
komendował Radzie Gminy Sędziejowice zwięk-
szenie maksymalnego dofinansowania do 5 tys. 
złotych.
   W 2021 roku dalszej poprawie uległy drogi na  
terenie naszej gminy. Wyremontowaliśmy ponad 
1,7 kilometrowy odcinek drogi gminnej w Dobrej 
oraz wspólnie z Powiatem Łaskim przebudowali-
śmy ulicę Zduńską w Marzeninie. Dzięki tej dru-
giej inwestycji powstał przede wszystkim nowy 
chodnik, który zapewni bezpieczeństwo pieszym 
na tym newralgicznym, odcinku dojazdowym do 
drogi ekspresowej S8. A to nie koniec dobrych in-
formacji. Kolejne inwestycje są już w trakcie reali-
zacji. 
   W 2022 roku nie zapomnimy również o obiek-
tach sportowych. Zrobię wszystko co w mojej 
mocy, żeby spiąć cały proces modernizacji stadio-
nu gminnego, ale i wyremontować wysłużony już 
obiekt w Marzeninie. Nie zapominając przy tym 
o obiektach lokalnych.

   To tylko te najważniejsze informacje i zapowie-
dzi z przełomu października i listopada. Przede 
mną, moim zespołem i Radą Gminy Sędziejowi-
ce, prace nad budżetem gminy na rok 2022. Mi-
mo trudnego momentu (wzrostu cen, nowa 
polityka fiskalna, przeniesienie programu 500+ 
do ZUS) zapewniam, że zrobimy co w naszej mo-
cy, żeby dalej był to budżet proinwestycyjny, któ-
rego głównym celem będzie spełnianie Waszych 
marzeń i budowanie nowoczesnej Gminy Sędzie-
jowice. 

Ponad trzydzieści lat temu przedszkole w Sędzie-
jowicach przyjęło dzieci w tymczasowej lokali-
zacji. Budynki przy gminnym stadionie już 
wtedy odbiegały od ogólnoprzyjętych wyobrażeń 
o przedszkolu. Przez trzy dekady warunkowo do-
puszczany obiekt był miejscem, w którym naj-
młodsi mieszkańcy gminy rozpoczynali swoją 
przygodę z edukacją.

W 2015 roku udało się wykonać krok rozpoczy-
nający zmiany – powstał projekt techniczny no-
woczesnego przedszkola, na jakie od dawna 
zasługiwały dzieci z Gminy Sędziejowice. W mar-
cu 2020 roku gmina zawarła umowę z wykonaw-
cą na budowę i wyposażenie nowego budynku. 
Dla mieszkańców gminy była to historyczna 
chwila, ale dla mnie i mojego zespołu również ol-
brzymie wyzwanie i zobowiązanie. Mimo róż-
nych zwrotów akcji, udało się nam zmater-
ializować coś, co w oczach niektórych wydawało 
się zadaniem z cyklu science fiction. 
   25 października nasi najmłodsi mieszkańcy we-
szli do obiektu, na który czekaliśmy wszyscy ty-
le lat. Inwestycja kosztująca blisko 13 milionów 
złotych to nowoczesny, energooszczędny budy-
nek z salami dla 150 dzieci, pełnym zapleczem ku-
chennym i wielofunkcyjną salą, mogącą służyć 
jako obiekt widowiskowy. Wokół przedszkola 
znajdują się trzy place zabaw, obszerna piaskow-

nica oraz tereny zielone, na których młodzi 
mieszkańcy gminy będą mogli rozładować dzie-
cięcą energię i zawierać swoje pierwsze przyjaźnie.
Nowe gminne przedszkole jest obiektem w stan-
dardzie budynku pasywnego. Nowoczesny sys-
tem wykorzystuje podgrzewane lub ochładzane 
powietrze zewnętrzne, odzysk ciepła i odnawial-
ne źródła energii – fotowoltaikę oraz pompy cie-
pła. Dzięki tym rozwiązaniom budynek 
wytworzy rocznie o ponad dziewięć ton mniej 
CO2, niż przy zastosowaniu ogrzewania węglo-
wego. Inwestycja otrzymała znaczące, bo wyno-
szące 6 milionów 800 tysięcy złotych dofinan-
sowanie z Funduszy Unii Europejskiej.

   To jednak nie koniec ważnych inwestycji.
W ostatnich dniach października, gdy nasze dzie-
ci rozpoczynały swój drugi tydzień w nowym 
przedszkolu, dostaliśmy informację, że w ramach 
Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” 
otrzymamy blisko 9 milionów złotych na popra-
wę gospodarki wodno-ściekowej. Naszej gminie 
jeszcze nigdy nie przyznano tak wysokiej dotacji 
zewnętrznej.
   Dzięki tym pieniądzom, w ciągu najbliższych 
dwóch lat uzbroimy w wodę i kanalizację tereny 
inwestycje w Bilewie, Marzeninie i Pruszkowie. 
Dodatkowo poprowadzimy dalej sieć kanalizacyj-
ną w kierunku Pruszkowa, zmodernizujemy 
mniejsze elementy sieci wodociągowej i pozbę-
dziemy się rur azbestowych w Podulach. Bogatsi 
o doświadczenia z pierwszej edycji programu, 
przygotowujemy już kolejne wnioski, które skła-
dać będziemy do następnych edycji „Polskiego Ła-
du”. W nich na swoją szansę czekają tak ważne 
zadania jak: rozbudowa szkoły w Marzeninie, dal-
sze remonty dróg gminnych oraz inwestycje w in-
frastrukturę kulturalną i sportową.  
   Kluczową inwestycją 2022 roku będzie również 
długo wyczekiwana rozbudowa Stacji Uzdatnia 
Wody w Sędziejowicach. Przedsięwzięcie, na któ-
rego realizację pozyskaliśmy ponad 1,3 miliona 
złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, ma zapewnić nam stabilne dostawy wody 
w momentach jej największego rozbioru w okre-
sach letnich. Wielkie podziękowania dla wszyst-
kich sołectw, które swój Fundusz Sołecki 
przekazały na realizację tej inwestycji. Podjęcie ta-
kiej decyzji świadczy o Waszej odpowiedzialno-
ści za budżet gminy i realizację kolejnych, 
ambitnych przedsięwzięć. 
   Przy tych dużych zadaniach wodno-kanalizacyj-
nych nie zapomnimy o mniejszych potrzebach. 
W 2022 roku zamierzamy kontynuować program 
dotowania przydomowych oczyszczalni ścieków 
w nieco korzystniejszej dla Was formule. Będę re-

�W ostatnich dniach października, gdy 
nasze dzieci rozpoczynały swój drugi 
tydzień w nowym przedszkolu, dostaliśmy 
informację, że w ramach Funduszu 
Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” 
otrzymamy blisko 9 milionów złotych na 
poprawę gospodarki wodno-ściekowej.
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Przedszkole, kolejne cele i rekordowe 9 milionów złotych dotacji
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Boisko wielofunkcyjne na Stadionie 
Gminnym w Sędziejowicach już do 
dyspozycji mieszkańców. Amatorzy 
siatkówki, koszykówki, piłki ręcz-
nej i nożnej mogą bez ograniczeń 
uprawiać swoje ulubione dyscypli-
ny na obiekcie z nawierzchnią po-
liuretanową.

Na inaugurację obiektu rozegrany 
został turniej koszykówki 3x3 zor-
ganizowany przez Sędziejowicki Ba-
sket. W otwarciu udział wzięli 
parlamentarzyści, a oprawę arty-
styczną przygotował Gminny Ośro-
dek Kultury w Sędziejowicach.   

   Boisko ma wymiary 44 x 32 me-
try, z trzech stron otoczone jest pił-
kochwytami. Wymalowane linie 
oraz kolorowe pola wyznaczające 
place do gry pozwalają na równo-
czesną grę na dwóch boiskach w ko-
szykówkę lub siatkówkę. Roz-
grywka w piłkę ręczną lub nożną 
zajmie całe boisko. To kolejny ele-
ment modernizacji Gminnego Sta-
dionu. Wejście na obiekt nie jest
w żaden sposób ograniczone. Dla 
mieszkańców dostępna jest obecnie, 
poza nowym boiskiem wielofunk-
cyjnym bieżnia i boisko do plażowej 
piłki siatkowej. 

Nowe boisko wielofunkcyjne - idziemy na stadion!
www.gminasedziejowice.eu

Szanowni Państwo,

od maja bieżącego roku mieszkańcy Gminy Sę-
dziejowice płacą miesięcznie 30 zł od osoby za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbie-
ranymi i odbieranymi w sposób selektywny 
oraz 60 zł od osoby jeśli właściciel nieruchomo-
ści nie zbiera odpadów w sposób selektywny. 
Rada Gminy Sędziejowice podejmując tę trudną decyzję miała na celu zapew-
nienie zbilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, usta-
wowy wzrost częstotliwości odbioru odpadów komunalnych i świadomość, że 
wysokość faktur z miesiąca na miesiąc rośnie, oraz dwukrotną zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych w miesiącach maju i październiku gdzie  sama zbiórka
w/w odpadów w jednym miesiącu kosztuje nas około 100 000 zł. Dziś po prze-
analizowaniu faktur za dziewięć miesięcy br. Gmina Sędziejowice zapłaciła za 
odbiór odpadów komunalnych 1 322 670,94 zł. W budżecie na 2021 rok zapla-
nowaliśmy na ten cel 1 700 000 zł. Po przeprowadzeniu symulacji (zakładając, 
że trzy ostatnie faktury br. będą na tym samym poziomie jak w analogicznych 
miesiącach, biorąc pod uwagę częstotliwość odbioru i zbiórkę odpadów wielko-
gabarytowych w październiku) wynika, że całkowity koszt odbioru odpadów ko-
munalnych w 2021 roku wyniesie 1 852 670,94 zł. Jak łatwo policzyć w budżecie 
zabraknie około 152 000 zł. Jednocześnie po stronie dochodów z opłat za odbiór 
odpadów na dzień 30.06.2021r. mieszkańcy naszej gminy mają zaległości w wy-
sokości 46 624,78 zł. Mając na uwadze powyższe wnioski Wójt Gminy Sędziejo-
wice podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli. W październiku pracownicy 
Urzędu Gminy przeprowadzili kontrolę firmy zajmującej się odbiorem odpadów 
komunalnych. W ramach kontroli zostały zważone śmieciarki przed wjazdem 
na teren gminy i po zakończeniu odbioru, oraz trasa przejazdu. W tym samym 
miesiącu również zostały poddane kontroli losowo wybrane posesje. Pracownicy 
sprawdzili czy odpady komunalne są segregowane w właściwy sposób, oraz czy 
właściciele domów jednorodzinnych, którzy zadeklarowali kompostowanie bio-
odpadów posiadają przydomowe kompostowniki. Wójt Gminy Sędziejowice na 
listopadowym posiedzeniu Komisji Budżetu Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
złoży sprawozdanie Radnym Rady Gminy z wyników przeprowadzonej kontroli.

Wspólnie zastanowimy się - co dalej?

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
– co dalej?

Jarosław Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice 

Ponad pół kilometra nowego chod-
nika powstało przy ulicy Zduńskiej 
w Marzeninie. Wspólna inwestycja 
Gminy Sędziejowice i Powiatu Ła-
skiego w bezpieczeństwo pieszych 
kosztowała prawie 680 tys. zł.

Chodnik ma szerokość dwóch me-
trów i biegnie po jednej stronie uli-
cy na dystansie 570 metrów.  Roz-
poczyna się przy węźle trasy S8 po 
zachodniej stronie ulicy, po czym 
przenosi się na wschodnią stronę,
a kończy przy ośrodku zdrowia
w Marzeninie.
   - Ten odcinek drogi był bardzo 
niebezpieczny. Kierowcy nie zawsze 
jeździli z odpowiednią prędkością,
a po tej drodze poruszają się dzieci 
w drodze do szkoły. Szczęśliwie nie 
doszło do żadnej tragedii. Wiedząc 
jaki tam jest ruch od powstania wę-
zła, to należy to traktować w kate-
gorii cudu – mówi Dariusz Cieślak, 
wójt Gminy Sędziejowice. 

   Poza chodnikiem w ramach inwe-
stycji powstało nowe oznakowanie 
oraz wyspowe progi zwalniające, 
które mają zredukować prędkość 
pojazdów w okolicach przejść dla 
pieszych do 30 km/h. Jezdnia ma 
5,65 m szerokości na całej długości 
przebudowanego odcinka drogi.
   Inwestycja zrealizowana została 
przez Powiat Łaski przy wsparciu fi-
nansowym Gminy Sędziejowice. 
Łączny koszt to 680 tys. zł, przy 
czym 300 tys. zł to pieniądze z bu-
dżetu gminy. Wykonawcą była fir-
ma MARTOM ze Zduńskiej Woli.

Bezpieczna droga do szkoły

ZIT to skrót od powołanego w Sieradzu Związku Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych. W jego skład weszło 10 gmin, w tym Gmina Sędziejowice.
Dzięki porozumieniu gminy członkowskie mogą korzystać ze wsparcia finan-
sowego na wspólne projekty – choćby na transport publiczny czy poprawę 
stanu środowiska przyrodniczego. ZIT umożliwi korzystanie ze wsparcia fi-
nansowego na wspólny transport publiczny czy poprawę stanu środowiska 
przyrodniczego. Porozumienie zostało podpisane 8 października 2021 r.

Porozumienie ZIT podpisane
Fot. Urząd Miasta Sieradz
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od Zduńskiej Woli. W lutym 1945 r. dokonano 
ich ekshumacji. Dzięki poszukiwaniom rodzin 
pomordowanych, okazało się, że spoczywały tam 
zwłoki ofiar egzekucji w Sieradzu, choć nie zga-
dzała się liczba ciał – w mogile znaleziono ich 
dwadzieścia. Ekshumowanych złożono do tru-
mien i pochowano na cmentarzu przy ul. Łaskiej 
w Zduńskiej Woli. Jedynie żona zastrzelonego 
Czesława Okońskiego wystarała się o to, by trum-
na z jego szczątkami spoczęła na cmentarzu para-
fialnym w Sieradzu.
   Prowadzone w latach 60. XX w. przez Okrę-
gową Komisję Badań Zbrodni Hitlerowskich
w Łodzi śledztwo, pozwoliło zebrać zeznania 
świadków tamtych wydarzeń i ustalić, że w lesie 
w Piaskach pochowano ciała ofiar dwóch egze-
kucji - tej z Sieradza oraz tej z Woli Marzeńskiej. 
Do dziś udało się ustalić jedynie nazwiska stra-
conych na sieradzkim stadionie. Nadal jednak nie 
znamy nazwisk rozstrzelanych w lesie w Woli 
Marzeńskiej.
   W miejscu pierwotnego pochówku ofiar w Pia-
skach stanął pomnik, jednak zawierający błędy 
historiograficzne. Z inicjatywą wymiany błędnej 
tablicy, odnowienia pomnika i montażu tablicy 
edukacyjnej – w 80. rocznicę egzekucji – wyszedł 
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Wo-
li, który przy pomocy i zaangażowaniu Nadle-
śnictwa Kolumna, zorganizował 16 września 
2021 r. uroczystości upamiętniające ofiary nie-
mieckich zbrodni. Organizacja w ostatnim cza-
sie podjęła również działania zmierzające do 
ustalenia personaliów dziesięciu nieznanych ofiar 
z Woli Marzeńskiej, próbując nakłonić Instytut 
Pamięci Narodowej do wznowienia śledztwa. 

oprac. Dariusz Mikołajczyk, Jarosław Stulczewski 
(Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli)

   Od pierwszych dni II wojny światowej polity-
ka niemiecka wobec społeczeństwa polskiego na 
ziemiach wcielonych do III Rzeszy miała niezwy-
kle represyjny charakter. Jedną ze służących temu 
metod była eksterminacja elit polskich. W egze-
kucjach i obozach koncentracyjnych mordowano 
wielu Polaków. Na ziemiach wcielonych do Rze-
szy w pierwszych miesiącach swych rządów 
Niemcy rozstrzelali ok. 40 tys. osób. Poprzez po-
wszechny terror ludzie odczuwali stały strach 
przed śmiercią.
   Za działalność sabotażową polskiego podziemia, 
17 września 1941 r. władze okupacyjne zarządzi-
ły dwie publiczne egzekucje na terenie powiatu 
sieradzkiego i łaskiego. Poprzedziły je pożary sto-
gów zboża w sierpniu i wrześniu 1941 r., podpa-
lone umyślnie przez Polaków w majątkach 
zarządzanych przez Niemców w Męckiej Woli 
(gm. Wojsławice, pow. Sieradz) oraz w Woli Ma-
rzeńskiej (gm. Pruszków, pow. Łask). Policja hi-
tlerowska przeprowadziła śledztwo w tej sprawie, 
przesłuchując wiele osób i dokonując masowych 
aresztowań. W odwecie za zaistniałe podpalenia, 
na rozkaz gaulaitera Kraju Warty Arthura Greise-
ra, Gestapo w Łodzi jednego dnia rozstrzelało na 
terenie dwóch powiatów łącznie dwadzieścia osób.
   Egzekucja w Woli Marzeńskiej stanowiła odwet 
za pożar czterech stogów zboża w miejscowym 
majątku w sierpniu 1941 r. W nocy 31 sierpnia, 
żandarmi z posterunku w Marzeninie i okolicz-
nych posterunków aresztowali co najmniej
stu Polaków, przede 
wszystkim z wiosek: 
Bilew, Pruszków, Się-
ganów, Zielęcice, Ma-
rzenin, Niecenia. 
Aresztowanych prze-
trzymywano kilka 
dni w posterunku 
żandarmerii w Marze-
ninie, przesłuchując 
ich, po czym więk-
szość została zwolnio-
na, natomiast dziesię-
ciu: Telesfora Florcza-
ka z Bilewa, Jana Lu-
dwisiaka z Pruszkowa, Władysława Urbaniaka
z Sięganowa, Stanisława Pacha z Zielęcic, Józefa 
Bąka z Nieceni, Adama Skwarneckiego z Bilewa, 
Franciszka Sagana z Pruszkowa, Mariana Junga
z Pruszkowa, Stanisława Koseckiego z Marzeni-
na, Stanisława Szubańskiego z Bilewa, zatrzyma-
no i przewieziono do Rozszerzonego Więzienia 
Policyjnego na Radogoszczu w Łodzi. Przez cały 
ten czas, wszyscy byli szczególnie bici i maltreto-
wani. Każdemu z więźniów namalowano czerwo-
ną farbą krzyż na plecach ubrania, a wachmani
z załogi więzienia oświadczyli im, że będą strace-
ni. Rano 17 września 1941 r. dziewięciu z nich 
(oprócz współwłaściciela Wytwórni Gazy Młyń-
skiej w Pruszkowie - Mariana Junga, który został 

Rozstrzelani w Woli Marzeńskiej, pochowani w Piaskach

zwolniony tylko przez to, że wspólnikiem jego 
firmy był Niemiec Herman Schulte) zostało wsa-
dzonych na ciężarówkę i przewiezionych do wię-
zienia przy ul. Kopernika. Tam załadowano 
kolejnych dziesięciu nieznanych z imienia i nazwi-
ska osadzonych, którym przed umieszczeniem na 
ciężarówce Niemcy wymalowali na plecach krzy-
że. Wszystkich razem przywieziono do Woli Ma-
rzeńskiej. Aresztowanych rolników z powiatu 
łaskiego wyładowano na skraju lasu, zaś osadzo-

nych z ul. Kopernika 
zawieziono kilka me-
trów dalej. Odczyta-
no wyrok, po czym 
na oczach miejscowej 
ludności stracono 
dziewięciu niezna-
nych więźniów z Ko-
pernika. Dziesiąta 
ofiara przeznaczona 
do rozstrzelania, zma-
rła przed egzekucją
w wyniku wcześniej-
szego pobicia. Ciała 
załadowano na cięża-

rówkę i wywieziono do Sieradza. Pozostałe oso-
by zwolniono do domu.
   Identyczne podłoże miała publiczna egzekucja 
na stadionie w Sieradzu. 17 września 1941 r. trzech 
żandarmów odczytało nazwiska dziesięciu osa-
dzonych, po czym przewieziono ich powiązanych 
drutem za ręce po pięciu, na stadion w Sieradzu 
(obecnie teren MOSiR-u). Na oczach wielu miesz-
kańców Sieradza i okolicznych wiosek pluton eg-
zekucyjny dokonał ich rozstrzelania.
   Dzięki zeznaniom mieszkanek Zduńskiej Wo-
li, Anny Kubiak i Antoniny Kujawskiej, udało się 
zaraz po zakończeniu okupacji niemieckiej odna-
leźć miejsce spoczynku zamordowanych osób
w lesie niedaleko miejscowości Piaski na południe 

   Za sprawą Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli ruszyły starania o ustalenie tożsamości rozstrzelanych w lesie
w Woli Marzeńskiej. 17 września 1941 roku okupanci przeprowadzili na oczach mieszkańców okolicznych miejscowości 
pokazową egzekucję dziewięciu nieznanych z imienia i nazwiska więźniów. Straceni zostali pochowani potajemnie
w lesie kilkanaście kilometrów dalej w miejscowości Piaski. Niedawno odbyła się tam uroczystość upamiętniająca ofia-
ry oraz odsłonięto tablicę informacyjną, z której można się dowiedzieć więcej na temat zaszytego w lesie pomnika.   

Pomnik w Woli Marzeńskiej to główne miejsce kultu ofiar 
II wojny światowej w Gminie Sędziejowice 

16 września tego roku odbyły się uroczystości w lesie w miejscowości Piaski, gdzie pochowane zostały ofiary dwóch 
hitlerowskich egzekucji, w tym rozstrzelanych w Woli Marzeńskiej
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Komunikaty o awariach, planowanych utrudnieniach drogowych, nowościach z życia gminy bezpośrednio na Twój telefon lub e-mail.

Dwa dni dobrej zabawy w akompaniamencie ryku mo-
tocyklowych silników oraz dobrej muzyki – tak wyglądał 
tegoroczny MotoFolk w Gminie Sędziejowice. Impreza 
odbyła się pod hasłem „Powrót do korzeni”, a to dlatego, 
że gospodarzem było Grabno, gdzie zloty motocyklowe 
mają tradycję sięgającą nawet 30 lat wstecz. Drugi dzień 
wydarzenia był już znacznie mniej „moto”, a bardziej 
„folk”. W niedzielę 5 września w Grabnie odbyły się bo-
wiem dożynki Gminy Sędziejowice.

MotoFolk 2021/Dożynki Gminne

Bitwa pod Sędziejowicami - powrót
Po rocznej przerwie w Sędziejowicach ponow-
nie zabrzmiał huk wystrzałów i bojowe okrzy-
ki. Na terenie Zespołu Szkół Rolniczych odbyła 
się rekonstrukcja historyczna, podczas której od-
twarzane były wydarzenia z bitwy, która odby-
ła się tutaj 158 lat temu.
Widowisko, przygotowane przez grupę Złoty 
Krzyż ze Zduńskiej Woli, składało się z czterech 
aktów. Widowni przybliżone zostało tło histo-
ryczne powstania styczniowego, można było zo-
baczyć stroje i sprzęty charakterystyczne dla tego 
czasu, narratorzy przybliżali kontekst historycz-
ny, zaprezentowany został też sprzęt wojskowy 
z czasów powstania. 

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


