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Doroczne
święto pieroga
w Będziemyślu

28 lica br. odbyła się kolejna edycja Święta Pieroga w Będziemyślu. Panie ze Stowarzyszenia 
„Grodzianki” zrobiły ponad 12 tysięcy pierogów, które zniknęły w błyskawicznym tempie. 
Gośćmi święta w Będziemyślu byli: wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Berna-
deta Frysztak, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, zastępca burmistrza 
Piotr Kapusta oraz etatowy członek zarządu powiatu Andrzej Bączkowski. 
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Inwestycje drogowe
Burmistrz rozpoczął spotkanie od infor-

macji związanych z drogami. w ostatnim 
czasie rozstrzygnięte zostały przetargi na 
budowę nawierzchni bitumicznych na po-
nad 3500  m bieżących dróg w gminie. Po 
przetargu koszt tych wszystkich inwestycji 
drogowych to ok. 621 tys. zł. - Będą to: droga 
wewnętrzna w Zagorzycach Górnych – 650 m, 
przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 
Boreczek Knieja – 300  m, przebudowa drogi 
wewnętrznej w  miejscowości Ruda – 640 m, 
w Zagorzycach dolnych – 210 m, w Szkodnej 
– 630 m, w  Czarnej Sędz. – blisko 200 m, 
w miejscowości Będziemyśl Dąbrowa – 265 m, 
przebudowa ul. Rolniczej na Osiedlu Borek 
Wielki – 500 m, Góra Ropczycka – 140 m – 
wymieniał burmistrz Kmieć.

Z kolei w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych gmina złożyła trzy wnioski na dofi-
nansowanie budowy, a Sędziszów Małopolski 
może liczyć na dofinansowanie w wysokości 
70 proc. kosztów kwalifikowalnych tych in-
westycji. - Największa z nich to ul. Space-
rowa wraz z odgałęzieniami, które połączą 
ulice Wspólną i Wesołą, której koszt według 
kosztorysów to 6,3 mln zł. Będzie to odcinek 
ponad 1300 m, ze ścieżkami rowerowymi, 
chodnikami, oświetleniem, z całą infrastruk-
turą podziemną, która jest niezbędna do roz-
woju w tej okolicy pod kątem mieszkalnictwa 
– mówił Bogusław Kmieć.

Drugą drogą jest połączenie ul. prof. Kota 
z ul. Jana Pawła II – przedłużenie ul. ks. Ma-
ciąga w kierunku zabudowań osiedla poniżej 
kościoła farnego. Zdaniem burmistrza to 
rozwiązanie komunikacyjne pozwoli zmniej-
szyć ruch w ścisłym centrum miasta. Wartość 

Briefing burmistrza Bogusława Kmiecia
16 lipca br. burmistrz Bogusław Kmieć zaprosił lokalne media na kolejny birefing, w trakcie którego 
poinformował o najważniejszych inwestycjach i wydarzeniach w gminie.

tej inwestycji to 450 tys. zł, a gmina stara się 
o 321 tys. zł dofinansowania.

Trzecią inwestycją drogową, na którą zło-
żony został wniosek na dofinansowanie jest 
ul. Solidarności. Wartość tej inwestycji to 
716 tys. zł, a dofinansowanie o jakie się stara 
gmina to ponad 0,5 mln zł. 

Skatepark i Skrzynczyna
Burmistrz poinformował także, że trwają 

prace przy skateparku i wszystko wskazuje na 
to, że będzie można z niego korzystać jeszcze 
w trakcie wakacji. 

Gmina planuje także odmulenie stawu Skrzyn-
czyna. Musi to być wykonane bez spuszcza-
nia wody, ponieważ staw nie ma naturalnego 

źródła zasilania wodą i nie udałoby się go 
później ponownie napełnić. Dodatkowo zło-
żony zostanie projekt w programie „Lider” na 
budowę infrastruktury przy tym stawie. - Pla-
nowana jest budowa fontanny pływającej, która 
będzie nie tylko ozdobą, ale jej zadaniem będzie 
też natlenianie wody w stawie. Chcemy ustawić 
ławki, kosze i wykonać elementy ścieżek dy-
daktycznych. Tematycznie będą one dotyczyć 
grzybów oraz fauny i flory stawu Skrzynczyna. 
A więc wypoczynek będzie połączony z eduka-
cją – tłumaczył burmistrz Kmieć.

Monitoring rynku 
W trakcie briefingu burmistrz poinfor-

mował również o poszerzeniu monitoringu 
rynku. Na budynku Warmetu została zamon-
towana kamera, która może obracać się we 
wszystkich kierunkach, można także przybli-
żać obraz i sterować nim. Wszystko po to, by 
zwiększyć bezpieczeństwo w centrum miasta. 
– Mieliśmy wiele sygnałów, że osoby, które 
przesiadują na ławeczkach i piją tutaj alkohol, 
są uciążliwi dla innych mieszkańców. Teraz 
całe planty z przodu Ratusza są objęte okiem 
kamery, której obraz będzie dostępny także 
dla policji, w razie takiej potrzeby – wyjaśniał 
burmistrz Bogusław Kmieć.

Obroty ze sprzedaży alkoholu w gminie
Na koniec briefingu burmistrz podał 

informacje dotyczące obrotów ze sprzedaży 
alkoholu w całej gminie. Wynika z nich, że 
w sklepach na terenie miasta i gminy na alko-
hol w roku 2018 wydano 16 778 870 zł, z cze-
go na piwo 8 608 899 zł, na wino 949833 zł, na 
alkohol wysokoprocentowy 7 220 138 zł. Po-
równując do lat poprzednich wydatki wzrosły 
w porównaniu do roku 2017 o 1,131 mln zł, 
a w porównaniu do roku 2015 to kwota więk-
sza o ok. 3 mln zł. 
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Pierwsza w Polsce ciepłownia geotermalna wykorzystująca naj-
nowocześniejsze technologie powstanie w Sędziszowie Małopol-

skim? Podczas seminarium, które odbyło się 18 lipca br. naukowcy 
z Polskiej Geotermalnej Asocjacji przekonywali, że jest to bardzo 
realne. Prof. Jacek Zimny udowadniał podczas konferencji doty-
czącej zasobów geotermalnych naszego miasta, że jest to ogromna 
szansa rozwoju całej gminy. Według badań ciepłownia geotermalna 
o mocy 5 megawatów może w 100 % pokryć zapotrzebowanie miasta 
na ciepło. 
W trakcie spotkania podpisano również list intencyjny będący począt-
kiem współpracy gminy z Polską Geotermalną Asocjacją. Współpraca 
ta ma umożliwić jak najszybsze opracowanie dokumentacji i składanie 
wniosków o dofinansowanie, gdyż koszt takiej inwestycji to 40 mln zł, 
z czego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej można pozyskać do 80 % dofinansowania.

Geotermia przyszłością Sędziszowa Małopolskiego

Był tort, szampan, gratulacje i możliwość zdobycia autografu mistrza. Tak 11 lipca 
br. mieszkańcy Sędziszowa Młp. witali Łukasza Różańskiego, pięściarza z Czar-

nej Sędziszowskiej, który kilka dni wcześniej, 6 lipca, wygrał walkę z Izu Ugonohem 
i został zawodowym mistrzem Polski w wadze ciężkiej. Przy tej okazji burmistrz Bo-
gusław Kmieć wręczył Łukaszowi nagrodę, jaką sędziszowski samorząd przyznaje 
sportowcom za szczególne osiągnięcia. 

Gratulacje
dla Łukasza Różańskiego
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8 sierpnia 2019 r. o godz. 20 fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśni-
czy zajechał przed remizę OSP Sędziszów Małopolski. Zakup został sfinansowa-

ny ze środków Gminy Sędziszów Małopolski, Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Pojazd witali strażacy okolicznych jednostek oraz mieszkańcy gminy, a  tak-
że burmistrz Bogusław Kmieć, wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego 
Bernadeta Frysztak oraz przewodniczący rady miejskiej Marek Pająk. Uroczystości 
towarzyszył piknik strażacki i dzień otwarty w jednostce.

Powitanie nowego samochodu
OSP Sędziszów Młp.
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10 lipca br. najzdolniejsza młodzież z naszej gminy otrzymała stypendia przyznawane od 4 lat przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskie-
go. 49 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski odebrało za wyniki w nauce, osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 
sportowej i artystycznej oraz promujące naszą gminę. Stypendystom gratulowali burmistrz Bogusław Kmieć, wicestarosta Bernadeta 
Frysztak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pająk. Uroczystość uświetniła Aleksandra Pieja, uczennica sędziszowskiego liceum 
oraz odtwórczyni głównej roli w musicalu „Madame Butterfly”.

Najzdolniejsi nagrodzeni
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Gmina Sędziszów Małopolski zrealizowała zadanie pn. „Sędziszowska Telewizja Kultu-
ralna”, które zostało dofinansowane w ramach PROGRAMU Infrastruktura domów 

kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach zadania pozyskano dodatkową przestrzeń na potrzeby prowadzenia działalności 
telewizyjnej przez MGOK. Wyremontowane zostały pomieszczenia starego mieszkania służ-
bowego, które do tej pory nie było wykorzystywane. Obecnie pomieszczenia te pełnią funkcję 
studia telewizyjnego wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym.
Pomieszczenia, które do tej pory zajmowała telewizja miejska zostały z kolei przeznaczone na 
rozwijanie działalności kulturalnej m.in. utworzenie biblioteki repertuarowej, utworzenie klu-
bu miłośników poezji, organizowanie warsztatów poetyckich. Ponadto pomieszczenia te będą 
również wykorzystywane przez działające w MGOK zespoły w celach przeprowadzania prób. 
Realizacja zadania pozwoliła uatrakcyjnić ofertę programową dostępną w MGOK.

Nazwa zadania: Sędziszowska Telewizja Kulturalna.
Okres realizacji zadania: 01.06.2018 r. – 30.08.2019 r.
Całkowity koszt zadania: 435 424,91 zł.
Dofinansowanie: 188 819,27 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

Sędziszowska Telewizja Kulturalna
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XXIX Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopol-
skiego uświetniło otwarcie nowo powstałego 
budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie 
w  Zagorzycach Dolnych. Zwycięzcą pucharu 
była drużyna Lechii Sędziszów Małopolski, która 
pokonała w finale drużynę Piasta Wolica Piasko-
wa 3:0. W meczu o III miejsce Sokół Krzywa po-
konał Plon Klęczany 6:2. Najlepszym strzelcem 
turnieju z 10 bramkami na koncie został zawod-
nik Sokoła Krzywa Tomasz Łyko. 

Finał Pucharu Burmistrza i otwarcie
budynku sportowego w Zagorzycach Dolnych



Biuletyn Sęsziszowski nr 5 (253) czerwiec 2019 9

Na 91 kilometrze - przed sędziszowskim ratuszem - umiejscowiony był lotny finisz 5 etapu 30. 
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Kolarze przejechali 
przez nasze miasto 6 lipca br. tuż po godz. 12. Jak zwykle kibicowali im mieszkańcy, którzy zgro-
madzili się wzdłuż trasy przejazdu. 

Lotny finisz 30 Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego
„Solidarności” i Olimpijczyków
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„Gimnastyka paluszkowa” i „Edukacja matematyczna” to kluczowe 
hasła szkoleń w jakich w czerwcu wzięła udział kadra Publicznego 
Przedszkola nr 1 w Sędziszowie Małopolskim z Oddziałem przy ul. 
Legionów Polskich. Wśród szkoleniowców znalazły się znane pol-
skie nazwiska z dziedziny edukacji przedszkolnej: Ewa Zielińska 
–edukator świetny metodyk i praktyk, współautorka programów 
edukacyjnych, publikacji dla nauczycieli i rodziców, oraz Małgo-
rzata Koc - doradca metodyczny, aktywny nauczyciel wychowania 
przedszkolnego z wieloletnim stażem, doświadczona trenerka pro-
gramu „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyka Paluszkowa”.
Szkolenia tego typu wiążą się ze sporymi nakładami finansowymi. 
Stąd inicjatywa dyrektora placówki, pani Krystyny Surman, która na-
pisała i złożyła wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach 
- dotyczący dokształcenia kadry. Cykl warsztatów został dofinansowa-
ny z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w oparciu o priorytet nr 1 tj. 
wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych 
w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. Łączna 
wartość projektu wyniosła – 8800 zł z czego 80% zostało dofinansowa-
ne ze środków KFS a wkład własny wyniósł 20%.
Szkolenia obejmowały dwa bloki tematyczne. Pierwszym z nich była 
„Gimnastyka paluszkowa a rozwój umiejętności motorycznych i ję-
zykowych dziecka” który poprowadziła Małgorzata Koc.Warsztat do-
tyczył doskonalenia poszczególnych czynności ruchowych u dzieci 
i  nabywania przez nich zręczności,wyrabiania szybkości, zwinności 
i wytrzymałości. Nauczyciele poznali różnego rodzaju gry i zabawy 
rozgrzewające,rozciągające, wzmacniające i relaksujące palce i dło-
nie. Zdobyli wiedzę o sposobach skupiania uwagi dzieci, metodach 

Wiedza podstawą kompetencji

oceny gotowości szkolnej przy wykorzystaniu testów sprawdzających 
zdolności motoryczne i koordynację wzrokowo – ruchową. Przyswoili 
wiadomości dotyczące pracy w parach, oraz korzyści jakie przynosi 
ona w trakcie kolejnych etapów rozwoju.
Drugi blok szkolenia obejmował „Edukację matematyczną w wieku 
przedszkolnym wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej” 
i Ewy Zielińskiej. Podczas trzydniowych warsztatów nauczyciele zapo-
znali się z metodyką prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi od 
3 do 7 roku. Zgłębili wiedzę dotyczącą przyczyn trudności w uczeniu 
się matematyki, poznania schematu własnego ciała, orientacji prze-
strzennej, rytmów i rytmicznej organizacji czasu oraz liczenia. Oprócz 
teorii nie mogło zabraknąć praktyki. Nauczyciele wzięli udział w za-
jęciach pokazowych z udziałem dzieci, które poprowadziła pani Ewa. 
Na własne oczy mogli zobaczyć jak ważne w edukacji matematycznej 
są osobiste doświadczenia dzieci, stanowiące poniekąd budulec, z któ-
rego tworzą  one pojęcia i umiejętności, rozwijają myślenie i hartują 
odporność. 
Udział w powyższych szkoleniach to świetny czas na uzupełnienie 
swoich wiadomości, zastrzyk wiedzy oraz świeże spojrzenie na wy-
żej wymienione zagadnienia. Dzięki prowadzącym, które cieszą się 
autorytetem a z wychowaniem przedszkolnym są za pan brat, udział 
w warsztatach przyczyni się z pewnością do zmiany rzeczywistości 
przedszkolnej w zakresie wspomagania rozwoju umysłowego dzieci, 
zwłaszcza w edukacji matematycznej. 

Sabina Gibała, Agnieszka Niedźwiedź
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Dzieci malowały swoje wyobrażenie wakacji wykorzystując do 
tego parking domu kultury. Z propozycji malowania kredą na 

kostce brukowej, która wpisuje się w akcje wakacje, skorzystało po-
nad 20 dzieci. Najczęściej za temat swojej pracy wybierały bezludną 
wyspę. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Fot. TV Sędziszów

Parking malowany kredą

W programie tegorocznej akcji wakacje w z domem kultury była 
nauka dawnych zabaw ludowych dla dzieci. Zajęcia prowa-

dziła kierownik artystyczny ZPiT „Rochy”, Krystyna Szczerbiak. 
Do zabaw przygrywał jej muzyk, Paweł Pasela. Tradycyjne zabawy 
ludowe najczęściej wywodziły się ze starych obrzędów, zwyczajów 
i nawiązywały do wydarzeń historycznych. Opierały się głównie na 
naśladownictwie. Z czasem wzbogacono je o nowe elementy twórcze 
i rekwizyty. Dawniej w zabawach uczestniczyli wszyscy mieszkańcy 
wsi- dorośli, dzieci i młodzież. Z czasem stały się one domeną tych 
najmłodszych.

Fot. Tv Sędziszów

ZABAWY LUDOWE
DLA DZIECI
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N WELE
P LSKIE

Scena przed
sędziszowskim ratuszem

godz. 10.00
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17 lipca br. punktualnie o godz. 14 sto koszulek sędziszowskich trafiło w ręce mieszkańców, 
którzy teraz mogą wziąć udział konkursie. Trzeba zabrać ze sobą koszulkę na wakacje, zrobić 
zdjęcie i umieścić w poście na profilu „Sędziszów Małopolski w świecie”. Dla chętnych koszulki 
dostępne są w sprzedaży: na stadionie miejskim w MOSiRze oraz restauracji Stary Dworzec.

Koszulki rozdane!

Do końca września 2019 roku bę-
dzie trwał konkurs fotograficzny, 

którym głównym tematem jest sędzi-
szowska koszulka. Koszulkę trzeba 
zabrać ze sobą na wakacje, w jakikol-
wiek zakątek Polski i świata, zrobić 
w niej zdjęcie w koszulce, a następnie 
umieścić w poście na profilu Sędziszów 
Małopolski w świecie Konkurs trwa do 
końca września, zdjęcia oceni komisja 
konkursowa, która wybierze najcie-
kawsze fotografie. Na autorów najlep-
szych zdjęć czekają atrakcyjne nagro-
dy. Podsumowaniem konkursu będzie 
wystawa fotografii w podziemiach 
Ratusza. Szczegóły na stronie interne-
towej www.sedziszow-mlp.pl i profilu 
Sędziszów Małopolski w świecie

Zabierz
sędziszowską 
koszulkę
w świat!
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Organizatorzy pikniku z okazji 
Dni Zagorzyc Górnych 2019 

przerwali imprezę przez nagłą 
zmianę pogody. Ale na szczęście 
tylko na chwilę. Nie poddali się. 
Wkrótce wznowili lokalne święto 
nad którym patronat objęła ko-
lorowa tęcza. W trakcie imprezy 
prowadzone były gry i zabawy dla 
dzieci, odbyło się losowanie nagród 
i można było posłuchać miejsco-
wych artystów. Gwiazdą wieczoru 
był zespół disco polo „Megustar”. 
Na koniec zorganizowano zabawę 
pod gwiazdami. Do tańca przygry-
wał zespół „Pasjans”. Fot. M. Idzik

Piknik w Zagorzycach Górnych



„A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą 
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą”.
( A. Mickiewicz )

 Opisane przez Wieszcza polne grusze bezpowrotnie zniknęły 
z naszego krajobrazu. Nie ścinane przez człowieka, rosły zwykle 
na granicach – nawet ponad 200 lat. Według dawnych przekonań 
ich zniszczenie mogło sprowadzić na sprawcę pasmo groźnych 
nieszczęść. W jesieni odwdzięczały się ludziom ulęgałkami, które 
gospodynie skrzętnie zamieniały na pożyteczne suszki. 
 Wiejska dzieciarnia również gustowała w niewielkich , trochę 
cierpkich owocach. Dzikie grusze, nazywane niegdyś kruszami, 
zawędrowały też do wiejskich sadów. W pańskich ogrodach rosły 
szlachetne odmiany, ale tylko te dziko rosnące posiadały niezwy-
kłą , czarodziejską moc. Nasi przodkowie wierzyli, że jeśli jesie-
nią ponownie pojawią się na nich kwiaty, wówczas umrze ten ze 
współmałżonków , który pierwszy zobaczy owo zjawisko . W po-
bliżu chat chętnie sadzono drzewka wiśniowe. Posiadały bowiem 
one zdolność odpędzania uroków i zapobiegania skutkom „ złych 
oczu”. Guślarze zalecali picie wywaru z odpowiednio pociętych ga-
łązek wiśni, co miało zagwarantować dobre zdrowie i odporność 
na wszelkie siły nieczyste. Przy gotowaniu mikstury towarzyszyły 
stosowne zaklęcia . Kiedy osobie starszej przyśniła się kwitnąca 
wiśnia, był to nieomylny znak, że daną osobę czeka jeszcze długie 
życie. Wybierający się w drogę powinni się zaopatrzyć w wiśniową 
laskę. Wówczas podróż przebiegnie spokojnie , bez nieprzyjem-
nych niespodzianek – złodzieje i złe licho będą się trzymały z da-
leka. Dawniej uważano, iż dym wydobywający się z wiśniowej fajki 
skutecznie „ leczy duszę”. Aby owoce człowiekowi nie zaszkodziły, 
nie powinien opadłych zbierać z ziemi przed Świętem Matki Bo-
skiej Jagodnej ( 2 lipca). Zawsze doceniano smakowe walory owo-
ców czereśni, nazywanej trześnią. Te najdawniejsze miały barwę 
ciemnoczerwoną , stąd ich drugie określenie : czarne wiśnie. Jasno 
zabarwione  wyhodowano dopiero w XVIII w. Trudno uwierzyć, 
ale pełną wdzięku czereśnię również traktowano jako drzewo zło-
wróżbne. Jeśli w jesieni ponownie zakwitła, w niedługim czasie 
zmarło dziecko z pobliskiego domu. W dawnych czasach wszystko 
co nietypowe  budziło lęk i niepokój. Obawy sprawiała zwłaszcza 
dzika czereśnia tzw. ptasia. Wylanie pod nią wody pochodzącej 
z kąpieli dzieci mogło  sprowadzić na nie jakieś paskudne choroby. 
Od wieków Polska słynęła z dużej ilości jabłoni nazywanych szcze-
pami. Szlachetne odmiany pojawiły się najpierw w sadach przy-
klasztornych, magnackich i szlacheckich. Przy chatkach ubogich 
wieśniaków widywano najczęściej pospolite płonki, rodzące niedu-
że, kwaśne jabłka. Przed zjedzeniem należało je dobrze obić, stąd 
zachowało się powiedzenie : zbić kogoś na kwaśne jabłko. Owoce te 
posiadały cudowne właściwości, jeśli trafiły do rąk dziewcząt i zo-
stały pokrojone na połówki. Kawaler obdarowany taką cząstką spo-
glądał na pannę łaskawym wzrokiem. Jabłka musiały pojawić się 
na podłaźniczkach, choinkach, w bukietach i wieńcach dożynko-
wych. Symbolizowały bowiem przyszły urodzaj i dostatek. Podob-
ne znaczenie miały jabłuszka umieszczone w rózgach weselnych. 
Dawniej w dniu św. Błażeja w kościołach święcono jabłka , aby 
później leczyć bolące gardła. Znachorzy również wykorzystywali 
te owoce w swoich praktykach  magicznych. W trosce o zdrowie 
drzew owocowych gospodarze w wieczór wigilijny wychodzili do 
sadów i obwiązywali pnie powrósłami. Dziewczęta natomiast cie-
szyły się, jeśli zakwitła gałązka ucięta w dniu św. Andrzeja. Zgodnie 

Czary w sadach

z wierzeniami zjawisko takie przepowiadało im szybkie zamęście. 
Na wiosnę drzewa nie powinny zakwitnąć zbyt wcześnie, nie tyl-
ko w obawie przed przymrozkami. Zdarzenie takie wróżyło rychłą 
śmierć osoby zdrowej i młodej. Ongiś bardzo ceniono owoce orze-
chów laskowych, dopóki  nie skosztowano włoskich . Ich zwolen-
nikiem był św. Jacek, który sprowadził te pożyteczne drzewka do 
Polski – tak powszechnie wierzono. Doświadczone mężatki radziły 
pannom, by przed ślubem zjadły ich jak najwięcej. Wtedy łatwiej 
im będzie wziąć przyszłych małżonków „pod pantofel”. W daw-
nych czasach często widywano orzechy włoskie rosnące tuż koło 
drzwi i ganków. W lecie dawały one potrzebny cień, odstraszały 
komary i złe duchy. Dość późno do wiejskich sadów  trafiły brzo-
skwinie , morele i morwy. Zjadanie tych smacznych owoców za-
pewniało pannom piękne liczka, którymi mogły czarować „świat”. 
Nie mogło zabraknąć pożytecznych śliw, występujących w różnych 
odmianach. Wiejskie opłotki porastały kolczaste lubaszki, jesienią 
obsypane smakowitymi, choć niewielkimi owocami. Mniej smacz-
ne i mniejsze pojawiały się na krzakach tarniny. Jeden z przesądów 
powiadał, że na grobach samobójców należy posadzić kolczaste 
drzewa i krzewy. Wówczas dusze nie będą straszyły żywych. Cier-
niowe gałązki rzucano na miejsca tragedii np. morderstw, aby już 
więcej zło nie dotknęło  miejscowych ludzi. 
 Dawniej polskie domostwa tonęły w gęstwinie drzew owoco-
wych. Nawet najbiedniejsi starali się posadzić kilka jakże potrzeb-
nych drzewek, będących źródłem owoców i ochroną przed różny-
mi groźnymi zjawiskami. 

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok. 
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6 lipca br. na stadionie w Ropczycach odbył się Piknik Wol-

ności i Solidarności, którego organizatorem był Zarząd NSZZ 

„Solidarność”, a partnerem była Gmina Sędziszów Małopolski. 

Podczas wydarzenia gminę reprezentował burmistrz Bogusław 

Kmieć, wystąpiła Paka Sędzisza, a na sędziszowskim stoisku 

można było spróbować orzeźwiającego wyciągu z pokrzywy 

oraz „Kaczki po klęczańsku”, potrawy przygotowanej przez 

KGW w Klęczanach. Danie będzie reprezentować Podkarpacie 

w ogólnopolskim finale konkursy „Bitwa Regionów”. Atrakcją 

był też konkurs grillowania dla vipów, który wygrał zastępca 

burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Piotr Kapusta, drugie 

miejsce zajął marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl, a trze-
cie starosta ropczycko-sędziszowski Witold Darłak. 

Piknik Wolności
i Solidarności


