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Szanowni Państwo, 
Drodzy mieszkańcy 
Gminy Sędziszów.

Kolejny rok dobiega końca, to już 
20 lat jak mam zaszczyt pełnić funk-
cję Burmistrza Sędziszowa (Waszego 
Burmistrza).

„…Tyle darów rok nam przyniósł, 
pszczołom łąki kwiatów pełne …” 
słychać w tym pięknym, świątecznym 
czasie słowa piosenki Seweryna Kra-
jewskiego. 

Ale każdy z nas wie, że pszczoły 
musiały nad tymi darowanymi kwia-
tami wykonać trudną i mozolną pracę 
abyśmy mogli cieszyć się smakiem 
miodu. To tak jak z naszą codzienną 
pracą. Dary, które otrzymaliśmy od 
losu (zdolności, talenty) musimy każ-
dego dnia, umiejętnie przekładać na 
wymierne efekty. I tak jak pszczoły, 
aby te efekty były zauważalne, musi-
my ze sobą współpracować. Im więcej 
osób włączy się w rzetelne wykonywa-
nie obowiązków, im więcej zrozumie , 
że samorząd to my wszyscy, tym lepsze 
będą efekty. Wiem doskonale, że naj-
ważniejszym zasobem naszej Gminy 
są ludzie. Bez mieszkańców nie można 
się rozwijać. Tylko razem można budo-
wać rzeczy trwałe i ważne. Dlatego za-
wsze, z dużą uwagą i pokorą wsłuchuję 
się w każdy docierający do mnie głos . 
Ten pozytywnie zauważający zmiany i 
ten oceniający krytycznie. W waszym 
imieniu uwagi na bieżąco przekazują 
Radni Rady Miejskiej, współpraca z 
którymi jest również bardzo ważnym 

elementem funkcjonowania Gminy. I 
podążając dalej z  Sewerynem Krajew-
skim zapytam :

„Myślisz Ty, myślę ja, co nam rok 
miniony dał?”

Pomimo wielu utrudnień spowodo-
wanych między innymi sytuacją epi-
demiologiczną, Urząd na bieżąco rea-
lizował wszystkie statutowe zadania.

Podobnie, zadania realizowane były 
przez jednostki organizacyjne.

Wiemy, że zdrowie jest wartością 
bezcenną, dlatego też zacznę od nasze-
go wsparcia działań przeciwdziałają-
cych zakażeniu wirusem SARS-Cov-
2. Szybko podjęliśmy współpracę z 
wszystkimi przychodniami w gminie 
aby jak najlepiej zorganizować punkty 
szczepień. Urząd, MGOPS, ŚDS, OSP 
dowoziły na szczepienia  osoby star-
sze, niesamodzielne. Razem z księżmi 
oraz lekarzami nakręciliśmy filmik 
promujący szczepienia. Każdy miesz-
kaniec mógł liczyć na pomoc i wspar-
cie. Zaowocowało to wysokim wskaź-
nikiem szczepień w gminie, za co 
otrzymaliśmy podziękowania od Wo-
jewody Świętokrzyskiego i Marszałka 
Województwa. My też mieliśmy coś 
dla zaszczepionych. 50 osób uczestni-
czyło w pielgrzymce na Św. Krzyż a 
dla 100 innych uczestników konkursu 
przygotowaliśmy karnety na basen. 
W naszych szkołach nie brakowało 
środków ochrony osobistej (masecz-
ki, środki dezynfekcyjne). Wspierali-
śmy organizację akcji krwiodawstwa, 
wiedząc  że ten bezcenny lek ratuje 
ludzkie życie. W ciągu kończącego się 
roku w ZSO Nr 1 zostało zorganizo-
wanych 20 wyjazdowych akcji, nasi 
krwiodawcy, zrzeszeni w Klubie HDK 
SEFAKO, oddali 614.154 ml tego bez-
cennego leku .(50 l więcej niż w 2020). 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Kielcach  wręczyło 
podziękowania dla Urzędu, Dyrektora 
Szkoły  Krzysztofa Treli oraz Prezesa 
HDK Władysława Zimnego. 

Ja również, w imieniu wszystkich 
potrzebujących , serdecznie dziękuje 
wszystkim krwiodawcom .Od stycznia 
2022 roku będziecie mogli korzystać 
z pomieszczeń SCK, gdzie wspólnie 
zadbamy o możliwie najlepszą organi-
zację i warunki do bezpiecznego odda-
wania krwi. 

 Wysoki stopień wyszczepienia 

mieszkańców  naszej Gminy sprawił, 
że podjęliśmy decyzje o zorganizo-
waniu wielu uroczystości. Mogliśmy 
wspólnie z naszymi mieszkańcami 
oraz zaproszonymi gośćmi świętować 
30 rocznicę nadania praw miejskich 
dla Sędziszowa, spotkać się podczas 
Dni Sędziszowa i Festiwalu Ludowe-
go, świętować Jubileusz 50 i 60-lecia 
pożycia par małżeńskich.

W roku 2021 zrealizowaliśmy wie-
le zadań ważnych dla rozwoju naszej 
gminy . Nie sposób wymienić wszyst-
kich , ale postaram się wskazać te na-
jistotniejsze :

1. remont parteru Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 ;

2. adaptacja Sali w żłobku na po-
trzeby dodatkowego oddziału przed-
szkolnego (150 tys.);

3. remont Przedszkola – likwida-
cja starej kuchni węglowej, wymiana 
instalacji elektrycznej i oświetlenia na 
LED (100 tys.);

4. złożenie wniosków o granty dla 
uczniów z rodzin byłych pracowników 
PGR (60 tys.);

5. wniosek dla 3 szkół na projekt 
Laboratoria przyszłości (255 tys.);

6. modernizacja kotłowni na ogrze-
wanie gazowe orz wymiana instala-
cji co w szkole w Boleścicach (337,5 
tys.);

7. zakupiono treningowy tor prze-
szkód dla Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej w OSP Sędziszów;

8. pozyskanie 4,2 mln zł z Polskie-
go Ładu na termomodernizację szkół 
w Mstyczowie, Krzcięcicach, Zie-
lonkach; mieszkań komunalnych w 
Krzcięcicach i Mstyczowie; świetlic 
wiejskich w Krzcięcicach i Mstyczo-
wie;

9. zakup samochodu asenizacyjne-
go dla ZUK z dofinansowaniem  z 30 
funduszy sołeckich (200 tys.);

10. pozyskanie dwóch karetek ze 
ŚCRM i TMS w Kielcach  dla  OSP w 
Przełaj i Mstyczów ;

11. remonty dróg i mostów w Pa-
włowicach i Boleściach (1,5 mln zł);

12. zasilanie kablowe i oświetlenie 
LED na ul. Dworcowej (370 tys.);

13. budowa kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i nowy asfalt przy SCK 
(235 tys.);

14. asfaltowanie dróg gminnych, 
budowa chodników przy drogach po-
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Wacław Szarek
Burmistrz Sędziszowa

wiatowych w Podlesiu (355 m), Swa-
ryszowie (    ) na ulicy Jędrzejowskiej 
(135 m);

15. zakończenie modernizacji SCK 
(4.364.906 zł) i Osiedla Drewnianego 
(2.361.803 zł );utworzenie w 11 miej-
scach HOT-spotów - punktów dostępu 
do bezprzewodowej sieci Internetu.

… Co następny rok przyniesie?

Wierzę głęboko, że realizację na-
szych dalszych planów i zamierzeń. A 
mamy ich dużo .

Od 1 stycznia 2022 roku, w związ-
ku z zakończeniem realizacji unijnego 
projektu, Gmina przejmuje prowadze-
nie Żłobka „Kraina Maluszka”. Dzieci 
to nasze największe dobro, to dla nich 
teraz przygotowujemy lepszą, bez-
pieczniejszą przyszłość. Wskaźniki 
demograficzne dla naszej Gminy nie 
są korzystne. W kończącym się roku 
urodziło się 61 dzieci (dane na koniec 
listopada) a w 2020 - 100.

Z tego też powodu staramy się stwa-
rzać coraz lepsze warunki dla młodych 
rodzin z dziećmi. Żłobek, przedszko-
le, szkoły. Ale naszym wyzwaniem na 

W związku z pandemią i panujący-
mi kolejnymi obostrzeniami, możliwo-
ści bezpośredniego kontaktu z miesz-
kańcami Gminy Sędziszów są niestety 
ograniczone. Burmistrz Sędziszowa 
Wacław Szarek po raz kolejny posta-
nowił spotkać się z mieszkańcami po-
przez rozmowę on-line. Każdy mógł 

2022 rok jest budownictwo mieszka-
niowe, które realizować będzie spółka 
SIM SMS Sp. z o.o. Przewidywana 
ilość nowych mieszkań to 70.

Inne ważne plany to:
1. Rozpoczęcie przez PKP PLK 

budowy wiaduktu, kładki z windami, 
modernizacja peronów na naszym 
dworcu kolejowym;

2. Wnioskowanie o środki w II 
naborze do Polskiego Ładu na :

• budowę dróg i chodników,
• budowę sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej Nr 2,
• rewitalizację Sędziszowa,
• budowę zbiornika retencyjne-

go przy ul. Sportowej,
• budowę oświetlenia w sołe-

ctwach i mieście.

 3. Z pozyskanych środków za-
mierzamy realizować rewitalizację 
Rynku, budować kolejne wodociągi i 
kanalizację sanitarną (na wsi i w mie-
ście) jak również przeprowadzić ter-
momodernizację 7 obiektów świetlic 
wiejskich i remiz strażackich.

Realizacja wielu z wymienionych 
zadań będzie uzależniona od pozyska-
nia zewnętrznego dofinansowania. Ze 
strony Urzędu zrobimy wszystko aby 
nasze wnioski były na wysokim po-
ziomie merytorycznym oraz spełniały 
wszystkie wymagania naboru.

„Mija dla nas dzień szczęśliwy, w 
którym znów jesteśmy razem …” I za 
bycie razem pragnę wszystkim podzię-
kować. Dziękuję za współpracę i po-
moc wszystkim firmom, instytucjom, 
organizacjom społecznym, jednost-
kom organizacyjnym gminy, Radzie 
Miejskiej, wszystkim indywidualnym 
osobom, które angażują się w budo-
wanie rozwoju gminy. Dziękuję moim 
współpracownikom z Urzędu Miej-
skiego.

Przed nami święta. Niech dla każ-
dego będą źródłem radości i nadziei, 
niech mimo zagrożeń zdrowotnych 
pozwolą spotkać się z najbliższymi a 
Nowy 2022 Rok niech da wszystko to, 
czego stary nie zdążył. Zapisujmy czy-
ste  karty Nowego Roku tylko dobrymi 
wydarzeniami .

Spotkanie z Burmistrzem Sędziszowa on-line
zadać pytanie lub włączyć się do roz-
mowy łącząc się 13 grudnia na stronie 
Facebooka Gminy Sędziszów. 

Zainteresowanie było na tyle duże, 
że planowany czas rozmowy przedłu-
żył się o ponad godzinę.

 „Bardzo dziękuję za spotkanie z 
Państwem . Zdaję sobie sprawę, że jest 

wiele problemów i pytań, które wyma-
gają dyskusji i wyjaśnień, a panująca 
sytuacja ogranicza możliwości bezpo-
średniego kontaktu. Forma on-line nie 
zastąpi spotkania na żywo, ale dosko-
nale umożliwia udzielenie odpowiedzi 
na pytania.  Jako Burmistrz, chcę być 
blisko swoich mieszkańców i nurtu-

jących ich problemów. 
Bardzo się cieszę z tak 
dużego zainteresowania 
i z dużej ilości pytań . To 
świadczy , że jako lokal-
na społeczność pragnie-
my kontaktu i bieżących 
sprawdzonych infor-
macji. Mam nadzieję, 
że rozwiałem kilka wąt-
pliwości. Cieszę się, że 
mogłem również po-
dzielić się z państwem 
bieżącymi informacjami 
na temat rozwoju naszej 
gminy, a także podsumo-
waniem roku 2021”- do-
daje Burmistrz
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Kielecki Ośrodek Fundacji Rozwo-
ju Demokracji Lokalnej w Kielcach we 
współpracy z  Urzędem Statystycznym w 
Kielcach zorganizował I Ranking Gmin 
Regionu Świętokrzyskiego. Partnerem 
środowiskowym Rankingu został Zwią-
zek Miast i Gmin Regionu Świętokrzy-
skiego. Ideą Rankingu było wyłonienie i 
promowanie gmin wyróżniających się pod 
względem rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Miejsce w Rankingu to wynik 16 
wskaźników obrazujących 
różne sfery życia samorzą-
du :

1. średnioroczne docho-
dy własne budżetów gmin 
na 1 mieszkańca w latach 
2018-2020,

2. średnioroczne wy-
datki majątkowe inwesty-
cyjne budżetów gmin na 
1 mieszkańca w latach 
2018-2020,

3. średnioroczny 
wskaźnik zadłużenia bu-
dżetów gmin w latach 
2018-2020,

4. wydatki bieżące 
budżetów gmin na admi-
nistrację publiczną na 1 
mieszkańca w 2020 r. ,

5. średnioroczne środ-
ki z Unii Europejskiej i in-
nych źródeł niepodlegające 
zwrotowi na finansowanie 
programów i projektów 
unijnych stanowiące dochód 

budżetów gmin na 1 
mieszkańca w latach 
2018-2020,

6. liczba pod-
miotów gospodarki 
narodowej zarejestro-
wanych w REGON 
na 1000 ludności w 
wieku produkcyjnym 
w 2020 r. ,

7. wyniki egzaminu 
ósmoklasisty w roku 
szkolnym 2020/2021 
– średni wynik w % ,

8. saldo migracji 
na 1000 ludności w 
2020 r.,

9. wydatki budże-
tów gmin na kulturę i 
ochronę dziedzictwa 

narodowego (z wyłącze-
niem wydatków majątko-
wych inwestycyjnych) na 
1 mieszkańca w 2020 r.,

10. udział środków 
przekazanych organi-

zacjom pozarządowym i 
innym podmiotom prowadzącym działal-
ność pożytku publicznego w wydatkach 
bieżących budżetów gmin w 2020 r. ,

11. wydatki budżetów gmin na ochronę 
powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 
mieszkańca w 2020 r.,

12. odsetek korzystających z sieci ka-
nalizacyjnej w 2020 r.,

13. przyrost naturalny na 1000 ludno-
ści w 2020 r.,

14. udzial powierzchni objętej obowią-
zującymi miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego w powierzchni 
ogółem gminy w 2020 r.,

15. wydatki bieżące na oświatę, wy-
chowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku 

do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przed-
produkcyjnym w 2020 r.,

16. udział nakładów na szkolenia pra-
cowników rad i urzędów gmin w wydat-
kach bieżących budżetów gmin na admini-
strację publiczną w 2020 r.

Podsumowując wszystkie powyższe 
wskaźniki, Gmina Sędziszów w kategorii 
gmin miejsko wiejskich, została sklasy-
fikowana na bardzo wysokim piątym 
miejscu.

Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek 
odebrał statuetkę podczas uroczystej gali, 
która odbyła się 9 grudnia w Kieleckim 
Centrum Kultury.

Gratulujemy oraz dziękujemy wszyst-
kim , którzy swoją pracą przyczynili się 
do osiągnięcia przez Gminę tak prestiżo-
wego wyróżnienia, które jest także zobo-
wiązaniem do dalszych starań o poprawę 
warunków życia mieszkańców  Gminy 
Sędziszów .

MM

RANKING 
GMIN REGIONU 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
2021
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W ramach współpracy Gminy Sędziszów i Powiatu Ję-
drzejowskiego wykonane zostały chodniki przy drogach po-
wiatowych. Skończony został odcinek chodnika o długości 
345 m przy drodze w miejscowości Przełaj Polesie, obecnie 
realizowany jest  chodnik w Swaryszowie o długości 256 m, 
a w najbliższym czasie  wykonany zostanie odcinek chodni-
ka przy ul. Jędrzejowskiej w kierunku Pawłowic o długości 
140 m.

Współfinansowanie zadania wynosi po 50% , łącznie na 
te trzy zadania Gmina Sędziszów  przekaże powiatowi  do-
finansowanie w kwocie 267 896,46 złotych .

W trakcie realizacji jest także remont drogi gminnej Pa-
włowice – Boleścice wraz z remontem mostu w Pawłowi-
cach. Wykonana została płyta mostu oraz nowa nawierzch-
nia asfaltowa z poboczami na odcinku drogi w Pawłowicach 

Nowe inwestycje poprawią 
bezpieczeństwo

(od drogi powiatowej do przejazdu 
kolejowego). Zadanie to zostanie za-
kończone w 2022 roku.

Kolejne zadania w 2021 to; 
ogrodzenie placu zabaw w Czekaju, 
świetlicy wiejskiej i remizy OSP w 
Piołunce oraz remont poboczny drogi 
dojazdowej do fabryki Palet w Gnie-
więcinie. W sołectwie Sosnowiec 
zabezpieczono przed zalewaniem 
skrzyżowania drogowego , założenie 
przepustu i odmulenie rowów, a tak-
że na wniosek mieszkańców wyko-
nano zabezpieczenie starej studni

Inwestycje przyczynią się do 
bezpieczeństwa zarówno zmotoryzo-
wanych jak i pieszych uczestników 
ruchu drogowego.
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15 grudnia dostarczono fabrycznie nowy 110 konny 
ciągnik rolniczy marki DEUTZ-FAHR Typ 5115, zakupiony 
przez Gminę Sędziszów za kwotę 334  000,00 zł. W 
ramach międzygminnego porozumienia  z zakresu 
ochrony środowiska tj; budowa nowej oczyszczalni 
ścieków w Sędziszowie, Gmina Słupia przekazała na 
zakup ciągnika 200 000,00 zł. Nowo wybudowana 
Oczyszczalnia obsługuje obie gminy. Pozostała kwota 
została poniesiona przez Gminę Sędziszów. Ciągnik 
zostanie przekazany dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. 
z o. o i będzie służył do obsługi oczyszczalni ścieków.

Kupili zielony ciągnik…

„Mikołaju nasz, dużo paczek masz. 
Jak Cię ładnie poprosimy to nam jedną 
dasz”. Mikołaj nie dał się prosić, bowiem 
najmłodsi mieszkańcy naszej gminy przy-
stroili choinkę przy lokomotywie, że zro-
biło się świątecznie. A Święta Bożego 
Narodzenia to prezenty. Dziękujemy za 
obecność. Co prawda w bardzo okrojonym 

 Sędziszów już w 
świątecznej szacie

liczbowo składzie, ale bezpieczeństwo 
najważniejsze. Dzieci razem z Mikołajem 
i Burmistrzem Wacławem Szarkiem za-
świecili lampki na choinkach , Burmistrz 
złożył wszystkim życzenia a Mikołaj wrę-
czył prezenty.

Urząd Miejski w Sędziszowie oraz 
miasto jak co roku przyoblekły  się w świą-
teczną  szatę, zachęcając mieszkańców do 
dekorowania swoich domów, balkonów. I 
chociaż to nadal ciężki czas, a pandemia 
nie odpuszcza , trzeba świętować i cieszyć 
się każdą magiczną chwilą. Bezpiecznych 
Świat dla wszystkich
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Już po raz piętnasty w Gminie Sędzi-
szów zorganizowana została akcja „Poda-
ruj radosne święta”, której organizatorami 
byli pracownicy Urzędu Miejskiego. Ale to 
dzięki Państwa hojności i otwartości serc, 
udało się zgromadzić artykuły spożywcze 
z których przygotowaliśmy 100 paczek dla 
osób chorych, samotnych i najbardziej po-
trzebujących.

Szczególne podziękowania i wyrazy 
ogromnego szacunku kierujemy w stronę 
Państwa Gabrieli i Waldemara Ostrowskich 
firma „GABI” z Klimontowa, którzy jak 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

co roku przekazali do paczek wyroby węd-
liniarskie.

Dziękujemy Panu Czesławowi Ku-
bickiemu, który w imieniu Rejonowego 
Koła Pszczelarzy w Sędziszowie przeka-
zał do paczek 60 słoiczków miodu, Panu 
Sylwestrowi Klimkowi Prezesowi Świę-
tokrzyskiego Stowarzyszenia Hodowców 
Królików Rasowych i Drobnego Inwen-
tarza, który dokonał zakupu produktów na 
kwotę 500,00 zł i przekazał je do paczek.

W tym roku również do akcji przyłą-
czyły się wszystkie szkoły, przedszkola i 
żłobek samorządowy z terenu Gminy Sę-
dziszów, w placówkach tych dyrektorzy 
zorganizowali zbiórkę produktów.

W każdej z paczek znalazły się rów-
nież opłatki.

Dziękujemy sklepom za umożliwienie 
zbiórki produktów: Lewiatan,, Biedronka, 
Wafelek, Dino, Delikatesy CENTRUM, 
Delikatesy Premium, Romualda Pardela - 
sklep ogólnospożywczy, Rafał Janiszewski 
- Hurtownia „JANEK”, Mariola Niechciał 
- sklep ogólnospożywczy, Agnieszka Paj-
da - sklep spożywczo - przemysłowy, Iwo-
na Turek- sklep spożywczo-przemysłowy 
z Mierzyna, Stanisław Strasz - sklep ogól-
nospożywczy z Klimontowa oraz sklepy 
ogólnospożywcze z Krzcięcic, Pawłowic, 
Zielonek i Mstyczowa.

Paczki zostały dostarczone przez stra-
żaków z OSP Sędziszów Januarego Ej-
smond, Andrzeja Jupowicza, Mariana 
Kulaska, Michała Zdańskiego, Łukasza 
Słokę.

Dzięki Państwa otwartości serc dla 
wielu osób te święta stały się lepsze

6 grudnia 2021 roku w hali sportowej Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Sędziszowie, rozpoczęły się po raz siódmy Mikołajki 
organizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES”. 
Od godziny 15:30 pod okiem trenera Jarosława Kota rozgrywany 
był mecz piłki ręcznej, a o godzinie 17:00 wszystkich zgroma-
dzonych przywitał Dyrektor OSiR jednocześnie Prezes Stowa-
rzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” w Sędziszo-
wie Krzysztof Chmaruk. 

Spośród wszystkich dzieci wybrano ośmioro najmłodszych, 
które zapaliły światełka na choince, a także iluminację świetlną. 
Tym akcentem rozpoczęto okres świąteczny w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Sędziszowie.

I wreszcie nadszedł moment, na który najbardziej czekały 
dzieci, wizyta Świętego Mikołaja, który podarował każdemu 
dziecku paczkę ze słodkościami. W trakcie trwania Mikołajek na 

sportowo z UKS Herkules było wiele śmiechu i dobrej zabawy. 
Chcieliśmy po raz kolejny pokazać, że można fajnie i mile spędzać 
czas, nie tylko przed telewizorem czy komputerem, podejmując 
wyzwania sportowe, bawiąc się w gronie koleżanek i kolegów. 
Po zakończeniu wizyty Mikołaja trener Tomasz Gardiew po-
prowadził zajęcia sportowe sekcji piłki nożnej grupy młodszej 
i starszej.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się 
zorganizować taką imprezę i również będzie cieszyć się podob-
nym zainteresowaniem. W tym roku jak i poprzednim Mikołajki 
zostały zorganizowane w bardzo okrojonym zakresie ze względu 
na panujące obostrzenia związane z Covid – 19.

Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” prowadzi sekcję pił-
ki nożnej dwie grupy, młodszą i starszą, sekcję pływacką, sekcję 
piłki ręcznej i sekcję piłki siatkowej. Zapraszamy wszystkie chęt-
ne dzieci do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez klub. 
Udział w tegorocznym spotkaniu wzięło 85 członków klubu.

Mikołajki 2021 „Na sportowo” odbyły się pod patronatem 
Burmistrza Sędziszowa Pana Wacława Szarka, a fundatorem pa-
czek był Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”. Zapraszamy 
do obejrzenia fotorelacji z Mikołajek z „Herkulesem” 2021.

Krzysztof Chmaruk

MIKOŁAJKI NA SPORTOWO 
Z UKS HERKULES 2021

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek

Dziękuję za 
Waszą dobroć
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Święta to magiczny czas i wspaniale, że 
wyzwalają w ludziach tyle empatii i chęci 
pomagania drugiemu człowiekowi. Klub 
Radnych Rady Miejskiej w Sędziszowie 
„Lokalna Wspólnota Samorządowa”, Rad-
ny Stanisław Fira,Sekretarz Gminy, Skarb-

Mikołaje 
z Sędziszowa 

przekazali 
prezent 

nik Gminy i Burmistrz Sędziszowa przekazali dzieciom 
z Domu Dziecka w Nagłowicach świąteczny prezent 
w postaci 50’ telewizora. Radość była ogromna, dzieci 
nie mogły doczekać się kiedy obejrzą bajkę na nowym 
sprzęcie. Oby takich Mikołajów było więcej , bo przez 
takie gesty święta stają się piekniejsze i dają nadzieję .

Jak poinformowali nas Przedstawicie-
le Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
z Kielc, sędziszowscy krwiodawcy oddali 
najwięcej krwi w Polsce i województwie. 
Dziękujemy za skierowane podziękowa-

nia dla Honorowych Krwiodawców 
oraz naszego Urzędu za wspieranie 
akcji. Nasi krwiodawcy oddali w 
roku 2021 614 L 154 ml krwi. Bra-
wo ! Dziękujemy i Gratulujemy!

Mamy rekord !!! Brawo Krwiodwcy
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Bohaterowie 2021 
Honorowy krwiodawca oddaje 

jednorazowo 450 ml krwi. Dokład-
nie tyle potrzeba, by uratować ży-
cie trzech osób. Wyobraźcie sobie 
ile osób uratowali sędziszowscy 
krwiodawcy w 2021 r  oddając 
614 L 154 ml krwi ! W ciągu ostat-
nich dwóch lat w czasie pandemii 
krwiodawcy oddali 1178L 668 ml 
krwi. Do tej ilości nie są doliczane 
osocza ozdrowieńców, tak bardzo 
potrzebne dla chorych na COVID-
19. 

Nad każdą akcją niczym dyrygent 
nad wspaniałą orkiestrą czuwa nie-
zwodny Władysław Zimny - Prezes 

HDK w Sędziszowie koordynując 
i niezłomnie zachęcając kolejnych 
krwiodawców.

„Na ostatnią akcje która od-
była się 9 grudnia, zgłosiło się 99 
chętnych  aby oddać krew. Zareje-
strowanych zostało 84 osoby, a  po 
przebadaniu krew oddało 74 krwio-
dawców, w ilości: 33.330 ml. W tym 
roku w Sędziszowie odbyło się 1366 
donacji. Od stycznia 2022 roku, tak 

jak dwa lata temu ,krew 
będzie pobierana w Sa-
morządowym Centrum 
Kultury w Sędziszowie. 
W nowo wyremontowa-
nym budynku oczekuje 
na nas Pani dyrektor Jo-
lanta Wiekiera. Bardzo 
dziękujemy, za dwulet-
nią gościnność Panu dy-
rektorowi Krzysztofowi 
Treli, który gościł nas w 
tych trudnych chwilach 
w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Sędzi-
szowie. Akcje poboru 
krwi poprowadzili: Bo-
lesław Rozborski, Piotr 
Kurek i Anna Hudyka. 
Jednak najważniejsi są 
krwiodawcy bohatero-
wie 2021 roku”- dodaje 
Władysław Zimny 
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Gmina Sędziszów w dniu 8 listopada 
2021 roku odebrała grant na dofinansowa-
nie „Cyfrowa Gmina” w kwocie 370.560,00 
zł od Ministra Janusza Cieszyńskiego – se-
kretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii 
Premiera Rady Ministrów, podczas konfe-
rencji w Chęcinach. W konferencji uczest-
niczyli również Minister Anna Krupka 

Cyfrowa Gmina – 
dofinansowanie dla Gminy 

Sędziszów

– sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Sena-
tor Krzysztof Słoń oraz Wojewoda Świę-
tokrzyski Zbigniew Koniusz.

Celem konkursu grantowego „Cyfrowa 
Gmina” Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 jest w szcze-

gólności wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie realizacji usług 
publicznych na drodze teleinformatycznej, 
poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji 
samorządowych oraz jednostek im podle-
głych i nadzorowanych, a także zwiększe-
nie cyberbezpieczeństwa.

Dziś uczniowie klasy ósmej mieli oka-
zję uczestniczyć w niecodziennej formie 
lekcji wiedzy o społeczeństwie. Pod okiem 
pani dyrektor J. Błasiak ósmoklasiści od-
wiedzili bowiem Urząd Miejski w Sędzi-
szowie. W ramach zajęć WOS-u o samo-
rządzie terytorialnym, korzystając z goś-
cinności pana burmistrza, uczniowie mogli 
wziąć udział w lekcji prowadzonej przez 
samego gospodarza urzędu – p. Wacława 
Szarka oraz panią sekretarz gminy – Mał-
gorzatę Muzoł. Wszyscy mieli niebywałą 
okazję zobaczyć, jak funkcjonuje samo-
rząd, a nawet jak wygląda gabinet pana 
burmistrza. Na koniec pani sekretarz opro-

„Żywa” lekcja WOS-u 

wadziła wszystkich po urzędzie i 
pokazała uczniom, gdzie znajdu-
ją się poszczególne wydziały. Nie 
obyło się bez NIESPODZIANKI 
– bardzo miłym zaskoczeniem 
dla uczniów okazały się pamiąt-
kowe zdjęcia znajdujące się na 
korytarzach urzędu – niektórzy 
sami odnaleźli swoje podobizny 
na fotografiach sprzed lat.

Cieszymy się, że mogliśmy 
być prekursorami tego typu lek-
cji w gminie. Dziękujemy jesz-
cze raz Panu Burmistrzowi i Pani 
Sekretarz za tak serdeczne i miłe 
przyjęcie.
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Jej twórczością zachwycał się sam 
Henryk Sienkiewicz - o kim mowa wiedzą 
nieliczni. To Maria Konopnicka, której 
180 rocznica urodzin przypada na 2022 
rok. Pisarka, poetka, publicystka urodziła 
się 23 maja 1842 roku w rodzinie Józefa 
i Scholastyki Wasiłowskich. Pierwsze lata 
życia spędziła w Suwałkach i Kaliszu. Jako 
nastolatka przeniosła się do Warszawy na 
pensję sióstr sakramentek, gdzie poznała 
Elizę Pawłowską – później Orzeszkową, z 
którą przyjaźniła się prze długie lata. Przy-
szłe wybitne pisarki wspólnie studiowały 
utwory polskich romantyków, dostrzegały 
niesprawiedliwość społeczną i potrzebę 
zmian.

„Gospodyni domowa – to nie ona”
Mając zaledwie 20 lat, Marysia, jak ją 

nazywano, wyszła za mąż za dużo od siebie 
starszego Jarosława Konopnickiego- zie-
mianina z Bronowa. Początkowo artystka 
zamierzała porzucić marzenia o karierze 
pisarki i poświęcić się rodzinie. Jednak z 
biegiem czasu nie mogła znieść ograni-
czeń, jakie narzucał jej mąż, dom stał się 
dla niej więzieniem, a nie oazą spokoju. 
Nie chciała jak wiele ówczesnych kobiet 
zajmować się tylko dziećmi i żyć w cieniu 
mężczyzny. Czuła wewnętrzną potrzebę 
głośnego wypowiadania poglądów, dlate-

Sejm ustanowił rok 
2022 ROKIEM MARII 

KONOPNICKIEJ

„Nie przychodzę ani uczyć 
dzieci , ani też ich bawić. 

Przychodzę śpiewać z nimi”

go też pod koniec lat siedemdziesiątych 
XIX wieku odeszła od męża, wyjechała 
do Warszawy i rozpoczęła życie na własny 
rachunek. Pisarce nie było łatwo odnaleźć 
się z dziećmi w nowej rzeczywistości , jed-
nak dzięki swojemu uporowi i charyzmie 
przezwyciężyła trudności finansowe i roz-
poczęła nowe życie przepełnione działal-
nością artystyczną i społeczną. Pracowała 
w redakcji pisma dla kobiet „Świt”, do-
rabiała lekcjami, udzielała się w akcjach 
patriotycznych i społecznych, walcząc o 
prawa kobiet, polepszenie losu biednych 
i wykluczonych oraz prawo Polaków do 
edukacji i godnego życia. 

„Wiersze, obrazki, bajki”
Większość czytelników kojarzy Marię 

Konopnicką z bajkami „O krasnoludkach 
i sierotce Marysi”, „O Janku wędrownicz-
ku” czy pieśnią patriotyczną „Rota”. Jed-
nak jej twórczość jest nie tylko bogata, ale 
także bardzo ważna, co docenił już żyjący 
w tej samej epoce, wspaniały pisarz Hen-
ryk Sienkiewicz. 

Pisarka zasłynęła prozą nowelistycz-
ną, utworami dla dzieci i krytyką literacką 
m.in. na łamach „Kuriera Warszawskiego”. 
Była najwybitniejszą reprezentantką nur-
tu ludowej stylizacji pieśniowej, stosując 
język poetycki zaczerpnięty z historycz-
nych i baśniowych motywów, inspirowany 
pięknem przyrody ojczystej. Tworzyła li-
ryki i pieśni o tematyce patriotycznej i spo-
łecznej oraz obrazki poetyckie. Dokonała 
przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, 
podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wy-
żyny artyzmu. Za pomocą utworów litera-
ckich protestowała przeciwko antypolskiej 
polityce zaborców i niesprawiedliwości 
społecznej. Współorganizowała protest 
światowej opinii publicznej przeciwko nie-
mieckim represjom wobec dzieci polskich 

we Wrześni w latach 1901-1902 i ustawom 
wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa 
kobiet oraz pomagała uwięzionym z przy-
czyn politycznych przez rosyjskie władze. 
W twórczości Konopnickiej widzimy od-
bicie dążeń i ideałów epoki pozytywizmu. 
Artystka zwraca uwagę na tragiczne po-
łożenie oraz niesprawiedliwość społeczną 
dotykającą najuboższych. To dzięki niej 
zagadnienie krzywdy społecznej weszło 
w obręb przeżyć moralnych ówczesnego 
pokolenia.

Maria Konopnicka, której kunszt doce-
niało i docenia wielu, zmarła na zapalenie 
płuc 8 października 1910 roku. Spoczywa 
na Cmentarzu Łyczakowskim.

Każdy z nas może uczcić pamięć tej 
wspaniałej pisarki sięgając po jej utwory 
i zatrzymując się na chwilę nad jej słowa-
mi. 

Ewa Cembrzyńska

W Szkole Podstawowej nr 1 w Sędzi-
szowie ruszył szkolny projekt „Czytanie 
na dywanie” – wspólne głośne czytanie 
książek. dla kas I - III. O tym, że warto 
czytać dzieciom, aby wychować mądre i 
świadome wartości kolejne pokolenia, od 
wielu już lat uświadamia nas kampania 
„Cała Polska czyta dzieciom”. „Czytanie 
na Dywanie” to regularne, cotygodniowe 
zajęcia z książką skierowane do dzieci w 
klasach I-III. Dzięki temu że dzieci siedzą 
na kolorowym dywanie lub pufie atmosfe-
ra jest niemal domowa. Mogą poczuć się 
bardzo swobodnie, położyć się, zamknąć 
oczy i dać się ponieść opowieści. Taka 
forma słuchania książek służy budowaniu 
więzi, rozbudzaniu wyobraźni i znako-
micie przekonuje do książek nawet naj-
bardziej oporne dzieci. Regularne, głośne 
czytanie dzieciom pomaga w ich rozwoju i 
sprawia, że jako dorośli chętniej i częściej 
sięgają po książki. To wspaniała okazja, by 

wspólnie spędzić czas przy miłej lekturze. 
Projekt trwa od listopada 2021r. do kwiet-
nia 2022r.. W sytuacji zawieszenia zajęć w 
szkole czytanie odbywa się będzie na plat-
formie Teams. Ważnym elementem pro-
jektu jest również dokumentowanie dzia-
łań klasy i umieszczanie ich na Facebooku 

„Czytanie na dywanie” lub stronie szkoły. Najciekawsze klasowe 
albumy i najbardziej kreatywne i zaanga-
żowane klasy otrzymają gry planszowe, 
książki i sprzęt sportowy, a najciekawsze 
klasowe albumy znajdą się na wystawie w 
szkole. 

T.T.
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24 listopada uczniowie klasy III b ze Szkoły Podsta-
wowej nr1 uczestniczyli w SCK w literackich warszta-
tach z Panem Poetą, twórcą wspomnianych i zabawnych 
rymowanych historii m.in.: „Wróbel, co oćwierkał są-
siadów”, „Kaczka, co przebrała miarkę”, „Paw, co ogon 
miał z przyjaźni”. Jego opowieści uczą morałem i bawią 
treścią. Pan Poeta nie tylko opowiadał swoje bajki, ale 
też zaprosił nas do kreatywnych zabaw. I tak dzieci prze-

Literackie warsztaty 
z Panem Poetą 

bierały się w kolorowe fatałaszki tak jak tytułowa boha-
terka jednej z bajek czyli kaczka, co przebrała miarkę, 
podrzucały baloniki na kolorowej chuście animacyjnej 
i wyklejały skrzydła miłymi słowami z kolorowych 
piór. Opowieści Pana Poety nie tylko rozbawiły małych 
słuchaczy ale przekazały im kilka mądrych życiowych 
prawd, które warto znać już od najmłodszych lat. Choć-
by tę, że nieważne jest, jak wyglądamy, ale jacy jeste-
śmy. I że czasami najdrobniejszy nawet dar od praw-
dziwego przyjaciela bywa najcenniejszy. Dziękujemy, 
Panie Poeto! 

3 grudnia, w  przeddzień święta Barbórki w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Sędziszowie zorganizowano spot-
kanie z górnikiem. Odwiedził nas emerytowany górnik 
z Kopalni Węgla Kamiennego w Zabrzu. Pan Kazimierz 
Kasperek przybył do nas w górniczym, galowym stroju, w 
charakterystycznej górniczej czapce z pięknym zielonym 
pióropuszem. Opowiadał nam o ciężkiej pracy górników 
pod ziemią, odpowiadał na wiele pytań dzieci, a także 
zaprezentował akcesoria związane z górnictwem. W ra-
mach wdzięczności za poświęcony nam czas pan Kazi-
mierz otrzymał od dyrektora szkoły pamiątkowy medal 
i biuletyn o historii naszej szkoły. Bardzo dziękujemy za 
poświęcony nam czas i życzymy  pomyślności.

Spotkanie z Górnikiem
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21 listopada 2021r. w Samorządowym 
Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sę-
dziszowie odbył się Koncert Cecyliański. 
Okazją do koncertu było obchodzone 22 
listopada wspomnienie św. Cecylii pa-

CECYLIADA tronki chórzystów, lutników, muzyków, 
organistów, orkiestr i zespołów wokalno 
– muzycznych. W niedzielnym koncercie 
wystąpili: Studio Piosenki przygotowane 
przez panią Katarzynę Kornaś, Ewa Pocie-
jowska - Gawęda. Kolejni wykonawcy to 
schola z parafii św. Piotra i Pawła przygo-
towana przez Annę Ejsmond, chór z para-
fii św. Brata Alberta pod dyrekcją Dariu-

sza Banasia. Na zakończenie niedzielnego 
koncertu wystąpiła orkiestra dęta pod ba-
tutą Piotra Janika.

Wszyscy wykonawcy zaprezentowali 
bardzo ciekawy i urozmaicony repertuar 
współczesne pieśni religijne jak również 
utwory muzyki popularnej i rozrywkowej. 
Koncert był okazją by uwrażliwić nas na 
prawdziwe piękno muzyki.

W tym roku po raz kolejny 
Szkoła Podstawowa nr 1 przy-
stąpiła do ogólnopolskiej akcji 
MEN iN „Szkoła do hymnu” i 
dnia 10 listopada o godz. 11:11 
uczniowie wszystkich klas od-
śpiewali hymn państwowy. Z 
uwagi na trwający stan epidemii 
odśpiewanie hymnu odbywa-
ło się w mniejszych grupach, 
przy zachowaniu zasad bezpie-
czeństwa. Odświętnie ubrani 
z flagą w ręku, wspólnie z p. 
dyrektorem Krzysztofem Trelą 
i wychowawczyniami przedsta-
wiciele klas I-III odśpiewaliśmy 
hymn narodowy „Mazurek 
Dąbrowskiego”. W ten sposób 
włączyliśmy się we wspólne 
świętowanie tej szczególnie 
ważnej dla Polaków rocznicy. 
T.T.

Szkoła do 
hymnu
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Gmina Sędziszów świętowała Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości Burmistrz Sędzi-
szowa Wacław Szarek, życzył wszystkim do-
brego świętowania i podziękował  za udział 
pocztom sztandarowym: Światowemu Związ-
kowi Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i Świętokrzyskiemu 
Związkowi Zawodowemu Maszynistów PKP, 
księżom proboszczom za uroczystą dziękczyn-
ną mszę świętą, chórowi i organiście za oprawę 
muzyczną. „Dziękuję delegacjom z kwiatami 
i wszystkim uczestniczącym w uroczystości. 
Niech żyje wolna i bezpieczna Nasza Ojczy-
zna Polska” – dodał burmistrz w swoim wy-
stapieniu

Niech żyje wolna i bezpieczna Nasza Ojczyzna Polska

OSP Sędziszów, OSP Klimontów i OSP Krzcięcice po-
magali podczas Powiatowego Zlotu Czerwonych Samocho-
dów „Dla Igora” przy Galerii Sekunda w Jędrzejowie. Nasi 
dzielni druhowie udzielali instruktarzu  z zakresu pierwszej 
pomocy oraz przekazali autorskie kalendarze które wsparły 
zbiórkę dla Igora.

Pomocy nie odmówili także sędziszowscy urzędnicy z 
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie , którzy wzięli udział w 
internetowym wyzwaniu, robiąc pompki i przysiady oraz 
dokując wpłaty 
na zbiórkę.

W tak prosty 
sposób można 
zrobić coś do-
brego, dzięku-
jemy za możli-
wość pomocy i 
życzymy zdrów-
ka Igorowi.

Pomagamy Igorowi



1�RAZEM ZMIENIAMY GMINĘ SĘDZISZÓW - Grudzień 2021

Wspaniała Szopka!
Proboszcz parafii pw. Św. App. Pio-
tra i Pawła w Sędziszowie z wielką 
radością poinformował na stronie 
parafii, że w tym roku po żmudnych 
przygotowaniach została wykonana w 
kaplicy św. Rodziny ruchoma szopka 
bożonarodzeniowa. Pierwsze urucho-
mienie odbędzie się godzinę przed Pa-
sterką czyli 24 grudnia o 23.00. Szop-
kę będzie można obejrzeć do 2 lutego 
przed każdą Mszą św. i na życzenie 
po Mszach św. Zapraszamy! Podczas 
Mszy św. szopka nie będzie urucha-
miana. Słowa wdzięczności kierujemy 
do wszystkich, którzy zaangażowali 
się w projekt i wykonanie.

BEZPŁATNY PROJEKT UNIJNY 
„Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas 

pierwszych SP w województwie świętokrzyskim” 
Oferowane wsparcie obejmować będzie zgodnie z Regionalnym 

Programem Zdrowotnym: 

1) badania przesiewowe i audiometryczne słuchu oraz badania mowy w razie 
podejrzenia zaburzenia mowy – badania około 15-30 minutowe dla każdego 

dziecka na terenie danej szkoły. 

2) rehabilitacja wykrytych nieprawidłowości słuchu bądź mowy wśród uczniów 
- 12 spotkań dla każdego zakwalifikowanego ucznia w ramach terapii 

logopedycznej – raz w tygodniu 45 min. Harmonogram spotkań będzie 
dostosowany do zajęć szkolnych dzieci. 

3) działania edukacyjne prowadzone w II semestrze roku szkolnego wśród 
uczniów i rodziców uczestniczących w programie oraz działania szkoleniowe 

wśród nauczycieli – zorganizowanie wykładów dla wszystkich dzieci z klas I 
oraz dla ich rodziców. Na spotkaniach będą poruszane zagadnienia dotyczące 

realizacji przesiewowego badania słuchu, prawdopodobieństwa wystąpienia 
ubytku słuchu u dzieci, symptomów alarmowych wskazujących na możliwy 
problem ze słuchem, zaburzeń mowy oraz realizacji dalszych badań, jeżeli 

zaistnieje taka potrzeba. Zostaną przygotowane materiały dydaktyczne i ankiety 
wiedzy. Nauczyciele będą również przeszkoleni w zakresie wykrywania wad 

słuchu bądź mowy, by móc zauważyć różne nieprawidłowości. 

Udział w badaniach będzie możliwy po kompleksowym wypełnieniu 
dokumentów rekrutacyjnych, które będą znajdować się w szkole. 

Mail do kontaktu w sprawach projektu: 
zdrowedzieci@biuroprojektu.com.pl 

Pierwszaki badają słuch
Szkoły Podstawowe w Mstyczowie, Krzcięci-

cach i Tarnawie , których organem prowadzącym 
jest Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz 
Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z 
Kielc, po raz drugi przystąpiły do projektu „Pro-
filaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z 
klas pierwszych SP w województwie świętokrzy-
skim”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu 
do usług zdrowotnych, wczesnego wykrywania 
wad słuchu i mowy oraz prowadzenie działań 
edukacyjnych w zakresie higieny narządu słuchu i 
mowy. W wyniku realizacji projektu pierwszokla-
siści będą mieli możliwość indywidualnej terapii 
logopedycznej (12 godzin indywidualnych zajęć) 
z koordynatorem projektu - specjalistą wad wy-
mowy p. Ireną Patyną.

Projekt pt.: „Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas pierwszych 
SP w województwie świętokrzyskim” nr umowy RPSW.09.02.03-26-0021/19 

realizowany przez Thames Sp. z o.o. 
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Sędzi-
szowie już niedługo zacznie ostro trenować 

na nowym torze i to wszystko dzięki burmistrzowi 
Sędziszowa Wacławowi Szarkowi, który zafundo-
wał młodzieży nowy sprzęt ,,MDP to nasza przy-
szłość, sprzęt doskonale sprawdzi się w rozwijaniu 
strażackich umiejętności i treningach do zawodów 
MDP. Bo w młodych jest siła!” - mówił podczas 
przekazania sprzętu burmistrz. Zarząd i opiekuno-
wie MDP nie tylko zorganizowali młodym super 
niespodziankę ale także grilla. Trzymamy kciuki za 
MDP Sędziszów.

Bo w 
młodych 
jest siła! 

Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło 
w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie 

Historia zaczyna się w Betlejem, w Grocie Narodzenia Pańskiego 
,w której płonie wieczny ogień. To właśnie od niego, co roku odpala 
się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów i 
harcerzy w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla 
tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość, 
dawne spory i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego 
Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych i spo-

łecznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyru-
szyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła 
znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i 
symbol pojednania między narodami.

Właśnie tym wspaniałym darem przedstawiciele z 17 
Drużyny Harcerskiej „Siedemnastka” z Sędziszowa  20 
grudnia podzielili się  z burmistrzem Sędziszowa Wac-
ławem Szarkiem. Przyniesiony do Urzędu Miejskiego 
lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju, przypomina 
wszystkim, w tym przedświątecznym czasie o uniwer-
salnych wartościach braterstwa, wzajemnego szacunku 
i pojednania.
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Klub Senior+ w Sędziszowie to miej-
sce spotkań osób z Gminy Sędziszów, 
po 60 r.ż., nieaktywnych zawodowo. Na 
stworzenie klubu pozyskano fundusze z 
rządowego dofinansowania w ramach pro-
gramu ,,Senior+.

Funkcjonuje on 4 godziny dziennie, 
przez 5 dni w tygodniu. Przynależność do 
niego odbywa się na podstawie złożonej 
deklaracji uczestnictwa. 

W ,,Klubie Senior+” w Sędziszowie 
można m. in. ciekawie spędzić czas, rozwi-
jać zainteresowania, zawierać nowe znajo-
mości, dzielić się doświadczeniami, umie-
jętnościami. Pobyt w placówce umożliwia 
udział w różnych zajęciach, zarówno z 
fizjoterapeutą, jak i w zajęciach w ramach 
terapii zajęciowej, prowadzonych głównie 
w formie rękodzieła artystycznego.

Głównym celem działalności klubu 
jest aktywizacja, integracja i stworzeni 
płaszczyzny wsparcia i współpracy mię-
dzypokoleniowej. Członkowie klubu to 
osoby chętne do podejmowania nowych 
działań, współpracy z instytucjami i pla-
cówkami lokalnymi działającymi m.in. na 
rzecz dzieci i seniorów.

Uroczyste otwarcie klubu miało miej-
sce w lipcu tego roku. Zaproszonych zo-
stało wielu gości. 

W czasie swojej dotychczasowej dzia-
łalności, uczestnicy Klubu Senior+ brali 
udział wkilku wyjazdach i przedsięwzię-
ciach. Wspólne wyjścia były doskonałą 
okazją do integracji i wspólnego spędza-
nia czasu.

Jednym z pierwszych spotkań w ra-
mach integracji międzypokoleniowej była 
wizyta w Samorządowym Żłobku ,,Kra-
ina Maluszka” z okazji Wielkiego Dnia 
Pszczół. Z tej okazji klubowicze zorgani-
zowali dla naszych najmłodszych zajęcia, 
w których wszystkie dzieci bardzo chętnie 
brały udział.

Na początku września członkowie 
klubu mieli okazję uczestniczyć w Senio-
raliach, imprezie plenerowej w Muzeum 
Wsi Kieleckiej w Tokarni, które wpisują 
się w rządowy program Senior+. Podczas 
wydarzenia, zwiedzali skansen w Tokarni 
oraz brali udział w różnych zajęciach te-
matycznych.

Kolejnymi działaniami mającymi na 
celu szeroko rozumianą międzypokolenio-
wą integrację była wizyta w Samorządo-
wym Przedszkolu w Sędziszowie, z okazji 
pierwszego dnia kalendarzowej jesieni. 

Dzieci chętnie wyklejały przygotowaną 
wcześniej przez klubowiczów pracę pla-
styczną oraz z dużym zainteresowaniem 
wysłuchały bajki pt. „Jak wygląda Pani 
Jesień”, przeczytaną przez panią Dorotę, 
jedną z uczestniczek Klubu Senior+. Było 
to bardzo miłe i udane spotkanie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych, uczestnicy klubu w Sę-
dziszowie, przygotowali i przekazali w 
imieniu wszystkich klubowiczów jesienne 
stroiki, kartkę z życzeniami, a także drob-
ne upominki dla każdej osoby przebywają-
cej w placówce.

Kolejne miesiące również obfitowały 
w wiele wyjazdów i spotkań kulturalnych.

Jednym z nich była wycieczka nad 
zalew w Cedzynie, gdzie Stowarzyszenie 
Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe zorganizowało wszyst-
kim uczestnikom szereg atrakcji m.in. rejs 
żaglowcem, przejażdżkę łodzią motorowa, 
grill. Wspólny wyjazd stał się doskonałą 
okazją do wielu rozmów, nawiązania no-
wych znajomości, integracji. Ciepła i sło-
neczna pogoda, jak na tą porę roku, spra-

Sprawozdanie z działalności klubu Senior+
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wiła, że pobyt upłynął wszystkim niezwy-
kle miło i przyjemnie. 

Z kolei w październiku, zorganizowa-
na została wycieczka do Solca Zdrój, na 
baseny z leczniczą solanką siarczkową. 
W drodze powrotnej wszyscy zatrzymali 
się w Busku Zdroju, gdzie mieli okazję 
zobaczyć i być, w jednej z największych i 
najnowocześniejszych tężni solankowych 
w Polsce.

Pod koniec miesiąca klubowicze wy-
konali nagrobne wiązanki, które złożyli 
na cmentarzu wojennym w Swaryszowie 
oraz na cmentarzu parafii Św, Ap. Piotra 
i Pawła w Sędziszowie, na mogile zbio-
rowej NN ludności cywilnej, poległej od 
bombardowań hitlerowskich we wrześniu 
1939r.

19 listopada zorganizowany został 
kolejny wyjazd dla uczestników Klubu 
Senior+.do Teatru im. A Mickiewicza w 
Cieszynie, na przedstawienie pt.,,Gość 
oczekiwany”, w wykonaniu Zespołu Tea-
tralnego Parafii Św. Elżbiety w Cieszynie. 
Spektakl ten, jak i inne w wykonaniu tego 

zespołu, pod kierunkiem siostry Jadwigi 
Wyrozumskiej, urodzonej w Swaryszowie, 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 

W listopadzie w Klubie Senior+, dzieci 
z Samorządowego Przedszkola w Sędzi-
szowie zaprezentowały część artystyczną, 
podczas której recytowały wiersze, śpiewa-
ły piosenki, składały życzenia, a wszystko 
to z okazji Ogólnopolskie-
go Dnia Seniora. Na ko-
niec najmłodsi podarowa-
li członkom klubu piękny 
obrazek oraz kartkę z 
życzeniami. Natomiast 
Seniorzy przygotowali 
dla swoich małych go-
ści papierowe żabki oraz 
słodkie upominki. Był to 
dla wszystkich wyjątko-
wy dzień, który przyniósł 
dużo radości i uśmiechu.

Okazją do wyraże-
nia uznania za pracę i 
wdzięczność wszystkim 
zatrudnionym w Miej-
sko - Gminnym Ośrod-

ku Pomocy Społecznej, był 21 listopada, 
Dzień Pracownika Socjalnego. Tego dnia 
panie i panowie z Klubu Senior+ złożyli 
pracownikom serdecznie życzenia w imie-
niu klubowiczów. Wręczyli przygotowane 
wcześniej upominki, wianki, stroiki jesien-
ne, kartki z życzeniami, a także upieczony 
przez jedną z pań pyszny placek. 

Pod koniec listopada Seniorzy wspól-
nie bawili się, na spotkaniu andrzejkowym 
zorganizowanym w pomieszczeniach klu-
bu. Były wróżby, rozmowy, pyszny poczę-
stunek, no i oczywiście dobre humory.

Kolejny wyjazd uczestników Klubu 
Senior+ zorganizowany został do kina w  
Jędrzejowie. Uczestnicy wycieczki mieli 
okazję obejrzeć polską komedia roman-
tyczną pt. ,,To musi być miłość”, a po 
seansie spróbować smacznej szarlotki lub 
sernika.

Ten rok jeszcze się nie skończył. Kolej-
ny na pewno przyniesie wiele ciekawych 
pomysłów, propozycji spotkań, wyjazdów 
i wspólnych wyjść. Myślę, że na pewno 
jeszcze o nas usłyszycie.



1�RAZEM ZMIENIAMY GMINĘ SĘDZISZÓW - Grudzień 2021

Masz pomysł 
na biznes … oni 

pomogą
8 grudnia 2021 w budynku Urzędu 
Miejskiego w Sędziszowie odbyło 
się spotkanie informacyjno-
szkoleniowe dotyczące wsparcia 
rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, pożyczek na rozwój 
turystyki oraz pożyczek dla 
MŚP. Organizatorami spotkania 
był Burmistrz Sędziszowa oraz 

Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Przedsiębiorcy z Gminy Sędziszów 
zapoznali się możliwościami 
rozwoju działalności oraz 
omawiali dokumentację 
pożyczkową. Więcej informacji 

na temat programu informacyjno-
szkoleniowego dotyczącego 
pożyczki na rozwój biznesu, 
oraz materiały z prezentacji 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
dostępne są na  www.bkg.pl 

Nowe opłaty za śmieci
Od 1 stycznia 2022 roku nowe stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy

Od 1 stycznia 2022 roku gmina Sędzi-
szów będzie rozliczała się z firmą odbie-
rającą odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości w oparciu o stawkę za 1 
Mg odpadów komunalnych. Koszty usługi 
będą więc zależały od ilości odpadów ode-
branych z nieruchomości.

Celem zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania systemu gospodarowania 
opadami komunalnymi Rada Miejska Sę-
dziszów w dniu 26 listopada 2021 r. pod-
jęła uchwałę nr XXXIX/345/2021 w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki tej opłaty oraz określe-
nia stawki opłaty podwyższonej (Dz. Urz. 
Wojew. Święt. poz. 4082), która stanowi, 
iż od 1 stycznia 2022 roku obowiązywać 

będzie nowa stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi:

• 16,00 zł miesięcznie od każdego 
mieszkańca zamieszkującego daną nieru-
chomość

• 32,00 zł miesięcznie od każdego 
mieszkańca zamieszkującego daną nieru-
chomość, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpa-
dów w sposób selektywny (opłata pod-
wyższona).

Właściciele nieruchomości otrzymają 
zawiadomienie o nowej wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, które będzie podstawą do aktualizacji 
uiszczanej opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi do wysokości poda-
nej w zawiadomieniu.

Należy pamiętać, że po zmianie staw-
ki mieszkaniec nie jest zobowiązany do 
złożenia nowej deklaracji, a tylko uiszcza 
opłatę w wysokości podanej w zawiado-

mieniu na wskazany rachunek bankowy. 
W przypadku wcześniejszego uiszczenia 
opłaty, tj. przed otrzymaniem zawiadomie-
nia mieszkaniec zobowiązany będzie do 
uregulowania różnicy kwoty wynikającej 
ze zmiany stawki.

Szanowni Mieszkańcy, opłaty za za-
gospodarowanie odpadów rosną w całej 
Polsce. Zmiany przepisów w gospodarce 
odpadami uderzają w samorządy. Na koszt 
zagospodarowania odpadów komunalnych 
składa się wiele czynników. Od 2020 roku 
gminy w całej Polsce muszą prowadzić 
narzuconą przepisami segregację odpa-
dów na frakcje, co oznacza dużo wyższe 
koszty odbioru odpadów. W związku z 
tym wzrosła liczba kursów, jakie muszą 
wykonać operatorzy a to przekłada się na 
koszty paliwa i pracy, które są pokrywane 
z budżetu gminy. Na podwyżkę stawek za 

>> str. 20
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gospodarkę odpadami wpływają rosnące 
koszty paliwa, energii elektrycznej oraz 
płacy minimalnej.

W Polsce producenci opakowań prak-
tycznie nie ponoszą odpowiedzialności fi-
nansowej za wprowadzanie na rynek two-
rzyw sztucznych. Stawki są skandalicznie 
niskie, a cały koszt późniejszego zajmo-
wania się odpadami spada na gminy i ich 
mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji 
odpadów, np. butelek plastikowych, po-
krywają mieszkańcy, natomiast w Niem-
czech czy Austrii – producenci odpadów, 
czyli koncerny. Opakowań jest na rynku 
coraz więcej, bo produkujące je firmy nie 
mają żadnej motywacji, by wprowadzić 
opakowania zwrotne – nie ma żadnych 
mechanizmów fiskalnych, które je do tego 
mobilizują.

Na rynku gospodarki odpadami jest 
coraz więcej surowców, których nikt nie 
kupuje lub kupuje za bezcen. Część firm 
zajmujących się odzyskiem przestała pro-
wadzić swoją działalność przez zmianę 
przepisów i postawione wymogi.

Zezwolono na zwiększenie ilości od-
padów sprowadzonych do Polski. Produ-
centom bardziej opłaca się kupić surowce 
pierwotne lub wtórne sprowadzane z za-
granicy niż skupować te produkowane w 
kraju.

<< str. 19 Drastycznie wzrosła tzw. „opłata śro-
dowiskowa” za wszystkie gazy lub pyły 
wprowadzone do powietrza oraz umiesz-
czenie odpadów na składowisku. Opłata ta 
nie zasila budżetu gminy czy przedsiębior-
stwa zajmującego się odbieraniem i zago-
spodarowaniem odpadów komunalnych 
lecz jest przekazywana do Urzędu Mar-
szałkowskiego. Przekłada się to na kosz-
ty prowadzenia działalności, dlatego też 
firmy zajmujące się zagospodarowaniem 
odpadów są zmuszone podnosić ceny.

Firmom zajmującym się odpadami na-
rzucono nowe, bardzo kosztowne wymo-
gi.

Przyczyną wzrostu opłat są też proble-
my ze zbytem i zagospodarowaniem odpa-
dów. Znacznie wzrosły ceny za przyjęcie 
odpadów do instalacji przetwarzających 
odpady. 

Jak wskazano powyżej wzrost opłat 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych nie jest zależny od gminy. 
Z pobranych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina pokrywa 
koszty: odbierania, transportu, zbierania, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych; tworzenia i utrzymania punk-
tów selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych; obsługi administracyjnej tego 
systemu; edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminie:

1. środki z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie mogą być wy-
korzystane na cele niezwiązane z pokry-
waniem kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi;

2. środki pochodzące z opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi gmina 
gromadzi na wyodrębnionym rachunku 
bankowym.

Gmina nie czerpie i nie może czerpać 
zysków z funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami.

Zwracam się z apelem do wszystkich 
Mieszkańców aby podeszli w sposób od-
powiedzialny do racjonalnego gospoda-
rowania odpadami komunalnymi oraz 
prowadzenia właściwej ich segregacji. 
Od tego w jaki sposób rozdzielimy odpa-
dy już w domu, zależy ile z nich zostanie 
poddanych recyklingowi. Prawidłowa se-
gregacja oznacza redukcję ilości odpadów 
zmieszanych, co przekłada się na niższe 
koszty ponoszone przez gminę (czyli nas 
wszystkich) i daje lepszy wskaźnik pozio-
mu recyklingu odpadów.

Tylko wspólne i odpowiedzialne dzia-
łanie nas wszystkich sprawi, że opłata za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów, któ-
rą ponoszą nasi mieszkańcy będzie jedną z 
najniższych w województwie i kraju.

Samorządowe Centrum Kultury 
im. Jana Pawła II w Sędziszowie 

realizuje program grantowy: 
 

„Konwersja cyfrowa domów kultury” 
dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego 

operatorem jest Narodowe Centrum Kultury 
 

Nazwa projektu grantowego: 
Stworzenie zaplecza technicznego umożliwiającego 

organizację imprez on-line oraz tworzenie 
kreatywnych nagrań audio/video. 

 
Kwota dofinansowania: 162 000,00zł 

 
W ramach projektu planujemy uzupełnić zaplecze techniczne 

niezbędne do organizacji wydarzeń kulturalnych w formie 
online poprzez ich streaming na żywo oraz nagrywania 

w.w.materiałów, późniejszego montażu obrazu i dźwięku oraz 
udostępniania ich za pomocą serwisów, umożliwiających 

zamieszczanie materiałów audio/wideo. 
Będą to koncerty, warsztaty, podcasty, teledyski etc. 

Zamierzamy zakupić w szczególności: wyposażenie audio-
video, komputery, oprogramowanie, sprzęt oświetleniowy 
elementy sprzętu nagłośnieniowego, akcesoria. Zakupiony 

w ramach projektu sprzęt zdecydowanie rozszerzy 
funkcjonalność już posiadanych urządzeń.
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40 lat temu, w nocy z 12 na 13 
grudnia 1981 r., wprowadzono stan 
wojenny. Z okazji rocznicy podczas 
sondy ulicznej zapytałam  miesz-
kańców Sędziszowa i okolic jak 
wspominają tamten dzień i trudny 
czas. 

- Pamiętam to była niedzie-
la. Mróz i śnieg był tak  jak dziś. 
Poszliśmy do kościoła. Po Mszy 
wszyscy rozmawiali o tym, co się 
wydarzyło. Było wiele obaw, co 
będzie dalej. Baliśmy się tego, że 
może być wojna - wspominał jeden 
z mieszkańców.

- To był trudny czas. Żebym mo-
gła pojechać do mamy na Mazury 
musiałam otrzymać pisemną zgo-

Mieszkańcy Sędziszowa wspominali  
wprowadzenie stanu wojennego

13 grudnia 2021 r. w 40.rocznicę wprowadze-
nia stanu wojennego w Samorządowym Centrum 
Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie zosta-
ła otwarta wystawa „Stan Wojenny 1981-1983” 
Zgromadzone na wystawie zdjęcia  prezentują 
genezę stanu wojennego, którego wprowadzenie 
zaczęto przygotowywać już w październiku 1980 
r., niespełna dwa miesiące po podpisaniu poro-
zumień sierpniowych. Kolejne plansze wystawy 
poświęcono powstaniu Wojskowej Rady Ocale-
nia Narodowego, internowaniom działaczy opo-
zycyjnych, pacyfikacjom strajkujących zakładów 
pracy oraz innym formom represji. Przedstawio-
no działalność „Solidarności” w podziemiu oraz 
brutalność Zmotoryzowanych Odwodów Milicji 
Obywatelskiej (ZOMO), których zadaniem było 
zwalczanie antykomunistycznych demonstracji 
i strajków. Pokazana jest reakcje demokratycz-
nego świata na sytuację w Polsce oraz okolicz-
ności zniesienia stanu wojennego. Fotografie 
prezentowane na wystawie  pochodzą ze zbio-
rów krajowych i zagranicznych, m.in. z Archiwum 
Confédération française démocratique du travail, 
Ośrodka Pamięć i Przyszłość, Ośrodka KARTA, 
Narodowego Archiwum Cyfrowego, Śląskiego 
Centrum Wolności i Solidarności oraz Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej.

Podczas wystawy zaprezentowane zostały 
książki o tematyce stanu wojennego dostępne 
w naszej Bibliotece Publicznej. Wystawę w SCK 
można oglądać do 30.12.2021 r .

dę. W tym czasie w sklepach były 
kolejki. Problemy były duże, ponie-
waż wprowadzone zostały kartki. 
Ponieważ u nas jeszcze wtedy było 
biednie na zakupy jeździło się do 
Katowic lub do Kielc. Było ciężko. 
Baliśmy się , co jeszcze może się 
wydarzyć – podkreślała  biorąca 
udział w sondzie mieszkanka Sę-
dziszowa. 

- Pamiętam ten dzień. Ponieważ 
w tym czasie mieliśmy warzywniak 
na Osiedlu Na  Skarpie pojechali-
śmy z teściem na giełdę warzyw-
ną do Chorzowa. Około 24.00  jak 
wracaliśmy na ulicach w ogóle nie 
było patroli. Nikt nas nie zatrzymy-
wał. W czasie stanu wojennego nie 

mieliśmy problemów z prowadze-
niem działalności. Otrzymywaliśmy 
stosowne zezwolenia i mogliśmy 
bez problemu jeździć po zaopa-
trzenie do warzywniaka – mówił 
przedsiębiorca. 

- Dobrze pamiętam ten dzień. 
Mieliśmy zaproszenie na wesele, 
ponieważ chrześnica męża wycho-
dziła za mąż.  Żeby wyjechać na 
ślub musieliśmy dostać zezwole-
nie z urzędu gminy. W tym dniu w 
pociągu do Wrocławia jechało nas 
tylko 9 osób. W Legnicy na dworcu 
było pełno wojska. To był niebez-
pieczny czas – wspominała jedna 
z pań.  

E. P-G

Wystawa „Stan Wojenny 1981-1983” 
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Grupa Zabawowa to spot-
kania dla małych dzieci i ich 
rodziców (opiekunów) pod 
merytoryczną opieką Jadwigi 
Treli, czyli wyszkolonego ani-
matora. Zajęcia dedykowane 
są dla dzieci w wieku od 2 do 
5 lat. 

– Podczas zajęć zabawa jest 
spontaniczna.  Dzieci mogą ro-
bić to na co mają ochotę. Kiedy 
jedne dzieci rysują, inne bawią 
się zabawkami, czy oglądają 
książeczki.  Najważniejsze jest 
to, żeby dzieci na zajęciach 
dobrze się czuły i wraz z ro-
dzicami czy opiekunami miło 

W Samorządowym Centrum Kultury w Sędziszowie 
działalność wznowiła Grupa Zabawowa 

spędzały czas – powiedziała 
Jadwiga Trela.  

Podczas ostatnich zajęć  
Grupy Zabawowej panowała 
świąteczna atmosfera. Zosia 
i Zuzia wraz z mamami pod 
czujnym okiem pani Jadwigi 
Treli m.in. przystrajały ozdoby 
świąteczne.
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19 grudnia mieszkańcy Sę-
dziszowa spotkali się na Ryn-
ku na wspólnym kolędowaniu. 
Chociaż pogoda nie rozpiesz-
czała, nie zabrakło życzliwych 
uśmiechów i świątecznego 
nastroju. Na rozgrzanie każdy 
mógł skosztować zupy grzy-
bowej i kapusty z grochem, 
a na osłodę pysznego ciasta i 
gorącej herbaty przygotowa-
nych przez Spółdzielnię „Przy-
smak”. 

„W te święta życzę przede 
wszystkim spokoju, rodzinnej 
atmosfery, zatrzymania się na 
chwile, spojrzenia na siebie z 
życzliwością, a na nadchodzą-
cy nowy 2022 dużo radości, 
wytrwałości w postanowie-
niach i … zdrowia”- życzył 
wszystkim burmistrz Sędzi-
szowa Wacław Szarek

Wigilia na Rynku ze wspólnym kolędowaniem
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Świąteczny klimat w SCK. 
Około 60 prac wpłynęło do Gminnego Konkursu na Stroik Bożonarodzeniowy. Gratulujemy talentów.


