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Dożynek czas

Drodzy mieszkańcy!
To nie jest łatwy czas, znaleźliśmy się wszyscy w nie-

spotykanej dotąd sytuacji związanej z pandemią korona-
wiarusa. Nie ma w Polsce instytucji, przedsiębiorstwa, or-
ganizacji, grupy, ani nawet osoby, która w jakimś stopniu 
nie odczułaby negatywnych skutków bieżącej sytuacji. 
Pandemia spowodowała nie tylko paraliż naszego do-
czesnego funkcjonowania, ale generuje również tragiczne 
skutki, z którymi ciągle się mierzymy i przyjdzie nam się 
mierzyć w najbliższej przyszłości.

 Samorządowcy w całym kraju od początku sytuacji, 
mieli świadomość, że epidemia na pewno odbije się na 
finansach publicznych gmin i tak niestety jest. Wiele pla-
nowanych inwestycji i prac zostało wstrzymanych lub 
przeniesionych na przyszłe lata. Musimy jednak pamię-
tać, że mimo nadzwyczajnej sytuacji, Gmina Sędziszów 
musi realizować swoje zadania i wypełniać wszelkie  zo-
bowiązania. Mimo trudnego czasu udało nam się prze-
prowadzić inwestycje takie jak; modernizacje infrastruk-
tury edukacyjnej o łącznej wartości 871 104,73 zł, która 
obejmowała remont sali gimnastycznej oraz korytarza w 
Szkole Podstawowej nr 2 za kwotę 263 687,52 zł, remont 
elewacji Szkoły Podstawowej w Pawłowicach za kwotę 
343 987,52 zł oraz poprawę stanu technicznego wszystkich 

łazienek za kwotę 166 972,00 zł. W Szkole Podstawowej 
nr 1 zmodernizowano salę matematyczno-przyrodniczą 
za kwotę 54 759,99, doposażono również we wszystkich 
w/w placówkach pracownie matematyczno-przyrodnicze. 
Wiele inwestycji nadal trwa, chociażby prace remontowe 
świetlicy wiejskiej w Czekaju, termomodernizacja bu-
dynków Osiedla Drewnianego z ociepleniem dachu do 
wymiany pokrycia, ocieplenie ścian z zachowaniem do-
tychczasowego stylu, wymiana okien i remont elewacji 
fundamentów której koszt szacowany jest na kwotę 2,3 
mln zł. Bardzo cieszy mnie długo oczekiwana inwestycja 
termomodernizacji Samorządowego Centrum Kultury, 
która obejmuje: ocieplenie stropu, ścian zewnętrznych i 
fundamentów , wymiana stolarki okiennej i drzwi, remont 
instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłow-
niczej, poza tym wykonanie posadzek, malowanie ścian 
wewnątrz budynku. Koszt inwestycji to 4,3 mln zł. Na 
czas trwania prac remontowych działalność SCK przenie-
siona została do ZS nr 1. W najbliższym czasie utworzo-
ny i wyposażony zostanie Klub Seniora, który mieścił się 
będzie w budynku naszego pięknego żłobka. Planujemy 
również remont drogi gminnej Pawłowice-Boleścice- 
Wojciechowice, którego zakres obejmuje; remont mostu 
w Pawłowicach wraz z remontem odcinka drogi, remont 
mostu w Boleścicach oraz remont drogi przez wieś Boleś-
cice, koszt tego zadania to kwota ok 1,5 mln.

Na dzień dzisiejszy wszystkie jednostki gminne pracu-
ją w miarę normalnie, z naszej strony dokładamy wszel-
kich starań, by zapewnić możliwość ich bezpiecznego 
funkcjonowania w tej trudnej rzeczywistości. Oczywiście 
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ,nauczycie-
li i pracowników, w razie konieczności wynikającej z sy-
tuacji, w naszych szkołach realizowane będzie nauczanie 
z wykorzystaniem technik i metod na odległość. W ciągu 
kilku miesięcy staraliśmy się przygotować do ewentual-
nego zdalnego nauczania i zakupiliśmy dla naszych  szkół 
kilkadziesiąt tabletów i laptopów. Najważniejsze, w tym 
trudnym dla nas wszystkich momencie, jest rozważne 
działanie i troska o siebie nawzajem.

Na zakończenie tak od serca przyznam , że obecna sy-
tuacja pandemii i związane z nią ograniczenia społeczne, 
uświadomiły mi i wielu z nas, jak ważne są kontakty mię-
dzyludzkie, jak dużo dają energii, radości i siły. Co roku 
w naszym kalendarzu imprez, było wiele uroczystości, 
festynów, jubileuszy, koncertów, które w tym roku musia-
ły zostać odwołane. To były okazje do spotkań, zabawy,  
pięknego społecznego jednoczenia i oderwania się od co-
dzienności; Dni Sędziszowa, Festiwal Ludowy, Biesiada 
Seniorów, Dożynki, uroczystości sportowe, szkolne, hi-
storyczne, festyny rodzinne i dziecięce.

Mam nadzieję, że jeszcze będzie normalnie i bezpiecz-
nie, że przetrwamy jako gminna społeczność jeszcze sil-
niejsi i bardziej zjednoczeni. Życzę wszystkim przede 
wszystkim zdrowia i nadziei na lepszy czas. 

Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek
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Branżowe pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” 
opublikowało „ranking wydatków inwestycyjnych samorzą-
dów 2017-2019”. Jedno z najważniejszych zestawień poka-
zujących aktywność samorządów w Polsce.

Chociaż zdaniem ekspertów z Katedry Rozwoju i Polity-
ki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego - trudno o jednoznaczne okre-
ślenie jak bardzo udany dla inwestycji samorządowych był 
rok 2019, to  tylko takie działania umożliwiają społecznoś-
ciom lokalnym rozwój i podnoszą ich jakość życia. Ranking 
inwestycyjny publikowany w piśmie „Wspólnota” od prawie 
20 lat, to jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o sta-
bilnej metodologii. Brana jest pod uwagę całość wydatków 
majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w 
tym przypadku 2017-2019) aby w ten sposób uniknąć du-
żych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą ran-
kingu.

Oceniane w rankingu inwestycje uwzględniane są w kil-
ku aspektach - roczny wzrost (lub spadek) w ciągu ostatnich 
trzech lat, czy wartość wydatków per capita (na osobę) w 
takich obszarach jak kultura, oświata, edukacja, czy gospo-
darka mieszkaniowa. Gmina Sędziszów w grupie 606 gmin 
miejsko-wiejskich, biorąc pod uwagę powyższe wskaźniki, 
została sklasyfikowana na bardzo wysokim 67 miejscu w 
kraju, ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi na osobę w 
kwocie  1379,95 zł. Biorąc pod uwagę całe Województwo 
Świętokrzyskie przed nami są tylko trzy gminy: Szydłów 20 
miejsce - 1841,18 zł, Morawica 45 miejsce – 1510,64 zł oraz 
Chmielnik - 49 miejsce w kraju - 1493,62 zł. W powiecie 
jędrzejowskim Gmina Sędziszów pozostaje liderem samo-
rządowych inwestycji.

Gmina Sędziszów liderem samorządowych inwestycji 
„Wyniki takich rankingów są niezwykle ważne, porów-

nywanie działań samorządów w skali całego kraju to do-
bre narzędzie dla obywateli, mogących sprawdzić w spo-
sób obiektywny, jak prowadzone są inwestycje w danych 
miastach i gminach. Gmina Sędziszów w ostatnich latach 
bardzo się rozwinęła, a nasze inwestycje są dostrzegane i 
doceniane nie tylko w skali województwa ale i kraju. Dla 
porównania w poprzednim inwestycyjnym rankingu sa-
morządowym (2016-2018) zajmowaliśmy 120 miejsce. 
W innym opublikowanym kilka tygodni tym temu, rankin-
gu finansowym samorządu terytorialnego na rok 2019 na 
628 gmin w skali całego kraju zajęliśmy 37 miejsce. Takie 
wyniki bardzo cieszą i mobilizują, to także doskonały obraz 
kondycji finansowej naszego samorządu. Mimo, że nie je-
steśmy bogatą gminą ,to potrafimy racjonalnie i oszczędnie 
gospodarować finansami. Za wielkimi wynikami stoi ciężka 
praca moich współpracowników z Urzędu Miejskiego oraz 
Radnych wspierających rozwój naszej gminy.

Jako przedstawiciele wspólnoty samorządowej pracu-
jemy na rzecz wszystkich mieszkańców, instytucji i orga-
nizacji w taki sposób aby zapewnić w miarę możliwości 
finansowych gminy (pozyskując środki z wszelkich moż-
liwych źródeł zewnętrznego dofinansowania) zrównowa-
żony i szybki rozwój w zakresie infrastruktury, edukacji, 
kultury, sportu i wypoczynku, a także stwarzając warunki 
dla rozwoju i poszukiwania nowych inwestorów. Wszystkie 
inwestycje są dokładnie przemyślane i szczegółowo plano-
wane dla zachowania  pełnego bezpieczeństwo naszych fi-
nansów, ale do osiągnięcia pełnego sukcesu potrzebna jest 
też odwaga, determinacja i odporność na krytykę”- wyjaś-
nia burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek

K.G
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W sobotnie popołudnie 10 paź-
dziernika w Sędziszowie świę-

towano przyjazd nowego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sędzi-
szów. Były race, symboliczny chrzest i 
poświęcenie nowego auta przez kape-
lana strażaków Proboszcza Parafii pw. 
Św. Apostołów Piotra i Pawła – Edwarda 
Giemzy. Nowoczesny niezawodny, świe-
żo odebrany z fabryki „Pojazdy Specjalne 
Szczęśniak” średni samochód ratowniczo 
– gaśniczy z napędem 4x4 Renault D16 o 
wartości 799 992,00 zł brutto będzie odtąd 
służył strażakom ochotnikom.

Zakup samochodu był możliwy poprzez 
montaż finansowy, decyzja władz samo-
rządu o zwiększeniu dofinansowania z bu-
dżetu gminy otworzyła drogę do ubiegania 
się o promesy ze środków rządowych. W 
rezultacie samochód został sfinansowany 
ze środków Komendy Głównej Państwo-
wej Straży Pożarnej 80 tys., Narodowego 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 380 tys., 
z budżetu Gminy Sędziszów 300 tys., z 
Urzędu Marszałkowskiego 20 tys., pozo-
stała kwota to wkład własny straży.

„To bardzo ważny i długo oczekiwany 
przez nas moment. Jest to pierwszy w hi-
storii naszych OSP fabrycznie nowy samo-
chód ratowniczo – gaśniczy. Nowoczesny 
wóz zastąpi starego i wyeksploatowanego 
MANa. OSP Sędziszów to najprężniej 

OSP Sędziszów ma nowy samochód !

działająca jednostka na terenie naszej 
gminy. Nigdy nie odmawiają pomocy i za-
wsze wyjeżdżają do akcji ratowniczych. W 
pełni zasłużyli na nowy samochód, który 
przyczyni się do bezpieczeństwa samych 
strażaków jak i całej gminy. Niech służy 
na długie lata” – dodaje burmistrz Wacław 
Szarek.

W imieniu całej jednostki podzięko-
wania za zaangażowanie i pomoc przy 
zakupie samochodu złożył Prezes OSP Sę-
dziszów – Marian Kulasek, dodał również, 
że dla naszej jednostki to wielkie święto. 
Nowy samochód nie tylko podniesie zdol-
ność bojową jednostki OSP, ale i zinte-
gruje lokalną społeczność. Bo przecież 
propagujemy bezcenne wartości – troskę 
o życie, zdrowie i mienie innych. Mamy 
co świętować i warto mieć marzenia, bo 
czasem się spełniają.

K.G.
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17 września 2020 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Sędziszowie podpisano trój-
stronne porozumienie dotyczące włącze-
nia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przełaju do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego.

Podpisane przez Komendanta Powia-
towego PSP st. bryg. mgr inż. Pawła Jaku-
bowskiego, Burmistrza Sędziszowa Wac-
ława Szarka i Prezesa OSP Przełaj Marka 
Jaworskiego porozumienie to pierwszy 
krok do włączenia jednostki OSP Przełaj 
do KRSG na okres 5 lat. Jednostka nale-
żąca do KSRG musi spełniać szereg wy-
magań. W jego struktury mogą wejść tylko 
najlepiej wyszkolone, wyposażone i wy-
kazujące najwyższą gotowość operacyjną 
jednostki OSP na terenie kraju. Ochotnicza 
Straż Pożarna musi posiadać odpowiednie 
wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę 
wyszkolonych druhów, skuteczne syste-
my łączności powiadamiania i alarmowa-
nia jak również pozostawać w gotowości 
do podejmowania działań ratowniczych. 
Ostateczną decyzję o włączeniu jednostki 
OSP w szeregi Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaśniczego wydaje Komen-
dant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
.Krajowy system ratowniczo-gaśniczy 

OSP Przełaj 
już niedługo 
dołączy do 

KSRG

(KSRG) stanowi integralną część bezpie-
czeństwa wewnętrznego państwa, obejmu-
jącą w celu ratowania życia, zdrowia, mie-
nia lub środowiska, prognozowanie, roz-
poznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk 
żywiołowych lub innych miejscowych 
zagrożeń. Podstawowym założeniem w 
budowie systemu było stworzenie jed-
nolitego i spójnego układu, skupiającego 
powiązane ze sobą różne podmioty ratow-
nicze by skutecznie i szybko podejmować 
każde działanie ratownicze. Wejście w 
jego struktury to wyróżnienie i rozwój dla 
jednostki OSP Przełaj. Wpłynie to także na 
poprawę bezpieczeństwa południowej czę-
ści gminy Sędziszów co będzie z korzyścią 
dla wszystkich mieszkańców.

K.G
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14.X.2020 r. w Żłobku Samorządowym 
,,Kraina Maluszka” odbyło się pasowa-
nie 15 dzieci na żłobkowicza. Wszystkie 
dzieci z ogromnym przejęciem i zaangażo-
waniem zaprezentowały zdobyte w ciągu 
miesiąca umiejętności. Świetnie zaśpiewa-
ły piosenki w j. angielskim a także wyka-
zały umiejętności taneczne. W spotkaniu 
uczestniczył P. Burmistrz Wacław Szarek 
oraz P. Naczelnik Oświaty Marta Jędrzej-
czyk-Różycka. Dzieci otrzymały piękne 
pamiątki od Rady Rodziców. Największą 
niespodzianką był tort, który oczywiście 
wszystkim smakował.

Dziękujemy wszystkim za ten piękny 
dzień. Zapraszamy do Krainy Maluszka.

M.D

Pasowanie na żłobkowicza

Dzień Edukacji Narodowej w 2020 roku
Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany „Dniem Nauczyciela”, upamiętnia rocznicę po-

wstania Komisji Edukacji Narodowej i jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Rokrocz-
nie w naszej gminie z tej okazji odbywała się uroczystość, na którą zapraszani byli przedsta-

wiciele wszystkich szkół z  terenu gminy Sędziszów oraz inni goście związani z naszą lokalna 
oświatą. W tym roku z powodu sytuacji epidemiologicznej uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej została odwołana. Nie zmienia to faktu, że osobom, które wykonują ten trudny, spe-

cyficzny ale i piękny zawód, należą się wyrazy uznania i szacunek.

W tym roku nie wszyscy uczniowie będą mogli wręczyć osobiście kwiaty swoim nauczycielom 
i wychowawcom, ponieważ cześć szkół pracuje w systemie zdalnym. Jednakże swoją  wdzięcz-

ności za wsparcie i zaangażowanie możemy okazać na wiele sposobów. Również Burmistrz 
Sędziszowa Wacław Szarek, za efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą, za osiąganie wy-

sokich wyników nauczania oraz aktywność zawodową i społeczną, uhonorował Nagrodą Burmi-
strza nauczycieli: Beatę Paw, Tomasza Musiała, Bożenę Barchanowską, Renatę Kurek, Małgo-
rzatę Kaszuba – Mucha, Krystiana Rokickiego, Annę Trzcińską, Małgorzatę Walencik, Bożenę 
Budzyń, Bożenę Jaworską, Beatę Głowacką, Elżbietę Strzelec, Kamilę Krzysztofik. Nagrodę 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymała Anna Ciosek.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom związanym z oświatą, 
składamy serdeczne życzenia, a szczególnie dużo zdrowia i optymizmu. 

M.J-R
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„Być nauczycielem we właściwym sensie, to znaczy być uczniem. Nauczanie zaczyna się wtedy, kiedy ty 
– nauczyciel – uczysz się od ucznia, stawiasz się w jego położeniu tak, abyś mógł zrozumieć, co on rozumie 

ipoznać sposób, w jaki to czy owo pojmuje”. (S. Kierkengaard )

Najsympatyczniejsza 
klasa w województwie 

świętokrzyskim 
nareszcie odebrała 

nagrody.

W akcji Pierwszaki w roku 
szkolnym 2019/2020 wybierano 
najsympatyczniejszą klasę w wo-
jewództwie – zwyciężyły pierw-
szaki ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Sędziszowie. Ze względu na 
pandemię COVID -19 nie otrzy-
mali nagród wiosną 2020r. W 
ubiegłym tygodniu przedstawiciel 
wydawnictwa MAC dostarczył 
długo oczekiwane nagrody. Obec-
na już klasa II b otrzymała trzy ro-
boty Dash z tabletami i akcesoria-
mi o łącznej wartości ponad 4000 
złotych. Roboty sprawiły dużo 
radości i uatrakcyjniają zajęcia i 
przerwy szkolne. 

T.T

GIMNASTYKA 
FAJNA SPRAWA, 

DLA NAS 
WSZYSTKICH TO 

ZABAWA
Najmłodsi uczniowie Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Sędziszowie, dzieci z od-
działu przedszkolnego 4 i 5 latki  regularnie 
uczestniczą w zajęciach gimnastycznych i 
zabawach ruchowych na sali gimnastycz-
nej. Podczas zajęć wykonują różnego ro-
dzaju ćwiczenia mające wpływ na ogólny 
rozwój oraz sprawność ruchową. Dzieci 
bardzo chętnie biorą udział w spacerach, 
zabawach na placu zabaw, wykorzystując 
do zabaw sprzęt sportowy. Zajęcia gimna-
styczne z dziećmi w wieku przedszkolnym 
stanowią bardzo ważny element edukacji 
fizycznej, pozwalają one na zachowanie 
prawidłowej postawy oraz wzmacniają 
odporność fizyczną dzieci. Poprzez zaba-
wy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują 
trudności dzięki czemu wzmacniają wia-
rę we własne możliwości. Bardzo dobra 
baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 1, 
dywan interaktywny, plac zabaw   oraz 
szeroki wachlarz gier i zabaw ruchowych,  
dostosowanych do wieku dzieci, umożli-
wia dzieciom przyjemne spędzenie czasu 
i pozwala na rozwój. Poprzez gry i zabawy 
ruchowe dzieci przyswajają prawidłowe 
nawyki zdrowotne oraz dobrze się bawią.

T.T
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„W historii Polski tak się składa, był 
kiedyś ponad wiek niewoli.

Jedenastego Listopada nasz kraj 
z niewoli się wyzwolił.

I wtedy myśl powstała taka, by przez 
szacunek dla przeszłości,

Ten dzień na zawsze dla Polaka, 
pozostał Dniem Niepodległości”

11 listopada 1918  r. był przełomowym 
dniem w dziejach całej Europy i Polski. W 
lasku Compiegne pod Paryżem Niemcy 
podpisali rozejm kończący I wojnę świa-
tową.  W tym samym dniu , w Warszawie 
Rada Regencyjna przekazała zwierzchnią  
władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu.

Po 123 latach niewoli Polska odzyskała 
niepodległość. 11 Listopada stał się sym-
bolem miłości Ojczyzny, walki o wolność, 
symbolem wiary i zwycięstwa.

Nasza narodowa tragedia rozpoczęła 
się w roku 1772, gdy Rosja, Prusy i Austria 
dokonując pierwszego rozbioru Polski po-
zbawiły nas Ojczyzny. Potem był rok 1793 
i 1795. Polska zniknęła z mapy Europy. 
Przez lata niewoli zaborcy próbowali na-
rzucić Polakom swój język, obyczaje, kul-
turę i religię. Jednak głęboki patriotyzm 
naszych przodków sprawił, że wszystkie 
te wartości zostały ocalone. 

Oficjalnie Święto Niepodległości za-
częto regularnie obchodzić 11 listopa-
da 1937 roku. Niestety radość nie trwała 
długo. 1 września 1939 roku wybuchła II 
wojna światowa.  W 1945 roku, na czas 
okupacji Święto zostało zniesione. Po-
nownie mogliśmy świętować odzyskanie 
niepodległości dopiero w 1989 roku, gdy 
Narodowe Święto Niepodległości zostało 
przywrócone.

Dziś, możemy z dumą wymawiać sło-
wo Polska. Z nadzieją możemy patrzeć 
w przyszłość oraz wspólnie ją budować. 
Wspólnie musimy przyjąć odpowiedzial-
ność za Polskę i przyszłe pokolenia. Musi-
my jednak pamiętać słowa wypowiedziane 
przez Józefa Piłsudskiego „ Naród , który 
nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje 
na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa 
do przyszłości „. Gmina Sędziszów szanu-
je przeszłość, wykorzystuje czas teraźniej-
szy i buduje lepszą, bezpieczniejszą przy-
szłość dla swoich Mieszkańców.

11 listopada  udekorujmy nasze domy, 
balkony i ulice. Niech Sędziszów w tym 
dniu będzie radośnie biało-czerwony. Weź-
my udział w Gminnych obchodach Święta 
Niepodległości .

M.M

PIERWSZA KADROWA

Raduje się serce, raduje się dusza
Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę 

rusza

Oj da, oj da dana, kompanio kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

Chociaż  w butach dziury, na 
mundurach łaty

To Pierwsza Kadrowa pójdzie na 
armaty

Oj da, oj da dana, kompanio kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

Chociaż do Warszawy mamy długą 
drogę

Ale przejdziem migiem, byle tylko w 
drogę

Oj da, oj da dana, kompanio kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

Oj da, oj da dana, kompanio kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

A gdy się szczęśliwie zakończy 
powstanie

To Pierwsza Kadrowa gwardyją 
zostanie

Oj da, oj da dana, kompanio kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

A więc piersi naprzód podniesiona 
głowa

Bośmy przecież Pierwsza Kompania 
Kadrowa

Oj da, oj da dana, kompanio kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

PIERWSZA BRYGADA

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos.

Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,

Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.

O ileż mąk, ileż cierpienia,
O ileż krwi, wylanych łez.

Pomimo to - nie ma zwątpienia,
Dodawał sił - wędrówki kres.

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,

Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.

Krzyczeliśmy, żeśmy stumanieni,
Nie wierzyć nam, że chcieć to móc.

Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi wódz!

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,

Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.
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godz. 850 - Spotkanie pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości przy kościele św. Brata Alberta w Sędziszowie

godz. 900 - Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę

godz. 1015 - Przemarsz do Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II

godz. 1030 - Okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Sędziszowa
   - Złożenie kwiatów pod pomnikiem „Ofiar poległych w II Wojnie Światowej”

godz. 1045 - Wspólnie śpiewamy dla Niepodległej

LISTOPADA11 2 200

Narodowego

Żyją dopóki 
pamięć trwa.

W rocznicę wybuchu 
II wojny zapalmy znicz 
bohaterom września 

1939
Ważne jest, abyśmy pamiętali, że 1 

września to nie tylko symboliczna data 
powrotu do szkolnych ławek i rozpoczę-
cia nowego roku szkolnego, ale przede 
wszystkim niezwykle ważna rocznica hi-
storyczna, którą powinniśmy wspominać i 
o której zawsze powinniśmy pamiętać.

81 lat temu – 1 września 1939 roku, 
atakiem Niemiec na Polskę rozpoczęła 
się druga wojna światowa – najkrwaw-
szy konflikt zbrojny w historii ludzkości. 
II wojna światowa to w naszej ojczyźnie 
wiele aktów bohaterstwa dokonanych za-
równo na ziemiach polskich jak i u boku 
państw walczących z faszystami. Instytut 
Pamięci Narodowej oszacował, iż liczba 
polskich ofiar śmiertelnych w czasie woj-
ny wyniosła pomiędzy 5,6 a 5,8 miliona 

ludzi. Wiele milionów osób straciło bli-
skich, dorobek całego życia, wielu musia-
ło na zawsze opuścić Polskę, lub zostało 
przesiedlonych. Wszystkim tym, często 
bezimiennym bohaterom, należy się nasza 
pamięć i szacunek oraz wdzięczność za 
ich walkę i poświęcenie dla ojczyzny. Dla 
uczczenia pamięci wrześniowych bohate-
rów Burmistrz Sędziszowa Wacław Sza-
rek, Sekretarz Gminy Małgorzata Muzoł, 

Naczelnik Wydziału RDG Anna Grzybow-
ska oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Krzysztof Trela wraz ucz-
niami i delegacją pocztu sztandarowego 
Światowego Związku Żołnierzy AK Koło 
Sędziszów zapalili symboliczne znicze 
przy pomniku „Ofiar poległych w czasie 
II wojny światowej” przy Samorządowym 
Centrum Kultury, przy tablicy upamięt-
niającej zamordowanych Kolejarzy przy 

Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią COVID-19 wszelkie zmiany dotyczące organizacji Narodowego Święta Niepodległości będa publikowane na stronie Urzędu Miejskiego oraz na Facebooku.
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Sędziszów nasza mała Ojczyzna, 
opuściło ją wiele pokoleń w po-

szukiwaniu pracy, szczęścia czy za głosem 
serca. Każdy ma w sobie wspomnienia 
związane z domem rodzinnym i środowi-
skiem w którym żył, uczył się i wychowy-
wał. Jednak te pamiątki umysłu są bardzo 
ulotne i zawierają tylko wycinek historii 
naszego miasteczka. Tym bardziej, że 
nasza miejscowość, z roku na rok zmie-
nia się, rozwija i pięknieje. Chcielibyśmy 
połączyć te wszystkie subiektywne wspo-
mnienia i informacje w jedną całość, a 
moją one wspólny mianownik - zdjęcia. 
Stąd pomysł na rubrykę Sędziszów na sta-
rej fotografii. Głównym celem jest przed-
stawienie dziejów Sędziszowa w oparciu 
o zdjęcia budynków, ulic, uroczystości 
kościelnych, państwowych, niezależnie 
od czasów historycznych w jakich przy-
szło nam żyć, mieszkać i rozwijać naszą 
miejscowość. Sędziszów zmienia się cały 
czas – jeszcze niedawno wyglądał całkiem 
inaczej. Wiele miejsc tylko w ciągu ostat-

Dworcu PKP oraz na dwóch mogiłach 
zbiorowych NN ludności cywilnej pole-
głej od bombardowań hitlerowskich we 
wrześniu 1939 oraz na mogile zbiorowej 
Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 
obronie ojczyzny we wrześniu 1939 r. usy-
tuowanych na cmentarzu parafialnym św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie.

„Spróbujmy dzisiaj zadumać się na 
chwilę, nad losem tych, którzy zginęli w 
obronie Polski i walczyli o jej ocalenie. 
Zawsze powtarzamy, że Ci, którzy tracą 
pamięć, tracą życie. Żyjmy zatem i pamię-
tajmy, zapalmy lampkę bohaterom wrześ-
nia. Niech jej światło będzie symbolem 
naszej pamięci o tych, którzy oddali życie 
za ojczyznę” – dodaje Burmistrz.

 K.G

Dworzec kolejowy w Sędziszowie 
www.bazakolejowa.pl
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nich kilku lat zyskało całkowicie nowy 
wygląd. Jednak chcemy przede wszystkim 
pokazać Sędziszów którego już nie ma, 
a jego wygląd żyje wciąż w naszych ser-
cach. Jednak wydobycie tych wspomnień 

www.swietokrzyskisztetl.pl
Królestwo Polskie Rok 1914-1916 Ruiny 
Dworca Kolejowego w Sędziszowie

www.swietokrzyskisztetl.pl
Droga do rynku i Kościoła 1930 

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

na światło dzienne, będzie wymagało rów-
nież szerokiego uczestnictwa czytelników 
naszej Gazety, bez Państwa się to może nie 
udać i stąd prośba o udostępnianie naszej 
redakcji zdjęć które macie w swoich zbio-

rach, a przedstawiają obraz naszego Sędzi-
szowa w dawnych latach.

Na początek kilka zdjęć do których 
udało mi się dotrzeć w przepaściach Inter-
netu.

Robert Rydzek        

We wczesnych godzinach rannych, 1 września 1939 r., 
Niemcy zaatakowały Polskę bez wcześniejszego wypowiedze-
nia wojny. Żołnierze polscy, mimo ogromnej przewagi wroga, 
rozpoczęli bohaterską obronę naszych ziem. Kolejne klęski i 
straszliwe  cierpienia ludności nie odebrały dowódcom i  żołnie-
rzom wiary w sens walki. Po przegraniu bitwy granicznej wojska 
polskie wycofały się do linii Wisły, która miała być drugą linią 
obrony.

Dnia 17 września 1939 r. wcześnie rano został wyprowadzo-
ny kolejny cios w stronę Polski, nastąpił nieoczekiwanie, bez 
żadnej zapowiedzi czy ostrzeżenia.  Armia Czerwona przekro-
czyła granicę Polski, zrywając jednocześnie polsko – sowiecką 
umowę o nieagresji. Tym samym zrealizowane zostały postano-
wienia tajnego protokołu, zawartego w pakcie Ribbentrop – Mo-
łotow dnia 23 sierpnia 1939 r., podpisanego pomiędzy Niemcami 
a ZSRR. Wydarzenia te określa się IV rozbiorem Rzeczypospo-
litej. Nasza ojczyzna znalazła się w potrzasku, otaczali ją wro-
gowie, którzy obrali ją sobie za cel: Hitler i Stalin.  Agresorzy 
podzielili się między sobą terytorium Polski. Wschodnia część 
naszego państwa oraz Łotwa i Estonia miały znaleźć się pod 
wpływami radzieckimi, natomiast zachodnia Polska znalazła się 
w niemieckiej strefie okupacyjnej.

17 września 1939 r.

Wobec zaistniałej sytuacji, władze polskie zdecydowały  o 
ewakuacji poza granice państwa. Prezydent Ignacy Mościcki 
wraz z rządem polskim i Naczelnym Wodzem marszałkiem 
Edwardem Śmigłym-Rydzem, w nocy z 17 na 18 września, 
wyruszyli w podróż do Rumunii, z nadzieją na przedostanie się 
stamtąd do Francji, w celu dalszej walki. Tam jednak zostali in-
ternowani, najprawdopodobniej pod wpływem agresywnej poli-
tyki niemieckiej.

 Dla Polski było to jak „pchnięcie nożem w plecy”, tak 
określił to „Times” w Londynie. Kiedy Polacy byli zwróceni ciekawostkihistoryczne.pl
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w stronę zachodniego frontu, gdzie trwały walki z III Rzeszą, 
otrzymali uderzenie od wschodu. Dnia 17 września, o godzi-
nie 3 rano ambasador Wacław Grzybowski udał się na Kreml, 
tam otrzymał notę informującą, o tym, że powodem wkroczenia 
wojska radzieckiego jest obrona ludności Zachodniej Ukrainy 
i Białorusi, znajdującej się w Polsce. Swoją decyzję tłumaczy-
li również rzekomym rozpadem państwa polskiego i upadkiem 
władz. Tak naprawdę, było to oświadczenie o końcu istnienia 
Rzeczypospolitej.

Wrzesień 1939 był dla Rzeczypospolitej okrutnym miesią-
cem. Znajdujący się w sidłach wrogów  Polacy dzielnie walczyli 
do ostatnich chwil. Niestety bezlitosne wydarzenia były przy-
czyną kolejnych barbarzyńskich zbrodni na ludności polskiej, 
takich jak: deportacje, represje i morderstwa tysięcy Polaków w 
głębi Rosji, a następnie kilkadziesiąt lat okupacji i przyporząd-
kowania komunistycznej polityce ZSRR.

Podpisanie paktu Ribbentrop - Mołotow. dzieje.pl

W dniu 22 sierpnia 2020 roku na cmen-
tarzu w Swaryszowie odbyła się religijno-
patriotyczna uroczystość, upamiętniająca 
największą egzekucję ludności cy-
wilnej w czasie II wojny światowej w 
powiecie jędrzejowskim. Tragedia ro-
zegrała się 76 lat temu, dokładnie 17 
sierpnia 1944 roku w Swaryszowie. 
Wojska niemieckie w bestialski spo-
sób zamordowały 35 mieszkańców 
Swaryszowa. Były to osoby zwią-
zane, należące lub współpracujące z 
Armią Krajową. Członkowie rodzin 
zamordowanych tuż po tragedii urzą-
dzili cmentarz, grzebiąc na nim ciała 
zamordowanych. W 1945 roku eks-
humowano w to miejsce ciała innych, 
15 zamordowanych w Jędrzejowie, 
Chmielniku, Piotrkowicach, Mni-

Rocznica 
pacyfikacji 

Swaryszowa

chowie i Zagórzu – mieszkańców gminy 
Sędziszów.

Jak co roku w uroczystości wzięły 
udział delegacje pocztów sztandarowych: 
Światowego Związku Żołnierzy AK Koło 
w Sędziszowie, Ochotniczych Straży Po-
żarnych, Zespołu Szkół Rolniczych w 
Krzelowie, a wartę honorową zaciągnęli 
żołnierze z Centrum Przygotowań do Mi-
sji Zagranicznych w Kielcach. W uroczy-
stości brali udział m. in. Wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Marek 
Bogusławski oraz Starosta Jędrzejowski 
Paweł Faryna.

Uroczystość rozpoczął Burmistrz Sę-

dziszowa Wacław Szarek. Zwrócił się do 
młodzieży z apelem o budowanie bez-
piecznej przyszłości. Podkreślił, że to 
miejsce przypomina nam o tragedii i jed-
nocześnie bohaterstwie czasów II wojny 
światowej, a pomnik na cmentarzu sym-
bolicznie krzyczy do nas: „Nigdy więcej 
wojny!”. Prowadząca uroczystość Sekre-
tarz Gminy Małgorzata Muzoł, zwróciła 
się do młodzieży słowami Adama Asnyka: 
„…Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, 
Choć macie sami doskonalsze wznieść; Na 
nich się jeszcze święty ogień żarzy, I miłość 
ludzka stoi tam na straży, I wy winniście im 
cześć!...”
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Mszę świętą w intencji ofiar pacyfi-
kacji oraz wszystkich spoczywających na 
cmentarzu celebrował ks. Stanisław Brzo-
za -Proboszcz Parafii pw. św. Marcina w 
Tarnawie.

W oprawę uroczystości, którą prowa-
dziła Sekretarz Gminy Małgorzata Mu-
zoł, zostali włączeni młodzi mieszkańcy 
naszej gminy, którzy przygotowali część 
artystyczną. Wystąpili wokaliści ze studia 
Piosenki Katarzyny Kornaś, w utworach: 
„Matka Boska Częstochowska” – Agata 
Fugat; „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze 
jeden głos” - Marcel Podgórki; „O mój 
rozmarynie”, „Gdzie są kwiaty z tamtych 
lat” – zespół ARS, w składzie: Agata Fu-
gat, Marcel Podgórski, Weronika Kaliciń-
ska, Martyna Głowa, Weronika Skierska, 
Julia Lenart.

Pani Małgorzata Muzoł podkreśliła 
wagę patriotycznego wychowania mło-
dego pokolenia, dlatego Apel Pamięci 
przygotowali i przeprowadzili absolwenci 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sę-
dziszowie: Karol Rokicki, Norbert Synal, 
oraz uczniowie tej szkoły: Julia Sułecka, 
Zuzanna Zasada, Julia Zasada, Kacper 
Krawiec, Kacper Dudek, Mikołaj Dudek, 
Tobiasz Kotarski, Mateusz Oracz, Antoni 
Dudziński Stanisław Dudziński.

Całą uroczystość uświetniła oprawa 
muzyczna, która zapewniła Orkiestra Dęta 

z Sędziszowa, pod batutą kapelmistrza 
Piotra Janika oraz pan Leszek Wawrzyła 
- radny sejmiku województwa świętokrzy-
skiego. 

Na zakończenie, składając hołd pole-
głym, wieńce i wiązanki pod pomnikiem, 
złożyli przedstawiciele władz rządowych i 
samorządowych, organizacji i społeczno-
ści lokalnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją 
obecnością uczcili pamięć ofiar II wojny 
światowej.

M.J.R
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Minęło już 10 lat odkąd Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Sędziszowie otworzył swoje 
progi dla mieszkańców Gminy Sędziszów 
i przyjezdnych gości. Budowa Kompleksu 
Sportowo- Rehabilitacyjno - Edukacyjne-
go, w skład którego wchodzi basen sporto-
wy, basen rekreacyjny dla dzieci, rura zjaz-
dowa o długości 67 metrów, jacuzzi, sauna 
fińska, sauna Infrared, szatnie, prysznice, 
toalety, pełnowymiarowa hala sportowa 
z boiskami do piłki nożnej, piłki ręcznej, 
piłki siatkowej, koszykówki, tenisa ziem-
nego, z widownią na 450 miejsc siedzą-
cych, siłownią, z boiskami zewnętrznymi, 
domem sportowca z 11 pokojami 3-4 oso-
bowymi i całą infrastrukturą niezbędną do 
jego funkcjonowania trwała 2 lata. 

Nie zapominajmy, że integralną częś-
cią Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędzi-
szowie jest Baza Turystyczno – Kulturalno 
– Rekreacyjna, w skład której wchodzą: 
kąpielisko dla dzieci i dorosłych, boisko 
do piłki plażowej, boisko wielofunkcyjne 
(koszykówka, siatkówka, piłka ręczna), 
Skate Park, dwa korty tenisowe, plac za-
baw dla dzieci, pole namiotowe, ścieżka 
pieszo-rowerowa, stadion piłkarski, par-
kingi, budynek zaplecza sportowego z za-
daszoną sceną w którym są szatnie, natry-
ski, toalety, sala konferencyjna, pomiesz-
czenia techniczne. 

Cały teren jest ogrodzony, oświetlony 
i monitorowany. Dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu Burmistrza Sędziszowa Pana 
Wacława Szarka w rozwój bazy sportowej 
w naszej gminie, ale też wielkiemu zrozu-
mieniu i poparciu jakie idea budowy in-

frastruktury sportowej znalazła w Radzie 
Miejskiej możemy mieć satysfakcję, że 
w naszej gminie dzieci i młodzież, ale też 
osoby starsze, mają bardzo dobre warun-
ki do ćwiczeń sportowych, rekreacyjnych, 
rehabilitacyjnych, a także do rozwijania 
swoich pasji sportowych. 

W okresie tych 10 lat staraliśmy się 
wsłuchiwać w głos społeczeństwa, a także 
zasięgać rady u osób z większym doświad-

czeniem, wymieniać się praktyką i pomy-
słami z zarządcami podobnych obiektów. 
Dzięki gospodarności, pomysłowości, 
dobrej współpracy z urzędem i społeczeń-
stwem udało nam się rozbudować siłow-
nię, wygospodarować miejsce na dwa do-
datkowe pokoje noclegowe, dzięki czemu 
możemy przyjmować większe grupy spor-
towe, wybudować altanę z grillem, stwo-
rzyć miejsce na ognisko, a także zakupić 

10-lecie
OSiR
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rowery wodne, gokarty i rowery szosowe 
do wypożyczalni sprzętu. 

Od 1 grudnia 2010 roku dyrektorem 
OSiR-u jest Pan Krzysztof Chmaruk, który 
wspólnie z wszystkimi pracownikami sta-
ra się o to, aby to co z tak wielkim trudem 
zostało wybudowane mogło służyć nasze-
mu społeczeństwu przez wiele lat.

Przez dotychczasowy okres swojej 
działalności OSiR był organizatorem i 
współorganizatorem wielu imprez sporto-
wych również o zasięgu ogólnopolskim: 

 
– lipiec 2011 roku – 60-te Mistrzostwa 

Polski Juniorów w Łucznictwie, 
– 24 sierpnia 2011 roku mecz siatków-

ki pomiędzy dawną drużyną FART Kielce 
a reprezentacją Algierii, 

– 22-24 czerwca 2012 roku Mistrzo-
stwa Polski w Kolarstwie Szosowym, 

– 17 czerwca 2012 roku Wojewódzkie 
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych, 

– 18-20 luty 2013 roku Międzynarodo-
wy Turniej Piłki Nożnej Halowej chłop-
ców rocznik 2000-2002, 

– 6-7 czerwca 2015 roku Puchar Polski 
w Łukach bloczkowych, oraz trzecia run-
da w Ogólnopolskich Zawodach w Łukach 
typu „Barebow”, 

– 8-11 września 2016 r. II Świętokrzy-
ska Spartakiada Amazonek. 

 
Nasze sztandarowe imprezy, w przy-

gotowanie których jesteśmy zawsze bar-
dzo zaangażowani to przede wszystkim: 
Sędziszowski Bieg po Zdrowie, który 
odbywa się co roku w ramach obchodów 
Dni Sędziszowa, Bieg Niepodległości, 
który organizowany jest przy współpracy 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i szkół z terenu 
Gminy Sędziszów, Wakacyjny Rodzinny 
Rajd Rowerowy „Rowerem bezpiecznie 
do celu”, który co roku cieszy się dużym 
zainteresowaniem, a także maratony pły-
wackie, turnieje tenisa ziemnego, turnieje 
piłkarskie i wiele innych imprez o zasięgu 
lokalnym, powiatowy i wojewódzkim. 

Jako współpartnerzy realizujemy z fun-
dacjami i stowarzyszeniami z terenu gmi-

ny Sędziszów programy skierowane do 
osób będących na emeryturze czy rencie, 
dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają 
się na basenie, hali sportowej, sali konfe-
rencyjnej. Część tych zajęć prowadzą nasi 
instruktorzy pływania i aquaaerobiku. Z 
obiektów sportowych Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, a także z domu sportowca, ko-
rzystają drużyny z klubów sportowych, 
dziecięcych, młodzieżowych, oraz drużyn 
seniorskich z całej Polski. 

Staramy się brać udział w ogólnopol-

skich akcjach takich jak Otwarte dni Fun-
duszy Europejskich czy „Polska zobacz 
więcej – weekend za pół ceny”. Mieliśmy 
ogromne plany i fajne pomysły, żeby móc 
z Wami świętować 10-lecie OSiR-u, nie-
stety przez wzgląd na sytuację epidemio-
logiczną w Polsce i na świecie musieliśmy 
z nich zrezygnować. Rok 2020 jest dla nas 
bardzo trudny, mamy jednak nadzieję, że 
wkrótce będziemy mogli wrócić do pracy 
w pełni możliwości naszych obiektów. 

Krzysztof Chmaruk
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Serce czeka na Wasze nakrętki - 
napełnijmy i pomóżmy

NOWA LINIA KOMUNIKACYJNA
 NAGŁOWICE – SĘDZISZÓW

 przez 

Rakoszyn, Trzciniec, Sieńsko, Rożnica, Wywła, Sprowa, Raszków, 
Wielkopole, Słupia, Nowa Wieś, Szałas, Tarnawa, Krzelów, Swaryszów

Z uwagi na złożony wniosek rodziców młodzieży dojeżdżającej z terenów Gmin: Nagłowice i Słupia 
do szkół średnich w Gminie Sędziszów, zostały przeprowadzone spotkania z udziałem Burmistrza Sędziszowa Pana 

Wacława Szarka oraz Wójta Gminy Słupia Pana Tomasza Kopra wraz z zainteresowanym przewoźnikiem firmą: 
Michał Kwapień Usługi Transportowe z Jędrzejowa oraz dyrektorami szkół średnich Panem Krzysztofem Trelą z 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie i Panem Grzegorzem Pyzowskim z Zespołu Szkół w Sędziszowie 
wraz z przedstawicielami rodziców młodzieży uczęszczającej do szkół średnich. 

W wyniku przeprowadzonego spotkania Pan Michał Kwapień podjął się uruchomienia nowej linii 
komunikacyjnej uzyskując stosowne uzgodnienia i zezwolenie.

Poza dojazdem uczniów do szkół ponadpodstawowych w Gminie Sędziszów z nowego kursu mogą korzystać 
również wszyscy chętni mieszkańcy z naszych gmin.

Dziękujemy przewoźnikowi za podjęcie się tego zadania tak ważnego dla naszych mieszkańców.

BURMISTRZ SĘDZISZOWA
    mgr inż. Wacław Szarek

Link do strony internetowej z rozkładem jazdy:
https: //www.powiatjedrzejow.pl/res/serwisy/pliki/24979313?version=1.0

Przy budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie oraz na 
Rynku stanęły pojemniki na plastikowe nakrętki. Wielkie 

czerwone serca, choć metalowe mają ogromną moc! Jest to 
nie tylko proekologiczne przedsięwzięcie, które przyczyni 
się do niezaśmiecania naszej gminy. Zbieranie nakrętek to 
jedna z prostszych form niesienia pomocy innym, dzięki 
której można pokryć koszty związane z leczeniem lub 

rehabilitacją chorych dzieci. Każdy w łatwy sposób może 
pomóc.

Drodzy mieszkańcy, napełniajmy serca i pomagajmy!
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17 września sę-
dziszowscy krwio-
dawcy pobili kolej-
ny rekord. Podczas 
ostatniej akcji zebra-
no 57,6 litrów krwi! 
To największa akcja 
i rekordowa zbiórka 
krwi w Sędziszowie 
od 1978 roku. Do 
akcji zgłosiło się 
156 osób, po prze-
badaniu ostatecznie 
krew oddało 128 
osób. Czwartkowa 
zbiórka była dedy-
kowana dla Łukasza 
Maroska, naszego 
mieszkańca który 
choruje na ciężką 
chorobę nowotwo-
rową .

„Karetka Banku 
Krwi dwa razy kur-
sowała z Sędziszo-
wa do Regionalnego 
Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecz-
nictwa w Kielcach. 
Najbardziej wzrusza 
,że pięknie się jednoczymy w pomaganiu, 
na krwiodawców zawsze można liczyć bo 
to bohaterowie. Pani Basia , mama chore-
go Łukasza osobiście dziękowała każdemu 
krwiodawcy i ja też dziękuję .

8 października odbyła się 13 akcja po-
boru krwi, podczas której do oddania zgło-

Największa od 42 lat zbiórka krwi w Sędziszowie!

siło się 72 chętnych. Od początku roku 
oddano już 429.960 ml to o 23 L więcej 
niż w roku ubiegłym, a jeszcze cztery ak-
cje przed nami. Zapraszam na kolejną 22 
października”- dodaje Prezes HDK Sędzi-
szów- Władysław Zimny. 

Po raz kolejny nasi mieszkańcy poka-

zali jak wielkie mają serca i jak pięknie 
można jednoczyć się w pomaganiu. Sędzi-
szowscy krwiodawcy udowodnili ,że anio-
ły są na ziemi a dobro powraca. 

Dziękujemy i jesteśmy bardzo dumni. 
Krwiodawcy jesteście WIELCY.

K.G

Panie z Urzędu Miejskiego w Sędzi-
szowie włączyły się do charytatywnej akcji 
zorganizowanej przez Moliera 2 #Dzien-
Szpilek „załóż szpilki i pomagaj”. Akcja 

Założyły szpilki 
i pomagają

polega na zrobieniu zdjęcia w szpilkach i 
opublikowaniu go jako post na Facebooku 
lub Instagramie z hashtagiem #DzienSzpi-
lek, pamiętajmy aby post był publiczny i 

gotowe!
Za każde takie zdjęcie opubliko-

wane 25 września (piątek) Moliera 2 
przekaże 2 zł na rzecz fundacji Na Ra-
tunek Dzieciom z Chorobą Nowotwo-
rową. Fundacja już od 30 lat, wspiera 
dzieci przyjeżdżające z całej Polski 
na leczenie do wrocławskiej Kliniki 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i 
Hematologii Dziecięcej z jej  pomocy 
skorzystało już kilka tysięcy małych 
pacjentów.

Pomaganie jeszcze nigdy nie był 
tak proste! Dziewczyny do dzieła!

Dzień Szpilek, akcja sieci skle-
pów Moliera2, zakończyła się kwotą 
ponad 223 tys. zł. Tyle pieniędzy trafi 
na konto Fundacji Przylądek Nadziei. 
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Niecodzienną uroczystość obchodzi-
ły dwie Panie Heleny. Seniorki rodów 
świętowały uroczyście swoje urodziny. 
Okazja ku temu była nader wyjątkowa, 
ponieważ nasze Czcigodne Jubilatki do-
czekały się pięknych jubileuszy.

Pani Helena Mróz urodziła się 16 
września 1919 roku, w Sosnowcu (Śląsk), 
jako córka Pawła i Heleny Jewtycz. Ojciec 
był z pochodzenia Serbem. Miała trzy sio-
stry i brata. Z rodzeństwa już nikt nie żyje, 
jubilatka wśród nich była najmłodsza. W 
sierpniu 1940 roku, poślubiła Jana Mróz i 
złączyła swoje losy z Sędziszowem. Pani 
Helena swoje 101 urodziny świętowała 
w gronie rodziny, córek ,Reginy, Jadwi-
gi, Krystyny, Elżbiety, zięcia Andrzeja 
i wnuczki Joanny. Na tą okoliczność do-
stojną jubilatkę odwiedzili przedstawi-
ciele władz samorządu gminy, którzy 
do serdecznych życzeń dołączyli bukiet 
kwiatów i skromny upominek. Była trady-
cyjna lampka szampana i wspaniały tort.  
Wszyscy

Pani Helena Mysiara z domu Mieliń-
ska 19 września 2020 skończyła 100 lat. 
Po wojnie Pani Helena razem z mężem 

Niezwykłe jubileusze 
dwóch Helen

została w Sędziszowie. Jej tato Władysław 
w 1945 r. przyjechał do pracy na kolei do 
Miłkowic, tutaj też mieszkało jej rodzeń-
stwo,  Leokadia Gorażdza i Zenon Mieliń-
ski, których często odwiedzała. Aktualnie 
przebywa u rodziny swojego chrześniaka 

Państwa Jolanty i Bogdana Mielińskich w 
Rzeszotarach. Z wiekiem Pani Helena nie 
traci radości i pogody ducha. 

Wyjątkowym jubilatkom z całego serca 
życzymy kolejnych pięknych dni w spoko-
ju i zdrowiu. 

Od wiosny 2015 roku weszły w życie 
przepisy umożliwiające zawarcie małżeń-
stwa poza urzędem stanu cywilnego. Dla 
wielu par to szansa na złożenie przysięgi 

w romantycznej scenerii, z dala od zgiełku. 
I tak też się stało na terenie naszej Gminy.

W piątkowe popołudnie w pięknej 
scenerii przygotowanej przez „Dekoracje 
Okolicznościowe Monika Śluby Wese-
la Florystyka” tuż przy Domu Weselnym 
Magnat w miejscowości Sosnowiec miał 
miejsce pierwszy w Gminie Sędziszów 
ślub cywilny poza urzędem stanu cywilne-
go (ślub w plenerze). Parą, która zdecydo-
wała się na taki ślub byli Kamil i Karolina, 
cudowni ludzie z których twarzy nie znikał 
uśmiech. Było bardzo romantycznie i sty-
lowo. Ślubu udzielił Burmistrz Sędziszo-
wa Wacław Szarek wraz z Kierownikiem 
USC Moniką Blin.

Ślub w plenerze
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Akcja „Nie jesteś sam” 
trwa! Potrzebni nowi 

wolontariusze
Od marca 2020 r. Diecezjalne Centrum 

Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej 
prowadzi akcję wsparcia seniorów „Nie 
jesteś sam”. Polega ona na pomocy w ro-
bieniu zakupów osobom starszym, które 
ze względu na ograniczenia zdrowotne, 
wiek, niepełnosprawność nie mogą wy-

chodzić z domu. W związku z pogarsza-
jącą się sytuacją epidemiologiczną szuka-
my kolejnych wolontariuszy do pomocy 
na terenie Gminy Sędziszów. Postarajmy 
się, żeby starsze osoby mogły pozostać w 
domach i pamiętajmy, że przecież muszą 
też coś jeść, wykupić leki, robić bieżące 
zakupy. Sporo osób starszych jest samot-
nych i schorowanych nie zostawiajmy ich 
samych. Oczywiście każdy musi być świa-
domy, że decyduje się na udział w akcji na 
własną odpowiedzialność. Ale widzimy, 

że warto. Zapraszamy wyłącznie osoby 
pełnoletnie, zdrowe, w pełni sił.

Chętni wolontariusze powinni zgłosić 
się do Diecezjalnego Centrum Wolontaria-
tu w Kielcach – e-mail: wolontariat.kiel-
ce@caritas.pl . Jeśli jesteś starszą, samot-
ną osobą, potrzebujesz pomocy przy zaku-
pach? Zadzwoń do nas: 664 031 039.

Nie jesteś sam! Dajmy to poczuć in-
nym…
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Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, dlatego chcemy 
zwrócić uwagę Pań na konieczność wykonywania badań profi-
laktycznych.

Rak piersi to najczęstsza choroba nowotworowa wśród kobiet. 
Szacuje się, że rocznie raka piersi rozpoznaje się u ponad 18 tysięcy 
kobiet w Polsce, a około 6 tysięcy z nich umiera. Współczynnik zgo-
nów z powodu tego nowotworu wciąż wzrasta. Głównym powodem 
umieralności na raka piersi jest ciągle zbyt późne wykrycie choroby. 
Wcześnie wykrywane zmiany nowotworowe dają większą szanse 
na skuteczne leczenie. Mając na uwadze rosnącą liczbę zachorowań 
na nowotwory złośliwe, zarówno raka piersi jak i raka szyjki maci-
cy dotykające kobiety, Gmina Sędziszów co roku współorganizu-
je  bezpłatne  badania  mammograficzne i  cytologiczne.  Wierząc 
,że wspólne działania przyczynią się do zwiększenia świadomości 
zdrowotnej naszych mieszkanek w Sędziszowie odbyło się wiele 
akcji  takich jak; „Rozbierz się i (z)badaj w kobiecym interesie”- 

czyli lipcowe bezpłatne konsultacje i badania ginekologiczne 
(USG i cytologia z testem HPV) przeprowadzone w specjalnym 
mobilnym gabinecie, jako część ogólnopolskiej kampanii „W 
kobiecym interesie”, której celem było zachęcanie Polek do re-
gularnych badań ginekologicznych. 4.08.2020  we współpracy 
z firmą Medica przeprowadzony został program mammogra-
ficznych  skierowany dla kobiet w wieku od 50 do 69 roku ży-
cia, które w ostatnich 2 latach nie korzystały z bezpłatnej mam-
mografii . Kobiety spoza grupy refundowanej mogły wykonać 
badania odpłatnie. Badania wykonywane są każdorazowo w 
nowoczesnych  mobilnych gabinetach posiadającym cyfrowy 
aparat do badań mammograficznych , pracownię cytologicz-
ną oraz wykwalifikowaną kadrą. We wrześniu firma Mammo 
MED z Gdańska wykonała naszym mieszkankom bezpłatne ba-
dania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka 
Piersi finansowane przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia.  Od początku roku ze względu 
na pandemię część planowanych badań zostało odwołanych, ale 
czterokrotnie mammobus stacjonował pod budynkiem Urzędu 
Miejskiego w Sędziszowie gdzie można było bez problemu 
wykonać badania. Kolejny przyjazd mammobusu w którym 
można  wykonać badania zaplanowane jest na koniec grudnia 
2020 roku. Aby wykonać mammografię lub cytologię w ramach 
programów, wystarczy zgłosić się do jednej z placówek, które 
realizują program, lub zadzwonić do Urzędu Miejskiego w Sę-
dziszowie ( 41 38 111 127 wew. 302) w celu uzyskania infor-
macji o najbliższych badaniach.

Red.

•	 Zadzwonić do lekarza pierwszego 
kontaktu .
•	 Jeżeli lekarz POZ skieruje cię na test, 
zawiadom pracodawcę. Za okres nieobec-
ności w pracy i samoizolacji w domu w 
oczekiwaniu na wynik otrzymasz zwol-
nienie lekarskie .
•	 Badanie możesz wykonać w punk-
cie, w którym zostanie ci pobrany wymaz 
z nosogardła. Lista punktów znajduje się 
pod adresem: https://pacjent.gov.pl/aktu-
alnosc/test-w-moblinym-punkcie-pobran.
•	 Informacja o wyniku badania będzie 
dostępna dla twojego lekarza POZ oraz dla 
ciebie na Internetowym Koncie Pacjenta  
(https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-
pacjenta).
•	 Lekarz POZ poinformuje cię o wyni-
ku badania. W przypadku braku kontaktu 
telefonicznego ze strony lekarza skontak-
tuj się z przychodnią, w której zlecono ci 
badanie .
•	 Jeśli robiłeś badanie bez skierowania 
a wynik jest dodatni, nie wychodź z domu. 
Umów telefonicznie termin teleporady u 
lekarza POZ.
•	 Lekarz POZ zdecyduje, czy możesz 
zostać w domu, czy też   twój stan zdrowia 
wymaga leczenia szpitalnego. Dostaniesz 
wówczas skierowanie do szpitala. Jeśli nie 
masz warunków do odbywania izolacji w 
warunkach domowych, lekarz skieruje cię 
do izolatorium.
•	 Jeżeli lekarz skieruje cię na izolację 
w warunkach domowych, to przekaże tę 

informację do powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej. Jeśli pracujesz – otrzy-
masz zwolnienie lekarskie.
•	 Powiatowa stacja sanitarno-epide-
miologiczna poprosi cię o sporządzenie 
listy osób, z którymi ostatnio się kontakto-
wałeś.  Jeśli był to tzw. bliski kontakt , na 
te osoby może zostać nałożona 10-dniowa 
kwarantanna. Pozostałe osoby zostaną ob-
jęte nadzorem epidemiologicznym.
•	 W każdym przypadku odbywania izo-
lacji w domu kwarantanną zostaną objęte 
wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące. 
Jeśli pracują, powinny złożyć pracodawcy 
oświadczenie, że przebywają w kwaran-
tannie, co usprawiedliwi ich nieobecność 
w pracy, pozwoli ustalić zasady wykony-
wania telepracy lub wypłacenia zasiłku 
chorobowego .
•	 Należy zainstalować aplikację „kwa-
rantanna domowa” (do pobrania z App 
Store lub Google Play) .
•	 Po 10 dniach, jeżeli nie masz obja-
wów, zostajesz automatycznie zwolniony 
z izolacji domowej. Jeśli objawy utrzymu-
ją się – poinformuj lekarza, który podejmie 
dalsze decyzje.
•	 Przestrzegaj zasad związanych z od-
bywaniem izolacji i zadbaj, by przestrze-
gały ich wszystkie osoby, które z tobą 
mieszkają i są skierowane do izolacji (w 
przypadku wyniku dodatniego) lub kwa-
rantanny (w przypadku bliskiego kontaktu 
z osobą dodatnią ).
•	 W przypadku wystąpienia niepoko-

jących objawów zadzwoń na pogotowie 
ratunkowe – 999 lub 112. Poinformuj, że 
jesteś na izolacji lub kwarantannie.

Opracowano na podstawie zaleceń Pań-
stwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 16 paź-
dziernika 2020 r.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za  
bezpieczeństwo swoje i innych. W razie 

potrzeby zadzwoń:
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-

logiczna w Jędrzejowie
Tel. 41 386-14-80

2. Infolinia w sprawie kwarantannyInfolinia w sprawie kwarantanny 
i zdrowia - +48 222 500 115

3. Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia
Os. Skarpa 17

Telefon: 41 38 11 034

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej Przychodnia Lekarska  „Eskulap” 

ul. Przemysłowa 9 B
tel. 41 38 126 99

5. Przychodnia RodzinnaPrzychodnia  Rodzinna 
ul. Dworcowa 23
Tel. 41 278-26-06

784 367 410, 667 173 489

Co zrobić, gdy pojawią się objawy koronawirusa?
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Historia wielokrotnie pokazuje, że aby stać się legendą zwy-
kle potrzebne są wielkie wydarzenia, osiągnięcia i czyny o któ-
rych będą mówić pokolenia. Legendą nie staje się przez przy-
padek, to ciężka praca, wytrwałość, dążenie do wymarzonego 
celu, siła i ogromny niezaprzeczalny talent. Tworzenie legen-
dy to także tytuł debiutanckiej płyty Agaty Fugat – Create A Le-
gend - czyżby przypadek, nie sądzę. Ta fenomenalna, zjawisko-
wa i piekielnie utalentowana, a przy tym skromna dziewczyna 
 z Sędziszowa właśnie staje się legendą. O jej debiutanckiej płycie 
rozpisują się zagraniczne portale.

 Jej kariera muzyczna rozpoczęła się całkiem przypadkiem. Po 
wygranym konkursie kolęd w Samorządowym Centrum Kultury w 
Sędziszowie, rodzice namówili  ją na profesjonalne lekcje śpiewu u 
trenera wokalnego Katarzyny Kornaś, która w genialny sposób po-
kierowała nieszlifowanym  muzycznym diamentem. 

„Kiedyś zastanawiałam się nad tym na ile „jakiś wykonawca” 
jest w stanie mnie zainteresować sobą a na ile jest w tym udział 
orkiestry, bandu, tancerzy w tle i chórków (niejednokrotnie lepiej 
śpiewających niż sam „artysta”)...

Porównałam do nich Agatkę i doszłam do wniosku, że nawet 
gdyby dyrygent zachorował, orkiestra nie dojechała, big band się 
spóźnił a na dodatek wyłączono prąd, to z koncertu Agatki wyjdę 
z zestawem wspaniałych uczuć i emocji, które u mnie wzbudzi” - 
dodaje Katarzyna Kornaś 

Agata ukończyła Szkołę Muzyczną im. Kleofasa Ogińskiego w 
Miechowie, gra na pianinie i kocha w muzyce wszystko - nawet czy-
stą teorię.  Najbardziej lubi spontaniczne śpiewanie z przyjaciółmi. 
Obecnie Agata uczy się w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Krakowie, a w przyszłości zamierza studiować muzykę i sztuki 
performatyczne.

 Zapraszamy do wsłuchania się w piękne utwory na płycie Agaty 
Fugat .

K.G

Laura Wierzbowicz z Samorządowego 
Centrum Kultury w Sędziszowie 

zajęła II miejsce w Międzynarodowym 
Festiwalu „Angel Voice” w Belgradzie

Agata Fugat 
muzyką tworzy legendę

II miejsce 
w Belgradzie 

To kolejny ogromny sukces 
podopiecznej Studia Piosenki dzia-
łającego przy Samorządowym Cen-
trum Kultury im. Jana Pawła II w 
Sędziszowie,  prowadzonym przez  
trenera Katarzynę Kornaś. Laura 
na potrzeby konkursu wykonała  
hiszpański utwór „Marte”, którym 
zachwyciła międzynarodowe jury.  
Jesteśmy bardzo dumni, że wykona-

nie Laury zostało tak wysoko 
ocenione, przed nami kolejne 
wyzwania - wyznaje mama 
Laury pani Anita Wierzbo-
wicz

Konkurs „Angel Voice”, 
który w tym roku odbył się w 
formacie online, jest pierw-
szym serbskim festiwalem 
muzycznym i jedynym w re-
gionie, który posiada prestiżo-
wą licencję WAFA Międzyna-
rodowej Organizacji zrzesza-
jącej artystów, producentów 
i dyrektorów największych 
festiwali z całego świata. Głów-
nym celem festiwalu jest rozwój 
twórczości artystycznej i odkrywa-
nie młodych talentów. Festiwal łączy 

dzieci i młodzież z różnych stron świata. 
Wielkie gratulacje dla Laury i jej trenerki  
Katarzyny Kornaś.
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Złote Gody

Spis ludności – to zgodnie z definicją 
w Encyklopedii PWN – podstawowe ba-
danie i źródło danych z zakresu statystyki 
ludności, które ma na celu zebranie infor-
macji o jej stanie i strukturze wg ustalo-
nych cech demograficznych i społeczno-
zawodowych, w oznaczonym momencie, 
na określonym terytorium.

I powszechny spis ludności odbył się 
w 1921 roku. 13 lat po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, dokładnie 9 grud-
nia 1931 roku, przeprowadzono Drugi Po-
wszechny Spis Ludności. Przeprowadzono 
go na podstawie ustawy z 14 października 
1931 r. Ustawa ta określiła ,że spisy będą 
organizowane co 10 lat. Niestety, ze wzglę-
du na II wojnę światową, III spis – w 1941 
roku nie został przeprowadzony.

Podczas II powszechnego spisu z 1931 
roku, podobnie jak w spisie z 1921 roku, 
badano ludność ze względu na wyznanie i 
język ojczysty. Pytano również o umiejęt-
ność pisania i czytania. Komisarz spisowy 
(dzisiejszy rachmistrz) miał bardzo duże 
kompetencje, potwierdzone legitymacją, 
co czyniło go „ urzędnikiem państwowym 
na służbie”. Zbierane dane były objęte  
ścisłą tajemnicą statystyczną. Podstawo-
we opracowanie po spisie powszechnym 
ludności 1931 r. obejmowało zagadnienia 
mieszkań, gospodarstw domowych, lud-
ności i stosunków zawodowych i zosta-
ło wydane dla wszystkich województw i 
największych miast w ówczesnej Polsce 
(Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno, Po-
znań i Łódź).

Najbliższy spis powszechny zostanie 
przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 
30 czerwca 2021 r. wg stanu na dzień 31 
marca 2021 r. godz. 24.00. Obecnie trwają 
prace organizacyjne i przygotowawcze do 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Narodowego Spisu Powszechnego 2021. 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań  w 2021 roku będzie realizowa-
ny przy użyciu interaktywnego formularza 
spisowego dostępnego na stronie Główne-
go Urzędu Statystycznego. Do przeprowa-
dzenia spisu wykorzystany zostanie „Wy-
kaz adresowo-mieszkaniowy”, zawierają-
cy adresy budynków, mieszkań, obiektów 
zbiorowego zakwaterowania i innych za-
mieszkanych pomieszczeń podlegających 
spisaniu wraz z dołączonymi danymi o 
lokalizacji przestrzennej. Wykaz zostanie 
utworzony na podstawie danych z syste-
mu identyfikacji adresowej ulic, nierucho-
mości, budynków i mieszkań (NOBC), 
wchodzącego w skład krajowego rejestru 
urzędowego podziału terytorialnego kraju 
TERYT, wybranych rejestrów administra-
cyjnych, zbiorów pochodzących od przed-
siębiorców zajmujących się sprzedażą lub 
dystrybucją energii elektrycznej, rejestrów 
i wykazów obiektów zbiorowego zakwa-
terowania oraz baz i ewidencji zawiera-
jących dane przestrzenne, państwowego 
rejestru granic i powierzchni jednostek 
podziału terytorialnych kraju (PRG) oraz 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów 
(EMUiA). Wykaz ten, zgodnie z art.24 
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 
r. o narodowym spisie powszechnym lud-
ności i mieszkań w 2021 r. będzie podlegał 
weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu, a 
przeprowadzenie weryfikacji zostało po-
wierzone wójtom, burmistrzom, prezyden-
tom miast.

W Gminie Sędziszów Gminnym Ko-
misarzem Spisowym został Burmistrz 
Wacław Szarek.

Realizacja zadania weryfikacji danych  
w Gminie Sędziszów rozpocznie się 2 li-

stopada i będzie trwać do 18 grudnia 2020 
roku. W tym celu zostanie udostępniona 
aplikacja „Wykaz adresowo-mieszkanio-
wy, za pomocą której będzie można wpro-
wadzić zmiany w wykazie w trybie online. 
Rolę koordynatora użytkowników apli-
kacji w Gminie Sędziszów pełni zastępca 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Mar-
celi Lipiec.

Aby usprawnić procedury Spisowe w 
2021 roku tak aby każdy Obywatel mógł 
dokonać samospisu, ustawa zobowiązuje 
następujące podmioty do udostępnienia 
odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu 
do jego realizacji :

•	 Urzędy statystyczne i pozostałe 
jednostki statystyki publicznej,

•	 Urzędy wojewódzkie,
•	 Urzędy obsługujące wójtów, bur-

mistrzów, prezydentów miast oraz gminne 
jednostki organizacyjne .

W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, rachmistrze spisowi będą kon-
taktowali się z osobami, które nie będą 
mogły samodzielnie wypełnić formularza 
spisowego, aby pomóc w dopełnieniu obo-
wiązku.

Powszechny Spis Ludności powinien 
spełniać trzy warunki :

•	 Powszechności (obejmować całą 
ludność),

•	 Jednoczesności (musi być prze-
prowadzony w określonym czasie ),

•	 Imienności (każda osoba ma zo-
stać spisana z imienia i nazwiska). 

Wyniki spisu umożliwiają analizę i 
ocenę zróżnicowania przemian demogra-
ficznych i społecznych. Na ich podstawie 
rząd podejmuje najważniejsze decyzje go-
spodarcze i społeczne na kolejne lata.

M.M

Samorządowe Centrum Kultury 
im. Jana Pawła II w Sędziszowie 

zaprasza w roku kulturalnym 2020/2021 na zajęcia , które ze względu na trwający remont będą odbywały się w Szkole Podstawowej 
im .T. Kościuszki w ZSO przy ul. T. Kościuszki 7 w Sędziszowie. 

Harmonogram zajęć przedstawia się następująco:
Studio Piosenki - poniedziałek od. godz. 12.45, wtorek - od 16.30, zajęcia prowadzi pani Katarzyna Kornaś,

Kółko Szachowe - wtorek od. godz. 17.30, 
zajęcia prowadzi pan Rafał Pawleta,

Klub Odkrywców Eko Przyrody-środa od godz. 15.30, 
zajęcia prowadzi pan Grzegorz Szymański,

Orkiestra Dęta-piątek od godz. 16.30, zajęcia prowadzi pan Piotr Janik.
Terminy proponowanych kolejnych zajęć zostaną podane w najbliższym czasie.

Zapraszamy czytelników do odwiedzania tymczasowej siedziby Biblioteki Publicznej w ZSO ul. T. Kościuszki 7 w Sędziszowie.
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Kiedy i jak zaczęła się Pana przygo-
da z muzyką?

Moja przygoda z muzyką zaczęła się 
w latach 70, dokładnie w 1972 roku. Jako 
czternastoletni wówczas chłopak pierwsze 
kroki stawiałem u swojego wujka Walde-
mara Barana – brata mojej mamy, jednak 
po pewnym czasie nauki okazało się, że 
dość szybko przyswajam wiedzę i znacz-
nie poszerzyłem swoje umiejętności gry na 
instrumencie, dlatego też tata zawiózł mnie 
do Gniewięcina do Stefana Ostrowskiego z 
zapytaniem czy zgodzi się mnie dalej szko-
lić. Odpowiedź była satysfakcjonująca i od 
tej pory zyskałem nowego nauczyciela. 
Dwa lata uczęszczałem do Domu Kultury 
w Sędziszowie, a zajęcia odbywały się w 
pokoju nr 26. W tym roku przypada 48 rok 
mojej gry na skrzypcach. 

Skąd wzięło się u Pana zamiłowanie 
do tego instrumentu?

To wyrosło z rodziny: brat mojej mamy 
grał na skrzypcach, podobnie brat mojego 
taty. Skrzypce były instrumentem, który 
był obecny w moim domu odkąd pamię-
tam. Można powiedzieć, że bliscy zarazili 
mnie zamiłowaniem do skrzypiec.

Odgrywa Pan gotowe utwory, ale 
również pisze Pan nowe. W 2019 roku 
było ich 851, a ile jest obecnie?

1010 utworów.
Wziął Pan udział w wielu konkur-

sach muzycznych, festiwalach i koncer-
tach. W związku z tym Pana dorobek 

Z miłości do 
skrzypiec…

Wywiad z Edwardem Golą

jest niezwykle bogaty. Proszę pochwalić 
się najważniejszymi dla Pana wyróżnie-
niami i nagrodami.

To prawda mam na swoim koncie bar-
dzo dużo osiągnięć. Co roku, począwszy 
od 2011 roku do 2020 roku, jestem nagra-
dzany. W 2018 roku założyłem trzyosobo-
wą kapelę w składzie: bębenek, akordeon, 
skrzypce, która zajęła I miejsce. W 2019 
roku już w składzie pięcioosobowym, 
czyli jako pełna kapela ludowa otrzymali-
śmy główną nagrodę Grand Prix im. Pio-
tra Gana w Busku-Zdroju, a w 2020 roku 
nagrodę ,,Jawor u źródeł kultury”, która 
stanowi dopełnienie naszych osiągnięć z 
poprzedniego roku. W tym roku wystąpi-
łem jako skrzypek – solista w Bukowinie 
Tatrzańskiej w przeglądzie solistów – in-
strumentalistów, gawędziarzy i kapel. Za-
grałem tam cztery utwory i otrzymałem 2 
miejsce na 32 solistów, natomiast w Ka-
zimierzu Dolnym – wyróżnienie. Były to 
konkursy ogólnopolskie, dlatego też po-
wody do dumy są. 

W latach 2011-2016 był Pan solistą 
instrumentalistą w klasie skrzypiec, 
skąd zatem decyzja o zakończeniu wy-
stępów solo?

Chciałem trochę odpocząć od wystę-
pów indywidualnych, którym zawsze to-
warzyszyło sporo emocji, tym bardziej w 
przypadku ocen występów, stąd też decy-
zja o sformułowaniu kapeli. 

W jakiej kapeli gra pan obecnie?
W kapeli mojego imienia i nazwiska, 

którą kieruję. Składa się na nią kontrabas, 
akordeon, skrzypce, klarnet i trąbka.

Ostatnio miał Pan zaszczyt uczestni-
czyć wraz ze swoją kapelą w Dożynkach 
Prezydenckich w Warszawie. Jak Pan 
wspomina to wydarzenie?

W tym roku otrzymałem rekomendację 
na Dożynki Prezydenckie w Warszawie, 
nie jak zazwyczaj w Spale. Uczestniczy-
łem w nich już po raz piąty i za każdym 
razem wspominam je bardzo dobrze. Moja 
kapela miała nie tylko przyjemność pro-
wadzić parę prezydencką z Kościoła do 
Pałacu Prezydenckiego, ale również w nim 
zagrać. Umilaliśmy także czas muzyką w 
ogrodach prezydenckich. Było to wspania-
łe wydarzenie.

Jakie ma Pan muzyczne plany na 
najbliższą przyszłość?

Myślę, że wielu tutaj nie zaskoczę jak 
powiem, że nadal będę grał i być może 
już w przyszłym roku wrócę do występów 
solo. Mam nadzieję, że będę miał możli-
wość wzięcia udziału w kolejnych koncer-
tach i festiwalach. Oczywiście wszystkie 
osiągnięcia zmotywowały mnie jeszcze 
bardziej, jednak nie chciałbym osiąść na 
laurach tylko dalej się rozwijać.

Dziękuję za rozmowę i życzę kolej-
nych sukcesów.

Dziękuję. 
             D.G-S
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Już po raz dziewiąty odbyła się ogól-
nopolska akcja propagująca znajomość 
literatury narodowej pod patronatem Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy. W tym roku 
ze względu na epidemię, nieco zmieniły 
się okoliczności udziału w akcji. Oczywi-
ście wszystko odbyło się z zachowaniem 
wszelkich, dostępnych środków ostroż-
ności, do których już przywykliśmy. Nie 
mniej jednak nikt nie wyobrażał sobie, 
aby nie uczestniczyć w tym ciekawym 
projekcie. Samorządowe Centrum Kultu-
ry im. Jana Pawła II w Sędziszowie, tra-

dycyjnie od zainicjowania akcji w 2012 
roku, organizuje Narodowe Czytanie. Tak 
było i w tym roku. Tegorocznym dziełem 
wspólnej lektury była ,,Balladyna” Juliu-
sza Słowackiego. Fragmenty wybrała po-
lonistka Maria Trojak, a słowa wstępnego 
udzieliła jak zwykle dyrektor SCK Jolanta 
Wiekiera. Teksty czytali: Sekretarz Gminy 
Małgorzata Muzoł, Burmistrz Sędziszowa  
Wacław Szarek, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Adam Mysiara, kierownik Bi-
blioteki Publicznej w Sędziszowie Rena-
ta Gądek, ks. Łukasz Parzniewski, Maria 

Trojak, uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego w Sędziszowie: Nicole Wolsdorf, 
Aleksandra Błaszczyk, Weronika Fira i Ju-
lia Nogaj oraz uczniowie Niepublicznego 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go w Starym Węgrzynowie: Małgorzata 
Gumienny i Marta Jabłonka.

Wszystkich chętnych do otrzymania 
pamiątkowej pieczęci zapraszamy z włas-
nym egzemplarzem ,,Balladyny” do tym-
czasowej siedziby Biblioteki Publicznej, 
która mieści się  w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Sędziszowie.

D. G-S.     

Narodowe Czytanie w Sędziszowie 

Gminne Biuro Spisowe 
w Sędziszowie

Gminne Biuro Spisowe w Sędziszowie zlo-
kalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20  na czas 
realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 
(od 1 września do 30 listopada 2020 r.) pełni 
dyżury spisowe w dni robocze w godzinach 

pracy Urzędu:
- poniedziałek 

w godzinach od 7.30 do 17.00
- wtorek, środa, czwartek 

w godzinach od 7.30 do 15.30
- piątek w godzinach od 7.30 do 14.00.

Po godzinach pracy dyżury telefoniczne do 
godziny 20.00 - tel. 607 321 203. 

Gminny Komisarz Spisowy 
Burmistrz Sędziszowa

/-/ Wacław Szarek

Rolniku, nie masz komputera? 
Spisz się w Gminnym Punkcie 

Spisowym!

Rolnicy, którzy nie posiadają kompute-
ra z dostępem do internetu lub potrzebują 
merytorycznego wsparcia, a chcą dopełnić 
obowiązku udziału w Powszechnym Spisie 
Rolnym 2020 mogą skorzystać z Gminnego 
Punktu Spisowego w Sędziszowie.

Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przy-
gotowane miejsce wyposażone w komputer  
i internet wyłącznie dla Rolników chcących 
skorzystać z samospisu internetowego, który 
jest podstawowym kanałem przekazywania in-
formacji w spisie. 

Gminny Punkt Spisowy zlokalizowany jest 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie 
przy ul. Dworcowej 20 i działa:
- poniedziałek w godzinach od 7.30 do 17.00

- wtorek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 
do 15.30
- piątek w godzinach od 7.30 do 14.00.

Na wniosek respondenta istnieje możli-
wość udostępnienia stanowiska do samospisu 
w dni wolne od pracy po uprzednim ustaleniu 
godziny wizyty z GBS.

Aby dokonać samospisu w Gminnym Punk-
cie Spisowym w Sędziszowie należy:

1. Zadzwonić pod numer telefonu 41 38Zadzwonić pod numer telefonu 41 38 
11 127 wew. 500 lub napisać e-mail i prze-
słać na adres: anna.grzybowska@sedziszow.
pl oraz umówić się w dogodnym terminie  
z Koordynatorem GBS.

2. Na umówione spotkanie należy zabraćNa umówione spotkanie należy zabrać 
numer gospodarstwa rolnego podany w liście 
Prezesa GUS lub numer identyfikacyjny produ-
centa w ARiMR oraz numer PESEL niezbędne 
do wykonania samospisu.

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Sędziszowa

   /-/ Wacław Szarek



��NASZA GAZETA SĘDZISZOWSKA - Październik 2020

Szanowni Mieszkańcy
Na terenie Gminy Sędziszów, podob-

nie jak i w całym kraju 1 września roz-
począł się Powszechny Spis Rolny 2020, 
który potrwa do 30 listopada br. Jest to naj-
większe i najważniejsze badanie polskiego 
rolnictwa. Odbywa się co 10 lat i jest obo-
wiązkowe dla wszystkich użytkowników 
gospodarstw rolnych.

Niniejsza informacja, skierowana jest 
do mieszkańców naszej gminy, którzy pro-
wadzą działalność rolniczą (produkcję ro-
ślinną, zwierzęcą, sadownictwo i inne).

Zachęcam do udziału w spisie, ponie-
waż ma to olbrzymie znaczenie nie tylko 
dla rolnictwa, ale i dla całego społeczeń-
stwa. Wyniki spisu rolnego są jedynym 
źródłem, które pozwala dokładnie scha-
rakteryzować polskie rolnictwo. Służą 
władzom lokalnym i centralnym do podej-
mowania trafnych decyzji strategicznych 
pozwalających wypracować kierunek, w 
którym nasze rolnictwo powinno się roz-
wijać w najbliższych latach. 

Dane spisowe są też kluczowe podczas 
ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa.

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 
mogą Państwo wziąć udział na trzy sposo-
by:

podstawową metodą jest samospis 
internetowy przeprowadzony za pośred-
nictwem dedykowanej spisowi interak-
tywnej aplikacji dostępnej  na stronie in-
ternetowej https://spisrolny.gov.pl. Do tej 
metody zachęcam szczególnie, ponieważ 
jest ona bezpieczna i wygodna. Można spi-
sać się w domu przez komputer lub telefon 
z dostępem do internetu, w dogodnym dla 
siebie momencie. Aplikacja dostępna bę-
dzie przez cały okres trwania spisu. Dla 
osób, które nie mają komputera ani smart-
fona przygotowano specjalny punkt spi-
sowy w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Sędziszowie.  Można się tam spisać przy 
wsparciu pracownika Urzędu. Kontakt pod 
numerem telefonu 41 38 11 127 wew. 500 
lub email: anna.grzybowska@sedziszow.
pl.  Jeśli z ważnych powodów ktoś nie 
może lub nie chce spisać się przez internet, 
powinien zadzwonić na infolinię spisową 
(infolinia czynna codziennie w godzinach 
8.00 – 20.00) tel. 22 279 99 99  wybierając 
kanał „1” i spisać się przez telefon. Pod 

tym numerem można również uzyskać po-
moc techniczną i merytoryczną.

Z użytkownikami gospodarstw rol-
nych, którzy nie spiszą się samodzielnie 
skontaktują się rachmistrzowie spisowi, 
którzy rozpoczną wywiady od dnia 1 paź-
dziernika 2020 r.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpli-
wości proszę dzwonić pod wskazany nu-
mer infolinii spisowej. Więcej informacji 
o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 znaj-
duje się na stronie internetowej spisrolny.
gov.pl. Warto też na bieżąco śledzić stronę 
internetową naszego Urzędu oraz Urzędu 
Statystycznego w Kielcach.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie, 
pomoc i gotowość do spełnienia obywatel-
skiego obowiązku.

Liczę na Państwa - Spiszmy się, jak na 
rolników przystało.

Z wyrazami szacunku

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Sędziszowa

/-/ Wacław Szarek

„Oddaję hołd spracowanym rękom 
polskiego rolnika. 

Tym rękom które z trudnej ciężkiej 
ziemi wydobywały chleb dla kraju, 

a w chwilach zagrożenia były gotowe 
tej ziemi strzec i bronić.”

Jan Paweł II

Drodzy Rolnicy!
Miesiąc sierpień to czas, kiedy każde-

go roku nasze myśli kierują się w stronę 
rolników i radosnego oczekiwania na pod-
sumowanie ich całorocznego wysiłku pod-
czas Dożynek Gminnych. Dożynki w na-
szej gminie  to uroczystość o wieloletniej 
tradycji. Dla nas wszystkich to czas rado-
ści i podziękowań - Panu Bogu za plony, a 
rolnikom przekazania wyrazów szacunku 
i wdzięczności za Ich ciężką pracę i  co-
dzienny trud.

Jest mi niezmiernie przykro, że ze 
względu na zaistniałą sytuację epidemicz-
ną związaną z zagrożeniem koronawiru-
sem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę 
COVID-19 i obowiązującym reżimem 

sanitarnym tegoroczne Święto Plonów nie 
odbędzie się.  

Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
będziemy mogli bezpiecznie organizować 
imprezy skierowane dla wszystkich miesz-
kańców naszej gminy, a kolejne Dożynki 
Gminne 2021 będziemy obchodzić jak za-
wsze barwnie i radośnie.

W związku z powyższym, już dziś ży-
czę wszystkim pracującym przy tegorocz-

nych zbiorach sprzyjającej pogo-
dy, obfitych plonów i aby dzięki 
Opatrzności Bożej szczodrość 
natury szła w parze z dostatkiem. 
To dzięki Rolnikom na nasze sto-
ły trafia codziennie chleb - sym-
bol dostatku, sytości i obfitości. 
Szanujmy go i szanujmy tych, 
dzięki którym go mamy.

Dziękuję tym, którzy dbają o 
to, by owoce pracy rąk ludzkich 
były dzielone sprawiedliwie i nie 
zmarnowały się. Piękna polska 
tradycja nakazuje bowiem dzielić 
się chlebem. Ten gest jest wyra-

zem przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą 
drugiemu człowiekowi.

Życzę, abyście nie ustawali w dąże-
niach do dalszego rozwoju wsi dla dobra 
lokalnej społeczności, by nasza święto-
krzyska wieś z każdym rokiem stawała się 
coraz silniejsza, mogła się rozwijać i cie-
szyć dostatkiem.

Trud rolników upamiętniony zostanie 
podczas dziękczynnych Mszy Św. Zapra-
szam do modlitewnej łączności w kościo-
łach parafialnych, gdzie grupy dożynkowe  
z poszczególnych miejscowości po-
święcą wieńce dożynkowe podtrzy-
mując tym samym piękną tradycję 
naszych Ojców. Zwracam się do Pań-
stwa z prośbą o rozważne świętowanie  
zachowując szczególną ostrożność w tym 
trudnym dla nas wszystkich czasie.

Uważam, że to dobry moment i okazja 
aby powrócić pamięcią do lat ubiegłych 
oraz  wspomnieć jak wspólnie świętowali-
śmy Dożynki Gminne w naszej gminie. 

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek 
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20 września 2020 roku w Parku Et-
nograficznym w Tokarni odbył się 15 
Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny 
– Smaki Jesieni. W programie znalazły 
się: kiermasze regionalnych przysmaków 
i rękodzieła ludowego, warsztaty wyko-
nywania jesiennych bukietów, wypiek i 
degustacja podpłomyków. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się pokazy obrzę-
dowe: darcie pierza, kiszenie kapusty czy 
przędzenie na przęślicy.

Tradycyjnie odbywał się również kon-
kurs kulinarny, tym razem pod hasłem 
– „Wiejskie Czekadełko”.

Gminę Sędziszów reprezentowało 
KGW z Mierzyna, w składzie: Elżbie-
ta Słaboszewska, Anna Szymela, Hali-
na Bernat, Alina Gola, Paulina Olszak, 
Dorota Barczyk, Wanda Kołkowska, 
Zofia Patyna, Mariola Seredyka, Ag-
nieszka Gaim oraz Sekretarz Gminy 
Małgorzata Muzoł.

Panie przygotowały zdrową przy-
stawkę „pasztet z selera”. Wszystkie 
składniki pochodziły z ekologicznych 
upraw, a pasztet został przygotowany 

z dużym dodatkiem miłości i dziewczęcej 
radości.

Odwiedzający chętnie zatrzymywa-
li się przy pięknie ozdobionym stoisku, 
witani uśmiechem, smacznym jedzeniem 
i wielkim kwiatowym sercem. Powodze-
niem cieszył się też folder promujący na-
szą Gminę.

Dziękujemy za piękne promowanie nie 
tylko zdrowej żywności, ale także Gminy 
Sędziszów.

15 Świętokrzyski Jarmark Agro-turystyczny – Smaki Jesieni

 Przepis Pań z KGW Mierzyn na 
pasztet z selera i kaszy jaglanej prezen-
towany w konkursie kulinarnym „Wiej-
skie Czekadełko” w Parku Etnograficz-
nym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni 
20 września 2020.

Składniki: 2-3 łyżki mleka, 2 bulwy 
selera, 1 marchewka- ale nie za duża 
bo się robi za słodki, 1 szklanka kaszy 
jaglanej, 1 cebula, 2 ząbki czosnku, 2 
jajka, 3 liście laurowe, 4 ziarenka ziela 
angielskiego, 1 łyżeczka sosu sojowe-
go, 1 łyżeczka tymianku, bulka tarta, 4 
łyżki oleju, pół łyżeczki gałki muszkato-

Kącik inspiracji
Drodzy czytelnicy, Ta strona jest Wasza! Jeśli macie sprawdzone przepisy kulinarne, 

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

Czekamy na Wasze pomysły!

łowej, natka pietruszki, sól i pieprz do 
smaku. Obrane na drobne części seler i 
marchewkę ugotować do miękkości z 
zielem angielskim, i liśćmi laurowymi. 
Kasze jaglana ugotować na wodzie z 
dodatkiem mleka. Na patelni podsma-
żyć cebulkę z czosnkiem przeciśnię-
tym przez praskę. Całość zblendować 
na gładką masę, dodać jajka i drobno 
posiekana pietruszkę. Piec w formie 
keksowej (najlepiej na papierze do 
pieczenia) w 180stopniach przez oko-
ło godzinę. Podawać ze świeżo tartym 
chrzanem.

Smacznego!


