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Rekordowe 19 513,18 zł udało się zebrać podczas 
tegorocznego 30. finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Gminie Sędziejowice.
- To łączna suma zbiórki prowadzonej przez wo-
lontariuszy, wpłat online, zabawy „Daję więcej!” 
i „fantówki”, którą przeprowadziliśmy w Gmin-
nym Ośrodku Kultury – wyjaśnia Izabela Kuź-
niak, szefująca sędziejowickim sztabem. 

Wynik jest tym bardziej imponujący, że rok był 
trudny. Poza kryzysem wywołanym pandemią
i galopującą inflacją, mieszkańcy gminy dotknię-
ci zostali też niszczycielską wichurą, która poczy-
niła w lipcu 2021 ogromne szkody. - Serdecznie 
dziękuję wszystkim wolontariuszom i osobom 
wspierającym zbiórkę pieniędzy, a przede wszyst-
kim darczyńcom, którzy przekazali pieniądze na 

Sędziejowice na plus - wspólnie zmieniamy gminę

Rekordowa zbiórka na WOŚP

Stowarzyszenie Sędziejowice na plus powołane 
zostało przez młodych, chcących zmienić coś
w swojej gminie społeczników w lutym 2019 r. 
Już pierwszego dnia ustalone zostały cele, w tym 
najważniejszy, czyli pozyskiwanie środków na 
realizację zadań oraz organizację wydarzeń, któ-
rych wspólnym mianownikiem ma być integra-
cja społeczności lokalnej i poprawa wizerunku 
Gminy Sędziejowice.

Jednym z pierwszych projektów i jak się później 
okazało, niezwykle udanym, była personalizacja 
przystanków autobusowych przy drodze woje-
wódzkiej nr 481”, zrealizowana w ramach Budże-
tu Obywatelskiego „Łódzkie na PLUS”. Zadanie 
polegało na wykonaniu murali związanych tema-
tycznie z gminą na przystankach znajdujących się 
przy drodze woj. nr 481. Przystanki otrzymały 
nowe życie i stały się nie tylko przyjemnymi miej-
scami oczekiwania na autobusy, ale i nośnikami 
promocyjnymi okolicy. Kwota przedsięwzięcia 
wyniosła 40 tys. zł.

Jeszcze tego samego roku Stowarzyszenie wraz
z Urzędem Gminy Sędziejowice współorganizo-
wało trzy duże wydarzenia dla mieszkańców.
W czerwcu 2019 r. odbyło się święto gminy, któ-
re od bieżącego roku zyskało oficjalną nazwę - 
„MotoFolk Sędziejowice”. Przygotowanych zo-
stało mnóstwo atrakcji rozłożonych na dwa dni. 
Odbył się Piknik Motocyklowy, w ramach które-
go przez teren gminy przejechała Parada Motocy-
klowa. Zorganizowano Otwarte Mistrzostwa
w Armwrestlingu, Przegląd Zespołów Rozryw-
kowych i koncerty. Wydarzenie stało się jedną
z głównych atrakcji gminy i jest kontynuowane 
jako coroczny element jej promocji.

Drugim dużym wydarzeniem zainicjowanym 
przez „Sędziejowice na plus” była rekonstrukcja 
bitwy pod Sędziejowicami w 156. rocznicę histo-
rycznego wydarzenia. Grupa rekonstrukcyjna 
„Złoty Krzyż” ze Zduńskiej Woli przedstawiła 
ostatni epizod z potyczki, w której naprzeciwko 
polskich powstańców stanęło kilkudziesięciu ro-
syjskich żołnierzy z doborowego szwadronu hu-
zarów grodzieńskich. Bitwa pod Sędziejowicami 
była jednym z nielicznych starć z okresu Powsta-
nia Styczniowego 1863 r., które zakończyło się 
zwycięstwem dla oddziałów polskich.

Pod koniec roku, tuż przed Świętami Bożego Na-
rodzenia, odbył się też pierwszy Sędziejowicki 
Kiermasz Bożonarodzeniowy. Mieszkańcy i przy-
byli goście mogli poczuć magię zbliżających się 
świąt i zaopatrzyć we wszelkiego rodzaju przy-
smaki i ozdoby świąteczne.

Ponadto Stowarzyszenie współorganizowało lub 
wspomagało szereg innych wydarzeń, które od-
bywały się tego roku na terenie Gminy Sędziejo-
wice, m.in.: Zaduszki Artystyczne, organizowane 
przez parafię pw. św. Marii Magdaleny i Św. Kle-
mensa w Sędziejowicach, Święto Niepodległości, 
w ramach którego odbyła się I edycja Sędziejowic-
kiego Biegu Niepodległości czy Sędziejowicki 
Dzień Koszykówki, w trakcie którego zorgani-
zowano I Otwarty Turniej 3x3 o Puchar Wójta 
Gminy Sędziejowice. Imprezę zainicjował klub 
koszykarski Sędziejowicki Basket.

Niestety w kolejnym roku, ze względu na wy-
buch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, więk-
szość wydarzeń została odwołana lub przełożona. 
Jednak w ramach obowiązujących restrykcji i pa-
nującego reżimu sanitarnego udało się zorganizo-
wać kilka mniejszych przedsięwzięć. Odbyły się 
m.in.: sołecki turniej piłki siatkowej oraz piłki 
nożnej, Letnie Kino Plenerowe, pokaz filmu 
„Ułaskawienie”, Gminne Forum Na Rzecz Mło-
dych czy spływy kajakowe na rzece Grabi.

W 2021 roku wrócił „MotoFolk” i rekonstrukcja 
Bitwy Pod Sędziejowicami. Stowarzyszenie ruszy-
ło też z nowymi aktywnościami dla mieszkańców, 
szczególnie tych najmłodszych. Seria spotkań „Wa-
kacje na plus”  odwiedziła 14 sołectw w gminie, 
za każdym razem przynosząc dzieciom rozryw-
kę, konkursy z nagrodami, zabawy z animatora-
mi i spotkania z ciekawymi ludźmi. We wrześniu 
2021 roku odbył się też współorganizowany przez 
Stowarzyszenie Amatorski Turniej Piłki Siatko-
wej. Akcja „Wakacje na plus” były na tyle udana, 
że została ponowiona w zimowej wersji jako „Fe-
rie na plus” w lutym 2022 roku. Tym razem do 
udziału zgłosiło się sześć sołectw. Wieść niesie, że 
pod koniec sierpnia gmina ponownie zorganizu-
je przy udziale „plusa” rekonstrukcję Bitwy pod 
Sędziejowicami, a we wrześniu odbędzie się kolej-
ny MotoFolk. A to tylko niektóre z planów Sto-
warzyszenia na ten rok.    

Stowarzyszenie ponadto wielokrotnie włączało się 
w akcje charytatywne i pomocowe oraz konkur-
sy, w tym m.in.: zbiórkę pieniędzy dla mieszkań-
ców po nawałnicy z lipca 2021 r., zbiórki 
pieniędzy dla WOŚP, czy ostatnio zbiórkę darów 
dla uchodźców z Ukrainy.

WOŚP dla zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci – dodaje 
Izabela Kuźniak.

Zdjecia Agnieszka Kapuscińska
    



żykowa, dzięki którym dzieci ma-
ją zapewniony dzień wypełniony 
zabawami na dmuchanym zamku, 
zajęciami integracyjnymi i sporto-
wymi, pełen smakołyków i pre-
zentów. W 2021 roku stowa-
rzyszenie włączyło się też w inicja-
tywę „Wakacje na plus” z zajęcia-
mi i atrakcjami dla najmłodszych.

W 2021 roku mieszkańcy sołectwa 
wraz z członkiniami stowarzysze-
nia postanowili dokonać wpisu do 
Krajowego Rejestru Gospodyń 
Wiejskich. To pozwoli na staranie 
się o kolejne fundusze. Koło Go-
spodyń Wiejskich pozyskało osiem 
tysięcy złotych w Narodowym 
Programie Szczepień przeciw Co-
vid-19 „Promocja Szczepień”.
W ramach tego programu odbyło 
się spotkanie wypełnione atrakcja-
mi dla młodszych i starszych miesz-
kańców sołectwa z możliwością 
zaszczepienia się. KGW otrzyma-
ło również kwotę pięciu tysięcy 
złotych  z Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa,

co pozwoliło na 
wzbogacenie wy-
posażenia Domu 
Ludowego.

Również w 2021 
roku pozyskano 
dotacje celową
z budżetu Woje-
wództwa Łódz-
kiego w ramach 
małych projektów 
w sołectwach. 
Tym razem temat 
projektu brzmiał 

„Przystań Zdrowie”. Udało się 
zdobyć finanse na zakup sprzętu 
sportowego i dokonania uroczyste-
go otwarcia siłowni na powietrzu 
z poczęstunkiem dla uczestników.

Ponadto stowarzyszenie bierze ak-
tywny udział w dożynkach gmin-
nych połączonych z gminnym 
świętem Motofolk i innych impre-
zach na terenie gminy. KGW przy-
gotowuje lokalne smakołyki na 
wiejski stół dożynkowy. Mieszkań-
cy korzystają z wyjazdów tury-
stycznych, jak na przykład w roku 
2021 wyjazd do Warszawy czy 
wyjazdy do kina na nowości fil-
mowe.

Dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców w głosowaniu na Budżet Oby-
watelski Województwa Łódzkiego, 

Stowarzyszenie Sołectwa Grabi-
ca powstało w 2012 roku aby 
prowadzić działalność dobro-
czynną, kulturalną i edukacyjną. 
Od blisko dziesięciu lat zajmuje 
się organizowaniem imprez, wy-
darzeń, wyjazdów i innych ak-
tywności na rzecz mieszkańców 
gminy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem społeczności lokalnej wsi 
Grabica i Wola Wężykowa
w każdym wieku.

Stowarzyszenie do realizacji swoich 
zadań stara się o pozyskiwanie fun-
duszy zewnętrznych, grantów, bie-
rze udział w konkursach i naborach 
wniosków. Za każdym razem ze 
staraniami aby pozyskać fundusze 
na urozmaicenie działań na rzecz 
mieszkańców oraz rozbudowę i do-
posażenie Domu Ludowego.

Już w latach 2013-2014 roku udało 
się pozyskać blisko 12 tysięcy zło-
tych w konkursie grantowym 
„Działaj Lokalnie” w projektach 
„Sołectwo Grabica Nasza Mała Oj-

czyzna” i „Tradycje i obyczaje łą-
czą  pokolenia”. W ramach 
projektów były zorganizowane 
warsztaty kulinarne „Wiejskie sma-
ki”, „Zdrowe żywienie zawsze
w cenie” i „Tradycje bożonarodze-
niowe”. Z tych samych środków 
został również zorganizowany pik-
nik rodzinny połączony z konkur-
sem fotograficznym z nagrodami. 
Pozyskane pieniądze pozwoliły 
też  zorganizować piknik „Ziem-
niak jako alternatywa pustych pó-
łek w czasach przed 1989 roku”
i spotkanie mikołajkowe „Mikołaj-
ki wczoraj i dziś”.

Stowarzyszenie pamięta o dzie-
ciach. Od roku 2019 podejmuje 
działania związane z organizowa-
niem Dnia Dziecka dla mieszkań-
ców wsi Grabica i Wola Wę-
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projekt stowarzyszenia „Oszczę-
dzając wodę, chronisz przyrodę” 
zdobył 40 tysięcy złotych na sze-
reg atrakcji połączonych z eduka-
cją ekologiczną w 2022 roku.

Plany na przyszłość to kolejne 
działania na rzecz lokalnej społecz-

ności i pozyskiwanie funduszy na 
ich finansowanie. Ścisła współpra-
ca z KGW, gminą, lokalnymi sa-
morządami i organami woje-
wódzkimi – razem, dla dobra 
mieszkańców.   

STOWARZYSZENIE SOŁECTWA GRABICA
– razem dla mieszkańców 



mieszkańcom, którzy z różnych 
względów nie mają funduszy lub 
możliwości wybrać się do okolicz-
nych miast, bogatych w tego typu 
oferty.
   Zasięg oddziaływania poszerzył się 
i dzięki współpracy z Powiatem Ła-
skim w 2020 r udało się zorganizo-
wać amatorski Turniej Piłki Siatko-
wej Plażowej, który już na stałe wpi-
sał się w program lokalnych imprez.
   Wakacje 2021 były intensywne 
pod względem prac porządkowo-
remontowych, ale i bogate w spo-
tkania rekreacyjne takie jak: ogni-
sko, wycieczka rowerowa, kino na 
leżakach, Dzień dziecka z warszta-
tami pt „Jak powstaje czekolada”. 

Dzięki pozyskanym środkom z Urzę-
du Marszałkowskiego w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego Wojewódz-
twa Łódzkiego 2021, mogli doposa-
żyć plac i zorganizować szereg im-
prez oraz konkurs na ekologiczną 
torbę, spotkania z kulturą i lokalny-
mi doradcami z różnych dziedzin 
życia.

Oprócz tego, że pozyskują niema-
łe środki z różnych źródeł wspiera-
jących NGO, a następnie inwestują 
w lokalne centrum spotkań i roz-
rywki, potrafią także podzielić się 
dobrem przy różnych okazjach jak 
np. Koncert charytatywny „Gwia-
zdka dla Sylwka”, który odbył się 
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Pierwszy wielki projekt tej grupy 
zapaleńców w roku 2018 zaowoco-
wał okazałą altaną w centralnym 
punkcie wsi, która od tamtej pory 
jest ulubionym miejscem spotkań 
wszystkich grup wiekowych. Natu-
ralną koleją rzeczy, było oficjalne 
zawiązanie i zarejestrowanie Stowa-
rzyszenia Sami Swoi w roku 2019. 
Pozwoliło to rozwinąć współpracę 
z innymi instytucjami, które chęt-
nie wspierają lokalną pomysłowość 
i zaangażowanie, pozyskać fundu-
sze z innych źródeł niż rodzima 
nadwyrężona gmina. Po drodze, 
świadomość i odwaga w działaniu 
członków stowarzyszenia wzrosła 
na tyle, że pokusili się o podniesie-
nie kwestii patriotycznych. Nabra-
li chęci na kultywowanie, oprócz 
lokalnej, także i naszej narodowej 
tradycji, rozważanie historii, upa-
miętnianie bohaterów. Owocem te-
go był „Rodzinny Piknik Mili-
tarny”, który swoim zasięgiem ob-
jął Powiat Łaski. 

Od tej pory machina ruszyła. Przy 
ścisłej współpracy i nieprzerwanym 
dialogu z UG w Sędziejowicach 
udało się przeprowadzić szereg 
prac, które doprowadziły do upięk-
szenia i zabezpieczenia placu sołec-
kiego (montaż ogrodzenia, ścieżki, 
trawnik i drobna architektura), po-
wstania boiska piaskowego do piłki 
siatkowej i przyjaznej ogólnodo-
stępnej infrastruktury. Pieniądze 
pozyskane od sponsorów, podczas 
pikników, Festiwalu Ciast czy do-

żynek zawsze były inwestowane
w tę przestrzeń oraz pozwoliły np. 
doposażyć kuchnię w budynku 
OSP. Najważniejsze do czego dążą, 
to umożliwienie dostępu do rozry-
wek sportowych czy kulturalnych 
jak fitness, kino na leżakach itp. 

Sami Swoi – energia nie do zatrzymania

5 grudnia 2021, gdzie wspaniałe go-
spodynie z Kamostka i okolic po-
mogły urządzić kawiarenkę, z któ-
rej cały dochód został przeznaczo-
ny na szczytny cel. Lubią podaro-
wać, od czasu do czasu, szczególnie 
najmłodszym mieszkańcom gminy, 
słodkie podarki wytwarzane przez 
lokalną producentkę. Chętnie gosz-
czą i zapraszają do siebie harcerzy
i inne instytucje jak Biblioteka, 
GOPS, szkoły. Dwukrotnie uczest-
niczyli w programie „Radość poma-
gania” pod patronatem T-Mobile.

Stowarzyszenie Sami Swoi nie-
ustannie monitoruje potrzeby 
mieszkańców oraz wychodzi im 

naprzeciw. Zgodnie z najnowszym 
nurtem powrotu do naturalności, 
ekologii i zdrowego trybu życia, 
stara się organizować przyjacielskie 
spotkania wypełnione mnóstwem 
atrakcji, które zachęcają do aktyw-
ności fizycznej, dbałości o prze-
strzeń wokół nas, ekologię a także 

nasz stan ducha i umysłu. Plany na 
2022 r zawierają jeszcze bardziej 
zintensyfikowane działania wokół 
placu sołeckiego i obiektów znajdu-
jących się na nim. Mają wygrany 
kolejny projekt z Budżetu Obywa-

telskiego, który zapewni przez ca-
ły sezon profesjonalne treningi piłki 
siatkowej oraz zajęcia jogi, jak zwy-
kle, nieodpłatnie.

Ideą „Samych Swoich” jest zrzesza-
nie okolicznych mieszkańców, inte-
gracja pokoleń, odciąganie młodzie-
ży od zgubnych dobrodziejstw 
techniki. Wyciągają dłoń do niedo-
cenionej, bezcennej w doświadcze-
nia starszyzny. Dbają o zdrowe 
relacje społeczne i zdrowie fizyczne 
mieszkańców. Współpracują z in-
nymi, dzieląc się tym co mają naj-
lepsze – pozytywną energią. Czy 
im się to udaje? oceńcie sami zaglą-
dając chociażby na stronę fanpage 
na Facebook: Stowarzyszenie Sami 
Swoi lub Sołectwo Kamostek.

Kilka lat temu, grupa liderów wśród lokalnej społeczności wsi Kamostek, postanowiła rozszerzyć swoją działalność społeczno - kulturalną, 
wyjść poza ramy zwykłych aktywności małych miejscowości. W głowach ich zrodził się pomysł na poprawę atrakcyjności sołectwa, rozszerzenia 
funkcjonalności przestrzeni wspólnej. Powstała regularnie spotykająca się grupa ludzi, z głowami pełnymi marzeń, chętna do ciężkiej pracy 
społecznej. Powstała wizja punktu "Nad strumykiem" - zielonego miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kamostek - czyli no-
wej jakości w przestrzeni sołectwa. Był to początek aktywności, która doprowadziła do zawiązania Stowarzyszenia „Sami Swoi”. 

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?

Wejdź na www.gminasedziejowice.eu 
i rozlicz swój PIT za 2021 rok korzystając 
bezpłatnie z oprogramowania pitax.pl 

Zostaw swój podatek w Gminie Sędziejowice
i wesprzyj 1% lokalne inicjatywy  

Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online.

Każdy mieszkaniec gminy Sędziejo-
wice na pewno choć raz widział wy-
stęp Gminno - Strażackiej Orkiestry 
Dętej ''Druh''. Formacja założona 
ponad 20 lat temu urozmaica każde 
święto naszej gminy swoimi piękny-
mi białymi mundurami, żwawymi 
marszami i błyszczącymi instrumen-
tami.

Coraz więcej dzieci i młodych ludzi 
widząc orkiestrę chciałoby stanąć
w jej szeregu. Niestety im więcej
muzyków, tym większe wydatki,
a budżet gminy nie da się rozcią-
gnąć. Dlatego 
grupa muzyków 
razem z Panią ka-
pelmistrz Anną 
Smolarek - Łą-
giewczyk, przy 
wsparciu wójta 
Dariusza Cieśla-
ka, założyła Sto-
warzyszenie 
Muzyczne DRUH, które w głównej 
mierze ma wspomagać działalność 
orkiestry. 
    Celem stowarzyszenia na ten rok 
jest, między innymi, organizacja ju-
bileuszu i nagranie płyty z utworami 
wykonywanymi przez orkiestrę 

„Druh” oraz umożliwienie uczest-
nictwa w ogólnopolskich przeglądach 
orkiestr i festiwalach muzycznych. 
Stowarzyszenie otwiera nowe możli-
wości dla orkiestry, przede wszyst-
kim w pozyskiwaniu funduszy,
a tych nigdy za wiele. 
    Wśród zadań statutowych SM 
DRUH znajdują się: propagowanie 
inicjatyw kulturalnych, postaw
i działań podnoszących poziom arty-
styczny orkiestry, upowszechnia-
nie i pielęgnowanie tradycji kultu-
ralnych i patriotycznych, zwiększa-
nie dostępności do kultury i edu-

kacji dla dzie-
ci, młodzieży, 
osób doro-
słych i star-
szych, wspie-
ranie i inte-
gracja muzy-
ków amato-
rów i profe-
sjonalistów, 

zwiększenie udziału osób starszych 
w życiu społecznym oraz dbałość
o dziedzictwo narodowe i tradycje 
kultury ludowej regionu oraz wspar-
cie, promocja i organizacja wolonta-
riatu i działalności charytatywnej.
     Stowarzyszenie postawiło sobie za 

cel, aby jego działalność nie dotyczy-
ła wyłącznie muzyków. Każdy sym-
patyk naszej wspaniałej orkiestry, 
który chce wspomóc realizację celów 

działalności SM DRUH na terenie 
gminy, może dołączyć wypełniając 
deklarację w Gminnym Ośrodku 
Kultury. 

Stowarzyszenie Muzyczne DRUH – więcej niż orkiestra


