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NUMER

BEZPŁATNYBezpłatny monitor samorządowy gminy Sędziszów

nasza GAZETA
SĘDZISZOWSKA

Z prac Rady Miejskiej Sędziszów Gminne zakończenie roku szkolnego VIII 8 - godzinny Maraton Pływacki 
„Pływaj z OSIR-em”



� RAZEM ZMIENIAMY GMINĘ SĘDZISZÓW - Lipiec 2021

Drodzy mieszkańcy!

Od wydania ostatniego numeru Na-
szej Gazety Sędziszowskiej minęły 3 
miesiące. Taki przyjęliśmy cykl wy-
dawniczy. Mimo niedługiego okresu 
czasu, w życiu naszej gminy wydarzyło 
się wiele. Cieszy mnie fakt, że zarówno 
w urzędzie miejskim jak i pozostałych 
jednostkach pracowaliśmy spokojnie, 
Koronawirus, co prawda jeszcze nie 
powiedział ostatniego słowa, ale licz-
ba zachorowań systematycznie spada. 
Z pewnością jest to wynik rozpoczę-
tej akcji szczepień. Gmina Sędziszów, 
od początku, bardzo aktywnie i sku-
tecznie wspiera te działania. Współ-
pracujemy w tym zakresie z Urzędem 
Wojewódzkim, Narodowym Fundu-
szem Zdrowia ale przede wszystkim 
z punktami szczepień. Bardzo dzię-
kuję wszystkim zaangażowanym w te 
niezwykle ważne zadania., kierowni-
kom i pracownikom Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia, Przychodni 
Rodzinnej oraz Przychodni Eskulap.  
Dziękuję również księżom, którzy 
włączyli się w akcje promocji szcze-
pień. Dziękuję strażakom i sołtysom 
za współpracę w zakresie informacji i 
promocji. Tylko w ten sposób możemy 
zapewnić sobie i swoim bliskim zdro-
wie i bezpieczeństwo.

Inne ważne zadanie, które reali-
zujemy jako zadanie zlecone to spis 
ludności. Tutaj również każdy miesz-
kaniec może liczyć na pomoc ze strony 
pracowników urzędu. 

Od 20 maja funkcjonuje w urzędzie 
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny 
Programu „Czyste Powietrze”, a od 
1 lipca, każdy mieszkaniec mający 
obowiązek zgłoszenia do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
źródło ciepła lub źródło spalania paliw, 
może również skorzystać z naszej po-
mocy Aby ułatwić państwu wykony-
wanie różnych procedur drogą elektro-
niczną uruchomimy w urzędzie punkt 
potwierdzający profil zaufany.

Dziękuję za przyłączenie się do ak-
cji „Zbierz przyjaciół i rodzinę – po-
sprzątajmy naszą gminę”. Uczestni-
czyłem w niej razem z pracownikami 
i to co wyciągaliśmy z rowów było 
przerażające. Jest to bardzo smutne 
bo to przecież nasza gmina, nasz dom 
i wszyscy mamy obowiązek troszczyć 
się o dobro wspólne. Nie bądźmy obo-
jętni, reagujmy gdy widzimy, że ktoś 
wyrzuca śmieci.

Niestety, nie wszystkie nasze dzia-
łania kończą się sukcesami.

 Złożone przez Gminę Sędziszów 
Wnioski o uzyskanie środków Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19 z 
przeznaczeniem na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane w miejsco-
wościach, w których funkcjonowały 
zlikwidowane państwowe przedsię-
biorstwa gospodarki rolnej w ramach 
dofinansowania ze środków Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1) Budowa funkcjonalnej i bez-
piecznej infrastruktury publicznej 

w centrum miejscowości Sędziszów 
umożliwiającej integrację społeczną 
oraz aktywizację mieszkańców

2) Budowa centrum integracji 
społecznej w „starej” części Sędziszo-
wa

3) Budowa oświetlenia ulicznego 
energooszczędnego typu LED na tere-
nie gminy Sędziszów w miejscowoś-
ciach: Łowinia, Boleścice i Sędziszów 
– ulice: Dworcowa, Gniewięcińska, 
Klonowa, Leśna, Na Wzgórzu, Koś-
ciuszki, Kolejowa, Klimontowska, 
Ogrodowa, Przemysłowa zostały roz-
patrzone negatywnie i gmina nie do-
stała dotacji na ich realizację. Jest to 
nie tylko dla mnie ale również dla rad-
nych, sytuacja trudna do zrozumienia i 
zaakceptowania.

Szanowni Państwo, podczas Se-
sji w dniu 29 czerwca, po raz kolejny 
otrzymałem absolutorium. Nie zna-
czy to jednak, że ta decyzja wzbudzi-
ła we mnie mniej emocji czy nawet 
wzruszeń. Absolutorium oraz wotum 
zaufania otrzymałem jednogłośnie. 
Jest to potwierdzeniem słów, że zgo-
da buduje… Za tę owocną, chociaż 
czasem trudną współpracę dziękuję.: 
wszystkim Radnym Rady Miejskiej 
Sędziszów, sołtysom, przewodniczą-
cym osiedli, organizacjom pozarzą-
dowym, rolnikom, przedsiębiorcom, 
kierownikom jednostek organizacyj-
nych. Niezwykle ważna jest współpra-
ca z instytucjami zewnętrznymi, która 
też układała się pomyślnie i za którą 
dziękuję.. Serdecznie dziękuje wszyst-
kim mieszkańcom Gminy Sędziszów. 
Wykonywanie codziennych obowiąz-
ków nałożonych na gminę nie byłoby 
możliwe bez dobrej, rzetelnej pracy 
wszystkich moich współpracowników 
- pracowników Urzędu Miejskiego.. Z 
całego serca dziękuje. Przed nami jesz-
cze wiele nowych wyzwań.

Jak powiedział Thomas Watson: 
„Mamy różne poglądy, odmienną 
pracę. Lecz kiedy się nad tym zasta-
nowić, jest jedna rzecz wspólna dla 
całej organizacji – Człowiek „.

Razem zmieniamy Gminę Sędzi-
szów 

Wacław Szarek
Burmistrz Sędziszowa
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29 czerwca obradowała Rada Miej-
ska Sędziszów. Najważniejszymi punk-
tami obrad było: debata nad raportem o 
stanie gminy oraz uchwały w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi wotum zaufa-
nia i absolutorium .

 W imieniu Klubów Radnych funk-
cjonujących w radzie, opinie o rapor-
cie przedstawili radni: Rafał Dębicki 
- Klub Radnych Prawo i Sprawied-
liwość i Jan Więcek - Klub Lokalna 
Wspólnota Samorządowa. Dokonana 
ocena była pozytywna i zakończona 
rekomendacjami o poparcie uchwał w 

Z prac Rady Miejskiej Sędziszów
sprawie udzielenia Burmistrzowi Sę-
dziszowa wotum zaufania oraz abso-
lutorium z wykonania budżetu za rok 
2020. W efekcie głosowań Burmistrz 
Wacław Szarek, jednogłośnie otrzymał 
wotum zaufania i absolutorium.

Burmistrz podziękował za pozy-
tywną ocenę pracy, za współpracę w 
tym trudnym, w związku z trwającą 
pandemią, roku 2020. Zwrócił się też 
do radnych oraz wszystkich środowisk 
tworzących Gminę Sędziszów o dalszą 
dobrą współpracę. Tylko razem można 
nadawać nowy, lepszy kształt otacza-
jącej nas rzeczywistości.

Radny Jakub Kubiec z dniem 31 
marca 2021 roku zrzekł się mandatu 
radnego Rady Miejskiej Sędziszów. W 
związku z powyższym Komisarz Wy-
borczy w Kielcach, postanowieniem z 
dnia 

1 kwietnia 2021 roku stwierdził 
wygaśnięcie mandatu .

Na podstawie art. 385 i art. 386 & 1 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ko-
deks wyborczy w związku z postano-
wieniem Nr 4/2021 Komisarza Wybor-
czego w Kielcach III w sprawie stwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
w okręgu wyborczym nr 6, Wojewo-
da Świętokrzyski wydał Zarządzenie 
 Nr 65/2021 z dnia 10 maja 2021 r. 
w sprawie: zarządzenia wyborów 
uzupełniających do Rady Miejskiej 

Sędziszów w okręgu wyborczym nr 
6. Data wyborów została wyzna-
czona na niedzielę – 18 lipca 2021 r. 
18 maja 2021. Burmistrz Sędziszowa 
wydał Obwieszczenie , w którym podał 
do publicznej wiadomości informacje 
o okręgu wyborczym, jego granicach i 
numerze, liczbie radnych  wybieranych 
w okręgu wyborczym oraz siedzibie 
Miejskiej Komisji Wyborczej.

16 czerwca 2021 r. Miejska Komi-
sja Wyborcza w Sędziszowie w Ob-
wieszczeniu podała iż :

1. W okręgu wyborczym nr 6 utwo-W okręgu wyborczym nr 6 utwo-
rzonym dla wyboru Rady Miejskiej 
Sędziszów w wyborach do Rady Miej-
skiej Sędziszów, które dotyczyły ob-
sadzenia 1 mandatu, Miejska Komisja 
Wyborcza w Sędziszowie zarejestro-

wała 1 kandydata na radnego.
2. W związku z tym, że liczba zare-W związku z tym, że liczba zare-

jestrowanych kandydatów jest równa 
liczbie wybieranych radnych, na pod-
stawie art. 380 Kodeksu wyborczego, 
w okręgu wyborczym nr 6 głosowania 
w wyborach do Rady Miejskiej Sędzi-
szów nie przeprowadza się, a za wy-
branego na radnego uznaje się następu-
jącego zarejestrowanego kandydata:

Z listy nr 1 
KWW FIRA STANISŁAW

1) FIRA Stanisław Kazimierz .FIRA Stanisław Kazimierz .

Radnemu Jakubowi Kubcowi dzię-
kujemy za efektywną i bardzo owocną  
pracę w Radzie Miejskiej Sędziszów. 

MM

Zmiany w składzie Rady Miejskiej Sędziszów
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Na terenie miasta i gminy Sędziszów trwają 
prace związane z przebudową i remontem dróg, 
ulic i chodników. Te z pozoru drobne inwesty-
cje poprawiają komfort życia codziennego 
mieszkańców Gminy Sędziszów. 

Na Osiedlu Sady w rejonie bloków nr 1 i 
8 wykonany został nowy, szeroki chodnik, a 
schodki będące barierą dla osób niepełnospraw-
nych zostały zlikwidowane.

Na wniosek mieszkańców w rejonie bloków 
nr 6 i 15 na Osiedlu „Na Skarpie” dotychcza-
sowa wąska uliczka zostanie poszerzona. Nie-
jednokrotnie powodowała znaczne utrudnienia 
w ruchu drogowym uniemożliwiając mijanie 
pojazdów.

Remonty ulic i chodników są bardzo ważne 
szczególnie z perspektywy lokalnych miesz-
kańców Istniejący na skrzyżowaniu ulic klomb 
kwiatowy w kształcie trójkąta został przebudo-
wany na koło. Do wykonania pozostała nowa 
nakładka nawierzchni asfaltowej. Przebudowa 
skrzyżowania przyczyni się do usprawnienia 
układu komunikacyjnego.

Także mieszkańcy ulicy Bąkowskiej do-
czekali się udogodnienia, wykonane zostały 
schody oraz pochylnia umożliwiające dojście z 
ulicy do Bazy TKR.

Drobne inwestycje 
– duże efekty

Dzięki bardzo dobrej współpracy pomię-
dzy Urzędem Miejskim, a Stowarzyszeniem 
Osiedla Rynek - reprezentowanym przez Annę 
Wójcik i Annę Walochę oraz Stowarzyszeniem 
LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF, rozpoczęto 
pierwszy etap rewitalizacji Rynku w Sędziszo-
wie.

W ramach tych działań wybudowana zo-
stała wielofunkcyjna altana, która na co dzień 
może pełnić funkcję wiaty przystankowej oraz 
być wykorzystywana do organizacji różnych 
imprez o charakterze kulturalno-rozrywko-
wym. Obiekt wyposażony w przystosowaną dla 
osób niepełnosprawnych toaletę. Przebudowa-
ny został chodnik oraz wykonane ogrodzenie 
placu zabaw.

P.O Altana w Rynku

Nowy chodnik bl 1 i 8 SadyPoszerzenie jezdni bl 6 Na Skarpie

Zejście do kładki z Bąkowskiej

Przebudowa trójkąta na koło Na Skarpie
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Przez wakacje będą 
utrudnienia spowodowane 

pracami remontowymi.

W trakcie realizacji jest „Remont drogi 
gminnej nr 376005T Pawłowice-Boleści-
ce-Wojciechowice Zadanie inwestycyjne 
obejmuje dwa etapy:

Pierwszy etap: Kompleksowy remont 
mostu w Pawłowicach oraz nowa na-
wierzchnia drogi wraz z poboczami na od-
cinkach dojazdowych do mostu

Drugi etap: Remont mostu w Boleści-
cach  oraz nowa nawierzchnia drogi bieg-
nącej przez wieś Boleścice na odcinku od 
przejazdu kolejowego do mostu.

Zakres zadania został przedstawiony na 
mapce. Odcinki nowej nawierzchni zosta-
ły oznaczone kolorem pomarańczowym. 
W związku z tymi robotami przewidziane 
zostało zamknięcie mostu w Pawłowicach 
do końca sierpnia br.

Następnie zamknięty zostanie most w 
Boleścicach  od września do grudnia.

Wartość całego zadania wraz z kosz-
tami dokumentacji projektowej opiewa na 
kwotę: 

1 517 059,35 zł.

Rozmowa z Burmistrzem 
Sędziszowa on-line

W związku z pandemią i panującymi obostrzeniami, 
możliwości bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami Gmi-
ny Sędziszów są niestety ograniczone. Burmistrz Sędziszo-
wa Wacław Szarek postanowił spotkać się z mieszkańcami 
poprzez rozmowę on-line. Każdy mógł zadać pytanie lub 
włączyć się do rozmowy łącząc się 24 maja na stronie Fa-
cebooka Gminy Sędziszów. 

Zainteresowanie było na tyle duże, że  na wszystkie py-
tania nie udało się odpowiedzieć Burmistrzowi w ciągu go-
dzinnej rozmowy , dlatego zostały przesłane jako komenta-
rze .

„Bardzo dziękuję za spotkanie z Państwem w dniu 24 
maja. Zdaję sobie sprawę, że jest wiele problemów i pytań, 
które wymagają dyskusji i wyjaśnień, a panująca sytuacja 
ogranicza możliwości bezpośredniego kontaktu. Forma on-
line nie zastąpi spotkania na żywo, ale też umożliwia udziele-
nie odpowiedzi na pytania.  Jako Burmistrz, chcę być blisko 
swoich mieszkańców i nurtujących ich problemów. Bardzo 
się cieszę z tak dużego zainteresowania ,mam nadzieję, że 
rozwiałem kilka wątpliwości. Cieszę się , że mogłem również 
podzielić się z państwem bieżącymi informacjami na temat 
rozwoju naszej gminy”- dodaje Burmistrz
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Tlen jest potrzebny do życia, to podstawa wszelkich procesów 
życiowych. Równie ważne jest, jakim powietrzem oddychamy na 
co dzień. W miastach jego jakość jest coraz gorsza. Tym samym 
spada nasza produktywność, kreatywność, mamy gorsze samopo-
czucie. Dlatego dajmy oddech miastu! 

30 kwietnia 2021 roku Żłobek Samorządowy „Kraina Malusz-
ka” jednoczył się ze wszystkimi, którzy dbają o planetę Ziemię. Bi-
liśmy „Zielony rekord”. Właśnie w  tym celu Dotlenieni.org stwo-
rzyli akcję #ZielonyRekord. Każdy, kto chciał zazielenić i dotlenić 
świat, mógł dołączyć do  naszej społeczności, wystarczyło posadzić 
dowolną ilość roślin w  pracy, domu, na działce lub ogrodzie, zrobić 
zdjęcia przedstawiające miejsce przed i po nasadzeniu, a na koniec 
opublikować je w  mediach społecznościowych z hasztagiem #Zie-
lonyRekord.

My również włączyliśmy się w tą akcję. Dzięki hojności na-
szych rodziców zasadziliśmy dzisiaj dużo kwiatów,  Pani Dyrektor 
zatroszczyła się o kilka sadzonek winogron. Zakładamy małą win-
nicę. Za kilka lat będziemy mieć swoje winogrona, a dzięki kwia-
tom będziemy mieć pięknie wokół żłobka. Dziękujemy również 
Panu Burmistrzowi , za piękne kolorowe drzewka i krzewy. Wokół 
żłobka jest czym oddychać i cieszyć oko. Razem możemy więcej.

W dniu 12.05.2021r. do Żłobka przyby-
li niecodzienni goście z Państwowej Straży 
Pożarnej z Jędrzejowa, a mianowicie kapitan 
straży z kolegami strażakami.

Dzieci z zachwytem i wielkim zaciekawieniem 
uczestniczyły w spotkaniu, podczas którego mogły po-
znać specyfikę pracy strażaków oraz niektóre sprzęty 
jakimi dysponują. Dzieci dowiedziały się, że strażacy 
nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wy-
padków samochodowych, ratują zwierzęta, a także wy-
ważają drzwi mieszkań.

Dzieci mogły dotknąć i potrzymać niektóre sprzęty 
(wąż, nożyce, gaśnica, hełm). Wychowankom szcze-
gólnie spodobała się prezentacja węża strażackiego, 
który używany jest w akcjach pożarowych. Wielką 
frajdą było dla nich trzymanie prądownicy, z której pod 

Żłobek samorządowy ,,Kraina 
Maluszka” w Sędziszowie uczestniczy 

w akcji „Zielony Rekord”

dużym ciśnieniem lała się 
woda. Ponadto żłobkowi-
cze mogli wejść do wozu 
strażackiego, zobaczyć jak 
wygląda on w środku, a 
także usiąść na przednich 
siedzeniach i „pokierować 
wozem”. 

Na zakończenie spot-
kania dzieci podziękowały 
strażakom i wręczyły im 
piękne kwiaty oraz laur-
kę. Serdecznie dziękujemy 
naszym gościom za wspa-
niale poprowadzone spot-
kanie.

Oświata i Edukacja
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Dzień Dziecka
„Uśmiech dziecka jest największym 

skarbem…” – a Dzień Dziecka to jeden  
z najradośniejszych dni, na który czekają 
młodsze i starsze przedszkolaki. Mając na 
uwadze, że szczególnie w tym dniu dzie-
ci powinny być uśmiechnięte, radosne i 
szczęśliwe, wszystkim zależy, aby był on 
pełen atrakcji, wyjątkowy i długo wspo-
minany.

W tym roku, w naszym przedszkolu 
jego obchody rozpoczęliśmy już od po-
niedziałku i trwały do środy. Dzieci miały 
okazję bawić się w ogrodzie przedszkol-
nym, uczestniczyć w spacerach i wyciecz-
kach. Nie zabrakło także rozmaitych za-
baw w naszych poszczególnych salach 
oraz wspólnego grillowania.

Niech dla wszystkich dzieci zawsze 
słońce świeci! 

Dzień Mamy 
i Taty

Dnia 26.05.2021 r. nasze przedszko-
laki obchodziły Święto Mamy i Taty. Ten 
wyjątkowy dzień jest jednym z najpięk-
niejszych świąt w roku, pełnym miłych 
życzeń, będących wyrazem miłości i sza-
cunku dla rodziców. Z tej okazji dzieci ze 
wszystkich grup przygotowały dla swoich 
rodziców miłą niespodziankę w formie na-
grania. Słowem i piosenką wyraziły miłość 

i wdzięczność za matczyną dobroć i cierp-
liwość, za serce, które tak wiele rozumie i 
tak wspaniałomyślnie wybacza, a także za 
mądrość i ojcowski autorytet.

Po wspaniałych występach, w których 
dzieci zaprezentowały swoje zdolności re-
cytatorskie, wokalne i taneczne wykonały 
własnoręcznie laurki dla rodziców.

Myślimy, że te spotkania - chociaż 
nie na żywo - dostarczyły Rodzicom moc 
wzruszeń i dumy ze swoich ukochanych 
pociech.
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Jest wiele dni w roku, które dzieci lubią najbardziej, nie-
wątpliwie jednym z nich jest 1 czerwca. Jest to dzień 

szczególny w życiu dzieci na całym świecie. Trudno się 
temu dziwić skoro w tym dniu w szkołach organizowane 
są konkursy i zabawy oraz dostaje się dużo upominków. 
W Szkole Podstawowej nr 1 pomysłów na ten dzień było 
wiele : kolorowe balony, wesoła muzyka, konkursy, gry i 
zabawy. Dzień dziecka w plenerze, rozgrywki sportowe, 
wyścigi, mini olimpiada sportowa, gra w planszówki, za-
wody w berka, zabawy w chowanego, klasowa sztafeta, 
podchody, to tylko niektóre pomysły, jakie wykorzysta-
liśmy podczas organizacji Dnia Dziecka w naszej szko-
le. Przez jeden dzień w roku nasze dzieci mogły zjeść 
na drugie śniadanie lody, czy watę cukrową, a zamiast 
surówki do obiadu wybierały frytki, czy pizzę. To nie 
koniec wrażeń! Można było pograć w badmintona, po-
tańczyć, niektóre klasy zorganizowały sobie kino w kla-
sie czy malowanie twarzy. Kilka chwil i dzieci zamieniły 
się w pandę, w pieska, czy w kotka. Największą atrakcją 

była przejażdżka bryczką zaprzężoną w 
dwa piękne konie. Tyle się działo… Zaba-
wa, upominki, radość, beztroska… Każdy 
znalazł coś dla siebie. Pozytywne wibracje, 
szczęśliwe oczy, uśmiechnięte buzie. Tego 
dnia każdemu zależało na tym, by zabawa 
była udana i bezpieczna – i tak się stało, 
śmiech dzieciaków słychać było z daleka. 
Nasza szkoła to nie tylko miejsce, gdzie 
zdobywamy wiedzę, ale również spajają-
ce nas więzi… A dni takie, jak 1 czerwca 
sprawiają, że więzi te umacniają się. Tak, 
to był naprawdę dobry dzień! Zaangażo-
waniem oraz chęcią udziału w zabawie, 
dzieci udowodniły, że można wspaniale 
się bawić nie tylko w świecie wirtualnym.  

Teresa T.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pa-
wła II w Krzcięcicach od 2020 roku trwa-
ją prace inwestycyjne, których celem jest 
przede wszystkim podniesienie standardu 
placówki i jakości nauczania a także roz-
wój uczniów. Zakres prac jest bardzo roz-
legły a inwestycyjna machina ruszyła już 
wiosną ubiegłego roku, kiedy to na placu 

szkolnym zamontowano nowoczesny plac 
zabaw, a cały teren został dodatkowo za-
bezpieczony nowym ogrodzeniem.

Generalny remont przeprowadzo-
no także w kilku salach lekcyjnych, sali 
przedszkolnej  oraz świetlicy. Prace obej-
mowały m.in. remont podłóg, malowanie 
ścian, wymianę oświetlenia oraz zakup 
mebli. Nowe ławki, krzesła i kolory wnętrz 

sprawiły, że pomieszczenia są przytulne, a 
nauka w nich to czysta przyjemność. 

Nowy plac zabaw, siłownia pod chmurką, odświeżone pomieszczenia 
szkolne, magiczny dywan oraz nowoczesny sprzęt komputerowy. Mimo 

trwającej pandemii  Zarząd „Fundacji z Uśmiechem” nie zwalnia tempa!

Milusińscy z Niepublicznego Przedszkola „Z Uśmiechem” 
w Krzcięcicach chętnie korzystają z nowego placu zabaw.

Nowe wyposażenie sal przedszkolnych
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Zmian doczekał się również gabinet 
dyrektora, pokój nauczycielski oraz szat-
nia, w której pojawiły się m.in. nowe szaf-
ki dla uczniów.

Całość dopełniają zamontowane na 
oknach kolorowe rolety wewnętrzne i ba-
lustrada dostosowana do obowiązujących 
przepisów BHP na schodach wiodących na 
piętro budynku.

Ponadto pracownia komputerowa zo-
stała wyposażona w 16 zestawów kompu-
terowych uzyskanych w ramach konkursu 
#OSEwyzwanie oraz 3 laptopy pochodzą-
ce z rządowego programu Zdalna Szkoła 
Plus. Pozyskane urządzenia uczniowie 
mogą wypożyczać ze szkoły w czasie na-

uki zdalnej, jeśli ich sprzęt nie spełnia ko-
niecznych wymagań. 

Kolejną inwestycją, która okazała 
się strzałem w 10 jest magiczny dywan! 
Uczniowie dzięki niemu mogą przeżywać 
wspaniałe przygody, począwszy od gier i 
zabaw ruchowych po edukację poznawczą 
ze wszystkich dziedzin wiedzy. Najmłodsi 
podopieczni byli zachwyceni zakupem już 
od pierwszych zajęć, podobnie jak nauczy-
ciele, którzy będą mogli przekazać wiedzę 
w atrakcyjny sposób. Prócz tego w pra-
wie każdej klasie oraz sali przedszkolnej 
zamontowano monitory interaktywne po-
zwalające na nowoczesne nauczanie.

Niewątpliwie dzięki wykonanym pra-
com remontowym Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Krzcięcicach zapewnia 
właściwe, estetyczne oraz bezpieczne wa-
runki do nauki i opieki nad dziećmi. Obec-
nie trwają zapisy dzieci do Przedszkola i 
Szkoły Podstawowej. Warto skorzystać z 
naszej oferty.

E. Stanowińska

Zarząd „Fundacji z Uśmiechem” dba 
także o kulturę fizyczną swoich uczniów 
i jesienią tuż przy budynku szkolnym za-
montowano siłownię zewnętrzną, która 
jest idealnym uzupełnieniem placu zabaw 
i boiska szkolnego.

Świetlica szkolna

Gabinet Dyrekcji

Nowe wyposażenie szatni

Nowoczesna pracownia komputerowa

Zajęcia z wykorzystaniem magicznego dywanu

Interaktywny monitor w klasie pierwszoklasistów 

Siłownia pod chmurką cieszy się powodzeniem wśród uczniów 



10 RAZEM ZMIENIAMY GMINĘ SĘDZISZÓW - Lipiec 2021

Chyba nigdy nie cieszyliśmy się 
tak bardzo z powrotu do szkoły jak w 
tym roku szkolnym.  1 września, po 
blisko sześciu miesiącach mogliśmy 
się spotkać na żywo, twarzą w twarz 
i porozmawiać. Gwar, śmiech, żywe 
rozmowy to prawdziwy i właściwy 
obraz szkoły….

Pomimo pracy zdalnej  nadal bar-
dzo aktywnie pracujemy i uczestni-
czymy w wielu programach i konkur-
sach, a nasi uczniowie osiągają bardzo 
wysokie wyniki w nauce. Jednym z 
przykładów mogą być dwie uczenni-
ce, które w tym roku otrzymały Sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów. We 
wrześniu udało nam się po raz dzie-
wiąty wziąć udział w ogólnopolskiej 
akcji Narodowe Czytanie, która odby-

Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie – nowoczesna szkoła na wyciągnięcie ręki
ła się w Samorządowym Centrum Kul-
tury w Sędziszowie. Grono licealistek 
przepięknie zaprezentowało fragmen-
ty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. 
Zdążyliśmy wspólnie świętować dzień 
chłopaka, który nie obył się jak zwykle 
bez licznych niespodzianek, życzeń i 
śmiechu.

Członkowie koła wolontariatu 
oraz inni uczniowie z naszego lice-
um wkręcili się w zbieranie nakrętek. 
Czy zbieranie nakrętek ma sens? TAK! 
Czy zbieranie nakrętek może komuś 
pomóc? Oczywiście! Zebranymi na-
krętkami zostało wypełnione „otwarte 
serce” przed Urzędem Miejskim w Sę-
dziszowie.

Już po raz kolejny  przystąpiliśmy 
do udziału w akcji „Szkoła do hymnu. 
Licealiści z ogromnym entuzjazmem 

włączyli się również w akcję przygo-
towywania dekoracji oraz ozdabiania 
świątecznego drzewka przed Urzędem 
Gminy w naszym mieście. Natomiast, 
aby  złożyć świąteczne życzenia  przy-
gotowali wspaniały filmik, który za-
chwycił wszystkich oglądających i 
wprowadził w ciepły, bożonarodzenio-
wy klimat. 

Jedną z inicjatyw, która cieszyła się 
ogromną popularnością  wśród mło-
dzieży był „Konkurs talentów”.  Oka-
zało się, że czas izolacji był okresem w 
którym młodzież odkryła w sobie wie-
le pasji i zainteresowań. Nawet święto 
zakochanych i wysyłanie miłosnych 
kartek odbyło się poprzez zdalną po-
cztę walentynkową. 

Kierunki kształcenia, które mamy 
do zaoferowania to:

- humanistyczno - medialny (przed-
mioty rozszerzone: język polski, histo-
ria, język angielski)

- ekonomiczno - matematyczny 
(przedmioty rozszerzone: matematy-
ka, geografia, język angielski)

- biologiczno-medyczny (przed-
mioty rozszerzone: biologia, chemia, 
język angielski)

- logistyczno obronny (przedmioty 
rozszerzone: geografia, WOS, język 
angielski).

Nasza szkoła oprócz atrakcyjnych 
kierunków kształcenia proponuje ucz-
niom o wiele więcej: świetne przygo-
towanie do egzaminu maturalnego, do-
skonała lokalizacja, wyżywienie, mo-
nitoring i bezpieczeństwo,  znakomicie 
wyposażone klasy przedmiotowe w 
sprzęt audiowizualny i multimedialny,  
możliwość korzystania z pełnowymia-
rowej sali gimnastycznej, dla chęt-
nych basen i siłownia, bogate zbiory 
biblioteki i czytelni, nowoczesne sale 
— komputerowa i językowa, rozwój 
własnych zainteresowań i talentów, 
możliwość zdobywania stypendiów i 
pomocy materialnej,  kameralna, peł-
na życzliwości i tolerancji atmosfera 
wśród społeczności szkolnej, wykwa-
lifikowana, doświadczona i przyjazna 
kadra nauczycielska 

Liceum Ogólnokształcące w Sędzi-
szowie to miejsce,  gdzie każdy może 
czuć się wyjątkowy, ważny i bezpiecz-
ny! Twoja szkoła na wyciągnięcie 
ręki. 
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INFORMACJA

Zarząd Powiatu powierzył pełnie-
nie obowiązków dyrektora Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Krzelowie nauczycielowi 
tej szkoły Panu Krzysztofowi Dal-
ka na okres 10 miesięcy tj. od 26 
czerwca 2021 do 25 kwietnia 2022 
r. oraz udzielił pełnomocnictwa do 
jednoosobowego kierowania po-
wiatową jednostką organizacyjną.

W dniach 28 maja i 7 czerwca 2021 
roku w Zespole Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. Macieja Rataja w 
Krzelowie zostały zorganizowane Dni 
Otwarte dla przyszłych pierwszoklasi-
stów oraz ich rodziców i opiekunów. 

Przybyła młodzież zwiedziła całą 
placówkę, poznała bogatą ofertą edu-
kacyjną, funkcjonowanie szkoły i moż-
liwości jakie daje. Dużym zaintereso-
waniem cieszyło się wyposażenie w 
pracowniach zawodowych, warsztaty 
szkolne oraz kompleks sportowy – sala 
gimnastyczna, siłownia i boiska „Or-
lik”. 

Goście i uczniowie technikum wzię-
li udział w pokazie maszyn rolniczych, 
który został zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Miłośników Szkoły w 

Poznaj zanim zdecydujesz
Krzelowie, z którym szkoła współpra-
cuje. Po spotkaniu wszyscy udali się na 
pokaz maszyn rolniczych zaprezento-
wanych przez firmę POLGER zajmują-
cą się sprzedażą szeroko rozumianych 
artykułów do produkcji rolnej i ogrod-
niczej, której przyjazd zorganizował 
pan Rektor Sylwester Tabor. Wszyscy 
z dużym zainteresowaniem oglądali 
polskiej produkcji ciągnik FARMTRAC 
oraz zagregatowaną z nim sadzarkę 
do rozsady warzyw i rozsiewacz do 
nawozów. Wszystkie te sprzęty rolni-
cze są wykonane bardzo porządnie i 
są cenione przez użytkowników. 

Dni Otwarte zakończyły się wspól-
nym grillowaniem i słodkim poczęstun-
kiem przygotowanym przez uczennice 
z Technikum Żywienia i Usług Gastro-
nomicznych.

Wszystkim przybyłym dziękujemy 
za udział i zapraszamy w mury naszej 
szkoły.

30 kwietnia, w formie zdalnej, odbyło 
się uroczyste zakończenie roku szkolnego 
maturzystów w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Sędziszowie. Poprzez aplikację z 
której korzysta szkoła podczas zdalnego 
nauczania, przed monitorami komputerów 
zgromadzili się Absolwenci, Dyrekcja, 
Burmistrz Sędziszowa Pan Wacław Szarek, 

Zakończenie 
roku szkolnego 
maturzystów 

w Liceum 
Ogólnokształcącym 

w Sędziszowie

Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Muzoł, 
Grono Pedagogiczne, Rodzice. Uroczy-
stość miała charakter bardzo wzruszający 
i emocjonalny. Padło wiele niezapomnia-
nych słów podziękowań skierowanych do 

trzecioklasistów, ich rodziców, nauczycieli 
,organu prowadzącego oraz innych osób w 
bliski sposób związanych ze szkołą. Była 
okazja powspominać minione trzy lata 
dzięki przygotowanej i udostępnionej ze-
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branym prezentacji multimedialnej. Pod-
czas uroczystości maturzyści mogli po-
czuć jak ważny był ich udział w tworzeniu 
historii szkoły z prawie 30 letnią tradycją.

Jak co roku zostało przyznane stypen-
dium Burmistrza Sędziszowa dla najlep-
szego ucznia w szkole. W tym roku na-
grodę otrzymała Marta Formowicz, która 
osiągnęła najwyższą średnią ocen oraz 
prezentowała wzorową postawę uczniow-
ską. Organ prowadzący niezmiennie doce-
nia i wyróżnia uczniów, którzy uzyskują 
wysokie wyniki, pracują na rzecz klasy, 
szkoły i środowiska lokalnego. Gratulacje 
odebrali również rodzice Marty.

Nie minęło parę dni, a uczniowie po raz 
ostatni usiedli w szkolnych ławkach pod-
czas egzaminu maturalnego. Natomiast 7 
maja odebrali z rąk dyrekcji oraz wycho-

wawcy świadectwa ukończenia szkoły, na-
grody oraz dyplomy. Maturzystom życzy-

my jak najlepszych wyników na egzaminie 
i samych sukcesów w dorosłym życiu.

M. T-K

24 czerwca w amfiteatrze Zespołu Szkół w Sędziszowie odby-
ła się uroczystość uhonorowania i wręczenia nagród najzdolniej-
szym uczniom ze wszystkich szkół w Gminie Sędziszów. „To dla 
edukacji był bardzo trudny rok, ale wzorowo zdaliśmy egzamin 
ze zdalnej nauki o czym świadczą wyniki z końcowych egzami-
nów. Niezmiernie się cieszę, że w końcu mogę zobaczyć wasze 
uśmiechy, a nie tylko oczy”- dodała witając zgromadzonych gości 
Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Muzoł.

Doskonale i z humorem czas nauki zdalnej z perspektywy ucz-
nia przedstawili w swoim występie uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Pawłowicach.

Zakończenie roku to ważny moment edukacyjnej rzeczywi-
stości i dobry czas na podsumowanie wspólnej pracy uczniów, 
nauczycieli, rodziców, organu prowadzącego oraz Fundacji „z 
Uśmiechem” z Kielc.

Gminne 
zakończenie 

roku szkolnego 
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Szczególne podziękowania i wyrazy 
uznania gospodarz uroczystości Pan Bur-
mistrz Sędziszowa – Wacław Szarek kie-
rował w stronę nagrodzonych uczniów, 
rodziców, dyrektorów a także wszelkich 
instytucji i organizacji wspierających na-
sza oświatę.

„Dzisiejsi laureaci są chlubą swoich 
szkół, swoich rodziców i naszej gminy. 
Nie boicie się być najlepsi, co nie jest wca-
le proste w dzisiejszych czasach, dziękuję 
Wam za wasz trud i ciężką pracę” - pod-
kreślał Pan Burmistrz.

To właśnie z myślą o szczególnie 
uzdolnionej młodzieży Burmistrz Sędzi-

szowa zainicjował i wdrożył specjalny 
program stypendialny.

Stypendium Burmistrza Sędziszowa 
w kwocie 700,00 zł, otrzymają ucznio-
wie szczególnie uzdolnieni, którzy mogą 
poszczycić się wybitnymi osiągnięciami 
w olimpiadach przedmiotowych i konkur-
sach, bardzo dobrymi wynikami w nauce, 
a także aktywnie pracujących na rzecz 
szkoły i środowiska lokalnego. W tym 
roku stypendium otrzymali:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w ZSO Sę-
dziszów – - Emilia Wiśniowska, Anna Bo-
ryka, Kacper Sobczyk, Łukasz Pałka

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszo-
wie - Dominik Stasiek

Liceum Ogólnokształcącego w Sędzi-
szowie: - Marta Formowicz

Uczniowie  LO Sędziszów, którzy 
otrzymali Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów: - Alicja Cieślińska, Aleksan-
dra Błaszczyk

Nagrodę Burmistrza za wzorowe za-
chowanie, bardzo dobre i celujące wyni-
ki w nauce oraz aktywny udział w życiu 
szkoły otrzymali uczniowie:

 Liceum Ogólnokształcące -ZSO w 
Sędziszowie - Justyna Konieczna, Weroni-
ka Fira, Wiktoria Nosek

Zespół Szkół w Sędziszowie - Anna 
Chyla, Łukasz Bratek

Zespół Szkół - Centrum Kształce-
nia Rolniczego2 w Krzelowie - Mateusz 
Kwiecień, Aleksandra Jońca

Szkoła Podstawowa Nr  1 w Sędzi-

szowie – ZSO w Sędziszowie- Laura 
Wierzbowicz, Julia Poczęty, Hanna Bro-
żek, Kinga Stec, Julia Piasecka, Dawid Fi-
jałkowski, Jakub Wasik, Zuzanna Zasada, 
Aleksandra Kurek, Amelia Michalska

Szkoła Podstawowa Nr  2 w Sędziszo-
wie- Karol Krzysztofik, Szymon Kotarski, 
Maja Młynarska, Katarzyna Cieślińska, 
Natalia Szota, Adam Wójcik, Cezary Ca-
baj, Nikola Oczkowicz

Szkoła Podstawowa Pawłowice- 
Adam Bielak, Patrycja Bugajska, Justyna 
Błasiak, Aleksandra Majchrzak, Milena 
Smorąg, Sebastian Bassa

Szkoła Podstawowa w Mstyczowie- 
Anna Dylowska, Maja Równicka

Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach- 
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Kamila Górnikowska, Maja Pierzchała
Szkoła Podstawowa w Tarnawie-

Wiktoria Siemińska, Patrycja Wieczorek
Również „Fundacja z Uśmiechem” w 

Kielcach jako organ prowadzący szkoły 
podstawowe w: Mstyczowie, Tarnawie i 
Krzcięcicach, ufundowała nagrody Prezesa 
Fundacji dla najlepszych uczniów: Szkoła 
Podstawowa w Mstyczowie: Równicki To-
masz, Róża Cetera, Antoni Wilwer

Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach: 
Kornelia Baran, Wiktor Puto, Zuzanna Po-
świat

Szkoła Podstawowa w Tarnawie: Ali-
cja Marzycka, Julia Czekaj, Lena Zaj-
chrowska

Serdecznie gratulujemy.

Konkurs Recytatorski 
„Wiosna, wiosna ach to ty…”

Dnia 28 maja 2021 r. w naszym przedszkolu odbył się coroczny 
Konkurs Recytatorski pod hasłem „Wiosna, wiosna ach to ty...”. 

Tematyka wiosenna jak i innych pór roku w literaturze dziecię-
cej odgrywa ważną funkcję w rozwoju dziecka, ponieważ dostarcza 
tego wszystkiego, co dziecku jest potrzebne, a wiec relaksu, ma-
rzeń, uśmiechu. 

Przedszkolaki zaprezentowały utwory polskich poetów, m.in.: 
Doroty Gellner, Jana Brzechwy, Marcina Przewoźniaka, Katarzy-
ny Marciniak. W konkursie brało udział dwunastu uczestników - w 
wieku od 3 do 6 lat. Recytowali wiersze, które swą treścią nawiązy-
wały do tej pięknej pory roku, jaką jest właśnie wiosna. 

Oceny wszystkich dzieci biorących udział w tym konkursie 
dokonała komisja: Pani Dyrektor Anna Skóra, Monika Mentel, 
Monika Mędrek, Monika Skiba. Ocenie podlegało opanowanie pa-
mięciowe, dykcja, modulacja głosu, tempo mówienia oraz ogólne 
wrażenie. 

Na zakończenie konkursu przedszkolaki otrzymały nagrody 
książkowe oraz dyplomy.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy.
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Bardzo dziękujemy za nadesłane 
zdjęcia, to był bardzo trudny wybór, 
jednak trzeba było wyłonić zwycięzców. 
Wiosna na Waszych zdjęciach napraw-
dę zachwyca, gratulujemy talentów.

1. Igor Midro 
2. Aleksander Migoń 
3. Natalia Złamek

Wyróżnienia  
Alicja Ozga 
Anna Nowak 
Barbara Abramowska 
Daria Maria Pardała 
Izabela Błaszczyk 
Kinga Jędrzejczyk 
Karolina Masyk 
Kinga Tomasik 
Natalia Stasiek 
Natalia Tomala 
Nikola Serwatka 
Wiktoria Szydłowska 
Zuzia Pośpiech 
Kacper Gołąb

O terminie i miejscu odbioru nagród 
poinformujemy drogą elektroniczną.

WYNIKI KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO  

WIOSNA W GMINIE SĘDZISZÓW

Igor Midro
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Aleksander Migoń

Natalia Złamek

 Łąka koło domu

 Praca przy rzepaku

Wczesny poranek

Rosa o poranku

Słodki migdałek

Ulotne chwile
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We wtorek 8 czerwca 2021 r, Dziecięcy Chór z Samo-
rządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sę-

dziszowie pod kierunkiem pani Katarzyny Kornaś zdobył 
SREBRNE PASMO na Wojewódzkim Konkursie Chórów Re-
gionu Małopolskiego - LUSŁAWICE 2021. Konkurs odbył 
się w ramach Małopolskiego Przeglądu Chórów projektu 
Akademia Chóralna-Śpiewająca Polska 2021 w Europej-
skim Centrum Muzyki  im. Krzysztofa Pendereckiego w 
Lusławicach. Występy oceniało profesjonalne jury: prof. 
dr hab. Jan Jazownik - wicerektor Akademii Muzycznej 
w Krakowie, dr hab. Monika Bachowska, mgr Danuta 
Jeziorowska. Wydarzenie dostarczyło naszym młodym 
debiutującym chórzystkom wielu nowych doświadczeń, 
a same Lusławice zachwyciły wspaniałą sceną oraz pięk-
nymi widokami. Cieszymy się bardzo, że mimo trudnego 
czasu pandemii, w której nasz chór spotykał się głównie 
na zajęciach on-line i po kilkumiesięcznej przerwie w pub-
licznym występie udało się  wspólnie pięknie zaśpiewać. 
Dziękujemy pani Katarzynie Kornaś za wspaniałe  przygo-
towanie chóru, dziękujemy wszystkim występującym, a 
Piotrowi Misiakowi za piękny akompaniament. Życzymy 
wszystkim kolejnych sukcesów.

Srebrne Pasmo dla 
chóru z SCK

Laura Wierzbowicz zdobyła tytuł 
International Junior Talent Singer 

2021 (kat. 10-15 lat) na Festivalu 
VIVA LA MÚSICA w Hiszpanii oraz 3 

miejsce na International Music Contest 
Musicland w Macedonii

Gratulujemy

„Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent…”
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Oliwia Karnia ma 18 lat. 
Uczęszcza do III Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Ko-
chanowskiego w Krakowie, profil 
mat-fiz-ang. Oliwia oprócz zdol-
ności do przedmiotów ścisłych i 
języka angielskiego posiada też 
talent artystyczny. Interesuje się 
grafiką komputerową, edytowa-
niem i rysowaniem ołówkiem. Jak 
mówi Oliwia: „Rysuję bo sprawia 
mi to przyjemność. Lubię oglądać 
japońskie kreskówki i filmy ani-
mowane. Kiedy mam wenę to po-
prostu rysuję”. 

Sylwia Zbrońska (fb - Młodzi 
artyści z Sędziszowa) 

Gwiazda 
 

Czarny wszechświat 
Z białymi gwiazdami 

Jedna gwiazda to marzenie 
Druga niczym dusza 

Trzecia to działo 
Niekoniecznie niebieskie 

Naziemne i zwykłe 
Niczym nieróżniące się od naszego 

Z kolejnych paru widać wóz 
Duży czy mały 

To bez znaczenia 
Kolejne dwie świecą najjaśniej 

Aja tylko chce być z tobą 
I je podziwiać  

 
Iga Ż.

Modlitwa samobójcy 
 

Boże daj mi siłę 
Bym wstała dziś z łóżka 

Bym chciała łapać 
Każdy cenny oddech 

Pomóż mi znaleźć kogoś 
wyjątkowego 

W lustrze 
I każdym odbiciu 
Dopomóż mi Boże 

Przy wyjściu z domu 
Stawiać każdy ciężki krok 

Żebym czuła 
Zapach świeżych bułek 

I mielonej kawy 
A nie tylko ból 

Przyjacielu mój 
Wytrwaj ze mną dzień 

proszę spraw 
By karnisz tym razem się nie złamał

Iga Żełudziewicz, jest 
absolwentką Liceum 

Ogólnokształcącego 
w Sędziszowie, jest 
również byłą redaktor 
naczelną gazetki szkol-
nej. Wiersze pisze od 
pierwszej klasy liceum i 
odnosi w tej dziedzinie 
sukcesy. Tworzy poezje 
o miłości, samotności, 
niezrozumieniu. Dzięku-
jemy że możemy zoba-
czyć kawałek jej duszy 
w  Naszej Gazecie 
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Marionetka 
 

Marionetka baletnica rozbawiona  
W różowych tiulach z blond lokami  

Zależna od czyjegoś losu  
Od czyjegoś kaprysu  

Zagubiona  
Splamiona bordowym agatem  

Wirowała  
Najpiękniej jak potrafiła  

Ostatnią arabesquą zachwyciła  
Przy fouetté nawet się wzruszyła  

Asseblé na wielki finał  
I wskoczyła  

Lecz jej pointom nie było dane  
Dotknąć ziemi  

Jeszcze raz
Za słaba była  

By odciąć jeden sznurek władzy na szyi  
Nie stać jej było na révérence  

Brawa  
W pustej sali  

A może to śmiech

Iga Żełudziewicz

Miłość

Nie pytaj zakochanego człowieka o czym myśli 
Przecież logiczne jest to 

Że nie o zadaniach różniczkowych 
Czy o tym jak pachną bzy 

Nie myśli o 4 regularnych posiłkach 
Bo żyje nadzieją 

Nie zwraca uwagi na słowicze trele 
Tylko szuka wiernie tego głosu 

Przy którym wszystkie ptaki milkną 
Nie zwraca uwagi na gwiaździste niebo 

Tylko czeka aż zobaczy błysk w tym jednym oku 
Nie patrzy na barwne fale kwiatów 

Tylko czeka na rozkwit uczuć 
Nie jest w stanie myśleć 

Bo wszystko w głowie się gubi 
A myśli krążą wokół jednego 

Na ulicy wśród tysięcy uśmiechów 
Szuka tego przy którym nogi miękną 

Nie raduje go nic 
Prócz tej jednej twarzy 

Która przegania najciemniejsze chmury

Iga Żełudziewicz

Oliwia Walczak to kolejna uzdol-
niona artystycznie młoda osoba z 

Sędziszowa. Ma 17 lat i uczy się w II 
Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 
Śniadeckiego w Kielcach. Jednym z za-
interesowań Oliwii jest rysunek. Swoje 

umiejętności doskonaliła na zajęciach 
plastycznych w Domu Kultury w Jędrze-
jowie już w czasie Gimnazjum. Obecnie 
uczęszcza na kurs rysunku architekto-
nicznego w Krakowie. Rysując używa 
głównie ołówka, ale także cienkopisów 

i kredek. Kto wie, może Oliwia zwiąże 
swoje dalsze plany właśnie z architekturą? 

Informację przygotowała Sylwia Zbroń-
ska –założycielka grupy Młodzi artyści w 
Sędziszowie
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Dnia 26.06.2021 r. o godzinie 10.00 
rozpoczął się VIII Sędziszowski Bieg po 
Zdrowie na dystansie 10 i 20km.

W biegu uczestniczyło ok. 60 zawodni-
czek i zawodników. 

Pierwsza na dystansie 10 km była Zu-
zanna Gajek, druga Mariola Antas , trzecia 
Urszula Lejawka.

Wśród mężczyzn na dystansie 10 km 
pierwszy był Tomasz Gawroński, drugi 
Michał Jamioł, trzeci Tomasz Iwan.  Na 
dystansie 20 km wśród kobiet najlepsza 
była Katarzyna Kmieć, druga Marta Ga-
jęcka, trzecia Marta Gołębiowska.  Na dy-
stansie 20 km mężczyzn najlepszy był Piotr 
Jaśtal, drugi Jakub Caban, trzeci Krzysztof 
Lipiński.

W zabezpieczeniu biegu zaangażowani 
byli: Komenda Powiatowa Policji w Jędrze-
jowie oraz Policjanci z Komisariatu Policji 
w Sędziszowie, Służba Ochrony Kolei Po-
sterunek w Sędziszowie, Ochotnicze Stra-
że Pożarne. Organizatorzy biegu zapewnili 
uczestnikom pomoc medyczną – karetka z 
Zakładu Opieki Leczniczej w Sędziszowie 
z obsadą medyczną z Miejskiego Ośrodka 
Zdrowia w Sędziszowie cały czas monito-
rowała co dzieje się na trasie biegu .

Po zakończeniu biegu wszyscy uczest-
nicy otrzymali medale. Zwycięzcy w kate-
gorii generalnej biegu otrzymali puchary 
i nagrody pieniężne, ufundowane przez 
Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Banku 
Spółdzielczego w Jędrzejowie Pana Ka-
mila Jałochę. Puchary otrzymały również 
zawodniczki i zawodnicy w kategoriach 
wiekowych za zajęcie pierwszego miejsca.

Dodatkową atrakcją, jak co roku było 
losowanie nagród ufundowanych przez 
sponsorów: Fabrykę Kotłów SEFAKO 
S.A. z Sędziszowa oraz właścicieli PSB 
Mrówka – Państwa Magdalenę i Bogusła-
wa Zbierańskich i Pana Piotra Pajdę firma 
MEGAMIX z Sędziszowa. 

VIII SĘDZISZOWSKI BIEG PO ZDROWIE 2021

W tym roku do rozlosowania były 2 ro-
wery, oczyszczacz powietrza, wyciskarka 
wolnoobrotowa, 3 kamerki samochodowe 
i zestaw garnków.

Rower górski ufundowany przez Pre-
zesa Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO 
S.A. Pana Jacka Borucińskiego otrzymał 
zawodnik z nr 40 – Osiński Adam, z kolei 
rower miejski ufundowany przez Magda-
lenę i Bogusława Zbierańskich otrzymała 
zawodniczka z nr 19 – Justyna Piec – Gło-
gowska.

Tradycją stało się, że najstarsza uczest-
niczka i najstarszy uczestnik Sędziszow-
skiego Biegu po zdrowie otrzymują drob-
ne upominki, fundatorem których w tym 
roku był Pan Piotr Pajda. 

Po zakończonym biegu na zawodni-
ków czekał posiłek regeneracyjny.

Jak co roku Pan Michał Pałka dostar-
czył pyszne bułki drożdżowe, które cie-
szyły się dużym uznaniem wśród zawod-
niczek i zawodników. 

Organizatorami VIII Sędziszowskiego 
Biegu Po Zdrowie był Burmistrz Sędziszo-
wa oraz 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędzi-
szowie.

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania dla sponsorów, bez których 
nie udałoby się zorganizować VIII Sędzi-
szowskiego Biegu po zdrowie w takiej for-
mie i z tak bogatymi nagrodami. Główny-
mi sponsorami byli:

1. Zarząd Świętokrzyskiego Banku 
Spółdzielczego w Jędrzejowie z Prezesem 
Kamilem Jałochą na czele,

2. Prezes Zarządu Fabryki Kotłów S.A. 
Pan Jacek Boruciński,

3. PSB Mrówka – Magdalena i Bogu-
sław Zbierańscy,

4. PHU MEGAMIX – Piotr Pajda,
5. PHUiT Michał Pałka
Dziękujemy funkcjonariuszom z Ko-

mendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, 
funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w 

Sport w Gminie Sędziszów
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Sędziszowie, funkcjonariuszom z Poste-
runku Służby Ochrony Kolei. Dziękujemy 
również druhom z Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Sędziszowa, Boleścic, Tarna-
wy, Swaryszowa, Klimontowa i Mstyczo-
wa.

Szczególne podziękowania składa-
my Komendantowi Miejsko-Gminnemu 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Sędzi-
szowie i zarazem Komendantowi Poste-
runku Ochrony Kolei Mirosławowi Nowa-

kowskiemu, Komendantowi Powiatowemu 
Policji w Jędrzejowie mł. insp. Tomaszowi 
Sołtysikowi oraz Komendantowi Komisa-
riatu Policji w Sędziszowie kom. Zbignie-
wowi Popczyk, a także Panu Andrzejowi 
Jupowiczowi, Panu Dariuszowi Wiekierze 
i pracownikom Gminy za pomoc w obsłu-
dze i zapewnieniu bezpieczeństwa uczest-
nikom VIII Sędziszowskiego Biegu po 
Zdrowie.

Do zobaczenia za rok.
OSIR

Takiego turnieju jeszcze nie było, przy-
szłe gwiazdy piłki nożnej rywalizowały w 
Sędziszowie.

8 i 9 maja na boisku Unii Sędziszów 
na Bazie TKR w Sędziszowie odbyły się 
zawody szkoleniowe zawodników z rocz-
nika 2009 , których organizatorem była 
Akademia Piłkarska Mam Talent z Krze-
szowic, wraz ze swoim działem skautingu 
pod nazwą APMT Polska. Na boisku mo-
gliśmy podziwiać młodych graczy m.in 
Legii Warszawa, Zagłębia Lubin, Cracovii 
Kraków, Zagłębia Sosnowiec, Beniaminka 
Krosno, Wisły Czarny Dunajec, Łódzkiej 
Akademii Futbolu, Wichru Kobyłka, Dru-
karza Warszawa i Barca Academy czyli 
drużyn słynących ze świetnego szkolenia 
młodzieży.

Grzegorz Krzysiak - były piłkarz Świ-
tu Krzeszowice, który obecnie pełni funk-
cję prezesa APMT, złożył serdeczne po-
dziękowania Dyrektorowi OSIR-u Panu 
Krzysztofowi Chmarukowi oraz Panu Ja-
nowi Wienckowi i całemu sztabowi Unii 
Sędziszów za rewelacyjne przygotowanie 
płyty boiska , świetną organizację i cu-
downe ugoszczenie drużyn.

Bardzo jesteśmy ciekawi, jakie będą 
piłkarskie losy tych młodych piłkarzy ,bo 
poziom prezentowanych przez nich umie-
jętności był naprawdę duży. Być może już 
za parę lat zobaczymy któregoś z nich na 
boiskach Polskiej Ekstraklasy – dodaje 
prezes Krzysiak

WIELKA PIŁKA W SĘDZISZOWIE  
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czyły się w akcję zorganizowaną przez 
Burmistrza Sędziszowa „Posprzątajmy 
swoją okolicę”. Gdy nadszedł dzień sprzą-
tania, dzieci pełne zapału, zaopatrzone w 
rękawiczki i odpowiednio oznaczone wor-
ki ruszyły w teren. Sprzątały teren wokół 
Żłobka. Zbierane śmieci były segregowane 
w workach, następnie wyrzucone do odpo-
wiednich pojemników na odpady. Dzieci 
uczestniczyły w sprzątaniu bardzo chętnie 
i z wielkim przejęciem. Mieszkańcy mia-
sta oraz przechodnie mieli okazję zoba-
czyć żłobkowiczów, którzy z uśmiechem 
zbierali napotykane „śmieci”. Głównym 
celem tej akcji było ukazanie dzieciom 
skutków zaśmiecania „świata”, wyjaś-
nienie konieczności ochrony środowiska, 
recyklingu. Mamy nadzieję, że w ten spo-
sób zdobyte doświadczenia zaowocują w 
przyszłości dobrymi ekologicznymi nawy-
kami.

Już po raz ósmy w niedzielę 13 czerwca 
2021 roku w Ośrodku Sportu  i Rekreacji 
w Sędziszowie odbył się VIII 8 – godzin-
ny Maraton Pływacki „Pływaj z OSiR-em” 
zorganizowany przez Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Sędziszowie, pod patronatem 
Burmistrza Sędziszowa Wacława Szarka. 
Zawody cieszyły się jak co roku dużym 
zainteresowaniem.

Celem maratonu było popularyzowanie 
pływania na długich dystansach, propago-
wanie sportu rekreacyjnego i pływackiego 
oraz promocja zdrowego trybu życia.

Dla uczestników został przygotowa-
ny poczęstunek, aby mogli w chwili od-
poczynku zregenerować siły do dalszego 
konkurowania.

Dla zawodników przygotowane zosta-
ły nagrody: 

– Puchary Burmistrza Sędziszowa Wac-
ława Szarka za przepłynięcie najdłuższej 
odległości w kategorii kobiet za pierwsze 
trzy miejsca. 

– Puchary Burmistrza Sędziszowa 
Wacława Szarka za przepłynięcie najdłuż-
szej odległości w kategorii mężczyzn, 
również za trzy pierwsze miejsca. 

– Puchar Dyrektora OSiR Pana Krzysz-
tofa Chmaruka dla najmłodszego uczestni-
ka. 

– Puchar Dyrektora OSiR Pana Krzysz-
tofa Chmaruka dla najstarszego uczestni-
ka.

Dla wszystkich uczestników – pamiąt-
kowe medale i dyplomy.

Końcowe rezultaty przedstawiały się 
następująco:

Najdłuższy dystans wśród kobiet po-
konały:

VIII 8 – godzinny 
Maraton Pływacki 

„Pływaj z OSiR-em”

I miejsce Sylwia Sokół, która pokonała 
dystans 5500 m

II miejsce Amelia Grabowska, która 
przepłynęła 1500 m

III miejsce Daria Janiec, która przepły-
nęła 700 m

Najdłuższy dystans wśród mężczyzn 
pokonali:

I miejsce Piotr Gołębiowski , który po-
konał dystans 13600 m

II miejsce Jakub Caban, który przepły-
nął 12500 m

III miejsce Aleksander Zagniński, któ-
ry przepłynął 10500 m

Najmłodszym uczestnikiem VIII 8-go-
dzinnego maratonu pływackiego była:

Daria Janiec, która przepłynęła 700 m.
Najstarszym uczestnikiem VIII 8-go-

dzinnego maratonu pływackiego była: 
Sylwia Sokół, która pokonała dystans 

5500 m.

Puchary, dyplomy i pamiątkowe me-
dale wręczył Dyrektor Ośrodka Sportu  i 
Rekreacji w Sędziszowie Pan Krzysztof 
Chmaruk.

Cieszymy się, że VIII 8 – godzinny 
Maraton Pływacki wzbudził duże zainte-
resowanie, łącznie przepłynęliśmy dystans 
90000 m , jednocześnie liczymy, że z roku 
na rok uczestników maratonu będzie coraz 
więcej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
rodzicom za bardzo duże wsparcie swo-
ich bliskich, którzy przez osiem godzin z 
ogromną determinacją pokonywali kolejne 
metry i kilometry. 

Wielkie brawa i podziękowania dla 
wszystkich uczestników, również dla tych, 
którzy nie mogli zostać na ceremonii wrę-
czenia pucharów, medali i dyplomów.

Do zobaczenia za rok.

Jak co roku, w dniu 22 kwietnia obcho-
dzimy Światowy Dzień Ziemi. Podczas 
tego niezwykłego wydarzenia, mamy do 
czynienia z licznymi akcjami i inicjaty-
wami, mającymi na celu poprawę losów 
naszej planety. 

Pamiętaj jednak, że o Ziemię warto 
dbać przez cały rok, a nie tylko dziś. Nie 
potrzeba ku temu żadnych wielkich przy-
gotowań ani inwestycji. Wystarczą drobne 
gesty, które przy ogólnoświatowej sile, 
mogą okazać się naprawdę wymierne w 
skutkach.  

Żłobek Samorządowy ,,Kraina Ma-
luszka, obchody Dnia Ziemi rozpoczął 22 
kwietnia. Dzieci uczyły się jak: segrego-
wać śmieci oglądały bajkę  edukacyjną 
,,Jak dbać o naszą planetę”, wykonały pra-
ce plastyczne z butelek pet oraz malowały 
farbami naszą planetę

Dnia 23 kwietnia nasze dzieciaki włą-

Dzień Ziemi w Żłobku



��RAZEM ZMIENIAMY GMINĘ SĘDZISZÓW - Lipiec 2021

Każdego dnia na całym świecie wi-
doczna jest niszczycielska moc człowie-
ka. Tempo wymierania gatunków roślin i 
zwierząt jest obecnie najszybsze w historii 
ludzkości. Widok ton śmieci, odpadów i 
plaga plastiku zalewająca nawet najdzik-
sze zakątki naszego globu nikogo już na-
wet nie szokuje.

Do czego zmierzamy? Dlaczego aż tak 
niszczymy naszą planetę, naszą przyrodę, 
naszą miejscowość, począwszy od najbliż-
szej okolicy w której żyjemy?

Nadszedł czas na konkretne działania! 
w myśl słów „słowa uczą – przykłady 
pociągają”, 22 kwietnia w Święto Ziemi 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Sędzi-
szowie na czele z Burmistrzem Wacławem 
Szarkiem, Sekretarz Gminy Małgorzatą 
Muzoł i Skarbnik Gminy Lucyną Nahaj-
czuk , wyposażeni w worki i rękawice roz-
poczęli akcję „Posprzątaj swoją okolice”

Idąc wzdłuż torów gminną drogą łączą-
cą miejscowości Gniewięcin i Klimontów 

 Weź przyjaciół i rodzinę
 posprzątajmy naszą gminę 

- podsumowanie

wyciągaliśmy z rowów różnorakie butelki, 
makulaturę, materiały budowlane, opony, 
sedes, wyrzucone worki ze zużytymi pie-
luchami, kilogramy wyrzuconych słoików. 
Skala problemu przeraziła wszystkich. To 
nie były „ śmieci” rzucone na szybko z ja-
dącego samochodu, to były wory specjal-
nie rzucone w krzaki i rowy. Najbardziej 
przykre było znalezienie wyrzuconych 
do rowu artykułów spożywczych, które 
mieszkańcy otrzymują w ramach wspar-
cia. 

Czy tak trudno w dzisiejszej dobie 
pozbyć się odpadów z domu w normalny 
sposób? Przecież wystarczy wystawić ko-
sze i śmieci są obierane. Nie wymaga to od 
nas większego wysiłku. Worki są oznaczo-

ne kolorami i wszystko jest bardzo czytel-
ne, papier - niebieski, plastik - żółty, szkło 
- zielony, odpady BIO - brązowy, czarny 
- odpady zmieszane.

W dwie godziny zebraliśmy ponad 70 
worków samych śmieci. Nie zrobiliśmy 
wiele, posprzątaliśmy jedną drogę z kilku-
dziesięciu w gminie, z kilkuset w powie-
cie, ale było warto!

Akcja „Posprzątaj swoją okolice” 
trwała do 8 maja i byliśmy szczęśliwi że 
tyle osób włączyło się w akcję, a okolice 
zamieniły się w czyste i piękne miejsca.

Mamy nadzieję że nasza akcja chociaż 
w niewielkim stopniu pokazała że razem 
możemy zrobić więcej. Dziękujemy za 
udział 

Pawłowice

Mieszkańcy 
Wsi 
Pawłowice

Mierzyn Mieszkańcy Wsi Mierzyn
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Urzędnicy Burmistrz i Sekretarz

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach

Boleścice

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1
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Od dnia 1 lipca 2021 roku każdy Właś-
ciciel lub Zarządca budynku będzie miał 
obowiązek złożenia deklaracji do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw. Obowiązek ustawowy zło-
żenia deklaracji o źródle ciepła i spalania 

paliw wynika z rozdziału 5a ustawy z 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 554). Obo-
wiązkowi zgłoszenia będą podlegać: sieć 
ciepłownicza, kocioł grzewczy na pali-
wa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący 
opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, 
drewno), kominek na paliwo stałe, ko-
cioł olejowy, gazowy podgrzewacz prze-
pływowy lub/i pojemnościowy, kominek 
gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica 
gazowa, promienniki gazowe, trzony ku-
chenne, piecokuchnie, kuchnie węglo-
we, pompy ciepła, instalacje ogrzewania 
elektrycznego oraz kolektory słoneczne 
do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją 

wspomagania ogrzewania. Deklarację bę-
dzie można złożyć drogą elektroniczną za 
pośrednictwem strony https://zone.gunb.
gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie 
Miejskim w Sędziszowie ul. Dworcowa 
20, 28-340 Sędziszów. Na wysłanie dekla-
racji właściciele będą mieli 12 miesięcy 
w przypadku budynków już istniejących.  
W przypadku nowo powstałych obiektów 
będzie to termin 14 dni od uruchomienia 
nowego źródła ciepła lub spalania paliw. 
Również przy wymianie źródła ciepła na 
nowe taką deklaracje właściciel musi zło-
żyć w terminie do 14 dni. Wzory deklara-
cji dostępne są również na stronie https://
sedziszow.pl w zakładce CEEB i w punk-
cie informacyjnym w siedzibie Urzędu po-
ziom -1.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 7 czerwca 2021 roku Gmina Sędziszów jako „Partner KSOW” podpisała  
z Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego umowę nr 12/ROW/2021 na realizację operacji: Organizacja konkursu 
pn. „Ziemniaczane historie a lokalna tradycja” podczas Festiwalu Ludowego w ramach:

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan operacyjny na lata 2020-2021

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020          
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II 
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację operacji kwota 9.000,00 zł.

Kto ma w obowiązku 
utrzymywanie rowów 

melioracyjnych?
lub

Czyim obowiązkiem jest 
utrzymywanie rowów 

melioracyjnych? 

Od 1 stycznia 2018 r. kwestię meliora-
cji reguluje art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 624 ze zm.), który stanowi, że utrzy-
mywanie urządzeń melioracji wodnych 
należy do zainteresowanych właścicieli 
gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte 
działalnością spółki wodnej działającej na 
terenie gminy lub związku spółek wodnych, 
w którym jest zrzeszona spółka wodna 
działająca na terenie gminy – do tej spółki  
lub tego związku spółek wodnych.

Zgodnie z art. 206 cytowanej wyżej 
ustawy jeżeli obowiązek, o którym mowa  
w art. 205, nie jest wykonywany, właści-
wy organ Wód Polskich ustala, w drodze 
decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych 
korzyści przez właścicieli gruntów, szcze-
gółowe zakresy i terminy wykonywania 
obowiązku utrzymywania urządzeń melio-
racyjnych. Obszary korzystnego oddziały-
wania urządzeń melioracyjnych powinny 
być uwidocznione w ewidencji urządzeń 
melioracji wodnych, prowadzonej przez 
właściwe miejscowo Zarządy Zlewni 
zgodnie z przepisem art. 196 ust.1 oraz art. 
240 ust. 4 pkt 15 ustawy Prawo wodne.

W przypadku dalszego niewywiązy-
wania się z obowiązku utrzymania obiek-
tów melioracji wodnych, sprawę powinien 
rozstrzygać sąd powszechny na podstawie 
przepisów Kodeksu postępowania w spra-
wach o wykroczenia.

Zasadnicze funkcje urządzeń meliora-
cji wodnych sprowadzają się do regulacji 
stosunków wodnych w celu polepszenia 
zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania 
jej uprawy oraz ochrony użytków rolnych 
przed degradacją. 

Właściciele gruntów powinni pamię-
tać, że aby urządzenia melioracji speł-
niały swoje zadania, nie wystarczy samo 
ich istnienie, muszą być utrzymywane w 
należytym stanie, oczyszczane w taki spo-
sób, aby zachowana była ich przepusto-
wość. Prace konserwacyjne powinny być 
prowadzone każdego roku – jesienią oraz 
wiosną w celu umożliwienia odpływu wód 
opadowych i roztopowych oraz w okresie 
letnim, w zakresie wykaszania roślinności 
porastającej koryta urządzeń. Utrzymanie 
polega na usunięciu przeszkód oraz zmian 
w odpływie wody, powstałych na jego 
gruncie wskutek przypadku lub działania 
osób trzecich, ze szkodą dla gruntów są-
siednich.

Niewywiązywanie się z tego obowiąz-
ku prowadzi między innymi do podtopień i 
zalewania posesji, a zarośnięte i zamulone 

rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru 
wód, przez co tworzą się zastoiska powo-
dujące podtapianie przyległych gruntów. 
Problemem są nie tylko zamulone i za-
rośnięte rowy melioracyjne, ale również 
celowe ich niszczenie, zasypywanie i za-
śmiecanie. 

Z uwagi na powyższe, przypomina 
się o konieczności corocznej konserwacji 
urządzeń melioracyjnych, w szczególności 
rowów i rurociągów drenarskich, w zakre-
sie:

• wykaszania i wygrabiania skarpwykaszania i wygrabiania skarp 
rowów,

• odmulania dna koryt rowów,odmulania dna koryt rowów,
• utrzymywania drożności wylo-utrzymywania drożności wylo-

tów rurociągów drenarskich,
• oczyszczania osadników studnioczyszczania osadników studni 

drenarskich zlokalizowanych na trasie ru-
rociągów melioracyjnych. 
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W związku z pismem Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 28-05-2021 r. nr 
IR.III.700.54.2021 Burmistrz Sędziszo-
wa uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 
13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) w lasach 
wszystkich form własności, w tym także  
w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, 
rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w 
cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opraco-
wania pod nazwą „Wykonanie Wielkoob-
szarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kra-
ju w latach 2020–2024”.

Celem opracowania jest określenie, a na-
stępnie monitorowanie stanu lasów w Polsce  
oraz tempa i trendu zachodzących w nich 

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu  
w kraju w latach 2020-2024

zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wy-
korzystywane wyłącznie dla celów sta-
tystycznych, które poza dostarczaniem 
danych o lasach polskich dla sprawozdaw-
czości krajowej i międzynarodowej, ban-
ku danych o lasach, będą również służyły 
formułowaniu, realizacji i ocenie polityki 
leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-let-
niego cyklu obejmą 20% powierzchni 
lasów. Polegają na pomiarach i obserwa-
cjach na stałych powierzchniach próbnych 
zakładanych w tzw. traktach rozmieszczo-
nych w sieci 4x4 km.

Prace związane z realizacją tego przed-
sięwzięcia są wykonywane przez Przed-
siębiorstwo Państwowe Biuro Urządzania 

Lasu i Geodezji Leśnej (oddział m.in. w 
Krakowie).

W związku z powyższym, uprzejmie 
proszę właścicieli lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa o umożliwienie 
pracownikom wyżej wymienionego przed-
siębiorstwa:

• wstępu na teren lasów�wstępu na teren lasów�
• założenia w lasach powierzchnizałożenia w lasach powierzchni 

próbnych według zasad określonych w In-
strukcji wykonywania wielkoobszarowej 
inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej  
przez Ministra Środowiska w miesiącu 
kwietniu 2020 roku�

• dokonywania cyklicznych pomia-dokonywania cyklicznych pomia-
rów na tych powierzchniach.

23 czerwca na Bazie TKR odbyła się 
pierwsza po pandemii plenerowa impreza 
„Wianki 2021”  Inicjatorkami tego piękne-

Wiły 
wianki 
w Sędziszowie

go wieczoru były Panie ze Stowarzyszenia 
„Rynek”. Na jego realizację panie pozy-
skały dofinansowanie z Lokalnej Grupy 
Działania Ziemia Jędrzejowska „Gryf”. 
Podczas imprezy każdy znalazł cos dla 
siebie � najmłodsi bawili się na dmucha-
nym palcu zabaw, starsi podrygiwali przy 
muzyce Kapeli Helios, dziewczęta wiły 
wianki z polnych kwiatów, a mężczyźni 
rozpalali wielkie ognisko. Na wszystkich 
czekał pyszny poczęstunek , kiełbaska, 
młoda kapusta, wata cukrowa i popcorn. 
Punktem kulminacyjnych wieczoru było 
tradycyjne obtańczenie ogniska i puszcza-
nie wianków na zalewie. Niejedna panna 
zmoczyła nogi, aby jak najdalej rzucić 
wianek, który zgodnie z tradycją miał wy-
łowić przyszły narzeczony.
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„To był cudowny wieczór, brakowa-
ło nam wspólnych spotkań przerwanych 
przez pandemię, cieszę się że możemy się 
dzisiaj bawić i kultywować stare ludowe 
tradycje związane z obchodem nocy świę-
tojańskiej, bardzo dziękuję paniom ze Sto-
warzyszenia Rynek za ogrom pracy jaką 

włożyły w przygotowanie, mam nadzieje 
że to początek plenerowych spotkań”- do-
daje burmistrz Sędziszowa Wacław Sza-
rek

W imieniu organizatorów Stowarzy-
szenia Rynek, Burmistrza Sędziszowa, Sa-
morządowego Centrum Kultury w Sędzi-

szowie bardzo dziękujemy Paniom z Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy za 
pomoc i włączenie się w konkurs na naj-
ładniejszy wianek.

Do zobaczenia za rok.
K.G

To był bardzo miły dzień dla strażaków 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mstyczo-
wie . 20 maja 2021 r. druhowie otrzymali 
od Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transpor-
tu Sanitarnego w Kielcach - Pani Marty 
Solnicy piękny prezent - samochód marki 
Mercedes-Benz Sprinter z 2011 r. który do 
niedawna służył jako karetka pogotowia.

Ambulans jest w bardzo dobrym stanie 
technicznym, po dostosowaniu do straża-
ckich wymogów zastąpi używany dotych-
czas przez druhów OSP wysłużony samo-
chód Volkswagen z 1976 roku. Druhowie 
nie kryli radości i zapewniali ,że nie mogą 
się już doczekać pierwszego wyjazdu no-
wym autem.

„Taki samochód na pewno usprawni 
naszą jednostkę i będzie służył mieszkań-
com, bardzo dziękujemy za tak piękny 

OSP Mstyczów ma 
nowy samochód

pojazd, będziemy o niego dbać”- mówił 
podczas przekazania auta Naczelnik OSP 
Mstyczów - Marek Kozendra

Radości z pozyskania nowego samo-
chodu nie krył także Burmistrz Sędzi-
szowa Wacław Szarek „Jesteśmy bardzo 
wdzięczni za tak piękny samochód dla 
naszych druhów, serdecznie dziękujemy 

Pani Dyrektor Marcie Solnicy i Z-ca Dy-
rektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 
Panu Ryszardowi Bedli za wsparcie i cu-
downą współpracę. To już trzeci samochód 
przekazany dla straży w naszej gminie. Po-
przednie zostały odpowiednio dostosowa-
ne i służą w jednostkach OSP Tarnawa i 
OSP Borszowice”- dodaje Burmistrz
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maszynami rolniczymi np. na dachach pojazdów, na przyczepach, 
na balotach, na ramach urządzeń, czy dyszlach.

Wycieczka do lasu
Planując swoją wycieczkę, należy pamiętać, że człowiek w 
lasach jest gościem. W lesie należy zachować ciszę, by nie 
płoszyć zwierząt. Należy sprzątać po sobie i zabrać ze sobą 
śmieci, biwakować i rozpalać ogień tylko w miejscach do 
tego przeznaczonych. Niech wycieczka do lasu pozostanie dla 
nas niezapomnianą przygodą, natomiast dla przyrody nasza 
obecność niech pozostanie niezauważalna. 

Wychodząc z domu
Należy pamiętać by: dokładnie zamykać drzwi i okna, 
informować domowników o swoim wyjściu oraz przewidywanej 
godz. powrotu, jako trasę przemarszu wybierać miejsca dobrze 
oświetlone, ruchliwe, unikając bezludnych skrótów, unikać 
jeżdżenia autostopem.

Niezależnie od tego gdzie jesteś i co robisz, ważnym dla 
Twojego bezpieczeństwa jest znajomość odpowiednich 
numerów alarmowych. W niektórych przypadkach taka 
wiedza może decydować o życiu i śmierci. 

Drogi Seniorze
Niekiedy wydaje nam się, że właśnie nadarza się okazja do 
zrobienia „interesu życia”, zakupu czegoś po „atrakcyjnej 
cenie”, pomocy komuś bliskiemu poprzez „udzielenie szybkiej 
pożyczki” lub uiszczenia opłat dzięki pojawiającym się w 
domu „urzędnikom”, „inkasentom” lub „pośrednikom”, którzy 
okazują się zwykłymi oszustami – BĄDŹ ROZWAŻNY I NIE 
DAJ SIĘ OSZUKAĆ

ŻYCZYMY SZCZĘŚLIWYCH POWROTÓW 
Z KAŻDYCH WAKACJI!!!

Wakacje to upragniony i wymarzony czas relaksu, zabawy, 
aktywności i drobnego szaleństwa. Korzystając z wakacyjnych 
przyjemności, nie zapominajmy jednak o zasadach bezpiecznego 
wypoczynku, by powrót z wakacji był równie radosny, jak ich 
początek.

Nad wodą
Planując wypoczynek należy wybierać miejsca strzeżone, 
a decydując na kąpiel, stosować się do poleceń ratownika. 
Nie wolno wbiegać do wody rozgrzanym, skakać do wody w 
nieznanych miejscach, nie pływać po alkoholu oraz bezpośrednio 
po posiłku. Brawura i przecenianie swoich umiejętności, 
pozostawianie dzieci bez odpowiedniej opieki oraz skoki do 
wody „na główkę” są najczęstszymi przyczynami utonięć.

W górach
Wybierając się w podróż po górskich szlakach należy zaopatrzyć 
się w dobre buty i ubranie adekwatne do panujących warunków 
atmosferycznych zakładając, że pogoda może w każdej chwili 
się zmienić. Ponadto należy pamiętać, by przed wyruszeniem 
na wycieczkę oraz w jej trakcie sprawdzać prognozę pogody, 
a także zapoznać się z mapą terenu. Nie należy zbaczać z 
wyznaczonych szlaków oraz mieć w telefonie zapisany nr 
najbliższych placówek TOPR/GOPR.

Na wsi
Nie należy wykonywać prac rolnych, a przy tym zezwalać 
dzieciom na zabawę na polu w pobliżu wykonywania oprysków, 
prac kombajnu itp. Warto zastanowić się, czy zawsze dbamy o 
bezpieczeństwo swoich bliskich zezwalając im na przewożenie 

Bezpieczne wakacje
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Strażacy z Gminy Sędziszów włączyli 
się do akcji #100 drzew na obchody 100-
lecia Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej. 

Nie ma piękniejszego pomnika pamię-
ci niż drzewo. Dobrze wiemy, że są one 
podstawą systemu podtrzymującego życie, 
wytwarzają czysty tlen, zatrzymują wodę 
oddając ją do atmosfery, zmniejszają zagro-
żenia powodziami, łagodzą skutki suszy a 
przede wszystkim pochłaniają ogromne ilo-
ści dwutlenku węgla. Jednak drzewo posia-
da również  symbolikę, głęboko wrośnięte 
korzenie interpretować można jako mocne 
i silne strażackie wartości przekazywane 
od wielu pokoleń. Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP od 100 lat buduje 
wspólnotę i przekazuje szlachetne tradycje 
na których  opierają się współczesne jed-
nostki.  Warto włączyć się do tak pięknej 
i wartościowej akcji uhonorowania Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej, jednocześnie dba-
jąc o środowisko. Gdyby każda jednostka 
Ochotniczych Straży Pożarnych posadziła 

100 drzew na 100 lat Związku OSP

po 100 drzew razem byłby ich ponad 1 600  
000. Strażacy z Gminy Sędziszów wraz z 
burmistrzem Wacławem Szarkiem już wy-
konali zadanie  i do gminnego krajobrazu 
dołączyło 100 pięknych miododajnych lip. 

Drzewka zostały posadzone przy budynku 
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie oraz 
przy strażnicach na terenie naszej gminy. 
Ten piękny gest będzie pamiątką dla przy-
szłych  strażackich pokoleń.

K.G
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Okrutny czas II Wojny Światowej 
coraz bardziej oddala się w przeszłość, a 
wraz z nim odchodzą jego bohaterowie. 
Każde życie kiedyś się kończy. Komba-
tantów – żywych świadków historii na-
rodu i jego heroicznej walki o wolność 
Ojczyzny systematycznie ubywa. 

Z żalem zawiadamiamy że w wieku 
99 lat, w dniu 20 marca 2021 r. zmarła 
ś.p. Barbara Kulawik - członek Świa-
towego Związku Żołnierzy AK. Uro-
czystość pogrzebowa miała miejsce na 
cmentarzu w Oliwie w dniu 27 marca 
2021 r. 

Ś.p. Barbara Kulawik od lat mieszka-
ła w Gdańsku, ale dziesiątkami lat zwią-
zana była z naszą gminą, za przyczyną 
lat życia spędzonych w Sędziszowie w 
czasach II wojny. 

Urodziła się i mieszkała z rodzicami 
w Strzemieszycach. Po wkroczeniu armii 
niemieckiej w 1939 roku życiowe ścieżki 
skierowały ją do rodziny w Sędziszowie. 

Barbara 
Kulawik

Tu podjęła pierwszą pracę sklepikarki  
w kiosku na dworcu PKP . W Sędzi-
szowie poznała przyszłego męża Jana 
Kulawika ps. „Orlik” - członka siatki 
AK na stacji kolejowej. W niedługim 
czasie włączyła się w działania wal-
ki z okupantem jako łączniczka ogniw 
AK. Zaprzysiężona przyjęła pseudonim 
„SZAROTKA”. Pod koniec 1943 roku 
małżonkowie powitali na świecie syna. 
Życie rodzinne nie trwało długo. W 
marcu 1944 roku „Orlik” został aresz-
towany przez gestapo i parę dni później 
rozstrzelany za murem cmentarnym  
w Jędrzejowie. Ś.p. Barbara swojego uro-
dzonego syna wychowywała już sama. 
W 1945 roku po ustaniu działań wojen-
nych na naszym terenie ekshumowała 
zwłoki męża z Jędrzejowa na cmentarz  
w Swaryszowie. 

Zawsze widzieliśmy p. Barbarę w 
towarzystwie swojego syna, dniu rocz-

 Barbara Kulawik ps. „Szarotka”  porucznik żołnierz AK

nicowych uroczystości na cmentarzu 
Ofiar Egzekucji z 17 sierpnia 1944 roku 
w Swaryszowie – przy grobie swojego 
męża. W 2012 roku była jedną z osób 
odsłaniających pomnik poświęcony po-
mordowanym. 

Pozostawiła nam w spuściźnie spisa-
ne wspomnienia nazwane „Moje wspo-
mnienia z lat 1941-1945 pisane na 
gorąco, ale z melancholijnym dystan-
sem” – które czyta się jednym tchem. 
W piękny, ciepły i skromny sposób 
opisuje swoje przeżycia z tych najtrud-
niejszych lat swojego życia - poświę-
cone wielkiej miłości do ukochanego 
i bólu po jego utracie oraz fakty zwią-
zane z działaniami siatki AK na węź-
le kolejowym. Zmarła przekazała nam 
zgodę do ich publikacji, co stanie się  
w niedługim czasie.

Nie ma Jej z nami , ale pozostanie na 
zawsze w naszych myślach i sercach. 

W dniu 18 czerwca 2021 odszedł na wieczną wartę Eu-
geniusz Brożek. Urodzony w 1947 roku we wsi Przełaj ar-
tysta, spoczął na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Był 
powszechnie rozpoznawalnym mieszkańcem Gminy Sę-
dziszów, zawsze pogodnym ,uśmiechniętym i życzliwym 
dla swoich przyjaciół, sąsiadów, znajomych.

Eugeniusz Brożek to również znany artysta malarz – 
ikona sztuki ludowej określanej mianem „naiwnej”. Miał 
odwagę malować inaczej. Nie naśladował rzeczywisto-
ści ale kreował ją według własnej wyobraźni. Inspirację 
czerpał z obyczajowości i tradycji wsi oraz treści Biblii. 
Był ambasadorem kraju w malarstwie nazywanym „pry-

Eugeniusz Brożek

„Wspomnienie jest formą spotkania” 
Khalil Gibran
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mitywizmem”. Jego twórczość jest 
dobrze znana w kraju i poza jego gra-
nicami. Obrazy Eugeniusza Brożka 
znajdują się w zbiorach: Muzeum Et-
nograficznego w Warszawie, Krakowie 
i Toruniu, w Muzeum Narodowym w 
Kielcach, w Muzeum Okręgowym w 
Radomiu, w Muzeum sztuki Ludowej w 
Otrębusach, w Izbie Regionalnej Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Kielcach. 
Zdobią salony licznych prestiżowych 
galerii i kolekcji prywatnych w Austrii, 
Australii, Francji, Holandii, Belgii, 
Szwajcarii, Niemczech, Stanów Zjed-
noczonych Ameryki. Mimo tak szero-
kiego uznania i sławy ś/p Eugeniusz był 
mocno związany ze swoimi korzeniami 
.Prezentował swoja sztukę w ramach 
udziału delegacji Gminy Sędziszów na  
Międzynarodowych Targach Sztuki, Fe-
stiwalu Ludowym w Sędziszowie.

 Za swoją twórczość został uhonoro-
wany wieloma nagrodami i wyróżnie-
niami. Najważniejsze z nich to: Nagroda 
im. Oskara Kolberga, Srebrny Medal 
„Gloria Artis”, Medal „ARS POPULI”, 
nagroda Marszałka Województwa Świę-
tokrzyskiego za Zasługi w Rozwoju 

Kultury, Złoty Gryf Powiatu Jędrzejow-
skiego, medal „Zasłużony dla Gminy 
Sędziszów”.

Żegnamy Cię Eugeniuszu słowa-
mi Wisławy Szymborskiej: „Umarłych 

Kalendarz 
uroczystości 2021

 
1. Spotkanie z Seniorami - 

Baza TKR  24.07
godz 17�00

 2. 77 rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego 

01.08 - godz.17:00 
- pomnik przy SCK

 3. 77 rocznica pacyfikacji 
Swaryszowa 

– cmentarz w Swaryszowie 21.08. 
godz. 15:00

4. Dożynki w Krzcięcicach 22.08

 5. 30-lecie nadania praw 
miejskich dla Sędziszowa 10.09

 6. Dni Sędziszowa 11.09

 7. Festiwal Ludowy 12.09

Dni Sędziszowa  
Piotra – Pawła biją dzwony 
Od Alberta słychać granie  
Święto miasta Sędziszowa 
Bawcie się 
sędziszowianie!    

Miasto młode i urocze 
Oświetlone neonami 
Do zabawy nas zachęca 
Bawcie się 
sędziszowianie!  

Wypiękniało wiejskie miasto 
Z kolejarskim rodowodem 
Dobrą pracą władz staraniem 
Dumni są  
sędziszowianie ... 

Długoletni burmistrz miasta 
Sławę wdzięczność ludzi zyskał 
I powszechne miłowanie 
Wdzięczni są  
sędziszowianie …  

Biją dzwony Piotra – Pawła 
Od Alberta słychać granie 
Gród Wacława dziś świętuje 
Bawią się 
sędziszowianie!

Czerwiec 2021

Słońce radośnie przygląda 
się ziemi

Słabną złowieszcze 
pandemiczne cienie

Kwitną Kupały zielone 
paprocie

Koronawirus wyraźnie w 
odwrocie

A ludzie Panie są 
uszczęśliwieni!

OTTO
 NOWE
limeryki

wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią 
im się płaci”. 

Cześć ich pamięci. 
Samorząd Gminy Sędziszów
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W ostatnim (świątecznym) 
wydaniu Naszej Gazety 

przekazaliśmy Państwu mieszankę 
nasion bylinowych miododajnych 

kwiatów polnych zarówno na 
tereny suche, jak i wilgotne.  

Dziękujemy za zdjęcia Waszych 
kwietnych łąk, zagajników czy 

balkonowych kwietników.
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