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Dożynek czas Sędziszowscy krwiodawcy idą jak bu-
rza. Od początku roku zebrano 290 ml krwi 
Dla porównania rok temu w tym samym 
czasie z Sędziszowa wyjechało 212,965 ml 
krwi. „Muszę wytłumaczyć, że od począt-
ku roku odpadły nam dwie akcje, które ze 
względu na pandemię CONID-19 musiały 

Pół roku i rekord!
zostać odwołane. 2 kwietnia i akcja orga-
nizowana podczas Dni Sędziszowa. Na 
pewno wynik byłby jeszcze lepszy”- tłuma-
czy Prezes HDK w Sędziszowie Włady-
sław Zimny. Ostatnia akcja, która odbyła 
się 16 lipca, była rekordowa, mimo okresu 
wakacyjnego zgłosiło się 116 osób, zare-

jestrowanych zosta-
ło 106, a po badaniu 
krew oddało 98 osób 
w ilości 44.100 ml.

„Ostatnia akcja to 
nasz ogromy sukces, 
dziękuję wszystkim za 
obecność i oddanie 
krwi.

Kolejna akcja 
odbędzie się 6 sierp-
nia także w Szkole 
Podstawowej nr 1 w 
Sędziszowie, pamię-
tajmy że to okres wa-
kacyjny, a co za tym 
idzie więcej wypad-
ków i zdarzeń. Krew 
będzie bardzo po-

trzebna, dlatego zapraszam nie tylko sta-
łych krwiodawców, ale i nowych! Dla nas 
to mała rzecz a może uratować niejedno 
życie” .- dodaje Prezes Zimny Organizato-
rzy akcji proszą o wcześniejszą rejestracje 
pod numerem telefonu 600 835 580, po-
nieważ przybliżona liczba chętnych musi 
być zgłoszona do regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kiel-
cach dwa tygodnie przed akcją.

K.G



�NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Lipiec 2020

W sobotę, 18 lipca br. przy Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbyła 
się akcja „Rozbierz się i (z)badaj w kobie-
cym interesie”..

Inicjatywa powstała w ramach ogólno-
polskiej kampanii społeczno-edukacyjnej 
„W kobiecym interesie”, której celem jest 
zachęcanie Polek do regularnych badań 
ginekologicznych. Inicjatorem kampanii 
jest Gedeon Richter Polska, firma specja-
lizująca się w ochronie zdrowia kobiet. 
– W tegorocznej edycji kampanii chcemy 
zmierzyć się ze wstydem i go oswoić. Ba-
riery są w nas, ale musimy sobie z nimi ra-
dzić, bo wstyd nie może ograniczać profi-
laktyki zdrowotnej. Dlatego hasłem II edy-
cji kampanii jest „Rozbierz się i (z)badaj w 
kobiecym interesie”. Jako firma wspiera-
jąca kobiety i ich zdrowie czujemy też po-
trzebę realnego zaangażowania się w przy-
wrócenie możliwości badań profilaktycz-
nych i odciążenie placówek medycznych, 
które z powodu COVID-19 wykonywały 
świadczenia w bardzo ograniczonym za-
kresie. Cieszymy się że nasza akcja spot-
kała się z zainteresowaniem i mieszkanki 
Sędziszowa chciały skorzystać z oferowa-
nych przez nas bezpłatnych– mówi Aneta 
Grzegorzewska, rzecznik prasowa w Ge-
deon Richter Polska – firmie, która jest 
inicjatorem i organizatorem kampanii.

Do wzięcia udziału w akcji zgłosiły się 
63 Panie, ostatecznie przebadanych zo-
stało 31 kobiet (lekarz przyjmował w go-
dzinach 10:00-16:00). Każda z pacjentek 
w specjalnym mobilnym gabinecie miała 
przeprowadzone badanie ginekologiczne, 
pobraną cytologię, test na obecność wiru-
sa HPV oraz USG . W wyniku badania 
okazało się, że aż 15 pacjentek wymaga 

Rozbierz się i (z)badaj w kobiecym interesie

pilnego leczenia, co pokazuje jak głębo-
ki sens ma regularne przeprowadzanie 
badań profilaktycznych. Sędziszów był 
pierwszą miejscowością na trasie mobil-
nego gabinetu ginekologicznego w tym 
roku. Panie które nie skorzystały z badania 
, zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych 
badaniach profilaktycznych organizowa-
nych na terenie naszej Gminy. 

Kolejne badania mammograficzne, 
będą wykonywane przez firmę Medi-
ca z Łodzi i odbędą się 04.08.2020 oraz 
21.12.2020. Natomiast Mammo-Med. 
Centrum Diagnostyki i Usług Medycz-
nych z Gdańska zaprasza mieszkanki 
naszej gminy na bezpłatne badania w 
dniach 16.09.2020 oraz 05.12.2020 Re-
jestracja telefoniczna: 58 325 76 02, 
58 325 76 05

K.G
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Decentralizacja władzy publicznej 
była jednym z fundamentalnych zało-
żeń, które legły u podstaw III Rzeczy-
pospolitej i znalazły swoje ustrojowe 
umocnienie w Konstytucji. Artykuł 15 
stanowi, że „ustrój terytorialnej Rze-
czypospolitej Polskiej zapewnia decen-
tralizację władzy publicznej” a art.16 
mówi, że „istotną części zadań publicz-
nych samorząd terytorialny wykonuje 
w imieniu własnym i na własną odpo-
wiedzialność. W ratyfikowanej przez 
Polskę Europejskiej Karcie Samorzą-
du Lokalnego czytamy, że „samorząd 
terytorialny oznacza prawo i zdolność 
społeczności lokalnych, w granicach 
określonych prawem, do ich kierowania 
i zarządzania zasadniczą częścią spraw 
publicznych na ich własną odpowie-
dzialność i w interesie ich mieszkańców”. 
Samorząd terytorialny jest obecnie 
trwałym elementem lokalnej demokra-
cji.

27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce 
pierwsze, w pełni wolne, wybory samorzą-
dowe. 

To doskonała okazja do wspomnień i 
podsumowania jak zmieniła się nasza rze-
czywistość na przestrzeni tych 30 lat.

Te minione 30 lat to był dobry okres dla 
naszej gminy – podkreśla Burmistrz Sę-
dziszowa Wacław Szarek - Trzy dekady 

ogromnej pracy mieszkańców, przedstawi-
cieli lokalnej społeczności, samorządow-
ców, to wielka lekcja samodzielnego decy-
dowania o naszym najbliższym otoczeniu. 
Nasza Gmina ciągle się zmienia, rozwija, 

30 lat 
samorządu

pojawiły się liczne inwestycje, obiekty bez 
których nie wyobrażamy sobie obecnego 
funkcjonowania. W ciągu 18 lat pełnienia 
przeze mnie funkcji burmistrza, wiele się 
wydarzyło ale najważniejsze inwestycje i 
zadania to odzyskanie na własność gminy 
Centrum Kultury, które za chwilę będzie re-
montowane, zbudowanie Bazy Turystycz-
no-Rekreacyjnej, powstał także cudowny 
kompleks sportowy z basenem miejskim, 
domem sportowca, halą sportową. Przez 
ten czas powstały mieszkania socjalne w 
Tarnawie, zbudowano Urząd Miejski, od-
restaurowano 20 świetlic wiejskich, po-
wstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, a w 
2020 roku otworzyliśmy żłobek samorzą-
dowy. Nasza gmina jako pierwsza w po-
wiecie jędrzejowskim zaczęła inwestować 
w odnawialne źródła energii, na budyn-
kach użyteczności publicznej oraz prywat-
nych domach zainstalowano około tysiąca 
paneli fotowoltaicznych i kolektorów sło-
necznych. Przez ten czas w gminie rozwi-
nęła się firma PALKO, a firma SEFAKO z 
400 pracowników, dziś zatrudnia już około 
1300 osób. Powstał także GASPOL, oraz 
wiele innych większych i mniejszych firm. 
W ciągu ostatnich 18 lat samorząd wydał 
na inwestycje około 140 milionów złotych, 
z czego 80 milionów złotych stanowiły 
środki zewnętrzne. Obecnie kończymy bu-
dowę oczyszczalni ścieków, za blisko 20 
milionów złotych. Praca w samorządzie 
jest trudna i ponadwymiarowa, nierzadko 
musimy działać i reagować szybko, po-
dejmować natychmiastowe decyzje, ale ja 
tym żyję i kocham naszą gminę.

Za czasów mojego urzędowania mia-
sto i gmina Sędziszów była na początku 
długiej drogi zmian - podkreśla January 
Ejsmond - burmistrz Sędziszowa w la-
tach 1992-2002. Wszyscy uczyliśmy się 

samorządu i specyfiki pracy. Oczywiście 
czasy były inne, ludzie byli inni, ale wszy-
scy wiedzieliśmy że robimy to dla dobra 
całej gminy i przyszłości. 

Do najważniejszych zadań w tamtym 

czasie należały między innymi podłącze-
nie telekomunikacji w gminie Sędziszów. 
Powstało składowisko odpadów oraz tar-
gowisko. Wybudowano szkoły w Tarna-
wie i Zielonkach, rozbudowano obiekty 
sportowe przy szkole w Sędziszowie oraz 
utworzono Liceum Ogólnokształcące w 
Sędziszowie. Obecnie jako Prezes Zarządu 
Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych 
nadal jestem związany z życiem gminy.

Chociaż praca w samorządzie była 
tylko krótkim epizodem w moim życiu – 
podkreśla Alojzy Przemyski - burmistrz 
Sędziszowa w latach 1990-1992, wspomi-

nam ją bardzo pozytywnie. Z perspektywy 
30 lat, to był wyjątkowy czas dla samorzą-
dów i dla społeczeństwa. Dokonywała się 
pewna zmiana w myśleniu, wszyscy wie-
dzieliśmy że idziemy w dobrą stronę. Nie 
było podziałów, mimo trudnych czasów, 
współpraca samorządowa była ponadpar-
tyjna i z każdej strony mogliśmy liczyć na 
pomoc. Uczyliśmy się lokalnej demokra-
cji, pełni nadziei, jako wspólnota chcieli-
śmy stać na własnych nogach. Naprawdę 
miło wspominam tamten czas.

Pan Alojzy Przemyski posiada sto-
pień naukowy doktora, jest pracowni-
kiem naukowym na Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi 
swoją firmę „Usługi Ekologiczne Alojzy 
Przemyski” - zajmującą się działalnością 
z zakresu ochrony środowiska - geologii. 
Na przestrzeni tych lat, bardzo dużo zmie-
niło się w naszej gminie. Trudno to ująć 
w kilku zdaniach - wspomina pan Jan 
Wiencek, jeden z najdłużej urzędują-
cych radnych Sędziszowa - Na pewno 
ogromne zmiany poczyniliśmy dzięki po-
mocy środków unijnych, które są spraw-
nie pozyskiwane przez nasz urząd miasta. 
Zarówno burmistrz, jaki i urzędnicy oraz 
pracownicy urzędu, działali i dalej działa-
ją aktywnie, by wspomagać rozwój gmi-
ny. Warto też podkreślić, że wszystkie 

Wacław Szarek
January Ejsmond

Alojzy Przemyski



�NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Lipiec 2020

działania samorządu są realizowane przy 
współpracy mieszkańców. Odpowiadając 
na ich potrzeby, w naszej gminie powstały 
nowe drogi, chodniki dla pieszych, a także 
świetlice, które są miejscem spotkań dla 
lokalnej społeczności. 

Pan Jan Wiencek urząd radnego spra-
wuje już szóstą kadencję. Od 2010 roku 
jest przewodniczącym Komisji Zdrowia i 
członkiem Komisji Oświaty.

Na bardzo duże zmiany wskazał rów-
nież Przewodniczący Rady Miejskiej, 
pan Adam Mysiara, W ostatnim 30-leciu 
ogromną rolę w rozwoju naszego kraju, w 
tym wszystkich gmin, spełniał i spełnia 

lokalny samorząd. Będąc radnym od 1994 
roku, a od 2002 przewodniczącym Rady 
Miejskiej Sędziszów, bezpośrednio uczest-
niczę w podejmowaniu decyzji służących 
rozwojowi naszej gminy. Wielokrotnie 

miałem przyjemność odbierać, wspólnie 
z burmistrzem , nagrody i wyróżnienia 
dla naszej gminy( m.in. Świętokrzyska 
Victoria, Laur Świętokrzyski, Złoty Gryf, 
Eurogmina ) jako jednej z najlepiej rozwi-
jających się gmin w województwie świę-
tokrzyskim oraz kraju: za pozyskiwanie 
środków unijnych, za dbałość o zrówno-
ważony rozwój sfery społecznej ( oświata, 
sport, rekreacja, pomoc społeczna), odna-
wialne źródła energii i wiele innych . Praca 
w samorządzie nie jest łatwa , jednak pra-
cujemy dla wspólnego dobra, dla naszej 
gminy i ludzi - stwierdził przewodniczący, 
po czym dodał, że wszyscy mamy wspólny 
cel, oczywiście różnice zdań są potrzebne 
oraz inny punkt widzenia na daną sprawę, 
przecież wszystko można konstruktyw-
nie przedyskutować .Najbardziej cieszą 
wszystkie nasze osiągnięcia, które może-
my realizować wspólnie , dla dobra miesz-
kańców i naszej gminy.

 Pan Adam Mysiara funkcję Przewod-
niczącego Rady Miejskiej pełni od 5 ka-
dencji.

K.G, M.D

Jan Więcek

Adam Mysiara

Tematyka XXII sesji Rady Miejskiej 
Sędziszów w dniu 26 czerwca, została 
zdominowana debatą nad Raportem o sta-
nie gminy za 2019 rok oraz wynikającymi 
z tego faktu głosowaniami.

art. 28aa. Ustawy o samorządzie gminy 
stawia przed wójtem (burmistrzem, prezy-
dentem) następujące zadania:

• co roku do dnia 31 maja przedstawie-
nie radzie gminy raportu o stanie gminy (w 
bieżącym roku, ze względu na pandemię 
terminem obowiązującym był 30 lipca a 
na debatę i wotum zaufania razem z 
przesuniętym terminem absolutorium 
– 29 sierpnia);

• Raport obejmuje podsumowanie 
działalności wójta w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady 
gminy i budżetu obywatelskiego;

• rada gminy rozpatruje raport, 
podczas sesji, na której podejmowana 
jest uchwała w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium wójtowi. 
Raport rozpatrywany jest w pierwszej 
kolejności. Nad przedstawionym ra-
portem o stanie gminy przeprowadza 
się debatę;

• W debacie nad raportem o stanie 
gminy radni zabierają głos bez ograni-
czeń czasowych;

• W debacie nad raportem, po 
uprzednim pisemnym zgłoszeniu do 

Burmistrz Sędziszowa z wotum zaufania i absolutorium 
przewodniczącego rady, mogą uczest-
niczyć mieszkańcy. Wniosek musi być 
poparty podpisami co najmniej 20 osób 
(w przypadku naszej Gminy, w gminach 
powyżej 20 000 mieszkańców wymagana 
liczba podpisów to co najmniej 50) ;

• po zakończeniu debaty nad raportem 
o stanie gminy rada gminy przeprowadza 
głosowanie nad udzieleniem wójtowi wo-
tum zaufania.

Raport o stanie Gminy Sędziszów za 
rok 2019 został przekazany radnym na 

sesji w dniu 28 maja oraz umieszczony w 
BIP i jest dostępny na stronie www.sedzi-
szow.pl 

Na 100 stronach zawiera szczegółowy 
opis dotyczący: charakterystyki gminy, 
struktury organizacyjnej, sytuacji finanso-
wej, nadzoru właścicielskiego, wykorzy-
stania środków Funduszu Sołeckiego oraz 
tego co bezpośrednio wynika z definicji 
raportu, tj. realizacji budżetu za 2019 rok 
z uwzględnieniem strategii, polityk i pro-
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gramów wg poszczególnych działów kla-
syfikacji budżetowej (str. 25-81). Zawiera 
także realizacje uchwał Rady Miejskiej 
Sędziszów podjętych w 2019 roku (str.96-
101- łącznie 120 uchwał).

Burmistrz Wacław Szarek, w przedsta-
wionej prezentacji, omówił poszczególne, 
zapisane w raporcie zadania, przygotowu-
jąc tym warunki do rozpoczęcia debaty.

W debacie nad raportem uczestniczyło 
2 mieszkańców gminy, Renata Pacholec 
oraz Stanisław Ogonowski, którzy zwróci-
li uwagę na szybki i zrównoważony roz-
wój gminy, poprawę infrastruktury drogo-
wej, oświatowej, sportowej. Podziękowali 
Burmistrzowi, Radzie oraz pracownikom 
Urzędu Miejskiego za owocną współpracę 
w minionym roku. 

W imieniu Klubu Radnych PiS w de-
bacie uczestniczyli radni: Rafał Dębicki, 
Piotr Jaros, Jarosław Chmielarski, którzy 
bardzo krytycznie odnieśli się do przed-
stawionych w nim informacji, zarzucając 
brak precyzji, niespójność zapisów, brak 
odniesienia do Strategii rozwoju gminy.

W debacie, głos zabrali również rad-
ni: Jan Więcek, Konrad Prusek, Jarosław 
Jaworski, Jakub Kubiec, Jan Strzelec, 
Wiktor Tabor, Adam Mysiara. W swoich 
wystąpieniach podkreślali, że raport jest 
nową formą, opisuje szczegółowo dzia-
łania gminy, które są odzwierciedleniem 
uchwał podejmowanych przez Radę i po-
zwala na budowanie kierunków działania 
na przyszłość.

Nagranie sesji, z debatą nad raportem, 
jest dostępne w zakładce: sesja online 
Rady Miejskiej.

Po zakończeniu debaty odbyło się gło-

sowanie nad udzieleniem Burmistrzowi 
Sędziszowa wotum zaufania. W głosowa-
niu uczestniczyło 15 radnych: głosów za 
– 11

głosów przeciw – 4 
Kolejnym punktem było podjęcie 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu gminy Sędzi-
szów za 2019 rok. 

Po szczegółowych wyjaśnieniach przez 
Skarbnika Gminy Lucynę Nahajczuk 
– radni podjęli uchwałę, a wyniki głoso-
wania przedstawiają się następująco:

Głosów oddanych - 15
Za 11
Przeciw 4
Następnie, po zapoznaniu się ze:
Sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2019 rok,
Sprawozdaniem finansowym,
Opinią Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Kielcach,
Informacją o stanie mienia Gminy,
Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
Rada podjęła uchwałę w sprawie udzie-

lenia absolutorium dla Burmistrza Sędzi-
szowa z tytułu wykonania budżetu gminy 
za 2019 rok.

W głosowaniu uczestniczyło 15 rad-
nych;

Głosów za – 11
Przeciw 4 
Burmistrz Wacław Szarek – „rok 

2019 jest kolejnym, w którym na rozwój  
i inwestycje przeznaczono znaczące środki 
finansowe. Przełożyły się one na popra-
wę warunków życia mieszkańców Gmi-
ny Sędziszów. To kwota ponad 24,6 mln 
zł co stanowi 32,8 % wydatków ogółem. 

Dodatkowo bardzo wiele zadań zostało 
zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego i 
w ramach wydatków bieżących. Najważ-
niejsze to: budowa żłobka 4,5 mln, budo-
wa kanalizacji i oczyszczalni ścieków – 27 
mln zł, budowa i remonty dróg – 2,4 mln, 
4,5 km nowych dróg asfaltowych, 1,6 km 
chodników, fotowoltaika – 4,8 mln zł, na-
kłady na rozbudowę i utrzymanie oświet-
lenia – 602.000 zł, wydatki na kulturę i 
kulturę fizyczną – 4,1 ml zł. Na zadania z 
zakresu oświaty i wychowania zostało wy-
datkowane 15,2 mln zł w tym ponad 5,2 
mln z budżetu gminy. 

Realizowaliśmy kilka projektów spo-
łecznych w szkołach i opiece społecznej. 
Bardzo ważnym zadaniem, ze społecznego 
punktu widzenia była organizacja spotkań 
środowiskowych integrujących naszą spo-
łeczność oraz podtrzymujących tradycje 
patriotyczne, historyczne i regionalne. Pro-
mowaliśmy twórczość lokalnych artystów 
i młodych talentów, wspieraliśmy funkcjo-
nowanie organizacji pozarządowych, któ-
rych w naszej gminie działa ponad 60.

Trwałym elementem jest ciągłe bu-
dowanie dobrego klimatu dla rozwoju 
przedsiębiorczości. Problemy staramy się 
rozwiązywać na bieżąco, chociaż codzien-
na praca staje się coraz trudniejsza. Ma na 
to wpływ postępujące niedofinansowanie 
oświaty, problemy z właściwym zagospo-
darowaniem odpadów, kolejne ubytki do-
chodów budżetowych z racji wprowadza-
nych ustawowych zwolnień podatkowych.

Uważam, że mimo iż był to rok bardzo 
dużego wysiłku i pokonywania wielu nie-
zależnych od nas problemów, to można go 
zaliczyć do kolejnego dobrego roku w roz-
woju naszej gminy.

Dziękuję za wotum zaufania, 
absolutorium i współpracę radnym, 
którzy rozumieją i wspierają moje 
działania jako organu wykonawcze-
go gminy.

Dziękuję za owocną współpracę 
współpracownikom z Urzędu Miej-
skiego, jednostek organizacyjnych, 
ZUK Sp. z o.o., sołtysom, przewod-
niczącym zarządów osiedli wraz z 
radami soleckimi. Dziękuje wszyst-
kim instytucjom, zakładom pracy i 
organizacjom społecznym, miesz-
kańcom gminy za bardzo wiele 
twórczych wniosków i podpowie-
dzi. Myślę, że będziemy wspólnie 
robić jeszcze wiele rzeczy, które 
pozwolą każdemu uczestniczące-
mu w tym procesie stwierdzić,że 
„tu się dzieje coś dobrego”. Będzie 
to wówczas sukces całego naszego 
samorządu.

M.M
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Samorząd terytorialny razem z 
sektorem rządowym i ubezpieczeń 
społecznych tworzą sektor finansów 
publicznych. To właśnie jednostki sa-
morządu terytorialnego zaspokajają 
potrzeby społeczne lokalnych wspól-
not. Są to zadania z zakresu oświaty, 
administracji, kultury i dziedzictwa 
narodowego, pomocy społecznej, in-
frastruktury komunalnej.

Samorząd terytorialny w Polsce 
w tym roku obchodzi 30 lecie swojej 
działalności. Prof. dr hab. Krzysztof 
Surówka z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie, pisze: „istotnym 
problemem samorządu terytorialnego 
w Polsce jest zakres jego samodzielno-
ści finansowej. Integralność finansów 
samorządu terytorialnego z systemem 
finansów publicznych, a równocześnie 
polityczna i prawna niezależność sa-
morządu terytorialnego, są przyczyną 
licznych dyskusji związanych z jego 
funkcjonowaniem, zwłaszcza w zakre-
sie pozyskiwania dochodów, finanso-
wania zadań oraz granic zadłużania”.

Eksperci z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie przy wsparciu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego – po raz 
trzeci, opracowali Ranking Finansowy 
Samorządu Terytorialnego. Tym ra-
zem za 2019 rok. Analizie finansowej 
zostały poddane jednostki samorządu 
terytorialnego w podanym niżej ukła-
dzie :

1. Gminy wiejskie – 1547Gminy wiejskie – 1547
2. Gminy miejskoGminy miejsko
 -wiejskie – 628

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019
Gmina Sędziszów z sukcesem 

3. Gminy miejskie – 235Gminy miejskie – 235
4. Miasta na prawachMiasta na prawach 
 powiatu – 66
5. Powiaty ziemskie – 314Powiaty ziemskie – 314
Aby móc porównać uzyskiwane 

wyniki, w tegorocznym badaniu wy-
korzystano te same kryteria oceny co 
rok wcześniej.

Kondycje finansowa jst badano 
przy pomocy wskaźników :

1. Udział dochodów własnych wUdział dochodów własnych w 
dochodach ogółem

2. Relacja nadwyżki operacyjnejRelacja nadwyżki operacyjnej 
do dochodów ogółem

3. Udział wydatków inwestycyj-Udział wydatków inwestycyj-
nych w wydatkach ogółem

4. Obciążenie wydatków bieżą-Obciążenie wydatków bieżą-
cych wydatkami na wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń

5. Udział środków europejskichUdział środków europejskich 
w wydatkach ogółem – bez poręczeń

6. Relacja zobowiązań do docho-Relacja zobowiązań do docho-
dów ogółem

7. Udział podatku dochodowegoUdział podatku dochodowego 
od osób fizycznych w dochodach bie-
żących 

Gmina Sędziszów w grupie 628 
gmin miejsko-wiejskich, biorąc pod 
uwagę powyższe wskaźniki, została 
sklasyfikowana na bardzo wysokim 
– 37 miejscu w kraju. W tej grupie, 
biorąc pod uwagę Województwo Świę-
tokrzyskie, przed nami są tylko dwie 
gminy: Morawica – 7 miejsce i Busko 
Zdrój 23.

Zygmunt Berdychowski – Prze-
wodniczący Rady Programowej Fo-
rum Ekonomicznego, pomysłodawca 

Europejskiego Forum Samorządów 
uważa, że porównywanie działań sa-
morządów jest niezwykle ważne. To 
społeczeństwo decyduje kto rządzi 
jego małą ojczyzną. Wyniki Rankin-
gu mogą i powinny być pomocne przy 
podejmowaniu decyzji wyborczych. 
Samorządowcy powinni wymieniać 
się wiedzą i promować dobre praktyki. 
Według Berdychowskiego Raport jest 
też odpowiedzią na głosy przedsiębior-
ców poszukujących terenów inwesty-
cyjnych. Jest to również narzędzie dla 
obywateli, mogących sprawdzić, jak 
publicznymi pieniędzmi gospodarują 
włodarze ich gmin. 

O komentarz do wyników rankin-
gu poprosiłam Burmistrza Sędziszowa 
Wacława Szarka oraz Skarbnik Gminy 
Lucynę Nahajczuk. 

Jeśli tak wysoka ocena gospodar-
ki finansowej naszej gminy przypada 
na rok szczególny, w którym wydat-
ki na inwestycje wyniosły 32,83% 
wydatków ogółem tj. 24,6 mln zł, to 
znaczy, że z finansami wcale nie jest 
tak źle jak widzą i oceniają niektórzy 
radni, a wręcz przeciwnie, powiedział 
Burmistrz Wacław Szarek. Jako przed-
stawiciele naszej wspólnoty samorzą-
dowej pracujemy na rzecz wszystkich 
mieszkańców, instytucji i organizacji 
w taki sposób aby zapewnić w miarę 
możliwości finansowych gminy (pozy-
skując środki z wszelkich możliwych 
źródeł zewnętrznego dofinansowania) 
zrównoważony i szybki rozwój w za-
kresie infrastruktury, edukacji, kultury, 
sportu i wypoczynku, a także stwarza-
jąc warunki dla rozwoju i poszukiwa-
nia nowych inwestorów.

Nie jesteśmy bogatą gminą, ale po-
trafimy racjonalnie i oszczędnie gospo-
darować finansami ciągle inwestując 
znaczne kwoty środków, jednocześ-
nie zachowując pełne bezpieczeństwo 
naszych finansów – dodał Gospodarz 
Gminy .

Do sytuacji finansowej Gminy 
odniosła się Skarbnik Lucyna Nahaj-
czuk.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów 
i pożyczek naszej gminy na dzień 
10 lipca 2020 roku stanowi kwotę 
28 959 061,47 zł, jeśli odejmiemy 
udzielone pożyczki dla SPEC S-ów 
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w kwocie 1 600 000,00 zł, to 
faktyczny stan zadłużenia gmi-
ny wyniesie 27 359 061,47 zł tj. 
40,61 % planowanych dochodów 
gminy na rok bieżący. Gmina na-
sza spełnia wszelkie wskaźniki 
bezpiecznego zadłużenia. Ob-
sługa naszego zadłużenia wynosi 
0,91% planowanych dochodów 
bieżących, co jest bardzo dobrym 
wskaźnikiem. W Polsce koszty 
obsługi długu publicznego wtedy 
są dopuszczalne jeśli wynoszą 
do 2% planowanych dochodów, 
a więc nasz wskaźnik 0,91% jest 
jak najbardziej akceptowalny. 
Zaciągnięte kredyty przeznaczo-
ne były na wkład własny gminy 
do prowadzonych inwestycji, ta-
kich jak: budynek urzędu, nowa 
oczyszczalnia ścieków, II etap 
kanalizacji, budowa żłobka itd. 
Pomogły one zwiększyć majątek 
gminy w postaci środków trwałych, 
które będą służyły mieszkańcom przez 
wiele, wiele lat.

W ostatnich czasach bardzo popu-
larne wśród mieszkańców gminy stało 
się dbanie o kondycję fizyczną. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom na-
szych mieszkańców w bieżącym roku 
dokonano zakupu kolejnych urządzeń 
sprawnościowych, które wzbogaciły 
tereny rekreacyjne w naszej gminie.

W miejscowości Przełaj ze środ-
ków funduszu sołeckiego w kwocie 

16 400,00 zł zakupiono i zamontowa-
no sześć urządzeń sprawnościowych 
– motylek rozciągający, wahadło, step-
per, wioślarz, krzesło i wyciąg górny.

Ze środków budżetu gminy w kwo-
cie 3 912,60 zł doposażono teren re-
kreacyjny przy ul. Klonowej w Sędzi-
szowie w urządzenie sprawnościowe 
typu motyl rozciągający. 

Zakupione zestawy sprawnościo-
we  pomogą w rozwijaniu zdolności 
ruchowych zarówno u młodzieży jak 
i dorosłych. 

A.G

Jeśli na 628 gmin miejsko-wiej-
skich w Polsce zajęliśmy 37 miejsce 
a w województwie świętokrzyskim 3, 

to najlepszy dowód na dobrą kondy-
cję finansową naszego samorządu.

M.M

Dbajmy o nasze 
zdrowie i sprawność
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Lp. Opis zadania
1 Przebudowa drogi nr geod.94 w Łowini
2 Przebudowa drogi nr geod.492/11 w Zagajach 

3 Przebudowa zjazdu z drogi nr geod.2/68 na 
ul Dworcową

4 Utwardzenie placu na dz. nr geod.2/6 i 2/7 
w Sędziszowie

5 Przebudowa dróg wewn. na Os. Skarpa dz. 
190/4, 191, 187/6

6 Przebudowa drogi nr geod.703 w Gniewięci-
nie

7 Przebudowa drogi nr 1536/2 w Jeżowie (FS 
Podsadek)

8 Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.506 
Przełaj Czepiecki

9 Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.509 
Przełaj Czepiecki

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Szałas na od-Remont drogi gminnej w miejscowości Szałas na od-
cinku długości 1480 m, na której wykonana została nowa na-
wierzchnia asfaltowa na odcinku długości wraz z poboczami oraz 
wymienione oświetlenia drogowe na nowoczesne oświetlenie 
ledowe. Koszt całego zadania: 331600,36 zł, w tym: pozyskane 
dofinansowanie: 255900,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych 
wydatki ze strony Gminy Sędziszów to kwota 75700,36 zł.

2. W ramach zadania pod nazwą „Przebudowa oraz remont 
dróg i ulic na terenie miasta i gminy Sędziszów w 2020 roku” 
zrealizowane zostały:

3. Wykonane zostały miejsca przystankowe i zamontowa-Wykonane zostały miejsca przystankowe i zamontowa-
ne wiaty przystankowe w miejscowościach: Piła i Zielonki

4. W ramach umowy z Zakładem Usług Komunalnych wW ramach umowy z Zakładem Usług Komunalnych w 
Sędziszowie realizowane były usługi związane z bieżącym utrzy-
maniem dróg wewnętrznych.

Wykonano utwardzenie tłuczniem dróg do pól w miejscowoś-
ciach: Przełaj, Łowinia, Mstyczów, Pawłowice, Zielonki.

P.O

Informacja dotycząca wykonanych 
remontów drogowych za I półrocze 2020 

roku w Gminie Sędziszów

10 Przebudowa drogi nr geod.555 w Krzelowie
11 Remont przepustu pod drogą w Pawłowicach
12 Remont zjazdu przy bloku nr 8 Osiedle Sady

13 Remont drogi dojazdowej do oczyszczalni 
ścieków
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To dobra wiadomość dla wszystkich 
pacjentów korzystających z usług Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędzi-
szowie. 

Prace remontowe obejmowały wymia-
nę instalacji sanitarnej: zimnej i ciepłej 
wody użytkowej, kanalizacji oraz cen-
tralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.  
Wymieniona została także instalacja elek-
tryczna. W budynku zaszły duże zmiany, 
przebudowano część ścian działowych, co 
zwiększyło funkcjonalność pomieszczeń, 
wymieniono wewnętrzną stolarkę, wyko-
nano nowe posadzki. W sanitariatach oraz 
częściowo w gabinetach lekarskich zgod-
nie z wymogami wykonano nową glazu-
rę, wykonano także nowe tynki i gładzie 
gipsowe oraz przeprowadzono niezbędne 
prace malarskie.

„Budynek Ośrodka Zdrowia wymagał 
remontu, w 2010 roku przeprowadzono 

Miejsko - Gminny 
Ośrodek Zdrowia 
już po remoncie

remont piętra wraz z dźwigiem dla nie-
pełnosprawnych. W tym roku przeprowa-
dziliśmy modernizację pozostałej części 
budynku. Koszt remontu to 497 800,00 zł 
i wykonała go firma „Bud Rem” Przemy-
sław Gaweł. Cała kwota pochodzi z budże-

tu gminy. Przeprowadzone prace remon-
towe znacznie polepszą komfort obsługi 
pacjentów oraz zwiększą ich bezpieczeń-
stwo”- wyjaśnia burmistrz Sędziszowa 
Wacław Szarek

K.G

przed

po
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25 września 2015 roku Zgroma-
dzenie Ogólne Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych przyjęło Re-
zolucję 70/1. Przekształcamy nasz 
świat: Agenda na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju 2030.

W preambule zapisano iż Agenda 
jest planem działań na rzecz ludzi, 
naszej planety i dobrobytu. Celem 
Agendy jest również wzmocnienie 
powszechnego pokoju w warun-
kach większej wolności.

 Głównym założeniem 17 Ce-
lów Zrównoważonego Rozwoju i 
169 powiązanych z nimi z zadań 
jest przestrzeganie praw człowieka 
w odniesieniu do wszystkich ludzi. 
Cele i powiązane z nimi zadania są 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

współzależne i niepodzielne oraz 
zapewniają równowagę pomiędzy 
trzema aspektami zrównoważone-
go rozwoju: gospodarczym, spo-
łecznym i środowiskowym. 

Wymienione niżej cele będą sty-
mulować działania w obszarach o 
kluczowym znaczeniu dla ludzko-
ści  i naszej planety. A te obszary, 
to:

1. LudzieLudzie
2. PlanetaPlaneta
3. DobrobytDobrobyt
4. PokójPokój
5. PartnerstwoPartnerstwo
Wszystkich mieszkańców naszej 

Gminy, a szczególnie dzieci i mło-
dzież oraz organizacje pozarządowe 

serdecznie zapraszam do włączenia 
się w Europejski Tydzień Zrów-
noważonego Rozwoju, w dniach 
20 września – 26 września 2020 
roku.

Działania projektowe mogą 
być realizowane w dniach od 18 
września do 8 października 2020 
roku.

Pokażmy wspólnie, że nie je-
steśmy obojętni wobec ważnych 
problemów człowieka i planety 
na której żyje. Zachowajmy ją 
dla kolejnych pokoleń. 

Burmistrz Sędziszowa  
Wacław Szarek



1� NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Lipiec 2020

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na 
celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. Odbędzie się  
w dniach 18 września – 8 października 2020 roku, a punktem odniesienia będzie zeszłoroczny sukces, którego 
miarą jest 6704 działań w 28 krajach. 

ESDW 2020 będzie łączyć się z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). 

SUPPORTED BY THE 
EUROPEAN SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 
NETWORK

1.ZACZNIJ TERAZ!
Pomyśl o tym jak TY mógłbyś promować 
zrównoważony rozwój i zaplanuj działanie,
projekt lub wydarzenie, które odbędzie się 
w czasie trwania ESDW.

2. ZAREJESTRUJ
Zgłoś swój pomysł na stronie internetowej 
ESDW!

3. DZIAŁAJ!
Promuj i zorganizuj swoją inicjatywę 
podczas trwania ESDW w dniach
18 września – 8 października 2020 roku!
Dowiedz się, jakie wydarzenia odbywają się 
w Europie i weź udział w tych, które są 
w Twoim sąsiedztwie!

KONTAKT:
Strona internetowa: www.esdw.eu
Facebook: EuropeanSustainableDevelopmentWeek
Twitter: @EuropeanSDWeek

REJESTRACJA jest otwarta dla agencji rządowych, 
centrów badawczych, instytucji edukacyjnych, muzeów, 
fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców, a także osób 
prywatnych o ile proponowane wydarzenie/projekt promuje 
zrównoważony rozwój i przyczynia się do wdrażania SDGs.

Weź udział
w

ESDW 2020!
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ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

PA
PI

ER

WRZUCAMY:
- opakowania z papieru lub tektury
- gazety i czasopisma
- katalogi, prospekty, foldery
- papier szkolny i biurowy
- książki i zeszyty
- torebki i worki papierowe

NIE WRZUCAMY:
- papieru połączonego z innymi materiałami, np. folią, metalem
- zabrudzonego i tłustego papieru
- papieru woskowanego
- kartonów po mleku i napojach
- pieluch jednorazowych
- artykułów higienicznych
- worków po cemencie i innych materiałach budowlanych
- kalek technicznych oraz papierów przebitkowych (faktury, 
rachunki), tapet

ZANIM WRZUCISZ: postaraj się usunąć wszystkie częsci, które nie są z papieru, oczyść papier z resztek produktów, 
złóż kartony tak aby zabierały jak najmniej miejsca
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E WRZUCAMY:
- plastikowe (puste) butelki po napojach (PET)
- plastikowe (puste) opakowania po chemii gospodarczej 
i kosmetykach
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych (kubki                    
po serkach, jogurtach, kefirach, śmietanie)
- puszki po napojach i innych produktach spożywczych
- koszyczki po owocach
- plastikowe nakrętki
- kapsle, zakrętki
- folia aluminiowa
- folie i torebki z tworzyw sztucznych
- kartony po mleku i sokach (tetra pak)

NIE WRZUCAMY:
- tworzyw sztucznych medycznych
- zanieczyszczonych i mokrych folii
- części samochodowych
- butelek i opakowań po olejach spożywczych, silnikowych, 
smarach
- puszek po farbach i lakierach
- opakowań po środkach ochrony roślin
- tworzyw piankowych
- styropianu
- sprzętu AGD i RTV
- plastikowych zabawek

ZANIM WRZUCISZ: dokładnie opróżnij opakowanie z resztek produktów, zdejmij nakrętki, zgnieć butelkę i puszkę

SZ
K

ŁO

WRZUCAMY:
- butelki i szklane opakowania po napojach i żywności
- słoiki (bez nakrętek, zacisków gumowych, uszczelek)
- szklane opakowania po kosmetykach
- inne szklane opakowania

NIE WRZUCAMY:
- termometrów
- rtęciówek, żarówek, świetlówek
- luster, szkła okiennego i samochodowego
- ceramiki, porcelany
- szkła gospodarczego (doniczek, talerzy, naczyń żaroodpornych, 
itp.)
- szklanych opakowań farmaceutycznych, medycznych 
i laboratoryjnych
- ekranów i lamp telewizyjnych

ZANIM WRZUCISZ: zdejmij nakrętki, kapsle, korki i opróżnij wrzucane przedmioty
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WRZUCAMY:
- odpadki warzywne i owocowe
- drobne gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, chwasty
- liście
- kwiaty
- trociny
- kora drzew
- resztki żywności pochodzenia roślinnego
- skorupki po jajkach 
- fusy po kawie i herbacie

NIE WRZUCAMY:
- odpadków pochodzenia zwierzęcego
- płynnych odpadów kuchennych
- popiołu

UWAGA: Niewłaściwa segregacja dyskwalifikuje bioodpad do kompostowania
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- odpady, których nie można zakwalifikować do którejkolwiek 
frakcji zbieranej selektywnie
- popiół
- odpady higieniczne
- porcelanę, lustra, szyby okienne
- zabrudzony papier
- zabrudzone ręczniki papierowe i chusteczki

NIE WRZUCAMY:
- odpadów podlegających selektywnej zbiórce
- opakowań po farbach, olejach silnikowych, chemikaliach
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- leków 
- baterii
- akumulatorów
- zużytych opon

Gmina 
Sędziszów
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Burmistrz Sędziszowa informuje, iż 
w związku z nowelizacją art. 5 ust. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2021 
roku wprowadza się ustawowy obowiązek 
zbierania w sposób selektywny odpadów 
komunalnych powstałych na terenie nieru-
chomości zamieszkałych i niezamieszka-
łych. Wymagania w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych określa § 
2 Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Sędziszów przy-

jętego Uchwałą Nr XXI/179/2020 Rady 
Miejskiej Sędziszów z dnia 28 maja 2020 
roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Sędziszów (Dz. Urz. Woj. Świę-
tokrzyskiego z 2020 r. poz. 2112), który 
wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku 
(publikacja strona internetowa https://bip.
sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2395) 
oraz rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).

Właściciele nieruchomości z terenu 
gminy, którzy obecnie nie prowadzą selek-
tywnej zbiórki odpadów zobowiązani są 
do złożenia w terminie do dnia 31 grud-
nia 2020 roku nowej deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (druk do pobrania https://
bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-
2397) i podania w niej wysokości opłaty 
należnej za zbieranie odpadów w sposób 
selektywny.

INFORMACJA 

- OBOWIĄZEK 
SEGREGACJI 

ODPADÓW 
KOMUNALNYCH DLA 

WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI

Jednocześnie informuję, że w przy-
padku ujawnienia, iż właściciel nierucho-
mości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selek-
tywny Burmistrz Sędziszowa będzie miał 
obowiązek określić w drodze decyzji opła-
tę wyższą, której wysokość zostanie okre-
ślona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej 
Sędziszów, zgodnie z art. 6k ust 3 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach uchwalonej przez Sejm RP - „Rada 
gminy określi stawki opłaty podwyższonej 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów w 
sposób selektywny, wysokości nie niższej 
niż dwukrotna wysokość i nie wyższej 
niż czterokrotna wysokość stawki…”, 
opłaty obowiązującej za odpady zbierane 
w sposób selektywny.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku 
wszystkie odpady zbieramy jako 

segregowane

Miło nam poinformować Państwa, że gmi-
na Sędziszów zakończyła montaż kolejnych 50 
instalacji fotowoltaicznych, które będą produ-
kować energię elektryczną na potrzeby gospo-
darstw domowych naszych mieszkańców. Obec-
nie przystępujemy do rozliczenia inwestycji. 
Realizowany przez gminę projekt pn. „Instalacja 
systemów odnawialnych źródeł energii na tere-
nie Gminy Sędziszów”, współfinansowany jest 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 Oś 3 „Efektywna i zielona energia” 
Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja ener-
gii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projekt 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 59,70% 
kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, 
co stanowi około 2 999 000 zł. Całkowity koszt 
projektu opiewa na kwotę przeszło  5,5 mln zł.

Rezultatem projektu jest 270 instalacji foto-
woltaicznych o mocy od 2 do 6 kWp i 135 insta-
lacji kolektorów słonecznych.

Dzięki zamontowaniu instalacji OZE szaco-
wany roczny spadek gazów cieplarnianych wy-
niesie 998,07 tony równoważnika CO2.

Racjonalne zarządzanie energią w budyn-
ku mieszkalnym przyczynia się do znacznych 
oszczędności ekonomicznych. Zmniejszenie zu-
życia energii oraz korzystanie z energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawialnych w istotny spo-
sób zmniejsza również obciążenie środowiska. 
Rozwój energetyki odnawialnej niesie ze sobą 
redukcję gazów cieplarnianych, a także tzw. 
współtowarzyszących zanieczyszczeń, mających 
bezpośredni i pośredni wpływ na nasze zdrowie. 
Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną 
człowiekowi i środowisku.

 A.G

SŁOŃCE ŚWIECI DLA SĘDZISZOWA 
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W dobie pandemii koronawirusa więk-
szość z nas na wakacyjny urlop wybiera 
miejsca na łonie natury. Taki odpoczynek 
„na odludziu” to idealny sposób na wyci-
szenie i ładowanie akumulatorów. Nieste-
ty w odludnych miejscach, także czyhają 
na nas zagrożenia, a jednym z nich jest 
barszcz Sosnowskiego, czyli powodująca 
poparzenia roślina, którą niewiele osób 
potrafi rozpoznać. 

Jak wygląda barszcz Sosnowskiego?-
Barszcz Sosnowskiego można rozpoznać 
m.in. po imponujących rozmiarach (osią-
ga wysokość kilku metrów, średnica liści 
może dochodzić nawet do 1,5 metra, a 
średnica kwiatostanów to nawet 0,5 me-
tra). Barszcz Sosnowskiego ma charak-
terystyczne, zebrane w baldach kwiaty 
(podobne kształtem do kwiatostanów 
kopru), które w czerwcu oraz w lipcu po-
krywają się białymi kwiatami. Łodyga, 
liście i składające się na baldach baldasz-
ki pokryte są jakby włoskami. Podobny 
do barszczu Sosnowskiego, jednak dużo 
mniejszy jest spotykany m.in. na łąkach 
barszcz zwyczajny, który nie zagraża 
zdrowiu – wyjaśnia dr Alojzy Przemyski 
„Usługi Ekologiczne”

Barszcz Sosnowskiego występuje w 
wielu rejonach naszego kraju. Spotkamy 
go na terenach wiejskich i podmiejskich 
nierzadko także w miastach. Porasta 
m.in. tereny dawnych PGR-ów, przydroż-
ne rowy, tereny wokół rzek i jezior, pola 
uprawne oraz pastwiska. 

Oparzenie barszczem Sosnowskiego 

Uważaj na barszcz Sosnowskiego
początkowo można pomylić 
z poparzeniem słonecznym. 
Pierwsze objawy to najczęściej 
zaczerwienienie, świąd i pie-
czenie skóry. Nie pojawiają się 
bezpośrednio w czasie kontak-
tu z rośliną, ale po kilkunastu 
lub kilkudziesięciu minutach. 
Szczególnie niebezpieczny jest 
kontakt z barszczem Sosnow-
skiego w słoneczny dzień oraz 
wystawienie pokrytej olejkami 
eterycznymi skóry na bezpo-
średnie działanie promieni sło-
necznych, które wyzwalają re-
akcję fototoksyczną. Z czasem 
na zaczerwienionej skórze po-
jawiają się pęcherze, które wy-
pełnione są treścią surowiczą. 
Mogą one mieć bardzo duże 
rozmiary, co jest jednoznaczną 
wskazówką, że mamy do czy-
nienia z groźną fotodermatozą- 
czyli oparzeniem. Objawom 
skórnym mogą towarzyszyć:
ból głowy, nudności, wymioty, 
zawroty głowy, duszności, kaszel, drapa-
nie w gardle i swąd oczu.

W skrajnych przypadkach na skórze 
mogą pojawić się głębokie rany, które 
bardzo trudno się goją, co prowadzi do 
martwicy tkanek oraz ogólnego zakaże-
nia organizmu. W przypadku alergików 
kontakt z barszczem Sosnowskiego jest 
niezwykle niebezpieczny. Na silne reakcje 
m.in. wstrząs anafilaktyczny w szczegól-

ności narażone są także niemowlęta i małe 
dzieci. Jeżeli podejrzewamy że myliśmy 
kontakt z barszczem Sosnowskiego, trzeba 
dokładnie umyć skórę wodą z dodatkiem 
mydła, przykryć poparzone miejsce i uni-
kać słońca. 

W Gminie Sędziszów od kilku lat pro-
wadzone są działania mające na celu li-
kwidacje barszczu Sosnowskiego. Z ob-
serwacji pracowników Urzędu Miejskiego 

wynika, że populacja tej rośliny 
w porównaniu do lat ubiegłych 
na terenie gminy znacznie zma-
lała. Również w tym roku pro-
wadzone są działania mające na 
celu likwidacyjne barszczu. Za-
warto umowę z firmą „Usługi 
Ekologiczne” na „Likwidację 
pojedynczych osobników bar-
szczu Sosnowskiego na tere-
nach komunalnych należących 
do Gminy Sędziszów”. Właś-
ciciele prywatnych nierucho-
mości proszeni są o likwidację 
barszczu we własnym zakresie 
z zachowanie należytej ostroż-
ności. Pamiętajmy że wspólnie 
musimy zadbać o nasze bezpie-
czeństwo, a sukcesywna likwi-
dacja zapobieganie dalszemu 
rozprzestrzenianiu się tej nie-
bezpiecznej rośliny. 

K.G
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28 czerwca w kościele pw. Św. 
Brata Alberta w Sędziszowie, od-
była się msza święta podczas której 
mieszkańcy mogli podziękować od-
chodzącemu na kapłańską emerytu-
rę proboszczowi Prałatowi Maria-
nowi Haczykowi.

Licznie zgromadzeni wierni 
swoją obecnością i modlitwą  po-
dziękowali Ks. Prałatowi za 35 lat 
duszpasterskiej posługi w parafii 
Św. Brata Alberta.

„Dziękuje Księże Proboszczu 
za te lata z nami, za wsparcie i lo-
kalny patriotyzm, pomoc w każdej 
sytuacji. Zawsze służyłeś radą i 
dobrym słowem, wspierałeś  uro-
czystości i wszelkie działalności w 
naszej gminie . Stworzyłeś od pod-
staw wspólnotę i przejąłeś piecze 

Całe życie byłem z wami i zostanę do końca

nad budową kościoła, obdarzałeś przez 35 
lat ojcowską troską parafię pw. św. Bra-
ta Alberta. Za dar takiego kapłaństwa, z 
całego serca dziękujemy Ci Księże Pro-
boszczu i  w zamian ofiarujemy modli-
twę  z prośbą do Boga o  to, by zasiane 
przez Ciebie ziarno wydało obfite plony. 
Niech matka Boża, której opiece nas po-
wierzałeś, chroni Twoje zdrowie i dodaje 
sił na długie lata zasłużonej kapłańskiej 
emerytury”.- takimi słowami burmistrz 
Wacław Szarek dziękował Ks. Prałatowi 
za lata posługi

Pożegnalne przemówienia wygłosili 
także, księża, dyrektorzy szkół, ucznio-
wie, przedstawiciele  kół różańcowych, 
strażacy, przedstawiciele kolejarzy i sto-
warzyszenie  Amazonki. Nie zabrakło pa-
rafian, którzy w milczeniu podchodzili do 
Księdza Proboszcza, ponieważ wzruszenie 
nie pozwalało mówić. Wszyscy z  serca 
chcieli podziękować Księdzu za jego pra-
ce i obecność.

Specjalnie na tę okazję Leszek Waw-
rzyła skomponował i zaśpiewał utwór bę-
dący podziękowaniem za lata posługi.

1. Wszyscy chcemy z serca podzię-
kować za Twoje 37 lat Bóg Ci zapłać za 
przepiękną tę świątynię, gdzie Brat Albert 
patronuje nam

2. Święty Albert niech Ci błogosławi, 
Matka Boża zdrowiem darzy Cię/Oto mod-
lą się dziś wszyscy parafianie, niechaj te 
życzenia spełnią się

3. Dziękują Ci wszyscy koleja-
rze, przecież kapelanem jesteś im A 
Twoje kapłaństwo i Twoje dziekań-
stwo, pamiętać będziemy po wsze dni 
4. Przyjmij od nas serdeczne życzenia, na 
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Twoje spokojne, dalsze dni Dzisiaj wszyscy 
razem i wszyscy z osobna Deo Gratias za-
śpiewamy Ci”

Ksiądz Prałat Marian Haczyk uro-
dził się 10 września 1945 roku w Starej 
Olszówce, należącej do parafii Miero-
nice. W 1962 roku wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Kielcach, a 
12 czerwca 1968 roku otrzymał święce-
nia kapłańskie. Pierwszą placówką do 
której został delegowany była parafia 
św. Piotra i Pawła w Sędziszowie ( 1968-
1972), kolejną parafia Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Proszowi-
cach (1972-1982). W tym samym roku 
rozpoczął pracę w parafii katedralnej i 
Caritas przy Kurii Diecezjalnej w Kiel-
cach. W 1983 ks. bp. Stanisław Szyme-
cki wręczył ks. Marianowi Haczykowi 
nominację proboszcza parafii bł. Brata 
Alberta Chmielowskiego. Jesienią na 
niewielkim placyku  w miejscu przy-
szłego kościoła przy ul. 1000-lecia od-
prawiona została pierwsza msza święta. 
Nowy proboszcz, przejmując rozpoczęte 
starania o budowę kościoła szybko pod-

jął intensywne działania. „Rozwijał się 
Sędziszów, powstawały nowe dzielnice, 
przybywali nowi mieszkańcy. Nauczeni 
byli że kościół stoi obok domów mieszkal-
nych. Świątynia nie przeszkadzała, ona 
współbrzmiała z duszą człowieka. Świą-
tynie i wspólnotę budowaliśmy dla siebie, 
dla naszych dzieci, dla miasta Sędziszów, 

dla Polski. Przeminie nasze pokolenie a 
świątynia zostanie. Nie żałuje, że do Sę-
dziszowa przyszedłem, bo trafiłem na do-
bry grunt, na dobrych ludzi i dzięki temu 
można było tyle zrobić. Jestem wdzięczny 
Bogu za te 35 lat posługi w parafii. Całe 
życie byłem z Wami i zostanę do końca” 
– podkreślił podczas mszy Ks. Prałat 
Marian Haczyk.

Ks. Prałat Marian Haczyk od 1985 r. 
był diecezjalnym duszpasterzem koleja-
rzy i od wielu lat kanonikiem kapituły 
katedralnej w Kielcach, a także dzieka-
nem dekanatu sędziszowskiego. Pomimo 
wielu zajęć i obowiązków związanych z 
pełnionymi funkcjami Ks. Prałat Ma-
rian Haczyk, zawsze znajdował czas, by 
uczestniczyć w uroczystościach gmin-
nych lub kościelnych. Prywatnie Ks. 
Prałat, zaczytuje się w literaturze kla-
sycznej, lubi śpiew i  klasyczną muzykę. 
Jego wielką pasją są podróże, zwłaszcza 
do miejsc uświęconych wieloletnią tra-
dycją chrześcijańską. 22 czerwca Ks. 
Prałat Marian Haczyk przeszedł na kapłań-
ską emeryturę.       

 K.G.
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Złote Gody

12 lipca na Cmentarzu Ofiar Egzeku-
cji z 1944 r w Swaryszowie odbyła się 
uroczystość upamiętniająca Dzień Wal-
ki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Licznie 
zgromadzonych mieszkańców Gminy oraz 
zaproszonych gości powitał Burmistrz Sę-
dziszowa Wacław Szarek.

W uroczystości uczestniczyły : 
1. poczty sztandarowe: poczty sztandarowe:
•	 Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Sędziszowie
•	 Kolejarzy z Parafii Św. Brata Alberta w 
Sędziszowie 
•	 Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w 
Sędziszowie
•	 Zarządu OSP w Swaryszowie, Zielon-
kach, Tarnawie, Boleścicach, Przełaju, Sę-
dziszowie
•	 Zarządu Gminnego  Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego w Sędziszowie
2. Przewodniczący Rady Powiatu MarekPrzewodniczący Rady Powiatu Marek 
Mentel z radnymi Ewą Kubas Samociuk i 
Małgorzatą Muzoł
3. Wicestarosta Jędrzejowski Maria Ba-Wicestarosta Jędrzejowski Maria Ba-
rańska
4. Radny Województwa Świętokrzyskie-Radny Województwa Świętokrzyskie-
go  Leszek Wawrzyła
5. Przewodniczący Rady Miasta Sędzi-Przewodniczący Rady Miasta Sędzi-
szów Adam Mysiara  wraz z radnymi : Ja-
nem Więckiem i Konradem Pruskiem
6. Wójt Gminy Słupia Tomasz KoperWójt Gminy Słupia Tomasz Koper
7. Mieszkańcy Gminy SędziszówMieszkańcy Gminy Sędziszów

W swoim wystąpieniu Burmistrz pod-
kreślił jak ważna jest pamięć o naszej hi-
storii. Przypomniał też jaką cenę zapłacili 
Polacy za swoją patriotyczną postawę w 
czasie II wojny światowej oraz historię 
uchwalenia Święta   Dnia Walki i Męczeń-
stwa Wsi Polskiej.

1 września będziemy odchodzić 81 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. To 
najtragiczniejszy okres we współczesnej 
historii naszej Ojczyzny. I ciągle bardzo 
bolesny, mimo upływu lat.  Kultywowanie 
pamięci o tych tragicznych wydarzeniach  
jest naszym wspólnym  obowiązkiem. Jak 

12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 
powiedział nasz Papież Św. Jan Paweł II 
„Świat powinien wiedzieć, ile nas Po-
laków kosztowało prawo do swojego 
miejsca na ziemi”. Ale żeby wiedział 
świat, najpierw my musimy przekazywać 
tę wiedzę kolejnym pokoleniom Polek i 
Polaków. Nasza Gmina pamięta. Gmina 
Sędziszów  oddaje cześć swoim bohate-
rom, którzy naszą wolność opłacili swoim 
życiem. 

Działania wojenne w czasie II wojny 
światowej pochłonęły miliony ofiar. Star-
szych i młodych, mieszkańców miast i 
wsi.

Zadajemy sobie pytanie : czym zawini-
li? Tym, że kochali swoją Ojczyznę – Pol-
skę? , że pragnęli jej wolności ?

Wieś Polska mimo grożących represji 
wykazywała się przez cały okres wojny pa-
triotyczną postawą. Już we wrześniu 1939 
roku mieszkańcy wsi udzielali pomocy 
wojennym uchodźcom i żołnierzom Woj-
ska Polskiego . Wieś była wsparciem dla 
pierwszego partyzanckiego ugrupowania 
Oddziału Wydzielonego Wojska Polskie-
go mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,  
żywiła mieszkańców miast i oddziały par-
tyzanckie, przechowywała ukrywających 
się Żydów.

W odwecie za pomoc udzieloną „ hu-
balczykom” oddziały niemieckie dopuś-
ciły się licznych zbrodni na ludności cy-
wilnej. Różnymi formami represji dotknię-
tych zostało 31 miejscowości w przedwo-
jennych powiatach koneckim, kieleckim i 
opoczyńskim. Niemcy zamordowali 712 
osób cywilnych, dokonali podpaleń w 
12 miejscowościach niszcząc 620 zagród 
chłopskich. Jesienią 1939 roku okupant 
rozpoczął masowe wysiedlenia ludności 
oraz konfiskatę gospodarstw.

Za swoja patriotyczną postawę  polski 
chłop zapłacił ogromną cenę. Spacyfiko-
wano 817 polskich wsi. Ich mieszkańców 
rozstrzeliwano, wywożono do obozów 
koncentracyjnych i na przymusowe roboty 
do III rzeszy, a dobytek rabowano i nisz-
czono, paląc nie tylko gospodarstwa ale 
całe wsie.

 Symbolem walki i męczeństwa miesz-
kańców polskiej wsi jest Michniów, w na-
szym świętokrzyskim województwie (po-
wiat skarżyski ). 

Pod względem liczby ofiar masakra w 
Michniowie nie była największą ze wszyst-
kich pacyfikacji jakich dokonali niemieccy 
okupanci. Mimo to uznawana jest za sym-
bol martyrologii wsi polskich. 

Mieszkańcy Michniowa za współpracę 
z  ruchem oporu, szczególnie ze Święto-
krzyskimi Zgrupowaniami AK dowodzo-
nymi przez por. Jana Piwnika ps. „Ponury” 
zapłacili własnym życiem. 12 lipca 1943 
roku wieś została spacyfikowana przez 
niemiecką ekspedycję karną. Niemcy za-
mordowali 102 mieszkańców, w większo-
ści przez spalenie żywcem w stodołach . 

W odwecie, jeszcze tej samej nocy żoł-
nierze „Ponurego” zaatakowali pociąg po-
śpieszny relacji Kraków – Warszawa, zabi-
jając lub raniąc kilkunastu Niemców a na 
burtach wagonów pisząc „ Za Michniów”.

Następnego dnia, 13 lipca, Niem-
cy powrócili do Michniowa, doszczętnie 
paląc wieś i mordując niemal wszystkich 
mieszkańców. Zamordowano co najmniej 
204 osoby. W tej liczbie byli nie tylko 
współpracujący z ruchem oporu mężczyź-
ni. W tej liczbie były 54 kobiety  i 48 dzie-
ci, z których najmłodszy - Stefanek Dąbro-
wa miał 9 dni.

10 osób podejrzanych o współpracę z 
podziemiem zostało deportowanych do 
obozów koncentracyjnych . Tylko 3 prze-
żyło. 18 młodych kobiet i dziewcząt wy-
wieziono  na przymusowe roboty.

Okupacyjne władze zakazały odbudo-
wy wsi i uprawy okolicznych pól.

Nikt nie zdoła policzyć krzyży, obeli-
sków i tablic wzniesionych po II wojnie 
światowej na polskich wsiach. 

W 1945 roku, nieliczni ocaleni miesz-
kańcy Michniowa, na prostej tablicy 
umieścili napis: Grób zbiorowy szczątek 
niewinnie wymordowanych i żywcem 
spalonych przez Niemców w dniach 12 
i 13 lipca 1943 roku w Michniowie. Pod 
nim imiona, nazwiska i wiek ofiar.
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Aby ocalić od zapomnienia te, oraz 
tysiące innych ofiar – w roku 2017  na 
wniosek posłów Polskiego Stronnictwa 
Ludowego , Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej ustanowił nowe święto państwowe 
– 12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa 
Wsi Polskiej .

Spotykamy się dziś właśnie w tym 
miejscu, na cmentarzu w Swaryszowie. 
Miejscu dla mieszkańców Gminy Sędzi-
szów o szczególnym znaczeniu. Miejscu, 
podobnie jak Michniów i setki innych pol-
skich wsi , naznaczonych krwią jej miesz-
kańców. Krwią bestialsko zamordowanych 
podczas pacyfikacji 17 sierpnia 1944 roku, 
35 mieszkańców Swaryszowa. Corocznie 
oddajemy im hołd podczas uroczystych 
spotkań. W tym roku zapraszam na dzień 
22 sierpnia .  Obchody rocznicowe roz-
poczniemy mszą św. O godzinie 15. 

A dziś, wspólną modlitwą, złożeniem 
kwiatów i zapaleniem zniczy uczcimy w 
naszej Gminie wszystkie ofiary jakie po-
niosła Polska wieś w walce z hitlerowskim 
okupantem . 

W skupieniu i zadumie, pod przewod-
nictwem księdza dziekana Edmunda No-
conia, wszyscy uczestnicy uroczystości 
pochylili się nad wspólną modlitwą.

Uwieńczeniem uroczystości było zło-
żenie wiązanek kwiatów i zapalenie zni-
czy pod pomnikiem ofiar pacyfikacji oraz 
wzruszający koncert w wykonaniu radne-
go  Leszka Wawrzyły. 

Niejeden uczestnik uroczystości ocie-
rał łzy, podczas wspólnego śpiewu pięknej  
pieśni „ Ojczyzno ma „, której tekst , w po-
dziękowaniu za udział w uroczystościach , 
wszystkim Państwu dedykujemy .

OJCZYZNO MA
Tyle razy pragnęłaś wolności, 

Tyle razy tłumił ją kat, 
Ale zawsze czynił to obcy, 
A dziś brata zabija brat.

Ojczyzno ma, 
Tyle razy we krwi skąpana, 

Ach, jak wielka dziś Twoja rana, 
Jakże długo cierpienie twe trwa.

Ojczyzno ma, 
Tyle razy we krwi skąpana, 

Ach, jak wielka dziś Twoja rana, 
Jakże długo cierpienie twe trwa.

Biały orzeł znów skrępowany, 
Krwawy łańcuch zwisa u szpon, 

Lecz już wkrótce zostanie zerwany, 
Bo wolności uderzył dzwon.

Ojczyzno ma, 
Tyle razy we krwi skąpana, 

Ach, jak wielka dziś Twoja rana, 
Jakże długo cierpienie twe trwa.

Ojczyzno ma, 
Tyle razy we krwi skąpana, 

Ach, jak wielka dziś Twoja rana, 
Jakże długo cierpienie twe trwa.

O Królowo Polskiej Korony, 
Wolność, pokój i miłość racz dać, 
By ten naród boleśnie dręczony, 
Odtąd wiernie przy Tobie trwał.

O Matko ma, 
Tyś Królową Polskiego narodu, 
Tyś wolnością w czasie niewoli 

I nadzieją, gdy w sercach jej brak.

Ojczyzno ma, 
Tyle razy we krwi skąpana, 

Ach, jak wielka dziś Twoja rana, 
Jakże długo cierpienie twe trwa.

Ojczyzno ma, 
Tyle razy we krwi skąpana, 

Ach, jak wielka dziś Twoja rana, 
Jakże długo cierpienie twe trwa.

Ojczyzno ma, 
Tyle razy we krwi skąpana, 

Ach, jak wielka dziś Twoja rana, 
Jakże długo cierpienie twe trwa. 

Jak wielka dziś Twoja rana, 
Jakże długo cierpienie twe trwa.

M.M
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Śmiało można powiedzieć, że rok 
szkolny 2019/2020 był inny od poprzed-
nich. Wygasły gimnazja, a w systemie 
szkolnictwa funkcjonują ośmioletnie szko-
ły podstawowe. Jednak to, co na zawsze po-
zostanie w pamięci uczniów, nauczycieli i 
rodziców, to ograniczenie funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID–19. Epidemia korona-
wirusa skutecznie zdezorganizowała całe 
życie szkolne i rodzinne. Z dnia na dzień 
uczniowie zostali zmuszeni do przestawie-
nia się z tradycyjnego systemu nauczania 
na zdalne lekcje. Przesunięte zostały egza-
miny ósmoklasistów oraz egzaminy matu-
ralne. Było to duże wyzwanie dla społecz-
ności szkolnych i przedszkolnych, a także 
ogromne wyzwanie dla rodziców.

26 czerwca br. zakończyły się zajęcia 
dydaktyczno – wychowawcze w szkołach. 
Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, 
nie odbyła się uroczystości wręczenia na-
gród najlepszym uczniom w naszej gmi-
nie, której tradycje sięgają kilkunastu lat. 
Pomimo trudnej rzeczywistości i specyfiki 
tego roku, Samorząd Gminy nagrodził ucz-
niów szczególnie uzdolnionych. Uchwałą 

Podsumowanie 
roku szkolnego 

2019/2020
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Rady Miejskiej w Sędziszowie przyjęto 
nowy regulamin przyznawania stypen-
diów i w tym roku stypendium Burmistrza 
Sędziszowa mogli również otrzymać ab-
solwenci szkół podstawowych. Stypendia 
w imieniu Burmistrza Sędziszowa, w dniu 
zakończenia zajęć w szkołach, wręczała 
Naczelnik Wydziału Oświaty pani Anna 
Skiba, gratulując zarówno uczniom, jak też 
ich rodzicom. Stypendia w kwocie 600,00 
zł w szkołach podstawowych i 700,00 zł w 
szkole ponadpodstawowej, otrzymali:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w ZSO w Sę-
dziszowie : - Maria Jawor - Karol Rokicki 
- Michał Popczyk, 

 Liceum Ogólnokształcące w ZSO w 
Sędziszowie – Natalia Trojak 

 Szkołą Podstawowa Nr 2 w Sędziszo-
wie: - Justyna Konieczna – Patrycja Paran-
dyk,

 Szkoła Podstawowa w Pawłowicach 
– Magdalena Patyna 

Warto wspomnieć, że również i ten rok 
obfitował w sukcesy edukacyjne w szko-
łach. Wymieniając najważniejsze, to w 
Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie 
finał III Wojewódzkiego Konkursu z Języ-
ka Polskiego, czy III miejsce w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Przedszkolaków pod 
patronatem Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty. Na szczególną uwagę w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie 
zasługuje zdobycie tytułu finalisty w Wo-
jewódzkim konkursie przedmiotowym z 
historii przez dwóch uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 oraz wyróżnienie czterech 
uczennic Liceum Ogólnokształcącego w 
Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym 
Fraszka. W Szkole Podstawowej w Pawło-
wicach powstało szkolne koło wolontaria-
tu, ponadto uczniowie brali udział w kon-
kursie plastycznym pn. „Piękna Nasza Pol-
ska Cała”, zorganizowanym przez Szkołę 
Podstawowa Nr 38 w Kielcach, zajmując 
- II i III miejsce w kategorii klas I- III, oraz 
II miejsce w kategorii klas IV- VI.

Dużym osiągnięciem zarówno w ZSO 
w Sędziszowie, jak i w SP Nr 2 w Sędzi-
szowie, było rozpoczęcie nauki zdalnej w 
formie telekonferencji, już od 25 marca 
2020 roku. Nauczyciele wszystkich przed-
miotów prowadzili zajęcia on-line, dzię-
ki czemu zrealizowali w pełni podstawę 
programową i co jest szczególnie ważne, 
codziennie uczniowie mieli bezpośredni 
kontakt z nauczycielami.

Dodatkowym wsparciem dla naszych 
szkół była realizacja przez dwa lata szkol-
ne, projektu finansowanego ze środków 
unijnych w ramach RPOWŚ, pn. „Roz-
wijanie kompetencji cyfrowych uczniów i 
nauczycieli z gminy Sędziszów”. Projekt 
pomimo epidemii COVID-19 udało zrea-
lizować w całości i była to dodatkowo po-
moc zarówno dla uczniów, którzy potrze-
bują wsparcia w formie zajęć wyrównaw-
czych, jak też dla uczniów uzdolnionych. 

Również ze strony Państwa, ze środ-
ków Ministerstwa Cyfryzacji szkoły i 

uczniowie, otrzymali wsparcie w formie 
przyznania dotacji w ramach programu 
„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. 
Otrzymaliśmy ogółem kwotę w wysokości 
144.999,98 zł, za którą, po przeprowadze-
niu postępowań zamówień publicznych, 
przy niewielkim wkładzie środków włas-
nych, zakupiono 49 notebooków wraz z 
oprogramowaniem.

Gratulujemy wszystkim uczniom, nie 
tylko nagrodzonym i wyróżnionym, ale i 
tym, którzy pracowali i uczyli się na miarę 
swych możliwości i warunków (szczegól-
nie w tym innym, zdalnym czasie nauki). 
Dziękujemy dyrektorom szkół, bo to na 

ich barki w bardzo dużej mierze spadło 
ogromne przedsięwzięcie, jakim jest or-
ganizacji zdalnego nauczania, w tak krót-
kim czasie. Dziękujemy nauczycielom, że 
byli oparciem dla swoich wychowanków i 
pokazywali im drogę w tej nowej, zdalnej 
rzeczywistości.

27 czerwca rozpoczął się oczekiwany 
przez wszystkich okres wakacji. Życzymy 
bezpiecznych wakacji, interesujących po-
dróży, niezapomnianych wrażeń, a przede 
wszystkim zdrowia i uśmiechu na co dzień 
i oczywiście szczęśliwego powrotu do 
szkoły.

M.J-R
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100. rocznica urodzin świętego Jana 
Pawła II przypadająca 18 maja br. stała 
się okazją do zaprezentowania muzycz-
nych talentów młodych wokalistów nale-
żących do Studia Piosenki, działającego 

w Samorządowym Centrum Kultury im. 
Jana Pawła II w Sędziszowie. Niestety, ze 
względu na epidemię, koncert nie mógł się 
odbyć w warunkach, do jakich przywy-
kliśmy. W związku z tym, odbył się bez 
udziału publiczności. Wszystkie spotkania 
i próby zostały przeprowadzone z zacho-
waniem reżimu sanitarnego i wszystkich 
zasad bezpieczeństwa. Młodzi wokaliści, 
pod kierunkiem pani Katarzyny Kornaś, 
z dużym zaangażowaniem oraz ogrom-
nym pokładem energii stawali na scenie i 
dawali z siebie wszystko, by jak najlepiej 
zaśpiewać przygotowane na tę okoliczność 

Koncert 
Papieski

utwory. Mimo, iż nagrania odbywały się za zamkniętymi drzwiami, 
to jednak radość i przyjemność śpiewania była ogromna. Na scenie 
wystąpili: w duetach- Natalia Ryś i Weronika Kalicińska oraz Alicja 
Wójcik i Kamila Górnikowska, w tercecie Anna Marczewska, Maja 
Skiba i Kaja Muzoł, a także: Szymon Gwara, Laura Wierzbowicz, 
Hania Brożek, Katarzyna Cieślińska oraz, w ukochanej ,,Barce” 
Ojca Świętego- Karolina Banaś, Zuzanna Skiba, Natalia Waluga i 
Alicja Seredyka. Na zakończenie wzruszającą pieśń pt. ,,Hosanna” 

zaśpiewali Agata Fugat i  Marcel Podgór-
ski. Koncert poprowadziła pani dyrektor 
Jolanta Wiekiera, która podziękowała 
wszystkim młodym artystom, a także ich 
rodzicom i opiekunom,  za udział w tym 
pięknym wydarzeniu. Podziękowania zo-
stały skierowane również do pani Katarzy-
ny Kornaś, za świetne przygotowanie dzie-
ci i młodzieży, a także opiekę artystyczną 
i akompaniament, oraz do pana Andrzeja 
Szymańskiego, za nagranie i montaż ma-
teriału.

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do obejrzenia i wysłuchania kon-
certów na stronie internetowej Samorzą-
dowego Centrum Kultury, na Facebooku 
@scksedziszow oraz w serwisie YouTube.

J.W
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Dane, które podamy dziś pozwolą nam rozwijać się w 
przyszłości

O tym, że liczy się rolnictwo przekonamy się już wkrótce 
podczas Powszechnego Spisu Rolnego (PSR), który będzie 
przeprowadzony na terenie całego kraju od 1 września do 30 
listopada 2020 r. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie rea-
lizowane co 10 lat. Pozwala zbadać zarówno wielkość jak i kie-
runek zmian zachodzących w polskim rolnictwie. Spis rolny jest 
przeprowadzany wśród osób fizycznych oraz osób prawnych i 
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 
które są użytkownikami gospodarstw rolnych.

Dlaczego spis rolny jest ważny? Wiemy, że to co robicie 
jest potrzebne!

Powszechny Spis Rolny zapewnia dane na najniższym po-
ziomie podziału terytorialnego (gminy), które są niezbędne do 
prowadzenia polityki regionalnej, oceny rozwoju gospodarki rol-
nej oraz analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni 
lat 2010 – 2020. Ponadto dane zebrane podczas spisu rolnego 
zostaną wykorzystane do oceny instrumentów Wspólnej Polityki 
Rolnej, w tym negocjacji w ramach UE - rodzaju oraz wielkości 
dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Istotne będzie także 
zbadanie wpływu rolnictwa na środowisko, krajobraz i zmiany 
klimatyczne.

Wybierz wygodną metodę realizacji spisu
Rozwój technologii ułatwia życie na wielu płaszczyznach 

– dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych respon-
dentów. Dbając o ich wygodę, podczas najbliższego spisu, to 
właśnie samospis internetowy będzie podstawowym kanałem 
przekazywania informacji. Aplikacja dostępna będzie przez cały 
okres trwania PSR, wystarczy tylko urządzenie z dostępem do 
internetu. Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, które 

nie posiadają urządzenia lub dostępu do internetu. Z myślą o nich 
przygotowane będą stanowiska, na których będzie można się nie 
tylko spisać, ale także otrzymać fachową pomoc przeszkolonych 
osób.

Dodatkowo w trakcie spisu wdrożymy metody pomocnicze:
	 od 16 września wywiad telefoniczny przeprowadzany 

przez rachmistrza telefonicznego,
	 od 1 października  wywiad bezpośredni przeprowadza-

ny przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia 
mobilnego. 

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samo-
spisu internetowego nie może odmówić przekazania danych w 
formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

Należy również pamiętać, że codziennie w godzinach 8.00 
– 20.00 pod numerem infolinii 22 279 99 99 będzie można po-
twierdzić tożsamość rachmistrzów spisowych, uzyskać pomoc 
techniczną i merytoryczną, a wybierając kanał „1” - spisać się 
przez telefon, do czego również zachęcamy.

Chronimy dane naszych respondentów 
Dane przekazywane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 

są objęte tajemnicą statystyczną, czyli są udostępniane wyłącznie 
w formie zbiorczej, to znaczy takiej, która uniemożliwia identy-
fikację konkretnej osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że realizu-
jąc spisy nigdy nie pytamy o numer konta, czy karty kredytowej, 
a dane osobowe respondentów nie są nigdzie przekazywane. 

Udział w spisie jest obowiązkowy, więc trzeba i warto się 
spisać, ponieważ dla wszystkich #liczysięrolnictwo.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę
spisrolny.gov.pl

Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach 
na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020
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Wraz z końcem czerwca w Samo-
rządowym Centrum Kultury im. Jana 
Pawła II w Sędziszowie zakończył si 
rok kulturalny 2019/2020. Był to wy-
jątkowy czas, nie tylko dla naszych 
podopiecznych z kółek zainteresowa 
czy młodych artystów ze Studia Pio-
senki i Orkiestry Dętej, ale również 
dla wszystkich zainteresowanych dzia-
łalnością naszego lokalnego Centrum 
Kultury.

 Tradycyjnie, we wrześniu 2019 roku 
rozpoczął si nabór na zajęcia dodatko-
we dla dzieci i młodzieży. Działalność 
rozpoczęły: kółko plastyczne pod kie-
runkiem pani Elżbiety Juran, Klub Od-
krywców Eko Przyrody prowadzony 
przez pana Grzegorza Szymańskiego, 
koło szachowe prowadzone przez pana 
Rafała Pawlet, zespół instrumentalny i 
folklorystyczny „Sędziszowianie pro-
wadzony przez panią Ew Mrozińską, 
Studio Piosenki pod kierunkiem pani 
Katarzyny Korna oraz Orkiestra Dęta, 
której kapelmistrzem jest pan Piotr Ja-
nik. Także dorośli mogli rozwija swoje 
zainteresowania i pasje. To właśnie z 
myślą o nich powstały Międzypoko-
leniowe Warsztaty Rękodzieła Arty-
stycznego prowadzone przez panią 
Magdalen Krask czy Dyskusyjny Klub 
Książki pod kierunkiem pani Renaty 
Gądek. Chętni mogli także skorzysta 

Podsumowanie 
działalności SCK

z odpłatnych kursów języko-
wych. Oferta Samorządowego 
Centrum Kultury była zatem 
bardzo szeroka. Na bieżąco 
odbywały si również wszyst-
kie zaplanowane uroczystości 
i wydarzenia kulturalne. Tak 
było do 12 marca 2020 r., kiedy 
to z uwagi na zagrożenie epide-
miczne wirusem SARS-CoV-2 
wszystkie instytucje kultury, w 
tym i nasza, zostały zamknięte. 
Stan zawieszenia, spowodo-
wany epidemią koronawirusa, 
odcisnął swe piętno na naszej 
instytucji. Zapadły decyzje o 
rezygnacji z części zaplanowa-
nych koncertów i spotka oraz 
o przeorganizowaniu wydarze 
społeczno-kulturalnych. Insty-
tucja nie mogła funkcjonowa 
jak dotychczas, dlatego też 
większość zajęć odbywała si 

on-line. Bez względu na wszystko w 
minionym roku nasi podopieczni ze 
Studia Piosenki pod kierunkiem pani 
Katarzyny Korna odnieśli liczne suk-
cesy i osiągnięcia, o których nie spo-
sób tutaj nie wspomnie:

•	 Laura Wierzbowicz I miejsce 
w konkursie ,,Z Aniołami zaśpiewaj-
my, III miejsce w Konkursie Kolęd i 
Pastorałek Małogoszcz 2019, Nagroda 
Główna i I miejsce w Międzynarodo-
wym Festiwalu ,,Gdynia Open 2020, 
laureatka Międzynarodowego Festi-
walu ,,Dolnośląska Nutka, finalistka 
Ogólnopolskiego Festiwalu FIRALE-
JA GWIAZD Warszawa 2020, II miej-
sce w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej, 
finalistka Ogólnopolskiego Festiwalu 
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Piosenki Bajkowej w Bielsku-
Białej, I miejsce w Ogólnopol-
skim Festiwalu Piosenki nad 
Wierną Rzeką, finalistka Festi-
walu WYGRAJ SUKCES;

•	 Natalia Ryś I miejsce w 
Ogólnopolskim Konkursie Pio-
senki WOKALARIUM 2020, III 
miejsce w Świętokrzyskim Festi-
walu Kolęd i Pastorałek 2019;

•	Hania Brożek I miejsce w 
Festiwalu Piosenki Patriotycz-
nej w Kielcach, finalistka Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosen-
ki Bajkowej w Bielsku-Białej i 
Międzynarodowego Festiwalu 
Majowa Nutka;

•	Agata Fugat I miejsce na 
etapie wojewódzkim Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki 
Niezłomnej i Niepodległej, III 

miejsce na etapie ogólnopol-
skim, laureatka Ogólnopolskiego 
Spotkania z Piosenką Aktorską 
Kraków 2020;

•	Martyna Walasek III miej-
sce w konkursie Otwarta Scena 
Pińczów 2020, III miejsce pod-
czas Ogólnopolskich Spotka 
Laureatów Festiwali w Iłowie, 
III miejsce w Festiwalu Piosenki 
Patriotycznej w Kielcach, fina-
listka Międzynarodowego Festi-
walu Majowa Nutka;

•	 Katarzyna Cieślińska III 
miejsce w konkursie ,,Z Anio-
łami zaśpiewajmy, III miejsce 
podczas Ogólnopolskich Spotka 
Laureatów Festiwali w Iłowie, 
finalistka Międzynarodowego 
Festiwalu Majowa Nutka;

•	Kamila Górnikowska fina-
listka Międzynarodowego Festi-
walu Majowa Nutka;

•	 Zespół ARS I miejsce w 
Ogólnopolskim Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek Zabrzeg 2020, II 
miejsce w Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki Niezłomnej i Nie-
podległej w Krakowie.

Laureatami konkursów pla-
stycznych zostali podopieczni 
pani Elżbiety Juran.

Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy, gratulujemy i zaprasza-
my na zajęcia już po wakacjach. 
Spokojnego odpoczynku!

 J.W
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Niezmiernie nam miło, że już po raz 
drugi tego roku, mogliśmy gościć w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji obóz Oty-
lia Swim Camp. Sędziszowski obiekt 
został wybrany jako jeden z trzech, 
gdzie młodzi adepci pływania mają 
okazję trenować pod okiem mistrzyni. 
Tym samym, pani Otylia spełniła swo-
ją obietnicę, że do Sędziszowa jeszcze 
powróci. W styczniu tego roku, OSiR 
gościł uczestników zimowej edycji 
obozów, o czym wspominają organi-
zatorzy, opisując Sędziszów na swojej 
stronie internetowej:

„Ta niespełna siedmiotysięczna 
miejscowość położona w wojewódz-
twie świętokrzyskim oprócz pięknych 
walorów krajobrazowych ma do zaofe-
rowania doskonałe warunki sportowe, 
z których zamierzamy w pełni skorzy-
stać. Byliśmy już gościem tego obiektu 
w styczniu, podczas zimowej edycji 
Otylia Swim Camp 2020 i tak bardzo 
nam się spodobało, że postanowiliśmy 
tu wrócić z Wami latem.”

OSiR w Sędziszowie gościł uczest-
ników obozu w dniach od 6 do 15 
lipca. W tym czasie, młodzi pływacy 
mieli do dyspozycji kryty basen, halę 
sportową, a także zespół boisk na świe-
żym powietrzu. Jak przyznają organi-
zatorzy na jednym ze swoich mediów 
społecznościowych:

„Na żadnym obozie basen nie spra-
wiał aż tyle frajdy, a tu, w Sędziszo-
wie, mamy go aż „do bólu”.”

Otylia Swim Camp ponownie w Sędziszowie

Dzięki szerokiej ofercie na-
szego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, zawodnicy mogli realizo-
wać plan ćwiczeń w wodzie, 
jak i na lądzie bez względu na 
pogodę. Otylia Swim Camp, to 
nie tylko doskonalenie techniki 
pod okiem ekspertów. To także 
aktywne spędzanie wolnego 
czasu na grach i zabawach, wy-
cieczki krajoznawcze po okoli-
cy, oraz zbilansowana dieta, o 
którą zadbała restauracja funk-
cjonująca w ośrodku, przygoto-
wując zdrowe i domowe posiłki 
według ściśle określonych wy-
tycznych.

OS Camp to jedna z ini-

cjatyw podejmowana przez Fundację 
Otylii, której założycielką jest pani 
Otylia Jędrzejczak. Głównym celem 
podejmowanych działań, jest propa-
gowanie zrównoważonego rozwoju 
młodych sportowców i przygotowanie 
ich do bycia nie tylko mistrzami spor-
towymi, ale także „mistrzami życia”, 
już po zakończeniu kariery.

Bardzo się cieszymy, że nasze 
obiekty są dostrzegane i doceniane 
przez tak wybitnych sportowców jak 
pani Otylia. Serdecznie zapraszamy do 
Sędziszowa i mamy nadzieję, że spot-
kamy się jeszcze nie raz.

Marta Dobosz 
Studentka III roku Dziennikarstwa UPJP2
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#Gaszyn Challenge, to akcja zapo-
czątkowana przez strażaków ochotników 
z miejscowości Gaszyn. Łączy ona ideę 
pomagania z aktywnością fizyczną. Połą-
czyła również mieszkańców Gminy Sędzi-
szów, którzy chętnie odpowiadali na rzu-
cane przez innych wyzwania i nominowali 
kolejne osoby i instytucje. 

Wszystko odbywało się w duchu zaba-
wy, jednak cel był szczytny. Dzięki akcji, 
prowadzono zbiórkę na leczenie malutkiej 

Zjednoczeni w pomaganiu
Zosi. Dziewczynka zmaga się z rzadką 
chorobą SMA, czyli rdzeniowym zani-
kiem mięśni, której leczenie jest bardzo 
kosztowne. W Gminie Sędziszów, akcję 
zapoczątkowali strażacy z OSP Gniewię-
cin, którzy otrzymali nominację od stra-
żaków ochotników z Woli Kuczkowskiej. 
Tak rozpoczęła sią lawina dobroczynności, 
do której przyłączały się nie tylko kolejne 
jednostki straży, ale także okoliczne zakła-
dy pracy, sklepy, szkoły i przedszkola, a 

także osiedla i sołectwa. Okazji do pomocy 
nie odpuścili również pracownicy Urzędu 
Miasta w Sędziszowie oraz sędziszowscy 
Radni,  którzy przed budynkiem Urzędu 
Miasta dali przykład, że pomagać można 
zawsze i wszędzie.

Zbiórka trwa dalej, jednak wszyscy, 
którzy brali udział w wyzwaniu pokazali, 
że pomóc może dosłownie każdy, a jeden 
dobry uczynek generuje kolejny. Dzięki 
całej akcji, po raz kolejny mogliśmy się 
przekonać, że mieszkańcy naszej gminy 
mają naprawdę ogromne serca.

M.D
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Informacja z przebiegu Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Kandydat na Prezydenta RP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suma

Biedroń Robert 8 7 3 11 1 6 2 17 13 5 17 90

Bosak Krzysztof 16 26 10 39 10 17 19 59 71 22 49 338

Duda Andrzej 295 376 226 324 247 324 213 473 533 272 580 3863

Hołownia Szymon 43 24 17 48 29 26 26 87 96 64 120 580

Jakubiak Marek 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 2 9

Kosiniak-Kamysz Władysław 21 10 11 39 20 5 13 32 30 10 30 221

Piotrowski Mirosław 2 0 1 1 0 1 0 1 3 1 0 10

Tanajno Paweł 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4

Trzaskowski Rafał 55 52 24 93 52 41 53 180 155 81 220 1006

Witkowski Waldemar 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

Żółtek Stanisław 2 1 0 0 3 0 1 1 0 0 2 10

Suma 443 497 292 556 362 420 329 853 904 455 1022 6133

Wyniki I tury wyborów 28 czerwca 2020 r.
Liczba uprawnionych do głosowania - 10.145 osób

Liczba kart wydanych - 6.146
Frekwencja - 60,58 %

Korespondencyjnie głosowało - 45 osób

Kandydat na Prezydenta RP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suma

Duda Andrzej 354 460 260 393 326 451 267 559 664 322 673 4729

Trzaskowski Rafał 118 90 43 187 92 71 89 313 315 147 376 1841

Suma 472 550 303 580 418 522 356 872 979 469 1049 6570

Wyniki II tury wyborów 12 lipca 2020 r.
Liczba uprawnionych do głosowania - 10.310 osób

Liczba kart wydanych - 6.612
Frekwencja - 64,13 %

Korespondencyjnie głosowało - 50 osób 

Ogółem dotacja wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP to kwota 101.056 zł:

I tura II tura
- wydatki rzeczowe 
- diety dla Obwodowych Komisji Wyborczych 

24.453 zł
30.200 zł

16.203 zł
30.200 zł

Jednocześnie pragnę poinformować, 
iż w Gminie Sędziszów pracowało 11 
Obwodowych Komisji Wyborczych łącz-
nie 82 członków Komisji. Prace Szanow-
nych Komisji przebiegały sprawnie, bez 
żadnych incydentów i zakłóceń. Komi-
sje przestrzegały i pamiętały o środkach 
ostrożności związanych z zagrożeniami 

epidemicznymi, jakie niesie w dzisiejszej 
dobie koronawirus. Współpraca 11 Ob-
wodowych Komisji Wyborczych z Pełno-
mocnikiem powołanym przez Burmistrza 
zaowocowała przygotowaniem bezbłęd-
nych protokołów głosowania i pozwoliła 
w odpowiednim czasie rozliczyć Gminę 
Sędziszów przed Okręgową Komisją Wy-

borczą Nr 40 w Kielcach. 
Zatem składam serdeczne podziękowa-

nia Wszystkim Członkom Obwodowych 
Komisji Wyborczych, Informatykom, jak 
również pracownikom Urzędu Miejskiego 
odpowiedzialnym za przygotowanie i ob-
sługę wyborów. Sekretarz Gminy

Małgorzata Muzoł

1. OKW Nr 1 w Krzcięcicach,OKW Nr 1 w Krzcięcicach,
2. OKW Nr 2 w Borszowicach,OKW Nr 2 w Borszowicach, 
3. OKW Nr 3 w Pawłowicach,OKW Nr 3 w Pawłowicach, 
4. OKW Nr 4 w Tarnawie,OKW Nr 4 w Tarnawie, 
5. OKW Nr 5 w Mstyczowie,OKW Nr 5 w Mstyczowie, 

6. OKW Nr 6 w Klimontowie,OKW Nr 6 w Klimontowie, 
7. OKW Nr 7 w Gniewięcinie,OKW Nr 7 w Gniewięcinie, 
8. OKW Nr 8 w Sędziszowie (Rynek),OKW Nr 8 w Sędziszowie (Rynek), 
9. OKW Nr 9 w SędziszowieOKW Nr 9 w Sędziszowie 

(Przedszkole), 

10.  OKW Nr 10 w SędziszowieOKW Nr 10 w Sędziszowie  
  (Żłobek), 
11.  OKW Nr 11 w Sędziszowie (SCK)OKW Nr 11 w Sędziszowie (SCK)
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W dniu 12 maja 2020 roku swoje setne 
urodziny świętowała mieszkanka Sędzi-
szowa, Pani Helena Tomasik. Jubilatka 
urodziła się w Sędziszowie, gdzie mieszka 
do dziś. Miała trzy siostry i dwóch braci.

6 kwietnia 1942 roku wyszła za mąż za 
Józefa Tomasika, który zmarł 14 czerwca 
1987 roku. Małżonkowie mieli czworo 
dzieci (dwóch synów i dwie córki). Jubi-
latka doczekała się również dziesięciorga 
wnucząt (9 wnuków i 1 wnuczki) i jede-
naściorga prawnucząt (5 prawnuków i 6 
prawnuczek). 

Całe życie pracowała w gospodar-
stwie domowym, a także pomagała innym 
w opiece nad dziećmi. Obecnie, Pani He-
lena mieszka z córką Małgorzatą i wnu-
kiem Ryszardem, którzy zapewniają jej 
codzienną opiekę. 100-latka jest jednak 
bardzo samodzielna i sprawna fizycznie. 
Uwielbia wspominać dawne czasy i o nich 
opowiadać. „Czasami, to chce mnie wręcz 
zagadać”- mówi z uśmiechem córka jubi-
latki, pani Małgorzata.

Z okazji setnych urodzin, Panią Hele-
nę odwiedził burmistrz Sędziszowa Wac-
ław Szarek wraz z Kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego Moniką Blin. Przekazali 
jubilatce życzenia w imieniu samorządu 
naszej gminy, a także wręczyli upominki 

Setne 
urodziny!

oraz kosz kwiatów. Pani Helena była bar-
dzo zadowolona i serdecznie dziękowała 
za zainteresowanie Jej osobą.

Jeszcze raz, przekazujemy moc gorą-
cych życzeń dla naszej 100-latki.

Red.

Rok 2020 przyniósł ogromne zmiany 
dla ludzi na całym świecie. Wszystkiemu 
jest winien nieznany wcześniej wirus, któ-
ry w zastraszającym tempie opanował cały 
świat. Zmieniła się organizacja życia co-
dziennego, pracy, a nieodłącznymi elemen-
tami każdego człowieka stały się maseczka 
ochronna i żel antybakteryjny.

HORROR MATURZYSTÓW
Matury 2020 były pod wieloma wzglę-

dami nietypowe. Nie odbyły się w maju, lecz 
w czerwcu, a tegoroczni abiturienci musieli 
zmagać się z jeszcze większym stresem niż 
ich poprzednicy. Przestali uczęszczać do 
szkół już w połowie marca, zamiast zakoń-
czyć rok szkolny końcem kwietnia. Kolejne 
obostrzenia, przedłużanie decyzji o zawie-
szeniu tradycyjnego nauczania, informacje 
o kolejnych ogniskach zakażeń- to wszyst-
ko budziło w maturzystach niepewność, co 
do ich przyszłości. Co prawda, uczestniczy-
li w zajęciach online, jednak wielu z nich 
krytykowało taki sposób nauczania, gdyż 
nic nie jest w stanie zastąpić możliwości 
bezpośredniego kontaktu z nauczyciela-
mi i rówieśnikami. Początkowe problemy 
z ustaleniem nowego terminu egzaminu 

dojrzałości, a także zapowiadane zmiany 
proceduralne w wyniku stanu pandemii, na-
pełniały tegorocznych maturzystów prze-
rażeniem. Tak dotrwali do dnia 8 czerwca, 
kiedy to wyposażeni w czarne długopisy, 
maseczki ochronne i zaświadczenia po-
twierdzające dobry stan zdrowia, rozpoczęli 
zmagania z najważniejszym egzaminem w 
życiu. Na szczęcie horror maturzystów już 
się zakończył. Pozostaje im jedynie czekać 
na wyniki. Mogą już natomiast rozpocząć 
planowanie swojej przyszłości i mimo, że 
z lekkim opóźnieniem, mogą zacząć skła-
dać podania na uczelnie wyższe, mając na-
dzieję, że przyszłość będzie dla nich nieco 
łaskawsza.

PRACA W CZASIE PANDEMII
Pandemia COVID-19 to ciężki czas 

nie tylko dla uczniów i studentów, ale tak-
że dla pracowników. Przyzwyczajeni do 
pędu życia i chronicznego braku czasu, 
musimy się mierzyć z nowym porządkiem 
i nowymi zasadami. Nasza rzeczywistość 
uległa zmianie, do tego stopnia, że wielu z 
nas musiało przejść na zupełnie inny tryb 
pracy. Wielu osobom udało się przenieść 
pracę do domu. Jednak nie wszyscy mogli 
sobie pozwolić na „luksus” pracy zdalnej. 
Wielu przedsiębiorców musiało zawiesić 
swoje działalności, pozbawiając się tym 

samym źródła dochodu. Jeszcze inni z dnia 
na dzień stracili pracę, z powodu braku 
zleceń, przez co ich sytuacja ekonomiczna 
znacznie się pogorszyła. Cała gospodarka 
wyhamowała, szczególnie ucierpiał sektor 
usługowy. Prężnie funkcjonowały nieliczne 
jednostki, a wśród nich sklepy spożywcze, 
które zapewniały zaopatrzenie w tych trud-
nych czasach. Nie można zatem zapominać 
o tych, którzy mimo stanu pandemii, nie 
mogli zmienić swojego trybu pracy, mu-
sieli pracować tak jak dawniej, zmagając 
się ze strachem o zdrowie swoje i najbliż-
szych, a także z ciągle zmieniającymi się 
procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa. 
Wiele osób, a szczególnie pracownicy służ-
by zdrowia, niejednokrotnie narażali swoje 
zdrowie i życie, starając się pomóc innym. 
W tej niespodziewanej i trudnej sytuacji, 
jaką jest pandemia COVID-19, każdy z nas 
odgrywał jakąś rolę. Wszyscy musieliśmy 
się zjednoczyć, by móc opanować zagroże-
nie. To jednak nie koniec naszych zmagań z 
koronawirusem. Nie możemy tracić czujno-
ści, a jednocząc się i zachowując niezbędne 
zasady higieny i ostrożności, mamy więk-
szą szansę na wygraną z pandemią.

Marta Dobosz 
Studentka III roku Dziennikarstwa UPJP2

ZMAGANIA Z COVID-19
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Gmina Sędziszów 
BLISKO mieszkańców

Gmina Sędziszów rozpoczęła od dnia 
9 lipca 2020 roku nadawanie w systemie 
mobilnej komunikacji SISMS – korzystaj 
bezpłatnie!

 Za pomocą sprawdzonego w setkach 
samorządów systemu, będziemy na bie-
żąco informować mieszkańców o najważ-
niejszych wydarzeniach bezpośrednio na 
telefon. System dla użytkowników jest 
bezpłatny i restrykcyjnie przestrzega za-
sad wymaganych przez RODO.

JAKIE INFORMACJE BĘDZIEMY 
PRZESYŁAĆ NA TELEFONY?
• aktualne sprawy dotyczące mieszkań-
ców
• zagrożenia i niebezpieczeństwa
• istotne utrudnienia i awarie
• imprezy kulturalne i sportowe
• nadchodzące wydarzenia
• ostrzeżenia wojewódzkie z RSO
• przypomnienia o opłatach lokalnych i 
podatkach

KORZYSTAJ BEZPŁATNIE:
Zdecydowanie zachęcamy do pobrania 

aplikacji BLISKO, w której można zna-
leźć nie tylko nasze serwisy, ale również 
zamówić powiadomienia od innych na-

dawców np. „Policji”, „Wyłączenia Prą-
du”. Aplikacja dostarcza pełne komunika-
ty z multimediami, a o nowej wiadomości 
powiadamia podobnie jak SMS. Wymaga 
dostępu do internetu, ale jest tak zaprojek-
towana, że ma znikomy pobór danych. 

Warto być BLISKO:
• aplikacja dostarcza informacje tylko z za-
znaczonych serwisów bez reklam i spamu
• umożliwia subskrypcję nadawców w 
wielu lokalizacjach
• nie pobiera danych od użytkowników
• jest bezpłatna

Więcej informacji na stronie https://se-
dziszow.pl
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Kącik inspiracji

Drodzy czytelnicy,
Ta strona jest Wasza! Jeśli macie sprawdzone przepisy kulinarne, sposoby jak skonstruować własnoręcznie 

różne przedmioty, posiadacie ciekawe patenty, które można wykorzystać na co dzień i chcecie się nimi 
podzielić- śmiało, prześlijcie nam je na adres gazeta@sedziszow.pl, a my opublikujemy je na tej stronie 

w kolejnych numerach. Czekamy na Wasze pomysły!

Przedstawiamy przepis 
Pań z Koła Gospodyń 

z Gniewięcina.

Szybkie pierożki truskawkowe
Zapraszamy do zrobienia naszych ulubio-

nych świeżutkich , mięciutkich pierożków 
wypełnionych sezonowymi owocami, my 
wybrałyśmy truskawki. Nic dziwnego, że 
nazwałyśmy je „szybkie”- robi się je bardzo 
szybko , a jeszcze szybciej znikają z talerza. 
oto przepis:
SKŁADNIKI:
ciasto na pierożki- na całą porcję (tj. 48 
małych pierożków):

•	 1 kostka margaryny
•	 5 dag drożdży
•	 1/4 szklanki ciepłego mleka
•	 4 łyżki cukru
•	 3 szklanki mąki (pszenna typ 500, 

może być też 450 lub 650)
•	 szczypta soli
•	 2 całe jajka

Margarynę podgrzewamy tak, aby była 
bardzo miękka, ale jeszcze nie płynna. 
Drożdże wkruszamy do mleka, dodaje-
my cukier i mieszamy do rozpuszczenia 
składników. Do miski wsypujemy mąkę, 
sól, wbijamy jajko, wlewamy przygotowa-
ne wcześniej mleko z drożdżami i cukrem 
oraz miękką, niemal roztopioną margary-
nę. Mieszamy łyżką do połączenia skład-
ników na miękkie, gładkie ciasto. Trwa to 
nie dłużej niż 2 minutki i kiedy ciasto jest 
gotowe przykrywamy miskę np. talerzem i 
wstawiamy do wyrośnięcia: pod przykry-
ciem na godzinę do lodówki lub zimnego 
miejsca. Wyjmujemy ciasto –powinno być 
nie tylko wyrośnięte, ale i miękkie oraz już 
nieco sztywniejsze (od zimna) . Najlepiej 
od razu rozgrzewać  piekarnik do 200 st. 

C. Ciasto dzielimy na części i każdą z nich 
po kolei rozwałkowujemy na kształt koła i 
dzielimy na trójkąty (jak pizzę). Nakłada-
my owoce sezonowe lub jak kto woli dżem 
i z każdego trójkąta formujemy pierożka. 
Gotowe układamy na wyłożonej papierem 

do pieczenia blasze, zachowując między 
nimi odstępy, bo będą jeszcze rosły w cza-
sie pieczenia, smarujemy rozkłóconym jaj-
kiem albo mlekiem i pieczemy w 200 st. C 
przez jakieś 15 min. Prawda, że szybko  
Smacznego


