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gminnych jednostek organizacyjnych, radnych, 
sołtysów, działaczy organizacji pozarządowych
i mieszkańców. Razem zmieniamy naszą małą
ojczyznę i - jestem tego pewien - nie powiedzieli-
śmy w tym temacie jeszcze ostatniego słowa. 
Dziękuję Wam, że idziemy razem w tym samym 
kierunku.

  Rok 2022 to będzie przede wszystkim czas reali-
zacji długo wyczekiwanej rozbudowy Stacji 
Uzdatniania Wody w Sędziejowicach, ale i wyło-
nienie wykonawcy naszego dziewięciomilionowe-
go projektu wodno-kanalizacyjnego. Na początku 
roku Powiat Łaski powinien zakończyć realizację 
długo wyczekiwanej przebudowy drogi powiato-
wej Pruszków - Wola Marzeńska, a w dalszej ko-
lejności zamknąć remont odcinka Podule – Brze-
ski. Na drogach gminnych nowe nakładki asfalto-
we pojawią się w Kustrzycach i Siedlcach, ale bę-
dziemy czynili starania, żeby poprzez pozyskanie 
pieniędzy zewnętrznych dokładać kolejne odcin-
ki. To jednak nie koniec. Przy wsparciu Lokalnej 
Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” będziemy 
chcieli domknąć modernizację naszego stadionu 
gminnego, a do wojewódzkiego programu „Infra-
struktura Plus” zgłosimy projekt remontu boiska 
szkolnego w Marzeninie.
   Sporo zyska nasza gmina również za sprawą Bu-
dżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. 
Dzięki niesamowitej aktywności naszych miesz-
kańców zrealizowane zostaną: dobudowa chodni-
ka od Ośrodka Zdrowia do marketu Dino
w Sędziejowicach oraz poprawa bezpieczeństwa 
na przejściach dla pieszych w Sędziejowicach
i Dobrej. Ponadto, zrealizowane zostaną trzy za-
dania z tzw. puli powiatowej. W Kamostku kolej-
ny pakiet zajęć dla mieszkańców zaoferuje 
Stowarzyszenie „Sami Swoi”, a Stowarzyszenie So-
łectwa Grabica będzie chciało wyposażyć miesz-
kańców w zbiorniki przeznaczone na zbieranie 
wody deszczowej. Stowarzyszenie „Sędziejowice 
na Plus” ponownie zajmie się muralami. Tym ra-
zem nie na przystankach, a na budynkach
w Grabnie, Kozubach, Marzeninie i Pruszkowie. 
W skrócie - będzie się działo.

Rok 2021 dobiega końca. Kończymy go z rekor-
dowym wynikiem pod względem dochodów
i wydatków budżetowych, ale i najlepszym, in-
westycyjnym bilansem w historii naszej gminy.  
Budżet Gminy Sędziejowice pierwszy raz
w historii przekroczył 40 milionów złotych, a zre-
alizowane zadania inwestycyjne kosztowały bli-
sko 9 milionów złotych.
 
Po blisko 30 latach udało nam się pożegnać
z „tymczasową” siedzibą Przedszkola w Sędziejo-
wicach. Od października nasi najmłodsi mieszkań-
cy uczęszczają już do nowego, przestronnego
i energooszczędnego budynku. Tuż obok nowe-
go przedszkola rozkwita stadion gminny. W koń-
czącym się roku obiekt wzbogacił się o nowe 
boisko wielofunkcyjne, na które nasza młodzież 
czekała również wiele lat. Nie zapominaliśmy
o modernizacji naszych dróg. Przebudowaliśmy 
drogę gminną w Dobrej, wspólnie z Powiatem Ła-
skim wybudowaliśmy chodnik na ulicy Zduńskiej 
w Marzeninie i - myśląc o przyszłości - przygoto-
waliśmy kolejne dokumentacje techniczne prze-
budowy dróg w Bilewie i Grabicy. Powiat we 
własnym zakresie dokonał kolejnych remontów 
dróg w Grabi, Rososzy i Korczyskach. Gminną 
Jednostkę Usług 
Komunalnych
wzbogaciliśmy
o nowy ciągnik, 
beczkę do czysz-
czenia drenaży
i wóz do przewo-
zu wody zdatnej 
do picia. Zakup 
ten był możliwy 
dzięki dotacji po-
zyskanej w ra-
mach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Nie 
zapomnieliśmy przy tym o inwesto-
waniu w działania wodno-kanaliza-
cyjne. W ramach budżetu gminy 
dotowaliśmy budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, wybu-
dowaliśmy sieć wodociągów w Brzeskach, do 
której docelowo przyłączy się około 40 nowych 
gospodarstw i z powodzeniem zabiegaliśmy
o pieniądze zewnętrzne w ramach Funduszu In-
westycji Strategicznych „Polskich Ład”. W ramach 
pierwszego rozstrzygniętego naboru funduszu 
otrzymaliśmy pozytywną decyzję o przyznaniu 
blisko 9-milionowego dofinansowania na realiza-
cję zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie Gminy Sędziejowice”. Mimo 
braku Funduszu Sołeckiego, w tym roku sporo 
działo się w obrębach sołectw. W Bilewie, Bro-

dach, Dobrej, Kustrzycach i Woli Wężykowej zre-
alizowano projekty w ramach tzw. grantów sołec-
kich. Niesamowite zajęcia dla mieszkańców 
zorganizowano w Kamostku za sprawą projektu 
realizowanego przez Stowarzyszenie „Sami Swoi”, 
a Marzenin nie zaznał nudy, ponieważ obszerną 
ofertę zapewniły UKS Sukces Marzenin i Zespół 
Szkół w Marzeninie w projekcie „List do kota”
realizowanego
w ramach Fun-
duszu Inicjatyw 
Obywatelskich.
   Poza tymi mi-
łymi i przyjem-
nymi chwilami, 
były i te trud-
niejsze. 9 lipca 
br. przez naszą 
gminę przeszła 
nawałnica. Skala zniszczeń, która nas dotknęła, do 
tej pory znana nam była tylko z filmów i repor-
taży. Pozrywane dachy, tysiące powalonych drzew 
i setki gospodarstw pozbawionych prądu. W tych 
dniach pokazaliśmy co oznacza solidarność ludz-
ka i jaki potencjał drzemie w naszych 11 jednost-
kach Ochotniczych Straży Pożarnych. Upo-

raliśmy się z tym w ekspresowym 
tempie, a ja z każdym dniem by-
łem bardziej dumny, że mam za-
szczyt kierować takim samo-
rządem, że mam zaszczyt repre-
zentować takich ludzi.  

   Mimo specy-
ficznego czasu 
nie poddaliśmy 
się. Byliśmy je-
dnym z nielicz-
nych samorzą-
dów, które zdo-
łały w tym ro-
ku zorganizo-
wać swoje świę-
to. MotoFolk 
2021 połączony 
z Gminno-Pa-

rafialnym Dożynkami przyciągnął do Grabna
tłumy. W okresie wakacji, wspólnie ze Stowarzy-
szeniem „Sędziejowice na Plus” zorganizowali-
śmy cykl bezpłatnych zajęć dla najmłodszych
w poszczególnych sołectwach. Ze względu na 
ogromne zainteresowanie podobna formuła poja-
wi się ponownie, już podczas najbliższych ferii zi-
mowych. 
   To wszystko i wiele innych, mniejszych, ale 
równie ważnych przedsięwzięć to efekt pracy wie-
lu osób, począwszy od zespołu Urzędu Gminy
w Sędziejowicach, pracowników wszystkich 

Rok pełen wrażeń

Ostatnie 12 miesięcy to była 
prawdziwa huśtawka.
Zakończenie ważnej inwestycji i udane 
święto gminne z jednej strony,
a z drugiej żywioł bez precedensu
i ogromne straty nim wywołane.
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Umowa na budowę oraz przebudo-
wę stacji uzdatniania wody w Sę-
dziejowicach wraz z instalacjami
i infrastrukturą techniczną podpisa-
na. Firma Ekoidea Tomasz Olek
z Radomia wykona prace do końca 
października 2022 roku.

- To jest inwestycja, na którą miesz-
kańcy gminy czekali od wielu lat. Je-
steśmy pragmatykami i zależy nam 
na sprawnej realizacji zamówienia. 
Woda jest podstawą naszej egzysten-
cji i trzeba mieć to cały czas na uwa-
dze w czasie trwania prac i mam 
nadzieję, że na koniec będziemy, mi-
mo że w maseczkach tego nie widać, 
równie uśmiechnięci, jak dziś rozpo-
czynając naszą współpracę – mówił 
podczas podpisywania umowy Da-

riusz Cieślak, Wójt Gminy Sędzie-
jowice.
   Ekoidea dokona modernizacji
i rozbudowy istniejącego budynku 
stacji uzdatniania wody oraz prze-
budowy ujęcia wody. Prace polegać 
będą m.in. na wyposażeniu dwóch 
studni głębinowych, montażu dwóch 
zbiorników terenowych o pojemno-
ści 150 tys. litrów każdy, budowie 
odstojnika wód popłucznych, budo-
wie neutralizatora oraz studni bez-
odpływowej, montażu filtrów od-
żelaziania oraz odmanganiania, cen-
tralnego aeratora powietrza, przewo-
dów technologicznych z rur ze stali 
kwasoodpornej oraz sprężarek
i dmuchawy powietrza.
   Inwestycja ma poprawić jakość 
wody w kranach na terenie gminy 
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Zawiązał się Społeczny Komitet 
Projektu „Ocalić od zapomnienia”, 
który skupia osoby pragnące upa-
miętnić Wojciecha Kabzę, postać, 
która odcisnęła stały znak w dzie-
jach Gminy Sędziejowice.

- Miło nam poinformować Państwa, 
iż w dniu 24 września 2021 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sędziejowicach odbyło się zebra-
nie organizacyjne osób zaintereso-
wanych koncepcją projektu „Ocalić 
od zapomnienia” – informuje Komi-
tet w swoim oświadczeniu. - Celem 
Komitetu jest upamiętnienie życia 
i działalności śp. Wojciecha Kabzy, 
wspaniałego człowieka, który tak 
wiele wniósł w rozwój i historię 
Szkoły Rolniczej oraz Gminy Sę-
dziejowice. Nie szczędził też sił, by 
nieść pomoc innym. Na spotkaniu 
powołano Społeczny Komitet Pro-
jektu pod nazwą „Ocalić od zapo-
mnienia”, zarząd oraz koordynatora 
projektu Panią Ewę Grusz-
czyńską a także zespoły, którym na-
kreślono cele szczegółowe – czyta-
my dalej.
   Komitet założył sobie główne cele 
oraz wstępny harmonogram, który 

przewiduje kulminację działań i wy-
darzenie podsumowujące w 2023 ro-
ku – na rok przed stuleciem szkoły 
rolniczej i w 160. rocznicę Bitwy 
pod Sędziejowicami.
   Osoby zainteresowane współpra-
cą z Komitetem oraz posiadające 
wspomnienia, fotografie lub inne 
materiały związane z Wojciechem 
Kabzą proszone są o kontakt pod 
numerem telefonu tel. 662 088 551 
lub 608 358 319.  

oraz zapobiec kłopotom z ciśnie-
niem w czasie jej największego roz-
bioru, czyli podczas letnich upałów. 
Całość prac będzie kosztowała 2,9 
mln zł i jest realizowana w ramach 
projektu pn.: „Poprawa funkcjono-
wania gospodarki wodno – ścieko-
wej na terenie Gminy Sędziejowice” 
z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.
   Sfinalizowanie inwestycji jest moż-
liwe dzięki deklaracji wsparcia przez 
niemal wszystkie sołectwa gminy, 
które przekażą na ten cel całość przy-
sługującego funduszu sołeckiego.

Ocalić od zapomnienia

Woda to podstawa – umowa podpisana

Urząd Gminy Sędziejowice nieczynny
w wigilię i 7 stycznia

Ze względu na odbiór dni wolnych ustawowo od pracy, 
Urząd Gminy Sędziejowice będzie nieczynny 24 grud-

nia 2021 r., oraz 7 stycznia 2022 r. Za utrudnienia przepraszamy. Za-
praszamy w pozostałe dni od godz. 7:30 do 15:30.

Szanowni Państwo,

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2021 roku.
W Urzędzie Gminy w Sędziejowicach trwa proce-
dowanie przyszłorocznego budżetu. Wójt Gminy 
Sędziejowice w ustawowym terminie (do 15 listopa-
da) przekazał Radzie Gminy projekt budżetu na 
2022 rok, oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 
na lata 2022 – 2034. Rada Gminy Sędziejowice na 
posiedzeniach komisji stałych zajmuje się analizą i opiniowaniem tych dwóch naj-
ważniejszych dla mieszkańców dokumentów.
   W kilku zdaniach omówię inwestycje naszej gminy planowane do realizacji
w przyszłym roku. Największym pod względem wartości zadaniem w 2022 ro-
ku będzie „Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach 
wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną”. Na realizację tego zadania zo-
stało przeznaczone 3 050 000 zł. W przyszłym roku zaplanowano również dwie 
inwestycje drogowe. Pierwsza to „Przebudowa drogi gminnej Siedlce – granica 
gminy Widawa – Józefów Widawski”. Jej wartość kosztorysowa to 150 000 zł. 
Drugim zadaniem drogowym wartym 348 000 zł. jest „Remont dróg dojazdo-
wych wewnętrznych w miejscowości Kustrzyce na długości 926 m.” Planowane 
jest także dofinansowanie w kwocie 20 000 zł. zadania „Zakup samochodu ra-
towniczo – gaśniczego dla KP PSP w Łasku”. W przyszłorocznym budżecie za-
planowano również dofinansowanie w wysokości 30 000 zł. rozbudowy 
pomieszczeń garażowych OSP w Bilewie, oraz przekazanie dotacji celowej w kwo-
cie 40 000 zł. na „Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku straż-
nicy OSP Brzeski”. W 2022 roku kontynuowany będzie program 
„Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sę-
dziejowice”, na który przeznaczymy 75 000 zł. Jednocześnie warto dodać, że pla-
nuje się wzrost kwoty jednostkowego dofinansowania budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków  do wartości 5 000 zł. Ostatnim planowanym zadaniem in-
westycyjnym jest „Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Grabica” w kwocie 
15 000 zł.           
   Na dzień dzisiejszy dwie komisje stałe, z trzech działających w składzie Rady 
Gminy Sędziejowice, zaopiniowały pozytywnie Projekt Budżetu Gminy Sędzie-
jowice na 2022 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sędziejowice na 
lata 2022 – 2034. Wyżej wymienione dokumenty ostatecznie zostaną poddane 
pod głosowanie na XXXVIII sesji Rady Gminy Sędziejowice, która została za-
planowana na dzień 29 grudnia 2021 roku.

Budżet 2022

Jarosław Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice 
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Radnym Rady Gminy Sędziejo-
wice został przedstawiony pro-
jekt planu finansowego na przy-
szły rok. Plan wydatków opiewa 
na kwotę blisko 32,5 mln zł, a in-
westycje początkowo szacowane 
są na 3 mln 728 tys. zł, przy czym 
w ciągu roku kwoty te wzro-
sną w związku z finansowaniem 
kolejnych zadań w ramach Pol-
skiego Ładu.
   Przedstawiamy zbiór infografik 
ilustrujących podstawowe liczby 
z projektu przyszłorocznego bu-
dżetu.

Projekt budżetu Gminy Sędziejowice na 2022 rok 

Plan wydatków

Oświata i wychowanie

Wzrost wkładu własnego w oświatę od 2019 r.

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

Klucze przekazane - oficjalne otwarcie przedszkola

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

Nowa siedziba Przedszkola Publicznego w Sędzie-
jowicach oficjalnie otwarta.  W uroczystościach 
udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz wojewódzkich, powiatowych, kuratorium 
oświaty oraz przedstawiciele ościennych samorzą-
dów.

Inwestycja kosztująca ponad 13 milionów złotych to 
nowoczesny, energooszczędny budynek z salami dla 
150 dzieci, pełnym zapleczem kuchennym i wielo-
funkcyjną salą, mogącą służyć jako obiekt widowi-
skowy. Wokół przedszkola znajdują się trzy place 
zabaw, obszerna piaskownica oraz tereny zielone, na 
których młodzi mieszkańcy gminy będą mogli rozładować 
dziecięcą energię i zawierać swoje pierwsze przyjaźnie.
   Nowe gminne przedszkole jest obiektem w standardzie 
budynku pasywnego. komfort termiczny zapewniają pa-
sywne źródła ciepła - użytkownicy, urządzenia elektrycz-
ne, czy promieniowanie słoneczne. Nowoczesny system 
wykorzystuje podgrzewane lub ochładzane powietrze ze-
wnętrzne, odzysk ciepła i odnawialne źródła 
energii – fotowoltaikę oraz pompy ciepła. 
Dzięki tym rozwiązaniom budynek wytwo-
rzy rocznie o ponad dziewięć ton mniej 
CO2, niż przy zastosowaniu ogrzewania wę-
glowego.
   Inwestycja otrzymała znaczące, bo wyno-
szące 6 milionów 800 tysięcy złotych dofi-
nansowanie z Funduszy Unii Europejskiej. 
Środki te zostały przekazane w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 
w Osi priorytetowej „Gospodarka niskoemi-
syjna”, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, 
Poddziałanie 4.3 Ochrona powietrza.

Gwiazdka dla Sylwka
Sylwester Kijański, muzyk, akordeonista, instruktor, animator kultury, od lat związany
z Gminą Sędziejowice i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sędziejowicach zapadł na stward-
nienie zanikowe – boczne i neuroboreliozę, które przerwały jego życiowe plany.

Sylwek potrzebuje wsparcia w drodze przez chorobę. Możesz pomóc wpłacając na konto 
Stowarzyszenia Sędziejowice na Plus
nr konta 20 9279 0007 0052 6063 2000 0010 z dopiskiem – Gwiazdka dla Sylwka


