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niem środków uchwalonych w budżecie 
gminy Funduszy Sołeckich .

• Ciągła realizacja zadań w zakresie 
pomocy dla uchodźców wojennych z 
Ukrainy, min. zorganizowanie kursu ję-
zyka polskiego przez urząd, wycieczki 
dla dzieci, bieżącego wsparcia .

Szanowni Państwo, każdy z nas wie, 
że w życiu bywają chwile i dobre i złe. 
Z tych pierwszych trzeba się cieszyć a 
drugie przezwyciężyć, rozwiązać.

W życiu naszej lokalnej społeczno-
ści bardzo tragicznym wydarzeniem był 
pożar hali basenowej z 9/10 lipca , któ-
ry spowodował ogromne zniszczenia . 
Od 12 lat basen był wizytówką Gminy 
Sędziszów. Korzystały z niego szerokie 
grupy mieszkańców oraz gości, dzieci i 
młodzież, seniorzy, amazonki, strażacy, 
organizowane były obozy pływackie, 
sportowe, kolonie i zimowiska z całej 
Polski. Przyjeżdżały zorganizowane 
grupy dzieci i młodzieży z gmin naszego 
województwa, województwa śląskiego i 
małopolskiego. Organizowaliśmy ogól-
nopolskie maratony pływackie. Wiele 
osób nauczyło się pływać, poprawiło 
swój stan zdrowia .

Ogień pojawił się nocą co bardzo 
utrudniało akcje gaśniczą. Jednak dzię-
ki wielkiej pracy i umiejętnościom stra-
żaków , tych z PSP oraz OSP udało się 
ochronić pozostałe obiekty sąsiadują-
ce z basenem. Jako samorząd jesteśmy 
zdeterminowani , w możliwie najkrót-
szym czasie, odbudować ten obiekt. Ta-
kie głosy docierają do nas nie tylko od 
mieszkańców naszej gminy ale też od 
osób spoza niej. Podjęliśmy już wiele 
czynności celem uruchomienia proce-
su oszacowania szkód, wykonania eks-
pertyz. Przymierzamy się do zlecenia 
projektu i kosztorysów nowego basenu. 
Firmy ubezpieczeniowe (cały kompleks 
był ubezpieczony ) dokonały oględzin 
i przedstawią propozycje wielkości od-
szkodowania. Z przychylnością i troską 
do tej klęski losowej odniosło się Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, przedstawia-
jąc możliwości dofinansowania. Zrobi-
my wszystko by je uzyskać. Z uwagi na 
niespodziewane, nie ujęte w budżetach 
straty i wydatki z którymi trudno będzie 
sobie poradzić samemu, ogłosiliśmy 
zbiórkę społeczną dla osób , które mają 
życzenie nas wesprzeć. Pomoże nam to 
w uprzątnięciu miejsca pożaru, jego za-
bezpieczeniu i odbudowie basenu.

Z wyrazami szacunku 
Wacław Szarek

Burmistrz Sędziszowa

Drugi kwartał za nami
Zgodnie z przyjętym zwyczajem 

mam przyjemność zaprezentować Pań-
stwu co ważnego i ciekawego wydarzy-
ło się w życiu miasta i gminy w drugim 
kwartale 2022 roku. Szczegóły, zilustro-
wane pięknymi zdjęciami zobaczycie 
na kolejnych stronach Naszej Gazety 
Sędziszowskiej. Zachęcam do lektury, a 
teraz wydarzenia w pigułce.

• Podpisanie umowy na termomoder-
nizację siedmiu budynków użyteczności 
publicznej (świetlice i remizy, szkoła w 
Boleścicach – wartość 3,43 mln zł w tym 
dofinansowanie 2,7 mln zł,

• Podpisanie umowy i zrealizowanie 
zadania remontu drogi gminnej Boleści-
ce – Zapusta, 1640 mb

• Trwa realizacja projektu remontu 
mostów w Pawłowicach i Boleścicach 
oraz położenie nowych nakładek asfal-
towych – wartość 1,5 mln zł

• Rozpoczęcie kompleksowej moder-
nizacji świetlicy wiejskiej w Sosnowcu 
– 700 tys. zł

• Wymiana pokrycia dachowego na 
budynku OSP Przełaj – robocizna – pra-
ca społeczna strażaków. Dziękuję bar-
dzo.

• Nasz wniosek do Polskiego Ładu 
o dofinansowanie: zagospodarowa-
nia osiedla Drewnianego, rewitalizacje 
placu przed Pocztą, budowę parkingu 
dwupoziomowego przed dworcem PKP, 
budowa odcinka drogi między ul. 1000-
lecia a Kościuszki – został pozytywnie 
oceniony i uzyskał dofinansowanie w 
wysokości 8,8 mln zł, łączna wartość 
projektu to 10 mln zł. Pracujemy nad ak-
tualizacją dokumentacji przed ogłosze-
niem przetargu.

• Podpisanie umowy i rozpoczęcie 
realizacji przebudowy ulic: Partyzantów, 
Bąkowskiej, Piaskowej. Wartość – 3,3 
mln zł w tym dofinansowanie 2,5 mln zł

• Na działce przekazanej przez Gmi-

nę dla Policji rozpoczęła się budowa no-
wego komisariatu.

• W celu poprawienia bezpieczeństwa 
i estetyki uporządkowaliśmy nierucho-
mość naprzeciw Banku Spółdzielczego 
na ul. Leśnej w Sędziszowie.

• W akcji „Bezpieczny Maluch” re-
alizowanej wspólnie z OSP, wszystkie 
przedszkolaki w gminie otrzymały ka-
mizelki odblaskowe.

• Przedszkole w Sędziszowie zorga-
nizowało I Gminną Olimpiadę Przed-
szkolaków .

• Z okazji Dnia dziecka odwiedziłem 
z życzeniami oraz bajkami i baśniami 
wszystkie dzieci w naszych przedszko-
lach.

• Organizacja I Przeglądu twórczości 
Artystycznej Przedszkolaków Gminy 
Sędziszów oraz Gminnych Turniejów 
dla szkół podstawowych w piłce nożnej 
i ręcznej (Szkoła Podstawowa w Msty-
czowie i Tarnawie).

• Kolejne, uroczyste gminne zakoń-
czenie roku szkolnego z wręczeniem 
nagród i stypendiów burmistrza dla ucz-
niów .

• Na basenie OSiR odbył się IX 8-go-
dzinny maraton pływacki.

• Rozpoczęcie dwutygodniowych 
półkolonii dla dwóch 40-osobowych 
grup w OSiR oraz dla 30-osobowej gru-
py w SCK.

• Odbyła się kolejna akcja „ Zbierz 
przyjaciół i rodzinę posprzątajmy naszą 
gminę „.

• Kolejny rok realizujemy program 
zwalczania barszczu Sosnowskiego.

• Zorganizowano obchodny Gminne-
go Dnia Strażaka.

• Fabryka Kotłów SEFAKO S.AA. 
zwyciężyła w XIV edycji Świętokrzy-
skiej Victorii. Gratulujemy .

• Organizowanie przez Sołectwa Fe-
stynów integracyjnych z wykorzysta-
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Rada Miejska Sędziszów w okresie IV – VII 2022 
r. obradowała na 4 sesjach w tym 2 nadzwyczajnych, 
podejmując łącznie 21 uchwał.

23 czerwca Rada debatowała nad Raportem o sta-
nie gminy a co za tym idzie o udzieleniu Burmistrzo-
wi wotum zaufania.

Art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 
nakłada na wójta obowiązek przedstawienia radzie 
gminy raportu o stanie gminy . Terminem określonym 
w ustawie jest 31 maja.

Ustęp 2 mówi , że : raport obejmuje podsumowanie 
działalności wójta w roku poprzednim, w szczegól-
ności realizację polityk, programów, strategii, uchwał 
rady gminy .

Zgodnie z ust. 3 rada może określić szczegółowe 
wymogi dotyczące raportu. Rada Miejska Sędziszów 
podjęła uchwałę Nr VI/60/2019 z dnia 27 marca 2019 roku: w 
sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie 
gminy. Wszystkie wymogi zostały zrealizowane .

Raport o stanie Gminy Sędziszów za rok 2021 został przeka-
zany przez Burmistrza Przewodniczącemu Rady oraz wszyst-

kim Radnym Rady Miejskiej Sędziszów 30 maja 2022 roku w 
wersji elektronicznej a w dniu 31 maja w wersji papierowej.

W dniu 31 maja został opublikowany w BIP.
W dniu 31 maja w BIP został opublikowany komunikat Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej Sędziszów w sprawie debaty nad 
Raportem o stanie Gminy Sędziszów za 2021 .

Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do debaty.
Radny Rafał Dębicki pozytywnie ocenił Raport 

podkreślając , że jest bardzo ważny dokument, opra-
cowany rzeczowo, spójnie i perspektywicznie. Raport 
pozwalający patrzeć z optymizmem na przyszłość 
naszego samorządu. Oceniając pozytywnie działania 
Burmistrza w 2021 roku zauważył również, że ciągle 
jest bardzo dużo do zrobienia. Mieszkańcy oczekują 
nowych terenów rekreacyjnych, wypoczynkowych, 
ciągle trzeba poprawiać stan dróg. Niezwykle ważne 
są inwestycje napędzające budżet, systemowe rozwią-
zania dla rolników, przedsiębiorców. Podkreślił, że 
tylko wspólnie możemy stworzyć silny samorząd.

Radny Jan Wiencek podkreślił wagę prowadzo-

nych inwestycji, zwracając równocześnie uwagę na ich póź-
niejsze utrzymanie. Stwierdził, że raport przedstawia pracę 
burmistrza, pracowników urzędu i jednostek ale też radnych. 
To dzięki zgodzie i współpracy można było zrealizować tak 
wiele zadań.

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Sędziszowa wotum zaufania została podjęta jed-
nogłośnie.

Na tej samej sesji Rada , również jednogłośnie, 
udzieliła Burmistrzowi Wacławowi Szarkowi ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 
2021 rok. Podjęcie uchwały było poprzedzone 
zapoznaniem się ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2021 r., sprawozdaniem finansowym, 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kiel-
cach, informacją o stanie mienia Gminy, stano-
wiskiem Komisji Rewizyjnej.

23 czerwca Radni Miejscy podjęli również 
uchwałę o przystąpieniu Gminy do Stowarzysze-
nia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolite 
Polskiej.

Zgodnie z zapisami Statutu jednym z celów 
Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządności terytorial-
nej, obrona wspólnych interesów gmin wiejskich, dążenie do 
ich społeczno-gospodarczego rozwoju, w tym również wspie-
rania działalności naukowej oświatowej oraz kulturalnej, a 
także kultury fizycznej i sportu . ( par. 7 pkt 1 ).

Z życia Rady Miejskiej Sędziszów

MM
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SZANOWNI PAŃSTWO,
W nocy z 9/10 lipca w wyniku pożaru Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Sędziszowie doszczętnie spłonęła hala basenowa z basenami, saunami, 
jacuzzi, zjeżdżalnią i całym zapleczem. Straty są bardzo duże i wstępnie 
szacowane na 16 milionów zł. Basen od 12 lat służył mieszkańcom całe-
go powiatu jędrzejowskiego oraz powiatów sąsiednich (m.in. miechow-
skiego, zawierciańskiego).

Odbywała się w nim nauka pływania, zajęcia wychowania fizycznego 
dla dzieci, zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów, Amazonek i wielu innych 
grup. Przyjmowane były obozy sportowe, kolonie, zimowiska z całej Pol-
ski. Jednym z uczestników była już kilkakrotnie grupa trenowana przez 
mistrzynię olimpijską Otylię Jędrzejczak (10 lipca mieli rozpoczynać 
u nas kolejny obóz). Odbywały się ogólnopolskie maratony pływackie 
(ostatni w czerwcu 2022 r.).

Jak Państwo widzicie basen znakomicie realizował swoje zadania i 
był bardzo potrzebny ze społecznego punktu widzenia. Dlatego też, jako 
społeczność całej Gminy Sędziszów jesteśmy bardzo zdeterminowani by 
przywrócić mu dawny blask i wszystkie funkcje.

Nasz samorząd sam nie podoła temu zadaniu, dlatego też jako Bur-
mistrz Sędziszowa oraz Rada Miejska Sędziszów zwracamy się z bardzo 
wielką prośbą o pomoc. Ważna jest każda złotówka.

Sami, na przestrzeni lat, udzielaliśmy wsparcia wszystkim którzy 
zwracali się do nas o pomoc. Wierzymy, że my również taką pomoc 
otrzymamy.

W celu zbiórki finansowej w Urzędzie Miejskim zostało założone 
specjalne konto: „Odbudowa basenu po pożarze na terenie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Sędziszowie”
Nr konta: 

64 8490 0007 0000 0014 2000 0170

Za okazaną pomoc z serca dziękujemy. Bądźmy solidarni. To nasze 
wspólne dobro.

Jako samorząd dołożymy wszelkich starań aby pozyskać środki fi-
nansowe ze wszystkich możliwych źródeł. Ale wielkość strat jest na tyle 
duża, że bez społecznego wsparcia nie uda się pełna realizacja odbudowy 
basenu.

W tych trudnych dniach napływało, różną drogą, wiele ciepłych słów 
wsparcia, otuchy. Dają one nadzieję i pozwalają wierzyć, że nie jesteśmy 
sami w obliczu tragedii jaka nas spotkała.

Kategoria „Balkon”:
Pierwsze miejsce – Wiesława Łysek.

Kategoria „Wiejski Ogród”
Przyznano trzy pierwsze miejsca:
 1. Aneta Utracka
 2. Danuta Basa
 3. Państwo Kowalscy
Drugie miejsce – Bogumiła Siekanka
Trzecie miejsca – Helena Wilwer 

Kategoria „Teren wokół bloku”:
Przyznano dwa pierwsze miejsca:
1.Wspólnota mieszkaniowa „Trzynast-
ka” Blok nr. 13 Oś. Sady
2. Wspólnota mieszkaniowa Blok nr. 14 
Oś. Na Skarpie
Drugie miejsce – Wspólnota mieszka-
niowa Blok nr. 6 Oś. Na Skarpie
Trzecie miejsce - Wspólnota mieszka-
niowa Blok nr. 16 Oś. Sady.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Ładu i 
Porządku Publicznego Jan Wiencek

Wyniki konkursu na 
„Najładniejszy balkon,

 prywatną posesję,
wiejski ogród kwiatowy 

i teren wokół bloku”
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W nocy 9/10 lipca 2022 roku wybuchł po-
żar w kompleksie Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Sędziszowie. Zgłoszenie o pożarze przyjęte zo-
stało około godz. 1:40. Pierwsze zastępy straży 
przyjechały po około 1,5 min. Z żywiołem wal-
czyło 26 zastępów straży pożarnej. Ich działa-
nia skupiły się na gaszeniu ognia i obronie resz-
ty kompleksu, gdzie mieści się hala sportowa i 
hotel, a dalej Zespół Szkół Nr 1.

W wyniku pożaru, doszczętnie spłonęło 
wnętrze budynku w tym pomieszczenia basenu 
wraz z jego wyposażeniem oraz więźba dacho-
wa budynku. Spłonęła zjeżdżalnia zewnętrzna. 
Straty są ogromne i na dzień dzisiejszy trudne 
do oszacowania. Na razie nie wiadomo co było 
przyczyną pożaru. Wykaże to ekspertyza. Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wy-
dał decyzje o wyłączeniu z użytkowania części 
basenowej.

W dniu 11 lipca 2022 roku w Urzędzie 
Miejskim w Sędziszowie zostało zorganizowa-
ne posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowe-
go z Wicewojewodą Świętokrzyskim, Starostą 

Powiatowym, Świętokrzyskim Komendantem 
PSP, Komendantem Powiatowym PSP, Powia-
towym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, 
Komendantem Komisariatu Policji w Sędzi-
szowie, Kierownikiem Posterunku Energe-
tycznego w Sędziszowie, Dyrektorem OSiR, 
Prezesem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z 
o. o., radnymi oraz z Naczelnikami Wydziałów 
Urzędu Miejskiego.

Głównym punktem posiedzenia było omó-
wienie akcji gaśniczej, skutków pożaru, który 

dotknął społeczność całej gminy oraz decy-
zja o odbudowie hali basenu, która zajmie co 
najmniej 2 lata, a potrzebne na ten cel środki 
mogą wynieść nawet 16 milionów złotych. 
Dlatego ogłoszona zostanie zbiórka społeczna. 
Wsparcie zadeklarował Wicewojewoda Świę-
tokrzyski w ramach rezerwy budżetowej prze-
znaczonej na pomoc samorządom w sytuacjach 
kryzysowych.

Podczas spotkania poruszane były kwe-
stie związane z wypowiedzeniem przez OSiR 
umów na usługi bieżąco wykonywane, odwo-
łanie zaplanowanych obozów młodzieżowych 
i imprez, a także co najważniejsze poruszony 
został temat pracowników, którzy zostali bez 
miejsca pracy – chodzi tutaj o kadrę zatrudnioną 
na basenie – głównie kasjerki, konserwatorów i 
ratowników. W obecnej sytuacji potrzebna jest 
nowa organizacja pracy Ośrodka Sportu i Re-
kreacji oraz znalezienie nowego zatrudnienia w 
innych jednostkach o podobnym zakresie dzia-
łania. Wsparcie w tym temacie zadeklarował 
Starosta Jędrzejowski.

Oprócz kwestii organizacyjnych, zespół 
zarządzania kryzysowego debatował na temat 
procedur i środków bezpieczeństwa, które 
trzeba wdrożyć, by w jak najwyższym stopniu 
zapobiegać, a w przypadku zaistnienia sytuacji 
minimalizować skutki nieszczęśliwych zda-
rzeń.

Dnia 25.06.2022 r. o godzinie 10.00 
rozpoczął się IX Sędziszowski Bieg po 
Zdrowie na dystansie 10 i 20 km.

Pierwsza na dystansie 10 km była Wio-
letta Kierczyńska, druga Joanna Zawłocka, 
trzecia Klaudia Lasocka.Wśród mężczyzn 
na dystansie 10 km pierwszy był Michał 
Jamioł, drugi Tomasz Gawroński, trzeci 
Adrian Kozub.Na dystansie 20 km wśród 
kobiet najlepsza była Lidia Czarnecka, 
druga Anna Jamioł, trzecia Marta Gajęcka.  
Na dystansie 20 km mężczyzn najlepszy 
był Michał Bąk, drugi Jarosław Lubiński, 
trzeci Jakub Caban.

IX Sędziszowski 
Bieg po Zdrowie

Sztab 
kryzysowy
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Organizatorami IX Sędziszowskiego 
Biegu Po Zdrowie był Burmistrz Sędzi-
szowa oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Sędziszowie.

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

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

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

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

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

mendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, 
funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w 
Sędziszowie, funkcjonariuszom z Poste-
runku Służby Ochrony Kolei. Dziękujemy 

również druhom z Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Sędziszowa, Borszowic, Tar-
nawy, Klimontowa, Gniewięcina, Zielo-
nek, Przełaja i Mstyczowa.

Szczególne podziękowania składamy 
Komendantowi Posterunku Ochrony Kolei 
Szymonowi Królowi, Komendantowi Po-
wiatowemu Policji w Jędrzejowie mł. insp. 
Tomaszowi Sołtysikowi oraz Komendan-
towi Komisariatu Policji w Sędziszowie 
kom. Grzegorzowi Więckowskiemu, a tak-
że Panu Andrzejowi Jupowiczowi, Panu 
Dariuszowi Wiekierze, Pani Dorocie Dzię-
cioł – Kierownikowi Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Sędziszowie, Panu Wiesła-
wowi Jarzyńskiemu – Prezesowi ZUK Sp. 
z o.o. i pracownikom za pomoc w obsłudze 
i zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom 
IX Sędziszowskiego Biegu po Zdrowie. 
Nasze podziękowanie kierujemy również 
do pielęgniarek z MGOZ w Sędziszowie 
i wszystkich pracowników OSiR obsługu-
jących bieg.

Do zobaczenia za rok

XXII Dni Sędziszowa za nami. 
To był wyjątkowy dzień pełen muzyki, wspólnej zabawy i integracji. 

W zabezpieczenie biegu zaangażowani 
byli: Komenda Powiatowa Policji w Ję-
drzejowie oraz Policjanci z Komisariatu 
Policji w Sędziszowie, Służba Ochrony 
Kolei Posterunek w Sędziszowie, Ochot-
nicze Straże Pożarne. Organizatorzy biegu 
zapewnili uczestnikom pomoc medyczną – 
karetka z Zakładu Opieki Leczniczej w Sę-
dziszowie z obsadą medyczną z Miejskiego 
Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie cały czas 
monitorowała co dzieje się na trasie biegu . 
 Po zakończeniu biegu wszyscy uczestni-
cy otrzymali medale. Zwycięzcy w kate-
gorii generalnej biegu otrzymali puchary 
i nagrody pieniężne, ufundowane przez 
Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Banku 
Spółdzielczego w Jędrzejowie Pana Ka-
mila Jałochę. Puchary otrzymały również 
zawodniczki i zawodnicy w kategoriach 
wiekowych za zajęcie pierwszego miejsca. 
 Dodatkową atrakcją, jak co roku było loso-
wanie bardzo atrakcyjnych nagród ufundo-
wanych przez sponsorów: Fabrykę Kotłów 
SEFAKO S.A. z Sędziszowa oraz właści-
cieli PSB Mrówka – Państwa Magdalenę 
i Bogusława Zbierańskich i Pana Piotra 
Pajdę firma MEGAMIX z Sędziszowa.  
 Rower górski ufundowany przez Pre-
zesa Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO 
S.A. Pana Jacka Borucińskiego otrzymał 
zawodnik z nr 9 – Michał Szumerowski. 
 Tradycją stało się, że najstarsza uczest-
niczka i najstarszy uczestnik Sędziszow-
skiego Biegu po zdrowie otrzymują drob-
ne upominki, fundatorem których w tym 
roku była Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.  
Po zakończonym biegu na zawodni-
ków czekał posiłek regeneracyjny. 
 Jak co roku Pan Michał Pałka dostarczył 
pyszne bułki drożdżowe, które cieszyły się 
dużym uznaniem wśród zawodniczek i za-
wodników. 

Oficjalnie tegoroczne Dni Sędziszo-
wa wspólnie otworzyli: Wacław Szarek 
– burmistrz Sędziszowa, Adam Mysiara 

– przewodniczący Rady Miejskiej w Sę-
dziszowie, Małgorzata Muzoł - sekretarz 
gminy Sędziszów, Jolanta Wiekiera, dy-

rektor SCK w Sędziszowie oraz Krzysztof 
Chmaruk, dyrektor OSiR w Sędziszowie. 
Na znak rozpoczęcia święta przedstawicie-
le Polskiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych wraz z dziećmi wypuścili go-
łębie. Po czym wręczone zostały nagrody 
najlepszym uczestnikom zawodów węd-
karskich oraz turnieju szachowego. Wśród 
wędkarzy w kategorii do 10 lat: I miejsce 
zajął Marcin Przemyski, II miejsce Kacper 
Puto i III miejsce Franciszek Kuliński. W 
kategorii powyżej 10 lat: I miejsce zajęła 
Paulina Szota, II miejsce Piotr Różycki i 
III miejsce Natalia Szota. W kategorii se-
niorów indywidualnie I miejsce zajął Syl-
wester Wójcik, II miejsce Dawid Dłużniak 
i III miejsce Jakub Janiszewski. Ponadto 
drużynowo I miejsce zajęła drużyna koła 
PZW Sędziszów ,, Kolejarz”, II miej-
sce koło PZW Sędziszów ,, Miasto” i III 
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miejsce koło PZW Sędziszów ,,Sefako”. 
Natomiast wśród szachistów I misce zajął 
Grzegorz Kukuła, II miejsce Bogusław Li-
piec i III miejsce ex aequo zajęli: Krzysz-
tof Mrówka i Przemysław Bugajski. 

W ramach tegorocznych Dni Sędzi-
szowa obchodzony był również VI Gmin-
ny Dzień Krwiodawstwa. Z tej okazji od 
godz. 14.00 do 18.00 w klimatyzowanym 
autobusie można było oddawać krew. Po-
nadto na uroczystej gali zostały wręczone 
nagrody krwiodawcom, którzy oddają naj-
więcej krwi. Nagrody otrzymali: Olha Lie-
vientsova oraz Halyna Seniuta z Ukrainy, 
Marcin Olechno, Paweł Pielka – miesz-
kańcy gminy Sędziszów, z Sędziszowa: 
Artur Dłużniak, Stanisław Ciosek, Marek 
Jaros, Zbigniew Trela, Piotr Kurek, Bole-
sław Rozborski oraz Władysław Zimny, a 
także Marian Machnik z Sieńska. Wszyst-
kim krwiodawcom za otwarte serca dzię-
kujemy. 

Po części oficjalnej jako pierwsi na 
scenie wystąpili młodzi wokaliści, tan-
cerze oraz muzycy z Sędziszowa. Cześć 
koncertową swoim występem otworzyły 
wokalistki Studia Piosenki, które od 11 lat 
prowadzi pani Katarzyna Kornaś: Alicja 
Wójcik, Martyna Walasek. Kamila Górni-
kowska. Podczas koncertu zaprezentowali 
się również goście z Ukrainy: skrzypek 
Łukasz Cymbaluk i Iwan Szadi, który 
zagrał na pianinie. W klimaty gorących 
Karaibów publiczność zabrały natomiast 
tancerki Studia Dance Factory Sędziszów, 
które prowadzi Joanna Maciejczyk. Salsę 
zatańczyły: Róża Cetera, Joanna Jasińska, 
Maja Skiba, Nikola Oczkowicz, Zuzia Po-
świat i Nadia Warchhold. Pierwszą cześć 
koncertu swoim występem zakończył sę-
dziszowski thrash metalowy zespól HAR-
VEST w składzie: Kacper Ryś - gitara 
rytmiczna, Kacper Staworzyński - gitara 
prowadząca, Marcel Kozieł – gitara baso-
wa oraz Daniel Herej – perkusja. Podczas 
tegorocznych Dni Sędziszowa nie zbra-
kło również propozycji dla miłośników 
rapu. Przed publicznością wystąpił raper – 
KaeN, który przed sceną zgromadził wielu 

młodych ludzi, którzy wspólnie śpiewali 
jego utwory.

Przed samą gwiazdą wieczoru swój 
kunszt wokalny zaprezentowały nagrodzo-
ne i utytułowane wokalistki z Sędziszo-
wa, które śpiewu uczyły się pod czujnym 
okiem pani Kasi Kornaś. Jako pierwsza 
zaśpiewała Agata Fugat w towarzystwie 
pianistki Weroniki Muchy oraz wiolon-
czelistki Karoliny Kruszeckiej. Następnie 
Laura Wierzbowicz i Natalia Ryś. Na za-
kończenie przed sędziszowską publicz-
nością zaśpiewała Juliya Obozna, która po 
wybuchu wojny do Sędziszowa przyjecha-
ła z Charkowa. 

Przed godziną 22.00 na scenie pojawiła 
się długo wyczekiwana gwiazda tegorocz-
nych Dni Sędziszowa, czyli rockowy ze-
spół IRA. Takie przeboje jak m.in.: ,,Wia-
ra”, „Mój dom”, ,,Mocny” ,,Wybacz”, 
,,Ona jest ze snu” , czy „Szczęśliwego No-
wego Jorku” wraz z liderem zespołu Ar-
turem Gadowskim śpiewała tłumnie zgro-
madzona publiczność. Na bis zespół zagrał 
utwór „Nadzieja”, jeden ze największych 
swoich przybojów.

XXII Dni Sędziszowa zakończyła 
Dyskoteką pod Gwiazdami, którą popro-
wadzili dj MIKE F & DEV J. Była moc i 

wspólna zabawa do późnych godzin noc-
nych 

Tegoroczne Dni Sędziszowa uświet-
niły również animacje dla dzieci, które 
prowadziła Monika Putowska – Kulińska 
znana jako Crazy Coolka, natomiast Straż 
Ochrony Kolei zaprezentowała tresurę psa 
Bastera. 

Na terenie Bazy TKR ustawiony był 
również Mobilny Punkt Informacyjno 
Promocyjny Wojskowego Centrum Rekru-
tacji w Busku- Zdroju, gdzie można było 
uzyskać informacje na temat ochotniczych 
form służby wojskowej.

Ważnym punktem tegorocznych XXII 
Dni Sędziszowa był również IX Sędzi-
szowski Bieg po Zdrowie oraz I Turniej 
Zakładów Pracy. 

Wszystkim artystom, sportowcom bar-
dzo dziękujemy za uświetnienie tegorocz-
nych Dni Sędziszowa. Dziękujemy rów-
nież wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację naszego święta. Podzięko-
wanie kierujemy również do wspaniałej 
publiczności .

Do zobaczenia za rok. 
E.P-G
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Czternasty Festiwal Ludowy im. Stefana 
Ostrowskiego i Jana Jawora za nami. Od-
był się 26 czerwca 2022 roku i tak jak po-
przednie gościł na Bazie TKR w Sędziszo-
wie. Zgromadził parotysięczną widownię 
sympatyków ludowego grania, śpiewania 
i tańcowania. W roku bieżącym Festiwal 
był finansowany środkami budżetu gminy 
i współfinansowany przez LGD Ziemia Ję-
drzejowska GRYF. Znaczny wkład w jego 
urządzenie wnieśli sponsorzy, których lista 
znajduje się na forach społecznościowych 
w ramach podziękowań.

W godzinach od 13-ej do 21 –ej na sce-
nie zaprezentowało się 18 wykonawców. 
Było różnorodnie, prezentowały się kape-
le, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły śpie-
wacze KGW. Wystąpiły kapele: Czesława 
Wojsława z Jędrzejowa, Świętokrzyska z 
Kielc, Mariusza Stradomskiego z Pawło-
wic, Małopolanie z Książa Wielkiego, 
Edwarda Goli z Sędziszowa, Działosza-
cy z Działoszyc, NIETAKTOWNI z Wa-
rzyna, Sewerynki z Rakoszyna, HEŃKA  
z Małogoszcza, CH – DK BENC z Chle-
wic, MIERZAWA z Wrocieryża, Ma-
riusza Kucharskiego z Mierzyna i Wy-
czyńskiego z Lubczy (reaktywowana 
po śmierci Stefana) oraz Zespoły Pieś-
ni i Tańca: Leśnianie z Bodzentyna, 
DK z Małogoszczy i Moskorzewianie  
z Moskorzewa, zespoły śpiewacze KGW 
Skorkowianki ze Skorkowa i Cieślaneczki  
z Cieśli.

W trakcie trwania imprezy uczestnicy 

XIV 
FESTIWAL 
LUDOWY 

za nami

złożyli jubileuszowe życzenia dla Pana 
Edwarda Goli z racji 50 lat jego pracy arty-
stycznej jako muzyka ludowego i nauczy-
ciela młodego pokolenia.

Jak nie trudno się zorientować większość 
występujących prezentowała muzykę rejo-
nu jędrzejowskiego, mającą swoją indywi-
dualną nutkę, w której słychać twórczość 
festiwalowych patronów Ostrowskiego i 
Jawora. W kapelach oraz w zespołach grają  
i śpiewają ich uczniowie. Wśród fa-
nów muzyki ludowej niektóre osoby 
filmowały występy lub robiły fotki. 
Prawie cały czas przed sceną, odby-
wały się tańce – polkom, walczykom  
i oberkom nie było końca. 

Pszczelarze z Sędziszowa skupieni w 
Rejonowym Kole Pszczelarzy, które liczy 
sobie 35 członków i opiekuje się 720 ro-
dzinami pszczelimi częstowali miodami z 
tegorocznych zbiorów. I tak jakoś na Fe-
stiwalu się złożyło, że nikt nie mógł się 
poczuć głodnym czy spragnionym. Panie 
z KGW częstowały wszelkim jadłem i na-
pitkiem . 

Sporo emocji budził przeprowadzony 
konkurs pn. „SMAKI SĘDZISZOWA 
TRADYCJĄ OKRASZONE” Uczest-
niczyło w nim 14 podmiotów, 12 KGW 

(Borszowice, Czekaj, Gniewięcin, Klimon-
tów- Klimontówek, Krzcięcice, Marianów, 
Mierzyn, Mstyczów, Piołunka, Słaboszo-
wice, Szałas, Tarnawa), Stowarzyszenie 
Osiedla Rynek oraz Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego z Krzelowa. 

Potrawy oceniała Komisja w składzie: 
przewodniczący komisji – Małgorzata 
Muzoł (sekretarz gminy), oraz członkowie 
Adam Mysiara (przew. Rady Miejskiej), 
Wioletta Zdeb (Prezes „Fundacji z UŚMIE-
CHEM”), Ewa Pociejowska-Gawęda (pra-
cownik SCK), Zbigniew Szczepański (pre-
zes Stowarzyszenia pn. Towarzystwo Pro-
mocji Ryb – Pan Karp), Jan Wiśniowski 
(przedsiębiorca) oraz Magdalena Mędrek 
(pracownik Urzędu Miejskiego).

W wyniku indywidualnych ocen wszyst-
kich członków komisji (suma punktów), 
kolejno trzy pierwsze miejsca zajęły: 

I miejsce Stow. Osiedla RYNEK, za 
potrawę „Knedliki z polędwiczką w sosie 
marchewkowym”. Nagroda pieniężna w 
kwocie 700,00 zł.

II miejsce KGW Czekaj, za potrawę 
„Seler pod orzechową pierzynką”. Nagro-
da pieniężna w wysokości 550,00 zł.

 III miejsce ZS Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Macieja Rataja w Krze-
lowie za potrawę „Sakiewki z kapustą ki-
szoną i pieczarkami w sosie grzybowym”. 
Nagroda w wysokości 450,00 zł. 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzyma-
li wyróżnienia po 300,00 zł. Fundatorem 
nagród był Poseł do PE Adam Jarubas.

Jednocześnie Komisja wybra-
ła trzy najładniej urządzone stoiska. 
W tej kategorii I miejsce otrzymało 
KGW Szałas, z nagrodą 300,00 zł, oraz 
dwa II-ie miejsca dla KGW Mierzyn  
i KGiGW z Marianowa z kwotami po 
200,00 zł. Fundatorką nagród była Radna 
Rady Powiatu Małgorzata Muzoł.

W trakcie Festiwalu w godz. 14:00 
– 18:00, Towarzystwo Promocji Ryb – Pan 
Karp prowadziło kampanię promocyjną 
pn. „PAN KARP NA FALI”, w ramach 
operacji „PROMOCJA KARPIA TRADY-
CYJNEGO”, współfinansowanej ze środ-
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12 lipca 2022 roku mieszkańcy Gminy 
Sędziszów spotkali się na Cmentarzu Ofiar 
Egzekucji z 17 sierpnia 1944 roku w Swa-
ryszowie, by oddać hołd pomordowanym 
w czasie II wojny Światowej mieszkań-
com polskich wsi. Spotkanie modlitewne, 
któremu przewodniczył ksiądz dziekan 
Edmund Nocoń , było związane z 5 rocz-
nicą uchwalenia przez Sejm RP Dnia Wal-
ki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Burmistrz 
Sędziszowa Wacław Szarek przypomi-
nając historię tego miejsca podkreślił jak 
ważna jest pamięć o tych tragicznych wy-
darzeniach i przekazywanie jej kolejnym 
pokoleniom. To mieszkańcy polskich wsi 
już od września 1939 roku śpieszyli z po-
mocą wojennym uchodźcom i żołnierzom 

Wojska Polskiego. To oni żywili i bronili 
za co przyszło im zapłacić bardzo wysoka 
cenę. Spacyfikowanych zostało 817 pol-
skich wsi. Symbolem walki i męczeństwa 
mieszkańców polskiej wsi jest leżący w 
województwie świętokrzyskim Michniów. 
To tam, 12 i 13 lipca 1943 roku niemiecki 
okupant dokonał pacyfikacji wsi, mordu-
jąc niemal wszystkich mieszkańców, w 
tym kobiety i dzieci . Aby ocalić od zapo-
mnienia tysiące znanych ale też bezimien-
nych ofiar Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanowił w 2017 roku nowe święto pań-
stwowe - 12 lipca Dzień Walki i Męczeń-
stwa Wsi Polskiej. Ta symboliczna data 
ma przypominać o wszystkich represjach 
jakie dotknęły mieszkańców polskich wsi 
podczas II wojny światowej. Jako samo-
rząd Gminy Sędziszów oddajemy hołd 
wszystkim ofiarom. Jesteśmy tu dziś i 
będziemy w kolejnych latach, niesienie w 

przyszłość świadectwa bohaterów polskiej 
wsi to nasz wspólny obowiązek – powie-
dział Burmistrz Wacław Szarek.

W uroczystości uczestniczyły poczty 
sztandarowe: Światowego Związku Żoł-
nierzy AK Koło w Sędziszowie, Zarządu 
Gminnego PSL w Sędziszowie, Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Krzelowie, OSP w Swaryszowie, Boleści-
cach, Gniewięcinie, Przełaju.

Wzruszający program artystyczny 
przygotowali i zaprezentowali uczniowie 
szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Krzcięcicach (Kamila Górnikowska, Aga-
ta Lato, Julia Zaczkowska, Michalina Kna-
pik, Julia Juźwik) pod kierunkiem pani 
Dominiki Domagały.

„Świat powinien wiedzieć, ile nas 
Polaków kosztowało prawo do swojego 
miejsca na ziemi” - Święty Jan Paweł II 

MM

ków Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego w ramach Programu Opera-
cyjnego „Rybactwo i Morze” . Jej celem 
jest prowadzenie regionalnych, krajowych 
i transnarodowych kampanii promocyj-
nych - służących podniesieniu poziomu 
świadomości na temat zrównoważonych 
produktów rybołówstwa i akwakultury

Kampania promocyjna „PAN KARP 
NA FALI” opiera się w głównej mierze na 
idei podróży karpia po całym świecie. Roz-
poczęła się już w ubiegłym roku, z wizytą 
w 10 miejscowościach. Podobnie będzie w 
roku bieżącym, gdzie na szlaku podróży 
znalazł się nasz Sędziszów jako pierwszy, 
rozpoczynający sezon 2022 roku. 

W ramach wydarzenia przewidziano 
dla uczestników Festiwalu szereg atrakcji 
jak: degustacja karpia z Karpiowozu, po-
kazy kulinarne, prelekcje na temat karpia, 
animacje dla dzieci, promocja książki „Z 
patelnią dookoła świata” oraz konkursy z 
nagrodami.

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

Festiwal okazał się kolejnym świętem 
sędziszowskiej wsi. Było miło i serdecz-
nie. Atmosfery nie zburzył żar lejący się z 
nieba.

E K-S

Dzień Walki 
i Męczeństwa Wsi 

Polskiej
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06 maja odbyło się uroczyste „ wko-
panie pierwszej łopaty” pod budowę Ko-

Komisariat Policji będzie 
miał nową siedzibę 

misariatu Policji w Sędziszowie. Nowy 
obiekt powstanie na ul. Dworcowej, przy 
skrzyżowaniu z ul. Gniewięcińską .

Działkę pod budowę przekazała nie-
odpłatnie Gmina Sędziszów. Na działce 
powstanie też garaż oraz parking. Wartość 
inwestycji to 7 373 718,00 zł a termin za-
kończenia inwestycji planowany jest na 

grudzień 2023 roku.
W uroczystości uczestniczyli m.in. 

Komendant Wojewódzki Policji w Kiel-
cach nadinspektor dr Jarosław Kaleta, 
Wojewoda Zbigniew Koniusz, poseł Agata 
Wojtyszek i Anna Krupka , Starosta Paweł 
Faryna, Burmistrz Sędziszowa Wacław 
Szarek.

W lutym 2022 roku Gmina złożyła 2 wnioski o dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Jeden wniosek, pod nazwą 
„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sędzi-
szów, w obszarze inwestycyjnym: Infrastruktura elek-
troenergetyczna i oświetleniowa, na kwotę 2.000.000,00 
oraz drugi w obszarze: Gospodarka wodna pod nazwą:  
Ograniczenie ryzyka powodziowego oraz łagodzenie skut-
ków suszy poprzez budowę urządzeń małej retencji wodnej 
na terenie Gminy Sędziszów, o wartości 5.000.000,00. O 
dofinansowanie mogły ubiegać się gminy, w których funk-
cjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa go-
spodarki rolnej. Do gmin i powiatów województwa święto-
krzyskiego trafiło prawie 150.000.000,00

W dniu 14 lipca, w Świętokrzyskim Urzędzie Woje-
wódzkim promesę na kwotę 2.000.000,00 odebrała Sekre-
tarz Gminy Małgorzata Muzoł. Gmina otrzymała dofinan-
sowanie na budowę oświetlenia.

Świętokrzyska Victoria 2022
26 maja w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach 

odbyła się XIV Gala nagrody „ Świętokrzyska Victoria”. Gospodarzami uroczy-
stości byli wicemarszałek województwa Renata Janik , wicemarszałek Marek 
Bogusławski oraz przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Jak co roku nagroda przyznawana była w trzech kategoriach: „Samorząd-
ność”, „Przedsiębiorczość” „Osobowość”.

Dla Gminy Sędziszów było to bardzo ważne wydarzenie bowiem nomino-
wanym w kategorii „Przedsiębiorczość” była Sędziszowska Fabryka Kotłów 
„SEFAKO” S.A. Kapituła doceniła działalność największego w regionie praco-
dawcy i SEFAKO zostało laureatem nagrody. W uzasadnieniu napisano min. iż 
„jest to jeden z największych i najbardziej cenionych producentów kotłów ener-
getycznych w Polsce i Europie” Prezes Zarządu Jacek Boruciński odebrał sta-
tuetkę z rąk wicemarszałka Marka Bogusławskiego. Dziękując za to zaszczytne 
wyróżnienie stwierdził iż jest to nagroda dla wszystkich pracowników. To oni 
przyczynili się do budowania marki zakładu i jej promowania.

Gratulacje i podziękowania, w umieniu samorządu Gminy Sędziszów złożyli 
Burmistrz Wacław Szarek, Sekretarz Małgorzata Muzoł i Skarbnik Gminy Ane-
ta Gryc. Życzymy kolejnych sukcesów i działań wspierających rozwój naszej 
Gminy.

MM

Dotacja dla Gminy
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18 lipca w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach Burmistrz Wac-
ław Szarek otrzymał promesę na kwotę 
25.600 zł za duże zaangażowanie miesz-
kańców oraz Urzędu w realizację progra-
mu „Czyste Powietrze”. W Województwie 
Świętokrzyskim takie wyróżnienie otrzy-
mały 32 świętokrzyskie samorządy ze 102 
gmin w regionie gdzie realizowany jest 
program.

Gmina Sędziszów wyróżniona 

To duże wyróżnie-
nie dla naszej gminy. To 
zasługa zarówno miesz-
kańców naszej gminy, 
rosnącej świadomości 
ekologicznej, jak i punk-
tu konsultacyjno – infor-
macyjnego działającego 
w urzędzie. 

Ranking dla najbar-
dziej aktywnych gmin 
wdrażających program 
„Czyste Powietrze” 
obejmował okres od 1 
kwietnia 2021 do 31 
marca bieżącego roku. 
Ocenianym wskaźni-
kiem była ilość złożo-
nych wniosków, na wy-
mianę przestarzałych 
kotłów na ekologiczne 
źródła ciepła oraz kom-

Rusza budowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Przemysłowej

Informujemy, że od 20 czerwca 2022 roku planowane jest rozpoczęcie ro-
bót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 
ulicy Przemysłowej w Sędziszowie.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną wytyczenia geodezyjne 
trasy sieci kanalizacyjnej. Częściowo prace będą wykonywane na dział-
kach prywatnych. Prosimy o udostępnienie Wykonawcy Firmie REM-WOD 
KIELCE SP. Z O.O. SP. K. UL. LEGNICKA 28, 25-324 KIELCE na czas bu-
dowy działek w pasie objętym robotami. Podczas prac mogą wystąpić chwi-
lowe utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów. Zakończenie całego zakresu 
robót planowane jest do 18 stycznia 2023 roku.

Zaczynamy kolejne inwestycje
Umowy z Firmą Wojtrans na przebudowę ulic: 

Partyzantów, Bąkowska i Piaskowa podpisane! War-
tość ok 3,3 mln zł., w tym dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych 2,5 mln 
zł. ZACZYNAMY

pleksowe ocieplenie budynków jedno-
rodzinnych, w stosunku do wszystkich 
budynków jednorodzinnych w gminie. 
Gmina Sędziszów uzyskała wskaźnik o 
wartości 3,76 % z liczbą 127 złożonych 
wniosków.

Jako samorząd gminy dziękujemy 
mieszkańcom, że podejmują Działania 
zmierzające do poprawy efektywno-
ści energetycznej domów i zachęcamy 
kolejnych do wymiany przestarzałych 
kotłów spalających węgiel i inne paliwa 
stałe na ekologiczne źródła ciepła oraz 
ocieplania budynków jednorodzinnych 
– z wykorzystaniem dotacji z programu 
„Czyste Powietrze”. Warto dodać, że od 
15.07.2022 r. istnieje możliwości otrzy-
mania środków finansowych jeszcze 
przed rozpoczęciem remontu. Prefinan-
sowanie wynosi do 50% kosztów całej 
inwestycji w termomodernizację domu 
i wymianę źródeł ciepła.
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W dniu 16.07.2022 r. po raz pierwszy 
odbył się Turniej Sołectw Gminy Sędzi-
szów, który zorganizował Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Sędziszowie. W zawodach 
wystartowało 5 sołectw: Szałas, Tarnawa, 
Swaryszów, Czekaj-Krzelów i Mstyczów. 
Zaplanowanych było 11 konkurencji, nie-
stety z powodu niesprzyjającej pogody 
zostało rozegranych tylko 7. Zwycięzcą 
turnieju było sołectwo Tarnawa, II miej-
sce zajęło sołectwo Szałas, III – sołectwo 
Swaryszów, IV – sołectwo Mstyczów, na 
końcu uplasowało się sołectwo Czekaj 
– Krzelów. Burmistrz Sędziszowa – Pan 
Wacław Szarek wręczył sołtysom pucha-
ry i dyplomy. Na wszystkich zawodników 

Turniej Sołectw Gminy Sędziszów
biorących udział w turnieju czekała gril-
lowana kiełbaska. Poza turniejem, jako 
impreza towarzysząca, odbywał się pik-
nik rodzinny, podczas którego dla dzieci 
za darmo była wata cukrowa, popcorn, 
które przygotowywały panie ze Stowarzy-
szenia Osiedla Sady, a także dmuchańce, 
które zasponsorowało Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Sędziszowa. Na scenie 
wystąpił DJ No Name TM i Mati Disco 
Show. Patronat honorowy nad naszymi 
imprezami objął Burmistrz Sędziszowa.  
Dziękujemy wszystkim za udział i obec-
ność. Liczymy, że kolejny Turniej Sołectw 
wzbudzi większe zainteresowanie, i że po-
goda będzie nam sprzyjała.

W dniu 25.06.2022 r. w ramach obchodów 
Dni Sędziszowa odbył się po raz pierwszy Tur-
niej Zakładów Pracy.

Do walki o zwycięstwo stanęły dwie dru-
żyny:
1. Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.,
2. RENMAR Wylęg i Hodowla Drobiu.

Zawody rozpoczęły się konkurencją pod 
nazwą toczenie jaja. Każda konkurencja przed 

rozpoczęciem była dokładnie objaśniana przez 
Dyrektora OSiR – Krzysztofa Chmaruka. Obie 
drużyny prowadziły zaciętą walkę do samego 
końca, nie brakowało ani śmiechu ani drobnych 
„uszczypliwości”. Rozgrywka zakończyła się 
remisem, więc konieczna była dogrywka, w 
której ostatecznie zwyciężyła drużyna REN-
MAR. Obu drużynom kibicowały rodziny i 
współpracownicy.

Zabawa była przednia i liczymy, że pierw-
sze lody zostały przełamane, więc do kolejnych 

     Kolejne inwestycje 
Podpisanie umowy z Gminą Sędzi-

szów na przebudowę drogi do gruntów 
rolnych i leśnych w Przełaju Cze-
pieckim. Przyznane środki to kwota 
22.000,00 zł. Dziękujemy Zarządowi 
Województwa z podpisującymi umo-
wę Marszałkowi Andrzejowi Bętkow-
skiemu i Członkowi Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Markowi 
Jońca.

Turniej zakładów pracy zawodów zgłosi się więcej zakładów pracy.
Obie drużyny otrzymały z rąk Burmistrza 

Sędziszowa – Pana Wacława Szarka puchary i 
dyplomy. Po ciężkich zmaganiach na zawodni-
ków czekał posiłek regeneracyjny.

Organizatorem Turnieju Zakładów Pracy 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, 
a patronat nad Turniejem objął Burmistrz Sę-
dziszowa.

Dziękujemy Panu Dariuszowi Juszczykowi 
za sędziowanie rozgrywek.
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Na tle wiosną przystrojonych chat 
wiejskich odbył się 29-go maja siedemna-
sty Świętokrzyski Jarmark Agroturystycz-
ny. Aż dziw ilu amatorów tradycji zebrało 
się w Tokarni w ową pogodną niedzielę.

Niezwykły gwar ożywił uśpiony na 
co dzień podkielecki skansen. W cyklicz-

ną już imprezę wdarła się naturalna cie-
kawość nie tylko tego co nowego ma do 
zaoferowania nasz region ale również tego 
co było kiedyś, tego czegoś niezapomnia-
nego, naszego i tradycyjnego, podanego w 
świeżej otoczce koloru, zapachu i smaku. 
Dobrego smaku. Niezmienną popularnoś-

cią zajmowały zwiedzających jak zawsze 
dawne sprzęty, zabawki, ubiory zebrane w 
Muzeum Wsi Kieleckiej pamiętające kie-
dysiejsze życie, zajęcia i zwyczaje. Na ich 
tle wielu wystawców prezentowało swoje 
talenty i ich owoce. Największym zainte-
resowaniem cieszyła się jednak kuchnia.  
Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 
z kilkunastu gmin naszego regionu sta-
rały się na wyścigi przyciągnąć zgłod-
niałego nagle turystę, widza i uczestnika 
niedzielnego widowiska. Czym? Oczy-
wiście michą! „Micha pełna kolorów” 
zwał się bowiem konkurs kulinarny, któ-
ry odbył się jako impreza towarzysząca 
Jarmarkowi. Wzięły w niej udział najbar-
dziej ambitne panie i gospodynie nasze-
go województwa. Do samego wieczora  
nie umilkł śmiech, muzyka i dobra zaba-
wa. 

Wśród prezentowanych przysmaków 
można było znaleźć chyba wszystko. Aro-
matyczne zupy i gulasze. Kasze i mięso 
pod każdą postacią. Warzywa i sosy, a także 
bezmierne bogactwo świeżości i słodkości.  
A ponieważ była pełnia wiosny nie zabra-
kło w dekoracjach stoisk wonnych kwia-
tów i kolorowych owoców. Barwnie, swoj-
sko i dostatnio. 

Z gminy Sędziszów wystartowały do 
zawodów Sikoreczki z Krzcięcic kusząc 
uczestników Jarmarku „Różyczkami na 
czerwonym dywanie”. Konia z rzędem 
temu, kto zgadnie jakiego rodzaju potrawą 
były smakowite różyczki. Za prezentowa-
ne z niezwykłą umiejętnością i smakiem 
danie Panie otrzymały Nagrodę Specjalną 
będącą uznaniem ich talentu kulinarnego 
przez Pana Michała Markowicza – jednego  
z najpopularniejszych szefów kuchni 
naszego regionu, wieloletniego organi-
zatora i jurora konkursów kulinarnych 
oraz Pana Tadeusza Sikory – dyrekto-
ra Muzeum Wsi Kieleckiej, którzy po 
rozdaniu nagród szybciutko wrócili  
do naszych gospodyń na przepyszne piero-
gi.. ups. Po prostu moc przyciągania, wy-
tworność podania i niezapomniany smak 
krzcięcickich różyczek. Palce lizać!

Naszym Paniom bardzo serdecznie 
gratulujemy sukcesu!

„Cudze chwalicie swego nie znacie”- 
pod takim hasłem na Bazie TKR odbyła 
się Biesiada Seniorów. Tym razem bawio-
no się po świętokrzysku. Był to magiczny 
wieczór, pełen tańca i śpiewu . Było to 
spotkanie międzypokoleniowe , ponieważ 
obok seniorów bawili się również członko-
wie ich rodzin. Podczas biesiady odbyły się 
też konkursy z nagrodami min. lot na miot-
le z przeszkodami oraz na najbardziej sza-
lony kapelusz sędziszowskiej czarownicy. 
Konkurs wygrała najmłodsza uczestnicz-

Kolejna Biesiada Seniorów za nami
ka Zosia. Tradycyjnie już wybrany został 
Król oraz Królowa Balu. Zostali nimi: pani 
Halina oraz pan Michał . Gwiazdą wieczo-
ru był zespół Kredens Band, a muzycznie 
imprezę rozkręcał DJ Discorolka. Podczas 
imprezy z seniorami spotkał się młodszy 
aspirant Grzegorz Knapik z KP Sędziszów, 
który mówił o sytuacjach w których senio-
rzy mogą stać się ofiarami przestępstw. 
Pogadanka odbyła się w ramach wakacyj-
nej akcji ,, Bezpieczny Senior”.

E.P-G

Relacja z konkursu kulinarnego „Micha pełna kolorów” 
(Muzeum Wsi Kieleckiej, Tokarnia, 29.05.2022r.)
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Na scenie przed Wojewódzkim Domem Kultury w 
Kielcach odbył się w niedzielę 12 czerwca koncert laure-
atów 46. Buskich Spotkań z Folklorem, który zgromadził 
artystów ludowych z całego regionu świętokrzyskiego. 

Nagrody i wyróżnienia odebrali najlepsi z nich – naj-
wyżej ocenieni spośród 130 zespołów, wokalistów i in-
strumentalistów.

W kategorii SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW 
o specjalności SKRZYPCE:

I miejsce zajął - Edward Gola z Sędziszowa
W kategorii KAPEL LUDOWYCH:
I miejsce - Kapela Edwarda Goli z Sędziszowa
To bardzo duży sukces oraz piękna promocja miasta 

i gminy Sędziszów.
Nagrodę wręczył Burmistrz Sędziszowa Wacław 

Szarek.
W koncercie uczestniczyli również Przewodniczący 

Rady Miejskiej Adam Mysiara oraz Sekretarz Gminy 
Małgorzata Muzoł.

Kapeli gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
MM

I turnus półkolonii dobiegł końca, dwa 
tygodnie minęły nie wiadomo kiedy, ale 
wspomnienia zostają było aktywnie, na 
sportowo z elementami edukacji, były wy-
cieczki z historią w tle, było również pla-
żowanie i kąpiele na Bazie TKR Dzisiaj 
mieliśmy wyjątkowego gościa, podczas 
grillowania odwiedził nas Burmistrz Sędzi-
szowa Pan Wacław Szarek, który wręczył 
wszystkim obecnym dzieciom dyplomy za 
udział w „aktywnych półkoloniach” 

Buskie Spotkania 
z Folklorem

Półkolonie 
w Sędziszowie
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wego parowozu przybliżył dzieciom 
August Pardała, emerytowany naczel-
nik parowozowni. W ramach rajdu pie-
szego szlakiem zabytkowych miejsc 
Sędziszowa, który zaplanowany zo-
stał na pierwszy dzień półkolonii dzie-
ci m.in. odwiedziły kościół Św. Piotra 
i Pawła o którym opowiedział im ks. 
proboszcz Edward Giemza. Następnie 
przeszły przed Pomnik ,,Spalonych”, 
o którym uczestnikom półkolonii opo-
wiedziała Renata Gądek, kierownik 
Biblioteki Publicznej SCK. Pierwszy 
dzień wakacyjnej przygody zakończył 
się wspólnym grilowaniem na Bazie 
TKR. Drugiego dnia dzieci wyjechały 
do Krzelowa, gdzie odwiedziły Hodow-
lę Ryb Słodkowodnych oraz Alpaki. 
Wycieczka w Krzelowie zakończyła 
się piknikiem na świeżym powietrzu. 
Trzeciego dnia odbyły się konkursy i 
rozgrywki sportowe, natomiast czwar-
tego dnia dzieci malowały wspólny 
obraz. Wakacyjną akcję ,,Przygoda 
bez smartfona” zakończyła wspólna 
zabawa z animatorem.

Aktywny, kreatywny i pełen atrak-
cji tydzień wakacji dla dzieci polskich 
i ukraińskich odbywał się w ramach 
programu grantowego ,,Wakacyjna Ak-
tywAKCJA”, który finansowany był ze 
środków Fundacji Polskiego Funduszu 
Rozwoju. W półkoloniach udział wzięło 
30 dzieci. ,,Przygoda bez smartfona” 
rozpoczęła się pogadanką na temat 
bezpiecznego zachowania na drodze, 
którą poprowadził mł. aspirant Piotr 
Krempic. Historię kolei oraz zabytko-

Chcielibyśmy podziękować wszyst-
kim tym, którzy pomogli zrealizować nam 
nasze zamierzenia i uatrakcyjnić zajęcia 
dla dzieci 

Szczególne podziękowania dla wy-
chowawców: Darka Juszczyka, Krystia-
na Rokickiego i Kuby Cabana za opiekę, 
troskę, wyobraźnię i kreatywność w or-
ganizowaniu ciekawych zajęć. Dziękuje-
my ratownikom medycznym za pokaz i 
szkolenie z pierwszej pomocy, dziękuje-
my OSP KSRG Sędziszów za poświęcony 
czas i pokazy dla dzieci i dziękujemy Panu 
Robertowi Capiga za uświadomienie dzie-
ciom jakie niebezpieczeństwo niesie ze 
sobą spożywanie alkoholu i innych uży-
wek. Dziękujemy też wszystkim dzieciom 
za ich radość życia, ciekawość, szczerość i 
aktywność To był super czas udanych wa-
kacji Kochani

Od 18 do 22 lipca w SCK 
odbywała się wakacyjna akcja 

,,Przygoda bez smartfona”
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Dnia 25.05.2022 r. na hali sportowej OSiR 
w Sędziszowie odbyła się „I Gminna Olim-
piada Przedszkolaków”, której pomysłodaw-
cą była pani Anna Skóra. Olimpiada została 
przygotowana przez z-cę dyrektor przedszko-
la p. Agnieszkę Gacek oraz nauczycielkę p. 
Annę Szczęśniak. W sportowych zmaganiach 
zorganizowanych przez nasze przedszkole, 
pod honorowym patronatem Birmistrza Sę-
dziszowa Wacława Szarek i dyrektora OSiR 
w Sędziszowie Krzysztofa Chmaruk, wzięło 
udział 50 zawodników z przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych znajdujących się na tere-
nie miasta i gminy Sędziszów. Celem niniej-
szej olimpiady było propagowanie zdrowego 
stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu, 

Sport to zdrowie, każdy przedszkolak Ci to powie
rozwijanie sprawności fizycznej oraz odpor-
ności psychicznej dzieci. Przedszkolaki miały 
okazję do tworzenia atmosfery współpracy 
w zespole, integrowania się z rówieśnikami 
oraz poznawania zasad fair play. Jeszcze raz 
gratulujemy każdemu uczestnikowi olimpia-
dy. Dzieci z wielkim zaangażowaniem repre-
zentowały swoje przedszkola w tegorocznych 
zawodach 

I miejsce w tegorocznej olimpiadzie zdobył 
Odział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Św. Floriana w Sędziszowie. 

II miejsce zdobyło Niepubliczne Przed-
szkole „Z Uśmiechem” w Tarnawie, 

III miejsce zajęły nasze przedszkolaki na-
tomiast wyróżnienia trafiły do dzielnych za-

wodników z Niepublicznego Przedszkola „Z 
Uśmiechem” w Krzcięcicach i Niepublicznego 
Przedszkola „Z Uśmiechem” w Mstyczowie. 
W nagrodę za uczestnictwo w olimpiadzie dla 
dzieci zostały przewidziane nagrody - medal 
dla każdego uczestnika oraz dyplom lub wy-
różnienie dla swojego przedszkola. Za zajęcie 
I, II i III miejsca dzieci zdobyły piłkę dla swo-
jego przedszkola. 

Dziękujemy opiekunom za przygotowanie 
dzieci do olimpiady, dziekujemy każdemu, kto 
umożliwili nam realizację niniejszego przed-
sięwziecia - dyrektorowi OSiR w Sędziszowie 
Krzysztofowi Chmaruk, Burmistrzowi Sędzi-
szowa Wacławowi Szarek, naszej wspaniałej 
Radzie Rodziców Przedszkola Samorządo-
wego w Sędziszowie, Piekarni „Marek” Lidia 
Biedronka oraz p. Krystianowi Rokickiemu i p. 
Urszuli Piątek.

Już po raz ósmy w niedziele 19 czerwca 
2022 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sę-
dziszowie odbył się IX 8 – godzinny Maraton 
Pływacki „Pływaj z OSiR-em” zorganizowany 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszo-
wie, pod patronatem Burmistrza Sędziszowa 
Wacława Szarka. 

Celem maratonu było popularyzowanie 
pływania na długich dystansach, propagowanie 
sportu rekreacyjnego i pływackiego oraz pro-
mocja zdrowego trybu życia.

W trakcie maratonu pływackiego każdy z 
uczestników mógł w chwili odpoczynku poczę-
stować się kawą, herbatą i ciasteczkami, zrege-
nerować siły do dalszego konkurowania.

Dla zawodników przygotowane zostały na-
grody:

Puchary Burmistrza Sędziszowa Wacława 
Szarka za przepłynięcie najdłuższej odległości 
w kategorii kobiet za pierwsze trzy miejsca.

Puchary Burmistrza Sędziszowa Wacława 
Szarka za przepłynięcie najdłuższej odległości 
w kategorii mężczyzn, również za trzy pierw-
sze miejsca.

Puchar Dyrektora OSiR Pana Krzysztofa 
Chmaruka dla najmłodszego uczestnika.

Puchar Dyrektora OSiR Pana Krzysztofa 
Chmaruka dla najstarszego uczestnika.

Dla wszystkich uczestników – pamiątkowe 
medale i dyplomy.

Końcowe rezultaty przedstawiały się na-
stępująco:

Najdłuższy dystans wśród kobiet poko-
nały:

IX 8 – godzinny Maraton Pływacki „Pływaj z OSiR-em”

I miejsce – Karolina Kowalska -18000 m
II miejsce – Edyta Barańska – 8900 m
III miejsce – Sofia Palii – 6250 m

Najdłuższy dystans wśród mężczyzn po-
konali:
I miejsce ex aequo
Piotr Gołębiowski – 15000 m
Mykyta Ushkanenko – 15000 m
II miejsce – Aleksander Zagmiński – 13000 m 
III miejsce – Kamil Ćwiertnia – 12100 m

Najmłodszym uczestnikiem IX 8-godzin-
nego maratonu pływackiego była: Valeria 
Hryhorenko

Najstarszym uczestnikiem IX 8-godzin-
nego maratonu pływackiego była: Alicja 

Gardiew
Puchary, dyplomy i pamiątkowe meda-

le wręczył w imieniu Burmistrza Sędziszowa 
Pana Wacława Szarka dyrektor Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Sędziszowie Pan Krzysztof 
Chmaruk.

Cieszymy się, że IX 8 – godzinny Mara-
ton Pływacki wzbudził duże zainteresowanie, 
łącznie przepłynęliśmy dystans 129400 m a 
więc pobiliśmy ubiegłoroczny dystans o ponad 
39000 m.

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy 
przez osiem godzin z ogromną determinacją 
pokonywali kolejne metry i kilometry. 

Wielkie brawa i podziękowania dla wszyst-
kich uczestników maratonu, kibiców oraz dla 
tych, którzy nie mogli zostać na ceremonii wrę-
czenia pucharów, medali i dyplomów.

Krzysztof Chmaruk
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27 maja Świętokrzyskie Stowarzy-
szenie Hodowców Królików Rasowych 
i Drobnego Inwentarza świętowało Jubi-
leusz 10-lecia. Zostało wpisane do KRS 15 
maja 2012 roku i od tej pory odnotowuje 
bardzo intensywny rozwój. To związek 
pasjonatów podtrzymujących wieloletnią 
tradycję, współpracujących z innymi Sto-
warzyszeniami Hodowców Królików w 
Polsce i za granicą. Zrzesza ponad 200 nu-
merów zarejestrowanych hodowli z woje-
wództwa świętokrzyskiego oraz 7 innych 
województw. Wspólnie z Targami Kielce 
jest organizatorem Świętokrzyskiej Wy-
stawy Królików w Kielcach, będącej naj-
większą tego typu wystawą w Polsce. 

Hodowcy potrafią nie tylko znako-
micie pracować ale też odpoczywać, pie-
lęgnować relacje i snuć kolejne wspólne 

Rel. Q-bas

Strażacy 
z Gniewięcina 

na rzecz środowiska
Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewię-

cinie w 2022 roku, została beneficjentem 
środków finansowych pochodzących z bu-
dżetu Powiatu Jędrzejowskiego w ramach 
realizacji „Programu Odnowy, Aktywiza-
cji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskie-
go”. Z pozyskanego grantu zostały zaku-
pione stoły i ławki do sali konferencyjnej 
OSP Gniewięcin

Efektem realizacji wyżej podanego 
zadania jest doposażenie sali konferen-
cyjnej w remizie OSP w dodatkowe trzy 
stoły i sześć ławek. Zapewniło to zwięk-
szenie ilości miejsc siedzących i stanowi 
dużą pomoc oraz ułatwienie dla Stowarzy-
szenia przy organizacji okolicznościowych 
imprez, spotkań, szkoleń, zebrań wszyst-
kich organizacji działających w sołectwie. 
Przyczyniło się to do podwyższenia ich 
jakości, prestiżu i zapewnia odpowiedni 
standard w zakresie wyposażenia obiektu 
użyteczności publicznej. Poprzez organi-
zację spotkań i okolicznościowych imprez 
dla społeczności lokalnej zwiększona zo-
stanie atrakcyjność naszej miejscowości. 
Zadanie zapewnia zwiększenie atrakcyj-
ności Powiatu jako społeczności lokal-
nej, otwartej na potrzeby mieszkańców, 
współdziałanie wszystkich podmiotów 
życia społecznego i ekonomicznego oraz 
promocję potencjału gospodarczego, kul-
turowego i krajoznawczego Powiatu, który 
jest dla nas „Małą Ojczyzną”

Dodajmy, iż środki pozyskane z „Pro-
gramu Odnowy Aktywizacji i Estetyza-
cji Powiatu Jędrzejowskiego”. wyniosły 
5.000 złotych. A wkład własny OSP to 600 
złotych

Rezultaty osiągnięte w trakcie rea-

lizacji zadania zapewnią jego trwałość 
poprzez wykorzystanie ich w dalszych 
latach działania Stowarzyszenia, który-
mi jest wspieranie prowadzenia świetlicy 
wiejskiej oraz realizacja działań na rzecz 
bezpieczeństwa ładu i czystości sołectwa, 
organizowanie wszelkich form edukacji 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, 
wymian, konferencji i doradztwa, w tym 
doradztwa rolniczego, organizowanie akcji 
charytatywnych, festynów, aukcji, koncer-
tów i wystaw i szeroko rozumiana działal-
ność kulturalna, w tym działania na rzecz 

zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, 
tradycji, obyczajów i dóbr kultury.

„Cieszymy się że dla potrzeb naszej 
jednostki ale również dla innych organi-
zacji działających w środowisku naszej 
wsi mogliśmy zakupić ławy i stoły. Było to 
możliwe dzięki przyznaniu nam środków z 
„Programu Odnowy, Aktywizacji i Estety-
zacji Powiatu Jędrzejowskiego”. Starając 
się o środki, taki mieliśmy cel ich zakupu, 
aby służyły naszej społeczności we wszel-
kich imprezach, spotkaniach czy zebra-
niach i szkoleniach. - powiedział Marcin 
Rokicki – Prezes OSP.

Organizacje pozarządowe działają
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marzenia. Jubileusz 10- lecia był do tego 
znakomitą okazją.

Piękna sala hotelu Magnat zgromadzi-
ła licznie przybyłych gości. Miałam przy-
jemność być jednym z nich, co pozwoliło 
mi poczuć przyjazną atmosferę spotkania. 
Prezes Stowarzyszenia Sylwester Klimek 
w towarzystwie swojej uroczej małżonki 
witali przybyłych gości, w śród których 
znaleźli się m.in. Starosta Jędrzejowski 
Paweł Faryna, Dyrektor Świętokrzyskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Modliszewicach Jerzy Pośpiech, Urszula 
Kołodziejczyk i Bartłomiej Terlecki repre-
zentujący Targi Kielce, Członek Zarządu 
Krajowego Związku Hodowców Królików 
Igor Łukasiewicz, sędzia rzeczoznawca 
ds. oceny królików, autor wzorca Klewin 
Włodzimierz, Prezesi związków hodow-
ców Okręgu Kielce, Małopolski, Podla-
sia, Ziemi Wieluńskiej, Lubelszczyzny, 
Województwa Łódzkiego, sołtys wsi Kli-
montówek Anna Bonarska i wielu innych 
znamienitych gości.

Były podziękowania za współpracę dla 
hodowców, sędziów, partnerów, z który-
mi przez 10 lat Stowarzyszenie budowało 

wspaniałe relacje, rozwijało pasje 
oraz podnosiło jakość organizo-
wanych wystaw. Za szczególny 
wkład w rozwój Stowarzyszenia 
i udział w wystawach odznacze-
nia otrzymali:

Brązowe: Adam Gołda, Syl-
wester Pawlik, Kazimierz Rosi-
cki, Mateusz Pustelnik, Edyta, 
Piotr i Mateusz Bernacki, Karo-
lina i Marcin Pacek

Srebrne: Radosław Gębura, 
Tomasz Górka, Krzysztof Bąba, 
Piotr Szary, Bartłomiej Pięta, 
Grzegorz Brzozowski

Złote: Michał Ofiara, Sylwe-
ster Klimek 

Nie zabrakło podziękowań 
dla małżonek za cierpliwość i 
wyrozumiałość. 

Podziękowanie za współ-
pracę otrzymał także Burmistrz 
Sędziszowa Wacław Szarek oraz 
Sekretarz Gminy Małgorzata 
Muzoł.

Życzymy kolejnych dobrych 
lat.

3 czerwca plac przed blokiem nr 3 
na osiedlu Sady rozbrzmiewał radosnym 
dziecięcym śmiechem Zorganizowany 
przez Fundacje Dea Salus festyn z oka-
zji Dnia Dziecka zgromadził bardzo dużo 

dzieci, tych ma-
łych i tych tro-
chę starszych. 
Wszyscy świet-
nie się bawili, 
korzystając z 
licznie oferowa-
nych atrakcji. 
Organizatorzy 
sprostali ocze-
kiwaniom a tort 

oraz odśpiewane 100 lat było dla wszyst-
kich miłą niespodzianką. Dzień Dziecka 
odbył się pod patronatem honorowym: 
Pana Michała Cieślaka – Posła na Sejm 
RP, Pana Pawła Faryny – Starosty Jędrze-
jowskiego oraz Pana Wacława Szarka 
– Burmistrza Sędziszowa. Prezes Funda-
cji radna Rady Miejskiej Sędziszów Bo-
żena Wójcik podziękowała licznej grupie 
sponsorów za wsparcie organizacji dzie-
cięcego święta.

Fundacja 
Dea Salus 

– Dzieciom 
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W dniu 28 maja 2022 Stowarzyszenie Osiedla Sady zorganizowało jed-
nodniową wycieczkę po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

Program obejmował zwiedzanie urokliwego Ojcowskiego Parku Na-
rodowego, zwiedzanie Jaskini Łokietka, wędrówkę szlakiem Warowni Ju-
rajskich a także Doliną Prądnika, obok Góry Zamkowej z widokiem na 
pozostałości Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie.

Grupa przeszła także szlakiem wokół Zamku w Pieskowej Skale z po-
dejściem do Maczugi Herkulesa .

Wyjazd dzięki uprzejmości strażaków z Borszowic zakończono w tam-
tejszej remizie strażackiej, gdzie przy grilu i muzyce w miłej atmosferze 
grupa podsumowała udany wyjazd.

Mamy nadzieje że wspólnie spędzony czas przypadł wszystkim uczest-
nikom do gustu i stanie się bodźcem do kolejnych wspólnych wyjazdów na 
które serdecznie zapraszamy.

Stowarzyszenie Osiedla\Sady, planuje bowiem już kolejny wyjazd in-
tegracyjny we wrześniu bieżącego roku, w celu zwiedzania Zakopanego i 
okolic.

30 maja w siedzibie Fundacji Miśka 
Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” w Ję-
drzejowie odbyło się uroczyste spotkanie z 
okazji przypadającego właśnie w tym dniu, 
jubileuszu 10-lecia powstania fundacji.

10 lat Fundacji W wydarzeniu uczestniczyli między in-
nymi: twórcy fundacji, jej liczni przyjaciele 
- przedstawiciele samorządów i różnych in-
stytucji, osoby wspierające i korzystające z 
pomocy jakiej od dekady udziela fundacja.

Prezes Fundacji Miśka Zdziśka, Dariusz 
Lisowski podczas wydarzenia nie krył wzru-
szenia i emocji związanych z jubileuszem:

- Ten okres to fantastyczne chwile obfi-
tujące w uśmiech, radość, szczęście naszych 
fantastycznych podopiecznych, którym 
udało się pomóc, a tym samym podarować 
wspólnie z państwem i mieszkańcami woje-
wództwa świętokrzyskiego błękitny promyk 
nadziei - mówił między innymi prezes Da-
riusz Lisowski.

Wycieczka Stowarzyszenia Osiedla Sady

,,Jest taki kraj…”, to tytuł koncertu, 
który odbył się dzięki dofinansowaniu z In-
stytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. 
Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Pa-
derewskiego w ramach Funduszu Patriotycz-
nego – edycja Niepodległość po polsku. Na 
scenie wystąpił zespół Camerata z Krakowa 
w składzie: Wiesław Murzański – gitara ba-
sowa, Kazimierz Chludek – saksofony, Łu-
kasz Sobczyk – perkusja i Jerzy Kluzowicz 
– pianino oraz soliści Teatru Rozrywki w 
Chorzowie: Wioleta Malchar i Daniel Ce-
bula-Orynicz. Koncert poprowadził Jacek 
Wojciechowski – aktor Teatru Ludowego 
w Krakowie, który przeniósł publiczność w 
historyczną podróż począwszy od czasów 
rycerskich, aż po współczesność. Ze sce-
ny popłynęły piękne, patriotyczne melodie 
i dźwięki, które niejednokrotnie pomagały 
przetrwać zmagania i trudy wojenne, a także 
napawały optymizmem i zagrzewały do wal-
ki. Artyści wykonali znane Polakom utwory: 

,,Ojczyznę”; ,,Dumę rycer-
ską”; ,,W stepie szerokim”; 
,,Dumkę na dwa serca”; 
,,Krakowiaka Kościuszki”; 
,,Bywaj dziewczę zdro-
we”; ,,Dziś idę walczyć, 
mamo”; ,,Sanitariuszkę 
Małgorzatkę”; ,,Orła bia-
łego”, ,,Czerwone maki na 
Monte Cassino”; ,,Różę i 
bez”; ,,Biały krzyż”; ,,Ko-
cham wolność”; ,,Mury” 
i ,,Jest takie miejsce”. Nie 
zabrakło oczywiście le-
gionowych pieśni: ,,O mój 
rozmarynie”; ,,Białe róże”; 
,,Wojenko, wojenko”; ,,Nie 
masz nad żołnierza”; ,,Pio-
senka o Belinie”,; ,,Przybyli 
ułani” czy ,,My pierwsza brygada”. Kon-
cert był okazją do spojrzenia w przeszłość, 
rozbudzenia uśpionych wspomnień, a czę-
sto również powrotem do lat dziecinnych i 
młodzieńczych, do czasów walki o wolną 

Polskę. Publiczność zgromadzona na sali wi-
dowiskowej aktywnie włączała się w śpiew 
co dowiodło, że patriotycznego ducha można 
obudzić zawsze.

D.G-S.

Koncert „Jest taki kraj”
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Wystawa ,,TALENTY 2022” do-
tarła do WDK w Kielcach. Na wysta-
wie zaprezentowane zostały prace 12 
młodych, utalentowanych twórców z 
miasta i gminy Sędziszów. W sumie 
zostało pokazanych prawie 90 prac. 
M.in. malarstwo, rysunek, grafika i 
fotografia. Na wystawę swoje pra-
ce udostępnili: Anna Chyla, Magda 
Kalicińska, Oliwia Karnia, Emilia 
Kasperek, Maja Klęk, Patrycja Kuś-
towska, Dominik Mokosiej, Krzysz-
tof Mrówka, Mirusia Mrówka, Maja 
Nahajczuk, Wiktoria Trela, Oliwia 
Walczak. Wernisaż wystawy ,, TA-
LENTY 2022” w Sali Kominkowej 
WDK swoim śpiewem uświetniły: 
Hania Brożek i Laura Wierzbowicz 
- laureatki wielu festiwali piosenki. 
brawa dla uzdolnionej młodzieży

Sędziszowskie młode talenty z wystawą w Kielcach 

Poranne spotkanie 

Pytał się grzecznie 
sąsiad sąsiada  

co mu dolega, czyli wysiada”?
Odpowiedź brzmiała:
trzymam się zdrowo 

o czym pan myśli 
– działa wzorowo”!

 
Trele 

W wierszu rozpisane są 
na inne świergoty 

Tylko ptaki są w pełni uczciwe
Tu dotknął, tam musnął ziewnął 

szeroko i usnął

Niedzielne popołudnie 19. czerwca 
w Samorządowym Centrum Kultury im. 
Jana Pawła II w Sędziszowie to dzień ob-
fitujący we wspaniałe wydarzenia.

Pierwszym z nich było uroczyste ot-
warcie wystawy Ottona Grynkiewicza 
– artysty malarza, poety, człowieka wiel-
kiego talentu, charyzmy i oddania swoim 
pasjom. Na wystawie zaprezentowano 25 
prac, które powstały zarówno w latach 
sześdziesiątych ubiegłego wieku, jak i 
kilka lat temu. Wśród nich znalazły się: 
akwarele, tempery i oleje. Dla samego ar-

Wspieramy 
lokalną kulturę!

tysty to wyjątkowa chwila. I choć takich 
spotkań ma na swoim koncie mnóstwo, to 
jednak w środowisku lokalnym czuje się 
najlepiej, a słowa wdzięczności, szacun-
ku i uznania, które popłynęły nie tylko od 
Jolanty Wiekiery – dyrektor SCK w Sę-
dziszowie, Wacława Szarka – burmistrza 
Sędziszowa, Mariana Rumina – historyka 
sztuki oraz byłego dyrektora biura wystaw 
artystycznych w Kielcach, Małgorzaty 
Krawiec, która podziękowała w imieniu 
starosty jędrzejowskiego Pawła Faryny, 
Krzysztofa Nowaka – artysty plastyka z 
Wodzisławia oraz Zbigniewa Kasprzaka – 
artysty plastyka z Jędrzejowa i grona wier-
nych przyjaciół, wywołały niemałe wzru-
szenie, uśmiech i radość. Wystawę można 
podziwiać w sali wielofunkcyjnej SCK w 

Sędziszowie do 30 czerwca.
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24 czerwca 2022r. na terenie Żłobka Samorządo-
wego ,, Kraina Maluszka”, odbył się Piknik Rodzinny 
połączony z zakończeniem roku szkolnego i pożegna-
niem starszaków kończących przygodę z naszą pla-
cówką. Pogoda dopisała, dzięki czemu rodziny mogły 
oddać się wspólnym zabawom i mile spędzić czas w 
gronie znajomych oraz skorzystać z atrakcji przygo-
towanych specjalnie dla nich. Rodzinne spotkanie 
rozpoczęło się powitaniem gości przez Panią dyrektor 
żłobka Mariolę Domańską. Następnie dzieci z grupy 
starszaków zaprezentowały swoje umiejętności a tak-
że otrzymały pamiątkowe dyplomy, albumy i plecacz-
ki.W godzinach dopołudniowych wspólnie ze swoimi 
opiekunkami dzieci posadziły drzewo, które uwieczni 
ich pobyt w placówce . A potem odbyła się zabawa na 
całego. Nie dało się nie zauważyć, że miłym akcen-
tem pikniku stanowiły wspólne zabawy dzieci z ich 
rodzicami pod okiem instruktorki „ZUMBY”. Dzieci 
bawiły się również na dmuchanych zjeżdżalniach, a 
także korzystały z oferty stoisk z artystycznym ma-
lowaniem twarzy (dziękujemy Pani Dominice) oraz 
popcornem i watą cukrową.Dużym powodzeniem 
cieszyła się również przejażdźka na koniku hucul-
skim. Każdy mógł również skorzystać z fotobudki, 
gdzie pod okiem P.Justyny zostały zrobione przepięk-
ne zdjęcia. W żłobkowej gastronomi, powodzeniem 
cieszyły się kiełbaski z grilla , które przygotował dla 
nas Pan Sebastian. Dużym powodzeniem cieszyła się 
grochówka podarowana przez Pana Bartosza Prusek 
z Baru Dworcowego. Nie zabrakło też przepysznego 
ciasta, mufinek i babeczek, które zostały przygotowa-
ne przez nasze kochane mamusie, za co im serdecznie 
dziękujemy. Przyjemnie było obserwować aktywny 
udział dorosłych w świecie dziecka. Te chwile, ugrun-
towują nas dorosłych, w przekonaniu, że warto po-
święcić czas, energię dla dobra dzieci, ich radości i 
uśmiechu. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację imprezy , a także na-
szym darczyńcom.Wierzymy, że za rok piknik będzie 
równie udany!

Piknik w żłobku

W sobotę 18 czerwca grupa dzieci z 
Ukrainy wraz z opiekunami odwiedziła Pa-
canów. Wycieczka rozpoczęła się podróżą 
przez bajkowy świat Koziołka Matołka w 
Europejskim Centrum Bajki. Dzieci miały 
okazję przejść przez bajkową bramę Paca-
nowa, która wprowadza w świat niezwy-
kłych przygód różnych bohaterów baśni, 
legend oraz bajek. 

W tym magicznym zakątku, dzieci 
mogły zobaczyć ziarnko grochu spod 20 
materacy, maszynę do robienia piegów 
Pana Kleksa, przejechać się bajkowym 
pociągiem, a nawet wyruszyć nim w kos-
mos albo zanurkować, posłuchać historii 
opowiadanych przez kwiaty konwalii w 
magicznym ogrodzie, poczuć bicie serca 
smoka, a na koniec obejrzeć bajkę Przy-
gody Koziołka Matołka. Lecz nie koniec 
to było atrakcji. Po pysznym obiadku, 
którym posilili się nasi wycieczkowicze 
w „Bistro u Koziołka”, dzieci i ich opie-
kunowie przeszli do zewnętrznego kom-
pleksu, którą była Akademia Bajki. Na jej 
terenie można było skorzystać ze wszyst-

Wycieczka do Pacanowa kich atrakcji, które oferuje. Były to między 
innymi Ogród Komiksów, Ogród Bajek i 
Baśni a także Ogród Legend. Dzieci miały 
do dyspozycji plac zabaw, park linowy oraz 
mini ZOO. Jednak w tak słoneczny dzień, 
największą atrakcją cieszyły się fontanny 
na terenie obiektu. Radości i zabawy przy 
nich nie było końca. 

W drodze powrotnej w Busku- Zdroju 
wycieczka odwiedziła Tężnię Solankową, 

z której malownicze widoki zachwyciły 
odwiedzających. Był również czas na lody 
i wypoczynek w parku zdrojowym, pośród 
parkowej zieleni dzieci miały czas na za-
bawy w nowoczesnym palcu zabaw poło-
żonym przy fontannie.

Dzieci były szczęśliwe, że choć na 
chwilę mogły przenieść się w bajkowy 
świat, spędzić czas na zwiedzaniu oraz za-
bawie. Patrycja Poczęta
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Najlepsi 
uczniowie 
nagrodzeni

Tradycyjnie, pod koniec roku szkolne-
go najlepsi uczniowie z terenu Gminy Sę-
dziszów odebrali od Burmistrza Sędziszo-
wa Wacława Sarka stypendia gratulacje i 
nagrody za wybitne osiągnięcia, wzorowe 
zachowanie i wysokie średnie ocen. 

Spotkanie rozpoczęły dzieci z przed-
szkola samorządowego w Sędziszowie 
wykonując piosenkę „Czas rozwinąć 
skrzydła”

Uroczystość odbyła się w Samorządo-
wym Centrum im. Jana Pawła II. Zapro-
szonych gości powitał gospodarz spotka-
nia Burmistrz Sędziszowa Wacław Sza-
rek, który wyraził swoja radość z tego że 
po raz kolejny może wręczyć nagrody i 
pogratulować najzdolniejszym uczniom. 
Przez rozdaniem nagród dla najlepszych 
uczniów Naczelnik Wydziału Oświaty 
Marta Jędrzejczyk Różycka podziękowa-
ła nauczycielom uczniom oraz rodzicom 
za całoroczną pracę i zaangażowanie oraz 
przypomniała jak ważne jest tworzenie do-
brego klimatu w szkole. Następnie głos w 
imieniu Dyrektorów i nauczycieli zabrał 
Dyrektor ZSO w Sędziszowie Pan Krzysz-
tof Trela, który również podziękował za 
dobrą współpracę wszystkim i życzył 
owocnego wypoczynku.

Stypendia Burmistrza w kwocie 800,00 
zł otrzymali: Jakub Wasik ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w ZSO Sędziszów, Adam 
Wójcik ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Sędziszowie, Sebastian Bassa ze Szkoły 
Podstawowej w Pawłowicach 

W tym roku po raz pierwszy zostały 
przyznane specjalne nagrody Burmistrza 
Sędziszowa dla naszych najmłodszych 
podopiecznych i tak ze Żłobka Samorzą-
dowego „Kraina Maluszka„ nagrodę 
otrzymał: Wojciech Wolski – „weteran 
żłobkowy” uczęszczał do niego 2 lata i 6 
miesięcy. Tam postawił swoje pierwsze 
kroki i rozwinął umiejętności mówienia. 

Z Przedszkola Samorządowego w Sę-

dziszowie nagrodę otrzymała Lena Bąk. 
Dziewczynka jest w grupie 5 – latków i 
już ma na swoim koncie wybitne osiągnię-
cia plastyczne, jest kreatywna, pomysłowa 
i bierze aktywny udział w zżyciu przed-
szkola. 

Nagrodami Burmistrza Sędziszowa 
uhonorowani zostali następujący ucznio-
wie:

Liceum Ogólnokształcące - ZSO w 
Sędziszowie: Alicja Cieślińska, Justyna 
Konieczna, Weronika Domańska, Patrycja 
Konieczna

Zespół Szkół w Sędziszowie: Anna 
Chyla, Łukasz Bratek

Zespół Szkół - Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Krzelowie: Bartosz Brożek, 
Kacper Bernaś

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędzi-
szowie – ZSO w Sędziszowie: Antonina 
Capek, Marta Górnikowska, Laura Wierz-
bowicz, Natalia Piasecka, Hanna Brożek, 
Kinga Stec, Maja Skiba, Ruszkiewicz Ju-
lia, Martyna Maciąg, Zuzanna Stradom-
ska, Jakub Habior, Zuzanna Zasada

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędzi-
szowie: Karol Krzysztofik, Zuzanna 
Wójcik, Katarzyna Cieślińska, Mateusz 
Wolański, Maja Młynarska, Emilia Ku-
bica, Natalia Szota, Kacper Walancik

Szkoła Podstawowa w Pawłowi-
cach: Klaudia Kowalska, Milena Smorąg, 
Krystian Latko, Patrycja Bugajska, Zofia 
Wierzbicka, Aleksandra Gryń

Szkoła Podstawowa w Mstyczowie: 
Anna Dylowska, Anna Hajdas

Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach: 
Kamila Górnikowska, Alicja Seredyka

Szkoła Podstawowa w Tarnawie: 
Lena Zajchowska, Julia Czekaj

Fundacja z Uśmiechem” w Kielcach 
jako organ prowadzący szkoły podstawo-
we, ufundowała nagrody Prezesa Fundacji 
dla najlepszych uczniów .

Ze Szkoły Podstawowej we Mstyczo-
wie nagrodę otrzymali uczniowie: Gabrie-
la Ozga, Róża Cetera, Tomasz Równicki, 

SP w Tarnawie: Lena Zajchowska, Ali-
cja Marzycka, Patrycja Wieczorek

SP w Krzcięcicach: Maja Pierzchała, 
Zuzanna Poświat, Maja Olechno

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej 
atmosferze a zakończyło się słodkim po-
częstunkiem dla wszystkich zaproszonych 
Gości.

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.
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– Jego Ekscelencjo Księże Biskupie,
– Szanowni Kapłani wg godności i tytu-
łów,
– pogrążona w bólu Rodzino ś/p Ks. Pra-
łata Mariana,
– licznie zebrani parafianie,
– uczestnicy tej żałobnej uroczystości.

Jako środowisko gminy Sędziszów, 28 
czerwca 2020 roku, żegnaliśmy ks. Prała-
ta Mariana Haczyka, który przechodził na 
emeryturę, kończąc posługę kapłana i pro-
boszcza tej Parafii, pw. Św. Brata Alberta. 
W swojej mowie pożegnalnej mówił do 
zebranych „Ja Was nie zostawiam. Wrócę. 
Zostanę z Wami na zawsze. Tak postano-
wiłem”

Dzisiaj od tego wydarzenia mija pełne 
2 lata. Czas dopełnił dzieła życiowej drogi 
i otaczamy trumnę z Jego ciałem. Wrócił.

Trumna z doczesnymi szczątkami 
zmarłego stoi dokładnie w tym miejscu 
gdzie latami pełnił kapłańską posługę. 
Siłą wyobraźni, w tej chwili, widzimy go 
w murach tego Kościoła jako, pełnego ży-
cia i sił do działania. Jego postać zabiega-
na, doglądała wszystkiego po ojcowsku. 
Codzienną troską były dla Niego konfe-
sjonał, homilie, udzielane sakramenty czy 
spotkania z wiernymi. A teraz ten obraz 
– to już tylko złudzenie. Jego ciało zasty-
gło w bezruchu. Czas i choroba wykonały 
swoje żniwo – ludzkiej niemocy wobec 
śmierci, która zawsze przychodzi nie w 
porę. 

Wspominając dorobek życia ks. Ma-
riana, przypomina mi się scena z sienkie-
wiczowskiej powieści i słowa wygłoszone 

Ostatnie pożegnanie ks. Prałata Mariana Haczyka przez Burmistrza Sędziszowa

przy innej trumnie: Dla Boga, panie Wo-
łodyjowski! Larum grają! Wojna! A ty się 
nie zrywasz? Szabli nie chwytasz? ….

Inny to bohater i inne okoliczności 
– ale teraz chciałoby się zawołać: Ks. 
Prałacie Marianie dzwony dzwonią! Do 
Kościoła wzywają! A Ty przy ołtarzu nie 
stajesz? Posługi kapłańskiej nie czynisz? 
Próżno wołać. Odpowie nam cisza. Trudy 
ziemskiego życia za NIM. Jego ziemski 
czas pielgrzymowania zakończył się. Taki 
scenariusz życia przydzielił Mu Pan, a 
nam należy takim go przyjąć”

Nie sposób w kilku minutach i zda-
niach godnie rozważyć bogactwo 77 lat 
życia i 55 lat pracy kapłańskiej księdza 
prałata. Nie temu ma też służyć pogrze-
bowa refleksja. Jednak pozwólcie, że na 
niektóre kwestie zwrócę uwagę.

Pogrzeb Ks. Prałata Mariana uświada-
mia nam – jak wielką wartość mają słowa: 
„Żyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwa-
ły Ciebie”. Są one szczególnie wymowne 
wobec Jego posługi kapłana, wśród Nas. 
Dwa lata temu mówił: Zanim objąłem tu 
posługę, podjechałem wieczorem na miej-
sce dzisiejszego Kościoła. Był to pusty 
zaśmiecony i zachwaszczony plac. Pomy-
ślałem – Panie Boże – czy ja podołam. Po-
dołał. Postawione przez Boga przed Nim 
zadanie wypełnił.

Dostrzegamy i doceniamy dzieło Jego 
rąk. Jest ono widoczne wokół. Wystarczy 
by spojrzeć latami wstecz i ujrzeć w kolej-
nych obrazach: puste pole – sad, później 
długi foliowy tunel, kaplicę, cmentarz, a 
dalej fundamenty, mury i wieże Kościo-
ła, na koniec dzwony, wystrój świątyni i 
jej otoczenia. Wzniesione pomniki: Św. 
Jana Pawła II, błogosławionego Jerzego 
Popiełuszki, Św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej – wybrane i przemyślane w swoim 
przesłaniu dla tego środowiska i dzisiej-
szych czasów – jako współczesne posągi 
wiary. Upamiętnione ślady historii narodu 
w postaci pamiątkowych tablic. To kolej-
ne etapy życia – to owoce Jego pracy – to 
ślady które odcisnął na tej ziemi i które tu 
trwają w wymiarze materialnym – na teraz 
i dalszy wiekowy czas.

Jego posługa kapłana wychodziła na-
przeciwko potrzebom różnych środowisk:

– przez lata pełnił obowiązki kapelana 
kolejarzy, których pod swoimi skrzydłami 
jednoczył w modlitwie. Środowisko kole-
jarzy było mu szczególnie bliskie. Podkre-
ślał że Sędziszów to historycznie miasto 
kolejarzy.
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– podczas patriotyczno- religijnych 
uroczystości słyszeliśmy od Niego donio-
słe, piękne i ujmujące słowa o miłości do 
Ojczyzny, uczące jak być Polakiem i pa-
triotą

– pod Jego przewodnictwem jedno-
czyliśmy się na modlitwie Gminnej Dro-
gi Krzyżowej czy nabożeństwach ku czci 
Maryi z Fatimy

– z szerokimi kręgami wiernych podej-
mował trud pielgrzymowania do różnych 
miejsc uświęconych w wierze,

– pod Jego egidą gospodarza, gościn-
nie corocznie byli przyjmowani pielgrzy-
mi z Rzeszowa.

– tu gromadzili się corocznie małżon-
kowie świętujący 50 lecia Sakramentu 
Małżeństwa, których błogosławił i stawiał 
za przykład – jako godną do naśladowania 
ostoję polskiej rodziny w dzisiejszym cza-
sie kryzysu wartości rodzinnych.

– organizował koncerty z zaprasza-
niem gwiazd polskiej kultury i z naszymi 
miejscowymi artystami.

– był z nami, w chwilach radości, 
kiedy były oddawane do użytku dla spo-
łeczeństwa kolejne nowe inwestycje. Ota-
czał te dobra materialne swoją modlitwą 
i posługą ich poświęcenia, aby dobrze i 
bezpiecznie mam służyły.

– całym sobą angażował się w ży-
cie społeczności był z nami na różnych 
mniejszych czy większych uroczystoś-
ciach – naszej gminy, stając do sprawowa-
nia Eucharystii i głosząc okolicznościowe 
homilie

To tylko niektóre przykłady Jego 
związku ze środowiskiem mówiące o 
tym, że swoim działaniem jako kapłan 
powodował, że my jesteśmy Kościołem 
– a Kościół żyje w nas. Za wszelkie dobro 
jakie przez Jego ręce zaistniało w tym śro-
dowisku w imieniu samorządu gminy był 
uhonorowany medalem „ZASŁUŻONY 
DLA GMINY SĘDZISZÓW”.

Ś/p Ks. Prałat Marian Haczyk żył w 
naszym środowisku przez 40 lat, w tym 35 
lat, jako proboszcz Parafii Św. Brata Al-
berta. Z tego miejsca przez dwie kadencje 
z woli Biskupa pełnił funkcje Dziekana 
Dekanatu Sędziszowskiego. Rzadko spo-
tyka się proboszcza który byłby tak dłu-
go proboszczem w jednej parafii.Jest ona 
dziełem jego rąk, budował ją od „zera”, 
tak w sensie materii jak i w sensie ducho-
wym. Przez lata poznał każdy zakątek nie 
tylko parafii ale i gminy. Widział swoja 
posługę kapłana, który nie tylko naucza 
ale i napomina – jak ojciec, który właści-
wie pojmuje swoja rolę odpowiedzialno-
ści za wychowanie swoich dzieci. 

Ś.P. Księże Marianie!
Biblia mówi słowami: „Wszystko ma 

swój czas, i jest wyznaczona godzina na 
wszystkie sprawy pod niebem” Był czas 
początku i nastał czas pożegnania. Dzi-
siaj smutek pożegnania jest obecny w na-
szych sercach. ale jak mówi św. Paweł „W 
każdym położeniu dziękujcie, taka jest 
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie 
względem was”.

Pochylając się nad Twoja trumną w 
imieniu społeczności i samorządu Gminy 
Sędziszów = dziękuję Ci dzisiaj, za wszel-
kie dobro jakie przez twoją naukę i ręce 
spłynęło na naszą społeczność. Dziękuję 
za każdy czas wsłuchiwania się w kiero-
wany do nas przekaz nauki Chrystusa

Patrząc na Twoje pracowite kapłańskie 
życie, dostrzegamy pozostawione przez 
Ciebie dla Nas żyjących drogowskazy 
powinności wobec otaczającego świata. 
Drogowskazy nakierowane na miłość do 
bliźniego, poszanowanie ludzkiej god-
ności i budowanie lepszej przyszłości 
dla następnych pokoleń na bazie korzeni 
chrześcijaństwa. Będziemy je pielęgno-
wać. Księże Marianie, dziękujemy Ci za 
wszystko i dalej będziemy budować to co 
rozpocząłeś.

Święty Jan XXIII powiedział: „Życie 
jest trochę jak morska podróż. Wyjeżdża-
my, żegnając się i płacząc z powodu odda-
lenia od osób nam drogich, ale oto, kiedy 
przybijamy do drugiego brzegu, są inne 
osoby, które stoją już w porcie i na nas 
czekają”. Ty już tam dotarłeś do drugie-
go brzegu. My jesteśmy w drodze. Nasza 
wieloletnia przyjaźń i współpraca dzisiaj 
jest już historią, przechodzisz do niej jako 
pierwszy proboszcz i budowniczy tej para-
fii, co pośrednio przekłada się na budowę 
Naszego młodego miasta Sędziszowa.

Żadne słowa, choćby najpiękniejsze, 
nie wyrażą Naszej wdzięczności za dar 
Twojego kapłaństwa wśród Nas. W po-
dziękowaniu przynosimy – naszą Modli-
twę prośby o szczęście wieczne dla Twojej 
duszy. W naszych sercach będziemy Cię 
zawsze wspominać z głęboką wdzięcz-
nością.

Aby zwyczajem biblijnym zamknąć w 
ten sposób jak koło cykl Twojej ziemskiej 
pielgrzymki, przypomnę słowa proroka 
Izajasza: „Zaiste, podobnie jak ulewa i 
śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, 
dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej 
i nie zapewnią urodzaju…”. Wydaje się, 
że Pan Bóg uznał, iż to podlewanie Bożą 
nauką, do którego zatrudnił ks. Prałata już 
wystarczy, aby przyniosło spodziewane 
owoce.

Rodzinie, braciom w kapłaństwie i 
wszystkim, których ta śmierć napełniła 
bólem i smutkiem, składam w imieniu ca-
łej społeczności gminy Sędziszów, z głębi 
serca płynące wyrazy współczucia. Niech 
Pan, któremu całe życie w ludziach pokor-
nie służył ks. Marian, obdarzy Go wiecz-
nym pokojem. 

Ks. Marianie – Proboszczu, Dziekanie 
= „NON OMNIS MORIAM” znaczy „NIE 
WSZYSTEK UMARŁEŚ – żegnając cię, 
pragniemy powiedzieć że przyjaciele ni-
gdy nie odchodzą na zawsze. Pozostaniesz 
w naszej pamięci i sercach, bo byłeś nam 
bliski, byłeś JEDNYM nas. 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci”- to słowa 
noblistki Wiesławy Szymborskiej mocno 
wierzę w to, że będziemy Cię pamiętać i 
w niej będziesz żył wśród Nas.

 Spoczywaj w Bogu!
Burmistrz Sędziszowa 

Wacław Szarek
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Drugie półro-
cze już rozpo-
częte. Czter-
nastego lipca 
odbyła się 
w tym roku 
Sędziszowie 

piętnasta ak-
cja poboru krwi. 

Krwiodawcy w 
Sędziszowie tak dopasowują urlopy aby 
być na swojej zaplanowanej akcji, aby od-
dać krew. Chętnych do oddania krwi było 
79 osób. Zarejestrowanych zostało 75, 
a oddało krew 63 krwiodawców w ilości 
28.350 ml. W tym roku oddaliśmy w Sę-
dziszowie już 377.510 ml tego bezcenne-
go leku. Jak na pewno wiecie, latem spada 
ilość krwiodawców, przybywa wypadków. 
Na akcji zarejestrowało się również 11 po-
tencjalnych Dawców Szpiku. Możemy 
być dumni z siebie. Myślę że potencjal-
nych dawców szpiku nas będzie jeszcze 
więcej. Mamy już w klubie jednego dawcę 
szpiku, ale tysiące chorych nadal oczeku-
je na „brata bliźniaka”. Nie wszyscy mają 
takie szczęście, aby dostać szpik. Wiem że 
zawsze można na Was liczyć. Udowodnili-
ście to już nie jeden raz. Dziękuję i zapra-
szam na kolejne akcje.

WZ

Podsumowanie 
półrocza
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Burmistrz Sędziszowa
Światowy Związek Żołnierzy A. K. Koło w Sędziszowie

zapraszają na uroczystość patriotyczno-religijną
związaną z 78 rocznicą Egzekucji w Swaryszowie

która odbędzie się 

20 sierpnia 2022 roku o godz. 15:00
na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 17.08.1944 roku 

w Swaryszowie

1944
2022
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