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Wiosna - czas nadziei i nowych wyzwań
Wiosna powróciła na dobre. Po kilku tygodniach
przypominania sobie w samorządzie co oznacza
„akcja zima” możemy skupić się na tym, co dla
nas najważniejsze – na inwestycjach, pracach remontowych i porządkowych. Generalnie na rozwoju naszej gminy. Urząd prowadzi aktualnie dwa
ważne przetargi: boisko wielofunkcyjne na stadionie gminnym w Sędziejowicach chce wykonać aż
15 firm, natomiast drogę gminną w Dobrej chciałoby budować siedmiu wykonawców. W trakcie
przygotowania są również zapytania ofertowe na
budowę sieci wodociągowej w Brzeskach oraz
przygotowanie projektu urządzenia Placu Różanego w Marzeninie.
Na placu budowy przedszkola praca wre. Budowlańcy nadganiają. Ze względu na przestoje
związane z epidemią koronawirusa i bardzo niskimi temperaturami nastąpiło nieplanowane opóź-



Wkrótce w naszym urzędzie
będzie można potwierdzić profil zaufany. To
bezpłatny, elektroniczny podpis, dzięki któremu można załatwić
wiele urzędowych
spraw bez wychodzenia z domu.
Dariusz Cieślak, wójt Gminy Sędziejowice

nienie. Prace planujemy jednak zakończyć do
końca lipca, tak by pierwszego września obiekt
mógł już tętnić życiem i przywitać najmłodszych
mieszkańców naszej gminy. Dzięki wnioskowi
przygotowanemu przez ZSO nr 1 w Sędziejowicach przedszkole wzbogaci się o dodatkowe, specjalistyczne wyposażenie (czytaj „Dobre wieści
dla przedszkolaków” na stronie 4.). Nie próżnują
również pozostałe placówki oświatowe. Przedszkole w Dobrej realizuje zewnętrzną ekopracownię z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Zespół Szkół w Marzeninie walczy o kolejny, ponadstutysięczny grant w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Generalnie nie próżnujemy. Prowadzimy pozimową naprawę dróg gminnych, pracujemy nad
nawierzchnią stadionu gminnego, ale nie zapominamy i o lokalnych boiskach, m.in. w Dobrej,
Przymiłowie, Kozubach czy Siedlcach. W Parku
Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach uruchomiliśmy darmowy hotspot internetowy, a wkrótce
podobna usługa będzie dostępna również
w centrum Marzenina.

Nasz flagowy projekt malowania przystanków
doczekał się finału. Jego podsumowaniem jest mural na skwerze pomiędzy urzędem a ośrodkiem zdrowia, którego motyw wybraliście sami.
Mamy również pomysł na pozyskanie pieniędzy
na kolejną edycję.
Nie omijają nas niestety też problemy. W temacie gospodarki odpadami sprawdza się czarny
scenariusz. Zmiana systemu rozliczenia z firmą
z ryczałtowego na ilościowy oraz wzrost ilości
wytwarzanych odpadów prowadzą nas nieuchronnie do kolejnej podwyżki stawki opłat.
Prowadzone weryfikacje deklaracji oraz kontrole
pracy wykonywanej przez odbiorcę przynoszą
skutek, ale niestety nie taki, który doprowadzałby do samofinansowania się systemu. Zaraz po
świętach ruszy kampania informacyjna w tym temacie, w którą zaangażowani będą również radni
i sołtysi, co pozwoli dotrzeć do Państwa w krótkim czasie z najrzetelniejszą informacją.

Cały czas jesteśmy również na nieustannym
froncie walki z koronawirusem. Gminny Ośrodek Zdrowia realizuje bez zakłóceń proces szczepień. Mimo zaleceń NFZ, nasi lekarze robią co
w ich mocy, żeby choć część pacjentów przyjmować „na żywo”. W Urzędzie Gminy Sędziejowice od lutego działa infolinia w zakresie szczepień.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej regularnie
dba o osoby objęte kwarantanną oraz realizuje
program „Wspieraj seniora”. Bezcenna jest współpraca druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy wspierają gminę zarówno w działaniach
informacyjnych, jak i w transporcie na szczepienia osób, które nie są
w stanie dotrzeć na miejsce same. Najwięcej zależeć będzie jednak od nas
samych. Dbajmy o zdrowie swoje i swoich bliskich oraz wzmacniajmy
odporność.
Mimo obostrzeń robimy wszystko co w naszej
mocy, żeby urząd był dla
Was otwarty. Oczywiście
w granicach odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Od stycznia w naszym urzędzie działa
punkt informacyjno-konsultacyjny Programu
„Czyste Powietrze”. Nasz pracownik udziela na
miejscu wszelkich niezbędnych informacji oraz
pomaga wypełnić wniosek. Trwa również nabór
wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Po ubiegłorocznym starcie testowym, liczymy w tym roku na
większe zainteresowanie z Waszej strony.
Wkrótce też w naszym urzędzie będziecie
mogli potwierdzić profil zaufany. Profil to bezpłatny, elektroniczny podpis, dzięki któremu
można załatwić wiele urzędowych spraw bez wychodzenia z domu.
Przed nami też Święta Wielkanocne. Wyjątkowe, bo w atmosferze niepewności i kolejny raz
w podwyższonym rygorze sanitarnym. Przeżyjmy je w spokoju, zbierając siły do dalszej pracy
na rzecz naszej gminy.

Każdy mieszkaniec może wesprzeć naszą gminę wpisując w rubrykę „miejsce zamieszkania” swój adres w Gminie
Sędziejowice. W rozliczeniach podatkowych dla Urzędu Skarbowego liczy się deklarowane rzeczywiste miejsce
zamieszkania, dzięki temu gminę mogą wspierać również mieszkańcy, którzy nie są tutaj formalnie zameldowani.

Pamiętaj o przekazaniu 1% podatku
na OPP, które wspierają potrzeby
naszej gminy i jej mieszkańców.
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Nowe boisko wielofunkcyjne
We wrześniu tego roku można będzie zagrać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz nożną na
nowym wielofunkcyjnym boisku na
Stadionie Gminnym w Sędziejowicach. Do przetargu na wykonanie
inwestycji zgłosiło się aż 15 firm.
Od dawna wiedzieliśmy, że takie
boisko jest potrzebne. Jego powstanie to trzeci etap planu modernizacji stadionu. Mamy już odnowioną
płytę główną, mamy bieżnię, teraz
przyszedł czas na boisko wielofunkcyjne – mówi Dariusz Cieślak, wójt
Gminy Sędziejowice.
Zakres prac obejmuje remont istniejącego, ale nie spełniającego warunków do gry, boiska wielofunk-

cyjnego. Wykonana zostanie nowa
nawierzchnia poliuretanowa, wyznaczone bedą nowe pola do gry na
dwa boiska do piłki koszykowej,
dwa boiska do piłki siatkowej, boisko do piłki ręcznej i mini piłki
nożnej (z wykorzystaniem oznaczeń
piłki ręcznej do gry w mini piłkę
nożną). Boisko będzie miało wymiary 44 na 32 metry.
Dotychczas, poza płytą główną
stadionu, dla gier zespołowych mieliśmy tak naprawdę do dyspozycji
tylko mocno nadgryzione przez ząb
czasu boisko do siatkówki plażowej,
które też mamy zamiar doprowadzić w tym roku do stanu używalności. Zrobimy to we własnym zakresie, przy współpracy z Gminną

Dotacje na przydomowe
oczyszczalnie czekają
Mieszkańcy Gminy Sędziejowice
nadal mogą wnioskować o dotację
z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
Wnioskować mogą osoby fizyczne,
a kwota dotacji nie może być wyższa niż 70% kosztów inwestycji.
Maksymalnie można uzyskać 4.000
zł. Co ważne, dotacja nie jest wypła-

cana na zasadzie refundacji, więc nie
pokryje kosztów już poniesionych.
By z niej skorzystać, należy podpisać umowę z Gminą Sędziejowice
przed rozpoczęciem inwestycji.
Wnioski na przydomowe (biologiczne) oczyszczalnie przyjmowane są do 28 maja 2021 r. W Urzędzie Gminy Sędziejowice w Sedziejowicach przy ul. Wieluńskiej 6.

Do wniosku należy dołączyć:
• aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
• dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł
sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót
budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,
• projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod budowę
przydomowej oczyszczalni.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (43) 840 00 19
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Jednostką Usług Komunalnych
– wyjaśnia wójt. - Ta rosnąca infrastruktura sportowa da młodym ludziom alternatywę na spędzanie
wolnego czasu. Wszyscy chcemy
żyć w zdrowej gminie, a do tego
niezbędny jest ruch i uprawianie
sportu – dodaje Dariusz Cieślak.

Do przetargu na wykonanie boiska
stanęło 15 firm. Proponowane przez
nie kwoty wahają się od 335 tys. zł
do 530 tys. zł. Obecnie trwa sprawdzanie ofert. Po podpisaniu umowy
wykonawca będzie miał czas do 31
sierpnia tego roku, by oddać obiekt
do użytku.

Wiosna na drogach gminnych…
i nie tylko
Ostateczne pożegnanie z zimą pozwoliło przejść do prac na drogach przebiegających przez
Gminę Sędziejowice. Drogowcy
rozpoczęli tradycyjnie od dróg
gruntowych i nieutwardzonych.
Ruszyły też pierwsze postępowania przetargowe.
Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach prowadzi
intensywne prace przy wyrównaniu dróg gruntowych. Tylko
w marcu udało się poprawić nawierzchnie na drogach gruntowych
m.in. w Brodach, Brzeskach, Grabi, Kozubach Starych, Kustrzycach,
Lichawie Osinach, Przymiłowie,
Rososzy, Siedlcach i Woli Marzeńskiej. GJUK w ostatnim czasie
odtworzył również rowy przydrożne w Dobrej, Grabi Trzeciej oraz
Rososzy.
Kolejne prace będą prowadzone
systematycznie. Planujemy tuż po
świętach przejść do łatania dziur
kruszywem i masą na zimno. Prace związane z łataniem dziur masą
asfaltową na ciepło, ze względu na
zmienne warunki pogodowe, odbędą się w późniejszym terminie – zapowiada Michał Machała, kierownik jednostki.
Ogłoszony został również przetarg na przebudowę drogi gminnej
w Dobrej. Aktualnie trwa analiza
złożonych ofert. Ponad 1,6 kilometrowy odcinek chce przebudowywać siedem firm. Ceny wahają się
od 393 tys. zł do 483 tys. zł.

Ponadto, Zarząd Powiatu Łaskiego otrzymał już pozwolenie na budowę chodnika przy ulicy Zduńskiej
w Marzeninie. To przedsięwzięcie
będzie realizowane w partnerstwie
z naszą gminą. W budżecie na 2021
rok Rada Gminy Sędziejowice zapisała na ten cel wsparcie do 300 tys.
złotych. W ramach inwestycji na odcinku od drogi ekspresowej S8 do filii Gminnego Ośrodka Zdrowia
powstanie chodnik wraz z kompleksowym odwodnieniem. Pojawią się
również dodatkowe przejścia dla
pieszych i progi zwalniające.
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Łodzi planuje również rozpocząć
w tym roku prace projektowe
w zakresie budowy mostu na drodze wojewódzkiej nr 481 w Woli
Wężykowej. Kompleksowa realizacja tego przedsięwzięcia planowana
jest na 2022 rok i ma kosztować ponad 3 miliony złotych.

W

ielkanoc to czas nadziei i odnowy, wiary w lepszą przyszłość

oraz dobro płynące do nas od drugiego człowieka.
Głęboko wierzymy, że kolejna wiosna przyniesie zmiany,
które pozwolą wszystkim w pełni cieszyć się radością płynącą z bliskości.
Niech nadchodzące dni przyniosą same radosne chwile i będą okazją
do spędzenia czasu z najbliższymi... nawet jeśli nie uda się spotkać osobiście.

Sprawdzą deklaracje Technologia dla natury
Urząd Gminy Sędziejowice prowadzi wzmożoną weryfikację informacji zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Sprawdzeniu podlegać będzie liczba osób w przypadkach, kiedy
jest niezgodna z aktualnymi danymi meldunkowymi w urzędzie.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są
z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Wysokość opłaty jest kalkulowana na
podstawie liczby osób zgłoszonych do systemu,
więc wszyscy mieszkańcy gminy ponoszą koszty odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy zaniżają aktualną liczbę domowników. Weryfikacja składanych deklaracji pozwoli ujawnić niezgodności pomiędzy składanymi
deklaracjami a stanem faktycznym.
Równocześnie mieszkańcy są proszeni o zgłaszanie się do urzędu gminy w celu aktualizacji
liczby osób zamieszkujących nieruchomość i złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami.
Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy
Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, wysłać pocztą lub
za pośrednictwem elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ta metoda wymaga posiadania podpisu elektronicznego). Mieszkańcy
budynków wielorodzinnych proszeni są o składanie aktualnych deklaracji do spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co
do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie
do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji. Niewypełnienie tego obowiązku, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, prowadzi do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji administracyjnej.
Szczegółowych informacji udziela Referat
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nr tel. 43 840-00-18.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych zakupiła fotopułapki, które pomogą zapobiec procederowi wywożenia odpadów do lasów.
Urządzenia będą co kilka dni zmieniały swoją
lokalizację.
- Oczywiście lokalizacja fotopułapek będzie
utrzymana w tajemnicy. Urządzenia są pomalowane w barwy maskujące, dzięki czemu nie jest
łatwo je wypatrzeć. Działają również w warunkach kompletnej ciemności, robią zdjęcia w podczerwieni i mamy z nimi stałą łączność – mówi
Michał Machała, kierownik GJUK.
W ubiegłym roku na terenie gminy została
przeprowadzona akcja sprzątania. Okazuje się,
że nadal w naszych lasach można znaleźć całe
worki ze śmieciami, które są wywożone przez
mieszkańców próbujących zaoszczędzić na opłatach kosztem środowiska. Ten proceder, świadczy o kompletnym braku poszanowania natury,

i nie powinien przynosić oszczędności sprawcom, ponieważ opłaty są naliczane od liczby
mieszkańców, a nie ilości wyprodukowanych odpadów. Obecnie trwa również weryfikacja liczby mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach
(patrz obok: „Sprawdzą deklaracje”), która również pomoże zapobiec nielegalnemu pozbywaniu się odpadów do lasów.

XXVIII sesja Rady Gminy Sędziejowice

Radni Rady Gminy Sędziejowice zebrali się
w poniedziałek 29 marca. Podczas sesji zajęli
się, m.in., tematyką odpadów, funduszu sołeckiego oraz przyjęli plan finansowy Gminnego
Ośrodka Zdrowia.

Radni odrzucili uchwałę regulującą wysokość
opłat za odpady, która miała zbilansować finansowanie systemu. Gmina wdrożyła szereg działań uszczelniających (patrz artykuły powyżej),
ale podwyżka opłat została odsunięta przez radnych w czasie. W najbliższym czasie urząd ruszy z kampanią informacyjną, która ma za
zadanie uświadomić mieszkańcom skalę problemu. Odbędą się również spotkania konsultacyjne wójta i przedstawiciela rady z mieszkańcami.
Radni podjęli też decyzję o wyodrębnieniu
w budżecie gminy na 2022 rok Funduszu Sołeckiego. Więcej informacji na temat przebiegu
sesji znaleźć można na stronie internetowej
http://sedziejowice.esesja.pl.
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Dobre wieści dla przedszkolaków
Blisko pół miliona złotych z funduszy unijnych
trafi do Gminy Sędziejowice na doposażenie nowego przedszkola i zajęcia dodatkowe dla dzieci. Projekt „Przedszkolaki z naszej paki!”
uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Gratuluję Pani Dyrektor Renacie Kowalczyk
oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wniosku – mówi Dariusz Cieślak, wójt
Gminy Sędziejowice. - To świetna wiadomość
dla naszej gminy. Przedszkole jeszcze nie zaczęło funkcjonować w nowej siedzibie, a już wiemy,
że będziemy mogli zapewnić dzieciom bardzo
ważne dodatkowe zajęcia.
W ramach pozyskanych 494 tys. zł odbędą się
szkolenia dla nauczycieli, zakupiony zostanie
sprzęt i pokryte będą koszty zajęć dodatkowych
dla dzieci. Nauczyciele zostaną przeszkoleni
m.in. z zakresu rozwijania kompetencji społecz-

no-emocjonalnych u dzieci, pedagogiki specjalnej oraz treningu słuchowego. Dzięki temu będą
prowadzili z dziećmi zajęcia dodatkowe, m.in.
sensoryczne, muzyczne czy z robotyki.
W nowym przedszkolu pojawią się urządzenia do terapii sensorycznej, zaawansowany sprzęt
multimedialny do zajęć, pomoce dydaktyczne,

Udział w MOF otwiera nowe szanse
Nowa Strategia rozwoju województwa
łódzkiego otwiera drogę dla Gminy
Sędziejowice na korzystanie z dodatkowej puli
funduszy unijnych. Jest to możliwe dzięki
udziałowi gminy w Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym Sieradz – Zduńska Wola –
–Łask.
Na projekty związane z funkcjonowaniem
MOF-ów przewidziane są w Regionalnym
Programie Operacyjnym do 2027 roku osobne,
specjalnie dedykowane pieniądze. Gmina będzie
mogła więc korzystać teraz również z puli,
z której w poprzedniej perspektywie korzystała
głównie aglomeracja łódzka – wyjaśnia Dariusz
Cieślak, wójt Gminy Sędziejowice. - Udział
w MOF-ie nie blokuje nam też drogi do
pozyskiwania funduszy unijny z innych alokacji.
Mamy teraz po prostu otwartą dodatkową drogę
do unijnych dofinansowań.
Strategia województwa przewiduje, że dla
Miejskich Obszarów Funkcjonalnych szczególnie
istotne będą działania związane z rozwojem
zrównoważonego transportu publicznego,
zwiększanie efektywności energetycznej,
poprawa stanu środowiska przyrodniczego
i wsparcie rozwoju kształcenia i szkolenia

instrumenty muzyczne i materiały plastyczne.
Łączna wartość projektu „Przedszkolaki z naszej
paki!” to 581 tys. zł. Wkład własny Gminy to 87
tys. zł, dofinansowanie wynosi 85%. Jego realizacja ruszy 1 września 2021 roku. Potrwa do
końca sierpnia 2022 roku.

Psy z terenu Gminy Sędziejowice
czekające na nowego właściciela
Suczka, wielkość średnia, zaszczepiona, po
sterylizacji. W schronisku od 10. 2020 r.
Wiek – 10 lat.

zawodowego. Głównie w tych dziedzinach
otwierają się przed Sędziejowicami możliwości
do pozyskiwania funduszy.
- Na pewno ogromne podziękowania należą
się tutaj pozostałym samorządom MOF-u, za
wyrażenie zgody na udział w projekcie,
ponieważ w pierwotnych planach Sędziejowice
nie były przewidziane jako partner, a także
Marszałkowi i Zarządowi Województwa Łódzkiego za zaakceptowanie naszego wejścia w skład
tego partnerstwa – zaznacza wójt Cieślak.
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałę
zatwierdzającą projekt Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2030 przyjął 2 marca
tego roku. Aktualnie trwają konsultacje
przygotowanego dokumentu.

Suczka, wielkość średnia, zaszczepiona, po sterylizacji.
W schronisku od 09. 2020 r.
Wiek – 4 lata.

Samiec, wielkość duża, zaszczepiony, po
kastracji. W schronisku od 01. 2021 r.
Wiek – 10 lat.
Szczegółowe informacje na temat psów i ich
adopcji pod numerem telefonu: 43 840-00-18.

Chcesz mieć stały, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji na temat Gminy Sędziejowice?
Komunikaty o awariach, planowanych utrudnieniach drogowych, nowościach z życia gminy bezpośrednio na Twój telefon lub e-mail.
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