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„Dzwon wesoło się rozlega,
Pieśń potężna świat obiega.
Oby serce też zostało
napełnione dzisiaj chwałą
i tętniącym życiem wiosny
w Zmartwychwstania dzień radosny”

Niech nadchodzące Święta Wielkanocne
będą wypełnione nadzieją budzącej się do
życia wiosny i wiary w sens życia
a spotkania w gronie rodzinnym przyniosą
radość, miłość i szczęście
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Mysiara

Lorem Ipsum

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek
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Drodzy mieszkańcy!
Codzienna praca w samorządzie to rozwiązywanie niekończących się problemów, realizacja rozpoczętych zadań,
planowanie przyszłych projektów.
W ostatnim czasie jednym z tematów, który poruszył
wielu naszych mieszkańców (wnio ski, uwagi, protesty
z podpisami ponad 850 osób) była sprawa toczącego się
postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji do kompostowania oraz
mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach w
Borszowicach (przy składowisku odpadów). Inwestorem,
który złożył wniosek jest firma TAMAX Sp. z o.o. z Sędziszowa.
Rozpatrując ten temat należy przypomnieć historię
działań samorządu w odniesieniu do składowiska odpadów komunalnych w Borszowicach, którego samorząd jest
właścicielem.
Dnia 1 lipca 2011 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.11.152.897), która zaczęła
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r. Istotnym novum
tej ustawy było wprowadzenie m. in. regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz nowych
zasad zbierania i przetwarzania odpadów, w wyniku czego doszłoby do likwidacji składowiska w Borszowicach,
które miałoby zostać zamknięte lub zakwalifikowane jako
zastępcze, zaś odpady dotychczas składowane w Borszowicach miałyby być transportowane do Włoszczowy lub

Promnika, gdzie dla gmin z terenu powiatu jędrzejowskiego wyznaczono instalacje regionalne. Do dnia 31 grudnia
2011 r. znajdowały zastosowanie zapisy Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. w brzmieniu ogłoszonym
w tekście jednolitym w Dz.U.10.185.1243 ze zm. Gmina
Sędziszów była wówczas właścicielem składowiska odpadów komunalnych w Borszowicach prowadzonego wtedy
przez Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie jako
jednostkę organizacyjną gminy. Składowisko było obiektem przeznaczonym do prowadzenia gospodarki odpadami
z możliwością jego modernizacji i przebudowy zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie standardami. Z uwagi na
planowane zmiany regulacji prawnych związane z likwidacją składowiska w Borszowicach Gmina podjęła kroki
zmierzające do efektywnego zagospodarowania nieruchomości. W listopadzie 2011 r. Gmina Sędziszów zleciła rzeczoznawcy majątkowemu posiadającemu stosowne uprawnienia opracowanie operatu w sprawie ustalenia czynszu
za dzierżawę składowiska odpadów w Borszowicach. Jak
wynika z przedmiotowej opinii miesięczną stawkę czynszu
za 1 ha gruntu w Borszowicach oszacowano na kwotę 1091
zł netto, co biorąc pod uwagę powierzchnię składowiska
(2,31 ha) dało miesięczny czynsz dzierżawny w kwocie
2520 zł netto. Wystąpiono również o stosowną opinię do
prawnika, celem ustalenia, czy w świetle obowiązujących
regulacji prawnych dzierżawa składowiska jest możliwa, a
jeśli tak to na jakich zasadach.
Zarządzeniem Burmistrza Sędziszowa z dnia 1 grudnia
2011 r. nr 148/2011 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia ogłoszono o
planach wydzierżawienia nieruchomości w Borszowicach,
zaś Zarządzeniem nr 147/2011 w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej
w Borszowicach oznaczonej numerami działek 83/3, 84/6,
84/9, 85/4, 86/4 i 86/7 ogłoszono, iż czynsz dzierżawny nie
może być niższy niż 2500 zł netto miesięcznie.
Warunki zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
określa szczegółowo art. 37 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Co do zasady nieruchomości te mogą być
zbywane w drodze przetargów, jednak ustawa przewiduje
tu wyjątki. I tak zgodnie z art. 37 ust 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami „Wojewoda - w odniesieniu do
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a
odpowiednia rada lub sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały,
mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i
których dochody przeznacza się w całości na działalność
statutową.
Pojęcie celu publicznego określone zostało w art. 6 ust
3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi,
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iż „celem publicznym w rozumieniu ustawy jest „budowa
i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania,
oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania”.
Sam fakt komercyjnego wykorzystania nieruchomości
nie niweluje oceny, iż działalność ta jest celem publicznym. Jednostką realizującą cel publiczny może być zatem
także podmiot prywatny. Jako, że inwestycja celu publicznego może być finansowana równie dobrze w całości ze
środków prywatnych jak i publicznych, o ile tylko realizuje
cele zawarte w zamkniętym katalogu przepisu art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, uznano, iż projekt
uchwały o wydzierżawieniu składowiska należy poddać
pod obrady Rady Gminy.
Wnioski wypływające wówczas z obrad Rady Miejskiej
doprowadziły do uznania, iż oddanie w dzierżawę składowiska przyniesie dla Gminy wymierny efekt ekonomiczny,
między innymi Gmina nie będzie ponosić kosztów monitoringu składowiska (ok. 30 tys. zł rocznie), utrzymania
pracownika np. stróża (ok. 35 tys. zł rocznie) nie będzie
płacić również podatku od nieruchomości (ok. 22 tys. rocznie). Z naszych szacunków wynikało wówczas, że dzierżawa składowiska zasili budżet Gminy w czynsz dzierżawny
(ok. 40 tys. rocznie) oraz podatek od nieruchomości (ok.
22 tys. rocznie), zaś dla mieszkańców Gminy nie zwiększy
się koszt odbioru odpadów (który z całą pewnością byłby
wyższy w przypadku transportu odpadów do składowisk
oddalonych o ok. 50 - 70 km). W ocenie radnych istotna
była również wówczas kwestia eksploatacji instalacji oraz
urządzeń, albowiem zgodnie z wymaganiami Ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.
U.08.25.150 ze zm.) eksploatacja w/w urządzeń jest obowiązkiem ich właściciela, chyba że wykaże on, iż władającym instalacją lub urządzeniem jest na podstawie tytułu
prawnego inny podmiot. Z art. 138 Ustawy prawo ochrony
środowiska wynika, że po spełnieniu określonych wymagań formalnych właściciel instalacji lub urządzenia może
skutecznie uwolnić się od odpowiedzialności za prawidłowość ich eksploatacji, a co za tym idzie również zezwolenie na korzystanie ze środowiska, będzie zobowiązany
uzyskać inny podmiot niż właściciel. Następstwem takiego
stanu rzeczy dla Gminy było więc również to, że obowiązek uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska będzie
mógł spoczywać na innym podmiocie niż Gmina, czyli
koszt ten będzie stanowić koszt dzierżawcy składowiska.
Roczny szacunkowy koszt utrzymania składowiska opiewał w 2011 r. na kwotę rzędu 200 tys. zł.
Dla porządku przywołam w tym miejscu art. 136 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, który wprost stanowi,
iż jednostki sektora finansów publicznych nie mogą zarządzać składowiskami.
Uwzględniając te wszystkie uwarunkowania w dniu
30.12.2011 r. została podpisana umowa dzierżawy składowiska odpadów komunalnych w Borszowicach między
Gminą Sędziszów, a firmą P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cie-



ślak z Sędziszowa na czas oznaczony od 01.01.2012 r. do
29.12.2031 r.
Na dzień dzisiejszy między dzierżawcą, a wydzierżawiającym nie nastąpiło jakiekolwiek pisemne uzgodnienie
czynionych przez spółkę nakładów, poza bieżącymi nakładami koniecznymi. Gmina kilkakrotnie przekazała już
informację dzierżawcy, że wszelkie nakłady czyni tylko i
wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko
gospodarcze.
Burmistrz Sędziszowa jako organ właściwy do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany podjąć decyzję w sprawie na wniosek Inwestora przeprowadzając pełne postępowanie administracyjne
m.in. występując o uzgodnienia i opinie Raportu Oddziaływania Na Środowisko do odpowiednich organów (RDOŚ
w Kielcach, PPIS w Jędrzejowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Regionalny Zarząd w Krakowie), powiadamia strony postępowania, jak również zainteresowanych
mieszkańców poprzez obwieszczenia i zawiadomienia.
Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w
sprawie na każdym etapie postępowania. Dodatkowo przeprowadzono rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa dając możliwość wypowiedzenia się w sprawie
jak najszerszej grupie mieszkańców.
Po zebraniu i analizie wszystkich materiałów, uwag i
wniosków zostanie podjęta decyzja w sprawie. Każda decyzja podejmowana przeze mnie jako Burmistrza ma na
względzie tylko i wyłącznie jak najlepiej rozumiane dobro wspólne naszej społeczności i jej dalszy dynamiczny
rozwój, oczywiście musi to być oparte na obowiązujących
przepisach prawnych.
Z innych tematów realizowanych przez nas, a których
jest bardzo dużo, chciałbym dziś wspomnieć o umowie,
którą podpisaliśmy z wybraną w postępowaniu zamówienia publicznego firmą ADE Marcin Jasiński na utworzenie
11 punktów dostępu do bezprzewodowego Internetu tzw.
hotspotów wraz z przyłączami elektrycznymi i internetowymi. Wytypowane lokalizacje to: trzy place zabaw: os.
Sady (przy bl. Nr 3 i 17), os. Na Skarpie (w rejonie bl.
15,16), dwa punkty na terenie Bazy TKR (plaża i plac przed
sceną), os. Na Skarpie (siłownia zewnętrzna przy bl. Nr 1),
Rynek (plac zabaw, parking), plac targowy przy MGOZ,
plac przed budynkiem Urzędu Miejskiego i dwa hotspoty
wewnętrzne w SCK i MGOZ. Docelowo w tych miejscach
założony zostanie monitoring wizyjny dla zwiększenia
bezpieczeństwa w naszym mieście.
Z uwagi na dalej trwającą pandemię stosujmy się do zaleceń sanitarnych dbając o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i najbliższych osób, wspierajmy się wzajemnie w tym
trudnym czasie. Z nadzieją na tak bardzo oczekiwaną normalność w naszym życiu społecznym i rodzinnym pozdrawiam wszystkich Mieszkańców naszej Gminy tu żyjących
i pracujących.
Wacław Szarek
Burmistrz Sędziszowa
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Styczeń

w Radzie
Miejskiej
Sędziszów

29 stycznia odbyła się pierwsza w
tym roku Sesja Rady Miejskiej Sędziszów. W części uchwałodawczej
Radni podjęli 10 uchwał, wśród nich,
m.in. uchwały przyjmujące Plan Pracy
Rady Miejskiej oraz stałych Komisji
na 2021 rok .
Komisja Rewizyjna:
1. Piotr Jaros – Przewodniczący
2. Konrad Prusek
3. Jan Strzelec
4. Jan Wiencek
5. Andrzej Stępień

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Jakub Kubiec – Przewodniczący
2. Rafał Dębicki
3. Wiktor Tabor
4. Barbara Maczkiewicz
5. Bożena Wójcik
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
1. Jarosław Jaworski – Przewodniczący
2. Barbara Maczkiewicz
3. Aneta Konieczna
Komisja Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego:
1. Jan Wiencek – Przewodniczący
2. Dariusz Juszczyk
3. Jarosław Jaworski

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:
1. Dariusz Juszczyk – Przewodniczący
2. Rafał Dębicki
3. Aneta Konieczna
4. Adam Mysiara
5. Jakub Kubiec
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej, Rolnictwa i Drogownictwa:
1. Wiktor Tabor – Przewodniczący
2. Jarosław Chmielarski
3. Andrzej Stępień
4. Adam Mysiara
5. Konrad Prusek

Plan pracy Rady Miejskiej w Sędziszowie na rok 2021
Lp.

TEMATYKA SESJI

PRZYGOTOWANIE
MATERIAŁÓW

STYCZEŃ

1.

1. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady, w tym planu pracy Komisji Rewizyjnej
2. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę za 2020 rok.
3. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Sędziszów wkładu
niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w postaci prawa własności nieruchomości
zlokalizowanych w Gminie Sędziszów przy ul. Spółdzielczej i ul. Gniewięcińskiej.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej
Inicjatywy Mieszkaniowej.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Sędziszów do realizacji Programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań.

BR
FN
OSO
RDG
RDG
RDG
RDG
RDG
BRI

LUTY

2.

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Sędziszowie.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt za 2020 rok.
3. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Sędziszów w 2021 r.
4. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Sędziszów do roku 2030.
5. Uchwała w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz
w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

OSO
RDG
RDG
RDG
RDG
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1. Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji w 2020 roku programów:
- przeciwdziałania narkomani,
- współpracy z organizacjami pożytku publicznego.
2. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i
Młodzieży.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Sędziszów na lata 202-2019.
4. Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziszów na lata 2020-2023.
5. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Sędziszów oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Sędziszów na lata 2021-2025.
6. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy
Sędziszów na lata 2021-2030.
3.
7. Uchwała w sprawie ustalenia kosztów 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki
w Ośrodku Pomocy Społecznej.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Sędziszowie za 2020 r.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 r.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020
rok.
11. Informacja z realizacji Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Lakoholowych za rok
2020.
12. Informacja z realizacji Karta Duzej Rodziny.
13. Informacja z wykonania zadań własnych i zleconych realizowanych przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r.
KWIECIEŃ
1. Uchwała w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sędziszów w 2021 r.
4.
2. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska w Sędziszowie.
3. Uchwała w sprawie pomników przyrody.
MAJ
1. Rozpatrzenie sprawozdania z zakresu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
gminy.
5.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej.
3. Analiza roczna stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
CZERWIEC
1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za
2020 rok.
2. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok
6.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie votum zaufania dla Burmistrza.
4. Ocena realizacji zadań w zakresie kultury na terenie gminy.
5. Ocena realizacji zadań podstawowej opieki zdrowotnej w gminie.
6. Informacja z Realizacji Programu Sędziszowska Karta Seniora 60+.
SIERPIEŃ
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sędziszów oraz zasad wynajmowania tymczasowych
7.
pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Sędziszów.
3. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sędziszów, w roku
szkolnym 2021/2022 r.
PAŹDZIERNIK
8.
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
LISTOPAD
1. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych,
2. Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych
zobowiązanych do składania oświadczeń.
3. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat na 2022 rok.
9.
4. Sprawozdanie z programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Sędziszów za rok 2021.
6. Uchwała w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2022 rok.
7. Uchwała w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług wodociągowych z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wode w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
GRUDZIEŃ
1. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2022 rok.
10.
2. Uchwała w sprawie Programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Sędziszów na 2022 rok.
3. Uchwalenie budżetu na 2022 rok.
4. Uchwała w sprawie aktualizacji przystanków - podanie kilometraża.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza - na każdej sesji zwyczajnej.
Uchwały w sprawie zmian w WPF i budżecie gminy na 2021 rok - według potrzeb.
Powyższy plan ma charakter otwarty - stosownie do potrzeb i okoliczności jego zakres przedmiotowy będzie ulegał zmianom.

OSO
OSO
OSO
RDG
RDG
RDG
RDG
RDG
MGOPS
MGOPS
MGOPS
MGOPS
MGOPS
MGOPS
MGOPS
RDG
RDG
RDG
OSO
MGOPS
RDG
FN
FN
FN
SCK
MGOZ
MGOPS
FN
RDG
OSO
OSO
BR
BM
FN
RDG
OSO
RDG
OSO
MGOPS
FN
BRI
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Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021
Lp.

Tematyka

Termin

1.

1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.

styczeń

2.

1. Analiza materiałów na sesję.
2. Kontrola działań Organu Wykonawczego gminy w zakresie wykorzystania mienia przez Fundacje prowadzące działalność w gminie Sędziszów.
3. Kontrola działań Organu Wykonawczego gminy w zakresie wykorzystania mienia przez Fundacje prowadzące działalność w gminie Sędziszów - ciąg dalszy.

3.

1. Analiza wykonania budżetu za 2020 rok.
2. Zapoznanie się z uchwałą RIO w Kielcach w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
3. Wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok.
4. Przygotowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie (nieudzielenie)
absolutorium Burmistrzowi za 2020 roku.
5. Analiza materiałów na sesję.

4.

Przerwa urlopowa.

5.

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
2. Wnioski do projektu budżetu na 2022 rok.

6.

1. Analiza materiałów na sesję.
2. Kontrola wydatków Burmistrza związana z realizacją „Uchwały Nr II/20/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z
dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza” jak i wcześniejszej uchwały w tym temacie oraz wszelkich środków finansowych pochodzących z budżetu a przeznaczonych na zwrot
należności z tytułu podróży służbowych, krajowych i zagranicznych, diet z tytułu delegacji, zwrot kosztów za
korzystanie ze swojego środka transportu do odbywania podróży służbowych za rok 2020 i wszelkich innych
wydatków związanych z wyjazdami celem wykonywania zadań służbowych.
3. Kontrola prawidłowości wypełniania przez organ wykonawczy swoich obowiązków jako pracodawca.

wrzesień
październik

7.

1. Analiza projektu budżetu na 2022 rok i przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o projekcie komisji
właściwej do spraw budżetu.
2. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

listopad

1. Rozpatrywanie skarg według potrzeb.
2. Rozpatrywanie wniosków i petycji.
3. Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywanych skarg.
4. Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.
5. Współpraca z właściwymi Komisjami Rady Miejskiej.

cały rok

marzec
kwiecień
maj

czerwiec

lipiec
sierpień

Plan powyższy ma charakter otwarty i stosownie do potrzeb jego zakres może ulegać zmianom, ma to również związek z obecną pandemią Covid-19
oraz planowanymi zmianami w Statucie. Inne kontrole doraźne i problemowe zlecone przez Radę Miejską w Sędziszowie bądź wymagające bezpośredniego zainteresowania się sprawami, które mogą wyniknąć wskutek innych. nieprzewidzianych przyczyn a dotyczących kontroli działalności
Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rok 2021
Lp.

Tematyka

Termin

1.

Opracowanie planu pracy na 2021 rok.

styczeń

2.

Analiza zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich i planowanych w roku bieżącym.

3.

Analiza wydatków i dochodów za 2020 rok, dotyczy zasobu mieszkań komunalnych - informacja z ZUK.

4.

Ocena pozyskiwania środków pozabudżetowych.

5.

Ocena wydatków a dochodów związanych z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta i gminy za I
kwartał bieżącego roku.

6.

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 - absolutorium.

7.

Przerwa urlopowa.

8.

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

sierpień

9.

Opracowanie wniosków komisji do budżetu na 2022 rok..

wrzesień

10.

Ocena wykorzystania środków na utrzymanie dróg i ulic przez ZUK w I półroczu. Przygotowanie do zimy.

11.

1. Analiza propozycji podatków i opłat lokalnych.
2. Analiza wniosków złożonych do budżetu na 2022 rok.

listopad

12.

Ocena projektu budżetu na 2022 rok. Przygotowanie opinii.

grudzień

luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec

październik

Ponadto Komisja reaguje na wszystkie zmiany dotyczące założeń zawartych w budżecie, jak również wspiera działania dotyczące rozwoju gospodarczego.
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Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok
Lp.

1.

Tematyka
1. Rozpatrywanie skarg według potrzeb.
2. Rozpatrywanie wniosków i petycji.
3. Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywanych skarg.
4. Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.
5. Współpraca z właściwymi Komisjami Rady Miejskiej.

Termin

cały rok

Plan powyższy ma charakter otwarty i stosownie do potrzeb jego zakres może ulegać zmianom.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy na rok 2021
Lp.

Tematyka

1.

1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
2.Wstępna analiza finansów oświaty za 2020 r.
3. Stan organizacyjny jednostek oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2020-2021.
4. Założenia finansowe w oświacie na rok budżetowy 2021.

2.

1. Zapoznanie się z projektem imprez sportowo-kulturalnych na rok 2021.
2. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
3. Przegląd obiektów kulturalnych na terenie miasta i gminy.

3.

1. Promocja miasta.
2. Stan realizacji wniosków o środki zewnętrzne.
3. Przegląd obiektów sportowych na terenie miasta Sędziszów OSiR.

4.

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok w zakresie edukacji, kultury, sportu
i promocji miasta.
2. Przegląd placów zabaw, boisk sportowych i miejsc rodzinnej rekreacji.

5.

1. Zaopiniowanie organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych,
- informacja na temat WOPR w Sędziszowie,
- wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie akcji letniej,
- propozycje dyrektorów placówek kulturalnych i oświatowych.

6.

1. Informacja o organizacji placówek oświatowych na koniec roku szkolnego 2020/2021.
2. Wstępne omówienie wyników sprawdzianów i egzaminów.
3. Przyjęcie sprawozdań z działalności stowarzyszeń sportowych dotowanych przez Burmistrza Sędziszowa.
4. Opiniowanie dotacji udzielanej organizacjom pozarządowym.

Termin

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

7.

Przerwa urlopowa

8.

Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 - lustracja obiektów.

sierpień

lipiec

9.

1.Wypracowanie wniosków i założeń do budżetu gminy na rok 2022.
2. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku w zakresie kultury,edukacji, sportu, turystyki i
promocji gminy.
3. Przegląd obiektów kulturalnych na terenie miasta i gminy.

wrzesień

10.

1. Ocena sezonu turystycznego i realizacji kalendarza imprez.
2. Informacja z realizacji zadań edukacyjnych za rok szkolny 2020/2021.
3. Wyróżnienie osób najbardziej zaangażowanych w promocję gminy i działalność oświatowo-kulturalnosportową.

11.

1. Analiza projektu budżetu gminy na 2022 rok.

listopad

12.

1. Podsumowanie pracy Komisji.
2. Propozycje do planu pracy na rok 2022.

grudzień

październik

Plan powyższy ma charakter otwarty i stosownie do potrzeb jego zakres może ulegać zmianom.

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Drogownictwa na 2021 rok
Lp.

Tematyka

1.

Opracowanie planu pracy na 2021 rok.

2.

Opiniowanie propozycji dróg powiatowych i chodników na terenie gminy do odnowy w 2021 roku.

3.

Przegląd stanu dróg na terenie gminy po okresie zimowym.

4.

Ocena szkód powstałych na gruntach rolnych spowodowanych przez dziki i bobry (spotkanie
z przedstawicielami kół łowieckich).

5.

Ocena terenu gminy pod kątem ilości wyrobów zawierających azbest, znajdujących się u mieszkańców oraz
bezpiecznego ich użytkowania i unieszkodliwiania.

Termin
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
>> str 8
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Przegląd terenu gminy pod kątem dzikich wysypisk.
2. Informacja o gospodarce gruntami, sprzedaż lub wykup przez Gminę.
Przerwa urlopowa.
1. Informacja na temat stanu gospodarki ściekowej i wodociągowej (oczyszczalnia ścieków).
2. Udział w organizacji Dożynek Gminnych.
Opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2022 rok.
Analiza projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących wysokości stawek podatku rolnego i opłat lokalnych
na 2022 r..
Opiniowanie projektu budżetu w zakresie rolnictwa i drogownictwa na 2022 rok.
Plan pracy Komisji na 2022 rok.

czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Plan powyższy ma charakter otwarty i stosownie do potrzeb jego zakres może ulegać zmianie.

Plan Pracy Komisji Zdrowia, Ładu i Porządku publicznego na 2021 rok
Lp.

Tematyka

Termin

1.

Opracowanie planu pracy na 2021 rok

styczeń

2.

1. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy. Analiza pracy Ośrodka Zdrowia w okresie pandemii.
2. Stan mieszkań socjalnych i komunalnych, ilość osób oczekujących na mieszkania.

3.

1. Spotkanie z Prezesem ZUK - realizacja programu o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.
2. Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem do przetargu na wywóz nieczystości w Gminie Sędziszów.

4.

Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

5.

Jeżeli warunki epidemiologiczne pozwolą, ogłoszenie konkursu na najładniejszy balkon i posesję.

6.

Spotkanie z Komendantem Policji - sprawy bezpieczeństwa w naszej gminie.

7.

Przerwa urlopowa.

luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec

8.

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszy balkon i posesję.

sierpień

9.

Opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2022 rok.

wrzesień

10.

Przygotowanie gminy do akcji zima (utrzymanie ulic, chodników) - spotkanie z Prezesem ZUK.

październik

11.

Opiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok.

listopad

12.

1. Podsumowanie pracy Komisji za 2021 rok.
2. Propozycje na 2022 rok.

grudzień

Ponadto sprawy bieżące wynikające z potrzeb Rady przez cały rok wg potrzeb. Opiniowanie przydziału mieszkań socjalnych i komunalnych. Prace
we wspólnych komisjach.

Wszystkie podjęte uchwały mają duże
znaczenie dla rozwoju gminy. Jedna z
nich dotyczyła przystąpiła Gminy do
realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja
2021.
UZASADNIENIE:
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 został opracowany
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Głównym celem Programu jest
wprowadzenie usługi asystenta jako formy
ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16roku życia z orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji,
b) osób niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Program ma zapewniać w szczególności:
1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjono-

waniu wżyciu społecznym,
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej
do podejmowania aktywności i umożliwienie
realizowania prawa do niezależnego życia,
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze
względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
umożliwienie osobom niepełnosprawnym
uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np.
poprzez udział w wydarzeniach społecznych,
kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych,
4) zwiększenie wsparcia świadczonego
przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie
wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także
w innych wymiarach życia i funkcjonowania
społecznego.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w
wybrane przez uczestnika Programu miejsce
(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/
społeczne/sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego
udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum,
teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego:
- tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.
Program realizowany będzie ze środków
Funduszu Solidarnościowego. Gmina Sędziszów w 2020 roku realizowała Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 dla 11 osób niepełnosprawnych.
W celu przystąpienia do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
edycja 2021 gmina zobowiązana jest do podjęcia uchwały.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest
zasadne.

Niezwykle ważne dla mieszkańców były
też uchwały :
• W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz
• W sprawie wyrażenia zgody na złożenie
wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
na sfinansowanie objęcia udziałów w
nowotworzonej Społecznej Inicjatywie
Mieszkaniowej.
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sędziszowa

Sędziszów, dnia 25 marca 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sędziszów
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Sędziszów uchwały Nr XXXI/264/2021
z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sędziszów.
Przedmiotem zmiany studium będzie określenie polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych obszarów, położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Sędziszów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na
potrzeby dokumentu, w formie pisemnej a adres: Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28 – 340 Sędziszów, ustnie do
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: um@sedziszow.pl
w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię / nazwę jednostki, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Sędziszowa.
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego udostępniona jest m. in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Sędziszowie (www.sedziszow.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RODO (www.bip.sedziszow.pl).
Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek

Pomimo epidemii gmina Sędziszów
nie zwolniła inwestycyjnego tempa

Budżet Gminy
z nadwyżką
Budżet roku 2020 ostatecznie zamknięty wynikiem 3.073.722,36 zł i to
nadwyżką, a nie jak planowano deficytem
2.996.117,42 zł. Dochody budżetu wykonano w 93,07% tj. w kwocie 65.956.025,
84 zł. Wydatki budżetowe wykonano w
85,13% tj. w kwocie 62.882.303,48 zł.
Gmina w terminie reguluje swoje zobowiązania i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan zadłużenia gminy na dzień 31
grudnia 2020 r. wynosi 31.196.461, 47 zł
a stan udzielonych pożyczek z budżetu gminy to kwota 2.380.000,00 zł. Jeśli
odejmiemy pożyczki udzielone, które są
spłacane zgodnie z zawartymi umowami to zadłużenie gminy stanowi kwotę
28.816.461,47 zł i jest to 41,39% planowanych dochodów gminy na rok 2021.
Nadmieniamy, że na dzień dzisiejszy
gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek z
bieżącego roku w kwocie 1.993.512,13 zł.
Tak więc pozostało do spłaty 29.202.949,34
zł.
Z przyczyn niezależnych od gminy przesunęła się realizacja na rok 2021
dwóch dużych zadań inwestycyjnych tj.
„Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym” na kwotę 2.339.000,00 zł
oraz „Termomodernizacja budynku SCK”
na kwotę 4.350.000,00 zł.

S

ędziszów ciągle się zmienia, trwają prace
budowlano - rewitalizacyjne w budynku
Samorządowego Centrum Kultury i na Osiedlu Drewnianym. Inwestycje zakładają poprawę
efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum Kultury oraz budynków na
Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie. Prace na
Osiedlu Drewnianym sukcesywnie idą do przodu, do końca czerwca powinny zakończyć się
prace termomodernizacyjne. Koszt inwestycji
wynosi ponad 2,3 mln, kwota została pozyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego.

We wszystkich osiedlowych budynkach zostały
wymienione i ocieplone stropy, a dachy azbestowe zastąpiły blachy, wymieniono także stolarkę okienną i drzwi. By zachować zabytkowy
charakter budynków zostały one odeskowane,
zgodnie z nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Kolejną dobiegającą ku końcowi inwestycją, jest Klub Seniora, który powstaje w dotąd
niewykorzystanych pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku żłobka samorządowego
>> str.10
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„Kraina Maluszka” . Inwestycja powstaje z programu Senior +, a jej koszt to kwota 311 896,90
z czego wkład własny Gminy Sędziszów wyniósł 162 901,90 zł.
Ta inwestycja bardzo cieszy, ponieważ na
terenie gminy Sędziszów mamy prężnie funkcjonujące organizacje zrzeszające seniorów.
Są to między innymi: Gminna Rada Seniorów,
Stowarzyszenie „Sami Swoi”, w którego szeregach jest około 80 członków, Związek Emerytów i Rencistów, stowarzyszenia osiedlowe i
wiele innych. Dotąd te senioralne organizacje
nie miały jednego, stałego miejsca spotkań.
Teraz będą mogli omawiać swoje sprawy, organizować spotkania integracyjne, koncerty i
wydarzenia - właśnie w Klubie Seniora - mówił burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek.
Pomieszczenia Klubu znajdują się na piętrze nowo powstałego budynku, który jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (min. winda, brak progów, toalety,
uchwyty, podjazd) i będą przeznaczone dla 30
osób. Klub posiada aneks kuchenny, wyposażony w sprzęt, urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków (min. meble kuchenne, lodówka, zmywarka, kuchenka,
bateria, zlewozmywak, okap, garnki, sztućce,
szklanki, kubki, talerzyki, czajnik),
- 1 łazienkę wyposażoną w 2 toalety (dla
kobiet i mężczyzn), umywalkę, lustro, dozowniki na mydło, suszarkę do rąk,
- wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów (wieszaki, ławeczka).
W ramach podwyższonego standardu zostaną jeszcze utworzone:
-pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjnoruchowych wyposażone w drabinkę, maty do
ćwiczeń, step do ćwiczeń, rowerek stacjonarny,
drobny sprzęt do ćwiczenia dłoni i stóp,

- pomieszczenie klubowe wyposażone w
sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu,
mini wieżę, kanapę i fotele, regał na książki i
prasę, na prace wykonane przez Seniorów,
- 1 łazienkę wyposażoną w prysznic z krzesełkiem oraz uchwyty pod prysznicem.
Placówka będzie funkcjonowała 3 razy w
tygodniu po 4 godz.
Pieczę nad klubem sprawuje MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie.
Gmina Sędziszów wykazując troskę o najstarszych mieszkańców, wpisuje się w słowa
Papieża Franciszka „wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji. Cywilizacja
będzie się rozwijała, jeśli potrafi szanować rozsądek i mądrość osób starszych”.
Pięknym uzupełnieniem tego jest wiersz
seniora – poety Ottona Grynkiewicza.

Wiersz Seniora
Radość w starości – wersowanie myśli.
Jak w czasie drzemki dobry wiersz się
przyśni
I poetyckie okrążą go laury
To w siwej głowie w poblaskach tej aury
Wierszem serdecznym wena twórcza błyśnie.
Piszesz Seniorze? - działanie normalne
Powstaną strofy świetliste astralne
Pełne patriotyzmu ojczystej polskości
Wzbudzone piórem dojrzałej starości
Wersy ofiarne wersy całopalne.
Wersy doskonałe z wiarą napisane,
Bardzo potrzebne, bo myśl w nich zawarta
Jest jak talizman - czarodziejska karta
Losowych zdarzeń w życiu nam zadanych.

W mieście powstanie co najmniej 45 nowych mieszkań
W Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej i
ul. Gniewięcińskiej powstanie co najmniej
45 nowych mieszkań. Dwa bloki mają
zostać wybudowane w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Będą to
mieszkania z atrakcyjną ofertą czynszową
oraz możliwością dojścia do własności,
przeznaczone dla osób, które nie mają
możliwości finansowych zakupu nowego
mieszkania na wolnym rynku.
28 grudnia 2020 r. Gmina Sędziszów zawarła Porozumienie z Krajowym Zasobem
Nieruchomości z siedzibą w Warszawie w
sprawie wzajemnej współpracy w zakresie
realizacji inwestycji mieszkaniowych na
wynajem.
Społeczna inicjatywa mieszkaniowa
(SIM) uregulowana została od 19 stycznia
2021 r. w ustawie z dnia 26 października
1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego. Jest to
podmiot, którego zadaniem jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. W ramach jednego
SIM powstanie około 900 mieszkań.
Na wsparcie gmin zakładających SIM

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa przewidziano w sumie 1,5
mld zł. Środki te będą wydatkowane w latach 2020-2022.
Rada Miejska Sędziszów w dniu
29.01.2021 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM
SMS” sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie,
której udziałowcem jest Krajowy Zasób
Nieruchomości oraz uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na złożenie wniosku o
wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) na
sfinansowanie udziałów w nowotworzonej
SIM.
Za pośrednictwem Prezesa KZN wystąpiliśmy z wnioskiem o jednorazowe
wsparcie z RFRM w wysokości 3 mln zł.
Mamy potwierdzenie, iż nasz wniosek został pozytywnie zweryfikowany i oczekujemy na przekazanie środków.
Gmina nie będzie musiała wyłożyć
własnych środków na budowę mieszkań, a
jednocześnie przekazując pozyskane fundusze oraz wnosząc aport w postaci nieru-

chomości zwiększy swoje udziały w SIM.
Budowa mieszkań w formule SIM będzie
opierała się na gruntach gminy, tak też będziemy zobowiązani do zapłaty VAT od
wartości wniesionej nieruchomości.
Wszystkie środki, czyli 35% dofinansowania z Funduszu Dopłat oraz 3 mln na
założenie spółki będą przechodzić przez
samorząd, a spółka zajmie się częścią komercyjną czyli kredytową. SIM przejmie
na siebie cały ciężar związany ze zdobyciem finansowania, zaprojektowaniem
budynków, uzyskaniem pozwoleń na budowę, wyłonieniem wykonawcy, przeprowadzeniem inwestycji a następnie utrzymania budynków.
Samorządy będą miały zdecydowaną
większość udziałów, a KZN będzie udziałowcem mniejszościowym. Każdy samorząd będzie miał miejsce w radzie nadzorczej spółki. Założeniem jest żeby system
był nie tylko korzystny dla JST, ale także
całkowicie transparentny. Gmina wyznaczać będzie zasady, kryteria naboru mieszkańców oraz prowadzić nabór i tworzyć
listę najemców. Spółka podpisze umowy
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z osobami wskazanymi przez gminę.
Finansowanie z Funduszu Dopłat i z
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zapewni do 45% dofinansowania. Pozostałe środki będą pochodziły z
partycypacji, którą poniosą najemcy. Procentowa wysokość partycypacji może być
różna w każdej gminie. Brakująca kwota
pochodzić będzie z kredytu, który zaciągnie spółka.
Po dokonaniu formalności związanych z
podpisaniem umowy spółki możliwe będzie
rozpoczęcie prac związanych z realizacją
inwestycji. Jest to kolejne działanie samorządu ukierunkowane na rozwój miasta,
zależy mi, by jak najwięcej młodych osób
skorzystało z tej oferty, zostało w Sędziszowie wiążąc z nim swoją przyszłość – informuje Wacław Szarek Burmistrz Sędziszowa.
AG

Dawnych
wspomnień
czar …
Świętowanie Dnia Kobiet to piękna tradycja, na stałe zakorzeniona wśród mieszkanek i mieszkańców Gminy Sędziszów.
Jak sięgnąć pamięcią w tym dniu kobiety
reprezentujące różne środowiska zawodowe i społeczne w naszej gminie, z radością korzystały z zaproszenia Burmistrza
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Spotkania przebiegały w przyjaznej i radosnej atmosferze. Były znakomitą okazją
do spotkań w gronie przyjaciół i dobrych
znajomych. Gdyby nie pandemia, w tym
roku uroczyste obchody Święta Kobiet w
Gminie Sędziszów byłyby obchodzone po
raz 18. Świadczy to o tym, że tradycja jest
pełnoletnia a to zobowiązuje do jej kontynuowania.
Zabieram Państwa na podróż w czasie. Dzięki wspomnieniom jest ona możliwa. Śpiewajmy więc razem z zespołem
Skaldowie „Co było to było co może być
jest a będzie to co będzie. Lecz zawsze to
miło, że nie brak nam miejsc do których
wracamy pamięcią. Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je
cenić, szanujmy wspomnienia bo warto
coś mieć…”

2016
No to przenieśmy się do roku 2016. nasza Gazeta Sędziszowska (kwiecień 2016)
donosi, że 8 marca to dzień, w którym

każda kobieta powinna czuć się piękna,
wyjątkowa i doceniona. W restauracji Złota Róża, której właścicielami są państwo
Danuta i Marek Krzelowscy ogromna sala
„pękała w szwach”. I nie ma się co dziwić,
zgromadziło się bowiem ponad 300 osób.
Gospodarze spotkania Burmistrz Wacław

Szarek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Mysiara złożyli piękne życzenia i podziękowali za codzienny trud. Były
kwiaty i słodkie upominki. Jak donosi NGS
cała sala wypełniła się śmiechem i radością, a w powietrzu unosiła się przyjemna
atmosfera kobiecej niezwykłości.
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2018
15 Babskie świętowanie miało miejsce
w 2018 roku a Złota Róża gościła 350 Pań.
I tradycyjnie już, jako że tradycja rzecz
święta, były życzenia, kwiaty, komplementy. Kto ich nie lubi? Burmistrz Wacław
Szarek oraz Przewodniczący Adam Mysiara wspólnie z Radnymi Rady Miejskiej:
Jarosławem Jaworskim, Rafałem Dębickim, Janem Wienckiem, Prezesem Zarządu SEFAKO Antonim Pietkiewiczem,
dyrektorem OSIR Krzysztofem Chmarukiem, wicestarostą Januszem Grabkiem,
radnym Sejmiku Leszkiem Wawrzyłą,

Prezesem ZW OSP Mirosławem Pawlakiem wręczali
żółte tulipany. Był też występ kabaretowy „Konkurs
na asystentkę prezesa działu
przyjaznego kobietom” w
wykonaniu Pań z KGW w
Borszowicach oraz koncert
młodych wokalistek ze studia piosenki Katarzyny Kornaś przy SCK w Sędziszowie. Uczestniczki spotkania
zgodnie twierdziły „bardzo
dobrze, że Burmistrz organizuje takie spotkania. Można wyjść z domu, pobyć ze
sobą, pośmiać się a śmiech
to zdrowie, porozmawiać,
zwyczajnie wspólnie poświętować”.
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2019
„Raz do roku jest taki dzień, który przemija, jak piękny sen… To Dzień Kobiet
– dzień najpiękniejszych Istot na ziemi”. A
my przenosimy się znów do Złotej Róży.
Jest 5 marca 2019 roku. I znów pełna sala
kobiet, radosnych, uśmiechniętych. I znów
wiosenne tulipany wręczane przez Burmistrza, Radnych i zacnych gości, w tym Wicewojewodę Świętokrzyskiego, dziś posła
Bartłomieja Dorywalskiego. Nie zabrakło
tradycyjnego „100 lat”. Do zobaczenia za
rok.

2020
Udało nam się również spotkać w 2020
roku. Co prawda już wirus zaczynał zmieniać reguły naszego życia, ale jeszcze bezpiecznie i radośnie Złota Róża przywitała
wszystkich uczestników Dnia Kobiet.

14
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A potem każdy dzień był bardziej
smutny od poprzedniego. Na szczęście
były przenoszące nas w przeszłość wspomnienia oraz pozwalające podróżować w
przyszłość marzenia.
Czy spotkamy się za rok? Wierzę, że
tak i tej wiary życzę wszystkim.
Czy kiedyś uda się zorganizować spotkanie wszystkich kobiet w gminie? To już
będzie trudniejsze zadanie, biorąc pod
uwagę że jest nas w gminie 6350. Ale kto
wie? Marzyć zawsze trzeba. I powoli pomagać tym marzeniom się zrealizować.
Dzień Kobiet 2021 był inny od poprzednich. Ale pandemia nie wyklucza
przecież dobrych relacji, zmienia tylko ich
formę. To właśnie w tych trudnych czasach
każdy jeszcze bardziej potrzebuje dobrego
słowa, czułego gestu, życzliwego i szczerego uśmiechu. I to wszystko z całego serca wszystkim Państwu przekazujemy.
MM
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„Kraina Maluszka”
obchodzi roczek
31 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie
Żłobka Samorządowego „Kraina Maluszka” w Sędziszowie. Była to całkowita nowość dla wszystkich, która budziła wiele
pytań, niepokoju, ale i nadziei.
,,To był strzał w 10” - tak stwierdziła
jedna z mam po jakimś czasie funkcjonowania żłobka.
Dzisiaj po roku funkcjonowania naszej
Krainy Maluszka wiemy, że był to super
pomysł i projekt włodarza naszego miasta Pana Burmistrza i radnych miejskich.
Obecnie do Żłobka uczęszcza 36 dzieci.
Żłobek posiada dwa oddziały: od 9 m.ż
do 2 r.ż -18 dzieci, od 2 r.ż do 3 r.ż- 18
dzieci. Nasz najmłodszy Wojtuś , który w
owym pamiętnym dniu miał 8 miesięcy
,dzisiaj to już duży Wojtek. Każda grupa
ma piękną salę, sypialnię i łazienkę. Sale
wyposażone są w kolorowe meble, zabawki , tablice multimedialne, projektor, interaktywną tablicę podłogową. Dzieci maja

swoje kolorowe szafki w szatni, a rodzice
miejsce do postawienia wózka. Ponadto w żłobku mamy gabinet pielęgniarki,
pralnię, pomieszczenia administracyjne.
W żłobku zatrudnionych jest 10 pracowników (dyrektor, opiekunki, pielęgniarka,
woźna, konserwator). Pracuje również
pani psycholog, oraz nauczyciel, który
prowadzi zabawy w języku angielskim
oraz zabawy rytmiczno-muzyczne. Żłobek czynny jest w godzinach 6.00 - 16.00.
Korzysta z cateringu, który pochodzi od
Spółdzielni Socjalnej ,,Przysmak”. Każdy dzień w naszej krainie wypełniony jest
niespodziankami. Dzieci dobrze czują się
w Żłobku, który traktują jak drugi dom.
Rodzice widząc radość w oczach dziecka,
z chęcią przyprowadzają je do nas. Opiekunki-ciocie bardzo angażują się w opiekę, edukację i wychowanie dzieciaków. Są
bardzo pomysłowe, co wywołuje w dzieciach zdziwienie, radość i zabawa później
kontynuowana jest w domu. Korzystają z

W sierpniu pożegnaliśmy 4 dzieci, które
poszły do przedszkola. Dzieci opuszczające nasz żłobek pozostawiły po
sobie miłe wspomnienia i pamiątkowe
drzewko.

różnych metod takich jak Metoda Dobrego Startu, pedagogika zabawy „Klanza”,
bajkoterapia, zabawy badawcze, doświadczenia, malowanie dziesięcioma palcami i
inne. Nasze poczynania można oglądać na
facebooku .
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Choć jesteśmy jeszcze mali to jednak umiemy już pomagać innym np. małym ptaszkom, zbieramy nakrętki
dla podopiecznych Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”, wysyłaliśmy pocztówki dla chorego
chłopca podopiecznego Fundacji „Spełniamy marzenia”, wykonywaliśmy pompki i przysiady dla małej Zosi,
nasze ciocie uczestniczyły w akcji „Szpilka”, a nasi kochani rodzice włączyli się do zbiórki darów dla bezdomnych zwierzaków ze schroniska „Psie Pole” w Racławicach. Rodzice bardzo chętnie angażują się w życie Żłobka i wspierają nasze działania.
Wokół Żłobka mamy piękny taras, z którego korzystamy w czasie letnich zabaw a także codziennych spacerów. Realizujemy
program zdrowotny „Zdrowy maluszek”, w którym promujemy
zdrowe odżywianie, dbanie o higienę jamy ustnej, hartownie
organizmu poprzez aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Kiedy tylko są sprzyjające warunki pogodowe wyruszamy
na spacery wokół Żłobka, a także dalsze wyprawy jak choćby
na nasz piękny zalew przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. A zimą,
zimowe zabawy.

W poniedziałek 1 lutego czekała na nas niespodzianka.
Rodzice z Panią Dyrektor zamówili dla nas tort. Było dmuchanie świeczki i wspólne odśpiewanie „Sto lat” .

Wspomaga nas również SEFAKO , od którego otrzymaliśmy piękny
trzepak oraz środki ochrony przeciw COVID 19, Fundacja Miśka Zdziśka (Misio odwiedził nas) otrzymaliśmy wielkie metalowe serce na nakrętki, Ośrodek Sportu i Rekreacji – otrzymaliśmy słodkie upominki,
parasol na taras, Pan Burmistrz - słodkości dla najmłodszych, piękne
drzewka i krzewy na upiększenie naszego Żłobka. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie.

31 stycznia 2021 r. o godz. 10.30 w naszym parafialnym kościele
pw. Św. Brata Alberta uczestniczyliśmy we Mszy Św. W intencji
naszych podopiecznych i pracowników Żłobka.

Oglądajcie nasze przygody na facebooku. Zapraszamy do
naszej „Krainy Maluszka”, gdzie panuje rodzinna atmosfera,
u nas dzieci czują się jak w domu. Zapewniamy opiekę i edukację na najwyższym poziomie.
Opiekunowie i żłobkowicze
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Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności,
nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności, rozwijania
uczuć społecznych i smaku estetycznego.
Szeroko pojęte zdrowie (w sensie fizycznym, psychicznym i społecznym) kojarzy
się zawsze z prawidłowym rozwojem fizycznym i pełną sprawnością ruchową. W
obecnych warunkach cywilizacji technicznej i urbanizacji, dziecko ma bardzo ograniczone możliwości spontanicznego wyżycia się ruchowego. Mając to na uwadze
opiekunowie powinni zapewnić dzieciom
wszechstronny rozwój psychomotoryczny
i kształtować prawidłowe postawy wobec
zajęć ruchowych, aby ćwiczenia i zabawy
sprawiały dzieciom radość. Ograniczanie
spontanicznej aktywności ruchowej dziecka prowadzi do jego nadpobudliwości,
braku zdyscyplinowania, niechęci działania i ogólnego zmęczenia organizmu.
Zabawy i ćwiczenia ruchowe powinny
być dla dziecka radosnym, spontanicznym
działaniem. Sprawność ruchowa dziecka
kojarzy się przede wszystkim z zabawą.
A zabawa to przecież zabawki. Do naszej
Krainy Maluszka w ostatnim czasie zostały zakupione z projektu przepiękne, kolorowe i bardzo praktyczne zabawki. Zachwycają one nie tylko najmłodszych. Są
bardzo praktyczne, rozwijają koordynację
wzrokowo - ruchową, wspomagają naukę
chodzenia, rozwijają zręczność, doskonalą
umiejętności sensoryczne, sprawiają przyjemność-wózek do przewozu dzieci i wiele
innych. Dziękujemy za tak piękne zabawki, dzięki nim będziemy nie tylko się bawić, ale także wzmacniać swoje zdrowie i
rozwijać sprawność fizyczną. Bo w „zdrowym ciele, zdrowy duch” .

Wszystkiego, co naprawdę powinienem
wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
O tym jak z ciekawością patrzeć na
świat, marzyć, wyobrażać i tworzyć lepszy,
dzieci uczą się od najmłodszych lat. Szko-

ła Podstawowa nr 2 im. św. Floriana w Sędziszowie podejmuje szereg działań, które
wychodzą naprzeciw potrzebom środowiska, rodziców a przede wszystkim
dzieci uczęszczających do oddziałów
przedszkolnych naszej szkoły. Dokładamy wielu starań przygotowując atrakcyjne zajęcia, uczestnicząc
w ciekawych projektach. Dbamy o
to, aby na twarzach przedszkolaków
pojawiał się uśmiech w trakcie zdobywania nowych umiejętności, w
czasie zabaw i odpoczynku. Edukacja ekologiczna i zdrowotna jest naszym priorytetowym zadaniem. Systematycznie kształtujemy postawy

proekologiczne, realizujemy podczas zajęć
z dziećmi treści zawarte w programie pt.
„Zielono nam”. W codziennych zajęciach i
zabawach z przedszkolakami rozbudzamy
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świadomość ekologiczną, wyzwalamy poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Dzieci nadają „drugie
życie” niepotrzebnym, zbędnym przedmiotom w ramach zajęć DIY KIDS.
Z okazji Święta Drzewa z wielkim
zapałem przedszkolaki przystąpiły do sadzenia drzewek przed budynkiem naszej
szkoły.

świata rzeczywistego, baśniowego i realizujemy wyzwania Misia Bruna.
A co wspólnego ze sobą ma kodowanie
z programowaniem dowiedzieć się mogą

nasi milusińscy w czasie zabaw nawet bez
komputera. Uczymy się współpracy, planowania. Pierwsze kroki już za nami. Wydawanie komend dla robota dla najmłodMisie i Sówki świadomie segregują śmieci, bo wiedzą, że w ten sposób są
współodpowiedzialne za ochronę środowiska. Uczą się i nabierają właściwych
nawyków.

W codziennych zajęciach nie brakuje momentów do dostarczania dzieciom
okazji do czerpania radości z bycia przedszkolakiem, rozwijania wyobraźni i ciekawości świata. Niezawodny jest tutaj
systematyczny kontakt z książką. Uczestniczymy w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Pluszowy Miś to
wyjątkowa postać, która zaprasza każdego
ranka wszystkich ciekawych odkrywców
do Krainy Wyobraźni. Z książką podróżujemy i przenosimy się w różne miejsca
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szych okazały się świetną zabawą i nauką.
Aby poznawanie rzeczywistości dla
przedszkolaków było okazją do działania,
pracujemy metodą projektów. W lutym z
okazji zbliżającego się Dnia Dinozaura
Misie i Sówki przystąpiły do realizacji
projektu „Od odkrycia do muzeum dinozaurów”. Efektem jest wystawa prac
przedstawiająca wyjątkowe, fascynujące,
zwierzęta dominujące na Ziemi wiele milionów lat temu. Przedszkolaki budowały
modele szkieletów dinozaurów, a że nadal
nie wiadomo, jak naprawdę wyglądały,
jaką miały skórę, czym była pokryta, malowały je według własnych wyobrażeń. Powstało małe „muzeum”, które codziennie
zwiedzać mogą uczniowie naszej szkoły.
A co przed nami? Jakie plany? W
najbliższej przyszłości kolejny duży projekt, bo przedszkolak choć mały, to potrafi!
Na pewno zadbamy o Ziemię. Bo przecież
Zielono nam!
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Ogólnopolski program edukacyjny – „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”
Okres przedszkolny jest niezmiernie
ważnym etapem kształtowania się postaw dotyczących zdrowia. Dlatego też
istotne jest edukowanie dzieci w zakresie
prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują
o późniejszym stylu życia.
Dnia 05.03.2021 r. dzieci z grup: „Misie”, „Krasnale”, „Pszczółki i Jeżyki” z
Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie wzięły udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym pt: „Skąd się biorą
produkty ekologiczne?”.
Celem programu było zwiększanie
świadomości i wiedzy na temat rolnictwa
ekologicznego oraz budowanie właściwych
nawyków żywieniowych od najmłodszych
lat. Głównym założeniem projektu było
kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie
zdrowego stylu życia a także zwiększenie
wiedzy i świadomości przedszkolaków o
nawykach higieniczno - zdrowotnych.
Pięciolatki i Sześciolatki podczas zajęć
rozpoznawały nieprzetworzone produkty ekologiczne oraz rozróżniały żywność
opatrzoną znakami jakości eko, bio, eu-

roliść. Przedszkolaki wykonały piramidy
żywienia a także wdrażane były do przestrzegania zasad prawidłowego mycia rąk
(krótki instruktaż). W świat produktów
nieskażonych substancjami chemicznymi

wprowadzili ich bohaterowie specjalnie
przygotowanej animacji oraz publikacja
MRiRW Departament Promocji i Jakości Żywności. Program zrealizowano we
współpracy z PSSE w Jędrzejowie.
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ławeczkach bądź inne indywidualne ćwiczenia rozwijające umiejętności ruchowe są do zrealizowania,
Zajęcia nie są monotonne i
może dzięki temu w Szkole
Podstawowej nr 1 wszyscy
uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach z w-f.
nikt nie przynosi zwolnienia lekarskiego i nie siedzi
na ławce. Sport i wspólne
zajęcia uczą współpracy, uczą jak radzić sobie
z własnymi słabościami,

Sport w Szkole Podstawowej nr 1
Dzieci, które uwielbiają ruch i zajęcia sportowe
z całą pewnością odczuły
brak możliwości aktywności fizycznej na dużej
przestrzeni w czasie przymusowej
kwarantanny.
Czas pandemii szczególnie pokazał jak ważna jest
aktywność ruchowa w naszym życiu. Przybywająca
w Polsce ilość dzieci chorych na choroby układu
krążeniowo-oddechowego, choroby cywilizacyjne, nadwagę, otyłość, czy
depresje, to tylko niektóre
negatywne przykłady wynikające z braku aktywności fizycznej. Dlatego
tak ważna jest rola rodziców i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, aby
od dziecka wpajać, że
ruch to zdrowie. W „Sędziszowskiej
Jedynce” od najmłodszych klas I-III
uświadamiamy dzieciom jak ważna
jest aktywność, gimnastyka i ruch a
przede wszystkim udział w zajęciach
wychowania fizycznego, Teraz, bardziej niż kiedykolwiek. doceniliśmy
możliwość korzystania z bardzo dobrej bazy naszej szkoły, dużych sal
gimnastycznych, hali sportowej, sali
relaksacyjnej, dywanu interaktywnego, ściany z lustrami, dużego placu zabaw, boisk sportowych, ogrodzonego i

dużego terenu wokół szkoły ze wzniesieniami umożliwiającymi uprawianie
w śnieżną zimę bezpiecznych zjazdów na sankach, a także możliwości
udziału dzieci na zajęciach na basenie.
Zaplecze techniczne i warunki do ćwiczeń są bardzo dobre To zachęca dzieci i nauczycieli do prowadzenia ciekawych lekcji. Uczeń ma możliwości
pracować indywidualnie ze sprzętem,
a więc kozłowanie, rzuty czy odbicia
piłki, skoki na skakance, hula-hop,
badminton, ćwiczenia na drabinkach,

uczą tolerancji wobec innych, radzenia
sobie ze stresem. Oprócz lekcji dzieci
mogą uprawiać interesujące ich formy
ruchu podczas popołudniowych dodatkowych zajęć sportowych dostępnych
w „Sędziszowskiej Jedynce”. Są to
min. karate, taniec, futbol czy akrobatyka sportowa. Człowiek uprawiający
sport to człowiek przede wszystkim
szczęśliwy. Brak ruchu, to brak energii
do życia. WF w naszej szkole to zdrowie, nauka, integracja, wzmocnienie,
rozrywka i przyjemność.!
T.T.
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Konkurs z Języka Angielskiego w Sędziszowskiej Jedynce
W Szkole Podstawowej nr 1 w ZSO w
Sędziszowie odbył się konkurs językowoplastyczny dla klas I -III na najpiękniejszą
kartkę świąteczną. Celem konkursu było
podtrzymywanie tradycji związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie
talentów plastycznych oraz umiejętności językowych. Zadaniem uczniów było

przygotować kartkę świąteczną i wypisać
życzeniami w języku angielskim.
Do konkursu przystąpiło 45 uczniów.
Nadesłane prace były tak piękne, że niemożliwym było wybranie tylko trzech
najlepszych prac. Dzieci wykazały się
ogromnym talentem plastycznym i poprawnością językową. Jurorzy, będąc pod

wielkim wrażeniem dziecięcej twórczości,
nagrodzili aż 17 prac. Autorzy wszystkich prac zostali uhonorowani nagrodami
książkowymi oraz dyplomami. Konkurs
został przygotowany przez nauczycieli języka angielskiego: panią Sylwię Gardiew,
Annę Holisz-Uramowską oraz Małgorzatę
Srogę.

Przyjęcie uczniów w poczet czytelników biblioteki szkolnej
Zgodnie z tradycją naszej szkoły w
dniach 19 i 20 stycznia 2021r. uczniowie
klas pierwszych zostali przyjęci do grona
czytelników biblioteki szkolnej. Jest to
jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu
biblioteki, na które dzieci czekają z wielką
niecierpliwością. Wszystko zaczęło się od
pogadanki, z której dzieci dowiedziały się
dlaczego warto czytać książki i jak je szanować. Pierwszoklasiści zapoznali się
z pomieszczeniem
biblioteki, regulaminem, rodzajami
zbiorów oraz zasadami korzystania
z wypożyczalni.
Uczniom zostały
odczytane „Prośby Książek”. Nowi
użytkownicy biblioteki
złożyli
ślubowanie czytelnicze.
Naszym najmłodszym czytelnikom życzymy
ciekawych przygód w świecie
książek. Niech ten
świat rozwija Waszą wyobraźnię,
ciekawość i umiejętności.

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy uczeń samodzielnie wypożyczył
sobie książkę oraz otrzymał „Wyprawkę Czytelniczą”, od Instytutu Książki
w ramach kampanii społecznej „Mała
książka – wielki człowiek”, która w tym
roku została przygotowana z myślą o
dzieciach rozpoczynających edukację w
szkole podstawowej i stawiających swo-

je pierwsze kroki w nauce czytania. W
skład wyprawki wchodzi książka „Pierwsze abecadło” i broszura informacyjna
dla rodziców. Kampania „Mała książka
– wielki człowiek” realizowana jest ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz Rzecznika Praw Dziecka.
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Uczennice Liceum
Ogólnokształcącego
w ZSO w Sędziszowie
uhonorowane Stypendium
Prezesa Rady Ministrów
Dnia 9 marca 2021 roku w Urzędzie
Miejskim w Sędziszowie odbyła się ważna dla całej społeczności szkolnej uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa
Rady Ministrów uczennicom Liceum
Ogólnokształcącego w ZSO w Sędziszowie- Aleksandrze Błaszczyk (klasa 2b,
szkoła ponadgimnazjalna) i Agacie Błaszczyk (klasa 2a szkoła ponadpodstawowa).
Zbieżność nazwisk szanownych Laureatek
jest przypadkowa, ale z pewnością łączy
je jedno- ambicja, kreatywność, solidność,
rzetelność i wspólny kierunek edukacyjny,
jaki wybrały- humanistyczno- medialny.
Aleksandra osiągnęła znakomite wyniki
w nauce, realizuje się też w wielu konkursach polonistycznych, fotograficznych,
należy do Zespołu Redakcyjnego gazetki
szkolnej „Głos Licealisty”, pasjonuje się
literaturą, historią i ekologią.
Agata zdobyła znakomite wyniki w
nauce, jest wielką pasjonatką literatury,
swoją dalszą przyszłość edukacyjną wiąże
z filologią polską, ma zamiar realizować
się w konkursach humanistycznych. Warto

dodać, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując
przy tym najwyższą średnią ocen w danej
szkole lub wykazuje uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując
w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych
dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej
dobre. Nasze uczennice znakomicie spełniły wszystkie kryteria.
W tej wspaniałej uroczystości uczestniczyły wspomniane Laureatki, burmistrz
Sędziszowa pan Wacław Szarek, sekretarz
Gminy pani Małgorzata Muzoł, dyrektor

„Ja się wcale nie chwalę,
ja po prostu mam talent…”

ZSO w Sędziszowie pan Krzysztof Trela,
wicedyrektor ZSO pani Renata Kurek, Rodzice nagrodzonych uczennic. Burmistrz
Wacław Szarek w krótkim wystąpieniu
zwrócił uwagę na konieczność inwestowania w swój rozwój edukacyjny i osobisty,
bo to właśnie młodzi ludzie są przyszłością narodu, z ich postawami i osiągnięciami należy wiązać wielkie nadzieje.
Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych i
wspaniałego rozwoju własnego potencjału
intelektualnego.
Maria Trojak

a dodając za Sophią Loren
„Talent dodaje urodzie
blasku”
- śmiało możemy nazwać
naszych artystów „Piękni
i młodzi”
Emilia Kasperek – to 17 latka, uczennica II klasy liceum Sztuk Plastycznych w
Kielcach o specjalności tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze. Już w dzieciństwie wykazywała duże zdolności i zainteresowania plastyczne. Już w wieku 2
lat rysowała postaci z ulubionych bajek a
później konie. Od 5 roku życia uczęszczała
na zajęcia plastyczne w Domu Kultury w
Sędziszowie. Rozwija swoje umiejętności
również w szkole, pod opieką pani Elżbiety Juran.
Emilia brała udział w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. W czasie
nauki w Gimnazjum doskonaliła swoje
umiejętności plastyczne na zajęciach w
Domu Kultury w Jędrzejowie. I w każdej
wolnej chwili rysowała. Nic wiec dziwne>> str.24
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go, że postanowiła zdawać egzaminy do Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Łatwo nie było. Trzy dni trwające egzaminy
z rysunku, malarstwa, rzeźby oraz rozmowa kwalifikacyjna zakończyły się sukcesem. Emilka wie że to była słuszna decyzja,
chociaż początki w nowej szkole i środowisku były trudne. Gdy
już zadomowiła się w nowej szkole, internacie i dużym mieście
,pandemia spowodowała, ze nauczanie tradycyjne zostało zastąpione zdalnym. Emilia stara się jak najlepiej wykorzystywać
czas, dużo pracuje w domu. zaczęła też, dla rodziny i znajomych, rysować portrety. Uważa, że są najlepszymi prezentami.

Kolejna, zachwycająca młoda osoba uzdolniona artystycznie to Ania Chyla. Ma 15 lat i jest uczennicą Zespołu Szkół w Sędziszowie
o profilu technik transportu kolejowego. Pasjonuje się książkami o tematyce przyrodniczej i fantasty, które to rozwinęły u niej zamiłowanie do rysowania realistycznych zwierząt różnych gatunków. Prace wykonuje za pomocą ołówka, kredki oraz farb akwarelowych.
Ja jestem pełna podziwu dla twórczości dziewcząt, a Państwo sami oceńcie .
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Julia Walocha Obecnie studiuje socjologię w Krakowie, jest osobą o wielu pasjach. Oprócz pisania wierszy i socjologią
interesuje się kryminologią

Szept
Kochałam Cię głośno
Może zbyt głośno
I krzyk Cię odstraszył
Teraz kocham Cię szeptem
Żebyś nie słyszał
I nie bał się
Mojej miłości

Oskar swoich sił próbuje w poezji .
To piękna forma przekazu swoich myśli,
uczuć, widzenia świata .

Uciekam
Piszę do siebie
By zapomnieć
Co ze światem łączyło mnie
W czasie
Pomiędzy trzema
czarnymi kawami
Czymże jest świat
który usilnie zmusza

by uciec-gdzieś…
Poza skończone myśli
umysłu….krzyżowej drogi
Uciekam.
Przed sobą
by poznać naturę
sensu, zawiłego istnienia.
Uciekam.
Od upadłego świata
-…zer i jedynek.
by oddać tęsknotę spojrzenie
ku duszy
wyrzuconej na bruk
Oscar

Wiersz fizyczny
Próżnia
Bez wejścia
Bez dźwięku
Bez najcichszego szeptu
Bez światła i oddechu
Bez wyjścia
Droga

W chowanego
Szukam Cię w każdym słowie
Każdym spojrzeniu i wydarzeniu
Szukam Cię w każdej rzeczy
I w każdej osobie
Szukam Cię tam
Gdzie nigdy Cię nie było
Szukam Cię wszędzie
Lecz i wszędzie Ciebie nie ma

Laura
w The
Voice
Kids 4
Miło mi poinformować, że w programie
„The Voice Kids 4”
w odcinku wyemitowanym 27.02.2021
mogliśmy oglądać
Laurkę Wierzbowiczpodopieczną ze Studia
w SCK w Sędziszowie prowadzonego
przez Katarzynę
Kornaś. Serdecznie
gratulujemy ogromnego talentu i jesteśmy
bardzo dumni, że w
tak piękny sposób
promuję naszą gminę.
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Gmina Sędziszów laureatem
Konkursu Prezesa GUS
Z przyjemnością informujemy, że Gmina Sędziszów znalazła się w gronie laureatów Konkursu Prezesa GUS na gminę o
najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale
samospisu i zajęła I miejsce w województwie świętokrzyskim.
Celem konkursu było m.in. włączenie gmin do aktywnego promowania idei samospisu w trakcie trwania Powszechnego Spisu
Rolnego 2020, poprzez działania promocyjne PSR 2020, jego
propagowanie i zwiększanie świadomości obywateli o obowiązku spisowym, zintensyfikowanie metody samospisu jako prostej
i bezpiecznej metody wypełnienia obowiązku spisowego, osiągnięcie jak najwyższego odsetka spisanych użytkowników gospodarstw rolnych poprzez samospis internetowy na terenie gmin,
budowanie wśród obywateli świadomości odpowiedzialności za
państwo.
Nagrodą rzeczową dla naszej gminy jest pięć komputerów
Dell Typ 5 OptiPlex 7780 AIO, dwie bezprzewodowe myszki,
dwa głośniki bluetooth JBL GO2, pięć pendrive′ów 128
GB, szesnaście powerbanków. Wartość brutto nagrody 29.463,40 zł.
Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w akcję
a w szczególności naszym
rolnikom, którzy poprzez
wybranie metody samospisu
internetowego, przyczynili
się do zwycięstwa Gminy Sędziszów.
Wacław Szarek
Burmistrz Sędziszowa

dania Gminnego Komisarza Spisowego na
terenie Gminy Sędziszów, Zarządzeniem
NR BM.120.6.2021 z dnia 25 stycznia
2021 roku, w celu realizacji zadań Gminy
w ramach prac spisowych powołał Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Sędziszowie .
W skład Gminnego Biura Spisowego
wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego
w Sędziszowie :

J

uż 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021 !
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w NSPLiM 2021 jest obowiązkowy .

Obowiązkową formą jest też samospis
internetowy a metody uzupełniające to :
•
Spis telefoniczny
•
Spis bezpośredni przy pomocy
rachmistrza spisowego.
Burmistrz Sędziszowa, wykonujący za-

1. Małgorzata Muzoł – Zastępca
Gminnego Komisarza Spisowego
2. Marceli Lipiec – Koordynator
prac spisowych
3. Monika Blin – Członek
4. Anna Grzybowska – Członek
5. Gabriela Kowalska – Członek
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Jakie dane będą zbierane w czasie
spisu
1. Charakterystyka demograficzna
osób (płeć, wiek, adres zamieszkania, stan
cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego
obywatelstwa).
2. Aktywność ekonomiczna osób
(bieżący status aktywności zawodowej –
pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo;
lokalizacja miejsca pracy, rodzaj działalności zakładu pracy, zawód wykonywany,
status zatrudnienia, wymiar czasu pracy,
rodzaj źródła utrzymania osób, rodzaje pobieranych świadczeń .
3. Poziom wykształcenia .
4. Niepełnosprawność (samoocena
niepełnosprawności, prawne orzeczenie o
niepełnosprawności lub niezdolności do
pracy, stopień niepełnosprawności, grupy
schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności).
5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne (okres zamieszkania w obecnej
miejscowości, miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju, miejsce zamieszkania
rok przed spisem, fakt przebywania kiedykolwiek za granicą, rok przyjazdu/powrotu
do Polski, miejsce zamieszkania za granicą – kraj, kraj przebywania i rok wyjazdu
z Polski – dla osób przebywających czasowo za granicą).
6. Charakterystyka etniczno-kulturowa (narodowość – przynależność naro-

dowa lub etniczna, język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych,
wyznanie – przynależność do wyznania
religijnego.
7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
(stopień pokrewieństwa z reprezentantem
gospodarstwa domowego, tytuł prawny
gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania).
8. Stan i charakterystyka zasobów
mieszkaniowych: (rodzaj pomieszczeń
mieszkalnych, stan zamieszkania, własność mieszkania, liczba osób w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania,
liczba izb w mieszkaniu, wyposażenie
mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne, rodzaj stosowanego paliwa do
ogrzewania mieszkania, tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania, rodzaj budynku
w którym znajduje się mieszkanie, stan zamieszkania budynku, liczba izb w budynku, własność budynku, liczba mieszkań w
budynku, rok wybudowania budynku).
Zachęcamy Państwa do samospisu
internetowego. Aplikacja będzie dostępna przez cały okres trwania spisu. Urząd
Miejski służy w tym zakresie pomocą.
Jest możliwość skorzystania z komputera
oraz pomocy ze strony członków Gminnego Biura Spisowego.
Stanowisko do samospisu znajduje się
w budynku B poziom o obok wejścia do

Urzędu Stanu Cywilnego .
W Gminie Sędziszów do szkolenia na
rachmistrzów spisowych zgłosiło się 15
osób. Po przeprowadzeniu egzaminu, wybranych zostanie 5 rachmistrzów .
Materiał opracowany w oparciu o dane
ze strony internetowej Głównego Urzędu
Statystycznego.
MM

Gmina Sędziszów z kolejnym, prestiżowym wyróżnieniem
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski to największa w Polsce regionalna organizacja samorządowa, założona w
1991 roku. Obecnie zrzesza prawie 100
gmin i powiatów z województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Członkiem Stowarzyszenia jest również Gmina Sędziszów.
Cele Stowarzyszenia obejmują szeroko
zakreślone działania na rzecz upowszechniania idei samorządności oraz rozwoju .
Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez: promocję, udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i
ekologicznych, działalność informacyjną,
wydawniczą, badawczą, szkoleniową a
także współprace z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Stowarzyszenie reprezentuje gminy i powiaty
z regionu historycznej Małopolski wobec
rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach.
Stowarzyszenie jest organizatorem
konkursu „Lider Małopolski – Najlepsze
Przedsięwzięcie Roku 2020 w Małopolsce ”.

Kapituła Konkursu, w skład której wchodzi 27 samorządowców – członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski – wyróżnia
najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej,
tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, eks-

pansywne firmy z nowymi technologiami.
Co roku Kapituła przyznaje 10 równorzędnych Tytułów LIDER MAŁOPOLSKI
oraz jeden Tytuł Specjalny.
Ten zaszczytny tytuł – LIDER MAŁOPOLSKI 2020 , za budowę oczyszczalni ścieków otrzymała GMINA SĘDZISZÓW.
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Jesteśmy dumni, że nasza inwestycja została doceniona przez tak zacne gremium. Niech służy dobrze wszystkim mieszkańcom.
MM

Wiosenne porządki
w Gminie Sędziszów
Zwracam się z apelem do wszystkich
mieszkańców z terenu gminy Sędziszów,
w szczególności do właścicieli nieruchomości, zarządców, użytkowników,
administratorów budynków i kierowników zakładów pracy, aby – nie zwlekając
- przystąpili do wiosennego porządkowania posesji, za które są odpowiedzialni.
Korzystny wizerunek naszego miasta jest
dobrem nas wszystkich, przestańmy oglądać się na innych, a porządki zacznijmy
od własnego otoczenia.
Ustawa z 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisy prawa lokalnego nakładają na użytkowników i zarządców
terenów obowiązek dbania o estetyczny
wygląd nieruchomości. Tylko wspólnymi
działaniami możemy osiągnąć zamierzony cel.
Dbałość o estetykę miasta nie może
sprowadzać się do jednorazowych akcji,
lecz musi stać się całoroczną praktyką i
obyczajem mieszkańców, podobnie jak
dbałość o komunalną infrastrukturę i
przeciwstawianie się aktom wandalizmu.
Służby komunalne przystąpiły już do
wiosennego sprzątania. Prace będą prowadzone sukcesywnie w pierwszej kolejności w centrum miasta, a następnie na
pozostałych terenach komunalnych.
Wspólne wiosenne porządki niech
staną się tradycją naszej gminy, o to co
zrobimy wspólnie, dalej dbać jest dużo
łatwiej. Porządek w mieście to nie tylko
sprawa służb komunalnych. To sprawa
Nas wszystkich. Zadbajmy o nasze otoczenie, by lepiej nam wszystkim się żyło.

Burmistrz Wacław Szarek

Wszyscy dbamy o środowisko
Problemy z utylizacją zużytych folii
rolniczych z roku na rok są coraz większe,
podobnie jak góry folii na podwórkach gospodarzy. Firmy zbierające odpady komunalne nie chcą ich przyjmować więc rolnicy składują je, nie wiedząc, co dalej z nimi
robić. Skalę problemu pokazuje fakt, iż
temat poruszany jest w wielu rozmowach
z rolnikami. Rolnicy nie wiedzą co zrobić
ze zużytymi foliami, których w gospodarstwach wytwarza się czasem duże ilości.
Zgodnie z prawem to na rolniku spoczywa
obowiązek ich utylizacji.
Kilka lat wstecz z foliami nie było
żadnego problemu. Firmy zajmujące się
przetwórstwem odpadów chętnie je od rolników przyjmowały. Obecnie, nie dosyć,
że rolnik folii nie sprzeda, to jeszcze za jej
utylizację musi zapłacić. Koszty mogą wynieść do kilkuset złotych za
jednorazowy odbiór.
Jeżeli rolnik zdecydowałby się pokryć takie wydatki,
by pozbyć się z podwórka
odpadów, często nie wie dokąd się udać. Przedsiębiorstw,
które zajmują się przerobem
folii zabrudzonej ziemią czy
folii po sianokiszonkach jest
zdecydowanie za mało.
Wychodząc
naprzeciw
rosnącym potrzebom rolników w roku 2019 Gmina
Sędziszów podjęła działania
w celu pozyskania zewnętrznego dofinansowania na
jednorazowy odbiór odpadów od rolników. W ramach
ogólnopolskiego programu

„Racjonalne gospodarowanie odpadami
i ochrona powierzchni ziemi” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarstwa Wodnego złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Podstawą do oszacowania ilości odpadów pochodzenia rolniczego były ankiety złożone
przez rolników z terenu gminy.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i zawarta została umowa o dofinansowanie. Gmina otrzymała środki na
realizację zadania w kwocie 24 177 zł tj.
500 zł do 1 tony odpadów pochodzenia
rolniczego.
Wyłoniony w drodze zapytania ofertowego wykonawca „EKOM” Maciejczyk
>> str. 30
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sp. j. zaoferował kwotę 850 zł za 1 tonę
ww. odpadów.
W dniach od 08.02.2021r. do
11.02.2021r. odebrano od rolników z terenu gminy łącznie 30,19 ton odpadów
pochodzących z działalności rolniczej za
kwotę 28 402,92 zł z czego kwota 15 470
zł pochodzi z pozyskanej dotacji, a kwota
12932,92 zł to koszt gminy.
W ramach programu, zebrano odpady
takie jak:
- folie po sianokiszonkach,
- folie z pryzm czarne i biało-czarne,
- folie transparentne (przeźroczyste)
służące do opakowań np. palet itp. w tym
folie strecz (z wyłączeniem folii PCV/
PWC i PET tzw. folii szeleszczących),
- opakowania po nawozach i typu Big
Bag,
- sznurki i siatki z balotów (bez zanieczyszczeń słomą, ziemią itp.).
Rolnicy z naszej Gminy wykazali się
wyjątkowym zdyscyplinowaniem i odpowiedzialnością. Odbierane odpady były w
znacznej większości posegregowane, spa-

kowane w większe pakiety pozbawione
zanieczyszczeń ziemią, słomą czy innymi
odpadami. Było to bardzo istotne ponieważ zostały bezpośrednio przekazane do

dalszego zagospodarowania lub odzysku.
Na uznanie, zasługuje również solidarna i
wzajemna pomoc jakiej sobie udzielali rolnicy podczas odbioru odpadów.

Zakładamy Łąki kwietne

nasiona ponad 30 gatunków roślin, które
po wysianiu utworzą miejsce przyjazne dla
pszczół czy trzmieli. Niniejszym chcemy
zachęcić Państwa do tworzenia własnych
kwietnych zagajników, które doskonale wyglądają zarówno na balkonie jak i przydomowej działce. Po posianiu nie wymagają wiele
uwagi a cieszą oko swoją wielobarwnością

tworząc jednocześnie doskonałe warunki
bytowania pożytecznych owadów.
Nasiona mieszanki wysiewamy rzutowo metodą „siania na krzyż” na wcześniej
uprawionej glebie w okresie od połowy III
do VI lub IX–X używając ok. 5-10 g nasion na m2. Dobrze jest zmieszać nasiona z
piaskiem lub wermikulitem.

W świątecznym wydaniu Naszej Gazety
Sędziszowskiej przekazujemy Państwu mieszankę nasion bylinowych miododajnych,
kwiatów polnych zarówno na tereny suche,
jak i wilgotne. W skład mieszanki wchodzą
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ZMIANY DOTYCZACE PŁATNOŚCI
BEZPOŚREDNICH DO GRUNTÓW
ROLNYCH W 2021r.
Od roku 2021 rolnicy nie będą otrzymywać spersonalizowanego formularza
wniosku wraz z materiałem graficznym
w wersji papierowej. W roku 2021 nie ma
również możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o
przyznanie płatności bezpośrednich.
Rolnicy posiadający poniżej 10 ha
gruntów ornych, we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, w ramach deklarowanych działek rolnych, wypełniając
wniosek będą podawali informacje na temat poszczególnych upraw. Zebrane w ten
sposób informacje służyć będą realizacji
działań PROW.
- dodatkowe wymogi w ramach
płatności
do
pomidorów:
wymóg założenia uprawy pomidorów z
rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./
ha;
- dodatkowe zmiany dotyczące wy-

sokości stawki płatności do roślin strączkowych: brak różnicowania wysokości
stawki płatności do roślin strączkowych na
ziarno w zależności od powierzchni (dotychczas do pierwszych 75 ha upraw roślin
strączkowych przysługiwała dwukrotnie
wyższa stawka).
- dodatkowe zmiany dotyczące dopłat bezpośrednich do konopi włóknistych: zgodnie z przepisami unijnymi, od
roku 2021 konopie odmiany Finola nie
są objęte wsparciem w Polsce. Wynika to
z faktu, że w przypadku tej odmiany zawartość tetrahydrokanabinolu (THC) w
roku 2019 i w roku 2020 przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość,
tj. 0,2%.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I ZMIAN DO WNIOSKÓW W
ROKU 2021
Wnioski o przyznanie płatności wraz
z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15
marca do dnia 15 maja br.
W związku z tym, że w 2021 r. 15 maja

Konkurs fotograficzny!

1.
2.

3.
4.
5.

Wiosna ach to….. TY!
Wiosna rozkwita na dobre. Temperatura rośnie,
słychać śpiew ptaków, czuć zapach rozkwitających
roślin, promienie słońca ogrzewają ziemię i życie
budzi się na nowo. Aż chciałoby się zatrzymać czas!
Teraz jest okazja, zapraszamy do udziału w konkursie
fotograficznym „WIOSNA W GMINIE SĘDZISZÓW”,
zrób zdjęcie i wyślij do nas.
Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Wiosna w Gminie Sędziszów”
1.

2.
3.

4.
5.
6.

6.
7.

1.

1.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Sędziszowie.

Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Sędziszowa.
Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w
życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.
Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z
oświadczeniem, o którym mowa poniżej jest równoznaczne z
poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących .
Konkurs trwa do 31 maja 2021 roku.

2.

3.
4.

przypada w sobotę, złożenie wniosku możliwe jest do dnia 17 maja 2021 r.
Wniosek może być także złożony w
terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11
czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień
roboczy opóźnienia, stosowane będzie
zmniejszenie płatności w wysokości 1%
należnej kwoty płatności.
Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do dnia 31 maja 2021 r.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wnioski składa się w formie
elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta udostępniona jest na stronie internetowej
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.
Pomoc techniczną w zakresie wypełniania i składania wniosków przez Internet zapewnia rolnikom kierownik biura
powiatowego ARiMR., w każdy piątek do
26.03.2021 w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie w godzinach od 8:00 do 14:00

2. ZDJĘCIA
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe,
czarno-białe i w sepii, bezwarunkowo w postaci elektronicznej
w jak największej rozdzielczości przesłane na maila: gazeta@
sedziszow.pl
Termin zgłaszania zdjęć mija 31 maja 2021 r. Za datę zgłoszenia
uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby
Organizatora.
Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać:
tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon lub
e-mail autora zdjęć.
Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich
dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie
wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w
siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem
postanowień niniejszego Regulamin. Każdy z uczestników ma
prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu,
laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą emailową lub telefoniczną.
5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich
nieodpłatne wykorzystywanie do promocji Gminy Sędziszów.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii
zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach
internetowych, w mediach społecznościowych i wykorzystania w
innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem
warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie
złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku
portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób
portretowanych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych
osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na
zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do
Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
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Foto: TY51-9 Młody Technik 3/1987

Foto: Fotopolska.eu

Parowozownia Sędziszów
Przygoda z koleją dla Sędziszowa rozpoczęła się już w czasie zaborów. W 1875
roku podczas posiedzenia Komitetu Ministrów w Petersburgu podjęto decyzję o
budowie nowej linii kolejowej pomiędzy
Iwangorodem (dzisiejszy Dęblin), a Dąbrową Górniczą, z odgałęzieniami na Koluszki i Ostrowiec. Jednocześnie Minister
Wojny Rosji zastrzegł, że linia ta powinna
mieć rosyjską szerokość toru. 10.07.1881
roku została zatwierdzona koncesja na budowę tej linii kolejowej. W związku z tym
faktem na lata 1882-1884 przypada budowa obiektu parowozowni w Sędziszowie.
Już w styczniu 1885 roku nastąpiło otwarcie odcinka Gołonóg-Sędziszów wraz
z oddaniem do użytku hali parowozowni.
Burzliwy początek Pierwszej Wojny Światowej spowodował przejęcie zakładu przez
Austro-Węgierską Wojenną Kolej Północną. Po odzyskaniu niepodległości parowozownia funkcjonowała do roku 1927 kiedy
to w związku z regresem znaczenia Sędziszowa nastąpiło jej zamknięcie do celów
trakcyjnych. Jej funkcję przejęła parowozownia w Skarżysku-Kamiennej, a wielu
kolejarzy wyjechało za pracą właśnie tam

Foto: Fotopolska.eu

czy do Kielc, lub na kresy wschodnie. Kolejnym etapem jej rozwoju w Sędziszowie okazały się lata okupacji niemieckiej,
kiedy to rękami robotników polskich i żydowskich wybudowano wachlarz oraz pomieszczenia zaplecza gospodarczego, jak
również wieżę ciśnień.
Niemcy w czasie Drugiej Wojny Światowej rozbudowali stację Sędziszów, która
stała się znaczącym przedsiębiorstwem
obsługującym m.in. przewozy na i z frontu wschodniego. W całym tym kombinacie kolejowym pracowało nawet 1000
osób. Po wyzwoleniu nastąpiła ponowna
rekrutacja załogi, organizowanie drużyn, których zadaniem było dostarczenie
przywozu obrabiarek i innych urządzeń
potrzebnych dla utrzymania technicznego
pojazdów trakcyjnych m.in. uruchomionego parowozu TY 42-16. Wraz z planowanym rozwojem tej dziedziny gospodarki w
Sędziszowie we wrześniu 1945 r. została
uruchomiona przyzakładowa Szkoła Zawodowa. W kolejnych latach podniesiono
parowozownię do klasy 1 oraz przyjęto
na stan parowozy serii TY51 i TY246 do
prowadzenia ciężkich pociągów tranzyto-

wych, jak również dokonano organizacji
zakładu do napraw średnich lokomotyw.
Kolejnym skokiem technologicznym dla
zakładu była połowa lat 60 XX w. kiedy
to nastąpiła elektryfikacja linii kolejowej
i przygotowano parowozownię na obsługę
przyjętych na stan pierwszych elektrowozów. Wiązało się to z zawieszeniem sieci
trakcyjnej przez obrotnicę i przygotowaniem kanałów rewizyjnych.
Przez cały okres istnienia parowozownia w Sędziszowie utrzymywała dla ruchu
wiele różnorodnych lokomotyw, począwszy od lekkich parowozów, poprzez ciężkie skończywszy na lokomotywach spalinowych i elektrowozach. Jednak parowozownia to nie tylko wachlarz remontowy,
wokół instytucji powstało wiele innych
jednostek zaplecza takich jak: pociąg ratunkowy, przyzakładowa przychodnia lekarska, czy zakładowa straż pożarna. W
dniu 09.09.1989 zakończono eksploatację
parową w MD Sędziszów a parowóz TY
51-15 stanął w okolicy ówczesnego Domu
Kultury Kolejarza, gdzie stoi po dzień dzisiejszy.
Robert Rydzek

Zdjęcie własne autora
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Po raz pierwszy
w Gminie Sędziszów
odbyła się
walentynkowa akcja
Plac przy budynku Urzędu Miejskiego został ozdobiony czerwonymi serduszkami, które nie tylko symbolizują
miłość, ale również wdzięczność i serdeczność.
Jest nam niezmiernie miło, że akcja spotkała się z tak ciepłym odbiorem, dostaliśmy mnóstwo miłych
telefonów i komentarzy, że Sędziszów ciągle się zmienia i zaskakuje.
Dziękujemy i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się Was mile zaskoczyć.

Rekordowi
Krwiodawcy

Mamy dopiero marzec 2021 roku, a w
Sędziszowie oddano już ponad 142.840 litrów tego bezcennego leku
Początek pierwszego kwartału, a w Sędziszowie oddano już 142.840 ml krwi. W ubiegłym roku, w tym samym czasie oddaliśmy
119.510 ml krwi. Czwarta akcja poboru krwi
w Sędziszowie w tym roku odbyła się 4 marca 2021 roku. Na akcję zgłosiło się 101 osób,
zostało zarejestrowanych 96, a oddało krew
88 krwiodawców w ilości 39.600 ml. Na akcji poboru krwi każdy członek klubu „HDK
Sędziszów” otrzymał kubek kolekcjonerski
z logo klubu III stopnia. Oczywiście, przez
następne dwie akcje również krwiodawcy
w klubie otrzymają kubki. To dla nas wielki
zaszczyt że do nas przyjeżdżają krwiodawcy
z trzech województw, aby oddać u nas krew.
Kolejna akcja poboru krwi w Sędziszowie,
jeszcze w tym miesiącu 25 marca. Informacja
dla osób nie związanych z krwiodawstwem. To
,że akcje u nas są co trzy tygodnie, to każdy
krwiodawca może oddać krew co trzecią akcje. Mężczyzna może w roku oddać 6
razy, a kobieta 4 razy. Przez
to że akcje są częściej,
to tylko rozładowuje
kolejki do poboru
krwi. Zapisy na
akcje oraz wszelkie informacje o
krwiodawstwie
uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 600835-580.
Władysław Zimny
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Nasz wspólny
sukces !
Ponad 100 worków
nakrętek wyjechało
z Sędziszowa
Akcja zbierania nakrętek to strzał
w dziesiątkę, metalowe serca zapełniają się błyskawicznie. Dzięki
zaangażowaniu i aktywności naszych mieszkańców udało się już
zebrać ponad 100 worków. Teraz
wyruszyły do potrzebujących.
Pierwszą partię, postanowiliśmy
przekazać dla Fundacji Miśka
Zdziśka w Jędrzejowie.
Jedna nakrętka na pozór nic nie
znaczy, ale ten niewielki przedmiot może zdziałać wiele, liczy
się efekt skali. Nakrętki można
cały czas wrzucać do koszy w
kształcie serca ustawionych na
rynku w Sędziszowie, przy budynku Urzędu Miejskiego oraz
przy Żłobku. Serdecznie dziękujemy i oczywiście nadal kontynuujemy zbiórkę.

Rok pandemii
Ogłoszona w marcu 2020 pandemia
COVID-19 wywróciła nasze życie do góry
nogami. Zdominowała naszą codzienność, życie zawodowe, prywatne, mocno zachwiała gospodarką, a zarządzone
obostrzenia sprawiły, że skutki odczuliśmy praktycznie wszyscy. Jako samorząd
musieliśmy podjąć walkę o bezpieczeństwo mieszkańców, o przetrwanie lokalnych przedsiębiorców, o finanse Gminy,
o przystosowanie szkół do zdalnej nauki.

DROGIE PANIE
ZAPRASZAMY
NA BADANIE

26.06.2021

Mammobus będzie czekał
na parkingu przy Urzędzie
Miejskim w Sędziszowie.
Zapisy pod telefonem
58 325 76 00 lub
rejestracja@mammo-med.pl
ZAPRASZAMY
Jednoczyliśmy się wszyscy; akcja szycia
maseczek, rozwożenie żywności potrzebującym, rozdawanie środków ochronnych czy dezynfekcje przystanków i ulic.
Ten trudny czas pokazał, jak ważna w
kryzysowych sytuacjach jest wzajemna
współpraca i zaufanie. Jako lokalne społeczeństwo egzamin z solidarności zdaliśmy
bardzo dobrze. Mija rok , pandemia nie
zwalnia tempa, znowu rośnie liczba chorych, mamy nowe obostrzenia i zakazy.
Zbliżają się Święta Wielkanocne, znowu
inne niż zawsze, spędzimy je w domach
z najbliższą rodziną. Jednak patrzymy już
w przyszłość z nadzieją. Od grudnia 2020

trwają szczepienia przeciw COVID-19- to
początek drogi powrotnej ku normalności. Gmina Sędziszów aktywnie włączyła
się w realizację Narodowego Programu
Szczepień. Zorganizowana została infolinia dla pacjentów oraz dowóz osób
niepełnosprawnych, bądź posiadających
trudności w samodzielnym dotarciu do
punktów. Strażacy z Ochotniczych Straży
Pożarnych rozwożą informacyjne ulotki,
dotyczące szczepień. Nadal walczymy, nadal działamy jako wspólnota, pomagamy
i wspieramy. Jeszcze będzie normalnie,
jeszcze będzie przepięknie.
KG
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Strażacy z
OSP Sędziszów
rozwożą żywność
Ochotnicy z OSP Sędziszów włączyli
się do akcji w ramach programu „Bezpieczne Powiaty Świętokrzyskie Plus” w
której pomoc w postaci paczek żywnoś-

ciowych trafiła do najbardziej potrzebujących , w tym 200 osób z terenu gminy
Sędziszów. Wytypowane przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sędziszowie przy koordynacji z Władzami
Samorządowymi osoby otrzymały dostarczony do domu pakiet żywnościowy.
Pakiety udało się pozyskać ze Świętokrzyskiego Banku Żywności dzięki inicjatywie wiceministra, wicemarszałka i starosty.
Pomoc z programu „Bezpieczne Powiaty

Świętokrzyskie Plus”, któremu patronuje
Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, przy wsparciu Piotra Wawrzyka, wiceministra spraw
zagranicznych trafiła ogółem do pięciuset
osób z powiatu jędrzejowskiego poprzez
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci w Nagłowicach.

OSP Sędziszów do akcji wyjeżdża już z nowym sprzętem
Do nowego samochodu ratowniczego dołączył w pełni wyposażony
sprzęt hydrauliczny.
W przekazaniu hydraulicznych narzędzi ratowniczych, które odbyło się
7 stycznia w siedzibie OSP Sędziszów,
uczestniczyli: przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, Poseł Mariusz
Gosek, Burmistrz Sędziszowa Wacław
Szarek, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Mysiara, Prezes Zarządu
M-G Zw. OSP RP January Ejsmond,
Naczelnik OSP Andrzej Jupowicz oraz
Skarbnik Rafał Stabrawa.
Poseł Gosek w słowach skierowanych do strażaków podkreślił, że „wyposażenie jednostek OSP w sprzęt i
specjalistyczne urządzenia, które są
niezbędne do ratowania i udzielania
pomocy poszkodowanym jest niezwykle ważne. Każda złotówka wydana
na Ochotnicze Straże to nie koszt, a
inwestycja w bezpieczeństwo”. Złożył również w imieniu Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wyrazy
uznania i podziękowania dla straża-

ków ochotników za trud, poświęcenie
a w szczególności za pomoc w czasie
pandemii.
Przekazany sprzęt został w 99 % sfinansowany ze środków pochodzących
z Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Koszt zakupionego zestawu

ratownictwa technicznego Holmatro
to kwota 65 000,00 zł.
Dodatkowo OSP Sędziszów dokupiła z otrzymanych wcześniej dotacji
(6100,00 z WFOŚiGW i 23 900,00 z
Komendy Głównej PSP) pompę i rozpieracz ramieniowy do zestawu Hol>> str. 36
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matro. Cały sprzęt został profesjonalnie zamontowany 22 stycznia w siedzibie firmy „Szczęśniak” w Bielsku
Białej.
„Rok 2020 choć nie był łatwy, to
dla naszej jednostki był szczęśliwy.
Udało się zakupić nowy samochód ratowniczy, a teraz w pełni wyposażony
sprzęt hydrauliczny marki Holmatro.
OSP Sędziszów to najprężniej działająca jednostka w naszej gminie.
Zakup specjalistycznego sprzętu oprócz tego ,że zwiększy zdolność
bojową naszej jednostki, umożliwi
skuteczniejsze prowadzenie działań
ratowniczych, to przede wszystkim
zwiększy bezpieczeństwo strażaków, a
także mieszkańców całej gminy. Dziękuję za ciągłą gotowość i odwagę, za
czynną pomoc w tym trudnym czasie
pandemii. Jesteście wspaniałymi bohaterami naszej codzienności”- mówił
burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek
Hydrauliczne narzędzia ratownicze wykorzystuje się podczas akcji w

wypadkach kolejowych, drogowych i
lotniczych. Umożliwiają uwolnienie
rannych poprzez rozcięcie, rozsunię-

cie, podniesienie belek, drzwi lub elementów konstrukcji budowlanych.
K.G

Wspomnienie
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci „
Wisława Szymborska

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci
śp. Leszka Kani,
wybitnego lekarza i niezwykle szlachetnego człowieka.
Leszek Kania urodził się 22 lipca 1965 roku w Miechowie. Studia medyczne ukończył w roku 1990.
W 1996 uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej a w roku 2002 stopień
specjalisty drugiego stopnia.
W Poradni Chirurgicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie pracował od 02 kwietnia
2002 roku. Był nie tylko znakomitym lekarzem ale też bardzo serdecznym, pełnym empatii
i zrozumienia człowiekiem.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Mieszkańcy i Samorząd Gminy Sędziszów.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Mysiara

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek
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Konkurs Plastyczny „Pisanka

W dniu 23 marca 2021 roku w Żłobku
Samorządowym ,,Kraina Maluszka” w Sędziszowie odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Pisanka wielkanocna
– twórczość rodzinna”.

wielkanocna – twórczość rodzinna”

Zwyczaj malowania jajek narodził się dawno temu w Persji. W tradycji chrześcijańskiej zdobione jajka
są nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu, symbolizującym rodzące się życie oraz nadzieję. Wśród
wielu technik zdobienia jajek najpopularniejszymi są kraszanki, pisanki,
oklejanki, nalepianki, drapanki.
Uczestnikami konkursu byli
wychowankowie Żłobka Samorządowego ,,Kraina Maluszka” wraz z
rodzinami.
Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania symboliką i tradycjami Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, krzewienie obyczajowości ludowej; rozwijanie pomysłowości i
wyobraźni dziecięcej w zdobieniu pisanek
wielkanocnych; kształtowanie wrażliwości estetycznej; promowanie aktywności

twórczej dzieci. Każdy rodzic oraz pojawiający się w Żłobku goście mogli oddać
jeden głos na dowolnie wybraną pisankę.
Jury konkursowe w składzie: pani Katarzyna Matelska i pani Beata Ciszewska
– opiekunki w Żłobku, odnotowało 21
zgłoszeń prac konkursowych. Oddano 57
głosów. Po wnikliwej ocenie udało się wyłonić zwycięzców.
MIEJSCE I – Antoś, Dagmara
MIEJSCE II – Oskar, Hania, Tosia T.
MIEJSCE III – Matylda
Pozostałe dzieci biorące udział w konkursie zdobyły wyróżnienia .
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zdobyły przepiękne nagrody oraz
pamiątkowe dyplomy.
Wszystkie prace były piękne. Odznaczały się pomysłowością, wkładem pracy
i estetyką wykonania. Było widać włożone
serce w ich wykonanie.

38
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło
w Żłobku Samorządowym ,,Kraina Maluszka”. Wszyscy uczestnicy byli obecni,
odebrali z uśmiechem na twarzach pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Składamy
gratulacje laureatom i wyróżnionym oraz
wszystkim biorącym udział w konkursie.
Serdeczne podziękowania kierujemy do
rodziców za pełną zaangażowania pracę
z dziećmi. Zachęcamy do uczestnictwa w
konkursach, ponieważ jest to wspaniała
okazja do wspólnego działania ze swoją pociechą, spędzenia razem czasu, zacieśniania więzi rodzinnych. Pragniemy
podziękować Panu Dyrektorowi OSIR
Krzysztofowi Chmaruk oraz ks. Rafałowi Gudwańskiemu, za sponsorowanie
przepięknych nagród edukacyjnych dla
dzieci. Wszystkie prace konkursowe zostaną podarowane na kiermasz wielkanocny do naszej parafii św. Brata Alberta w
Sędziszowie, który odbędzie się 28 marca
br.. Zapraszamy do oglądania zdjęć, których mamy moc. Są to zdjęcia z różnych
momentów trwania konkursu.
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Wielkanocne zwyczaje
Święta Wielkanocne to jedne z najbardziej wyczekiwanych świąt w roku.
Choć trwają zaledwie kilka dni, to jednak
stanowią okazję do spotkania z bliskimi,
momentu wytchnienia od codziennych
obowiązków i chwili refleksji. Są to święta bardzo optymistyczne i pełne radości
– zwłaszcza dla katolików. Kościół katolicki świętuje wtedy Zmartwychwstanie
Chrystusa.
Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczyna Niedziela Palmowa. W tym roku
przypada 28 marca. Dawniej nazywano
ją wierzbną lub kwietną. Choć dzisiaj korzystamy raczej z gotowych palm, których
nie brakuje w sklepach, to zdarzają si również te własnej roboty. Wykonanie takiej
palmy nie jest trudne. Wystarczy kilka
gałązek bukszpanu czy wierzby, suszone
zioła lub kwiaty, kawałek wstążki i odrobin dobrych chęci. W niektórych rejonach
Polski pielęgnowany jest zwyczaj wykonania największej palmy, przy czym niektóre mają nawet kilka metrów wysokości! Gotową palm zanosimy do kościoła,
gdzie zostaje poświęcona. Czynimy to dla
uczczenia wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
Dawniej poświęconej palmie przypisywano magiczne właściwości. Wierzono, że
zapewni rodzinie szczęście. Wykonany z
niej krzyżyk wkładano w pierwszą zaoraną
skib, by chroniła przed gradobiciem, z kolei gałązki pod próg, by strzegły domowników przed chorobami. Te umieszczane
pod strzechą miały chroni dom przed piorunami. Wierzbowe kotki z palemki poły-

kano, co miało ustrzec przed
bólem gardła i zapewni zdrowie. Palemką delikatnie bito
również domowników, zwierzęta i dobytek, aby przekazać
magiczne siły.
W dawnych czasach już
w Wielki Czwartek pieczono
ogromne baby i malowano
pisanki. W Wielki Piątek nie
można było natomiast pracować na roli. Dziś obchody tych
dni wyglądają nieco inaczej.
Zazwyczaj są czasem spędzonym na uroczystościach

kościelnych, ale również porą na ostatnie
porządki, zakupy czy wypieki.
Zwyczaj malowania jajek na stałe zapisał się w świątecznych przygotowaniach.
Wywodzi się ze starosłowiańskich wierze,
gdzie jajko miało bardzo ważne znaczenie. Symbolizowało siły witalne oraz początek nowego życia. Pośredniczyło między światem ludzkim, a duchów i bogów.
Dawnej tylko kobiety zdobiły jajka, mężczyznom nie wolno było nawet wchodzi
do pomieszczenia, w którym je malowano.
>> str. 40
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Dziś do malowania jajek zasiadają całe
rodziny, choć wiadomo, że to dzieci mają
wtedy największą frajd. Kiedy malowano
je tylko na jeden kolor. Dzisiaj barwi się
je na różne kolory. Ze względu na technik wykonania wyróżnia się: kraszanki,
pisanki, drapanki, nalepianki, oklejanki i
ażurki. Bez względu na sposób wykonania
nie może ich zabraknąć na wielkanocnym
stole.
Do dnia dzisiejszego zachował się
również zwyczaj święcenia pokarmów.
Choć ma korzenie pogańskie, to jednak
został zatwierdzony przez Kościół. Corocznie w Wielką Sobotę zanosimy nasze
pokarmy do świątyni, gdzie po krótkiej
modlitwie zostają poświęcone. W zależności od regionu Polski zawartość święconki
może si nieco różni. Nie może jednak zabraknąć: jajek, chleba, kiełbasy czy wędliny, soli, chrzanu i oczywiście baranka
symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego.
Dawniej święcono wszystkie pokarmy,
które miały zostać spożyte w czasie wielkanocnego śniadania, dlatego wkładano
je do większych koszy, które zanoszono
do kościoła, święcono przy kapliczce lub
przed domostwem. Produkty wykładano
na białe płachty lub obrusy. Ksiądz przyjeżdżał specjalnie do wsi, aby je poświęci.
Wierzono, że biała płachta może uchroni
przed piorunami, dlatego rozkładano ją
przed domem, gdy nadchodziła burza. Tradycja mówi, że po powrocie z kościoła ze
święconym pokarmem należało trzykrotnie obejść dom, aby zapewni urodzaj i powodzenie.
Poniedziałek Wielkanocny kojarzy
nam się przede wszystkim z oblewaniem
wodą innych osób. Zwyczaj ten przyszedł
do nas z Jerozolimy, gdzie przeciwnicy
chrześcijaństwa przy pomocy wody mieli
rozpędza wiernych, świętujących Zmartwychwstanie Chrystusa. Polewanie wodą

nawiązuje również do dawnych praktyk
pogańskich, zgodnie z którymi ma symbolizować oczyszczenie z zimowego brudu
oraz przebudzenie przyrody na wiosnę.
Dzisiaj Poniedziałek Wielkanocny znany
jest także jako Śmigus-Dyngus, a dawniej
były to dwa odrębne zwyczaje. Śmigusem
nazywano symboliczne smaganie gałązkami wierzbowymi po nogach i oblewanie
zimną wodą, co miało związek z wiosennym oczyszczeniem. Dyngus polegał z kolei na wykupieniu się od oblewania wodą.
Panna mogła wówczas podarować pisankę
lub inny przysmak ze świątecznego stołu
i w ten sposób ustrzec się przed oblaniem
wodą. Wierzono, że im bardziej oblano
pannę, tym ma większe szanse na rychłe
zamążpójście.
W niektórych miejscowościach w Pol-
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sce wciąż organizowany jest odpust zwany
,,Emaus”. Nazwa pochodzi od biblijnej
wsi, do której podążał Zmartwychwstały Jezus. Najpopularniejszym odpustem
jest ten organizowany w Krakowie w
Poniedziałek Wielkanocny. Stanowi nie
tylko atrakcję dla dzieci, ale również dla
dorosłych ze względu na piękne, ludowe
wyroby. W niektórych wsiach zachował
się także ludowy zwyczaj Siudej Baby.
Wiąże si on ze słowiańskimi obrzędami
wypędzania zimy. Tradycyjnie za niechlujną, usmoloną, czarną Siudą Bab przebiera
się mężczyzna. Poczernienie twarzy przez
Siudą Bab to dobra wróżba, zwiastująca
pomyślny przyszły rok, a dla panny szybkie zamążpójście.
D.G-S
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