych PSR 2020.

To również dzięki Państwa zaangażowaniu, poprzez wybranie metody samospisu internetowego, nasza Gmina
zdobyła 5 miejsce w woj. łódzkim! Bardzo się cieszymy i dziękujemy!
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KONKURS PLASTYCZNY 
PT. "STRAŻAK ZAWSZE RĘKĘ PODA" 

         1 grudnia 2021 roku wręczono nagrody  laureatom konkursu - uczniom z terenu gminy
Sokolniki, którzy zwyciężyli w konkursie plastycznym pn. "Strażak zawsze rękę poda".
Nagrody w postaci sprzętu elektronicznego oraz gadżetów promocyjnych Gminy wręczyli
przedstawiciele Urzędu Gminy w Sokolnikach wraz z Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP.
Prace plastyczne, które zwyciężyły w konkursie oraz te, które otrzymały wyróżnienia zamieszczone
zostały w kalendarzu strażackim na 2022 rok. 
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UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA
STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH  

         27 października 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów edukacyjnych Wójta Gminy
Sokolniki za rok szkolny 2020/2021. Miniony rok, za który przyznane zostały stypendia był wyjątkowo
trudny, gdyż większość nauki odbywała się w systemie zdalnym, co powodowało, że uczniowie sami
musieli wykazać się zdyscyplinowaniem i pasją w uczeniu się. Sukces uczniów to także ogromne
osiągnięcie nauczycieli i rodziców.
Stypendium edukacyjne może zostać przyznane uczniowi klasy 4-8 szkoły podstawowej, który pobierał
naukę w szkołach prowadzonych przez gminę Sokolniki i uzyskał za ostatni rok szkolny średnią:
- 5,6 ocen z obowiązkowych przedmiotów objętych planem nauczania w klasach 4-6;
- oraz co najmniej średnią 5,3 ocen z obowiązkowych przedmiotów objętych planem nauczania w klasach
7-8 lub uzyskał niższą średnia ocen (w klasach 4-6 średnią 5,3) oraz w klasach 7-8 średnią 5,0 pod
warunkiem, że był laureatem lub finalistą konkursów, turniejów czy olimpiad.

Wręczenia stypendiów dokonał Wójt Gminy Sokolniki – Sylwester Skrzypek, Przewodniczący Rady Gminy
Sokolniki – Rafał Prukop oraz Dyrektorzy szkół.



DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA  
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         20 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji do naszych przedszkoli
zawitała delegacja z Urzędu Gminy w Sokolnikach. Drobne upominki oraz życzenia dla naszych
przedszkolaków, w imieniu Wójta Gminy, przekazał Zastępca Wójta - Bartosz Górka oraz Sekretarz Gminy
- Ewelina Kos.

     Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
 
 

         TEL.: 62 78 45 159                                                                                       E-MAIL: UG@SOKOLNIKI.PL 
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LZS "CENTRA" WALICHNOWY  

UKS "GROM" SOKOLNIKI MUKS "JUNIOR" 
W OCHĘDZYNIE

UKS "PIŁKARZ" SOKOLNIKI  KS "SIATKARZ" SOKOLNIKI  


