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Dla każdego samorządu pierwszy 
kwartał roku to szczególnie wzmożony 
wysiłek w przygotowanie realizacji zadań 
ujętych w uchwalonym budżecie. Budżet 
Gminy Sędziszów na 2022 rok zawiera 
kilkadziesiąt zadań, o różnym zakresie 
rzeczowym i finansowym dla których na-
leży wykonać lub skompletować niezbęd-
ną dokumentację, przygotować i przepro-
wadzić procedury przetargowe a następnie 
czuwać nad prawidłową realizacją projek-
tów. Po ich zakończeniu jesteśmy zobo-
wiązani do rozliczeń, sprawozdawczości 
i bardzo częstych kontroli zewnętrznych. 
Budżet roku 2022 to dochody w wysoko-
ści 72,3 mln zł, wydatki – 80,2 mln zł z 
czego na inwestycje przeznaczamy 25,2 
mln zł, tj. 31,4% wydatków ogółem. Jest 
to kolejny rok tak  znaczących wydatków 
inwestycyjnych, ale wiemy przecież, że 
inwestycje to rozwój i realizowanie po-
trzeb społecznych naszych mieszkańców, 
instytucji i organizacji. Mijający I kwartał 
to także planowanie, projektowanie i skła-
danie wniosków na realizacje kolejnych 
projektów i wydarzeń w naszej gminie 
oraz realizacja wielu codziennych potrzeb 
wynikających z sytuacji wewnętrznych 
jak i zewnętrznych międzynarodowych. 
Szanowni Mieszkańcy, przedstawię po-
niżej choć w dużym skrócie tematy z I 
kwartału 2022 roku. Wśród tych najistot-
niejszych wymienię :

• Zjazd Powiatowy Związku OSP w 

Jak minął 
pierwszy 

kwartał …

Prząsławiu, podczas którego na funkcję 
Wiceprezesa został wybrany January Ej-
smond a ja zostałem powołany do Zarządu 
Wojewódzkiego OSP,

• Studniówki w Liceum Ogólnokształ-
cącym i  Zespole Szkół w Sędziszowie,

• Kolejne bardzo udane akcje poboru 
krwi organizowane przez Klub HDK,

• Powrót na dworzec kolejowy kasy 
biletowej,

• Pozyskanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg 2,738 mln zł na przebudo-
wę dróg: Boleścice – Zapusta oraz ulice 
Partyzantów, Bąkowska i Piaskowa,

• Pozyskanie z Rządowego progra-
mu Asystent Osobisty Osoby Niepełno-
sprawnej 1,105 mln zł dla 64 osób nie-
pełnosprawnych oraz Programu Opieka 
Wytchnieniowa 19 tys. zł dla 2 osób. Pro-
gramy te są realizowane przez MGOPS w 
Sędziszowie,

• Odbyło się 14 zebrań sprawozdaw-
czych w jednostkach OSP,

• Podjęcie się trudnego zadania utwo-
rzenia w Klimontowie Zakładu Aktywiza-
cji Zawodowej dla 30 osób niepełnospraw-
nych.

• Przebudowę mostów i dróg w Pawło-
wicach i Boleścicach,

• Przygotowanie projektu na budowę 
200 przydomowych oczyszczalni ścieków, 
na które będziemy składać wniosek do 
PROW województwa Świętokrzyskiego. 
Możliwe dofinansowanie to ponad 3 mln 
zł.

• Otrzymanie z PROW dofinansowania 
w wysokości 2,7 mln zł na termomoderni-
zację 7 obiektów komunalnych (świetlice, 
remizy). Całkowita wartość projektu to 
3,43 mln zł;

• Przygotowanie dokumentacji w celu 
ogłoszenia przetargu na zadania, na które 
otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego 
Ładu, w wysokości 5 mln zł: termomoder-
nizacje z wymiana instalacji CWU i CO, 
instalacją fotowoltaiki (38 kW) i pomp cie-
pła dla budynków szkół w Krzcięcicach i 
Mstyczowie, termomodernizację budynku 
OREW w Zielonkach, świetlicy i mieszkań 
komunalnych w Czepcu i Krzcięcicach;

• Przygotowanie i złożenie 5 wniosków 
o dofinansowanie z Polskiego Ładu: 

1. Rewitalizacji Sędziszowa (osied-
le Drewniane, plac przed pocztą, parking 
dwupoziomowy przy dworcu PKP  o war-
tości 9,8 mln zł;

2. Budowę dróg gminnych i ulic o war-
tości 5,3 mln zł;

3. Budowę Sali gimnastycznej z zaple-
czem na wartość 8,8 mln zł;

4. Budowę zbiornika retencyjnego przy 
ul. Sportowej – 5,12 mln zł ;

5. Budowę oświetlenia ulicznego o 
wartości 2,05 mln zł,

• Otrzymanie dofinansowania z Lokal-
nej Grupy Rybackiej na rewitalizację cen-
trum Rynku w Sędziszowie – 308 tys. zł 

(projekt będzie realizowany przez Stowa-
rzyszenie „Rynek”;

• Złożyliśmy 2 projekty o dofinansowa-
nie LGD „Ziemia Jędrzejowska Gryf” na 
wartość 328 tys. zł na plac zabaw w Rynku 
oraz budowę altany z siłownia zewnętrzną 
przy remizie OSP w Sędziszowie Środki 
zostały już pozyskane. (projekty będą rea-
lizowane przez Stowarzyszenie „Rynek” i 
OSP Sędziszów);

• Za około 1,6 mln zł  będziemy konty-
nuować rozbudowę kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Przemysłowej – aktualnie roz-
strzygamy przetarg;

• ZUK Sp. z o.o będzie budować prze-
pompownie wody w Marianowie, Gnie-
więcinie  – aktualnie jesteśmy na etapie 
projektowania;

• Gmina połączy wodociąg między 
Swaryszowem i Czekajem: doprowadze-
nie do Krzelowa (bloki), gospodarstwa 
pomocniczego i Pałacu oraz wybuduje 
przepompownie w Piołunce. Łączna war-
tość projektów to ok 1 mln zł. Aktualnie 
jesteśmy na etapie projektowania;

• Rozpoczęła się akcja „Zbierz przyja-
ciół i rodzinę – posprzątamy naszą gminę”. 
Dziękujemy mieszkańcom, którzy już się 
włączyli i prosimy kolejnych o dołącze-
nie;

• Wielkim obowiązkiem i wydarzeniem 
była i ciągle trwa organizacja pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy jak również pomoc 
dla bezpośrednio walczących. Dziękuje 
wszystkim, którzy włączyli się w to bardzo 
ważne dzieło pomocy. Sędziszów Solidar-
ny z Ukrainą;

• Nasza mieszkanka Emilia Kemula 
obchodziła 100 lecie swoich urodzin. Ży-
czymy 200 lat!

• Ważnym  zadaniem realizowanym 
systematycznie jest edukacja patriotycz-
na. Jednym z jej elementów jest coroczny 
wyjazd do Chmielnika i Piotrkowic, gdzie 
17 marca 1944 roku hitlerowcy rozstrzelali 
30 mieszkańców naszej Gminy. Po latach 
starań, dzięki zaangażowaniu Burmistrza 
Chmielnika Pawła Wójcika tablica pamiąt-
kowa znalazła swoje miejsce na cmentarzu 
żydowskim w Chmielniku.

Kończąc, proszę mi pozwolić na odro-
binę prywatnej, osobistej refleksji. W I 
kwartale 2022 roku moja rodzina przezy-
wała ważny jubileusz. Moja córka Julia 
wkroczyła w dorosłe życie, kończąc 15 
lutego 18 lat. Wszystkiego najlepszego có-
reczko. 

Szanowni państwo, ambitnych planów 
mamy bardzo dużo. Chcemy wspólnie 
zmieniać Gminę Sędziszów. Czy wszystko 
się uda zrealizować? Czas pokaże. Ja wie-
rzę, ze razem możemy budować piękniej-
szą i lepszą przyszłość dla nas i kolejnych 
pokoleń mieszkańców Gminy Sędziszów. 
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Noc z 23 na 24 lutego 2022 roku na 
zawsze odmieniła losy świata i losy mi-
lionów ludzi. Atak Rosji na Ukrainę to 
bezprecedensowe wydarzenie w historii 
Europy od czasów II wojny światowej. 
Wobec tego co spotkało Ukrainę Gmina 
Sędziszów nie pozostała obojętna. Po-
wodów takiego zachowania jest wiele. 
Najważniejszym jednak jest solidarność z 
ludźmi, którym wyrządzana jest krzywda. 
Z ludźmi, którzy musieli zostawić swo-
ich bliskich, swoje domy, swoją ojczyznę 
i ratując życie uciekać do obcych krajów. 
Samorząd Gminy Sędziszów od wielu lat 
utrzymuje partnerskie relacje z ukraiński-
mi miastami. 21 października 2011 roku 
podpisaliśmy porozumienie o współpracy 
pomiędzy Sędziszowem a miastem Mi-
kulińce w Województwie Tarnopolskim, 
partnerskie relacje łączą Gminę ze Skałą 
Podolską.Wielokrotnie mogliście państwo 
oklaskiwać występy artystyczne naszych 
ukraińskich przyjaciół podczas Dni Sędzi-
szowa czy Festiwalu Ludowego. 

W dniu 24 lutego było zameldowanych 
23 obywateli Ukrainy, pracujących w na-
szym mieście i gminie. Dlatego od począt-
ku wybuchu wojny Gmina Sędziszów po-
śpieszyła z pomocą. 25 lutego Wojewoda 
Świętokrzyski wydał polecenie wójtom, 
burmistrzom, prezydentom, marszałkowi 
Województwa podjęcia działań zmierza-
jących do zakwaterowania cudzoziemców 
z terenu Ukrainy i zapewnienia im odpo-
wiednich warunków bytowych, bieżącą 
obsługę ww. miejsc wraz z organizacją 
wyżywienia.

Położenie Sędziszowa przy linii LHS 
oraz obecność dworca spowodowało, że 
trzykrotnie przyjmowaliśmy bardzo duże 
grupy uchodźców (jednorazowo ok. 1200 
osób). Na hali OSiR zorganizowany był 
punk relokacyjny. Każdy uciekający przed 
wojną obywatel Ukrainy został nakarmio-

ny, wysłuchany, udzielana była wszelka, 
niezbędna pomoc. Skala tragedii, ludzkich 
nieszczęść, wylanych łez, rozpaczy jest nie 
do opisania. Trudno znaleźć słowa, który-
mi można opisać to, czego byliśmy świad-
kami. Dla mnie data 5 lutego 2022 roku na 
zawsze pozostanie w pamięci. Od pierw-
szego momentu, gdy pociąg wjeżdżał na I 
peron, gdy powoli wysiadali z kolejnych 
wagonów przerażeni ludzie. W większości 
matki z dziećmi, osoby starsze. Każda wy-
ciągnięta dłoń wolontariuszy, a byli nimi 
strażacy, wojsko, pracownicy SOK, urzę-
du miejskiego, mieszkańcy Sędziszowa, 
była przyjmowana z ufnością i nadzie-
ją, że jest wyciągnięta z przyjaźnią.Hala 
sportowa zapewniła ciepło w znaczeniu 
fizycznym a wszyscy gotowi do pomocy 
ludzie dali to w innym znaczeniu, znacz-
nie ważniejsze. Pokazali swoje gorące i 
otwarte serca.Dzięki zaangażowaniu wielu 
osób, uchodźcy szybko zjedli gorącą zupę, 
swój pierwszy ciepły posiłek od wielu dni. 

Mogli się umyć, odpocząć i podejmować 
decyzje co dalej. W najbardziej szczęśli-
wej grupie byli ci, którzy mieli w Polsce 
rodzinę czy przyjaciół. Pomagaliśmy im 
wówczas nawiązać kontakt telefoniczny i 
uzyskać nadzieję, że nie są sami, że kolej-
na ręka wyciąga się z pomocą. Samocho-
dy przyjeżdżały nawet z Wrocławia czy 
Gdańska. Ale oczekiwanie miało już wte-
dy inny zapach. Była to nadzieja. Innym 
szukaliśmy połączeń kolejowych a wolon-
tariusze odprowadzali na dworzec kolejo-
wy. Kolejni podejmowali decyzje w któ-
rym, zaproponowanym przez Wojewodę 
miejscu w województwie Świętokrzyskim 
rozpocząć nowy etap swojego życia. Etap 
będący wielką niewiadomą ale zapew-
niający bezpieczeństwo. Na nich czekał 
zorganizowany transport. U nas, w akre-
dytowanych przez Wojewodę obiektach 
Złota Róża i OSiR do dziś przebywa 140 
osób. Dzieci chodzą do szkół, przedszko-
la, poznają Sędziszów i okolice. Urząd 
Stanu Cywilnego bardzo sprawnie prze-
prowadził procedury nadawania numeru 
PESEL a MGOPS rozpoczął wypłacanie 
pierwszych świadczeń. Skala potrzeb jest 
bardzo duża. Wielu z przebywających na 
nas gości z Ukrainy dzisiaj nie ma już złu-
dzeń. Wiedzą, że nie mają dokąd wracać. 
Odgłosy wojny nie milkną, one stają się 
coraz głośniejsze. Kolejne bombardowane 
i całkowicie niszczone miasta, kolejne set-
ki zamordowanych osób cywilnych w tym 
kobiet i dzieci. „ Ludzie ludziom zgotowa-
li ten los” powtarzam za Zofią Nałkowską.
Trudno uwierzyć, że taka zbrodnia dzieje 
się niemalże na naszych oczach. Podczas 
koncertu Solidarni z Ukraina śpiewaliśmy 
wspólnie piosenkę „Podaj ręce Ukrainie”. 
Jej słowa są zarazem wielkim przesłaniem 
dla wszystkich „ty nie stój obok i podaj 
rękę Ukrainie”.

Samorząd oraz mieszkańcy Gminy 
Sędziszów egzamin z człowieczeństwa 
zdali celująco. 28 marca Rada Miejska 
Sędziszów jednogłośnie podjęła Uchwałę 
NR XLIV/375/2022 w sprawie udzielania 
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pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa.

Pracownicy Urzędu Miejskiego, od 
początku zaangażowali się jako wolonta-
riusze. Aby w sposób zgodny z prawem 
gromadzić środki finansowe zarejestro-
waliśmy „Komitet Społeczny Solidarni z 
Ukrainą”. Środki finansowe można wpła-
cać na konto: 48 8490 0007 0000 1053 
2000 0010. Każdy grosz jest tak samo waż-
ny i bardzo potrzebny. Wszystkim, którzy 
dotychczas okazywali wsparcie bardzo 
dziękuję. Często mam okazję rozmawiać 
z naszymi gośćmi. Proszę mi wierzyć, ich 
wdzięczność nie ma granic. W ich imieniu 
dziękuję więc WAM WSZYSTKIM. 

Teks piosenki „Podaj rękę Ukrainie„ 
niech będzie ich podziękowaniem. Za 
przyjaźń, zrozumienie, za dach nad głową, 
za gorące serca.

MM

„Podaj rękę Ukrainie” 
Gorące serca, choć dookoła sroga zima 
Zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna 
Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie 
Ty nie stój obok i podaj rękę Ukrainie 
Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina 
Kiedy razem, jesteśmy jak rodzina 

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Sędziszów

„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” Św. Jan Paweł II

Nie po raz pierwszy pokazaliście, że 
potraficie się dzielić, że troskę o innych 
stawiacie  na pierwszym miejscu. Ukra-
ina potrzebuje naszej pomocy.

Z całego serca dziękuję Wam, że taką 
pomoc okazujecie. A dowodów na to jest 
wiele. To organizowane zbiórki żywno-
ści i innych artykułów, to przyjmowanie 

Jest nadzieja, co wiecznie przypomina 
Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina 
Gdy twój przyjaciel, co w wielkiej znalazł się potrzebie 
Wyruszył w drogę, która poprowadziła ciebie 
Idź ramię w ramię, a przyjaźń wasza nie przeminie 
Nadeszła pora, by podać rękę Ukrainie 
Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina 
Kiedy razem, jesteśmy jak rodzina 
Jest nadzieja, co wiecznie przypomina 
Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina 
Kiedy przyjdzie czas na bal, jak po nocy dzień 
Wtedy będziesz niczym brat, to nie sen 
Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina 
Kiedy razem, jesteśmy jak rodzina 
Jest nadzieja, co wiecznie przypomina 
Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina 
Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina 
Kiedy razem, jesteśmy jak rodzina 
Jest nadzieja, co wiecznie przypomina 
Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina

uchodźców pod swój dach. Dziękuje za 
Waszą gotowość do niesienia pomocy tym, 
którzy jej potrzebują.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, 
radnym rady miejskiej, pracownikom 
Urzędu Miejskiego i jednostek organiza-
cyjnych, żłobkowi, przedszkolu i szkołom. 
Dziękuję KGW, OSP, SOK, Policji. Dzię-
kuję wszystkim wolontariuszom.

Za wsparcie rzeczowe i finansowe 
składam podziękowanie Prezesowi Fabry-
ki Kotłów Sefako Jackowi Borucińskiemu, 
Zarządowi Świętokrzyskiego Banku Spół-
dzielczego w Jędrzejowie, Firmie Agros 
Hudyka, Kołu Sędziszowskich Pszczela-
rzy, Morsów. Dziękuję Parafii Mstyczów .

Dziękuję Wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczyniają się do 
pomocy wojennym uchodźcom i wal-
czącej Ukra

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek
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Wyjątkowy i symboliczny charakter 
miały w tym roku gminne obchody Dnia 
Kobiet. Z uwagi na trwającą od 24 lutego 
na Ukrainie wojnę w geście solidarności 
z ukraińskimi kobietami w hali Ośrodka  
Sportu i Rekreacji odbył się koncert „Ko-
biety Kobietom”. Był to koncert charyta-
tywny podczas którego zbierane były fun-
dusze dla walczącej Ukrainy. W koncercie 

Gminne Obchody 
Dnia Kobiet

obok pań z miasta i gminy Sędziszów 
udział wzięły również kobiety z 
Ukrainy. Były to panie, które wraz ze 
swoimi dziećmi przed wojną znalazły 
schronienie w Sędziszowie. W Ukra-
inie zostawiły swoich mężów, rodzi-
ny i swoje domy. Zgodnie z tradycją 
Święta Kobiet podczas spotkania nie 
zabrakło życzeń oraz kwiatów, które 
symbolicznie przyozdobione zosta-
ły niebiesko-żółtymi wstążeczkami. 
Życzenia wszystkim paniom złożyli: 
Wacław Szarek, Burmistrz Sędziszo-
wa, Marek Mentel -  Przewodniczą-
cy Rady Powiatu, Jacek Boruciński, 
prezes Fabryki Kotłów „SEFAKO” 
S.A., Leszek Wawrzyła, radny Sej-
miku Województwa Świętokrzyskie-
go oraz Adam Mysiara, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Sędziszów. 

- Życzę wszystkim paniom do-
brego zdrowia, umiejętności wyno-
szenia radości ze wszystkiego co was 
otacza. Szacunku i miłości od każde-
go, w tym od mężczyzny. Umiejęt-
ności wybaczania nam wad, których 
pewnie mamy niemało, a dzisiaj 
dobrego spędzenia czasu i radości z 

integracji na tym spotkaniu – powiedział 
Wacław Szarek, Burmistrz Sędziszowa.

W koncercie „Kobiety kobietom” wy-
stąpili artyści ze Studia Piosenki Katarzy-
ny  Kornaś. W repertuarze znalazły się 
nastrojowe i nostalgiczne piosenki m.in. o 
domu, miłości i nadziei. Z myślą o ukraiń-
skich gościach zabrzmiała również piosen-
ka zespołu Taraka ”Podaj rękę Ukrainie”. 
Przed publicznością wystąpił również Łu-
kasz, młody skrzypek ze Lwowa, który do 
Sędziszowa przed wojną uciekł wraz ze 
swoją mamą Ulianą oraz przyjaciółmi pa-
nią Ireną z synem Iwanem.

Spotkanie integracyjne kobiet z Sędzi-
szowa i Ukrainy zakończył występ zespołu 
Bella Canzone oraz Leszka Wawrzyły. Dla 
wszystkich przygotowany został poczęstu-
nek. 

Koncert „Kobiety Kobietom” popro-
wadzili Anna Grzybowska z Urzędu Miej-
skiego, Ewa Pociejowska - Gawęda z SCK 
oraz Krzysztof Chmaruk z OSiR. 

Podczas koncertu charytatywnego dla 
walczącej Ukrainy udało się zebrać około 
3800 zł. Wszystkim osobom za wsparcie 
finansowe gorąco dziękujemy.

E. P-G
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Irena z synem Iwanem oraz 
Ulyna z synem Łukaszem 1 mar-
ca uciekli ze Lwowa po inwazji 
wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Spokój i schronienie znaleźli w 
Sędziszowie. Dom dla uchodźców 
udostępnił między innymi, sio-
strzeniec pana Adama Mysiary, 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej.

 To tylko 4 z prawie 200 osób 
jakie już przybyły z Ukrainy do 
Sędziszowa.

Z uchodźcami z Ukrainy oraz z Ada-
mem Mysiarą spotkała się Ewa Pociejow-
ska-Gawęda.

E P-G: Czy czujecie się już bezpiecz-
nie?

Irena: Tak. Dziękujemy. Od dwóch 
nocy śpimy w cieple, nie słyszymy alar-
mów, a dzieci są spokojne. Wszystko jest 
w porządku. Uciekając do Polski na grani-
cy w kolejce czekaliśmy 9 godzin. Auto-
bus się psuł, ale jakoś udało się przekro-
czyć granicę. Wtedy spotkał nas pan Adam 
i przywiózł tutaj.

E P-G: Pan pojechał po uchodźców na 
granicę?

A M: Nie. Odebrałem panie i chłopa-
ków w Potoku Małym.

E P-G: To nie przypadek, że panie Ire-
na i Ulyana z synami znalazły się w Sę-
dziszowie.

A M: Tak rzeczywiście. Pani Irena jest 
koleżanką mojej córki Katarzyny. Jak się 
zdzwoniły ze sobą, to siostrzeniec, który 
jest właścicielem tego domu zaoferował 
pomoc. Powiedział, że można tu spokojnie 
przyjechać. Tak też zrobiliśmy .

E P-G: Zwracam się do pań. Dlaczego 
zdecydowałyście się szybko spakować w 
przysłowiową jedną walizkę i wyjechać ze 
Lwowa?

Irena: Nasi mężowie bardzo nas prosi-
li, żeby wyjechać, bo mamy dzieci. My nie 
chciałyśmy wyjeżdżać, ale oni powiedzieli 
„ Musicie wyjechać, bo nie wiadomo co się 
będzie działo”. Nasi mężowie zostali we 
Lwowie, dołączyli do Wojsk Obrony Te-
rytorialnej. We Lwowie każdy pomaga jak 
może. Walka jest bardzo silna. Do Lwowa 
przyjeżdżają wszyscy Ci, którzy uciekają z 
innych części Ukrainy. Wyjechałyśmy tyl-
ko ze względu na dzieci. Jeżeli by ich nie 
było na pewno byśmy pomagały na miej-
scu jako wolontariusze.

Ulyana: W moim mieszkaniu we Lwo-
wie jest teraz moja rodzina z Kijowa. W 
sumie 10 osób z małymi dziećmi.

E P-G: Rozumiem, że podjęcie decy-
zji o opuszczeniu domów nie było wcale 
łatwe? Irena: Tak to była bardzo trudna 
decyzja. Ja zostawiłam we Lwowie bardzo 
starych rodziców. Przywiozłam do nich 
wszystkie produkty, lekarstwa. Umówiłam 
się ze znajomymi, że będą ich pilnować, 
doglądać. Dlatego nie chcę jechać dalej. 
Chcę być tutaj przy granicy, żeby móc 
szybko powrócić.

E P-G: Ze Lwowa wyjechaliście 1 
marca. Jaka wtedy sytuacja była tam na 
miejscu?

Irena: We Lwowie każdego dnia były 
alarmy. Po cztery razy dziennie ubiera-
liśmy się i rozbieraliśmy. Kupowaliśmy 
bardzo dużo produktów, bo nie wiedzieli-
śmy czy będzie co jeść. Może paniki nie 
było, ale niepewność co robić. Czy jutro 
już będą lecieć rakiety, czy jeszcze mamy 
czas, czy dzisiaj wyjeżdżać, czy może za-
czekać.

E P-G: Czy zamierzacie wrócić do 
Lwowa?

Irena: Oczywiście. Kiedy przyjechali-
śmy do pana Adama, mówiliśmy że przy-
jechaliśmy tylko na parę dni, na tydzień. 
I tak sobie myślimy, że jeszcze dwa dni, 
jeszcze parę dni i już wracamy.

E P-G: Chłopaki jak się czujecie w Sę-
dziszowie?

I i Ł: Już dobrze. Wreszcie jest spokoj-
nie. Nie nudzimy się.

Ulyana: Łukasz jest skrzypkiem. Na 
instrumencie gra od 4 lat.

Irena: Płakał, ponieważ bał się, czy 
będzie mógł ze skrzypcami przekroczyć 
granicę.

Ulyana: Mówił, że wyjedzie z Ukrainy 
tylko ze skrzypcami.

Irena: Iwan natomiast 4 lata gra na 
pianinie. Jednak pianina nie mogliśmy ze 
sobą zabrać.

E P-G: Panie Adamie i jak tu nie po-
magać?

A M: Trzeba, trzeba pomagać. Tak by-
łem wychowany.

Irena: Ulyana ma dziś wyjątkowy 
dzień. To rocznica ślubu.

Ulyana: Tak, dziś 4 marca mam 27 
rocznice ślubu z moim mężem. Jest nam 
bardzo ciężko. Rozmawiałam z mężem te-
lefonicznie. Nie mogę mówić – podkreśla-
ła wzruszona.

E P-G: A zatem życzę Wam spokoju 
i pokoju. Żebyście mogli jak najszybciej 
wrócić do Lwowa, do swoich domów, mę-
żów i rodzin.
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17 marca 1944 roku gestapowcy roz-
strzelali w Piotrkowicach i Chmielniku 30 
mieszkańców Sędziszowa, aresztowanych 
kilka dni wcześniej w nocy z 10 na 11 mar-
ca w odwecie za akcje sabotażowe na węź-
le kolejowym w Sędziszowie i inne działa-
nia prowadzone przez zakonspirowanych 
członków AK. 

Dwanaście lat temu z inicjatywy sa-
morządów gmin Chmielnik i Sędziszów 
uczczono pamięć tamtych wydarzeń, po-
przez wmurowanie w miejscach straceń 
okolicznościowych tablic. W bieżącym 
roku staraniem Burmistrza Chmielnika 
tablica pamiątkowa usytuowana przy wej-
ściu na cmentarz żydowski w Chmielniku 
została przeniesiona na teren cmentarz 
– miejsce, gdzie Niemcy dokonali egzeku-
cji 16 mieszkańców Sędziszowa.

Jak co roku 17 marca Gmina Sędzi-
szów zorganizowała wyjazd delegacji mło-
dzieży i samorządowców do Chmielnika i 
Piotrkowic. W delegacji udział wzięli har-
cerze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Sędziszowie Julia Sułecka, Natalia Cze-
kaj i Antoni Chabior. Gminę Sędziszów 

reprezentował Burmistrz Wacław 
Szarek i Naczelnik Wydziału Anna 
Grzybowska. 

Na delegację z Sędziszowa 
oczekiwali harcerze z tamtejszych 
szkół. Wspólnie z Burmistrzem 
Chmielnika Pawłem Wójcikiem, 
Dyrektorem Urzędu Andrzejem 
Piwowarskim, Prezesem Stowarzy-
szenia „Dziedzictwo Piotrkowic” 
Edwardem Rzadkowskim, Dyrek-
torem Zespołu Placówek Oświa-
towych w Piotrkowicach Jackiem 
Sobaś i Wicedyrektorem Joanną 
Kołomańską składając kwiaty i 
zapalając znicze w symbolicznych 
miejscach oddano hołd wszystkim, 
którzy ponieśli śmierć podczas II 
wojny światowej. Przy grobie śp. 
Henryka Poprawskiego ucznia z 

Szamotuł, którego zwłoki spoczywają na 
cmentarzu w Piotrkowicach razem z Prze-
łożonym Zakonu Karmelitów Bosych w 
Piotrkowicach O. Grzegorzem Irzyk i O. 
Romualdem Gościewskim Duszpasterzem 
Młodzieży odmówiliśmy modlitwę za po-
ległych.

Burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik i 
Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek za-
apelowali do młodzieży aby kultywowała 
pamięć o poległych w obronie Ojczyzny.

Tradycyjnie na zakończenie uczestnicy 
spotkali się w Zespole Placówek Oświato-
wych w Piotrkowicach.

Takie spotkania pozwalają budować 
patriotyzm młodego pokolenia i poczucie 
odpowiedzialności za Ojczyznę. Jak uczy 
historia żaden naród nie posiadł wolności 
na stałe, trzeba się zawsze o nią troszczyć, 
dbać o nią a w potrzebie krwi własnej ani 
życia nie szczędzić tak, jak w obecnym 
czasie czyni Naród Ukraiński.

A.G.

WERYFIKACJA DEKLARACJI 
ŚMIECIOWYCH

Urząd Miejski w Sędziszowie zwraca się do 
Mieszkańców gminy o zweryfikowanie danych 
w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 
z późn. zm.) pierwszą deklarację składa się w 
terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego 
mieszkańca na danej nieruchomości lub wy-
tworzenia na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości na-
leżnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilo-
ści odpadów komunalnych powstających na 
danej nieruchomości, właściciel nieruchomo-
ści jest obowiązany złożyć nową deklarację w 
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana.

W wyniku przeprowadzonej przez tut. 
Urząd wyrywkowej weryfikacji złożonych 
deklaracji ustalono, iż w wielu przypadkach 
stwierdza się zaniżanie ilości osób zamieszku-
jących na danej nieruchomości.

W związku z powyższym, zwracamy się do 
Mieszkańców gminy Sędziszów o dokonanie 
weryfikacji złożonych deklaracji śmieciowych. 
W przypadku stwierdzenia mniejszej ilości 
osób niż jest to w rzeczywistości dokonania ak-
tualizacji danych dotyczących liczby osób za-
mieszkujących nieruchomość (np. w przypadku 
zamieszkania na nieruchomości nowych osób, 
urodzenia się dziecka, powrotu z zagranicy, in-
ternatu, akademika) należy złożyć nową dekla-
rację w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r. z 
aktualnymi danymi niezbędnymi do naliczenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi.

Jednocześnie przypominamy, iż opłatę za 
odpady komunalne należy uiszczać w miejscu 
zamieszkania, tj. w miejscu wytwarzania odpa-
dów. Aktualizacji danych zawartych w dekla-
racjach powinni dokonać również właściciele 
nieruchomości na których mieszkają osoby nie 
posiadające zameldowania. 

Po wskazanym terminie tut. Urząd zwe-
ryfikuje złożone deklaracje w oparciu o po-
siadane dane źródłowe, tj. dokumenty z ewi-
dencji ludności, dokumenty uprawniające do 
pobierania świadczeń rodzinnych i wycho-
wawczych, dokumenty dotyczące przyjęcia 
dzieci do żłobka, przedszkola lub szkół, jak 
również pozyskane w wyniku przeprowa-
dzonego wywiadu środowiskowego.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości 
co do danych zawartych w deklaracjach, or-
gan będzie wzywał właścicieli nieruchomości 
do udzielenia wyjaśnień a w sytuacji potwier-
dzenia nieprawidłowości wnioskował będzie 
o złożenie nowej deklaracji, wskazującej stan 
faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Bądźmy odpowiedzialni i złóżmy dekla-
racje zgodne ze stanem faktycznym. 

Każdy z nas generuje śmieci, niezależnie 
od wieku a także od rodzaju zamieszkałej 
nieruchomości. 

Nie podając pełnych danych o ilości do-
mowników obarcza się opłatami za śmieci 
pozostałych mieszkańców naszej gminy.
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Brawo dla naszych 
Mieszkańców!

Mieszkańcy sołectw Krzcięcice oraz 
Mstyczów już odpowiedzieli na nasz apel 
i posprzątali swoje otoczeni. Zaangażowa-
nie wszystkich zarówno dzieci jak i doro-
słych przyniosło efekty w postaci czystego 
otoczenia i góry zebranych śmieci! 

Gratulujemy świetnego 
zorganizowania i zachęca-
my Mieszkańców Gminy do 

włączenia się w akcję „Zbierz przyjaciół i 
rodzinę – posprzątajmy naszą gminę”.

28 marca tradycyjnie w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im św. Floriana w Sędziszowie, 
odbyły się Gminne Eliminacje do Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie 
2022. Po dwóch latach przerwy spowodo-
wanej pandemią, w końcu młodzież mogła 
się spotkać i wziąć udział w pożarniczym 
konkursie. W składzie komisji konkurso-
wej pracowali; przewodniczący komisji 
- Prezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSP 
Dh. January Ejsmond, Wiceprezes  Dh. 
Andrzej Jupowicz, Członek Zarządu Dh. 
Krzysztof Chmaruk, Skarbnik  Dh. Bożena 
Jaworska, Sekretarz Dh. Karolina Gołąb. 
Nad całością konkursu czuwali funkcjona-
riusze Państwowej Straży Pożarnej w Ję-
drzejowie, kpt. Karol Błaszczyk oraz  mł. 
asp Krzysztof Pazera.

Uczestnicy turnieju mieli do rozwiąza-

Gminne 
eliminacje 

OTWP

nia test jednokrotnego wyboru. Komisja 
sprawdziła odpowiedzi i zakwalifikowała 
po 3 osoby z każdej grupy wiekowej do 
drugiego, ustnego etapu. 

Laureatami  gminnych  eliminacji zo-
stali;
W kategorii wiekowej klasy I-IV
1. Zosia Ciechanowska - Szkoła Podsta-
wowa nr 2
2. Daria Uchto - Szkoła Podstawowa nr 2

3. Filip Grzelczak - Szkoła Podstawowa 
nr 2
Kategoria klasy V-VIII
1. Mateusz Zdański - Szkoła Podstawowa 
w Pawłowicach 
2. Lena Zajchowska - Szkoła Podstawowa 
w Tarnawie
3. Anna Dylowska - Szkoła Podstawowa w 
Mstyczowie
Kategoria szkoły ponadpodstawowe
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1. Magda Bratek – Zespół Szkół w Sędziszowie 
2. Wiktoria Witkowska - LO w Sędziszowie
3. Julia Sułecka - LO w Sędziszowie 

Puchary dla najlepszych szkół turnieju otrzymały: Szkoła 
Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Pawłowicach i Lice-
um Ogólnokształcące w Sędziszowie 

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształto-
wanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ra-
townictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

Wszyscy, którzy otrzymali w konkursie I miejsca będą re-
prezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych. Zwy-
cięzcy zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez 
Burmistrza.

Gorąco gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
K.G

Święto 
w OSP Sędziszów
Dnia 26.03.2022 r. w naszej jednostce 

odbyło się walne zebranie sprawozdawcze 
za rok 2021. Całą uroczystość rozpoczęto 
od wprowadzenia sztandaru. Zebranie ot-
worzył Naczelnik OSP Sędziszów dh. An-
drzej Jupowicz, który powitał przybyłych 
gości m.in.; Burmistrza Miasta i Gminy 
Sędziszów Pana Wacława Szarka, Powia-
towego Komendanta PSP w Jędrzejowie 
mł. bryg. Mariusza Stolarczyka, Z-cę Do-
wódcy JRG w Jędrzejowie kpt. Karola 
Błaszczyka, czynnych, wspierających oraz 
honorowych członków OSP i członków 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, oraz 
innych przybyłych gości. Naczelnik naszej 
jednostki dh. Andrzej Jupowicz. odebrał z 
rąk Komendanta PSP w Jędrzejowie mł. 
bryg. Mariusza Stolarczyka akt włączenia 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaś-
niczego na kolejne 5 lat. Kolejnym punk-
tem zebrania były odznaczenia i podzięko-
wania dla naszych druhów. 

Szczególne podziękowania za długo-
letnią służbę w zarządzie OSP Sędziszów 
dla dh. Januarego Ejsmonda oraz dh. An-
toniego Kuliga podziękowania złożył Pre-
zes OSP Sędziszów dh. Michał Zdański 
wraz z Wiceprezesem OSP Sędziszów dh. 
Piotrem Kurkiem. Zarząd OSP Sędziszów 

przedstawił sprawozdanie z działalności 
jednostki oraz sprawozdanie finansowe za 
rok 2021. Swoje sprawozdanie z działalno-
ści przedstawiła również Komisja Rewizyj-
na. Walne zebranie udzieliło absolutorium 
dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy. 
Przedstawiono projekt planu działalno-
ści i planu finansowego na bieżący rok, 
który został przyjęty. Dzięki wyśmienitej 
współpracy z Burmistrzem Miasta i Gmi-
ny Sędziszów p. Wacławem Szarkiem 
zakupiono kolejne urządzenia z toru prze-
szkód przeznaczonego dla Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Zakup ten umożliwi 

naszym podopiecznym, którzy chcą być w 
przyszłości strażakami, trenowanie i repre-
zentowanie naszej jednostki oraz Gminy 
Sędziszów na zawodach MDP. Na zebra-
niu podjęto uchwały i przyjęto wnioski do 
realizacji, po czym zakończono walne ze-
branie sprawozdawcze. 

Rok 2021 był dość intensywny pod 
względem wyjazdów i obfity w pozyska-
ny sprzęt. Udało nam się pozyskać wiele 
niezbędnego sprzętu, który usprawni nasze 
działania ratowniczo-gaśnicze oraz wspo-
może prace gospodarcze w naszej remi-
zie.

OSP Sędziszów
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W związku z licznymi zgłoszeniami od 
instytucji państwowych, samorządowych 
oraz społecznych dotyczącymi braku tabli-
czek z numerami porządkowymi posesji, 

Burmistrz Sędziszowa przypomina, 
że zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kar-
tograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

Dnia  15 i 16 lutego od  godziny 15.00  w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Sędziszowie odbyły się Dni 
Otwarte dla  rodziców i dzieci, którzy chcieli bliżej 
poznać szkołę i zapisać dzieci do klasy pierwszej lub 
do oddziału  przedszkolnego. Sędziszowska Jedynka  
oferuje szeroki zakres możliwości rozwoju dla  dzieci. 
Podczas dni otwartych omówiono ofertę edukacyjno-
wychowawczą szkoły i przedszkola, zaprezentowano 
zaplecze dydaktyczne szkoły: sale lekcyjne, biblio-
tekę, świetlicę, stołówkę, sale gimnastyczne, relaksacyjne, 
pomoce dydaktyczne i multimedialne, plac zabaw i teren 
szkoły, omówiono zasady rekrutacji, a każde dziecko otrzy-
mało drobny upominek. Największym zainteresowaniem 
wśród dzieci cieszył się dywan interaktywny, roboty Dashe, 
sala relaksacyjna  czy  kolorowe pomoce edukacyjne.  Dni 
otwarte cieszyły się dużym zainteresowaniem, a dyrekcja, 
nauczyciele i pracownicy szkoły są  dumni z tego, że jeste-
śmy nowoczesną szkołą z tradycjami! 

DNI OTWARTE 
W SĘDZISZOWSKIEJ 

JEDYNCE!

1990 z późn. zm.), właściciele i zarząd-
cy nieruchomości zabudowanych mają 
obowiązek umieszczania w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budyn-
ku tabliczki z numerem porządkowym.  
Na tabliczce oprócz numeru porządkowe-
go zamieszcza się również nazwę ulicy lub 
placu. W przypadku, gdy budynek poło-
żony jest w głębi ogrodzonej nieruchomo-

ści, tabliczkę z numerem 
porządkowym umieszcza 
się również na ogrodze-
niu.

Niedopełnienie obo-
wiązku umieszczenia 

na nieruchomości tabliczki z numerem 
porządkowym, a także utrzymania jej w 
nienależytym stanie jest zgodnie z kodek-
sem wykroczeń wykroczeniem i podlega   
grzywnie albo karze nagany.

Brak tabliczek lub ich nieczytelność 
powoduje utrudnienia w lokalizacji adresu 
i w sposób znaczący utrudnia interwencję 
służb ratunkowych tj. pogotowia ratunko-
wego, straży pożarnej oraz policji, co może 
doprowadzić do opóźnień akcji ratujących 
życie, zdrowie, mienie.

W związku z powyższym zaleca się 
uzupełnienie lub odnowienie istniejących 
tabliczek adresowych.

Przypominamy o obowiązku umieszczania tabliczek z numerem domu



11RAZEM ZMIENIAMY GMINĘ SĘDZISZÓW - Kwiecień 2022

Każdy uczeń kończąc szkołę podsta-
wową, czy też kilka lat wcześniej gimna-
zjalną staje przed wyborem, którą szkołę 
średnią wybrać?  Jaką drogą podążyć? 
Wracając pamięcią kilka lat wstecz pamię-
tam, że ta decyzja dla jednego z nich była 
jednoznaczna - Liceum Ogólnokształcące  
w Sędziszowie. Tym uczniem był Paweł 
Brzeszcz, który 7 lutego przeprowadził w 
naszej szkole warsztaty aktorskie. 

Wsłuchując się w propozycje  młodzie-
ży i kierując się ich zainteresowaniami zo-
stało zorganizowane spotkanie, które oka-
zało się fantastycznym doświadczeniem 
dla młodych ludzi. 

Paweł, jak wspomniałam,  jest absol-
wentem naszego liceum. Znany lokalnej 
społeczności z wielu występów, przedsta-
wień, odegranych scenek kabaretowych. 
W naszej szkole rozwinął skrzydła. Ośmie-
lił się marzyć...Marzyć o szkole teatralnej, 
karierze aktorskiej. Dzięki ogromnej pasji, 
ciężkiej pracy , wytrwałości, wsparciu i 
niewątpliwie talentowi studiuje obecnie 

na 5 roku Akademii Teatralnej im. A. Zel-
werowicza w Warszawie. Spośród ponad 
1300 chętnych osób, po wyczerpujących 
egzaminach znalazł  się w gronie kilkuna-
stu, które zostały studentami uczelni. 

Jego talent dostrzegł sam Jan Englert, 
dyrektor artystyczny Teatru Narodowego 
w Warszawie, który zaoferował mu posadę 
i od kilku miesięcy Paweł jest pełnoetato-
wym aktorem w jednym z najbardziej zna-
nych i cenionych teatrów w stolicy. 

Z chęcią i wielkim entuzjazmem przy-
jął zaproszenie na warsztaty w „swoim li-
ceum”.

Spotkanie rozpoczął luźną rozmową z 
młodzieżą o odkrywaniu w sobie pasji i za-
stanawianiu się nad tym jak przekuć ją na 
działanie. Oscylując wokół świata wyob-
raźni  wspólnie z młodzieżą  zastanawiał 

Z Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie na deski Teatru 
Narodowego w Warszawie - warsztaty aktorskie z Pawłem Brzeszczem

się dlaczego ludzie podejmują się zajęć ar-
tystycznych np. takich jak aktorstwo? Co 
nimi kieruje? Czy jest to zawód idealny 
dla introwertyków, ekstrawertyków, a czy 
może jednak dla wszystkich?

Z wielkim zaangażowaniem, popiera-
jąc swoje słowa zdobytym doświadcze-
niem przekazał uczniom  wizję swej pasji, 
jako nie tylko zawodu, ale czegoś dużo 
bardziej głębokiego i złożonego. 

Rozmawiając z licealistami o teatrze 
poruszył tematy opowiadania historii, od-
cięcia od świata, pokrzepiania serc, wyko-
rzystywania dodatkowych umiejętności w 
aktorstwie, a nawet odniósł się do podob-
nych zajęć, takich jak - reżyser, muzyk, 
tancerz, oświetleniowiec, dramaturg, ope-
rator, dźwiękowiec.

Uczniowie z chęcią wzięli udział w za-
proponowanych przez Pawła ćwiczeniach 
wymagających od nich kreatywności i 
otwartości. Jedną z aktywnych uczestni-
czek była Kinga, która w taki oto sposób 
podsumowała spotkanie: ”Jestem bardzo 

zadowolona z warsztatów. 
Zajęcia te pokazały mi, że 
jeżeli człowiek dąży do wy-
znaczonego celu, kieruje się 
marzeniami, wszystko moż-
na osiągnąć. Pan Paweł opo-
wiedział nam o swoich po-
czątkach z aktorstwem oraz 
o dostawaniu się do szkoły 
teatralnej. Muszę przyznać, 
że na początku lekko prze-
straszyłam się egzaminów, 
jednak po chwili strach mi-
nął. Na koniec warsztatów 
mogliśmy wziąć udział w 

zadaniach jakich biorą udział aktorzy- bar-
dzo mi się to podobało. Dowiedziałam się 
również, że aktorstwo to forma przeniesie-
nia się do zupełnie nowego świata. Wcie-
lenie się w zupełnie nową postać i  ode-
granie jej  jest niezwykle fascynujące. Je-
stem pewna, że po tych zajęciach w dużej 
grupie osób obudziła się chęć spróbowania 
swoich sił w aktorstwie”. 

M.T-K
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Dzieci spędzają w szkole większą część dnia, dlatego 
ważne jest, aby czuły się tu dobrze. Dlatego w Szkole 

Podstawowej nr 1 cały czas wzbogacamy ofertę aktywnej 
przerwy dla naszych dzieci. Mamy już dywan interaktyw-
ny, lustrzaną ścianę, na każdym holu miejsca wyciszenia 
z pufami i kanapami. Chcemy wam przedstawić nasze 
nowe, ciekawe pomy-
sły, są to duże naklejki 
do gry w klasy oraz 4 
duże stanowiska do gry 
w warcaby lub szachy. 
Szkoła wygląda lepiej, a 
przerwy międzylekcyj-
ne stają się przyjemniej-
sze i zachęcają dzieci do 
aktywnego spędzania 
czasu!

SENSORYCZNE ŚCIEŻKI EDUKACYJNE - Rozwijamy wszystkie zmysły!

Sensoryczna ścieżka edukacyjna to 
najnowszy komponent, którym cieszą się 
uczniowie szkół i przedszkoli prowadzo-
nych przez „Fundację z Uśmiechem”. Do 
tej pory plac zabaw kojarzył się tylko z 
huśtawkami, piaskownicą i zjeżdżalnia-
mi. Obecnie wiemy, że  wymienione ele-
menty nie są już wystarczające. Obecnie 
dzieci oprócz ruchu potrzebują stymulacji 

wszystkich zmysłów, rozwoju kreatywno-
ści, logicznego myślenia oraz zachęcają 
do nauki poprzez zabawę. Usprawnienie 
zmysłów, rozwijanie umiejętności oraz na-
uka poprzez zabawę uczniowie odnajdą w 
nowatorskich sprzętach, które od niedaw-
na wzbogacają szkolne place przy szko-
łach w: Tarnawie i Mstyczowie. 

Ścieżka sensoryczna
Organ prowadzący przedszkola i szko-

ły na terenie gminy Sędziszów – Fundacja 
z Uśmiechem – nieustannie doposaża pla-
cówkę w innowacyjne pomoce dydaktycz-
ne, jak również dba o zagospodarowanie 
terenów zielonych na placu szkolnym. 
Obecnie, obok wielofunkcyjnego boiska 
oraz siłowni plenerowej, zagościł interak-
tywny plac zabaw, który składa się wielu 
ciekawych elementów. 

Aktywne przerwy w Szkole 
Podstawowej nr 1

Sukces Sędziszowskiej Jedynki
Uczniowie klasy 3b Szkoły Podstawowej nr 1 w Sędzi-
szowie zostali laureatami w Ogólnopolskim Konkursie 
plastyczno- przyrodniczym „Naturalnie Bałtyckie”. Na-
uczyciel miał za zadanie przeprowadzić kilka zajęć o 
Morzu Bałtyckim, następnie uczniowie wykonali testy 
konkursowe i prace plastyczne. Komplet prac oraz zdję-
cia dokumentujące przebieg zajęć, proces i efekt tworze-
nia prac plastycznych zostały przesłane do organizatora 
konkursu  do Kołobrzegu. Nasze prace przedstawiały 
podwodny świat Morza Bałtyckiego. Uczniowie otrzy-
mali w nagrodę pięknie ilustrowane albumy o Morzu 
Bałtyckim. Gratulujemy.
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Ucho Słonia – to jeden z komponen-
tów nowego placu służący do przekazy-
wania sekretnej informacji przez jeden z 
otworów. 

Dzwony rurowe pozwalają zbadać, 
jak zmienia się dźwięk w zależności od 
miejsca uderzenia. 

Eko – memory  usprawniają dobrą 
pamięć i koncentrację.

Koło optyczne umożliwia stworzenie 
edukacyjnej ścieżki iluzji, wprowadza 
umysł w stan złudzenia optycznego!

Panel muzyczny to konstrukcja z wie-
loma instrumentami muzycznymi, która 
pozwala na rozwój zmysłu słuchu, koor-
dynacji ruchowej, a także kreatywności. 
Sprawia, że dzieci tworzą prawdziwą or-
kiestrę!

      

Peryskop składa się z dwóch płaskich 
zwierciadeł, ustawionych pod odpowied-
nimi kątami. Powstaje wówczas obraz 
pozorny, który jest tej samej wielkości, co 
obserwowany przedmiot.

                      
Jak widać szkoły i teren wokół nich są 

ciągle doposażane i wzbogacane o nowe 
komponenty. Interaktywny plac zabaw z 
pewnością posłuży na długo zarówno tym 
mniejszym, jaki starszym dzieciom. 
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O pozytywnym myśleniu i pozytywnym nastawieniu do 
życia oraz potrzebie uśmiechania się rozmawiano podczas 
zajęć Klubu Odkrywców Eko Przyrody jaki działa w SCK. 

Jak mówił instruktor  Grzegorz Szymański, żeby mieć 
szczęśliwy dzień nie wolno wstawać lewą nogą. Należy się 
uśmiechać i myśleć pozytywnie. Optymistą żyje się dużo 
lepiej – podkreślił. 

- Na zdjęciu instruktor Grzegorz Szymański oraz Maja, 
Julia i Natan.

Dzień Pozytywnego Myślenia powstał z inicjatywy 
amerykańskiej psycholog, Kirsten Harrell, która zawodowo 
bada wpływ pozytywnego myślenia na zdrowie oraz pro-
ces leczenia ludzi. 

2 lutego obchodzony był 
Dzień Pozytywnego Myślenia 

Dzień Otwarty w Liceum Ogólno-
kształcącym w ZSO w Sędziszowie już 
na stałe wpisał się w kalendarz szkolnych 
wydarzeń. To okazja do zaprezentowania 
oferty edukacyjnej uczniom ostatnich klas 
szkół podstawowych, czas na wspólną za-
bawę, rozmowę z licealistami, nauczycie-
lami czy zwiedzenie całej placówki. Tele-
turniej „Kocham Cię szkoło” niezmiennie 
wzbudził mnóstwo pozytywnej energii.

Pokaz tańca, występy wokalne, koło 
fortuny i wiele innych atrakcji wpłynęły 
na integrację przybyłych gości z gospoda-
rzami wydarzenia. 

Gdy młody człowiek stoi na rozstaju 
dróg, niepewny, niejednokrotnie zagu-
biony potrzebuje pomocnej dłoni, drogo-
wskazu. W naszym liceum takie właśnie  
wsparcie otrzymuje. 

Oprócz interesującej oferty edukacyj-
nej do  innych zalet naszej szkoły należą :

- brak anonimowości – wszyscy ucz-
niowie i nauczyciele znają się doskonale. 

- szkoła bez przemocy i poczucie bez-
pieczeństwa - organizowane są wspólne 
wycieczki integracyjne, uroczystości, war-
sztaty, spotkania, zajęcia pozalekcyjne. 

- przyjacielskie relacje uczniów i na-
uczycieli - w szkole panuje bardzo miła 
atmosfera.

- indywidualizacja nauczania – w 
mniejszym zespole łatwiej jest dotrzeć do 
każdego ucznia, zauważyć wszelkie uzdol-
nienia i trudności. 

- rozwijanie zainteresowań – w szkole 
prowadzone są  koła zainteresowań, ucz-
niowie mają możliwość rozwijania pasji 
zarówno artystycznych, jak i naukowych. 

- sukcesy i osiągnięcia – uczniowie 
odnoszą sukcesy w różnorodnych kon-
kursach. W zmaganiach  nie obawiają się 
konkurencji. 

- zaangażowanie rodziców – rodzice 
czują się współgospodarzami szkoły, po-
dejmują działania mające na celu wspiera-
nie placówki;

- jednozmianowość, położenie szko-

ły w pobliżu miejsca zamieszkania ucz-
niów, brak konieczności dojazdu to ważne 
aspekty sprzyjające właściwemu rozwojo-
wi każdego ucznia.

- doskonała baza dydaktyczno-sporto-
wa ułatwia uczniom dostęp do nowoczes-
nych technologii multimedialnych, obiek-
tów i sprzętu sportowego na najwyższym 
poziomie.

Z ponad trzydziestoletnim doświadcze-
niem sędziszowskie licem to zawsze dobry 
wybór dla młodego człowieka. Mury naszej 
szkoły opuściło wielu absolwentów, którzy 
z powodzeniem radzą sobie na rynku pracy.

Liceum Ogólnokształcące w Sędziszo-
wie to nowoczesna szkoła z tradycjami. 

M.T-K

Dzień Otwarty w Liceum 
Ogólnokształcącym w Sędziszowie
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Głównymi punktami programu były 
pokaz makiety kolejowej w skali H0 i ma-
kiety ogrodowej w skali G. 

Wystawę w przeciągu dwóch dni od-
wiedziło kilkaset osób, nie tylko z Sędzi-
szowa i okolic, ale także innych miejsco-
wości naszego regionu oraz ze Śląska i 
Małopolski. Wystawę przygotowało Sto-
warzyszenie Krakowski Klub Modelarzy 
Kolejowych, które zajmuje się populary-
zowaniem modelarstwa, ochroną zabyt-
ków oraz materiałów związanych z po-
jazdami szynowymi. 

Wystawa po raz trzeci zorganizowa-
na została w  Samorządowym Centrum 
Kultury.

Podczas tegorocznych Ferii Zimowych miłośnicy kolejnictwa 
mieli okazję podziwiać wystawę makiet kolejowych

W dniu 15 marca 2022 r. swoje setne uro-
dziny świętowała Pani Emilia Kemula, prze-
bywająca w domu filialnym Zakonu Sióstr 
Św. Elżbiety w Tarnawie. Jubilatka urodziła 
się w Medynie Głogowskiej, 15 marca 1922 
r., jako córka Walentego i Anieli Lechów. 
Miała dwie siostry Helenę i Władysławę 
i dwóch braci: Stanisława i Józefa, którzy 
już nie żyją. W czerwcu 1964 r. wyszła za 
mąż za Władysława Kemulę, który zmarł 05 
kwietnia 1995 roku. Małżonkowie nie mieli 
dzieci.

Całe życie pracowała jako pielęgniarka 
i była bardzo oddana. Nigdy w swym życiu 
o żadnym człowieku nie powiedziała złego 
słowa i ma bardzo dobre serce.

Okoliczność jubileuszu rozpoczęła Msza 
Święta w kaplicy domu Sióstr Św. Elżbiety, 
dziękczynna za miniony czas przeżytych lat 
– w zdrowiu i życzliwości dla innych, którą 
sprawował ks. Stanisław Brzoza, Proboszcz 
parafii św. Marcina w Tarnawie wraz z Pro-
boszczem parafii Św. Brata Alberta w Sędzi-

Pani Emilia 
i jej 100 lat!

szowie ks. Janem Kopciem.
Na uroczystym spotkaniu z okazji 100-

lecia urodzin Samorząd Gminy reprezento-
wali Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Adam My-
siara, Sekretarz Gminy Małgorzata Muzoł 
oraz Kierownik USC Monika Blin. Wśród 
gości oprócz Rodziny byli również, Dyrek-
tor SCK w Sędziszowie Jolanta Wiekiera 

oraz Anna Pasternak, Kierownik MGOPS 
w Sędziszowie Grażyna Błońska wraz ze 
współpracownikami Bogusławą Grabek i 
Anną Trzcionką.

Uroczystość odbyła się przy torcie, lamp-
ce szampana i odśpiewaniu „dwustu lat..” 
dla p. Emilii. Jubilatka bardzo ucieszyła się 
z przekazanych życzeń i upominków. Pani 
Emilio raz jeszcze życzymy 200 lat…!!!
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Brawo krwiodawcy
Podsumowując pierwszy kwartał od-

dawania krwi w Sędziszowie w 2022 
roku, mamy kolejny rekord. Od początku 
roku oddano 187  160 ml, czyli o 8 litrów 
więcej oddanej krwi niż w ubiegłym roku. 

Ostatnia akcja odbyła się 31 marca, zgłosi-
ło się 84 osoby, zarejestrowanych zostało 
80, a oddało krew 71 w ilości 31 950 ml 

tego bezcennego leku. Nasi krwiodawcy 
nie zwalniają tempa, zapraszamy na kolej-
ne akcje.

W dniu 26.03.2022 roku w hali Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie od-
był się XI Międzyzakładowy Turniej Piłki 
Nożnej Halowej o puchar Burmistrza Sę-
dziszowa. Zgromadzone drużyny i kibi-
ców przywitał Burmistrz Sędziszowa Pan 
Wacław Szarek oraz Dyrektor OSiR Pan 

XI Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o puchar Burmistrza Sędziszowa
Krzysztof Chmaruk.

Swój udział zgłosiło 6 drużyn:
1. Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A
2. MAXIMUS
3. LHS Sędziszów
4. PEDROKS -Automatyka Przemysłowa

5. RKM MONTAŻ
6. Dachy ES-BUD Sebastian Nowak

Drużyny zostały podzielone na dwie gru-
py, które po losowaniu wyglądały następu-
jąco:
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Grupa 1
1. Dachy ES-BUD Sebastian Nowak
2. MAXIMUS
3. PEDROKS - Automatyka Przemysłowa

Grupa 2
1. LHS Sędziszów
2. Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A
3. RKM MONTAŻ

Wyniki poszczególnych spotkań grupo-
wych:
1. Dachy ES-BUD Sebastian Nowak – 0:3 
– MAXIMUS
2. LHS Sędziszów – 4:2 – Fabryka Kotłów 
„SEFAKO” S.A
3. Dachy ES-BUD Sebastian Nowak – 2:4 
– PEDROKS - Automatyka  Przemysłowa
4. LHS Sędziszów – 1:2 – RKM MON-
TAŻ
5. MAXIMUS – 2:5 – PEDROKS - Auto-
matyka Przemysłowa
6. Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A – 2:4 
– RKM MONTAŻ
PÓŁFINAŁY:
• PEDROKS -Automatyka PrzemysłowaPEDROKS -Automatyka Przemysłowa 
-2:1 – LHS Sędziszów
• MAXIMUSMAXIMUS – 3:1 – RKM MONTAŻ
MECZ O 3 MIEJSCE:

• LHS SędziszówLHS Sędziszów – 2:2 – RKM MON-
TAŻ
w rzutach karnych – LHS Sędziszów – 0:2 
– RKM MONTAŻ
FINAŁ:
• PEDROKS -Automatyka PrzemysłowaPEDROKS -Automatyka Przemysłowa 
-0:3 – MAXIMUS

Turniej był bardzo emocjonujący oraz 
rozegrany na wysokim poziomie. Mecze 
były wyrównane, ale też zdarzały się wy-
sokie wyniki, były pięknie strzelone bram-
ki oraz parady bramkarskie. Cały turniej 
został rozegrany w duchu fair play, lecz 
nie obyło się bez fauli oraz kilku drobnych 
kontuzji.

Zwycięzcą turnieju została drużyna  
MAXIMUS, drugie miejsce zajęła druży-
na, PREDOKS-Automatyka Przemysłowa 
a na trzecim miejscu uplasowała się druży-
na RKM Montaż.

Na koniec turnieju Burmistrz Sędzi-
szowa Wacław Szarek i Dyrektor OSiR 
Krzysztof Chmaruk wręczyli wszystkim 
drużynom pamiątkowe dyplomy, a trzy 
najlepsze drużyn otrzymały puchary.

Podczas turnieju został wybrany rów-
nież najlepszy strzelec oraz najlepszy 
bramkarz. 

Statuetkę dla Najlepszego Bramkarza 
turnieju otrzymał Łukasz Szydłowski z 
drużyny MAXIMUS, a statuetkę dla Naj-
lepszego Strzelca otrzymał Mateusz Kos-
sowski z drużyny PREDOKS- Automaty-
ka Przemysłowa

Organizatorzy turnieju złożyli ser-
deczne podziękowania dla zawodników, 
sędziego Dariusza Juszczyka oraz dla ob-
sługi technicznej. 

Podziękowali również zgromadzonym 
kibicom za ich doping oraz zaprosili za rok 
na już XII Międzyzakładowy Turniej Piłki 
Nożnej Halowej.

Krzysztof Chmaruk

27 marca 2022 roku po raz kolejny 
nasze MORSY spotkały się na Kąpielisku 
Bazy Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyj-
nej w Sędziszowie, aby wspólnie relakso-
wać się podczas jakże zdrowotnej kąpie-
li. Po krótkiej rozgrzewce nastąpił rytuał 
kąpieli w zimnej wodzie, a pogoda była 
wręcz „wyśmienita”.

Po kąpieli członkowie klubu Mor-
sa spotkali się na wspólnym grillowaniu 
kiełbasek, na spotkaniu podjęto również 
decyzję o odwołaniu i powołaniu nowych 
członków zarządu klubu. Ze składu zarzą-
du odwołano Marcelego Lipca i Ryszarda 
Barcika, do zarządu powołano na funkcję 
Wice Prezesa Agnieszkę Janiec, na funkcję 
Skarbnika Elżbietę Konieczną, na funkcję 

Spotkanie Morsów na kąpielisku Bazy Turystyczno-
Kulturalno-Rekreacyjnej w Sędziszowie

>> str. 18
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Szanowni Państwo,
Gmina Sędziszów informuje, iż zakończył się 5-cio let-

ni okres trwałości projektu pn. „Instalacja kolektorów sło-
necznych na budynkach użyteczności publicznej i domach 
prywatnych na terenie Gmin Sędziszów” w trybie „projektuj 
i wybuduj” w ramach projektu pn. „Instalacja systemów 
energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej 
i  domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i piń-
czowskiego” współfinansowanego ze środków Szwajcar-
sko Polskiego Programu Współpracy. Z dniem 31.01.2022 
r. Mieszkańcy uczestniczący w projekcie nabyli prawo włas-
ności układu. 

W związku z powyższym zwracam się do użytkowni-
ków instalacji solarnych zamontowanych w 2016 roku o 
zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, celem 
podpisania niezbędnych dokumentów związanych z prze-
kazaniem instalacji na własność Mieszkańca.

Jednocześnie informuję, iż z upływem okresu trwałości 
projektu zakończył się okres gwarancji instalacji solarnych 
zamontowanych w ramach projektu. 

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem 
Urzędu prowadzącym sprawę pod numerem tel. 41 3811127 
wew. 507.

24 marca w Urzędzie Mar-
szałkowskim, Burmistrz Sędzi-
szowa i Skarbnik Gminy pod-
pisali umowę o dofinansowanie 
termomodernizacji 7 obiektów 
komunalnych (świetlic, remiz) 
w Słaboszowicach, Krzcięci-
cach, Zielonkach, Boleścicach, 
Sosnowcu i Przełaju. Wartość 
projektu „Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach uży-

Członka Zarządu Grzegorza Różyckiego.
Obecny skład Zarządu:

Prezes – Marek Syposz
Wice Prezes – Agnieszka Janiec
Skarbnik – Elżbieta Konieczna
Członek Zarządu – Wacław Szarek
Członek Zarządu – Mirosław Kostecki
Członek Zarządu – Grzegorz Różycki
Członek Zarządu – Krzysztof Chmaruk

Na spotkaniu ustalono również wyso-
kość składki która wynosić będzie 10 zło-
tych za sezon.

Szczególnie serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do wstąpienia w sze-
regi członków Sędziszowskiego Klubu 
Morsa i wszystkich chętnych do wspólnej 
kąpieli, obecnie jeszcze w każdą niedzielę 
o godzinie 11:00. 

Od nowego sezonu zimowego 
2022/2023 spotkania Morsów będą w każ-
dą niedzielę o godzinie 1200.

Krzysztof Chmaruk

Termomodernizacja budynków  
w Gminie Sędziszów

teczności publicznej położonych 
na terenie Gminy Sędziszów”  to 
kwota 3,43 mln zł w tym dofi-
nansowanie z RPO woj. Święto-
krzyskiego 2,691mln zł. Dzięku-
jemy Zarządowi Województwa z 
podpisującymi umowę Marszał-
kowi Andrzejowi Bętkowskie-
mu i Wicemarszałkowi Markowi 
Bogusławskiemu .
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Informacje z Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej

MGOPS realizując podstawowe za-
dania z pomocy społecznej, przyznał  
i wypłacił zasiłki stałe, okresowe i celowe, 
a także zrealizowano program dożywiania 
na łączną kwotę 114 693,05 zł w okresie 
od 01.02.2022 do 24.03.2022.

Wydawane są wnioski dotyczące jed-
norazowego świadczenia pieniężnego dla 
osób przybyłych z Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym. Wydano już około 
80 wniosków na przyznanie świadczenia,  
a złożonych jest 7 wniosków.

Rozpoczęto realizację programu „Asy-
stent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 
– wsparciem objęto 64 osoby niepełno-
sprawne.

Od stycznia 2022 r. pracownicy ośrod-
ka rozpoczęli realizację programu „do-
datek osłonowy” – od 01.02.2022 r. do 
22.03.2022 r. złożono 480 wniosków. Wy-
danych zostało 314 informacji przyznają-

cych dodatek osłonowy.
Bezpłatnym gorącym posiłkiem w 

szkole objętych jest 51 dzieci. Formą tej 
pomocy objęto także osoby dorosłe – 10 
osób.

Prowadzonych jest 10 procedur „Nie-
bieskich Kart”, w ramach których odby-
wają się posiedzenia grup roboczych.

Prowadzone są procedury w związ-
ku z wnioskami o leczenie odwykowe –  
w toku 13 postępowań.

W danym okresie przyjęto łącznie 11 
nowych wniosków na realizację dodatku 
mieszkaniowego – kwota realizacji dodat-
ku mieszkaniowego i energetycznego wy-
niosła 13 865,13 zł.

Z usług opiekuńczych korzysta 15 
osób, a ze specjalistycznych usług opie-
kuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi – 4 osoby. Ośrodek realizuje 
też specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
dzieci z Autyzmem – pomocą objętych jest 
2 dzieci. 

2 asystentów rodziny współpracuje 
z 23 rodzinami, w których jest 46 dzieci  
w wieku szkolnym.  Dla 3 rodzin asystenta 
przydzielił Sąd Rodzinny.

Przyjęto 8 wniosków dotyczących 
ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny,  
3 wnioski na gminne Karty Dużej Rodziny 
oraz 5 wniosków dotyczących Kart Senio-
ra.

W okresie od 01.02.2022 r. do nadal 

zostały złożonych 11 wniosków o ustale-
nie prawa do zasiłku rodzinnego.

Wydano 4 informacje dotyczące przy-
znania świadczenia wychowawczego.

Prowadzone są postępowania z dłużni-
kami alimentacyjnymi – łącznie wypłaco-
no 43 784,86 zł z funduszu alimentacyjne-
go.

Pracownicy współpracują ze Święto-
krzyskim Urzędem Wojewódzkim w celu 
ustalenia koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w/w okresie jak również na bieżąco re-
alizują wiele działań, takich jak:

• praca socjalna,
• pomoc w kompletowaniu dokumen-

tacji i przekazaniu wniosków do Komisji 
ds. Orzekania o Stopniu o Niepełnospraw-
ności, w celu uzyskania orzeczenia,

• odbywanie wspólnych wyjazdów z 
asystentami i funkcjonariuszami Policji w 
celu sprawdzenia sytuacji rodzin z dziećmi 
po wcześniejszych zgłoszeniach,

• przyjmowanie wniosków i wydawa-
nie zaświadczeń z programu „Czyste Po-
wietrze”,

• przyjmowanie wniosków o ustalenie 
prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, świad-
czenia pielęgnacyjnego, świadczenia ro-
dzicielskiego czy jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka.

OTTO
 NOWE
limeryki

Limeryk

Byli stanowczy 
w cnotliwej skrajności 

nie próbowali dowodów miłości 
Jak się pobrali, degustowali 

Lepiej smakuje,
 jak się przedtem pości

Limeryk

Zaatakował spec 
„Huragan Grisza” 
Walną od wschodu 
– od zachodu cisza. 

Otton Grynkiewicz urodził się w 1931 
roku w Grodnie. Wykształcenie wyższe. 
Emeryt. Uprawia malarstwo olejne i akwa-
relowe. Brał udział w wielu wystawach 
zbiorowych, indywidualnych i plenerach 
malarskich. Od dziesięciu lat uprawia 
twórczość poetycką. Jego utwory były 
publikowane w prasie lokalnej, ogólno-
polskiej oraz branżowej („Poezja dzisiaj” 
– wydawnictwo IBIS). W 2004 roku Urząd 
Miasta w Sędziszowie wydał jego tomik 
poezji: „Przypomnienia dalekie i bliskie”, 
a w 2011r. wydano kolejny tomik: „Ła-
tanie porwanego czasu”. Jest członkiem 
Związku Sybiraków. Od wielu lat przeka-
zuje obrazy na aukcje charytatywne celem 
wsparcia działań na rzecz ubogich dzieci 
w Sędziszowie.

Powiało przyjaźnie 
i jak zwykle swojsko. 

Nie dopuścimy, 
żeby wiał nad Polską! 

Daliśmy słowo, 
jak mawiał Zawisza.

Brawo starości 

Starość go ogarnia 
Kroczy powolutku 

koślawo niezdarnie- 
witaj starczy smutku!

W latach to się zgadza, 
jednak przecież krzepki. 
Niemocy nie zdradza. 

W mózgu wszystkie klepki, 
choć nieco zmurszałe - 

nieźle poskładane, 
świadczą przecież o tym 

wierszyki udane.
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W Ukrainie dominującym wyznaniem 
jest prawosławie. Stąd też wielu Po-

laków zadaje sobie pytanie, czy w Ukrainie 
obchodzi się święta wielkanocne, a jeśli tak 
– jakie są wielkanocne tradycje i potrawy 
Ukraińców?

Święta Wielkanocne w Ukrainie mają 
sporo cech podobnych do Świąt ob-

chodzonych w Polsce, ale także sporo się 
różnią, np. w kwestii daty. Na świątecznym 
stole nie może zabraknąć pisanek, które 
symbolizują odradzająca się przyrodę. We-
dług dawnych wierzeń mają też odpędzać 
złe moce i przynosić szczęście .Pisanki są 
kolorowe i pełne wzorów. Zwykle przygotowu-
je się je w rodzinnym gronie, aby dzięki temu 
zacieśnić więzi. Kolorową pisankę można także 
podarować komuś na znak miłości.  W więk-
szych ukraińskich miastach można spotkać także 
ogromne wystawy ręcznie malowanych pisanek. 
Podobnie jak w Polsce, w Ukrainie podczas 
świąt niezwykle ważna jest święconka, czyli 
koszyczek. W środku mogą znajdować się różne 
produkty, w zależności od tego, co kto lubi. W 
koszyczku wielkanocnym znajduje się przede 
wszystkim: masło, jajka i pisanki, chrzan, kieł-
basa i szynka, sól i ocet, pieczywo. Niektórzy 
do koszyczka wkładają także twaróg i charak-
terystyczne przekąski dla dzieci – zefirki, czyli 
słodkości zrobione z bezy.  Często po poświę-
ceniu koszyczka Ukraińcy dzielą się jego za-
wartością z bezdomnymi lub potrzebującymi. 
To bardzo piękny i wzruszający zwyczaj, który 
od najmłodszych lat uczy wrażliwości.

Świąteczne 
inspiracje 


