
wego Funduszu Dróg Samorządowych. Blisko 360 
tys. złotych będzie kosztowała przebudowa dróg 
wewnętrznych w Kustrzycach. Na to przedsię-
wzięcie mamy złożony wniosek o dofinansowa-
nie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych Województwa Łódzkiego. Ponadto, 
przygotowujemy projekt techniczny na przebu-
dowę drogi gminnej w Siedlcach, w stronę Józe-
fowa Widawskiego. Ale to nie koniec – do 
Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład” złożyliśmy, m.in., wniosek o dofi-
nansowanie przebudowy i remontów dróg gmin-
nych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie 
naszej gminy. Jeśli uda się otrzymać te pieniądze, 
będziemy mogli dołożyć kolejne 12 kilometrów 
nowych nakładek asfaltowych. 

Nowe nawierzchnie pojawiają się również na dro-
gach powiatowych. Niedawno zakończono re-
mont drogi Sobiepany – Brzeski, a do połowy 
roku powinna zakończyć się również długo wy-
czekiwana i trwająca już od ubiegłego roku prze-
budowa drogi Pruszków – Wola Marzeńska. Woje-
wództwo Łódzkie ogłosiło natomiast przetarg na 
zaprojektowanie i wybudowanie brakującego od-
cinka chodnika w Sędziejowicach, w kierunku 
marketu Dino. Razem z chodnikiem powstaną 
trzy aktywne przejścia dla pieszych. Dwa w Sę-
dziejowicach i jedno w Dobrej na wysokości sta-
cji paliw.

Nie zapominamy również o infrastrukturze spor-
towej. Do Lokalnej Grupy Działania „Dolina rze-
ki Grabi” złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
ostatniego etapu modernizacji naszego stadionu 
gminnego na który składać będą się m.in. budo-
wa mini skateparku, odtworzenie elementów lek-

koatletycznych obiektu i wymiana starej części 
ogrodzenia. Wpłynął też wniosek Społecznego 
Komitetu Projektu „Ocalić od zapomnienia”, aby 
w przyszłym roku, w 50. rocznicę powstania,  
otrzymał on nazwę „Stadionu Gminnego w Sę-
dziejowicach imienia Wojciecha Kabzy”, który 
pół wieku temu był inicjatorem powstania obiek-
tu. Walczymy też o modernizację boiska w Ma-
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Dużo się dzieje. Bądźmy na bieżąco z gminnymi tematami
Gdy żegnaliśmy 2019 rok nikt z nas nie wiedział, 
że żegnamy bardzo spokojny rok samorządowej 
kadencji, i że kolejne lata przyniosą nam tyle 
przeróżnych wyzwań. Najpierw wybuch pande-
mii koronawirusa, później przejście przez naszą 
gminę nawałnicy i wreszcie wojna, która co 
prawda toczy się na Ukrainie, ale wszystkie jest 
aspekty odbijają się bardzo wyraźnie na funkcjo-
nowaniu polskich gmin. Mimo to, robimy co
w naszej mocy, żeby nawet na chwilę nie zejść ze 
ścieżki, którą obraliśmy trzy lata temu – budo-
wania wspólnie z Wami nowoczesnego, otwarte-
go i atrakcyjnego samorządu. 

Budżet na 2022 roku rośnie i od początku byliśmy 
przekonani, że tak będzie. Część inwestycji jest
w trakcie realizacji, część się rozpoczyna, a tuż po 

świętach ogłaszamy przetarg na największy pro-
jekt wodno-kanalizacyjny w historii naszej gmi-
ny, który będzie wart ponad dziewięć milionów 
złotych. W ramach tego przedsięwzięcia uzbro-
imy w wodę i kanalizację łącznik przy drodze eks-
presowej S8, pociągniemy sieć kanalizacyjną
w stronę Pruszkowa i uzbroimy ulice: Górną, Dę-
bową i część terenów inwestycyjnych powiatu ła-
skiego, wymienimy rury azbestowe w Podulach 
i zmodernizujemy końcówkę sieci wodociągowej 
w Lichawie. Jednocześnie przygotowujemy doku-
mentację na wymianę rur azbestowych w Kozu-
bach. Do października powinniśmy również 
zakończyć rozbudowę i przebudowę naszego uję-
cia wody w Sędziejowicach. Inwestycja, na którą 
czekaliśmy kilka lat przebiega zgodnie z planem, 
a w okresie letnim, w trakcie trwania prac, zapo-
trzebowanie w wodę zapewni instalacja tymcza-
sowa, którą wykonawca wybudował przed 
rozpoczęciem właściwych prac budowlanych.
 
Sporo się dzieje również w temacie dróg. Roz-
strzygnęliśmy przetargi na dwie pierwsze inwe-
stycje zaplanowane w tegorocznym budżecie. 
Przebudowa drogi gminnej od Bilewa w stronę 
granicy z Gminą Zduńska Wola będzie kosztowa-
ła będzie nieco ponad milion złotych. Na ten cel 
pozyskaliśmy 70 proc. dofinansowanie z Rządo-

rzeninie. Nasz wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego nie otrzymał dofinansowania w pierwszym 
podejściu, ale nie poddajemy się, i przygotowuje-
my się do kolejnego naboru z lepszym projektem.

Ten rok będzie obfitował również w wydarzenia 
kulturalne. Już 25 czerwca odbędzie się odkłada-
ny przez pandemię koronawirusa jubileusz 20-le-
cia działalności Gminno-Strażackiej Orkiestry 
Dętej DRUH. Na ostatni piątek lipca nasza gmi-
na wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Ło-
dzi zaplanowała Piknik Rodzinny, natomiast 
końcówka sierpnia należeć będzie do 3. Rekon-
strukcji „Bitwy pod Sędziejowicami”. Wrzesień to 
miesiąc największego gminnego święta. Motofolk 
2022 odbędzie się w tym roku w Marzeninie. Po-
nownie zastosujemy formułę dwudniową, z mo-
tocyklową sobotą i rodzinną niedzielą. Imprezie 
towarzyszyć będą oczywiście koncerty muzycz-
ne, ale listy gwaizd na razie nie ujawniamy. Część 
folkowa - nasze tradycyjne dożynki, będą miały 
tym razem charakter powiatowo-gminny. Do li-
sty dojdą na pewno też mniejsze, lokalne wyda-
rzenia, które planują sołectwa, koła gospodyń 
wiejskich czy inne organizacje pozarządowe.

To tylko wycinek tego, czym zajmujemy się
w ostatnich tygodniach. Zachęcam Was do śledze-
nia naszej strony internetowej www.gminasedzie-
jowice.eu, naszych profili społecznościowych na 
Facebook’u i Instagramie oraz do korzystania
z aplikacji BLISKO (instrukcja na ostatniej stro-
nie). Bądźcie na bieżąco, pytajcie, wyrażajcie swo-
je opinie – każda z nich się liczy. Nasz samorząd 
tworzą wszyscy z 6390 mieszkańców Gminy Sę-
dziejowice. 

�Do października powinniśmy 
zakończyć rozbudowę
i przebudowę  ujęcia 
wody w Sędziejowicach. 
Ważna inwestycja,
na którą czekaliśmy 
dobrych kilka lat 
przebiega zgodnie 
z planem.

Dariusz Cieślak, wójt Gminy Sędziejowice



Od kwietnia 2022 r. na terenie Powiatu Łaskiego ponownie urucho-
mione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w systemie stacjo-
narnym. Punkt w Sędziejowicach mieści się w Urzędzie Gminy przy
ul. Wieluńskiej 6, czynny jest w każdą środę w godz. 8:00-12:00.

  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejno-
ści zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod nr. tel. : 43 675 68 00. 
   Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży. 

boksy i staną kontenery oraz becz-
ki pozwalające na odbiór odpadów 
komunalnych aż 15 różnych frakcji. 
   - Inwestycja na pewno poprawi 
stan ochrony środowiska w gminie. 
Podniesie się poziom segregacji od-
padów. Chcemy zapobiegać powsta-
waniu dzikich wysypisk – mówi 
Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sę-
dziejowice. - Okazja ku temu jest 
doskonała, ponieważ urząd mar-
szałkowski przyznał naszemu 
wnioskowi dofinansowanie w kwo-
cie ponad 370 tys. zł – dodaje.
   Łączny koszt szacowany jest na 
około 560 tys. zł, a termin realiza-
cji wstępnie określony został na ko-
niec czerwca 2023 roku. - Termin 
czerwcowy na pewno będzie wy-
zwaniem. Ze względu na charakter 
przedsięwzięcia będziemy musieli 

Na terenie Gminnej Jednostki 
Usług Komunalnych powstanie 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów z prawdziwego zdarzenia. In-
westycja dostała zielone światło
z Urzędu Marszałkowskiego w Ło-
dzi wraz z pokaźnym dofinanso-
waniem z Unii Europejskiej, które 
pozwoli zmodernizować sędziejo-
wicki PSZOK.

Dotychczas warunki i możliwości 
bazy GJUK, jeśli chodzi o selek-
tywną zbiórkę odpadów, były moc-
no ograniczone. Brakuje odpowie-
dniej infrastruktury oraz specjali-
stycznych urządzeń. Po przebudo-
wie, na miejscu obecnej rampy 
najazdowej pojawi się waga dla po-
jazdów o masie do 50 ton, a na te-
renie bazy powstaną odpowiednie 
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ogłosić przetarg w formule zapro-
jektuj i wybuduj, ale jesteśmy opty-
mistami i na pewno będziemy 
jeszcze na ten temat rozmawiali
z urzędem marszałkowskim – wy-
jaśnia Dariusz Matuszkiewicz, kie-
rownik Referatu Rolnictwa i Roz-
woju Wsi UG Sędziejowice.
   Po zakończeniu inwestycji miesz-

kańcy będą mogli w PSZOK po-
zbywać się m.in. odpadów wielko-
gabarytowych poza terminami 
gminnej zbiórki, oddawać elektro-
śmieci, odpady niebezpieczne, zu-
żyte baterie i akumulatory, odpady 
budowlane i remontowe, czy prze-
terminowane leki. 

Unijne dofinansowanie na PSZOK

Prawie dwa kilometry dróg w Bile-
wie i Kustrzycach doczeka się re-
montu. Przebudowa drogi gm. 
Zduńska Wola – Kolonia Bilew 
obejmuje przebudowę na odcinku 
928 m. W Kustrzycach, to remont 
dróg dojazdowych wewnętrznych 
na długości 926 m. Gmina podpisa-
ła już umowy z wykonawcą obu in-
westycji. 

Zakres prac w Bilewie przewiduje 
odmulenie rowu odwadniającego 
wzdłuż przebudowywanego odcin-
ka drogi, wykonanie podbudowy 
nawierzchni jezdni, przebudowę na-
wierzchni jezdni, wykonanie pod-
budowy i budowę nawierzchni 
poboczy, wykonanie elementów 
przelotowych przepustów, przebu-
dowę i budowę zjazdów, wykonanie 
docelowego oznakowania pionowe-
go i poziomego. Po zakończeniu 
prac jezdnia będzie miała szerokość 
3,5 metra. Prace mają się zakończyć 
na początku września tego roku.
   W Kustrzycach natomiast drogo-
wcy wykonają warstwę wyrównaw-

czo-wzmacniającą z mieszanki tłucz-
nia kamiennego, ułożą warstwę ście-
ralną grubości 5 cm, uzupełnienią 
istniejące pobocza ziemne gruntem 
uzyskanym z plantowania, ustawią 
bariery stalowe sprężyste, ustawią 
oznakowanie pionowe i wyregulują 
skrzynki zasuw zaworów wodocią-
gowych do poziomu wykonanej na-
wierzchni. Tutaj jezdnia będzie 
miała szerokość od 3 do 4 m. Ter-
min wykonania zadania to pierwszy 
tydzień lipca 2022 r.
   Obie inwestycje wykona firma 
Włodan z Porszewic, która złożyła 
najatrakcyjniejsze oferty w przetar-
gach. Prace będą łącznie kosztowały 
ponad 1,3 mln zł, przy czym wkład 
własny gminy to nieco ponad 540 
tys. zł. Na inwestycję w Bilewie gmi-
na pozyskała 634 tys. zł dofinanso-
wania z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, a na  remont w Ku-
strzycach planuje pozyskać 204 tys. 
zł z budżetu Województwa Łódzkie-
go z tytułu wyłączania z produkcji 
gruntów rolnych.

Lepsze drogi - Bilew i Kustrzyce



grzewała w zimny, grudniowy dzień.
   KGW „Dobrowianki” włącza się 
również w pomoc innym. Aktyw-
nie zaangażowało się w ostatni finał 
WOŚP, organizuje pomoc docelową 
dla uchodźców z dotkniętej wojną 
Ukrainy czy aktywnie uczestniczy 

w akcji „Plecaczek” na rzecz ukraiń-
skich dzieci. 
   Poprzez wspólną pracę „Dobro-
wianki” przekazują sobie tradycje, 
kulturę ludową i uczą się od siebie 

na plus,” współpracują z GKS Sę-
dziejowice, miedzy innymi, podczas 
wydarzeń sportowych przygotowu-
ją poczęstunek dla dzieci.
   Na swoją działalność, zakup po-
trzebnych produktów, organizację
i udział w różnych wydarzeniach 
wiejskich i gminnych pozyskują do-
tację z Agencji Rozwoju i Moderni-
zacji Rolnictwa. W 2021 roku 
zdobyły grant sołecki z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi na zor-
ganizowanie 7 sierpnia „Turnieju So-
łectw w Piłce Nożnej”. „Dobro-
wianki” zadbały o gastronomię dla 
zawodników, kibiców i zaproszo-
nych gości.
  W grudniu 2021 r. koło gospo-
dyń    wzięło udział w Jarmarku Bo-
żonarodzeniowym w Sędziejo-

wicach. Przygotowały ciepłe dania 
wigilijne, ciasteczka i pierniki. Ich 
smak i aromat wprowadzał uczest-
ników jarmarku w świąteczny na-
strój, a gorąca imbirowa herbata roz-
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KGW „Dobrowianki” zostało zało-
żone i zarejestrowane w ARiMR
w roku 2019. Działalność koła opie-
ra się na reprezentowaniu interesów 
środowiska kobiet na wsi, rozwoju 
kultury ludowej, kultury lokalnej
i regionalnej z obszarów wiejskich. 
Tak jest zapisane w statucie, jednak 
najważniejszym założeniem od po-
czątku była integracja i budowanie 
relacji kobiet zamieszkujących w So-
łectwie Dobra oraz reaktywacja
i zmotywowanie mieszkańców do 
pracy na rzecz lokalnej społeczności. 
  W jaki sposób to robią? KGW 
„Dobrowianki” tworzą wizerunek 
Dobrej na dożynkach i innych wy-
darzeniach gminnych. Zawsze ocho-
czo i w licznym składzie przygo-
towują potrawy regionalne, ciasta

i dekorują stół dożynkowy. Dwu-
krotnie już delegacja pań z Dobrej  
z wieńcem reprezentowała Sołectwo 
na Dożynkach Gminnych w Grab-
nie. Włączyły się w akcję „Wakacje 

KGW „Dobrowianki” - Integracja międzypokoleniowa

nawzajem. Działalność koła zauwa-
żana jest nie tylko w sołectwie Do-
bra ale ma również pozytywny 
wpływ na wizerunek całej Gminy 
Sędziejowice. 
   Choć okoliczności nie ułatwiają 
funkcjonowania KGW, to mimo 
trudnego okresu pandemii i izolacji, 
bezpośrednie kontakty i pozytywne 
relacje  nie zostały zaburzone. To 
dzięki tej integracji dziś, w kolejnym 
roku działalności, z nową energią, 
uśmiechem i zapałem do wspólnej 
pracy „Dobrowianki” podejmują 
kolejne wyzwania. Plany na przy-
szłość to pozyskiwanie funduszy na 
rozszerzenie działalności. Panie ma-
ją na myśli działania na rzecz 
wszystkich mieszkańców - od naj-
młodszych do seniorów. W realiza-
cji pomoże na pewno dobra współ-
praca z Gminą Sędziejowice, orga-
nami wojewódzkimi oraz mieszkań-
cami sołectwa, dla których integracja 
społeczna jest najważniejsza. 

„Dobrowianki” to wizytówka sołectwa Dobra. Ponad 50 pań w wieku od 30 do 80 lat oraz cała rzesza wspierających je mężczyzn od 2019 roku 
angażują się w rozmaite działania na rzecz sołectwa i całej Gminy Sędziejowice. Dla ich działań nie ma ram wiekowych, dbają o wymianę 
wiedzy i integrację między mieszkańcami różnych pokoleń.

www.gminasedziejowice.eu
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Komunikaty o awariach, planowanych utrudnieniach drogowych, nowościach z życia gminy bezpośrednio na Twój telefon lub e-mail.

Chcesz mieć stały, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji na temat Gminy Sędziejowice?

Harcerki z drużyny „Łąka” od po-
nad trzech lat aktywnie włączają się 
w życie Gminy Sędziejowice. Więk-
szość mieszkańców kojarzy je z ho-
norowych wart i asystowania przy 
oficjalnych uroczystościach patrio-
tycznych i kościelnych, ale harcer-
stwo to też propagowanie właści-
wych postaw również przez udział 
w akcjach charytatywnych i życiu 
społecznym gminy.

Zbiórki, biwaki, obozy harcerskie 
udział w grach ulicznych, kursy, na-
bywanie nowych umiejętności, spo-
tkania i integracja z innymi zastępami 
harcerskimi – takie zwykle są wy-
obrażenia o harcerskich aktywno-
ściach. Tych elementów na pewno 
nie brakuje w działalności 1. Sędzie-
jowickiej Drużyny Harcerek „Łąka” 
im. Hm. Zofii Florczak. A przynaj-
mniej nie brakowało przed okresem 
pandemii i wszechobecnych ograni-
czeń. Jeszcze przed COVID-em sę-
dziejowicka drużyna brała udział
w zlocie 30-lecia ZHR, na terenie 

gminy dała się poznać podczas udzia-
łu w gminnych i kościelnych uroczy-
stościach, organizowały biwaki, 
również z gośćmi z 14. Łódzkiej 
Drużyny Harcerek. Wzięły udział
w Jubileuszowych Igrzyskach Spor-
towych, grze miejskiej w Olsztynie, 
a przy okazji dnia Wszystkich Świę-

tych sprzedawały znicze, zarabiając 
na aktywności drużyny. W tym cza-
sie drużyna pod przewodnictwem 
Klaudii Żyrkowskiej, a później Alek-
sandry Głowackiej, liczyła 25 osób. 
   Czas pandemii i obostrzeń to 
zbiórki online i drastyczne ograni-
czenie aktywności. Efektem był
znaczący spadek liczby harcerek,
ale aktywność drużyny udało się 
utrzymać, między innymi poprzez 
udział w akcji„Tytka Miłosierdzia”
w parafii pw. św. Marii Magdaleny
i św. Klemensa w Sędziejowicach. 
Harcerki zajęły się pakowaniem pa-
czek i rozwożeniem ich do osób po-
trzebujących. Współpraca z sędzie-
jowicką parafią kwitnie zresztą od 
początku istnienia drużyny. Harcer-
ki wsparciem i opieką otoczył ks. 
Dariusz Chlebowski, miejscowy pro-
boszcz. W parafii mają swój drugi 
dom, biorą udział w kościelnych uro-
czystościach, zajmują się czytaniem 
do mszy podczas każdego pierwsze-
go nabożeństwa nowego miesiąca.
   Latem 2021 roku udało się wziąć 
udział w pierwszym prawdziwym 
trzytygodniowym obozie harcerskim 
wraz z drużynami z Piotrkowa Try-
bunalskiego i Zakopanego. Był to 
czas niezapomnianych przygód, na-
wiązywania nowych przyjaźni, zdo-
bywania wiedzy i nowych umie-
jętności. Jeszcze tego samego lata
1 SDH-ek „Łąka” zaangażowała się
w akcję „Wakacje na plus” – serię 
spotkań z atrakcjami dla dzieci na te-
renie Gminy Sędziejowice. A we 
wrześniu nową drużynową została 
Izabela Kuźniak.
   Obecnie drużyna wróciła liczbowo 
do stanu 25 osób. Harcerki włączają 
się w nowe aktywności, pomagały 
przy zbiórce artykułów dla uchodź-
ców z Ukrainy, a na horyzoncie ko-
lejne plany i wyzwania. I mimo 
stosunkowo krótkiego okresu funk-

cjonowania drużyny, szare mundur-
ki i czarne kapelusze stały się już nie-
odzownym elementem wizerunku 

gminy i symbolem zaangażowania
i chęci udziału młodzieży w życiu lo-
kalnej społeczności. 
   

Sędziejowickie szare mundurki


