
Systematycznie poprawiamy stan dróg na terenie gminy. Kolejne nakładki pojawiły się na drogach gminnych w Bilewie, Grabi Trzeciej, Nieceni,
Pruszkowie i Wrzesinach. Po ponad 20 latach mieszkańcy Pruszkowa doczekali się przebudowy drogi wojewódzkiej. Istotne są również remonty
wykonane przez Zarząd Powiatu w Sędziejowicach-Kolonii, Podulach i Rososzy.
W tym roku uruchomiliśmy długo oczekiwany program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który będzie
kontynuowany również w 2021 roku. Dzięki Funduszowi Sołeckiemu i nieocenionej pracy Mieszkańców zrealizowaliśmy kolejne prace
remontowe w naszych strażnicach i świetlicach wiejskich. Powstawały nowe place zabaw, boiska czy altany.
Skutecznie wykorzystywaliśmy pozyskane pieniądze zewnętrzne. Najwyższe w historii gminy dofinansowanie do budowy przedszkola
uzupełniły w tym roku dotacje: na prowadzenie przedszkola wDobrej, remont zaplecza kuchennegow szkole wMarzeninie, remonty dróg, zakup
laptopów do nauki zdalnej, stworzenie strategii elektromobilności, tworzenie ekopracownii, doposażenie jednostek OSP orazutylizację azbestu.
Dzięki determinacji strażaków z OSP, rządowemu dofinansowaniu oraz pieniądzom zabezpieczonym w budżecie gminy przez Radę Gminy
Sędziejowice udało nam się zakupić dwa nowe samochody pożarnicze dla jednostek OSP w Marzeninie i Sędziejowicach.
Czas koronawirusa wykorzystaliśmy też na kolejne prace modernizacyjne na stadionie gminnym w Sędziejowicach. Dokonaliśmy
kompleksowych prac przy płycie boiska, zamontowaliśmy piłkochwyty i zakupiliśmy nowe bramki. Gotowa jest również dokumentacja na
budowę boiska wielofunkcyjnego.
To tylko niektóre z efektów naszej wspólnej pracy za którą bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom, Sekretarzowi, Skarbnikowi
i Kierownikowi Referatu Rolnictwa oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Sędziejowice, a także gminnych jednostek organizacyjnych,
wszystkim Radnym Rady Gminy Sędziejowice, Sołtysom i Mieszkańcom. Razem możemy więcej!
2021 rok będzie równie trudny, o ile nie trudniejszy. Skutki pandemii może dać o sobie znać jeszcze bardziej. Będziemy monitorować nasze
dochody, działać odpowiedzialnie i reagować na wszystkie niekorzystne zjawiska. Zapewniam, że trudne decyzje, które podejmowaliśmy
w trakcie 2020 r. były w pełni słuszne i uzasadnione troską o kondycję gminy. Cena za odpady, która obowiązuje od początku 2021 r. to znacząca
i odczuwalna podwyżka w naszych domowych budżetach. Musimy jednak pamiętać, że tylko pełne bilansowanie systemu odbioru odpadów
pozwoli nam funkcjonować i realizować najpotrzebniejsze inwestycje. W pierwszej połowie tego roku podsumujemy optymalizację oświetlenia.
Choć decyzja ta spotkała się z głosami niezadowolenia to musimy pamiętać, że poszliśmy drogą, którą już od wielu lat podążyło większość
sąsiednich gmin. Musieliśmy zareagować na galopujący wzrost cen energii elektrycznej.
Mimo wszystko, liczę, że 2021 rok przyniesie nam powiew optymizmu i nadzieję na lepszy czas.

Wójt Gminy Sędziejowice

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
To był jeden z najtrudniejszych (o ile nie najtrudniejszy) i najdziwniejszy rok w historii naszej gminy. Mimo trudności, nawet
na moment nie porzuciliśmy naszych planów.
Pierwsze dwa miesiące wyglądały dokładnie tak jak zakładaliśmy: ogłosiliśmy czwarty już przetarg na budowę przedszkola.
Bez zakłóceń odbywały się cykliczne wydarzenia. Gdy na początku marca okazało się, że udało nam się wyłonić wykonawcę
budowy przedszkola, cały kraj był już na froncie walki z nowym, nieznanym dotąd przeciwnikiem – koronawirusem. Mimo
stanu pandemii rozpoczęliśmy tę historyczną inwestycję. Nie zapominaliśmy jednak o innych potrzebach mieszkańców.

2020 za nami. Podsumowanie roku.
/sedziejowice /sedziejowice promocja@gminasedziejowice.pl
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26 marca 2020 r. Gmina Sędziejowice zawarła
umowę na realizację zadania pn. "Budowa
przedszkola w Sędziejowicach".

Koszt całkowity największej inwestycji w historii
Gminy Sędziejowice to 12.332.517,57 zł. Gmina
pozyskała na ten cel dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie
6.813.037,13 zł.
Przekazanie placu budowy nastąpiło na początku
kwietnia br. Odbyła się pierwsza rada budowy oraz

pierwsze prace przygotowawcze. Grupa Ekoenergia ogrodziła plac budowy i odhumusowała teren. Po "majówce"
firma ruszyła z kopaniem fundamentów. Tym samym, obserwujemy koniec funkcjonowania tego placu w formule
"terenu imprezowego".
Projekt polega na budowie i wyposażeniu obiektu przedszkola w Sędziejowicach w standardzie budynku
pasywnego dla 6 oddziałów dla łącznie 150 dzieci z pełnym zapleczem kuchennym i salą wielofunkcyjną. Podjęte
działania spowodują zmniejszenie zużycia energii i paliw w sektorze publicznym (w budynku użyteczności
publicznej), tj. budynku przedszkola w Sędziejowicach, poprzez zastosowanie najnowszych technologii
pozwalających na efektywne i oszczędne korzystanie z energii cieplnej i elektrycznej oraz poprzez zastosowanie
odnawialnych źródeł energii, które jednocześnie zwiększą bezpieczeństwo energetyczne samorządu (poprzez
ograniczenie ryzyka awarii zasilania budynku).
Do tej pory zrealizowano roboty związane z wnoszeniem budynku i jego posadowieniem, wraz z izolacjami
przeciwwilgociowymi w zakresie fundamentów.
- Ukończono doziemną kanalizację sanitarną i instalację fotowoltaiczną. Trwają prace związane z konstrukcją więźby
dachowej. Wykonywane są również roboty związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie utwardzenia placów
postojowych oraz umieszczenia gruntowych wymienników ciepła – wyjaśnia Dariusz Matuszkiewicz, kierownik
Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UG.
Kolejnym etapem będzie wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej. Ustalono już
rozwiązania w zakresie stolarki drzwiowej i okiennej.

Budowa nowego przedszkola

ok. km 9+437" są już na ukończeniu. Zakres tej inwestycji objął m.in.: wymianę konstrukcji jezdni i poszerzenie
jej do 7 metrów, rozbudowę skrzyżowań - w tym budowę nowego ronda, które znacznie poprawi bezpieczeństwo,
budowę chodników i ścieżki rowerowej, a ponadto budowę zjazdów, zatok autobusowych, nowe odwodnienia -
kanalizacji deszczowej oraz rowów otwartych i krytych, a także budowę oświetlenia drogowego. Droga łączy
dwa ważne miasta powiatowe: Łask i Wieluń. Odcinek w Pruszkowie był w bardzo złym stanie technicznym,
jezdnia była wąska, posiadała spękania, do tego brak było chodników, co na terenie z zabudową mieszkalną,
stanowiło istotny problem.

19 lutego br. firma Strabag rozpoczęła roboty
budowlane na długo wyczekiwanym odcinku
drogi wojewódzkiej nr 481 - przejście przez
Pruszków.

Mieszkańcy miejscowości doczekali się w pełni
bezpiecznego i nowoczesnego odcinka drogi. Koszt
inwestycji prowadzonej przez Zarząd Województwa
Łódzkiego wyniesie ponad 20 milionów złotych. Prace
dotyczące "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 481 na
odcinku przejście przez Pruszków tj.od km 7+700 do

Przebudowa drogi woj. nr 481
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Gmina Sędziejowice w 2020 r.wzbogaciła się o dwa
nowe wozy ratowniczo-gaśnicze, które
z pewnością poprawią bezpieczeństwo pożarowe.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP
Sędziejowice będącej w KSRG, przywitany został
zarówno przez druhów, jak i mieszkańców 10 lipca.
Uroczyste poświęcenie i przekazanie w użytkowanie
odbyło się 19 lipca. Poświęcenia dokonał bp Ireneusz
Pękalski z archidiecezji łódzkiej. Dzień wcześniej (18
lipca) mieszkańcy powitali wóz w Marzeninie.

- Zakupione wozy pożarnicze poprawią znacznie bezpieczeństwo na terenie naszej małej ojczyzny. Dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do pozyskania sprzętu pożarniczego dla naszych jednostek. Zaczynając od samych ochotników, poprzez
pracowników urzędu i radnych gminnych, a kończąc na parlamentarzystach i przedstawicielach instytucji rządowych –
mówił wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak.
Nowe wozy dla OSP Sędziejowice i OSP Marzenin zakupiono dzięki dotacjom przyznanym przez MSWiA, po
560 tys. zł każda. Dotacji nie byłoby bez wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz parlamentarzystów. Kwotę
uzupełniła dotacja udzielona przez gminę Sędziejowice, którą radni przekazali jednogłośnie.
- Spełniło się marzenie druhów z naszej jednostki. Dziękujemy parlamentarzystom, przedstawicielom PSP, władzom gminy
oraz radnym gminnym, a także sołtysowi i mieszkańcom – podkreślał prezes OSP Sędziejowice Piotr Stachowiak.

Nowe wozy strażackie
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Ptaszkowice. Natomiast długość publicznych dróg gminnych wynosi 47,683 km, w tym bitumiczne – 42,754 km,
tłuczniowe – 4,255 km i gruntowe 0,674 km. Stan nawierzchni jest dobry i średni. Długość dróg wewnętrznych
i dojazdowych do gruntów rolnych wynosi około 148 km.
Kluczową dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest oczywiście rozbudowa DW 481 w miejscowości
Pruszków, gdzie zmodernizowano 1,7 km trasy.
Plany Powiatu Łaskiego na ten rok również zostały zrealizowane. Wymieniono nakładki asfaltowe w Siedlcach,
Rososzy, Grabi i Podulach. Zarząd Powiatu Łaskiego złożył ponadto wniosek o dofinansowanie pierwszego etapu
przebudowy drogi powiatowej z Pruszkowa do Marzenina w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Gmina Sędziejowice ukończyła natomiast kilka inwestycji dróg lokalnych, m.in.: przebudowa drogi gminnej
w Bilewie, Grabi Trzeciej, Nieceni, Pruszkowie i Wrzesinach. Ponadto, w miarę możliwości prowadzone były
prace przy utwardzeniu kruszywem dróg gruntowych w w Brodach, Dobrej i Siedlcach.
Warto podkreślić również nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą Sędziejowice, a Powiatem Łaskim w zakresie
budowy odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej (ulica Zduńska) w Marzeninie. Samorząd gminny
zapewnił, że w przypadku realizacji tej inwestycji udzieli powiatowi pomocy finansowej w wysokości 50% całości
zdania. Rada Gminy Sędziejowice w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczyła już na ten cel
pieniądze. Zadanie ma być realizowane w 2021 roku.

2020 rok jest jednym z nielicznych, w których
inwestycje drogowe mają być prowadzone
jednocześnie przez wszystkich trzech zarządców:
gminę, powiat i województwo.

Gmina Sędziejowice posiada dobre połączenia
komunikacyjne, dzięki sieci dróg zarządzanych przez
województwo, powiat i gminę. Przez centralną część
gminy przebiega około 15-kilometrowy odcinek drogi
wojewódzkiej nr 481. Sieć dróg powiatowych to z kolei
67,9 km, w tym odcinek drogi gruntowej Grabia –

Inwestycje drogowe



oraz muralom nawiązującym do miejscowych tradycji i namalowanym przez artystę street artu z Pabianic Adama Wirskiego
- Kruka, przystanki na terenie gminy otrzymają nowe życie i staną się nie tylko miejscem oczekiwania na autobusy, ale
i nośnikami promocyjnymi okolicy. - wyjaśnia Wiktor Komorowski - Prezes Stowarzyszenia Sędziejowice na plus.
Projekt dofinansowany został w całości z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach IV edycji Budżetu
Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2020 r. Kwota dofinansowania wyniosła 40 tys. zł.

Zakończył się projekt pn. „Personalizacja
przystanków autobusowych przy drodze
wojewódzkiej nr 481” zrealizowany w ramach
Budżetu Obywatelskiego ,,Łódzkie na PLUS”
przez Stowarzyszenie Sędziejowice na plus.

Zadanie polegało na wykonaniu murali związanych
tematycznie z Gminą Sędziejowice na przystankach
znajdujących się przy drodze woj. nr 481.
- Dzięki drobnym pracom modernizacyjnym, które wykonała
Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach

Nowe oblicze przystanków
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Gmina Sędziejowice pozyskała dwa
dofinansowania o łącznej kwocie blisko 110 tys. zł
na zakup sprzętu potrzebnego do zdalnej edukacji.

Za pozyskane środki zakupiono 54 laptopy, które trafiły
do szkół, do nauczycieli i uczniów, którzy nie mają
warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu
zdalnym.
Sprzęt zakupiony został w ramach dwóch projektów
grantowych pn.: „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna
Szkoła+” realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

110 tys. zł na zakup laptopów

Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
oraz środkom gmin z doliny Grabi, a także Lasów
Państwowych, Stowarzyszenie Planeta Grabia
zrealizowało projekt wytyczenia trzech pętli
szlaku rowerowo-pieszego wzdłuż skarbnicy
Pograbia – doliny rzeki Grabi.

Szlak poprowadzi w pobliżu najciekawszych
przyrodniczo oraz architektonicznie obiektów doliny.
Są to zarówno miejsca związane z dziedzictwem osad
młyńskich, zabytkami architektury jak i historią.

W gminie Sędziejowice przebiega w pobliżu następujących obiektów turystycznych i zabytków: młyn w Woli
Marzeńskiej (jedyny czynny, jako tartak na Pograbiu); kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Marzeninie; pozostałości po młynie Emilianów-Brody; młyn Krzywda w Brzeskach; zespół dworsko-
parkowy gen. T. Łuzanowa w Sędziejowicach.
- Szlak poprowadzony jest trasą starego szlaku pieszego, który został zmodernizowany i oznakowany. Ponadto zamontowane
zostały 3 tablice informacyjne: przy młynie w Brzeskach, w centrum Marzenina oraz w lesie nad Grabią w Brodach
Emilianowie – wyjaśnia Piotr Wdowiak, Stowarzyszenie Planeta Grabia.

Szlak osad młyńskich


