
Nr 3 (125) • Listopad 2021 • Nakład 800 szt. • ISSN 1733-0173 • www.sedziszow.pl

NUMER

BEZPŁATNYBezpłatny monitor samorządowy gminy Sędziszów

nasza GAZETA
SĘDZISZOWSKA



� RAZEM ZMIENIAMY GMINĘ SĘDZISZÓW - Listopad 2021

Szanowni Państwo!
11 grudnia 1989 roku Rada Ministrów 

Uchwałą Nr 163, podjęła decyzję o utworze-
niu miasta Sędziszów w województwie kie-
leckim. Uchwała podpisana przez Premiera 
Rządu Tadeusza Mazowieckiego weszła w 
życie z dniem 1 stycznia 1990 roku. Nadanie 
praw miejskich nastąpiło podczas uroczystej 
sesji Gminnej Rady Narodowej w Sędziszo-
wie, 14 lutego 1990 roku. Akt nadania odebra-
li Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej 
Rajmund Palimąka oraz Naczelnik Gminy Ta-
deusz Latkowski. Rok 1990 był szczególnym 
dla rozwoju samorządności w Polsce. W nie-
dzielę 27 maja 1990 roku, po raz pierwszy po 
II wojnie światowej przeprowadzono w Pol-
sce, pierwsze, w pełni wolne demokratyczne 
wybory do rad gmin. Dziś, Polska podobnie 
jak największe kraje Europy, ma samorządy 
gminny, powiatowy i wojewódzki spełniające 
wymogi ratyfikowanej w całości przez nasz 
kraj Europejskiej Karcie Samorządu Teryto-
rialnego.

Wybierani od 19 lat w wyborach bezpo-
średnich wójtowie, burmistrzowie, prezydenci 
miast mają, z jednej strony silną władzę wyko-
nawczą a z drugiej wielką odpowiedzialność. 
Przypisuje im się zarówno sukcesy odnoszone 
przez samorząd jak również obarcza najwięk-
szą odpowiedzialnością za jego niepowodzenia. 
Początki samorządu były trudne, ale entuzjazm 
z jakim był tworzony spowodował, że po 30 
latach możemy śmiało powiedzieć, że reforma 
ustrojowa przyniosła pozytywne wyniki.

Dzięki tym zmianom lokalna wspólno-
ta może decydować o kierunkach rozwoju 
swoich „małych Ojczyzn”. Może cieszyć się 
z realizacji planów oraz wyciągać wnioski z 
niepowodzeń.

Szanowni Państwo!
30 lat temu Sędziszów był niewielką osa-

dą. Ale już wtedy był otwarty na nowe wy-
zwania i na rozwój. 6 września 1966 roku na 
stację Sędziszów wjechał pierwszy pociąg 

elektryczny. W tym dniu nastąpiło również 
otwarcie Domu Kultury Kolejarza. Za torami 
powstawał Stadion Sportowy Klubu „UNIA”.

Dogodne połączenia kolejowe przesą-
dzają o budowie w latach 1971-1974, Sę-
dziszowskiej Fabryki Kotłów „SEFAKO” 
Powstanie Fabryki Kotłów Sefako, rozwój 
węzła PKP było motorem dynamicznego roz-
woju. Powstawały nowe miejsca pracy, które 
przyciągały do Sędziszowa ludzi z całej Polski. 
Wielu z nich na stałe osiedliło się w naszym 
mieście czy gminie To spowodowało koniecz-
ność budowy nowych domów i tak powstało 
osiedle Na Skarpie a później osiedle Sady. Za-
częło przybywać mieszkańców, w większości 
młodych rodzin. więc ówczesne władze gmi-
ny zaczęły budować niezbędną infrastrukturę: 
oczyszczalnię ścieków,kanalizację, drogi. Po-
wstało przedszkole, ośrodek zdrowia. Druga 
połowa lat 70-tych to okres szybkiego rozkwitu 
GS „SCH”. Powstaje Dom Handlowy (aktual-
nie mieści się w nim market Lewiatan) piekar-
nia, masarnia, rozlewnia wód, bar Zacisze. Ten 
ostatni, przetrwał trudne czasy i w zmienio-
nej formule prawnej, funkcjonuje do dzisiaj. 
W tym okresie powstał również Bank Spół-
dzielczy, a siedziba gminy została przeniesio-
na do nowego budynku. Dla mieszkańców no-
wych osiedli, niezwykle ważny był rok 1985. 
Wtedy to w Kurii Biskupiej w Kielcach zapad-
ła decyzja o budowie na osiedlu Sady Kościo-
ła. Wtedy też oddano do użytku wiadukt nad 
torami, powstał stadion sportowy 

To też okres, gdy w środowisku Sędziszo-
wa zaczęła kiełkować myśl o ubieganiu się o 
prawa miejskie. Był to kilkuletni proces wy-
magający dużego zaangażowania wielu osób, 
proces uwieńczony sukcesem 

Udało się! Od 30 lat Sędziszów jest mia-
stem i jest ono naszą dumą. Mieszkańcy mogą 
powtarzać słowa piosenki „to moje miasto w 
którym mieszkam już od lat…” Nie sposób 
wymienić wszystkiego co zostało zrobione 
w minionym 30-leciu. Większość zmian wi-
doczna jest gołym okiem. Proszę pozwolić, że 
wymienię te najistotniejsze, te dzięki którym 
każdemu z nas, bez względu na wiek, żyje się 
tutaj lepiej:

• Już w 1994 roku zakończyliśmy budowę 
I etapu nowoczesnego składowiska odpadów 
komunalnych

• Rok później wprowadzono na terenie 
całej gminy i miasta selektywną zbiórkę od-
padów – 100 kompletów pojemników zostało 
sfinansowane przez Europejski Fundusz Roz-
woju Wsi Polskiej. Równolegle z tym w szko-
łach prowadzona była edukacja ekologiczna,

• W 1997 roku przeprowadzono wg najno-
wocześniejszych metod rekultywację starego 
(tzw. dzikiego) składowiska odpadów w Tar-
nawie.

Za całokształt działań w zakresie ochro-
ny środowiska otrzymaliśmy w 1995 roku 
główną nagrodę z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w konkursie na 
zagospodarowanie odpadów na terenach 
wiejskich. Było to 500 tys., które zosta-
ły przeznaczone na poprawę infrastruktury. 
W szkołach w Tarnawie, Mstyczowie oraz 
w urzędzie gminy zainstalowano biologicz-
ne oczyszczalnie ścieków a szkoły posiadały 
ogrzewanie ekologiczne (elektryczne, olejo-
we). Systematycznie modernizowano oświet-

lenie uliczne. Na terenie całej gminy, już wte-
dy przebudowano punkty zapalania instalując 
cyfrowe programatory astronomiczne. Te 
działania spowodowały, że w ocenie Komisji 
Wojewody Gmina Sędziszów znalazła się w 
10 najbardziej czystych gmin.

Kolejny ważny rok to rok 1991. Gmi-
na przejmuje prowadzenie szkół. Stało 
się to 5 lat wcześniej niż nałożony na sa-
morządy obowiązek ich prowadzenia. 
Od razu rozpoczynają się prace poprawiające 
ich stan:

• Rozbudowa obiektów szkolnych na ba-
zie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie 
poprzez oddanie 12 nowych sal lekcyjnych, 
budowa boisk sportowych,

• Budowa Szkoły Podstawowej w Tarna-
wie i Zielonkach,

• Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego
• Prace remontowe w pozostałych placów-

kach.
Te trudne i odważne decyzje pozwoliły na 

systematyczne poprawianie stanu infrastruk-
tury edukacyjnej a prze to stworzyły naszym 
dzieciom i młodzieży dobre warunki do roz-
woju.

W roku 1994 Gmina przejmuje od PKP 
Dom Kultury Kolejarza oraz budynek po 
przedszkolu kolejowym. To też były trafne de-
cyzje i bardzo potrzebne społecznie. Pozwoli-
ły na inwestowanie w obiekty, dzięki czemu 
mogliście Państwo dziś uczestniczyć w otwar-
ciu po termomodernizacji budynku Samorzą-
dowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II. 
To jedna z naszych perełek.

Wszyscy wiemy jak bardzo ważną rolę 
spełnia Środowiskowy Dom Samopomocy 
stworzony w budynku po kolejowym przed-
szkolu. Powstał w 1998 roku i do dziś zapewnia 
profesjonalną opiekę osobom z przewlekłymi 
zaburzeniami psychotycznymi, zapewniając 
im nie tylko opiekę ale pełne uczestnictwo w 
życiu społecznym.

W roku 2006 została wybudowana Baza 
Turystyczno-Rekreacyjna, na terenie której 
dziś jesteśmy, a w 2010 roku powstał Kom-
pleks Sportowo-Rehabilitacyjno-Edukacyjny.

Ostatni raz świętowaliśmy 25 urodziny 
naszego miasta, było to 8 października 2015 
roku. To już 5 lat czy może tylko 5 lat temu?

Pozwólcie, Drodzy Goście, że opowiem 
co w tym czasie się wydarzyło …

Cały czas czynimy starania o pozyskiwa-
nie środków zewnętrznych na inwestycje. To 
środki z UE pozwoliły nam, w minionym pię-
cioleciu sfinalizować:

• Budowę oczyszczalni ścieków 
(19.445.905,18) ze 150 kw instalacją fotowol-
taiczną 

• Budowę kanalizacji sanitarnej 
(6.895.486,99)

• Instalację systemu odnawialnych źródeł 
energii (10.198.804,23)

• Wybudowanie żłobka „Kraina Malusz-
ka” (4.647.318,85)

• Rozbudowa budynku urzędu miejskiego 
(8.720.775,00)

• Modernizacja infrastruktury edukacyjnej 
wraz z doposażeniem w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących Nr 1 oraz w Szkole Podstawo-
wej Nr 2 

• Termomodernizacja SCK im. JPII. Dziś 
mogliśmy uczestniczyć w otwarciu obiektu, 
który otrzymał nowe oblicze nie tylko pod 
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względem estetyki ale przede wszystkim funk-
cjonalności (4.212.159,69)

• Niezwykle ważne zadanie to także 
termomodernizacja osiedla Drewnianego 
(2.321.949,60)

• Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Zdrowia

• Budowa dróg i chodników to kolejny 
bardzo ważny temat. W minionym pięcioleciu 
w mieście wybudowano 8 km.chodników,, 36 
km dróg asfaltowych, 21 km dróg tłucznio-
wych, wiele parkingów, w tym z miejscami 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

• Budowa i rozbudowa placów zabaw, si-
łowni zewnętrznych, świetlic wiejskich.

Jak już mówiłem wcześniej, ochrona śro-
dowiska była dla nas zawsze zadaniem priory-
tetowym. Mamy świadomość, że nieodłącznie 
jest związana ze zdrowiem naszych mieszkań-
ców. Ostatnie 5 lat, to:

• Poprawa czystości powietrza poprzez 
montaż kolektorów słonecznych, tak na pry-
watnych domach jak i obiektach użyteczności 
publicznej (Przedszkole, Zakład Opiekuńczo 
Leczniczy, Szkoła w Boleścicach). Na budyn-
kach OSiR została zamontowana instalacja fo-
towoltaiczna. W efekcie bardzo spadł poziom 
gazów cieplarnianych.,

• Zamontowanie zestawu pomiarowego 
powietrza

• Wymiana opraw oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne LED (1.285.464,00) w 
wyniku czego zużycie energii elektrycznej 
zmniejszyło się o ponad 50%. Poprawiła się 
też jakość powietrza oraz bezpieczeństwo na 
drogach.

• Kolejny montaż na prywatnych domach 
270 instalacji fotowoltaicznych i na 135 ko-
lektorów słonecznych. Łączne nakłady na ten 
cel to ponad 11 mln zł.

Wszystkich potrzeb i problemów nie spo-
sób rozwiązać w kilka lat, tym bardziej, że gdy 
jedne rozwiążemy, pojawiają się kolejne. Mia-
sto ciągle się rozwija stawiając przed władza-
mi oraz mieszkańcami kolejne wyzwania. jed-
nym z nich jest zatrzymanie w mieście ludzi 
młodych. Chcemy stworzyć im jak najlepsze 
warunki do życia, wychowywania dzieci, re-
alizowania swoich planów i marzeń. Stąd cią-
głe inwestowanie w opiekę żłobkową, wycho-
wanie przedszkolne i edukację. Mamy piękne 
warunki do rozwoju sportu i rekreacji oraz 
uzdolnień artystycznych. Na bieżąco dbamy o 
poprawianie komfortu życia dużych i małych 
sędziszowian. Piękne i bezpieczne place za-
baw, zewnętrzne siłownie zachęcają do aktyw-
nego wypoczynku. W najbliższej przyszłości 
zaproponujemy młodym mieszkańcom miasta 
i gminy piękne mieszkania, których budowę, 
w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkanio-
wej, wkrótce rozpoczniemy.

Z nie mniejszą troska myślimy o osobach 
starszych, niepełnosprawnych. Każdy może 
znaleźć u nas przestrzeń i warunki do roz-
woju, na miarę swoich możliwości. Na stałe 
wpisała się już w przestrzeń miasta i gminy 
działalność Zakładu Opiekuńczo Lecznicze-
go, Środowiskowego Domu Samopomocy, 
Spółdzielni Socjalnej „Przysmak”. Wszyscy 
potrzebujący wsparcia znajdą go w MGOPS. 
Aby wykorzystać ogromny potencjał drze-
miący w naszych seniorach, 29 lipca tego 
roku udostępniliśmy do ich dyspozycji pięk-
ny Klub Seniora. Znajdą tam również miej-

sce do swojej działalności organizacje po-
zarządowe funkcjonujące w naszej gminie.  
Proszę pozwolić, że poświęcę im trochę wię-
cej uwagi. Spełniają bowiem niezwykle ważną 
rolę w samorządzie, uzupełniając jego działa-
nia.Prowadzą bardzo różnorodną i bardzo po-
trzebną działalność. To: 4 Fundacje, 12 Stowa-
rzyszeń, 6 Związków, 3 Kluby sportowe, 19 
KGW, 14 OSP. Nie sposób omówić dziś ich 
szczegółowej działalności. Jedno jest pewne – 
są nam wszystkim bardzo potrzebne i wszyst-
kim za tę działalność serdecznie dziękuję.

Nie byłoby rozwoju bez funkcjonujących 
w mieście i gminie zakładów pracy. To tam 
nasi mieszkańcy znajdują zatrudnienie, a za-
kłady płacąc podatki pozwalają na realizowa-
nie zadań przez gminę. Ciągle największym 
pracodawcą jest Fabryka Kotłów SEFAKO 
S.A. zatrudniająca 1000 osób. Dynamicznie 
rozwija się Palko.- 104 pracowników i sta-
bilnie od lat funkcjonuje Zakład Przemysłu 
Drzewnego.

W 2018 roku firma Gaspol S.A. wybudo-
wała na powierzchni 9,5 ha trzeci pod wzglę-
dem wielkości w naszym kraju terminal prze-
ładunkowy gazu z najnowocześniejszą roz-
lewnią w Polsce i Europie. Terminal realizuje 
szereg procesów technologicznych, w tym 
magazynowanie gazu, rozładunek i załadunek 
cystern drogowych, napełnianie butli i odsiar-
czanie gazu. Na miejscu można magazynować 
łącznie 4000 m3 LPG co stanowi równowar-
tość 1 600 ton gazu. Duże znaczenie dla po-
wstania terminalu ma istnienie linii kolejowej 
wraz z całą infrastrukturą, dzięki której można 
obsługiwać transporty zarówno ze Wschodu 
jak i terminalu morskiego w Gdańsku. Gaspol 
aktualnie jest miejscem pracy dla 68 osób.

W ostatnich latach bardzo rozwinęła się 
sieć sklepów. Mieszkańcy nie muszą już wy-
jeżdżać na zakupy do innych miast, mogąc 
korzystać z oferty Lewiatana, Delikatesów 
Centrum, Biedronki, Wafelka, Mrówki, Agro-
centrum czy wielu innych sieci handlowych 
Bardzo poprawiła się dostępność usług fry-
zjerskich, kosmetycznych.

Spacerując dziś po Sędziszowie widzimy 
zupełnie inne krajobrazy niż te sprzed 30 lat. 
Mogę zaryzykować tezę, że skok cywilizacyj-
ny, jaki między rokiem 1990 a 2020 dokonał 
się w Sędziszowie jest bardzo duży a władze 
samorządowe oraz cała społeczność może 
stwierdzić z czystym sumieniem, że dobrze 
wykorzystała czas jaki dała nam historia.

Szanowni Państwo !
Ze strony samorządu staramy się, żeby 

traktować pracę w nim nie jako pracę admi-
nistracyjną ale jako służbę. Szanujemy ludzką 
pracę a pozyskane środki staramy się wyda-
wać jak najbardziej racjonalnie. 

Najważniejszymi priorytetami naszego 
działania są :

 1. Ciągłe budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego wśród całej społeczności 
gminy,budowanie wiary, że samorząd to nie 
„my” i „wy”, ale cała wspólnota. Zarówno 
podczas odnoszenia sukcesów jak i przy trud-
nościach czy porażkach.

 2. Tworzenie właściwego klimatu dla 
rozwoju przedsiębiorczości. Powstawanie, 
rozwój i sukcesy firm to również sukces sa-
morządu, poprzez miejsca pracy dla miesz-

kańców a co za tym idzie szczęście i spokój 
w rodzinach. To także podatki dla gminy na 
niezbędne cele społeczne. Na wiele rzeczy 
samorząd nie ma wpływu ale może i stara się 
stwarzać dobry klimat do integracji i wypo-
czynku. Pracujemy nad zmianą postrzegania 
przedsiębiorców, nie jako kapitalistycznych 
wyzyskiwaczy tylko bardzo potrzebnych w 
środowisku ludzi, stymulujących procesy 
rozwojowe. Jednocześnie, co pragnę tu pod-
kreślić, mamy szczęście, że z naszą gminą są 
związani lub tu mieszkają i pracują wielkie-
go formatu przedsiębiorcy, udowadniający że 
można zbudować potęgę gospodarczą dbając 
jednocześnie o odpowiedzialność społeczną 
swoich działań, troskę o pracowników i roz-
wój firm. Tacy właśnie jesteście, nasi miejsco-
wi przedsiębiorcy, za co z serca dziękujemy. 
Głęboką wdzięczność kierujemy do by-
łych i obecnych prezesów Fabryki Kot-
łów SEFAKO S.A.: Józefa Urbana, Anto-
niego Pietkiewicza, Jacka Borucińskiego. 
Do prezesa LHS Zbigniewa Tracichleba, 
właściciela PALKO Kazimierza Kozika. 
Naszą wdzięczność za wspieranie i pomoc w 
rozwoju FK SEFAKO kierujemy do właści-
cieli: Polimexu Warszawa z byłym Prezesem 
Konradem Jaskółą i Towarzystwa Finansowe-
go Silesia w Katowicach z panią prezes Jadwi-
gą Dyktus i wiceprezes Moniką Domańską.

 3. Kolejny priorytet to: budowanie dobrej 
współpracy z gminami i samorządami innych 
szczebli, instytucjami, organizacjami społecz-
nymi i pozarządowymi. Poprzez słowo „poli-
tyka” rozumiemy tylko i wyłącznie działania 
na rzecz wypracowywania jak najlepszych 
rozwiązań służących mieszkańcom.

 4. Kolejnym przesłaniem w działaniu na-
szego samorządu jest integrowanie mieszkań-
ców wokół wartości patriotycznych, tradycji, 
inicjatyw lokalnych czy współpracy między-
pokoleniowej. Stwarzamy warunki by wszyst-
kie środowiska mogły współdziałać na wielu 
płaszczyznach. Współpraca z KGW, OSP, 
Radą Seniorów i pozostałymi organizacjami 
pozarządowymi jest podstawą do realizacji 
wielu działań, również w pozyskiwaniu środ-
ków z UE.

 5. Dopracowaliśmy się znakomitej współ-
pracy z parafiami i księżmi gdzie dla dobra 
środowiska i mieszkańców uzupełniamy się 
w swojej działalności, służąc sobie wzajemnie 
radą i pomocą a korzyści są obustronne.

 6. Nie zawsze łatwa, ale przecież niezbęd-
na jest współpraca Burmistrza, Urzędu z Radą 
Miejską. Mimo często występującej różnicy 
zdań, udaje nam się podejmować trudne ale 
dobre dla mieszkańców decyzje. Dzięki temu 
dynamiczny rozwój naszej gminy jest możli-
wy.

 7. Na koniec pragnę podkreślić wielkie 
oddanie, zaangażowanie, profesjonalizm i 
pracowitość urzędników, którzy swoją pracę 
traktują jak służbę dla mieszkańców gminy, 
funkcjonujących tutaj zakładów pracy, firm. 
Jeszcze raz dziękuję wszystkim Szanownym 
Gościom za przybycie i zaszczycenie naszego 
jubileuszu swoją obecnością.Proszę pozwolić, 
że zakończę słowami Kena Blancharda „Efek-
tywna zmiana nie jest tym, co Ty robisz lu-
dziom. To jest to, co Ty robisz razem z nimi”.

Bądźmy razem. 
Wacław Szarek

Burmistrz Sędziszowa
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Podczas sesji w dniu 16 sierpnia 2021 
roku, Przewodniczący Miejskiej Komisji 
Wyborczej January Ejsmond wręczył za-
świadczenie o wyborze w wyborach uzu-
pełniających panu Stanisławowi Firze. Po 
złożeniu ślubowania pan Stanisław Fira 
uzupełnił skład Rady Miejskiej Sędziszów 

Radni podjęli uchwałę w sprawie od-
wołania z funkcji Skarbnika Gminy panią 
Lucynę Nahajczuk, w związku z przej-
ściem na emeryturę. Wszyscy Radni ser-
decznie podziękowali pani Skarbnik za 
wieloletnią, bardzo owocną współpracę, 
życząc realizacji kolejnych wyzwań, tym 
razem w życiu osobistym .

Na stanowisko Skarbnika została po-
wołana pani Aneta Gryc, pełniąca wcześ-
niej funkcję zastępcy skarbnika.  

Rada podjęła również uchwałę w spra-
wie nadania godności „Zasłużony dla 
Gminy Sędziszów”.

Z prac Rady Miejskiej Sędziszów

10 września 2021 roku Gmina Sędzi-
szów uroczyście obchodziła Jubileusz 30-
lecia nadania praw miejskich dla Sędziszo-
wa. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele św. Brata Alberta w Sę-
dziszowie. Biskup Kielecki Jan Piotrow-
ski organizatorom i uczestnikom udzielił 
pasterskiego błogosławieństwa, delegu-
jąc na to wydarzenie Księdza Kanonika 
Edmunda Noconia – Dziekana Dekanatu 
Sędziszowskiego, proboszcza parafii św. 
Prokopa w Krzcięcicach. W mszy świętej 
uczestniczyli również księża: Stanisław 
Słowik – dyrektor Caritas Kielce, Tadeusz 
Szlachta – duszpasterz samorządowców, 
Jan Kopeć – proboszcz parafii św. Brata 
Alberta w Sędziszowie, Edward Giemza 
– proboszcz parafii św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Sędziszowie, Stanisław Brzoza 
– proboszcz parafii św. Marcina w Tarna-
wie, Ariel Szymiczak i Łukasz Parzniew-
ski – wikariusze parafii św. Brata Alberta, 
Dominik Koston – wikariusz parafii św. 
Prokopa w Krzcięcicach.

Przed Urzędem Miejskim w Sędziszo-
wie, zgodnie z tradycją, został posadzony 
klon 30-lecia.

… Mija już 30 lat, 
gdy Sędziszów miastem jest …

Dokonano również otwarcia i poświę-
cenia po termomodernizacji Samorządo-
wego Centrum Kultury.

Oficjalne obchody odbyły się na Bazie 
Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej. 

Gospodarze uroczystości – Przewodni-
czący Rady Miejskiej Adam Mysiara oraz 

Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek 
skierowali do wszystkich zebranych sło-
wa powitania, dziękując równocześnie za 
obecność. Wśród zaproszonych gości byli, 
m.in. Adam Jarubas – poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Rafał Nowak Wicewoje-
woda Świętokrzyski, Marek Bogusławski 
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Wicemarszałek Województwa Święto-
krzyskiego, Starosta Jędrzejowski Paweł 
Faryna, Przewodniczący Rady Powiatu 
Jędrzejowskiego Marek Mentel, Przewod-
niczący Związku Miast i Gmin Regionu 
Świętokrzyskiego, Burmistrz Chęcin Ro-
bert Jaworski, Burmistrzowie, Wójtowie, 
radni powiatu oraz Rady Miejskiej, przed-
siębiorcy, mieszkańcy Gminy.

Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał 
Nowak odznaczył za wzorowe wykony-
wanie obowiązków zawodowych pracow-
ników urzędu Miejskiego oraz jednostek 
organizacyjnych.

Złoty medal za długoletnia służbę 
otrzymali: Renata Gądek – kierownik 
Miejsko-Gminnej Biblioteki w Sędziszo-
wie, Dorota Borek – bibliotekarka, Jadwi-
ga Trela – kustosz w bibliotece, Joanna Pi-
kiel – specjalista – instruktor w SCK.

Srebrnym medalem zostali odznacze-
ni: Marta Jędrzejczyk-Różycka, Paweł 
Olszak – Naczelnicy Wydziału w Urzędzie 
Miejskim,

Brązowym Medalem: Marlena Baran 
– kierownik MGOPS, Janusz Kot – Na-
czelnik Wydziału, Marta Nowakowska 
Magdziorz zastępca Naczelnika Wydziału 
w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, An-
drzej Szymański pracownik SCK.

Ważnym momentem uroczystości było 
wręczenie tytułów „Zasłużony dla Gminy 
Sędziszów”, który otrzymali:

 1. PKP Linia Hutnicza Szerokoto-
rowa Sp. z o.o.

Dzięki kolejowemu połączeniu polsko-
ukraińskiemu wzrosły możliwości roz-
woju Gminy Sędziszów Przykładem tego 
jest powstanie terminalu przeładunkowe-
go GASPOL, dające zatrudnienie wielu 
mieszkańcom gminy. Spółka jest również 
znaczącym podatnikiem co bezpośrednio 
przekłada się na budżet gminy i jej moż-
liwości rozwoju. Wspiera wiele inicjatyw 
społecznych.

 2. Sędziszowskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Działalność Sędziszowskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sędzi-
szowie rozpoczęła się w 2005 roku, obej-
mując produkcje i dystrybucję ciepła do 
celów ogrzewania, przygotowania ciepłej 
wody użytkowej oraz ciepła technologicz-
nego dla firm, instytucji, wspólnot miesz-
kaniowych i odbiorców indywidualnych. 
Spółka dążąc do zabezpieczenia potrzeb 
wymienionych instytucji oraz mieszkań-
ców systematycznie rozwija infrastruktu-
rę, zapewniając mieszkańcom Sędziszowa 
dostęp do komfortowego i bezpiecznego 
ciepła sieciowego. Aktualnie długość sieci 
ciepłowniczej wynosi 11,5 km. W okre-
sie działalności Spółki wykonano sieci w 

systemie rur preizolowanych o długości 9 
km, modernizując magistralę ciepłowni-
czą, przyłącza do obiektów oraz budując 
nowe przyłącza. Zmodernizowano tak-
że sieci napowietrzne o długości 0,4 km. 
Wszystkie obiekty są wyposażone w no-
woczesne węzły cieplne z regulacją pogo-
dową co gwarantuje pełne bezpieczeństwo 
użytkowania.

 3. Fundacja na Rzecz Wspierania 
Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fun-
dacja z Uśmiechem”.

Na terenie Gminy Sędziszów od 2011 
roku. Rok 2021 jest rokiem jubileuszu 10 
letniej pracy na rzecz dzieci i młodzieży 
Fundacja znacząco wsparła reorganiza-
cję sieci szkół podstawowych w latach 
2011/2012. Przejmując prowadzenie ma-
łych szkół wiejskich w Tarnawie, Krzcię-
cicach i Mstyczowie zapobiegła ich likwi-
dacji. W tych miejscowościach jak rów-
nież w Boleścicach prowadzi przedszkola. 
Aktualnie do szkół prowadzonych przez 
Fundację uczęszcza 184 uczniów a wycho-

waniem przedszkolnym objętych jest 165, 
w tym dzieci z niepełnosprawnościami. 
Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne 
dla budżetu gminy. Fundacja pozyskując 
dodatkowe środki finansowe systematycz-
nie rozwija bazę dydaktyczną i sporto-
wą. Wielkim osiągnięciem jest powstanie 
nowych siłowni zewnętrznych oraz mo-
dernizacja placów zabaw we wszystkich 
placówkach. Realizuje również wiele pro-
jektów edukacyjnych wspierających roz-
wój uczniów. Wrażliwa na wszystkie inne 
potrzeby włącza się w działalność charyta-
tywną i pomoc chorym dzieciom z terenu 
Gminy Sędziszów.

 4. AGROS Hudyka 
Na rynku od ponad 35 lat. Stwarza 

możliwość zaopatrzenia w sprzęt i materia-
ły rolnicze, ogrodnicze oraz wiele innych 
niezbędnych do funkcjonowania tak klien-
tom indywidualnym jak i przedsiębiorcom. 
Szczególnie rolnicy w okresie żniw i innych 
intensywnych prac polowych mogą zawsze 
liczyć na życzliwą i profesjonalną pomoc. 
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Firma jest też znaczącym w gminie podat-
nikiem wspierającym działalność chary-
tatywną. Wieloletni sponsor uroczystości: 
Dni Sędziszowa, Festiwalu Ludowego, 
dożynek i wielu innych.

W 2017 roku zdobywca zwycięskiego 
tytułu „Firma Przyjazna Rolnikowi” a w 
roku 2018 laureat XVIII edycji ogólnopol-
skiego konkursu „Sposób na sukces „.

 5. Renata i Marcin Głowa Firma 
RENMAR Wylęg i Hodowla Drobiu

RENMAR to rodzinna firma zajmu-
jąca się wylęgiem piskląt, hodowlą kur-
cząt brojlerowskich i produkcją pasz dla 
własnych stad brojlerowskich prowadzona 
przez małżeństwo Renatę i Marcina Gło-
wa. 

Firma istnieje od 2003 roku a przez ko-
lejne lata intensywnie podnosiła jakość jak 
i wielkość produkcji zarówno w wylęgarni 
jak i na fermach brojlerowskich. W skład 
firmy wchodzą: wylęgarnia i ferma drobiu 
w Pawłowicach, ferma i zakład produkcji 
paszy w Wilanowie koło Jędrzejowa oraz 
nowa wylęgarnia w Wojciechowicach. 
Firma zatrudnia ponad 40 osób głównie z 
Gminy Sędziszów. Hale z nowoczesnym 
sprzętem powstały na powierzchni 5000 
metrów kwadratowych. Cała technologia 
jest w pełni zautomatyzowana, wszystko 
zaprojektowane jest z niezwykłą precyzją 
przez polskiego producenta, z czego są 
dumni. W tym roku Firma Ren Mar świę-
towała 15 lat istnienia wylęgarni. Państwo 
Głowa nie tylko wspierają sędziszowską 
gospodarkę i czynnie przyczyniają się 
do zwiększenia zatrudnienia, ale biorą 
udział w życiu społecznym Gminy Sędzi-
szów. Od lat wspierają charytatywne ini-
cjatywy min na Balu Charytatywnym, na 
Koncertach,wpierają szkoły i uroczysto-
ści lokalne. Mają otwarte serca także dla 
strażaków, od lat wspierają jednostkę OSP 
Sędziszów. Są rodzicami czwórki dzieci, 
radośni, pogodni z energią i pasją.

 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Roz-
woju Sędziszowa 

Założona w 2002 roku organizacja spo-
łeczna, skupia wokół spraw i problemów 
mieszkańców Gminy Sędziszów ludzi z 
różnych zawodów i miejsc zamieszkania 
w naszej gminie. Głównym kierunkiem 
działania Stowarzyszenia jest wsparcie 
rozwoju dzieci i młodzieży. Rozpozna-
walnym i największym osiągnięciem jest 
organizacja Bali Charytatywnych. Do-
tychczas odbyło się 18 podczas których 
zebrano kwotę pond 400 tys. zł. Środki są 
przeznaczane na organizacje wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży z niezamożnych ro-
dzin, stypendia dla uzdolnionej młodzieży. 
Bardzo ważnym elementem działalności 
Stowarzyszenia jest też wsparcie i pomoc 
finansowa dzieci chorych, niepełnospraw-
nych. Cała działalność integruje wokół 
ludzkich spraw społeczność Gminy Sędzi-
szów oraz ludzi o wielkich sercach z całe-
go województwa świętokrzyskiego.

7. Jacek Boruciński – Prezes Za-

rządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.
Pan Jacek Boruciński jest Prezesem 

Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. w Sędzi-
szowie, największego producenta kotłów 
energetycznych w Polsce oraz największe-
go zakładu pracy na terenie Gminy Sędzi-
szów. Swoją codzienną pracą sprawia iż 
jest to coraz bardziej stabilne, rozwojowe 
i atrakcyjne miejsce pracy dla mieszkań-
ców gminy. Obecnie firma zatrudnia po-
nad 1000 osób. Troszczy się nie tylko o 
wizerunek Spółki ale przede wszystkim o 
jej ciągły rozwój oraz poprawę warunków 
pracy dla zatrudnionych pracowników. 
Współpraca z wieloma kontrahentami 
promuje Gminę Sędziszów w kraju oraz 
za granicą. Życzliwie reaguje na prośby 
wsparcia dla szkół oraz innych instytucji, 
wspiera działalność kulturalną i rekreacyj-
ną prowadzona w gminie.

8. Katarzyna Kornaś 
Muzyk, instrumentalista, aranżer, tre-

ner wokalny a także dyrygent chóralny. W 
tym roku obchodzi jubileusz 10 lecia pracy 
w Gminie Sędziszów. Przygotowuje dzie-
ci, młodzież i osoby dorosłe z terenu Gmi-
ny Sędziszów do występów artystycznych 
w kraju i za granicą. Inicjuje, organizuje 
oraz uczestniczy w licznych przedsięwzię-
ciach, koncertach, festiwalach i konkur-
sach. Wspiera koncerty charytatywne. 
Współpracuje z Narodowym Forum Mu-
zyki we Wrocławiu, prowadząc, jako dy-
rygent chór dziecięcy przy Samorządo-
wym Centrum Kultury im. Jana Pawła II 
w Sędziszowie, w ramach projektu Akade-
mia Chóralna. Przygotowała chórzystów 
do ogólnopolskiego festiwalu „Wodecki 
Twist Festiwal” w Krakowie w 2019 roku 
oraz do udziału w koncercie „Moniuszko 
dla wszystkich” z towarzyszeniem orkie-
stry Fresco Sonare w ICE Kraków Con-
gress Centre w Krakowie w 2019 roku a 
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także do koncertu Kolęd z towarzyszeniem 
orkiestry Sinfonietta Cracovia w Nowo-
huckim Centrum Kultury w Krakowie w 
2020 roku.. Wśród jej podopiecznych są 
zwycięzcy festiwali ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych (Ukraina, Czechy, Malta, 
Włochy) a także uczestnicy programu The 
Voice Kids oraz uczestnicy i laureaci pro-
gramu Szansa na Sukces. Wspiera w roz-
woju i osiąganiu doskonałości młodych, 
utalentowanych mieszkańców gminy.

Pani Katarzyna Kornaś jest niekwe-
stionowanym ambasadorem Gminy Sędzi-
szów.

 8. Danuta i Marek Krzelowscy
Państwo Danuta i Marek Krzelow-

scy są właścicielami oraz prowadzą-
cymi Hotel ”Złota Róża”, poprawiając 
wizerunek Gminy w zakresie rozwo-
ju turystyki ale też kultury i rekreacji. 
Zapewniają miejsca noclegowe oraz wy-
żywienie odwiedzającym gminę gościom, 

otwarci na drugiego człowieka i jego 
potrzeby,systematycznie wspierają uro-
czystości gminne: Dzień Kobiet, Jubileusz 
Pożycia Par Małżeńskich, pielgrzymka 
Diecezji Rzeszowskiej. Tworzą i mimo 
trudnej sytuacji związanej z pandemią 
utrzymują miejsca pracy. Pełni energii i 
zapału do działania, nie boją się żadnych 
wyzwań na rzecz lokalnej społeczności. 
Nigdy nikomu nie odmawiają pomocy, za-
wsze służą dobrą radą a swoją postawą są 
przykładem nie tylko pracowitości ale też 
pozytywnego nastawienia do życia.

 10. Adam Mysiara
Pan Adam Mysiara od 1994 roku jest 

Radnym Rady Miejskiej Sędziszów a od 
roku 2002 do chwili obecnej pełni funk-
cję Przewodniczącego Rady. Zawsze 
wspierał i głosował za projektami służą-
cymi zrównoważonemu rozwojowi gminy, 
m.in. przysłużył się do powstania Bazy 
Turystyczno - Kulturalno -Rekreacyjnej, 
Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjne-
go, nowego budynku Urzędu Miejskiego, 

modernizacji Samorządowego Centrum 
Kultury i Osiedla Drewnianego, nowo-
czesnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji, 
dziesiątek kilometrów nowych dróg, mon-
tażu OZE. Nigdy nie dąży do osiągnięcia 
własnych korzyści czy popularności kosz-
tem dobra wspólnego.. Był inicjatorem 
koncertów bożonarodzeniowych i bardzo 
wspiera inicjatywy lokalne, m.in. Orszak 
Trzech Króli, powstanie w Rynku pomnika 
poświęconego oddziałowi Żołnierzy AK 
„Spaleni”.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali także 
muzyczne prezenty. Były to piękne pio-
senki w wykonaniu młodych, bardzo uta-
lentowanych artystów ze Studia Piosenki 
Katarzyny Kornaś. Wystąpili: Hania Bro-
żek, Marcel Podgórski, Natalia Ryś, Laura 
Wierzbowicz. Upominkiem dla wszyst-
kich gości była niezwykła publikacja „Sę-
dziszów - wczoraj i dziś”. Autorką tekstu 
i opracowania jest Ewa Kubas-Samociuk, 
Sekretarz Gminy w latach 1992-2020. 
Skład, łamanie, korekta i projekt okładki 
Krzysztof Malec – starszy informatyk w 
Urzędzie Miejskim w Sędziszowie.

Podziękowania dla Burmistrza Wac-
ława Szarka, za stworzenie warunków do 
rozwoju i udziału w budowaniu przyszło-
ści naszego miasta i gminy, w imieniu naj-
młodszego pokolenia mieszkańców złoży-
ła Dominika Zasada uczennica klasy VIII 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie.

Sędziszów rozpoczął kolejne dziesię-
ciolecie. Czy będzie to czas równie dobrze 
wykorzystany ocenimy za kolejne 10 lat. 
Pozostaje nam wierzyć, że w myśl słów 
Jana Pawła II – „Pamięć o przeszłości 
oznacza zaangażowanie w przyszłość”, 
sztafeta pokoleń będzie trwać, że wszyst-
kie podejmowane decyzje i działania będą 
budowały lepszą, bezpieczniejszą przy-
szłość dla naszej małej Ojczyzny.

MM



� RAZEM ZMIENIAMY GMINĘ SĘDZISZÓW - Listopad 2021

Na tę chwilę wszyscy czekaliśmy od 
dawna. I choć każdy zdawał

sobie sprawę, że remont był konieczny, 
to jednak wielu z nas

brakowało koncertów, 
wystaw, wspólnych spotkań, 
zajęć edukacyjnych i roz-
rywkowych oraz biblioteki 
z bogatym księgozbiorem, 
wciąż uzupełnianym o ko-
lejne nowości wydawni-
cze. Dziś miło popatrzeć na 
zmodernizowany budynek 
Samorządowego Centrum 
Kultury im. Jana Pawła II w 
Sędziszowie.

Uroczyste otwarcie no-
wego obiektu odbyło się w 
piątek 10 września i zbie-
gło się w czasie z obchoda-
mi 30-lecia nadania praw 
miejskich. Tuż po godzinie 
11.30 przed budynkiem zebrali się przed-
stawiciele władz województwa, powiatu, 
okolicznych miejscowości i naszego mia-
sta. Nie zabrakło również zaproszonych 
gości. Krótkie przemówienia wygłosili: 
burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek, 
dyrektor SCK Jolanta Wiekiera oraz wice-
marszałek Województwa Świętokrzyskie-
go Marek Bogusławski. Czerwoną wstęgę 
przecięli: Adam Jarubas – eurodeputowany 
Polskiego Stronnictwa Ludowego; Marek 

Nowy 
budynek 

SCK 
otwarty!

Bogusławski – wicemarszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego; Rafał Nowak – wi-
cewojewoda świętokrzyski; Adam My-
siara – przewodniczący Rady Miejskiej; 
Wacław Szarek – burmistrz Sędziszowa; 
Jolanta Wiekiera – dyrektor SCK; Sabina 
Staszowska – emerytowana bibliotekarka, 
przez wiele lat związana z naszą bibliote-
ką; Edmund Nocoń – dziekan,

zarazem proboszcz parafii pw. Św. Pro-
kopa w Krzcięcicach oraz Dominika Zasa-

da – uczennica klasy ósmej 
SP nr 2 w Sędziszowie. 

Uroczystego poświęce-
nia dokonał obecny na uro-
czystości ksiądz dziekan. 
Po części oficjalnej goście 
obejrzeli pokaz zdjęć, uka-
zujących metamorfozę, jaką 
przeszedł budynek na prze-
strzeni roku oraz wystawę 
obrazów i rzeźb znakomi-
tych twórców z terenu na-
szej gminy: Ottona Grynkie-
wicza, Eugeniusza Brożka, 
Jana Kulińskiego, Andrzeja 
Sołtysa, Dariusza Pacholca, 
Lucjana Tomali, Janusza 

Oczkowicza, Magdaleny Siwiec, Artura 
Stanka.

To wydarzenie na zawsze zapisało się 
w historii naszej sędziszowskiej wspólno-
ty. Cieszymy się, że już wkrótce będziemy 
mogli podzielić się nowoczesnym obiek-
tem z mieszkańcami i wierzymy, że od-
nowione wnętrza będą służyć nam przez 
długie lata.

D.G-S
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„Ludzie sukcesu zawsze szukają możliwości niesienia pomocy innym…”
(Brian Tracy)

Takiej pomocy doświadczył też Samorząd Gminy Sędziszów 
podczas  organizacji Jubileuszu 30-lecia nadania praw miejskich dla 
Sędziszowa, XXI Dni Sędziszowa i XII Festiwalu Ludowego, które 
odbyły się w dniach 10-12 września 2021 roku.
Składam serdeczne podziękowania wymienionym niżej osobom oraz 
instytucjom.:

1. Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. Sędziszów
2. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Zamość

3. Grupa PSB Mrówka  Magdalena I Bogusław Zbierańscy Tarnawa
4. Firma PALKO Sp. z o.o. Gniewięcin
5. Firma AGROS Hudyka Sędziszów

6.Firma  Skład Opału ŁUKPOL Łukasz Magdziorz Sędziszów
7. Firma REN-MAR Wylęg i Hodowla Drobiu Renata i Marcin Głowa 

Pawłowice
8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMED Sędziszów

9. Przychodnia ESKULAP Sędziszów
10. Przychodnia Rodzinna Sędziszów

11. Zakład Usługowo-Produkcyjny EKRAN Sp. z o.o. Sędziszów
12. Firma Handlowa GABI Waldemar Ostrowski Klimontów

13. Ferma Drobiu Sp. z o.o.  Beata Smulska Piołunka
14. Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny Bogusław Baran Słupia

15. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane DK-BUD Krystian Ostrowski 
Sędziszów

16.Firma  Dachy Tatarczuch Mierzyn
17. ZPHU WA-BIS Waldemar Wata Tarnawa

18. Firma KONSTRUKTOR Łukasz Wata Sędziszów
19. PPUH Piotr  Gryc Sędziszów

20. EL-JAR Sprzedaż Artykułów Przemysłowych Jolanta Jaros Sędziszów
21. Dariusz Domański Zakład Stolarski Swaryszów

22. Hodowla Ryb Słodkowodnych Sławomir Grzych Krzelów
23.Megamix Piotr Pajda

24.Hurtownia Polskiej Dystrybucji Napojów Jańtoń  Sp. z o.o
25.PHUP Makado - Piotr Maciąg

26.Firma POWER CONSULTING - Małgorzata i Krzysztof Dragon
27.FHUT Opał - Bud-  Ireneusz Pacholec

28.Hydrotech - Edyta Zdańska z Sędziszowa
29.PPHUi T Miwex- Michał Pałka

30.Jan Wiśniowski
31.Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie

32.Porębski Henryk Wolbrom
33.Zakład Przetwórstwa Mięsnego Galesz Smak Mierzyn

34.Sklep Mięsny- Grażyna i Władysław Urbański z Gniewięcina
35.Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Bór”w Boleścicach

36.Deka Rosa Studio Kwiatowe
37.Zakład Usług Wodno- Kanalizacyjnych i CO i Gaz-Piotr Sajdak

38.Małgorzata Szkonter – Capek
39.Apteka Zbigniew Golec

40.Wojciech i Halina Foltynowie

Piosenka 
o Sędziszowie 
Autor: Leszek Wawrzyła

I. O Sędziszowie trzeba zacząć po kolei, 
Bo od kolei cały rozwój zaczął się
A po kolei rozwinęło się SEFAKO
Co z kotłów w świecie słynie przecież
po dziś dzień.

Ref. Mija już 30 lat, 
gdy Sędziszów miastem jest
I przed społeczeństwem swym, 
miasto pięknie zdało test. 

II. baza sportowa, Gaspol i kanalizacja
To inwestycje z których miasto dumne jest,
Festyn Ludowy, dom kultury, edukacja - 
Więc zaśpiewajmy wszyscy razem 
ciesząc się .

Ref…

III. To w naszym mieście 
najpiękniejsze są dziewczyny
A i facetów z klasą nie brakuje też.
Niedawno stanął piękny Urząd Gminy
Co wizytówką w województwie przecież 
jest.

Ref…

IV. Sędziszów pięknie się rozwija
i rozrasta
Dobrze to widać od trzydziestu ponad lat,
Duża zasługa w tym burmistrza 
z radą miasta
Dlatego zaśpiewajmy wszyscy razem tak.

Ref…
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XXI Dni Sędziszowa, które odbyły się w 
sobotę 11 września 2021 roku rozpoczęły się 
jak co roku od zawodów wędkarskich. W  zma-
ganiach indywidualnych i drużynowych wzięło 
udział 40 wędkarzy.

Zwycięzcami zawodów drużynowych zo-
stali:
I miejsce - koło PZW Sędziszów „Kolejarz”, 
II miejsce - koło PZW SEFAKO,
III miejsce - koło PZW Miasto.

W zawodach wędkarskich indywidualnie 
zwyciężyli:
I miejsce Łukasz Podlipny z koła PZW Sędzi-
szów Miasto,
II miejsce Dawid Dłużniak z koła PZW Sędzi-
szów „Kolejarz”,
III miejsce Sylwester Wójcik z koła PZW Sę-
dziszów „Kolejarz”.

W tym roku zostały przeprowadzone zawo-
dy wędkarskie dla dzieci i młodzieży, klasyfi-
kacja końcowa przedstawia się następująco:

Kategoria do lat 10
I miejsce - Franciszek Kuliński
II miejsce - Michał Wachowicz
III miejsce -Witold Różycki

Kategoria do lat 14
I miejsce - Marcin Przemyski
II miejsce - Paweł Wójcik
III miejsce - Piotr Różycki

Sympatycy najstarszej stra-
tegicznej gry planszowej za jaką 
uważane są szachy rozegrali w Sa-
morządowym Centrum Kultury im. 
Jana Pawła II w Sędziszowie Tur-
niej Szachowy, który  zwyciężył Pan 
Piotr Krawiec.

Kolejne przygotowane na ten 
dzień wydarzenia przeniosły się 
na scenę funkcjonującej od 15. lat 
Bazy Turystyczno- Kulturalno- Re-
kreacyjnej. Rozpoczęło je ponad 
dwugodzinne spotkanie międzypo-
koleniowe, które poprowadził DJ-
Discorolka

O godzinie 18.30 prowadzący 

XXI Dni 
Sędziszowa

tegoroczne Dni Sędziszowa Jolanta Wiekiera 
i Krzysztof Chmaruk zaprosili na scenę Bur-
mistrza Sędziszowa – Pana Wacława Szarka 
i Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pana 
Adama Mysiarę, którzy dokonali oficjalnego 
otwarcia oraz powitali  gości i mieszkańców.

Po oficjalnym otwarciu zostały wręczone 
puchary, dyplomy i upominki zwycięzcom za-
wodów wędkarskich i  szachowych.

Dni Sędziszowa są okazją do zaprezen-
towania się uzdolnionej młodzieży ze Studia 
Piosenki z SCK przygotowanej przez panią 
Katarzynę Kornaś, na scenie wystąpili: Hania 
Brożek,Martyna Walasek, Laura Wierzbowicz, 
Agata Fugat, Natalia Ryś i Marcel Podgórski.

I wreszcie nadszedł czas na długo oczeki-
waną tegoroczną gwiazdę wieczoru, którą był 

zespół FEEL polski zespół popowy założony w 
Katowicach w 2005 roku przez wokalistę Pio-
tra Kupichę. Feel zdobył wiele nagród muzycz-
nych, w tym Fryderyki, Telekamery oraz Super-
jedynki. Zespół wydał dotychczas pięć płyt, ma 
na koncie wiele koncertów w całym kraju oraz 
rekordy frekwencji, i też tak było w Sędziszo-
wie. Zespół zgromadził ogromną publiczność i 
dał świetny koncert, publiczność śpiewała z ze-
społem ich najbardziej znane kawałki, a w tym 
m.in.: „A jest już ciemno”, „Jak anioła głos”, 
„Tylko powiedz czego chcesz”. Mogliśmy po-
słuchać „Lubię na Ciebie patrzeć”, który jest 
najnowszym singlem zespołu Feel, ta piosenka 
zapowiada ich nadchodzący krążek. Podczas 
koncertu nie obyło się bez wielokrotnych bi-
sów, muzycy docenili żywą, bardzo dobrze rea-

gującą i głośną publiczność. 
Dni Sędziszowa zakończyła 

dyskoteka pod gwiazdami.
XXI Dni Sędziszowa prze-

szły już do historii. Dziękujemy 
wszystkim gościom i mieszkań-
com gminy za to, że przyjęli za-
proszenie, stworzyli wspaniały 
klimat wspólnej zabawy. Skła-
damy podziękowania wszystkim 
wspierającym nasze święto: in-
stytucjom, sponsorom, wykonaw-
com, wszystkim zaangażowanym 
w ich organizację. Zapraszamy za 
rok na XXII Dni Sędziszowa. Do 
zobaczenia.

J.W
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Również w DNI SĘDZISZOWA, 11 
września 2021 roku, trzydziestu je-

den krwiodawców zostało odznaczonych 
odznaką ZASŁUŻONY HONOROWY 
DAWCA KRWI III stopnia. Odznaki 
krwiodawcą wręczyła Prezes  Oddziału 
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzy-
ża w Jędrzejowie Pani Jolanta Stępień.
Odznaczeni zostali:

1) Adamus Krzysztof
2) Baran Mirosław 

3) Białas Włodzimierz 
4) Cieślik Agnieszka 
5) Ciosek Stanisław 
6) Cybulski Artur 
7) Fiks Aleksandra 
8)Gniewek Andrzej 
9) Górski Szymon 
10) Grela Maciej 

11) Habiński Wojciech 
12) Jaros Marek 

13) Kondrak Dawid 
14) Kowalski Dariusz 

15) Lipiec Mateusz
16) Kuleta Paweł 

17) Makuch Bartosz 
18) Molenda Agnieszka 

19) Niewadzisz Radosław 
20) Nocoń Krzysztof 
21) Paliborek Leszek 

22) Saska Michał 
23) Sobura Przemysław 

24) Szkliniarz Piotr 
25) Turos Klaudia 

26) Wachowicz Mateusz 
27) Walankiewicz Grzegorz 

28) Wawrzyło Krzysztof 
29) Wojtkowicz Kamil 

30) Zdański Michał 
31) Żal Agnieszka 

Już tradycją u Nas na Dni Sędziszowa 
stało, że Pan Burmistrz wręcza dziesięciu 
krwiodawcą „Nagrodę Burmistrza”.

W tym roku otrzymali:
Monika Wojtyra
Mieszkanka Książa Wielkiego. Jest ho-

norowym dawcą krwi od 2020 roku. Do-
piero zaczyna przygodę z krwiodawstwem, 

ale bardzo ambitna. Agituje znajomych do 
oddawania krwi. Oddała 2.250 ml. krwi.

Jarosław Kaszyński
Mieszkaniec miasta Sędziszów. Jest 

honorowym dawcą krwi od 2004 roku. 
Oddał ponad 2.700 ml krwi. Nasza klubo-
wa „Kropelka”

Teresa Dłużniak
Mieszkanka miasta Sędziszów. Jest ho-

norowym dawcą krwi od 2019 roku. Od-
dała 3.600 ml krwi. Oddaje krew systema-
tycznie, cztery razy w roku.

Radosław Niewadzisz
Mieszkaniec miasta Sędziszów. Jest 

honorowym dawcą krwi od 2017 roku. 
Oddał 9.000 ml krwi. Posiada z tego ty-
tułu odznakę Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi III stopnia.

Małgorzata Muzoł
Mieszkanka miasta Sędziszów. Jest 

honorowym dawcą krwi od 1979 roku. 
Oddała 13.950 ml krwi. Posiada z tego ty-
tułu odznakę Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi III-II stopnia.

Dariusz Kwiecień
Mieszkaniec gminy Sędziszów. Jest 

honorowym dawcą krwi od 1990 roku. 
Oddał 23.400 ml krwi. Posiada z tego ty-

tułu odznaki Zasłużo-
ny Honorowy Dawca 
Krwi III-II-I stopnia.

Sebastian Poczę-
ty

Mieszkaniec mia-
sta Sędziszów. Jest 
honorowym dawcą 
krwi od 1990 roku. 
Oddał 25.650 ml 
krwi. Posiada z tego 
tytułu odznaki Za-
służony Honorowy 
Dawca Krwi III-II-I 

stopnia. Jak i również odznaczenie Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu. Niestety ze względu 
zdrowotnych, zakończył już przygodę z 
krwiodawstwem.

Piotr Kurek
Mieszkaniec miasta Sędziszów. Jest 

honorowym dawcą krwi od 2005 roku. 
Oddał 28.700 ml krwi. Współorganizator 
akcji krwiodawstwa. Posiada z tego tytu-
łu odznaki Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi III-II-I stopnia. Oraz odznaczenie 
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi-Zasłu-
żony dla Zdrowia Narodu.

Bolesław Rozborski
Mieszkaniec miasta Sędziszów. Skarb-

nik w klubie „HDK SĘDZISZÓW”. Jest..
honorowym dawcą krwi od 1984 roku. 
Oddał 43.850 ml krwi. Współorganizator 
akcji krwiodawstwa. Posiada z tego tytu-
łu odznaki Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi III-II-I stopnia. Odznaczenie Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu oraz Brązowy Krzyż 
Zasługi

Władysław Zimny
Mieszkaniec miasta Sędziszów. Prezes 

w klubie „HDK SĘDZISZÓW”. Organi-
zator akcji krwiodawstwa w Sędziszowie. 
Jest honorowym dawcą krwi od 1978 roku. 
Oddał 53.100 ml krwi. Posiada z tego ty-
tułu odznaki Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi III-II-I stopnia, Złoty Krzyż Zasługi, 
Odznaka Honorowa PCK IV-III stopnia, 
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi-Zasłu-
żony dla Zdrowia Narodu. Zasłużony dla 
Gminy Sędziszów oraz najwyższe odzna-
czenie PCK „Kryształowe Serce”. W roku 
2021 został nominowany do Victorii Świę-
tokrzyskiej.

Władysław Zimny 
– Prezes HDK Sędziszów
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Pomaganie maja we krwi
Nasi Sędziszowscy krwiodawcy od po-

czątku roku oddali już ponad 500 l krwi, 
a dokładnie 512.445 ml. Na ostatnią 17 
akcja poboru która odbyła się 14 paździer-
nika, zgłosiło się 57 chętnych. Zarejestro-
wanych zostało 55 osób, a po przebadaniu 
krew oddało 52 krwiodawców w ilości 
23.400 ml. Jak mogliśmy przeczytać na 
oficjalnym profilu HDK Sędziszów, Pre-
zes Władysław Zimny, serdecznie dziękuję 
wszystkim krwiodawcom i bardzo cieszy 
się z nowych osób oddających krew. Jed-
nak potrzeby są ogromne, zwłaszcza na od-
dziale onkologii w Kielcach, gdzie ciągle 
przybywa chorych. To właśnie tam wędru-
je najwięcej krwi z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa . Dla nas 
„zdrowych” to mały gest , zwykłe oddanie 
krwi a dla chorych to nadzieja. Pomagajmy 
dalej, bo dobro wraca. Bardzo Wam krwio-
dawcy dziękuję za cząstkę siebie.

red

Trzynasty Festiwal Ludowy im. Stefa-
na Ostrowskiego i Jana Jawora za nami. 
Odbył się 12 września i tak jak poprzednie 
na Bazie TKR w Sędziszowie. Tradycyj-
nie po raz XIII-ty wszystkich uczestników 
i gości powitał główny organizator Bur-
mistrz Sędziszowa Wacław Szarek. Festi-
wal zgromadził parotysięczną widownię 
sympatyków ludowego grania, śpiewania i 
tańcowania. Uczestnikom serwowano tra-
dycyjne potrawy, których podstawowym 
produktem był ziemniak. W festiwalowe 
uciechy włączono istotny i na czasie te-
mat walki z pandemią COVID-19 poprzez 
przeprowadzenie Akcji SZCZEPIMY 
SIĘ!!! Tegoroczny Festiwal odbywał się 
w ramach trzydniowych obchodów 30 

XIII FESTIWAL LUDOWY za nami
– lecia nadania praw miejskich dla Sędzi-
szowa. Kalendarzowo wydarzenie miało 
miejsce w ubiegłym roku, ale ze względu 
na panującą pandemię uroczystości zostały 
przeniesione na 2021 rok. Elementem pod-
kreślającym dorobek trzydziestu lat samo-
rządności gminy i miasta jest opracowany  
i obszernie ilustrowany folder pn. SĘDZI-
SZÓW WCZORAJ I DZIŚ, w którym w 
kolejnych odsłonach poznajemy: historię 
gminy i genezę powstania miasta, wędru-
jemy po obiektach sakralnych, poznajemy 
przyrodę, kulturę, dorobek wszystkich 
ośmiu kadencji samorządu, oraz działal-
ność ponad 60 organizacji pozarządo-
wych. W opracowaniu została podkreślona 
działalność przedsiębiorców i integracja 

społeczna mieszkańców. Folder w ramach 
promocji gminy przekazywany był dla 
kapel i KGW jako dodatkowy element 
podziękowań za uświetnienie swoją obec-
nością Festiwalu. 

W godzinach od 13-ej do 21-ej na sce-
nie zaprezentowało się 12 kapel i 7 ze-
społów pieśni i tańca. Wystąpiły kapele: 
Czesława Wojsława z Jędrzejowa, Całków 
z Zielonek, Świętokrzyska z Kielc, Mariu-
sza Stradomskiego z Pawłowic, Małopo-
lanie z Książa Wielkiego, Edwarda Goli 
z Sędziszowa, Stanisława Malickiego z 
Sędziszowa, Działoszacy z Działoszyc, 
Kamila Połonka z Potoka Wielkiego, 
HEŃKA z Małogoszcza, HELIOS z Sędzi-
szowa i CHDK Benc z Chlewic, oraz Ze-
społy Pieśni i Tańca: Wierna Rzeka z Pie-
koszowa, DK z Małogoszczy, Leśnianie i 
Furmani z Bodzentyna, Skorkowianki ze 
Skorkowa, Cieślaneczki z Cieśli, i Mosko-
rzewianie z Moskorzewa. Jak nie trudno 
się zorientować większość występujących 
prezentowała muzykę rejonu jędrzejow-
skiego, mającą swoją indywidualną nutkę, 
w której słychać twórczość festiwalowych 
patronów Ostrowskiego i Jawora. W kape-
lach i zespołach grają i śpiewają ich ucz-
niowie. Występy kapel zostały dofinanso-
wane przez współorganizatora Festiwalu 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sędzi-
szowa, które pozyskało środki na ten cel w 
ramach projektu „MUZYKA LUDOWA 
ŁĄCZY POKOLENIA – PRZEGLĄD 
KAPEL 2021” ze środków LGD Ziemia 
Jędrzejowska „GRYF”. Wśród fanów mu-
zyki ludowej nie trudno było zauważyć 
osoby, które filmowały występy lub robiły 
fotki. Prawie cały czas przed sceną, odby-
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wały się tańce. Polkom, walczykom i ober-
kom nie było końca. 

Obok sceny swoją pracę prezentowały 
i zachęcały do korzystania z usług: FUN-
DACJA NA RZECZ WSPIERANIA RO-
DZINY ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY 
„FUNDACJA Z UŚMIECHEM” z sie-
dzibą w Kielcach oferująca gry i zabawy 
dla dzieci oraz reklamująca możliwości 
skorzystania z usług rehabilitacji w ŚDS 
w Józefinie gm. Łopuszno. Można było 
dokonać zakupów kosmetyków firmy. Ze 
sceny płynęły komunikaty przypominają-
ce o obowiązku dokonania samospisu in-
ternetowego w ramach akcji LICZYMY 
SIĘ DLA POLSKI, aby wypełnić obywa-
telski obowiązek wzięcia udziału w Na-
rodowym Spisie Powszechnym Ludności  
i Mieszkań 2021, który trwa do 30 wrześ-
nia br. Propagowano również Rządowy 
Program Priorytetowy „Czyste Powie-
trze” w ramach którego mieszkańcy gminy 
mogą pozyskać dopłaty na wymiany sta-
rych pieców źródła ciepła oraz docieplenia 
domów jednorodzinnych. Pszczelarze z 
Sędziszowa skupieni w Rejonowym Kole 
Pszczelarzy, które liczy sobie 35 członków 
i opiekuje się 720 rodzinami pszczelimi 
częstowali miodami z tegorocznych zbio-
rów. I tak jakoś na Festiwalu się złożyło, 
że nikt nie mógł się poczuć głodnym czy 
spragnionym. Panie z KGW częstowały 
wszelkim jadłem i napitkiem. 

Sporo emocji budził przeprowadzony 
wśród KGW konkurs pn. „ZIEMNIA-
CZANE HISTORIE A LOKALNA 
TRADYCJA” dofinansowany w ramach 
Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 Plan opera-
cyjny na lata 2020-2021.

Uczestniczyło w nim 20 podmiotów, 
19 KGW i Stowarzyszenie. Były to KGW: 
Borszowice, Czekaj, Krzcięcice, Łowinia, 
Marianów, Mierzyn, Piołunka, Słaboszo-
wice, Szałas, Tarnawa i Stowarzyszenie 
Osiedla Rynek. Ponadto, spoza gminy 
KGW Falęcin Stary ”DZIKIE BABY” 
(gm. Stopnica), Ignacówka (gm. Jędrze-
jów), Koryczany i Łany Średnie (gm. Żar-
nowiec), Kowalów Dolny, Laskowa, Lu-
dwinów, (gm. Wodzisław), Rożnica (gm. 

Słupia) i Trzciniec (gm. Nagłowice). 
Potrawy konkursowe oceniała Komisja 

w składzie: przewodniczący komisji – To-
masz Koper (wójt gminy Słupia), oraz Mał-
gorzata Muzoł (sekretarz gminy), Adam 
Mysiara (przew. rady miejskiej), Janina 
Błasiak (przew. Pow. Rady Kobiet), Lucy-
na Nahajczuk (b. skarbnik gminy), Jolanta 
Wiekiera (dyrektor SCK), Stanisław Mach 
(prezes Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju 
Sędziszowa), Stanisława Gębka (kucharz 
z zawodu) i Barbara Maczkiewicz (radna 
rady miejskiej, przedst. Spółdzielni Socjal-
nej „Przysmak”).W wyniku indywidual-
nych ocen wszystkich członków komisji 
(suma punktów), kolejno trzy pierwsze 
miejsca zajęły: 

I miejsce KGW Czekaj za „Zawijaniec 
ziemniaczany z mięsem, szpinakiem i so-
sem kurkowym”. Nagrodą była frytownica 
tłuszczowa. 

II miejsce KGW Słaboszowice za 
„Kartoflak, czyli babka ziemniaczana”. 
Nagrodą był zestaw garnków.

III miejsce KGW Tarnawa za „ Kieł-
baski ziemniaczane”. Nagrodą był nutrii 
- blender.

Pozostałe uczestniczki otrzymały wy-
różnienia, którymi były elektryczne ma-
szynki do mięsa. 

Poza konkursem Komisja przyznała 
nagrodę w formie bonu wartości 250,00 
zł, ufundowanego przez Firmę AGROS 

–HUDYKA za najładniejsze stoisko, któ-
ra przypadła dla Stowarzyszenia Osiedla 
Rynek.

Nagrody wręczyli Wacław Szarek Bur-
mistrz Sędziszowa Adam Mysiara Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Sędziszów 
i Wioletta Zdeb Prezes FUNDACJI NA 
RZECZ WSPIERANIA RODZINY ORAZ 
DZIECI I MŁODZIEŻY „FUNDACJA Z 
UŚMIECHEM”.

W czasie trwającej imprezy, w godzi-
nach od 14-ej do 19-ej, została przepro-
wadzona Akcja #SZCZEPIMY SIĘ Z 
KGW!!!. Jej organizatorem było KGW 
Piołunka. Szczepienia zlecono Przychod-
ni NZOZ EURO-MED Ewa i Stanisław 
Grzyb ze Słupi. Punkt przyjął łącznie 15 
osób. Dla zainteresowanych proponowa-
no dwa rodzaje szczepionek jednorazową 
Johnson&Johnson lub pierwszą dawkę 
Pfizera (szczepienie II dawką będzie moż-
liwe za trzy tygodnie w dowolnym punkcie 
szczepień). Z pośród osób zaszczepionych 
tuż po godz. 19 - ej rozlosowano trzy na-
grody w postaci sprzętu AGD.

Słowo prowadzące Festiwalu należało 
do Ewy Kubas-Samociuk i Anny Grzy-
bowskiej. 

Festiwal okazał się kolejnym świętem 
sędziszowskiej wsi. Było miło i serdecz-
nie. Atmosfery nie zburzył nawet element 
krótkiego ale ulewnego deszczu.

E K-S.
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W środę 20 października br. w Sędzi-
szowie odbyła się radosna uroczystość 
- Złote Gody par małżeńskich z terenu 
naszej gminy. W tym roku par było zde-
cydowanie więcej, gdyż w poprzednim 
uroczystość nie odbyła się ze względu na 
pandemię. Po pięćdziesięciu latach Marsz 
Mendelsona zabrzmiał ponownie dla 53 
par, które potwierdziły swój udział. Uro-
czystość zgromadziła także małżeństwa, 
które świętowały 60-lecie – 5 par i parę z 
65 letnim stażem małżeńskim.

Obchody rozpoczęła Msza Święta w 
Kościele Św. Brata Alberta, skąd po jej 
zakończeniu jubilaci udali się do lokalu 
„Złota Róża” w Sędziszowie, gdzie trwała 
dalsza uroczystość. 

Szanownym jubilatom zostały wręczo-
ne medale „ZA DŁUGOLETNIE POŻY-
CIE MAŁŻEŃSKIE”. Po odczytaniu po-
stanowienia Prezydenta RP, aktu dekoracji 
dokonał Burmistrz Wacław Szarek wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej w 
Sędziszowie Adamem Mysiarą, listy gra-
tulacyjne wręczyła w imieniu Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego Z-ca Dy-
rektora Gabinetu Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego Iwona Sinkiewicz-Pota-
czała, oraz Proboszcz Parafii Św. Brata Al-
berta - Ks. Jan Kopeć. W imieniu Starosty 
Powiatu Jędrzejowskiego list gratulacyjny 
odczytał Przewodniczący Rady Powiatu 
-Marek Mentel. Dopełnieniem aktu deko-
racji było przekazanie od samorządu gmi-
ny skromnego upominku (komplet ręczni-
ków) oraz symbolicznej czerwonej róży. 

Był oczywiście wspólny toast i głośne 
„STO LAT”. 

Burmistrz W. Szarek, składając życze-
nia w imieniu samorządu mówił:

„Dziękuję Wam drodzy jubilaci w 
imieniu Samorządu Gminy Sędziszów i 

ZŁOTE GODY W SĘDZISZOWIE
własnym za całe Wasze dotychczasowe ży-
cie, za budowanie Waszych rodzin, troskę 
i wychowanie dzieci, za budowanie naszej 
małej ojczyzny jaką jest Gmina Sędzi-
szów, a tym samym budowanie Polski. Od 
Was trzeba się uczyć i brać przykład. To 
jest praktyczny i prawdziwy patriotyzm, 
nie słowami, ale czynami tworzyć lepszą 
przyszłość dla swoich rodzin i Polski w 
jednym związku przez tyle lat szanując tra-
dycje, kochając polskość, mimo że żyliście 
w bardzo trudnych czasach. Życzę Wam 
dalszych długich lat w zdrowiu, spokoju i 
szacunku od bliskich i znajomych…”

Uroczystość Złotych Godów zosta-
ła uświetniona przedstawieniem, w które 
wpleciono życzenia dla jubilatów, w wy-
konaniu przedszkolaków z Przedszkola 
Samorządowego w Sędziszowie.

Po wspólnym obiedzie i słodkim dese-
rze, przyszła pora na tańce. Jubilatów do 
„pierwszego walca” zaprosił zespół Super 
Duo, który to zapewnił oprawę muzyczną 
całej imprezy.

Wczesnym popołudniem jubilaci 
opuszczali miejsce uroczystości pełni wra-
żeń i może troszeczkę bardziej szczęśliwi, 
niż każdego zwyczajnego dnia.

Dla wszystkich jubilatów w dniu ich 
radosnego święta moc gorących życzeń od 
Burmistrza Sędziszowa i Radnych Rady 
Miejskiej:

Niech każdy kolejny dzień Waszego 
życia opromienia zdrowie, szczęście i ra-
dość rodzinna, wszystkiego najlepszego 
dla Państwa.

Medale „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” otrzymali za ubiegły rok: 

1. Adam i Krystyna Błaszczykowie
2. Leopold i Elżbieta Błaszkiewiczowie, 

3. Józef i Halina Bryzikowie,

4. Stanisław i Stanisława Burasowie, 
5. Jan i Jadwiga Dłużniakowie,

6. Eugeniusz i Danuta Gurdzielowie,
7. Jan i Gabriela Grabowscy,
8. Józef i Adela Janusowie,

9. Andrzej i Jadwiga Kowalczykowie
10. Mieczysław i Maria Krzykałowie,

11. Zygmunt i Teresa Kudłowie,
12. Józef i Zofia Kurowscy,

13. Wincenty i Zdzisława Lato, 
14. Jan i Alicja Lisowscy, 

15. Mieczysław i Wanda Molusowie,
16. Wiesław i Danuta Nawrotowie,
17. Wiesław i Gabriela Nowakowie,
18. Marian i Jadwiga Nowakowie,

19. Marian i Bogusława Nowosińscy,
20. Andrzej i Mirosława Ogórkowie,
21. August i Aleksandra Pardałowie,

22. Jerzy i Barbara Pisarkowie,
23. Jerzy i Zofia Radeccy,

24. Edward i Marianna Samkowie,
25. Jan i Lidia Stachurkowie,
26. Eugeniusz i Józefa Stopa,

27. Stanisław i Grażyna Szczerbowie,
28. Kazimierz i Jadwiga Tasakowie,

29. Wiesław i Alicja Trzcińscy,
30. Adam i Jadwiga Walencikowie,

31. Jerzy i Irena Wcisłowie,
32. Witold i Halina Wierzbowiczowie,
33. Mirosław i Jadwiga Więckowie,

34. Henryk i Maria Zającowie

Zaproszone pary z dłuższym stażem 
małżeńskim, 60-lecie pożycia małżeńskie-
go:

1. Mieczysław i Halina Bronkowscy,
2. Tadeusz i Sabina Gryniowie,
3. Stefan i Wiesława Janusowie,

4. Władysław i Krystyna Rokiccy,
5. Zdzisław i Maria Stępniowie,

6. Józef i Wiesława Wiekierowie,
Z kolei w tym roku medale za długo-
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letnie pożycie małżeńskie przyznano 39 
parom, a byli to:

1. Aleksander i Mirosława Bugajowie,
2. Stanisław i Halina Capkowie, 
3. Tadeusz i Zofia Drożdżowscy,

4. Lesław i Teresa Gajosowie, 
5. Antoni i Barbara Gigielewiczowie,

6. Alek i Irena Grabowscy,
7. Józef i Krystyna Grabowscy,
8. Jerzy i Krystyna Grycowie,

9. Witold i Bogusława Gumulowie,
10. Włodzimierz i Grażyna Hyczowie,

11. Ryszard i Agnieszka Jarosowie,
12. Władysław i Maria Kapustowie,

13. Józef i Ligia Klimkowie, 
14. Jan i Wiesława Kotarscy, 

15. Adam i Teresa Kowalowie,
16. Zbigniew i Janina Kowalikowie,

17. Bogusław i Regina Kowalscy,
18. Ryszard i Krystyna Krzyżykowie,

19. Dionizy i Jadwiga Kucharczykowie,
20. Jan i Wiesława Misiek,

21. Andrzej i Anna Muszyńscy,
22. Jan i Elżbieta Nidzińscy,

23. Marian i Elżbieta Olszewscy,
24. Józef i Janina Osowscy,

25. Marian i Janina Ozgowie,
26. Janusz i Elżbieta Pawlikowscy,
27. Stanisław i Danuta Słomkowie,
28. Tadeusz i Zofia Sobierajowie,

29. Stanisław i Krystyna Sochaccy,
30. Czesław i Krystyna Stachnikowie ,

31. Jerzy i Jadwiga Starzyńscy,
32. Józef i Jadwiga Szczęśni,

33. Czesław i Elżbieta Trelowie,
34. Wiesław i Danuta Walochowie,
35. Zdzisław i Jadwiga Wierzbiccy,

36. Andrzej i Krystyna Wojsławowie,
37. Władysław i Joanna Woronowiczo-

wie,
38. Bolesław i Elża Wróblowie,
39. Jan i Halina Zachariaszowie

Zaproszone pary z dłuższym stażem 
małżeńskim, 60 - lecie pożycia małżeń-
skiego

1. Edward i Janina Maciągowie,
2. Władysław i Marianna Rokiccy,
3. Zdzisław i Janina Wieczorkowie,

4. Władysław i Genowefa Zaczkowscy,

A także para z 65-leciem pożycia mał-
żeńskiego, która wzięła udział  w uroczy-
stości, Państwo Jerzy i Jarosława Bron-
kowscy oraz para z najdłuższym stażem 
małżeńskim 66 - lecie, Państwo Henryk i 
Iwona Szkliniarzowie, którzy niestety nie 
mogli być obecni.

Życzymy kolejnych pięknych rocznic i 
wszystkiego najlepszego. 

M.B.
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Oświata i Edukacja

Dzień Edukacji Narodowej, to szcze-
gólna okazja do podziękowań i życzeń 
dla wszystkich nauczycieli i pracowników 
oświaty. Tegoroczne obchody Gminnego 
Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 
października w Samorządowym Centrum 
Kultury im Jana Pawła II w Sędziszowie. 
Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek 
przywitał wszystkich zebranych gości 
i podziękował za trud jaki nauczyciele 
wkładają w swoja codzienną prace .

„Czasy dzisiejsze wymagają tego, by 
współczesna szkoła budowała trwałe i  
silne podstawy, dzięki którym młody czło-
wiek będzie w stanie odnaleźć się w tej 
skomplikowanej rzeczywistości. Musi ona 
wpajać uczniom wielkie idee takie jak: Oj-
czyzna, wolność, miłość czy mądrość. To 
nauczyciele odgrywają rolę autorytetów i  
mistrzów kształtujących postawy młodego 
pokolenia”- podkreślał w swoim przemó-
wieniu Burmistrz 

Wyrazem uznania dla nauczycieli są 
przyznawane rokrocznie Nagrody Burmi-
strza Sędziszowa, a w tym roku otrzymali 
je:

- Anna Skóra _ Przedszkole Samo-
rządowe w Sędziszowie 

- Beata Paw – Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Sędziszowie 

- Ewa Cembrzyńska – Szkoła Pod-
stawowa Nr 2 w Sędziszowie

- Iwona Strączek– Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 w Sędziszowie

- Małgorzata Stradomska - Szkoła 
Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie

Gminny 
Dzień 

Edukacji 
Narodowej

- Iwona Lipiec – szkoła Podstawowa 
w Pawłowicach

- Dorota Nieckarz - Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Sędziszów

- Monika Dudzińska - Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Sędziszów

- Anna Ciosek - Zespół Szkół Ogól-
nokształcących Sędziszów

- Katarzyna Porębska – Piekara - 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sędzi-
szów

- Monika Skiba - Przedszkole Samo-
rządowe Sędziszów

Podziękowania oraz symboliczne bu-
kiety kwiatów otrzymali również nauczy-

ciele, którzy w tym roku zdecydowali się 
przejść na emeryturę:

- Wiesława Pasek - ZSO Sędziszów
- Małgorzata Hukowska - ZSO Sę-

dziszów
- Anna Leśniewska - ZSO Sędziszów
- Elżbieta Strzelec – SP Nr 2 S-ów
- Urszula Rokicka – SP Pawłowice

W szkołach prowadzonych przez Fun-
dacje z uśmiechem, nagrody Prezesa Fun-
dacji otrzymały panie:

Wioletta Pardela
Anna Fendrych
Agnieszka Ślusarek
Prezes Fundacji z Uśmiechem pani 

Wioletta Zdeb, przy okazji wspaniałej 
uroczystości wręczyła uroczyście awanse 
zawodowe na nauczyciela mianowanego 
Paniom: Katarzynie Sputo, Justynie Ja-
wor- Walczak oraz Agnieszce Lechowicz. 
Miłym akcentem dla zaproszonych gości 
był mistrzowski występ Hani Brożek ze 
studia piosenki działającego przy SCK w 
Sędziszowie 

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i 
sympatycznej atmosferze

M. N-M
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Początek roku szkolnego to czas ślu-
bowań dla uczniów rozpoczynających 
po raz pierwszy naukę w szkole. To bar-
dzo ważne wydarzenie nie tylko dla naj-
młodszych, ale również dla nauczycieli, 
rodziców, dziadków i bliskich. Pięknie 

„To ślubowania nadszedł już czas - 
pierwszy egzamin na ucznia zdasz!”

zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyre-
cytowane wiersze, czy odtańczone ukła-
dy taneczne wycisnęły niejedną łezkę z 
oczu bliskich. W niektórych szkołach 
ślubowania połączone były z obchoda-
mi święta szkoły i otwarciem nowych 

sportowych obiektów. Powyżej przed-
stawiamy kilka zdjęć z naszych szkół i 
oddziałów przedszkolnych. Wszystkim 
uczniom gratulujemy i życzymy dużo 
sukcesów .

Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach Szkoła Podstawowa w Pawłowicach

Szkoła Podstawowa w Sędziszowie Szkoła Podstawowa w Tarnawie

Ślubowanie Klas Pierwszych Technikum w Zespole Szkół w Sędziszowie Żłobek
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Dnia 4 października 2021 r. ucz-
niowie klas 7b  i 7c wraz z wy-

chowawczyniami, p.Małgorzatą Srogą i 
p.Anną Holisz-Uramowską wybrali się na 
wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Mia-
steczko to przyciąga turystów nie tylko 
licznymi zabytkami, ale także przepięk-
nym i malowniczym położeniem nad Wi-
słą. To również mekka artystów i wielbi-
cieli sztuki. 

W Kazimierzu Dolnym zwiedziliśmy 
średniowieczny brukowany rynek, który 
jest centralnym punktem tego miasta. Ry-
nek otoczony jest z trzech stron zabytko-
wymi kamienicami. W dolnej jego części 
stoi także zabytkowa studnia z XIX wieku, 
jeden z najbardziej charakterystycznych 
elementów renesansowego miasta. Zgod-
nie z tradycją, kto napije się wody ze stud-
ni, będzie w Kazimierzu Dolnym częstym 
gościem! Na kazimierskim rynku znajduje 
się też pomnik psa. To kundelek o imieniu 
Kwadrat, który podobno lubił tu przesia-
dywać. Przewodnicy po Kazimierzu Dol-
nym zgodnie twierdzą, że jego potarcie 
przynosi każdemu szczęście!

Wchodząc na wzgórze zamkowe zwie-
dziliśmy kościół farny św. Jana Chrzcicie-
la i św. Bartłomieja, który dumnie góruje 
nad rynkiem. To najważniejsza miejska 
świątynia, która skrywa w sobie naprawdę 
unikalny skarb. Są to najstarsze, zachowa-
ne w całości, organy w Polsce, które zosta-
ły wykonane około 1620 roku. Następnie 
na najwyższym w Kazimierzu Dolnym 
wzgórzu zobaczyliśmy pozostałości po 
średniowiecznym zespole obronnym, któ-
ry składa się z wieży zwanej basztą oraz 
ruin zamku. 

Dzieje Kazimierza Dolnego nieroze-
rwalnie związane są z Wisłą. To właśnie 
tutaj powstał jeden z głównych portów na 
Środkowej Wiśle, dzięki któremu miasto 
szybko bogaciło się na handlu. Wzdłuż wi-
ślanych brzegów kupcy wznosili spichle-
rze – magazyny zbożowe. Przespacerowa-
liśmy się więc nadwiślańskimi bulwarami, 
zobaczyliśmy stare kazimierskie spichle-
rze oraz wybraliśmy się w rejs po Wiśle, 
który trwał około 60 minut.  

Wybraliśmy się także do najbardziej 
znanego i chyba najpiękniejszego wąwo-
zu lessowego o nazwie Korzeniowy Dół. 
W tym niesamowitym wąwozie o dłu-
gości około 400 metrów, wysokość ścian 
dochodzi momentami nawet do 8 me-
trów! Jego nazwa pochodzi od charakte-
rystycznych, poskręcanych i wystających 

na szczytach korzeni drzew.
 W tym mieście zwiedziliśmy także 

jeden z najbardziej wyjątkowych kirku-
tów – cmentarzy żydowskich. Charaktery-
stycznym elementem tego cmentarza jest 
nietypowe lapidarium w kształcie ściany, 
utworzone z płyt nagrobnych ze starego 
cmentarza żydowskiego, zniszczonego 
przez Niemców w czasie II Wojny Świa-
towej.

Na zakończenie wycieczki każdy z nas 
zakupił obowiązkowy przysmak - maśla-
nego kogucika – symbol Kazimierza Dol-
nego. To drożdżowy wypiek, który w sma-
ku przypomina chałkę.

Do Sędziszowa wróciliśmy zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni. Kazimierz Dolny 
jest pięknym miejscem, które warto od-
wiedzić!

Uroczystość otwarcia boiska wielofunkcyjnego oraz 
siłowni plenerowej w SP w Tarnawie

Na ten dzień czekała cała społeczność 
szkolna. 1 października Szkoła Podsta-
wowa im. Bohaterów Armii Krajowej w 
Tarnawie rozbrzmiewała entuzjazmem 
i prawdziwą euforią. Tego dnia bowiem 
miało miejsce uroczyste otwarcie i po-
święcenie boiska wielofunkcyjnego oraz 
siłowni plenerowej.  

Uroczystość rozpoczęła się wprowa-
dzeniem sztandaru i odśpiewaniem hym-
nu państwowego. Dyrektor szkoły  - p. 
Jolanta Błasiak przywitała zebranych, 
wyraziła radość i satysfakcję z faktu, że 
uczniowie będą mogli korzystać z boiska 
i siłowni. Proboszcz parafii w Tarnawie 
– ks. S. Brzoza poświęcił boisko. Ważnym 
wydarzeniem w tym dniu było przyjęcie w 
poczet uczniów pierwszoklasistów. Tego-
roczna uroczystość ślubowania uczniów 
klas pierwszych miała więc szczególny 
charakter.

Symbolicznego przecięcia wstęgi do-

konali wspólnie: p. J. Błasiak – dyrektor 
szkoły, p. W. Zdeb – prezes zarządu Fun-
dacji z Uśmiechem, p. E. Gołdyn – wice-
prezes zarządu, p. W. Szarek – Burmistrz 
Gminy Sędziszów, p. M. Muzoł – sekre-
tarz gminy, ks. S. Brzoza – proboszcz 
parafii Tarnawa, p. 
A. Małogowska 
– przewodnicząca 
Rady Rodziców, A. 
Król – przewodni-
cząca samorządu 
szkolnego.  

Wszyscy pod-
kreślali znaczenie 
sportu dla rozwoju 
młodzieży. Ucznio-
wie dokonali przy-
rzeczenia, że będą 
współzawodniczyć 
w oparciu o po-
szanowanie zasad 

uczciwej rywalizacji. Zebrani goście mo-
gli podziwiać krótki występ artystyczny, w 
którym nie zabrakło pokazów gimnastycz-
nych na materacach, akrobatyki oraz tań-
ca z pomponami. Uroczystość zwieńczył 
mecz koszykówki uczniów SP.

Ten dzień z pewnością zapisze się na 
kartach historii szkoły oraz zachowa się w 
pamięci społeczności szkolnej.

SP Tarnawa
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Aktywny powrót do szkoły 
w Sędziszowskiej Jedynce!

Po ponad rocznym zdalnym i hybrydo-
wym nauczaniu, dzieciaki ze Szkoły Pod-
stawowej nr1 w Sędziszowie bardzo ak-
tywnie rozpoczęły naukę w nowym roku 
szkolnym. Zajęcia na sali gimnastyczne, 
placu zabaw czy na basenie pozwalają 
uczniom z naszej szkoły powrócić do do-
brej sprawności fizycznej Ponad to  ruszy-
ły dodatkowe zajęcia z w-f w ramach akcji  
„Aktywny powrót uczniów do szkół.”  

Uczniowie klasy IIIb Szkoły Podstawowej nr 1 w Sędziszowie we 
wrześniu wybrali się na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodo-
wego. Wąwozy, jaskinie oraz oryginalne ostańce i formy skalne, z który-
mi wiążą się ciekawe legendy, a do tego piękny Zamek Pieskowa Skała 
i ruiny średniowiecznej warowni w Ojcowie – to tylko niektóre atrakcje, 
które  odwiedziliśmy w  Ojcowskim Parku Narodowy. Trzeba przyznać, 
że atrakcji w tej krainie jest bez liku.  Co prawda to najmniejszy park 
narodowy w Polsce, ale mimo swego niewielkiego obszaru oferuje  
wiele atrakcji. To, co można powiedzieć o Ojcowie, to że nie braku-
je tutaj jaskiń. Znaleźć ich można podobno ponad 700! Są mniejsze, 
większe, średnie, my odwiedziliśmy  dwie z nich.  Oczywiście Jaskinię 
Łokietka oraz Jaskinię Krowią. Jaskinia Łokietka na  Chełmowej Gó-
rze  jest najdłuższą z jaskiń na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego 
i stanowi obowiązkowy punkt wycieczek. Grota składa się z kilku sal i 
korytarzy o długości 320 metrów. Zamek w Pieskowej Skale oraz Ma-
czuga Herkulesa to urocza para, którą koniecznie trzeba odwiedzić. 
Ostatnim punktem naszej wycieczki było Muzeum Przyrodnicze. W mu-
zeum znajduje się obecnie ekspozycja dotyczącą przyrody w Ojcowskim 
Parku Narodowym. Zwiedzanie rozpoczęliśmy się  od projekcji dwóch 
filmów w technologii 3D. Wycieczka do Ojcowa dostarczyła nam prze-
pięknych widoków i wiele niezapomnianych wrażeń. To miejsce pole-
camy wszystkim.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. 
Floriana w Sędziszowie  w tym roku 
po raz pierwszy przystąpiła do akcji 
Noc Bibliotek. Jest to ogólnopolski 
program, który w niekonwencjonalny 
sposób zachęca do korzystania z za-
sobów biblioteki i jej oferty dla osób 
w każdym wieku. Hasło tegorocznej 
edycji Nocy Bibliotek brzmi „Czyta-
nie wzmacnia”. Jak wiadomo czytanie 
wzmacnia pozytywne emocje, rozwija 
język, pamięć, zainteresowanie świa-
tem. Czytanie uwrażliwia na drugiego 
człowieka, rozwija empatię. Zaprosze-
nie na to wydarzenie przyjęło i przybyło 
do szkoły około 90 uczniów z wszyst-
kich klas od 0 do 8 oraz nauczyciele i 
dyrekcja. Mieliśmy także okazję gościć 
Burmistrza Sędziszowa Pana Wacława 
Szarka oraz Sekretarz Gminy Panią 
Małgorzatę Muzoł. 

Wszyscy uczestnicy podjęli się wy-
zwania, jakim było przystąpienie do Ma-
ratonu czytelniczego – czytali fragmenty 
swoich ulubionych książek lub opowiadali 
o tym, co zainteresowało ich w trakcie ich 
czytania. Kilkugodzinny miting czytelni-
czy stał się okazją do lepszego poznania 
swoich zainteresowań, zwrócenia uwagi 
na to co w życiu ważne, co pozwala nam 

poczuć się wyjątkowo, rozładować stres, 
oswoić strach, czy wyzbyć nieśmiałości. 
Rozmawialiśmy o emocjach,  które towa-
rzyszą nam przez cały czas,  skupiając się 
na tym, że wszystkie są ważne. Ten wy-
jątkowy wieczór stał się czasem spotkania 
różnych pokoleń, czasem łączącym ludzi, 
dającym poczucie bezpieczeństwa, wspar-
cia, wspólnej zabawy i zachęcającym do 

poszukiwania tego, co jednoczy. 
Wieczorne czytanie, zabawne warszta-

ty twórcze, w czasie których powstawały  
„słodkie duszki” czy „żywe mumie” były 
dodatkową atrakcją dla wszystkich uczest-
ników. Już wiemy, że takie spotkania będą 
odbywały się częściej. Liczymy na to, że 
czytanie stanie się pasją dla małych i du-
żych.
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Nadzieja zakwitnie 
na wiosnę

Wspólnie z Hospicjum w Miechowie 
posadziliśmy dziś przed szkołą żonkile 
- symbol nadziei i nowego życia. Nasze 
Pola Nadziei zakwitną na wiosnę. Będą 
nie tylko piękną ozdobą, ale posłużą jako 
dar wdzięczności podczas zbiórki pienię-
dzy na cele Hospicjum. Kampania  „Pola 
Nadziei” ma na celu budować społeczną 
wrażliwość, o idei hospicjum, wolontaria-
cie, miłości i nadziei mówił na spotkaniu 
z młodzieżą i dziećmi pan Kacper Idzik - 
koordynator wolontariatu w Hospicjum w 
Miechowie. Serdecznie dziękujemy.

15 września odbyła się piel-
grzymka, w której udział wzięli 
laureaci konkursu dla mieszkańców 
Gminy Sędziszów zaszczepionych 
przeciwko Covid-19 pod hasłem 
„Zaszczep się na zdrowie” Nagro-
dami w konkursie oprócz pielgrzym-
ki na Św. Krzyż dla grupy wiekowej 
60+ były karnety na basen .

Celem pielgrzymki był Klasztor 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej na Św. Krzyżu. Pielgrzymi 
oprócz zwiedzania krypt i klasztoru 
wzięli udział we Mszy Św. Euchary-
stię dla pielgrzymów koncelebrował 
m.in. ks. Dominik Koston wikariusz 
parafii Św. Prokopa w Krzcięcicach, 
który towarzyszył seniorom pod-
czas pielgrzymki. Po wspólnej mod-
litwie pielgrzymi udali się do Krajna 
gdzie zjedli pyszny obiad i zwiedzili 
Aleję Miniatur. Wspaniała pogoda, 
radosne nastroje sprawiły że wyjazd 
upłynął w bardzo miłej atmosferze i 

Zaszczepieni i bezpieczni, 
cieszą się życiem

zapewne będzie na długo zapamię-
tany prze uczestników. 

Organizatorzy i uczestnicy wy-
cieczki składają serdeczne podzię-
kowania Ks. Dominikowi Kosto-
nowi za duchową opiekę podczas 
wyjazdu oraz wspólną modlitwę 
za mieszkańców miasta i gminy w 
związku z Jubileuszem 30-lecia na-
dania praw miejskich 

Także 19 października Senio-
rzy z Gminy Sędziszów na zorga-
nizowanym przez Urząd Miejski 
atrakcyjnym wyjeździe do Cedzyny 
uczestniczyli w rejsie żaglowcem, 
przejażdżce motorówką, a po ak-
tywnym wypoczynku nasi Senio-
rzy integrowali się przy ognisku.... 
Podziękowania dla Stowarzyszenia 
Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe za serdecz-
ne przyjęcie i zorganizowanie wielu 
atrakcji.
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Ostatnie podrygi lata były doskonałą 
okazją do lokalnych spotkań i dobrej za-
bawy.

Jednym z nich było piękne, spotkanie 
integracyjne członków Ogrodu Działko-
wego „STOKROTKA” w Sędziszowie. 
Uroczystość miała charakter otwarty dla 
wszystkich mieszkańców. Mszę Świętą w 
intencji działkowców odprawili Proboszcz  
Jan Kopeć oraz ks. Łukasz Parzniewski z 
parafii św. Brata Alberta. Prezes Związku 
ROD „Stokrotka - Kolejarz” p. Marian 
Anyszek podsumował całoroczną prace i 
zebrane zbiory, a także przedstawił zadania 
inwestycyjne na przyszły rok. Działkowcy 
do późnych godzin wieczornych bawili 
się przy ognisku i muzyce. Także Koło 
Pszczelarzy w Sędziszowie podsumowało 
swoją działalność podczas spotkania. Wi-
dać że aktywność sędziszowskich pszcze-
larzy jest bardzo duża, zawsze chętnie pod-

Piękne 
spotkania 

i społeczne 
inicjatywy

czas imprez prezentują produkty pszczele 
i zdradzają tajniki produkcji miodu. To 
świetna forma edukacji i przekazywanie 
wiedzy o życiu rodzin pszczelich.

Wspominając spotkania nie można za-
pomnieć o paniach z Kół Gospodyń Wiej-
skich które zadbały o lokalną integracje, 
podczas wspaniałych spotkań w Krzcięci-
cach i Słaboszowicach , które  były dosko-
nałą okazją do rozmów i dobrej zabawy.

Koła Gospodyń Wiejskich stanowią 
ważny element społeczeństwa obywa-
telskiego – oprócz Ochotniczych Straży 
Pożarnych są często najstarszymi organi-
zacjami działającymi lokalnie. Są skarb-
nicami wiedzy o lokalnej tradycji, łączą 
pokolenia i uczą historii małych ojczyzn. 
Dlatego Panie KGW Krzcięcice cudownie 
realizowały projekt „Zachowanie dziedzi-
ctwa lokalnego” integrując lokalną spo-
łeczność i gości. Nie zabrakło także  pięk-
nych dekoracji ,pysznych potraw i popi-
sowych dań z których nasze Panie słynął. 
Na pewno nikt nie wyszedł głodny i każdy 
znalazł coś dla siebie. 

„Cieszę się z takich spotkań zwłaszcza 
po trudnym czasie pandemii, lokalna inte-
gracja jest bardzo ważna , rozmowa przy 
wspólnym stole , uśmiechy i zabawa jed-
noczy a na tym nam najbardziej zależy”- 
podkreślał burmistrz Wacław Szarek
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23 października 2021 odbył się XII 
Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP 
RP w Sędziszowie. W tym roku rolę go-
spodarza pełnili Ochotnicy z OSP Tarnawa 
na czele z Prezesem Jackiem Sroką.

Głównym celem Zjazdu było podsumo-
wanie 5 letniej kadencji, oraz wybór nowe-
go Zarządu Oddziału Związku OSP RP w 
Sędziszowie, Komisji Rewizyjnej, Delega-
tów na Zjazd Powiatowy oraz przedstawi-
cieli Zarządu Powiatu. W sprawozdaniach 
i dyskusjach wszyscy pozytywnie ocenili 
ogromne zaangażowanie i prace jednostek 
OSP na terenie naszej gminy. Szczególne 
podziękowania dla wszystkich strażaków 
za gotowość i pomoc w czasie pandemii 
kierował dh Wacław Szarek – Burmistrz 
Sędziszowa, podkreślając, że były to zada-
nia dodatkowe, obok tego, co strażacy rea-
lizują na co dzień. Wzruszającym momen-
tem podczas Zjazdu było podziękowanie za 
wieloletnia służbę ustępujących przedsta-
wicieli dotychczasowego Zarządu. Swoją 
rezygnację z funkcji Komendanta Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w Sędziszowie 
złożył dh Mirosław Nowakowski, a także 
wieloletnia Sekretarz Zarządu dh Elżbie-
ta Nidzińska, Skarbnik Zarządu dh Adam 
Siekanka oraz Członek Zarządu Zbigniew 
Adamski. Dziękujemy za ogromny wkład 
pracy, wsparcie i wzorowa służbę.

Wybrano nowe 
strażackie władze 

Skład nowego Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego OSP RP w Sędziszowie 
przedstawia się następująco:

Prezes – dh January Ejsmonmd
Wiceprezes – dh Wacław Szarek
Wiceprezes – dh Ryczko Jan
Wiceprezes – Jupowicz Andrzej
Komendant Gminny – Oczkowicz 

Przemysław
Sekretarz – Gołąb Karolina
Skarbnik – Jaworska Bożena
Członkowie prezydium – Chmaruk 

Krzysztof, Sroka Jacek

Przed dniem Wszystkich Świętych 
delegacja Gminy Sędziszów - Burmistrz 
Sędziszowa Wacław Szarek, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Sędziszów Adam 
Mysiara i  Anna Grzybowska Naczelnik 
Wydziału UM udała się do Chmielnika i 
Piotrkowic, gdzie wspólnie z władzami 
Chmielnika  Z-cą Burmistrza Małgorzatą 
Przeździk, Sekretarzem Gminy Andrzejem 
Łopacińskim, Renatą Kułagowską-Ćwiek, 
Prezesem Stowarzyszenia Dziedzictwo 
Piotrkowic Edwardem Rzadkowskim 
oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Piotrkowicach  Jackiem Sobaś wraz  
z delegacją młodzieży z pocztem sztan-
darowym  oddała hołd wszystkim, któ-
rzy ponieśli śmierć podczas II wojny 
światowej składając kwiaty i zapalając 
znicze w miejscach, gdzie gestapowcy  
w dniu 17.03.1944 roku rozstrzelali 30-tu 
mieszkańców Sędziszowa.

Członkowie Zarządu – dh Janowski 
Jan, dh Rączkiewicz Zenon, dh Gład-
ki Zbigniew, dh Pasternak Dariusz, dh 
Stromczyński Przemysław, dh Nowak Jan, 
dh Szymański Stefan, dh Jaworski Marek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli; 
dh Kozendra Marek, dh Wolski Marian,dh 
Kulasek Marian, dh Bonarski Adrian, dr 
Fira Stanisław

Gratulujemy nowym władzom straża-
ckim! Następny zjazd za 5 lat.

K.G

Wyjazd do gminy Chmielnik był jednocześnie okazją do 
odwiedzenia przepięknego Sanktuarium Matki Boskiej Lo-
retańskiej w Piotrkowicach, znajdującego się w bezpośred-
nim sąsiedztwie cmentarza, po którym oprowadził o. Grze-
gorz Irzyk z Zakonu Karmelitów Bosych.

Wojenne losy mieszkańców Sędziszowa połączyły 
społeczność naszej gminy ze społecznością Piotrkowic i 
Chmielnika. Wizytę zakończyło tradycyjnie wspólne spot-
kanie uczestników w nowym obiekcie Szkoły Podstawowej 
w Piotrkowicach.

Takie wyjazdy zawsze służą kształtowaniu postaw pa-
triotycznych.

Pamięć 
trwa …



��RAZEM ZMIENIAMY GMINĘ SĘDZISZÓW - Listopad 2021

Kto ma w obowiązku 
utrzymywanie rowów 

melioracyjnych?
lub

Czyim obowiązkiem jest 
utrzymywanie rowów 

melioracyjnych? 
Od 1 stycznia 2018 r. kwestię melioracji 

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 utrzymywanie 
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. 

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o 
funduszu sołeckim umożliwia gminom 
wyodrębnienie w budżecie środków 
dla sołectw na realizację zadań służą-
cych poprawie życia ich mieszkańców. 
To zebranie wiejskie – czyli mieszkań-
cy wsi podejmują decyzję na co mają 
zostać wykorzystane przeznaczone dla 
sołectwa środki. Kwota przypadająca 
na dane sołectwo uzależniona jest min. 
od liczby mieszkańców. 

31 sołectw naszej gminy otrzymało 
do wykorzystania w 2022 roku środki 
w łącznej kwocie 616 283,86 zł. 

Zebrania wiejskie zostały przepro-
wadzone w terminie wskazanym w 
ustawie tj. do 30 września. Mieszkań-
cy najczęściej decydowali o przezna-
czeniu środków funduszu sołeckiego 
na bieżące remonty oraz utrzymanie 
świetlic wiejskich, doposażenie pla-
ców zabaw i siłowni, spotkania inte-
gracyjne dla mieszkańców oraz bieżą-
ce remonty dróg. 

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.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”
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Szanowni Mieszkańcy,
Minione lata przyniosły wiele zmian w go-

spodarce odpadami komunalnymi. Dla miesz-
kańców wszystkich gmin wprowadzono obo-
wiązkową selektywną zbiórkę odpadów.

Od 1 stycznia 2022 r. cena z odbiór odpa-
dów w gminie Sędziszów będzie zależała od 
ilości wyprodukowanych przez nas śmieci. 
Szczególną uwagę winniśmy zwrócić na odpa-
dy zmieszane, których odbiór i zagospodaro-
wanie kosztuje najwięcej. Im więcej będziemy 

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

PA
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ER

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

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

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

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

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

SZ
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O

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

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

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

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

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

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

Gmina 
Sędziszów

wytwarzać odpadów zmieszanych i nie będzie-
my prawidłowo i rzetelnie segregować odpa-
dów, to koszty systemu będą coraz wyższe.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach i zasadą „zanieczyszcza-
jący płaci”, każdy mieszkaniec ma więc realny 
wpływ na koszty funkcjonowania tego syste-
mu. W wielu gminach stawki sięgają już nawet 
30 złotych od osoby. Nie dopuśćmy aby taka 
konieczność zaistniała również u nas. Znaczący 
w obecnym czasie wzrost cen na rynku prowa-

dzi również do zwiększenia kosztów odbioru 
i zagospodarowania odpadów, które możemy 
ograniczyć oddając jak najmniej zmieszanych 
odpadów komunalnych, gdyż to one stanowią 
najdroższy element systemu.

Apelujemy do Państwa o zaangażowanie 
i bezwzględną segregację odpadów, co nie 
doprowadzi do znaczących podwyżek cen za 
odpady w gminie. Dla przypomnienia przed-
stawiamy zasady prawidłowej segregacji odpa-
dów  komunalnych.
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Każdego roku, gdy słońce szybciej 
chyląc się ku zachodowi zwiastuje zbliża-
jący się koniec lata, z pól znikają ostatnie 
złote kłosy to jest znak, że rolnicy koń-
czą wielotygodniową pracę. Gospodynie 
zaczynają splatać dożynkowe wieńce i z 
pierwszej mąki piec bochny chleba. Do-
żynki to jeden z najpiękniejszych dni w 
roku dla każdego rolnika. To święto ra-
dości i zadowolenia z zebranych plonów 
będące podsumowaniem efektów ciężkiej 
pracy ludzi pracujących na roli.

W niedzielę 22 sierpnia br. odbyły się 
DOŻYNKI GMINNE 2021 w miejscowo-
ści Krzcięcice, nad którymi Patronat Na-
rodowy objął Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzy-
skania Niepodległości. Współorganizato-
rem była Parafia Św. Prokopa w Krzcię-
cach.

Barwny korowód dożynkowy prowa-
dzony przez Orkiestrę Dętą działającą przy 
Samorządowym Centrum Kultury im. Jana 
Pawła II w Sędziszowie pod batutą kapel-
mistrza Piotra Janika, herb Gminy Sędzi-
szów niesiony przez Sołtysa Słaboszowic 
Bożenę Marusieńską za którym podążali 
sołtysi: Wojciechowic Aneta Konieczna z 
koszem owoców i warzyw, Aleksandro-
wa Wanda Molenda z bukietem kwiatów, 
Mierzyna Roman Pierzchała i Krzcięcic 
Andrzej Kurek, kolumna pocztów sztan-
darowych prowadzona przez Wiceprezesa 
Zarządu Miejsko – Gminnego Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP dh Jana Rycz-
ko wraz z pocztami sztandarowymi, kapela 
Helios z Sędziszowa, przedstawicielki wsi 
dumnie niosące wieńce dożynkowe, staro-
stowie i gospodarze dożynek, goście oraz 
mieszkańcy gminy przybył na plac przy 
remizie OSP w Krzcięcicach.

Następnie odprawiona została uroczy-
sta Msza Święta Dziękczynna za tegorocz-
ne plony pod przewodnictwem ks. Stani-
sława Brzozy, którą koncelebrowali księża 
dekanatu sędziszowskiego Dziekan ks. 
Edmund Nocoń, Wicedziekan ks. Edward 
Giemza, ks. Jan Kopeć, ks. Ariel Szymi-
czek. Homilia współgospodarza dożynek 
ks. Dziekana Edmunda Noconia nawią-
zywała do ciężkiej pracy rolnika. W trak-
cie nabożeństwa uroczyście poświęcony 

Dożynki 
Gminne 

2021

został chleb przyniesiony przez starostów 
dożynek i wieńce dożynkowe.

Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek 
serdecznie powitał wszystkich zebranych. 
Szczególne słowa skierował do Rolników 
„Dziękuję Wam za poniesiony trud, od-
danie i szacunek dla tej polskiej ziemi”. 
Symbolem rozpoczęcia dożynek było tra-
dycyjnie przecięcie powrósła przez gospo-
darza dożynek.

Centralnym punktem uroczystości była 
ceremonia przekazania chleba wypieczo-
nego z mąki z tegorocznych zbiorów go-
spodarzom dożynek Burmistrzowi Sędzi-
szowa Wacławowi Szarkowi i Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej Adamowi My-
siarze przez starostów dożynek, których 
honory pełnili Monika Patyna z Mierzyna 
i Artur Lagierski ze Słaboszowic.

Burmistrz Sędziszowa przyjmując 
chleb przyrzekł, że będzie go dzielił spra-
wiedliwie aby nikomu nie brakło. Trady-
cyjnie chleb został obtańcowany przez 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzcię-
cicach. Gospodarze podzielili się chlebem 
z uczestnikami dożynek. Następnie zapre-
zentowano i wręczano trzynaście wieńców 
dożynkowych wykonanych przez Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich ze Słaboszo-
wic, Marianowa, Gniewięcina, Borszowic, 
Tarnawy, Swaryszowa, Czekaja i Szałasu, 
Pawłowic, Krzcięcic, Piły, Mierzyna i Pio-
łunki, Klimontowa – Klimontówka, Łowi-
ni. Wieńce wyróżniały się oryginalnością 
i misternością wykonania. Ich walory ar-
tystyczne i estetyczne podziwiali nie tylko 
mieszkańcy gminy ale również przybyli 
goście.

Dożynki gminne, były doskonałą 
okazją do wręczenia odznak, wyróżnień 
i podziękowań. Decyzją Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2021 
roku odznaki honorowe „Zasłużony dla 

rolnictwa” przyznane na wniosek Burmi-
strza Sędziszowa otrzymali: Ewa Czajka 
z Krzcięcic, Krzysztof Dalka z Krzelowa, 
Renata Głowa z Pawłowic, Czesław Hu-
dyka z Sędziszowa, Czesław Kubicki z Sę-
dziszowa, Maciej Molenda z Sędziszowa, 
Marcin Patyna z Mierzyna, Beata Smulska 
z Piołunki, Teresa Szczęsna z Sędziszowa 
i Łukasz Zasada z Gniewięcina.

Tytuł Sołtysa roku otrzymał Roman 
Pierzchała z Mierzyna.

Laureatami „Konkursu na najładniejszy 
balkon, prywatną posesję, wiejski ogród 
kwiatowy i teren wokół bloku” zostali:

– w kategorii „Najładniejszy balkon” 
– I miejsce Marek Brzdąk z Sędziszowa

– w kategorii „Najładniejsza posesja” 
– I miejsce Lech Stefańczyk z Tarnawy, II 
miejsce Dorota Biber z Klimontowa

– w kategorii „Najładniejszy teren wo-
kół bloku” – I miejsce Wspólnota Miesz-
kaniowa blok Nr 21 os. Sady, II miejsce 
Wspólnota Mieszkaniowa blok Nr 4 os. Na 
Skarpie i III miejsce Wspólnota Mieszka-
niowa Bloku Nr 16 os. Na Skarpie.

Burmistrz Sędziszowa wręczył staro-
stom dożynek podziękowania za duże za-
angażowanie w ich organizację.

Mimo, że dożynki odbywały się rów-
nież w sąsiednich gminach Goście Do-
żynkowi nie zawiedli. Swoją obecnością 
zaszczycili nas: Poseł Czesław Siekier-
ski, Wicemarszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego Marek Bogusławski, Radni 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Bogusława Wypych i Leszek Wawrzyła, 
Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Marek Mentel, 
Radne Rady Powiatu Małgorzata Muzoł i 
Ewa Kubas-Samociuk, księża na czele z 
księdzem Dziekanem Edmundem Noco-
niem, Prezes Zarządu Fabryki Kotłów SE-
FAKO S.A. Jacek Boruciński, Wiceprezes 
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Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego 
w Jędrzejowie Ireneusz Baran, Skarbnik 
Gminy Lucyna Nahajczuk, Radni Rady 
Miejskiej Sędziszów, dyrektorzy placówek 
oświatowych, przedstawiciele jednostek 
ochotniczych straży pożarnych, sołtysi 
oraz członkowie rad sołeckich, dyrektorzy 
i kierownicy jednostek gminnych, rolnicy 
i mieszkańcy gminy Sędziszów oraz wielu 
innych znamienitych gości.

Organizacja Dożynek była możliwa 
dzięki pomocy finansowej i rzeczowej 
sponsorów, którymi byli: Monika i Marcin 
Patyna z Mierzyna, Artur Lagierski ze Sła-
boszowic, Beata Smulska Gospodarstwo 
Specjalistyczne z Piołunki, Renata i Marcin 
Głowa REN-MAR z Pawłowic, Wiesława 
i Waldemar Kowalscy Hurtownia Pasz ze 
Słaboszowic, Świętokrzyski Bank Spół-
dzielczy w Jędrzejowie, „Galesz Smak” 
S.C. Zakład Przetwórstwa Mięsnego z 
Mierzyna, Dawid Konieczny DAW-TER 
z Wojciechowic, Grażyna i Władysław 
Urbańscy „Sklep mięsny” z Gniewięcina, 
Michał Stefańczyk Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Usługowo-Handlowe z Tarnawy, 
Michał Pałka Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowe i Transportowe 
MIWEX z Sędziszowa, Lidia Bierońska 
PPHU i T Piekarnia „MAREK” z Sędzi-
szowa, Grzegorz Frydel ze Słaboszowic, 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Sę-
dziszów Aneta Konieczna, Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Sędziszowie, 

Samorządowe Centrum Kultury im. Jana 
Pawła II w Sędziszowie, KGW i OSP.

W części artystycznej zaprezentowa-
ły się dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Krzcięcicach: Magdalena Sroga, Jan Pa-
tyna, Michalina Knapik, Anna Molenda, 
Julia Zaczkowska, Laura Makuch, Maja 
Olechno, Julia Juźwik, Alicja Ozga, Wik-
tor Puto, Wiktoria Bernat, Aurelia Adam-
czyk i Ewa Molenda. Uczniów przygoto-
wała Dominika Domagała.

Zespół Pieśni i Tańca Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach zaprezentował 
taniec narodowy polonez, jak również tań-
ce regionalne takie jak suita krakowska, 
suita kielecka i kujawiak. Można też było 
nauczyć się Poloneza z repertuaru Wojcie-
cha Kilara.

Członkinie KGW Mierzyn przygoto-
wały blok konkursów. Środki finansowe na 
realizację grantu „Spotkanie integracyjno-
aktywizujące w Krzcięcicach” przyznało 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w Jędrze-
jowie – operacja przedsięwzięcia 1.3.3 Za-
chowanie dziedzictwa lokalnego w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stoiska wystawowe przygotowali: Re-

jonowe Koło Pszczelarzy z Sędziszowa, 
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Modliszewicach – Powiatowy 
Zespół Doradczy

w Jędrzejowie, firma fotowoltaiczna 
Columbus Energy S.A. z Krakowa, Barba-
ra Pisarek Rękodzieło artystyczne, Urząd 
Miejski w Sędziszowie – Punkt konsulta-
cyjno-informacyjny Rządowego Progra-
mu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 
oraz Gminny Punkt Spisowy Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Miesz-
kań 2021. Na tegorocznych dożynkach nie 
zabrakło akcentów kulinarnych. Można 
było skosztować tradycyjnego jadła, które 
przygotowały Panie z KGW z Mierzyna, 
Słaboszowic, Krzcięcic i Piołunki, chle-
ba ze smalcem oraz kiszonym ogórkiem, 
swojskiej wędliny oraz innych przysma-
ków. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji 
i zabawy. Do północy trwała zabawa pod 
gwiazdami z zespołem Mariusza Stradom-
skiego z Sędziszowa.

To był udany i wyjątkowy dzień. Tego-
rocznej uroczystości sprzyjała piękna po-
goda i wspaniała atmosfera, którą tworzyli 
wszyscy uczestnicy dożynek.

Żegnamy się z przesłaniem:
Niech ciężka rolnika praca
W naszym kraju się opłaca.

A gdy wśród nas będzie panować zgoda,
Bóg do pracy siły nam doda!

Anna Grzybowska
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„Ojczyzna jest dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli i jako taka 
jest też wielkim obowiązkiem „ 

Jan Paweł II
 

21 sierpnia uczczono 
77 rocznicę Egzekucji 
w Swaryszowie 

„Swaryszów to największe miejsce 
martyrologii na terenie powiatu jędrzejow-
skiego. Od zakończenia II wojny minęło 76 
lat. To czas, który mogliśmy wykorzystać 
na budowanie teraźniejszości oraz plano-
wanie przyszłości- stabilniejszej i bez-
piecznej dla nas i kolejnych pokoleń. Wol-
ność nie jest bowiem wartością daną nam 
na stałe .Musimy każdego dnia troszczyć 
się o jej zachowanie, podejmując, mądre  
decyzje w sferze polityki, gospodarki, edu-
kacji i wzajemnej współpracy. Potrzebuje-
my wiedzy o historii naszej Ojczyzny tej w 
wymiarze o nazwie Polska ale też, tej w wy-
miarze lokalnym, zwanej „małą Ojczyzną” 
Dlatego jesteśmy tu dziś, byliśmy rok 

temu i będziemy w kolejnych latach. Tu, 
gdzie swaryszowska ziemia dała ostatnie 
schronienie tym, którzy zginęli za naszą 
wolość”- apelował Burmistrz Sędziszowa 
Wacław Szarek

Na uroczystość przybyli min. Starosta 
Jędrzejowski Paweł Faryna, Przewod-
niczący Rady Powiatu Marek Mentel, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sę-
dziszowie Adam Mysiara, Radna Sejmiku 
Bogusława Wypych, mjr Arkadiusz Rę-
dziński z Centrum Przygotowań do Misji 

Zagranicznych w Kielcach, które podczas 
uroczystości  wystawiło Kompanię Hono-
rową oraz Honorową Asystę. 

Po uroczystej Maszy Św. w intencji po-
mordowanych spoczywających na cmenta-
rzu w Swaryszowie, odbył się apel pamięci 
ofiar . Przedstawiciele  lokalnych władz i 
mieszkańcy gminy  złożyli wieńce pod 
pomnikiem  ofiar. Na koniec wzruszający 
program artystyczno-patriotyczny przygo-
towali uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Św. Floriana w Sędziszowie.

W niedzielę 5 września 2021 roku na 
Osiedlu Sady w Sędziszowie odbył się 
„Festyn Rodzinny w ramach programu 
edukacyjnego Bezpieczny Powiat Jędrze-

jowski”. Dziękujemy za tak liczne przyby-
cie, wspaniałą atmosferę. Był to czas który 
pozostanie na długo w naszej pamięci. 

Dziękujemy sponsorom za pomoc 
rzeczową i finansową, dzięki ich wspar-
ciu organizacja festynu była możliwa. 
Poznajcie Ludzi o wielkim sercu: An-
drzej Bętkowski Marszałek Województwa 

 Festyn Bezpieczny Powiat Świętokrzyskiego, Paweł Faryna Starosta 
Powiatu Jędrzejowskiego, Wacław Szarek 
Burmistrz Sędziszowa, Jarosław Szym-
kiewicz Firma OPES HOLDING, Zespół 
MAXER BAND, Roksana Wójcik Sklep 
KREDKA w Sędziszowie, Waldemar Bo-
ber „PESO” Firma Handlowo-Usługowa 
Zakład Produkcyjny w Skalbmierzu, Kon-
rad Prusek - Radny Rady Miejskiej Sędzi-
szów, Jan Strzelec - Radny Rady Miejskiej 
Sędziszów, Zakład Usługowo- Produkcyj-
ny „EKRAN” Sp. z o o. w Sędziszowie, 
Krzysztof Zieliński PALKO Sp. z o o. 
Gniewięcin, PPHU „Sudolanka Plus” Piotr 
Kowalski. 

Serdeczne podziękowania kierujemy 
dla zespołu MAXER BAND, Marii Ba-
rańskiej, Małgorzaty Muzoł , Wiesława 

Jarzyńskiego, Konrada Prusek, Komendy 
Powiatowej Policji w Jędrzejowie, kom. 
Zbigniewa Popczyk Komendanta Komi-
sariatu Policji w Sędziszowie, asp. Pawła 
Łukasik, Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, Miro-
sława Rokickiego, Janusza Wójcik, Teresy 
Szota, Henryka Szota, Stanisławy Smorąg, 
Ireny Bielas, Danuty Capaja , Edyty Perso-
na , Pauliny Smorąg, Janusza Smorąg, Al-
freda Stadnickiego, Barbary Muzoł, Iwony 
Kalita, Krzysztofa Muzoł za włączenie się 
w organizację festynu.

Jeszcze raz wielkie podziękowania 
składają organizatorzy: Paweł Faryna Sta-
rosta Powiatu Jędrzejowskiego i Bożena 
Wójcik Prezes Fundacji DEA SALUS. Po-
zdrawiamy.

Radna Bożena Wójcik
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19 września w Sędziszowie na placu 
targowym odbyła się gminna impreza „po-
żegnanie lata”. Co roku festyn odbywał 
się w sierpniu, ale ze względu na pogodę 
przełożony został na wrzesień i… zabawa 
się udała. Zarówno dzieci, młodzież jak i 
dorośli świetnie się bawili. O dobrą  mu-
zyczną  zabawę zadbał zespół Maxer Band, 
który w tym roku obchodzi 10-lecie swoje-
go istnienia. Najmłodsi chętnie korzystali 
z możliwości pomalowania sobie twarzy, 
a także puszczania wielkich mydlanych  
baniek oraz skakania po dmuchanym pla-
cu zabaw. Było także mini disco, zumba 
i liczne konkursy z nagrodami. Animacje 
z dziećmi prowadziły panie z grupy Cra-
zy Coolka a o wszelkie pytania związane 

Pożegnanie lata 

z bezpieczeństwem zadbali funkcjonariu-
sze PSP z Jędrzejowa prezentujący sprzęt 
i wyposażenie samochodu bojowego. Na 

25.07.2021 na placu targowym w Sę-
dziszowie odbył się pierwszy zlot miłoś-
ników motoryzacji. Pomysłodawcami była 
młodzież z Sędziszowa , która od lat pasjo-
nuje się motoryzacją; Kamil Szota, Patryk 
Styczyński, Nikolas Pacholec, Mateusz 
Jawor, Patryk Kowalski oraz Arkadiusz 
Chyla. Organizacją zlotu zajęła się Bożena 
Wójcik – prezes Fundacji DEA SALUS w 
Sędziszowie  

Dziękujemy serdecznie za tak dużą 
frekwencję, uczestnikom za przybycie 
oraz prezentacje samochodów i motorów. 
Musimy wspomnieć o osobach bez któ-
rych nie dalibyśmy rady zorganizować tej 
imrezy.Za życzliwość i wsparcie finanso-
we  Arkadiuszowi Chyli, Konradowi Pru-
sek- Radnemu Rady Miejskiej w Sędzi-
szowie oraz Maciejowi Czerwik Automax 
s.c. Sędziszów. Serdeczne podziękowanie 
kierujemy do Pana Burmistrza Sędziszo-
wa Wacława Szarka za objęcie patrona-
tem honorowym i ufundowanie pucharów. 
Dziękujemy także właścicielowi sklepu 
Kredka w Sędziszowie Roksany Wójcik 
za ufundowanie zestawów kosmetycz-

Tłumy na Zlocie Motoryzacyjnym w Sędziszowie

wszystkie dzieci czekał poczęstunek i wata 
cukrowa. Jak zwykle organizatorzy stanę-
li na wysokości zadania i mimo chłod-
niejszej pogody atmosfera była naprawdę 
gorąca .To był cudowny dzień pełen dzie-
cięcych uśmiechów i chociaż żegnamy już 
lato ,to dobre humory nas nie opuszczają. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy 
włączyli się w organizacje imprezy: Urząd 
Miejski w Sędziszowie (Wydział OSO) z 
burmistrzem Wacławem Szarkiem na cze-
le, Sekretarz Gminy Małgorzata Muzoł, 
Stowarzyszenie Osiedla Sady, Rada Osied-
la Sady, Radni Rady Miejskiej - Jan Wien-
cek, Dariusz Juszczyk, Jarosław Jaworski, 
Stowarzyszenie Na Skarpie, Rada Osiedla 
Na Skarpie, Samorządowe Centrum Kul-
tury, OSiR, ZUK

red

nych, które brały udział w losowaniu po-
śród wszystkich uczestników, Zbyszkowi 
Krzelowskiemu za zapewnienie pysznych 
kiełbasek z grilla, lodów i napojów, a tak-
że  Policji i OSP Sędziszów, która czuwała 
nad bezpieczeństwem uczestników impre-
zy. Zbigniewa Krzelowskiego za zapew-
nienie pysznych kiełbasek z grilla, lodów 
i napojów. Podziękowania dla mediów za 
objęcie patronatem medialnym wydarze-
nia: Radio Kielce, Echo dnia i Gazecie Ję-

drzejowskiej - dodają organizatorzy
Podczas zlotu odbyły się konkursy, 

gratulujemy zwycięzcom 
1. Najładniejszy pojazd zlotu (Ford 

Fiesta ST Line)
2. Najgłośniejszy wydech zlotu (Audi 

S3 8L)
3. Najgłośniejsze car audio zlotu 

(Volkswagen Polo 86c)
4. Najniższy samochód zlotu (Honda 

Prelude
red
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W niedzielne popołudnie 26 wrześ-
nia, po długiej przerwie spowodowanej 
pandemią oraz generalnym remontem 
budynku Samorządowego Centrum Kul-
tury im. Jana Pawła II w Sędziszowie, 
salę widowiskową ponownie wypełniły 
piękne melodie. Tym razem widzowie 
usłyszeli najpopularniejsze utwory lat 
dwudziestych i trzydziestych. Niezwykły 
głos Emilii Ogonowskiej-Jaroń wzbudził 
duży zachwyt publiczności, a Trio Ka-
meralne Filharmonii Świętokrzyskiej w 
składzie: Lidia Chmielewska (altówka), 
Paweł Miller (skrzypce) oraz Przemysław 
Rudkowski (fortepian) stworzyło niesa-
mowitą, sentymentalną atmosferę. Krótkie 
wprowadzenie do każdego utworu przygo-
tował i przedstawił prowadzący Krzysz-
tof Matysiak, co pozwoliło bliżej poznać 
prezentowane pieśni. Muzyka przypadła 
publiczności do gustu, o czym świadczyły 
prośby o bis oraz zadowolenie i brawa. Po 

Koncert Jesienny

koncercie dyrektor SCK Jolanta Wiekiera 
podziękowała występującym za nieco-
dzienne wrażenia, a widzom za przybycie. 
Przy okazji zachęcała do obejrzenia wy-

stawy obrazów i rzeźb naszych lokalnych 
twórców, a także uczestniczenia w życiu 
naszej lokalnej kultury.

D.G-S

W sobotę 16 października 2021 r. w 
Samorządowym Centrum Kultury im. 
Jana Pawła II od samego rana rozbrzmie-
wał piękny śpiew, a to za sprawą solistów 
biorących udział w XVI Ogólnopolskim 
Festiwalu Laureatów Festiwali Piosenki 

LAUR 
2021 

LAUR 2021. W konkursie wzięło udział 
30 wykonawców w wieku od 9 do 19 lat 
,którzy do Sędziszowa przyjechali prawie 
z całej Polski (m. in.: Suwałk, Bydgosz-
czy, Inowrocławia, Łodzi, Lublina, Nowe-
go Sącza, Żywca, Kielc, Starogardu, Miej-
sca Piastowego, Miechowa, Małogoszcza, 
Chęcin itd.). Sędziszów reprezentowały: 
Hania Brożek i Alicja Wójcik, które zdo-
były Srebrne Laury zostały przygotowane 
przez panią Katarzynę Kornaś  W poszcze-
gólnych kategoriach zwyciężyli: 

kategoria 9-12 lat - Kinga Wylęgły,
13-15 lat - Sandra Pytlarz,

16-19 lat - Norbert Kuświk. 
To była kolejna edycja tego konkursu 

odbywająca się w naszym centrum przy 
współpracy z Impresariatem Artystycznym 
„Solo – Tutti”. W konkursie brali udział 
soliści - laureaci ogólnopolskich i między-
narodowych festiwali piosenki. 

W roku 2020 .Patronat Honorowy nad 
konkursem objął burmistrz Sędziszowa – 
Wacław Szarek. Gratulujemy zwycięzcom 
i wszystkim uczestnikom konkursu, dzię-
kujemy za wizytę i zapraszamy na kolejna 
edycję konkursu w przyszłym roku.
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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 inwestycje poprawiają 
komfort życia codziennego mieszkań-
ców Gminy Sędziszów. 

Na Osiedlu Sady w rejonie bloków 
nr 1 i 8 wykonany został nowy, szero-
ki chodnik, a schodki będące barierą dla 
osób niepełnosprawnych zostały zlikwi-
dowane.

Na wniosek mieszkańców w rejo-
nie bloków nr 6 i 15 na Osiedlu „Na 
Skarpie” dotychczasowa wąska uliczka 
zostanie poszerzona. Niejednokrotnie 
powodowała znaczne utrudnienia w ru-
chu drogowym uniemożliwiając mijanie 
pojazdów.

Remonty ulic i chodników są bar-
dzo ważne szczególnie z perspektywy 
lokalnych mieszkańców Istniejący na 
skrzyżowaniu ulic klomb kwiatowy w 
kształcie trójkąta został przebudowany 
na koło. Do wykonania pozostała nowa 
nakładka nawierzchni asfaltowej. Prze-
budowa skrzyżowania przyczyni się do 
usprawnienia układu komunikacyjnego.

Drobne inwestycje – duże efekty
Także mieszkańcy ulicy Bąkowskiej 

doczekali się udogodnienia, wykonane 
zostały schody oraz pochylnia umożli-
wiające dojście z ulicy do Bazy TKR.

Dzięki bardzo dobrej współpracy po-
między Urzędem Miejskim, a Stowarzy-
szeniem  Osiedla Rynek - reprezentowa-
nym  przez Annę Wójcik i Annę Walochę 
oraz Stowarzyszeniem LGD Ziemia Ję-
drzejowska GRYF, rozpoczęto pierwszy 
etap rewitalizacji Rynku w Sędziszowie.

W ramach tych działań wybudowa-
na została wielofunkcyjna altana, która 
na co dzień może pełnić funkcję wiaty 
przystankowej oraz być wykorzysty-
wana do organizacji różnych imprez o 
charakterze kulturalno-rozrywkowym. 
Obiekt wyposażony w przystosowaną 

dla osób niepełnosprawnych toaletę. 
Przebudowany został chodnik oraz wy-
konane ogrodzenie placu zabaw.

P.O

Zejście do kładki z Bąkowskiej

Nowy chodnik bl 1 i 8 Sady
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Pani Skarbnik Lucyna 
Nahajczuk odeszła na emeryturę

Po 15 latach pracy na stanowisku Skarbnika Gminy na zasłużoną 
emeryturę odeszła Pani Lucyna Nahajczuk. Całe swoje zawodowe 
życie poświęciła finansom dbając o zrównoważony rozwój Gmi-
ny Sędziszów. Pani Lucyna zanim w 2006 objęła funkcje skarbnika 
gminy od 1973 do 1976 pracowała w Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Brodach jako księgowa, od 1976 do 1979 – Fabryka Kotłów 
„Sefako” Sędziszów – sam. Księgowa od 1979 do 2006 – Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie - Główny 
Księgowy. Zawsze służyła radą i dała się poznać jako osoba bardzo 
życzliwa, pomocna i zaangażowana w życie samorządu. Z  chęcią 
dzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym podpartym długo-
letnim stażem pracy. Wniosła ogromny wkład w  budowę lokalnej 
samorządności, była sumienna i rzetelna w prowadzeniu finansów 
gminnych.

Życzymy Pani Skarbnik siły i odwagi w zmaganiach z codzien-
nością. Niech życie na emeryturze stanie się pełne zrealizowanych 
planów i nowych marzeń. Niech podąża Pani wieloma drogami, ale 
zawsze w jednym kierunku, który prowadzi do zgody z samą sobą.

Świętowanie Dnia Papieskiego na stałe 
wpisało się w naszą polską tradycję. W ca-
łym kraju ku czci Świętego Jana Pawła II 
odbywały się koncerty i spotkania przy mu-
zyce. Nie mogło być inaczej w naszym, sę-
dziszowskim Centrum Kultury zwłaszcza, 
że nosi zaszczytne imię papieża Polaka. 10 
października o godzinie 17.30 salę wido-
wiskową wypełniła licznie zgromadzona 
publiczność, którą powitała dyrektor Jo-
lanta Wiekiera. W krótkiej przemowie nie 
zabrakło słów uznania, szacunku i dumy 
względem Karola Wojtyły. Tegoroczne 
hasło XXI obchodów Dnia Papieskiego 
brzmiało: ,,Nie lękajcie się”. Tymi słowa-
mi papież zwrócił się do rodaków podczas 
swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. 
To hasło stało się także przewodnim w cza-
sie trwania całego pontyfikatu. W tym dniu 
przed kościołami wierni mogli wesprzeć 
fundusz stypendialny, którego środki w ca-
łości przeznaczone są na wsparcie zdolnej 
młodzieży z ubogich rodzin. Do wzięcia 
udziału w akcji zachęcała również dyrek-
tor SCK. Pierwszy występ tego wieczoru 
należał do zespołu ARTEGIO z Zespołu 
Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. 
Św. Stanisława Kostki w Kielcach. Utwo-
ry: ,,W otwartych dłoniach”; ,,Schowaj 
mnie pod skrzydła swe”; ,,Błogosławieni 
miłosierni”; ,,Nie bój się, wypłyń na głę-
bię”; ,,Oto są baranki młode”; ,,Jestem 

Świętujemy 
Dzień Papieski

Twój! Amen!” i ,,Chwalę Ciebie Panie” 
wykonały: Aleksandra Dybała, Sylwia 
Lasota i Agnieszka Moskal pod kierun-
kiem Barbary Barwińskiej. Następnie na 
scenie pojawili się młodzi wykonawcy ze 
Studia Piosenki prowadzonego przez Ka-
tarzynę Kornaś. Jako pierwsza wystąpiła 
Laura Wierzbowicz w utworze,,Ojciec 
wszystkich nas”.Druga na scenie pojawiła 
się Kaja Muzoł , która wykonała pieśń pt. 
,,Nadzieja”. Martyna Walasek i Hania Bro-
żek zaśpiewały w duecie piosenkę ,,Wiara 
czyni cuda”. Debiut sceniczny należał do 
Pauliny Szoty (,,Drzewo”) i Leny Łabody 
(,,Siema”). Później młodzi artyści (Kata-
rzyna Cieślińska, Laura Nahajczuk, Ali-
cja Seredyka, Maja Skiba, Hania Brożek, 
Martyna Walasek) wykonali utwór ,,Sie-
dem”. Kasia Cieślińska zaśpiewała dodat-
kowo pieśń ,,Mój ląd”, natomiast ,,Sławię 
Panie imię Twe” wykonał chór najmłod-

szych wykonawców, przygotowujących 
się do zaprezentowania swoich talentów 
4 listopada w Filharmonii Krakowskiej w 
ramach projektu ,,Śpiewająca Polska”. Na 
koniec znaną pieśń, wykonywaną najczęś-
ciej na pożegnanie papieża przed wylotem 
do Watykanu, ,,Góralu czy ci nie żal”, za-
grała orkiestra dęta pod kierunkiem Piotra 
Janika. Sędziszowską orkiestrę wsparła 
orkiestra z Słupi i Blachowni. Po wyjściu 
z sali widowiskowej na publiczność cze-
kała miła, muzyczna niespodzianka w ich 
wykonaniu. 

Wszystkim wykonawcom serdecznie 
dziękujemy, a publiczność zapraszamy na 
kolejne spotkanie z muzyką już za tydzień 
(tj. 16 października o godzinie 15.30). Od-
będzie się wtedy Ogólnopolski Festiwal 
Laureatów Festiwali Piosenki „LAUR 
2021” pod patronatem honorowym burmi-
strza Sędziszowa Wacława Szarka.
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