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Uchwała Nr 1/2008
Zebrania wiejskiego we wsi Sędowo
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Na podstawie §4 pkt 1 ppkt 5, §11 oraz §12 ppkt 5
Statutu Sołectwa Sędowo
(załącznik 9 do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Nr VII/28/2003 z dnia
10 lipca 2003 w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw Gminy Dąbrowa.)

Zebranie Wiejskie sołectwa Sędowo
uchwala, co następuje:

§1. Przyjąć Plan Odnowy Miejscowości Sędowo w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszego uchwały.

§2. Plan Odnowy Miejscowości Sędowo podlega przedstawieniu do
uchwalenia Radzie Gminy w Dąbrowie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi wsi.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zebrania Wiejskiego
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Wstęp

Plan odnowy miejscowości Sędowo jest
dokumentem,
który opisuje w sposób szczegółowy historię wsi,
jej zasoby oraz mieszkańców.
Pierwotnie miejscowość jak i życie mieszkańców było opisane w
kronice wsi, która została utracona.
Plan ten został sporządzony przez Radę Sołecką
miejscowości Sędowo przy udziale mieszkańców wsi i ma on
wytyczać kierunki działań na najbliższe lata.
Niniejszy plan to przede wszystkim
wizja mieszkańców sołectwa
wytyczająca kierunki ich działań,
perspektywy rozwoju
nie tylko na najbliższe lata,
ale także na kolejne okresy finansowani
ze środków Unii Europejskiej.
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Położenie miejscowości
Wieś Sędowo położona jest w południowa –
wschodniej części Gminy Dąbrowa i w południowo
zachodniej części Województwa Kujawsko
- Pomorskiego. Sołectwo Sędowo zajmuje 9%
ogólnej powierzchni gminy. Wieś Sędowo jest
stosunkowo rozległa co sprawiło, ze mieszkańcy
osiedlili się kolonialnie. Każda z koloni posiada tzw.
nazwy zwyczajowe i tak Sędowo składa się z
Sędówka, Broniewiczek i Szubinka. Między każdą osadą i jest około 1km.
Natomiast Centralnym miejscem miejscowości jest Sędowo gdzie znajduje się
dawna szkoła.
Zdecydowana

większość

gruntów

należąca do sołectwa to grunty orne,
natomiast cześć z nich zajmuje las.
Niestety grunty rolne to w przeważającej
części gleby klasy 4,5 do 6. Takie
Sędowo od strony Mierucina

usytuowanie wsi w pobliżu dużego
kompleksu leśnego stwarza korzystne

warunki dla mieszkańców. Na terenie tego kompleksu leśnego znajdują się dwa
bocianie gniazda oraz nielicznie pojawiające się rzadkie gatunki zwierząt tj.
łosie, orły, czarne bociany. Ponadto, w dużej ilości są dziki oraz sarny.
Przez sołectwo przebiega droga Wszedzień – Pakość. Szubinek znajduje
się około 500 metrów do drogi wojewódzkiej Brzoza – Mogilno. Natomiast
Sędowo posiada dojazd nowo wybudowaną drogą do miejscowości Dąbrowa, a
Broniewiczki posiadają dojazd drogą do miejscowości Kołodziejewo położone
w Gminie Janikowo.
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Historia miejscowości
Na terenie dzisiejszego Sędowa prawdopodobnie istniała osada ludzka
zaliczana do kultury ceramiki wstęgowej rytej podczas epoki brązu. Dowodem
na to są naczynia zdobione ornamentem kłutym z grobu kultury łużyckiej
lendzielskiej w Sędowie. *(Studia z Dziejów z Ziemi Mogileńskiej, tom I, str. 19, pod
redakcja Czesława Łuczaka)

Większość informacji na temat historii Sędowa jednak pochodzi z ustnych
przekazów najstarszych mieszkańców. Nazwa miejscowości pochodzi od
„sądu”, który prawdopodobnie znajdował się na terenie wsi na przełomie XVII i
XVIII w. Co do nazewnictwa kolonii Szubinek wywodzi się od szubienicy,
Broniewiczki prawdopodobnie od broni. Prawdopodobnie Osady Broniewiczki i
Sędówko powstały w pierwszej połowie XVIII wieku podczas zasiedlania
osadników olęderskich na terenie Ziemi Mogileńskiej. Jako osady w tamtym
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czasie należały do rządu ówczesnego zaborcy pruskiego i przez niego zostały
utworzone.
Wieś posiadała swoją kronikę sięgającą czasów z przed 1825 roku, która
zaginęła w latach 1950-1960. Prawdopodobnie została wypożyczona ze szkoły
sędowieckiej jako materiały do książki „Dzieje Ziemi Mogileńskiej”.
Najstarszym budynkiem w sołectwie Sędowo jest była szkoła, obecnie dom
mieszkalny państwa Furdal. Szkoła ta została zbudowana w 1825 r. na potrzeby
niemieckich mieszkańców wsi. Z przekazów wynika, że wcześniej była jeszcze
jedna drewniana szkoła, która znajdowała się na obecnej posesji P. Wołoszyna.
W 1912 r. powstała kolejna szkoła do której uczęszczały dzieci polskich i
niemieckich rodzin. Z okresu tego zachowały się fotografie oraz świadectwo.
Na terenie wsi Sędowo znajduje się pałac, który został wybudowany na
początku XX wieku, który należał do majątku ziemskiego Niemca Rothe.
Rozbiory spowodowały że na ziemiach, administracyjnie nie istniejącej Polski
osiedlały się rodziny niemieckie. Ówczesne niemieckie władze dokonały
zmiany w nazewnictwie miast i wsi z polskich na niemieckie. Nazwa Sędowo
została zmieniona na KÖNIGSTREN w wolnym tłumaczeniu oznacza „królowi
wierni”.
Dopiero po I wojnie światowej powróciły polskie nazwy miejscowości,
które ponownie zostały zmienione na niemieckie w okresie II wojny światowej.
W 1945 roku przywrócono polskie nazwy, które obowiązują do dnia
dzisiejszego
Przed wojną na terenie Sędówka znajdowała się cegielnia oraz wiatrak.
Natomiast nieruchomość, której obecnie właścicielem jest Pan Szymański przy
drodze Mogilno – Sucharzewa była kiedyś karczma. Po wojnie istniał w
Sędowie zakład kowalski.
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Struktura ludności
We wsi Sędowo zamieszkuje łącznie 272 osób
(stan wg. danych na 31 maja 2008 roku).
Sędowo jako wieś w gminie Dąbrowa zajmuje według stanu ludności na 14
miejscowości 8 miejsce.
Struktura ludności tej wsi przedstawia się następująco:
272 mieszkańców w tym:
- 135 kobiet i 137 mężczyzn
- Dzieci i młodzieży do lat 18, 56 osób w tym: 27 kobiet i 29 mężczyzn
- powyżej 18 lat: 216 osób w tym: 108 kobiet i 108 mężczyzn

Jak można zauważyć z powyższej statystyki, mieszkańcy sołectwa Sędowo to w
głównej mierze ludzie dorośli. Tylko 20% mieszkańców stanowią dzieci i
młodzież. Natomiast podział według płci jest równomierny.
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Inwentaryzacja zasobów sołectwa
Wieś Sędowo pod względem ludności należy do średnich miejscowości w
Gminie Dąbrowa. Sędowo jest wsią złożoną z 4 osad, które zajmują pod
względem powierzchni czołowe miejsce w gminie.
Sędowo obejmujące dwie osady Sędowo I - tzw. właściwe, które znajduje
się gdzie pierwotnie była szkoła, Sędowo II – osada gdzie obecnie znajduje się
świetlica wiejska, zwane dla rozróżnienia w dalszej części niniejszego planu
Sędówkiem położone jest przy trasie Wszedzień – Pakość.

Sędowo I – widok na dawną szkołę

Sędowo II (Sędówko) widok na drogę w kierunku
Sucharzewa

Szubinek położony jest przy drodze Mogilno – Brzoza, natomiast
Broniewiczki znajdują się przy drodze Sędówko – Kołodziejewo.

Sędowo - Broniewiczki

Sędowo- Szubinek

Duże odległości między poszczególnymi osadami wpływa niekorzystnie
na integracje mieszkańców i związki sąsiedzkie. Centralnym punktem
miejscowości jest Sędówko, cześć miejscowości gdzie znajdowała się szkoła.
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Mieszkańcy Sędowa podzieleni zostali pomiędzy dwie parafie, które znajdują
się w Dąbrowie i Kołodziejewie.
Poszczególne części Sędowa położone są w różnych odległościach od
Dąbrowy: Sędowo

w odległości 2 km, Sędówko 3km, Szubinek – 4km,

Broniewiczki – 5km.
Jedynie Szubinek znajduje się w pobliżu drogi wojewódzkiej. Natomiast
pozostałe

miejscowości

znajdują

się

z

dala

od

głównego

ciągu

komunikacyjnego. Osada Szubinek ma połączenie z resztą miejscowości
poprzez drogę polną, która jest w złym stanie technicznym.
Sędowo nie posiada połączeń kolejowych, a połączenia autobusowe są
sporadyczne.
Do

Dąbrowy

mieszkańcy

muszą

dojeżdżać

własnymi

środkami

transportowymi. Na terenie wsi obecnie nie ma się sklepu a świetlica wiejska
usytuowana jest w budynku byłej szkoły, który jest w bardzo złym stanie
technicznym. Budynek ten został przeznaczony po zaopiniowaniu przez
mieszkańców wsi do sprzedaży, gdyż jego kapitalny remont wymagałby, bardzo
dużych nakładów finansowych. Mieszkańcy jednak nie zamierzają pozbyć się
miejsca swoich spotkań i do momentu postawienia nowej świetlicy będą
korzystać z obiektu szkoły, nawet gdy nastąpi jego sprzedaż.
Ważnym dla wsi obiektem jest świetlica wiejska. Jest to jedyne miejsce,
w której mieszkańcy mogą się spotykać na zebraniach, organizować
uroczystości oraz spędzać wolny czas, szczególnie w okresie zimowym.
Naprzeciwko byłej szkoły znajduje się plac, który obecnie jest w dużej części
zarośnięty i potrzebuje odnowy, a także uzupełnienia niektórych elementów.
Istnieje jednak na nim prowizoryczne boisko do piłki nożnej. Na placu znajduje
się budynek po byłej Straży Pożarnej. Obok placu jest również, niewielki
kompleks drzew.
Mieszkańcy w głównej mierze to rolnicy, posiadający małe gospodarstwa
rolne. Zajmują się przede wsystkim uprawą zbóż, buraków i ziemniaków oraz
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hodowlą bydła i trzody chlewnej. Nie występują tutaj gospodarstwa o wielkopowierzchniowych zasiewach, czy też o wysoko wyspecjalizowanej hodowli
zwierząt.
Wieś posiada sieć wodociągową, telefoniczną i prowadzona jest w niej
selektywna zbiórka odpadów. Nie ma natomiast sieci kanalizacyjnej. Z uwagi na
odległe położenie wsi od Oczyszczalni Ścieków w Dąbrowie, wieś w
przyszłości będzie mogła mieć tylko przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków,
gdyż koszt budowy sieci kanalizacyjnej w stosunku do liczby mieszkańców
byłby ogromny, i przez to nie może zostać sfinansowany przez gminę.
Dzieci i młodzież wolny czas głównie spędzają w domach ze względu na
brak w miejscowości obiektów sportowych jak też miejsc przeznaczonych do
rekreacji i wypoczynku. Częściowo w czasie lata dzieci organizują sobie zabawę
na starym placu zabaw znajdującym się naprzeciwko byłej szkoły w Sędówku.
W pobliżu miejscowości Sędowo za nieruchomością Pana Furdala
znajduje się staw, który obecnie jest w dużej części zarośnięty. Staw ten jest
jedynym oczkiem wodnym wraz z ciągiem rowów przebiegającym przez
miejscowość.
Pozytywnym walorem położenia miejscowości są otaczające ją lasy od
strony wschodniej. Stwarza to dla mieszkańców możliwość częstych pieszych
wycieczek szczególnie w weekendy. Jednak dość dużą przeszkodą jest kiepska
droga łącząca wieś z lasem. Mieszkańcy zarówno zimą, jak i latem mogliby
spędzać wolny czas spacerując ścieżkami leśnymi, a także spędzać wolny czas
w stanicy leśnej.
Lasy w obrębie wsi posiadają duży zasób zwierząt, które z jednej strony
są walorem pozytywnym dla aglomeracji leśnych, ale jednocześnie one stanowią
zagrożenie dla upraw rolników. Duża ich populacja w ostatnich latach w
szczególności dzików i saren powoduje, że mieszkańcy posiadający uprawy
wzdłuż lasu muszą ciągle je zabezpieczać przed zwierzyną.
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Analiza aktywności mieszkańców
W latach powojennych społeczność wsi Sędowo działała bardzo
aktywnie. Organizowano wiele imprez plenerowych, oraz zabaw w istniejącej
obecnie świetlicy. Dowodem tego są nielicznie zachowane fotografie.

Rajd rowerowy – wiosna 1938r.

Poniższe fotografie przedstawiają Dożynki wiejskie w latach powojennych,
które odbyły się na łące Państwa Baran:
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Po

mimo

świętowania

wspólnego

mieszkańców

sołectwa,

najbardziej

integrującym elementem była wspólna praca i pomoc sąsiedzka, która
przetrwała do dziś. Prace przy żniwach w latach powojennych

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych swoją działalność rozpoczęło Koło
Gospodyń Wiejskich, które prowadzi swoją działalność do dziś. W okresie tym
również działalność swoją rozpoczęło Kółko Rolnicze.
W latach 90-tych, po mimo
braku

świetlicy

wiejskiej,

mieszkańcy bardzo często sami
organizowali czas wolny dzieciom
aktywnie

uczestnicząc

przygotowywaniu
rozrywek.
zimowych

W

w

zabaw
okresie

co

i
ferii

rocznie

Mieszkańcy Sędowa podczas kuligu w pobliskim lesie

przygotowywano kulig.
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W 1994 r. została zamknięta Szkoła Podstawowa w Sędowie. Jedna z klas
została zaadoptowana jako świetlica wiejska. Od tego momentu młodzież miała
miejsce spotkań, co pozwoliło na samodzielne przygotowanie przedstawienia
„Jasełka” w okresie przedświątecznym. W świetlicy organizowano również
dyskoteki dla dzieci i młodzieży w okresie letnim.

Sędowo – budynek byłej Szkoły Podstawowej

Dużą rolę w integracji mieszkańców odegrało boisko sportowe, na którym
rozgrywano mecze piłki nożnej oraz siatkówki. Niestety stan boiska nie pozwala
bezpieczne korzystanie przez młodzież i dzieci.
Część mieszkańców bardzo chętnie uczestniczy w organizowaniu różnych
imprez, ale brak odpowiednich warunków w świetlicy wiejskiej tj. brak toalet
zaplecza kuchennego uniemożliwiają organizowanie stałych zajęć dla dzieci i
młodzieży oraz zebrań i spotkań mieszkańców.
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ANALIZA SWOT
SILNE STRONY
- dobrze rozwijające się rolnictwo,
- aktywność mieszkańców,
- posiadanie gruntów sołeckich,
- położenie blisko lasu,
- czyste środowisko,
- duża świadomość mieszkańców w zakresie
dbania o środowisko,

SŁABE STRONY
- brak świetlicy wiejskiej,
- brak placu zabaw oraz terenu do rekreacji i
wypoczynku,
- znaczne bezrobocie,
- brak kanalizacji,
- położenie miejscowości z dala od dużych
miast,
- położenie miejscowości z dala od głównych
szlaków komunikacyjnych,
- duże odległości pomiędzy poszczególnymi
osadami,

OKAZJE
- pozyskiwanie środków z zewnątrz,
- stworzenie formalnej organizacji działającej
na rzecz wsi ,
- zaangażowanie młodzieży w rozwój wsi,
- deklaracja prac społecznych związanych z
poprawą życia mieszkańców,
- możliwość przekwalifikowania
gospodarstw na gospodarstwa
agroturystyczne,

ZAGROŻENIA
- emigracja mieszkańców,
- brak perspektywy na tworzenie nowych
miejsc pracy,
- zakwalifikowanie Sędowa jako
miejscowości, która zostanie zapomniana i
wymazana z mapy miejscowości,
- pogorszenie warunków bytowych
mieszkańców,
- pogorszenie warunków zdrowotnych
mieszkańców,
- pogorszenie jakości gleb poprzez ciągłe
obniżanie poziomu wód gruntowych,

Sędowo to miejscowość o niedługiej historii, jednak szczególnie czasy
powojenne pozwoliły nowym mieszkańcom na integracje. Charakterystyczne
dla tej małej miejscowości jest to, że jej mieszkańcy solidarnie widzą i czują
potrzebę współdziałania między sobą w celu poprawy infrastruktury wsi, a także
poprawy ich życia.
Wykazane w analizie słabe strony jak i zagrożenia, mieszkańcy poprzez
ich zaangażowanie w pracę i wizję rozwoju swojej miejscowości są w stanie w
znaczniej mierze pokonać a przynajmniej je w dużej części zniwelować.
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Analiza zasobów wsi
Sołectwo: Sędowo
Gmina Dąbrowa
Zasoby – to wszystkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru,
które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji
publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.
Rodzaj zasobu
Środowisko przyrodnicze
Walory krajobrazu
Walory przyrodnicze
Walory powierzchniowe
(cieki, rzeki, stawy)
Gleby
Kopaliny
Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej i
osobliwości kulturowe
Walory zagospodarowania
przestrzennego
Zabytki
Zespoły artystyczne
Zasoby archeologiczne
Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsca, osoby, i przedmioty kultu
Święta odpusty, pielgrzymki
Tradycje, obrzędy, gwara
Legendy, podania, fakty
historyczne
Ważne postacie historyczne
Specyficzne nazwy
Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę
mieszkaniową
Działki pod domy letniskowe
Działki pod zakłady usługowe i
przemysł
Pustostany mieszkaniowe,
magazynowe i poprzemysłowe
Tradycje obiekty gospodarskie wsi
(spichlerze, kuźnie, młyny)
Place i miejsca publicznych spotkań
miejsca spotkań i rekreacji

Brak

Jest o
znaczeniu
małym

Jest o
znaczeniu
średnim

Jest o
znaczeniu
dużym
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Analiza zasobów wsi
Rodzaj zasobu

Gospodarka, rolnictwo:
Specyficzne produkty (hodowle,
uprawy polowe)
Znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe
Możliwe do wykorzystania odpady
poprodukcyjne
Sąsiedzi i przyjezdni:
Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo
(duże miasto, arteria
komunikacyjna, atrakcja
turystyczna)
Ruch tranzytowy
Przyjezdni stali i sezonowi
Instytucje:
Placówki opieki społecznej
Szkoły
Dom kultury
Inne: Kościół
Ludzie, organizacje społeczne:
OSP
KGW
Stowarzyszenia
Darczyńcy i sponsorzy

Brak

Jest o
znaczeniu
małym

Jest o
znaczeniu
średnim

Jest o
znaczeniu
dużym
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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PLAN ROZWOJU SOŁECTWA
Wyszczególnienie
1. Co nas
wyróżnia?

Co to jest?
Atrakcyjne
położenie blisko
lasu

Jak jest?
Wieś położona jest
na uboczu szlaków
komunikacyjnych

2. Jakie pełni
funkcje?

- rolniczo mieszkaniowa

- przewaga rolnictwa

3. Kim są
mieszkańcy?

- rolnicy
- młodzież
- emeryci
- renciści
- bezrobotni

- ludność średnio
wykształcona
- osoby dotknięte
bezrobociem
- społeczność
zintegrowana

4. Co daje
utrzymanie?

- praca na roli
- działalność
gospodarcza
- emerytury i
renty
- inne dochody

- słabo rozwinięta
dziedzina usług
- problemy
dostosowania
gospodarstw rolnych
do norm UE

5. Jak jest
zorganizowana?

- Rada Sołecka
- Koło Gospodyń
Wiejskich

- Średnia aktywność
społeczna
- brak
zróżnicowanych
form działalności

6. W jaki sposób
rozwiązuje
problemy?

- zebrania
wiejskie

Dobra współpraca w
władzami gminy

- spotkania w
władzami gminy

7. Jaki ma wygląd?

- zabudowa
niejednorodna

8. Jaki jest stan
otoczenia i
środowiska?

- las
- brak kanalizacji
- 99%
wodociągów
stelefonizowanie
- częściowo
Internet

- murowane domy
jednorodzinne
- w miarę poprawna
infrastruktura obejść
(płoty, ogrody ..)
Daleka perspektywa
budowy oczyszczalni
przyzagrodowych i
infrastruktury
internetowej

Jaki ma być?
- promocja wsi
jako bardzo
spokojnego miejsca
do wypoczynku
- poprawa
infrastruktury
rolniczej
- wzrost usług

- podwyższanie
kwalifikacji przez
społeczność
- reorientacja
zawodowa
- wzrost
zaangażowania
mieszkańców wobec
nowych wyzwań
- restrukturyzacja
gospodarstw rolnych
- rozwój sfery usług
- powstawanie
gospodarstw
agroturystycznych

Co i w jaki sposób?
- poprawa
infrastruktury i
atrakcyjności wsi
- tworzenie warunków
do poprawy bytu
gospodarstw rolnych
- tworzenie warunków
dla powstawania
gospodarstw
agroturystycznych
-organizowanie przez
mieszkańców spotkań
w celu wymiany
doświadczeń
- organizowanie
wg potrzeb szkoleń
podnoszących wiedzę

- tworzenie nowych
miejsc pracy

- zwiększona
aktywność
społeczna na rzecz
wspólnego działania
- zorganizowana
aktywność
społeczna
- współpraca z
samorządem
- współpraca z
sąsiednimi
sołectwami
- większy przepływ
informacji
- poprawny wygląd
elewacji, obejść
(płoty ogrody itp.)

Organizowanie
imprez integracyjnych

-Konkurs
„Na najładniejsze
obejście”

- poprawa
infrastruktury
- poprawa dostępu
do Internetu

W każdym domu
kanalizacja lub
przyzagrodowa
oczyszczalnia

- organizowanie
spotkań
informacyjnych
- zawiązanie Grupy
Działania

W każdym domu
dostęp do Internetu
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9. Jakie są
rozwiązania
komunikacyjne?

- PKS

- złe połączenia

Zwiększenie ilości
połączeń

10. Co proponuje
dzieciom i
młodzieży?

świetlica wiejska

- brak świetlicy
- brak wyposażenia
kuchennego
- brak wyposażenia
sportowego
- brak zajęć
świetlicowe
- brak dostępu do
Internetu

- budowa świetlicy
- zakupienie
wyposażenia
świetlicy
- profesjonalne
zajęcia świetlicowe
- świat online

teren sportoworekreacyjny

-zniszczone boisko
- brak placu zabaw

- budowa boisk
- budowa placu
zabaw i
uzupełnienie
wyposażenia

Przynajmniej dwa
razy dziennie
możliwość przejazdu
środkami komunikacji
publicznej do Mogilna
- zakup wyposażenia
kuchennego
- zakup wyposażenia
sportowego oraz gier
- stworzenie
i utrzymanie
internetowego okna
na świat
- organizacja zajęć
świetlicowych
Pełna budowa
kompleksu sportoworekreacyjnego
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Wizja rozwoju miejscowości
Priorytetem w obecnych czasach dla mieszkańców wsi Sołectwa jest
podjęcie wszelkich działań aby poprawić niekorzystne warunki, jakie znajdują
się w ich miejscowości. W tym celu mieszkańcy zamierzają podjąć szeroki
zakres różnorodnych działań w celu polepszenia ich życia a w szczególności dla
mieszkańców wsi, którzy pozostali na miejscu i chcą tutaj dalej mieszkać.

Sędowo – teren przeznaczony po inwestycje

Głównym i priorytetowym zadaniem będzie zaadaptowanie działki nr 260
znajdującej się w Sędówku naprzeciwko byłej szkoły z przeznaczeniem na
kompleks rekreacyjno - sportowy. Działka zajmuje 1,24 ha i obecnie znajduje
się na niej remiza strażacka oraz zniszczone boisko do piłki nożnej oraz enklawa
leśna.

Mieszkańcy sołectwa przygotują działkę do inwestycji poprzez
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uporządkowanie terenu oraz wycięcie niepotrzebnych drzew i krzaków.
Następnie w kolejnych latach na tym terenie ostanie zbudowana świetlica
wiejska wraz z zapleczem socjalno – bytowym, oraz grzybek do imprez w
plenerze. Ponadto, zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci, oraz miejsce do
rekreacji i wypoczynku. Kolejną inwestycją, będą boiska do piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki i kort tenisowy. Przy tym kompleksie wybudowany
będzie również parking do samochodów.
Kolejnym zadaniem byłaby rekultywacja stawu znajdującego się w
Sędowie za nieruchomością Pana Furdala.

Sędowo widok na staw

Jego obecny stan, nie pozwala na korzystanie przez mieszkańców.
Zrekultywowany staw pełniłby rolę, hodowlaną oraz rekreacyjną. Sędowo jest
miejscowością skąd jest co najmniej kilka kilometrów do zbiorników wodnych,
wiec

odnowa

stawu

z

pewnością

spowodowałaby

korzystanie

przez

mieszkańców.
Sędowo jest wsią o niedługiej historii tym bardziej, że mało jest tubylców.
Pomimo braku zabytków, ciekawych miejsc, pomników przyrody wskazane by
było aby obecni mieszkańcy odtworzyli zaginioną kronikę sołectwa. Ogromną
rolę w otworzeniu dawnych dziejów tych terenów powinna odegrać parafia w
Kołodziejewie, do której należały osady. Na terenie Sędowa znajdują się
miejsca pochówku. W związku z tym kolejnym zadaniem mieszkańców
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sołectwa, będzie wykonanie tablic upamiętniających te miejsca spoczynku
zmarłych.

Widok na cmentarzysko

Nieliczne płyty grobowe

Sędowo, to miejscowość posiadająca bezpośredni dostęp do lasu. Podnosi
to w znaczny sposób atrakcyjność miejscowości. Kolejnym zadaniem byłoby
utworzenie ścieżek rowerowych po najbardziej atrakcyjnych częściach lasu oraz
łączącej poszczególne osady tj. Sędowo, Sędówko, Szubinek Broniewiczki, oraz
w szczególności miejsce wykopalisk, dawną szkołę polską, jak również
niemiecką, pałac, kuźnie, młyn, cegielnie, miejsca pochówku które położone są
przy wszystkich osadach, zrekultywowany sad. Ponadto, wzdłuż ścieżki
rowerowej przewiduje się postawienie tablic informacyjnych opisujących i

Sędowo – droga leśna

Sędowo - las

upamiętniające poszczególne miejsca, jak również zagospodarowanie kilku
miejsc odpoczynku dla osób zwiedzających.
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Reasumują, należy zauważyć, że mieszkańcy miejscowości chcą
aby słabe strony swojej miejscowości jaką jest np. rozległe
położenie miejscowości, składające się z kilku osad stało się
atrakcją turystyczną dla osób zwiedzających lub przejeżdżających
prze

tereny

gminy

Dąbrowa.

Oprócz

tego,

Sędowo

jest

miejscowością w której nie ma perspektyw na tworzenie zakładów
przemysłowych, brak atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, stąd
też mieszkańcy mają zamiar wykorzystać to, że miejscowość
położona jest z dala od dużych miast, arterii komunikacyjnych
oraz sporego kompleksu leśnego. Miejscowość z biegiem lat
powinna stać się miejscem atrakcyjnym dla osób chcących żyć
„Z dala od szosy”. Te dawne wady zdaniem mieszkańców będą
w

przyszłości

zaletami

i

powinny

zwiększyć

atrakcyjność

miejscowości Sędowo.
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Harmonogram realizacji projektów
Lp.

Nazwa zadania

1.

Wytyczanie tras
rowerowych

2.

Uporządkowanie
terenu pod
kompleksu
rekreacyjno –
sportowego w
Sędówku

3.

Oznaczenie miejsc
pochówku zmarłych
Postawienie
kontenera
świetlicowego oraz
adaptacja istniejącej
remizy strażackiej

4.

9.

Wykonanie przyłącza
energetycznego i
wodociągowego

8.

Zakup wyposażenia
kuchennego

9.

Budowa placu zabaw
dla dzieci

Realizacja zadania

- spotkanie informacyjne z
mieszkańcami wsi
- weekendowe rajdy rowerowe
- formalne wytycznie tras
rowerowych poprzez ich opisanie
oraz udokumentowanie
- oznakowanie tras rowerowych
- wykonanie tablic informacyjnych
- prace porządkowe
- wykoszenie chwastów z terenu
- oznaczenie drzew i krzewów do
wykarczowania (pomoc leśnika)
- wykarczowanie krzaków i drzew
- prace związane z wytyczeniem
poszczególnych boisk
- wytyczenie ścieżek w kompleksie
leśnym
- uporządkowanie terenu
- oznaczenie terenu
- przygotowanie terenu
- złożenie wniosku w ramach planu
odnowy wsi
- postawienie kontenera
świetlicowego
- budowa przyłącza energetycznego
i wodociągowego

-

Zakup:
pieca,
lodówki,
naczynia
pozostały sprzęt gospodarstwa
domowego
prace związane z wyznaczenie
miejsca pod plac zabaw
zakup elementów do zabaw w tym:
piaskownica
drabinki
huśtawka
zjeżdżalnia
pozostałe elementy do zabaw
zakup zabawek dla dzieci

Termin
realizac
ji
zadania
2008 2009

Podmiot
realizujący

Mieszkańcy
Gmina

2009

Mieszkańcy
Nadleśnictwo
Gmina

20092011
2009

Mieszkańcy
Gmina
Mieszkańcy
Gmina
Urząd
Marszałkowski

2009

Mieszkańcy
Gmina

2008 2012

Mieszkańcy
Gmina
Urząd
Marszałkowski

2009

Mieszkańcy
Gmina
Urząd
Marszałkowski
Inne instytucje
grantodawcze
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10.

Budowa miejsca do
grillowania

11.

Budowa parkingu

12.

Budowa oświetlenia

13.

Adaptacja enklawy
leśnej jako miejsca
do rekreacji i
wypoczynku

14.

Budowa boisk
sportowych
- do piłki nożnej
- do siatkówki i
koszykówki
- kort tenisowy
Zakup sprzętu
sportowego

15.

-

montaż ww. elementów
budowa ogrodzenia placu zabaw
wyznaczenie miejsca
budowa grilla
budowa miejsca na ognisko
wykonanie i montaż ławek
wyznaczenie miejsca
zakup krawężników i obrzeży
wbudowanie ww. elementów
wyrównanie terenu posypką z
kamienia
- budowa oświetlenia

-

-

16.

17.

Budowa ogrodzenia
kompleksu
rekreacyjno sportowego
Rekultywacja stawu i
jego otoczenia

-

prace porządkowe
wyznaczenie ścieżek
karczowanie krzewów i sprzątanie
wykonanie ścieżek
montaż ławek
wyznaczenie poszczególnych boisk
wyrównanie terenu
zakup oraz wykonanie
poszczególnych elementów do
stworzenia boisk
montaż bramek, koszy oraz ławek
Zakup:
piłek do koszykówki, piłki nożnej,
siatkówki
siatki do siatkówki, do tenisa oraz
do bramek
zakup siatek
budowa ogrodzenia wokół całego
terenu

- prace związane z pogłębieniem i
uregulowaniem stawu
- uformowanie obrzeża stawu
- posadzenie roślinności i drzew
wokół stawu
- wyznaczenie ścieżek
- umieszczenie wokół stawu ławek

20102012

mieszkańcy

2009 2010

Mieszkańcy
Gmina

2013

Mieszkańcy
Gmina
Mieszkańcy
Gmina

2008 2013

200820013

Mieszkańcy

20082012

Mieszkańcy

2013 2015

2012 2015

Mieszkańcy
Gmina
Urząd
Marszałkowski
Inne podmioty
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Plan sytuacyjny
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Skład i zadania Rady Sołeckiej
Sołtys
Ireneusz Głowacki
Rada sołecka
Rafał Baran,
Grzegorz Głowacki,
Łucjan Rosiński,
Jan Zastawny
GŁÓWNE ZADANIA RADY SOŁECKIEJ

- organizacja spotkań mających na celu rozwiązywanie problemów
społecznych mieszkańców związanych z warunkami ich życia i pracy
- integracja społeczności lokalnej
- wzbogacenie życia kulturalnego na wsi
- podniesienie atrakcyjności wsi
- kultywowanie tradycji
- organizacja imprez okolicznościowych
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