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Kiermasz wielkanocny 2019

Ręcznie wykonane świąteczne ozdoby, pisanki, stroiki, palmy, a także hafty i wiele innych rzeczy można było kupić dzisiaj na 
wielkanocnym kiermaszu w Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Około 25-ciu wystawców z powiatu ropczycko-sędzi-

szowskiego prezentowało swoje prace. Po raz pierwszy na kiermaszu swoje rękodzieło sprzedawały osoby z Klubu Seniora. Kiermasze 
wielkanocne w sędziszowskim domu kultury organizowane są nieprzerwanie od blisko 20 lat. Fot. M.Idzik
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Maryla Rodowicz, Roksana Węgiel 
i  Jacek Kawalec, który wykona naj-

większe przeboje Joe Cockera to gwiazdy 
tegorocznej edycji festiwalu muzycznego 
Dino Top. Festiwal rozpocznie się 31 maja 
i potrwa dwa dni. 3 kwietnia br. w studiu 
TVP 3 Rzeszów odbyła się konferencja pra-
sowa dotycząca 3 edycji festiwalu Dino Top 
w Sędziszowie Małopolskim. Organizatorzy 
mówili o tegorocznych gwiazdach, konkur-
sie na interpretację piosenek i nowych miej-
scach, w których będą odbywać się koncerty. 
Na koniec partnerzy podpisali dokument 
potwierdzający współpracę przy organizacji 
przedsięwzięcia muzycznego.

 W tym roku festiwal odbędzie się w in-
nym miejscu. Nie jak poprzednio na stadionie 
miejskim, ale na Małym Rynku – nowym placu 
targowym. Tutaj, tyłem do torów kolejowych 
ustawiona będzie scena, natomiast cały plac 
przeznaczony będzie dla publiczności. 

Dino Top Festival 2019 zbliża się wielkimi krokami
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 14 marca br., podczas konferencji „Instrumenty 
wsparcia dla przedsiębiorców”, przedstawiciele Agen-
cji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
oraz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
mówili o możliwościach wsparcia, jakie czekają na 
przedsiębiorców. Informacji na ten temat wysłuchało 
50 przedsiębiorców z całego powiatu. 

 Zainteresowanych wsparciem w  ramach Polskiej 
Strefy Inwestycji (zwolnienie z podatku dochodowego) 
zapraszamy do kontaktu z Agencją Rozwoju Przemysłu 
S.A. Oddział w Mielcu - www.europark.arp.pl 

Mówili o możliwościach dla przedsiębiorców

12 marca br. w podziemiach sędziszowskie-
go ratusza odbył się konwent wójtów, bur-
mistrzów i starosty powiatu ropczycko-sę-
dziszowskiego. Włodarze gmin dyskutowali 
o  kosztach zagospodarowania odpadów, mo-
nitoringu przeciwpowodziowym oraz publicz-
nym transporcie zbiorowym.

Konwent wójtów, 
burmistrzów
i starosty
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Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego za-
prasza rodziców dzieci urodzonych w roku 

2018 oraz 2019 do odebrania pamiątkowych 
dyplomów oraz body. Są one do odebrania 
w Urzędzie Stanu Cywilnego (p. 10 w Ratuszu) 
w godzinach pracy urzędu.

Maksymilian Cyzio z Krzywej jest pierwszym dzieckiem urodzonym w 2019 
roku w naszej gminie. Urodził się 1 stycznia. 6 marca br. burmistrz Bogusław 

Kmieć odwiedził chłopca i jego rodziców, którym przekazał pamiątkowy dyplom dla 
Maksia oraz wyprawkę, kwiaty dla mamy i pamiątkowe gadżety Sędziszowa Mało-
polskiego.

    Maksiu był pierwszy
    w 2019 roku

Dyplomy dla nowo 
narodzonych dzieci
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Aż dwa koła gospodyń z naszej gminy 
zakwalifikowało się do II etapu kon-

kursu „Bitwa Regionów”. Z pierwszego 
miejsca Koło Gospodyń w Klęczanach 
i z 10. Koło Gospodyń Wiejskich „Moja 
Wolica Ługowa” z Sędziszowa Małopol-
skiego. 

 Bitwa Regionów to ogólnopolski kon-
kurs, w  którym reprezentacje kół przy-
gotowują regionalną potrawę w  oparciu 
o  własną recepturę i  rodzime produkty. 
W „Bitwie Regionów” biorą udział drużyny 
składające się z maksymalnie trzech osób. 
Konkurs jest przeprowadzany w  trzech 
etapach. Pierwszy to weryfikacja nadesła-
nych 784 zgłoszeń w  Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa. Drugi – przygotowa-
nie i prezentacja potrawy przez zakwalifi-
kowane zespoły podczas kulinarnego wy-
darzenia w każdym z województw. Zespół, 
który otrzyma największą liczbę punktów 
podczas eliminacji wojewódzkich, prze-
chodzi do finału. Najlepszych 16 drużyn 
z  całego kraju spotka się we wrześniu br. 
podczas Targów „Smaki Regionów” w Po-
znaniu. Na zwycięzców półfinałów i fina-
łów czekają atrakcyjne nagrody, a  najlep-
sze Koło zostanie uhonorowane Pucharem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od symbolicznego wbicia łopaty, w Sę-
dziszowie Małopolskim oficjalnie roz-

poczęła się budowa nowej drogi. Połączy 
wjazd do miasta z dawnej czwórki- czyli 
trasy 94 z rondem na osiedlu Kawęczyn na 
trasie do Kolbuszowej. Droga będzie omi-
jać wiadukt kolejowy, pod którym teraz 
mieszczą się ciężarówki tylko do 2,5 me-
tra wysokości. Inwestycja jest realizowana 
w  systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dlate-
go pierwszym etapem było opracowanie 
pełnej dokumentacji i uzyskanie pozwoleń. 
Będzie to najszybsza trasa z Rzeszowa do 
Kolbuszowej. Zapewni płynny przejazd 
przez Sędziszów Małopolski wszystkim ka-
tegoriom pojazdów. Wykonawcą wartej bli-
sko 7,5 mln złotych inwestycji jest Miejskie 
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszo-

Szkoła podstawowa w Boreczku wzbogaciła się o nowy sprzęt. 
Gospodarz gminy przekazał placówce urządzenia z mikropro-

jektu-„Sędziszów Małopolski-Cyfrowa Gmina”. Są to laptopy, 
oprogramowanie, szafa mobilna, router bezprzewodowy, projek-
tory multimedialne, ekrany projekcyjne, myszki komputerowe 

Nasze koła walczą w
„Bitwie Regionów”

Sprzęt z projektu dla uczniów w Boreczku

Ruszyły prace
nad drugim odcinkiem drogi

i torby. Wartość sprzętu to blisko 17 tysięcy złotych. Zakup współ-
finansowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych 
mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”, z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

M. Idzik

wie. Ponad 6,3 mln złotych pochodzi z fun-
duszy unijnych. Nową trasą pierwsi kierow-
cy najprawdopodobniej pojadą jesienią tego 
roku. Projekt realizowany jest w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020. Fot. M. Idzik
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8 marca 2019 r. na zaproszenie burmistrza Bogusława Kmiecia w sędziszowskim Domu Kultury spotkały się panie z kół gospodyń wiej-
skich, radne miejskie oraz panie, które zasiadają w Radzie Seniorów. Życzenia i kwiaty na ręce składali włodarze gminy i poseł Kazimierz 

Moskal, który jako prezent przygotował również…rajstopy. Burmistrz Kmieć wręczył także podziękowania kołom za ich pracę i zaangażo-
wanie w życie społeczne naszej gminy.

Fot. M. Idzik

Przedszkolaki z Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola św. Józefa w Sędziszowie Mało-
polskim 2 kwietnia br. odwiedziły sędziszowski ratusz w ramach obchodów Dnia Świado-

mości Autyzmu. Przyszły z niebieskimi balonikami, a burmistrzowi podarowały plakat wyko-
nany podczas zajęć w przedszkolu.

Róże, goździki i…rajstopy na Dzień Kobiet

Dzień świadomości
autyzmu
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Sprawdzali wiedzę pożarniczą
27 marca br. w Klęczanach odbyły się gminne 
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. 24 uczniów z gminy zmierzyło 
się z testami oraz wiedzą praktyczną z zakresu 
pożarnictwa. Troje najlepszych z każdej z ka-
tegorii weźmie udział w eliminacjach powia-
towych. W trakcie konkursu uczestnicy mo-
gli obejrzeć pokaz ratownictwa medycznego 
przygotowany przez OSP Klęczany. Nagrody 
wręczał zastępca burmistrza Sędziszowa Ma-

łopolskiego Piotr Kapusta oraz przewodniczący rady miejskiej Marek Pająk, a list oko-
licznościowy przesłał Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal. 

Kategoria klasy IV-VI

szkoły podstawowe 

1. Jakub Świerad 

2. Mateusz Moskwa 

3. Bartosz Surman 

4. Weronika Migała 

5. Aleksandra Kuc

Kategoria Klasy VII-VII

szkoły podstawowe i gimnazja 

1. Natalia Kiebała 

2. Karolina Marchlik 

3. Karolina Bryk 

4. Wioleta Sarama 

5. Maksymilian Wrona 
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 VII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Mało-
polskim odbyła się w dniu 22 marca 2019 r., w trak-
cie której podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2019 
nr IV/70/19  z dnia 25 stycznia 2019 r.

2. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski.

3. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w  zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości położonej Zagorzycach, oznaczonej 
jako działka nr 2739 za cenę wyższą niż ustalona 
w operacie szacunkowym.

5. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt w Gminie Sędziszów Małopolski na 
rok 2019.

6. Uchwała w sprawie ustalenia na terenie Sędziszo-
wa Małopolskiego Strefy Płatnego Parkowania oraz 
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych.

7. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzysta-
nie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych 
(parkingów) dla pojazdów samochodowych przy 
ul. Rynek w Sędziszowie Małopolskim.

8. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla peda-
gogów, logopedów, psychologów, doradców zawo-
dowych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli 
przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mie-
szanych – zatrudnionych w placówkach oświato-
wych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Ma-
łopolski.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/54/18 Rady 
Miejskiej w  Sędziszowie Małopolskim z  dnia 28 
grudnia 2018 r. w  sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz 
terminów płatności, wysokości stawek opłaty i za-
rządzania jej poboru w drodze inkasa. 

10. Uchwała w  sprawie uchwalenia XII zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta i  Gminy Sędziszów 
Małopolski. 

11. Uchwała w  sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 
w miejscowości Ruda.

VII Sesja
Rady Miejskiej

Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędzi-
szowie Małopolskim wzięło udział 

w ogólnopolskim programie „Moje 
miasto bez elektrośmieci” pod hono-
rowym patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej i Ministerstwa Środowiska. 

 Celem podjętych działań było 
wsparcie samorządu w tworzeniu efek-
tywnego i funkcjonalnego systemu 
zbierania elektrośmieci oraz kształtowa-
nie postaw ekologicznych wśród dzie-
ci mieszkańców i rodziców. Placówka 
przystępując do programu ma możli-
wość korzystać z  Funduszu Oświato-
wego, który przeznaczony jest na zakup 
nowoczesnego wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych dla przedszkola. W ra-
mach uczestniczenia w projekcie pla-
cówka otrzymała m.in. scenariusze zajęć, 
piórniki dla dzieci, naklejki, ulotki oraz 
plakaty. W zorganizowanym „Dniu bez 
elektrośmieci” został ogłoszony konkurs 
„Pogromca Elektrośmieci” oraz zosta-
ła ogłoszona zbiórka elektrośmieci do 

Dzieci zbierały elektrośmieci

której oprócz społeczności przedszkolnej 
przyłączyła się społeczność lokalna. Po 
trwającej trzy tygodnie akcji miało miej-
sce rozwiązanie wcześniej ogłoszonego 
konkursu. Dyplomy wraz z nagrodami, 
podczas wielkiego finału wręczone zostały 
dzieciom z wszystkich grup przedszkol-
nych. Kolejnym etapem udziału w progra-
mie było wypełnienie formularza z ilością 
zebranych elektrośmieci i odesłanie go do 
organizatora, co umożliwiło zorganizowa-
nie transportu elektrośmieci. W styczniu 
otrzymaliśmy kupony w liczbie prawie 700 
sztuk co dało nam prawie 5000 pkt za prze-
prowadzoną zbiórkę. W miesiącu marcu 
ruszyła druga zbiórka elektrośmieci, a za 
otrzymane wszystkie punkty uzyskamy 
pomoce lub wyposażenie przedszkola.  
 Z wielką przyjemnością informujemy, 
że zwyciężczynią wiosennej zbiórki elek-
trośmieci została Martynka Daniel z licz-
bą 350 punktów. Za zebrane elektrośmieci 
podczas obu zbiórek przedszkole otrzyma 
pomoce dydaktyczne. 

Anna Ochał

Montaże instalacji:
-   fotowoltaicznych - głównym Wy-
konawcą jest firma ML SYSTEM S.A., 
36-062 Zaczernie 190 G. Natomiast na 
terenie naszej gminy instalacje mon-
towane będą przez podwykonawcę, tj. 
firmę FREE-ENERGY Marcin Piska, 
33-156 Łękawica 390,

Trwa montaż instalacji OZE
„Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Marko-
wa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”- RPPK.03.01.00-18-0046/17”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

- powietrznych pomp ciepła - głównym 
Wykonawcą jest FUH Instalacje Sanitarne 
„Hydro-Pakar” z  siedzibą ul. Kościusz-
ki 59, 36-200 Brzozów,
- kotłów na biomasę (pellet) – głównym 
Wykonawcą jest FHU TECHMAR Usługi 
Wodno-Kanalizacyjne Ślusarskie Zieliński 
Marek z siedzibą w Przyłęku Nr 101 B.

W przypadku zgłoszenia się do montażu 
innych firm prosimy o  kontakt z  Urzę-
dem Miejskim w  Sędziszowie Małopol-
skim, tel. 17 74 53 636. 
 Zadania są realizowane w ramach pro-
jektu współfinansowanego ze środków UE 
oraz ze środków krajowych z budżetu pań-
stwa   w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 
Czysta Energia, Działanie  3.1. Rozwój OZE.
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 Podczas ferii zimowych dzieci wykonywały dekoracje, m.in. reni-
fera i psa husky. Przyniosły maskotki zwierząt polarnych: pingwina, 
niedźwiedzia i wilka polarnego, wieloryba, foki i renifera. Zadbały 
o stroje dla siebie: Neli i misia polarnego. Opracowały, korzystając 
z komputera, wywiad Reportera z Nelą i pomogły w wykonaniu ga-
zetki na tablicy korkowej o podróżach Neli. A także wykonały koperty 
z zadaniami do wykonania dla uczestników zajęć i przygotowały za-
gadki na temat zwierząt. Przeglądały czasopisma „Kubuś” w poszu-
kiwaniu informacji o zwierzętach polarnych. Znalazły ciekawostki 
o reniferze, pingwinie i monskonurze. Pomagały też w dekorowaniu 
sali, by przypominała miejscem spotkanie autorskie, takie w jakich 
pojawia się prawdziwa Nela.
 Podczas pierwszych zajęć „Zimowe przygody z Nelą” pani biblio-
tekarka zaprosiła uczestników zajęć do odbycia podróży na koło pod-
biegunowe do: Grenlandii, Islandii, Finlandii, a także na Antarktydę. 
Dzieci wypowiadały się na temat podróżowania i pokazywały swój 
ekwipunek podróżnika: plecak, kompas, mapę.
 A następnie została przedstawiona im Nela. W jej rolę wcieliła się 
Emilka, która miała na sobie strój tygrysa, który nawiązywał do pierw-
szej jej książki „10 niesamowitych przygód Neli”. To ona opowiadała 
dzieciom o swoich podróżach i pokazywała swoje książki i pamiątki. 
A potem dzieci wysłuchały wywiadu Neli z Reporterem, z  którego 
mogły się dowiedzieć kilku ciekawostek na jej temat. Zadawały jej py-
tania, np. „Skąd bierzesz Nelu pieniądze za swoje podróże?”, „Czy to 
prawda, że sama piszesz książki?”. 

Z Nelą dookoła świata w poszukiwaniu przygód

Przy Bibliotece Publicznej w Klęczanach działa aktyw bibliotecz-
ny, do którego należą cztery dziewczynki. Pracuje on pod kie-

runkiem pani bibliotekarki Doroty Paśniewskiej. Dzieci te przycho-
dzą do biblioteki zazwyczaj w piątki, a także w tygodniu. Uczestniczą 
aktywnie w pracy biblioteki, pomagają w wykonaniu rekwizytów do 
lekcji bibliotecznych. Przykładem tego typu działalności jest przy-
gotowanie cyklu zajęć bibliotecznych pod nazwą „Podróże z Nelą”.

 Dzieci nie nudziły się ani przez chwilę, dowiedziały się wielu cie-
kawostek na temat życia zwierząt: maskonura, foki, renifera, pingwina, 
psa grenlandzkiego i na podstawie tej wiedzy rozwiązywały zagadki. 
 Temu spotkaniu towarzyszyła Telewizja Miejska Sędziszów, która 
przyjęła zaproszenie do biblioteki. Szczegółową relację z tego spotka-
nia można oglądnąć na kanale YouTube  lub na stronie internetowej 
Telewizji Sędziszów Młp., pt.„Nela mała reporterka w Klęczanach”. 
 Natomiast 15 marca odbyły się następne zajęcia pt. „Podróż 
z Nelą dookoła świata w poszukiwaniu przygód” dla grupy przed-
szkolnej przy Szkole Podstawowej w Klęczanach. 
 Tym razem dzieci zostały zaproszone w podróż dookoła świata, na 
wszystkie kontynenty: do Australii, Europy, Azji, Ameryki Południo-
wej i Północnej i Antarktydy. 
Na każde zajęcia pani bibliotekarka przynosi różne pomoce, które 
mają związek z tematami lekcji. Tym razem były to: sylwetki zwierząt, 
mapa świata i książki autorstwa Neli. Dzięki nim mali uczestnicy zajęć 
mogli dowiedzieć się nowej przydatnej wiedzy, np.
„Żyrafy mają bardzo długi język  - ponad pół metra! Dzięki temu bez 
problemu mogą sięgać po swoje ulubione liście akacji”.
 Na początku zajęć - dzięki uprzejmości ich wychowawczyni, pani 
Karoliny - zastał wyświetlony krótki filmik promujący książki Neli. 
Następnie pani bibliotekarka czytała fragment jednej z nich o słoniu.  
 Mali podróżnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując za-
gadki . 
„Wielki łapy, wielka grzywa. Wokół głowy grzywa płowa. Kłopot 
musi być prawdziwy z uczesaniem takiej grzywy”. 
 Po czym dzieci podporządkowywały zwierzęta do kontynentów 
i do książek, w których Nela je opisywała. Ułatwieniem były zwierząt-
ka namalowane na tychże mapach. 
 Na zajęciach plastycznych wykonywały kukiełki na palce. Ko-
rzystały z gotowych szablonów zwierząt: słoników, lwów, kangurów 
i małp. Miały już wycięte dwa otworki na paluszki. Aby je trochę 
usztywnić, zostały podklejone kartkami z bloku technicznego. Zada-
niem dzieci było je ozdobić. W ruch poszły kredki, flamastry, papier 
kolorowy. A gdy dzieci założyły kukiełki na rączki to zwierzątka ożyły. 
Mogły do woli skakać, brykać i fikać na scenie teatrzyku kukiełkowego 
i na mapie świata.
 Było to ostatnie spotkanie z cyklu „Nela mała reporterka”. Każde 
z nich powstało w oparciu o jej książki i było inne. Jak widać, z Nelą 
można podróżować do wielu zakątków świata nigdy się nie nudząc 
i przeżywając z nią coraz to nowe przygody.
 Podsumowaniem zajęć o Neli o jej książkom, jest wystawka, do 
obejrzenia której zapraszamy naszych czytelników. Jeśli chcecie do-
wiedzieć się, np. dlaczego misie polarne i pingwiny, a także lwy i ty-
grysy nie mają szans się spotkać w naturze, to koniecznie trzeba wy-
pożyczać te książki. 
 Zapraszamy do biblioteki!

Dorota Paśniewska
Fot. Maciej Idzik, Piotr Piasecki



Biuletyn Sęsziszowski nr 3 (251) marzec - kwiecień 2019 11



Biuletyn Sęsziszowski nr 3 (251) marzec - kwiecień 201912



Biuletyn Sęsziszowski nr 3 (251) marzec - kwiecień 2019 13

„Do tego domu wstępujemy,
Zdrowia, szczęścia winszujemy.
Zdrowia, szczęścia i wszystkiego
Od Jezusa, od samego . 
Gaiczek zielony, pięknie ustrojony”
Taką piosenką młodzież wsi i miast witała 
upragnioną wiosnę. Przed rozpoczęciem 
oczekiwanych prac w polu należało jed-
nak najpierw odpowiednio rozprawić się 
z uprzykrzoną zimą. 
 Jej uosobieniem była Marzanna zwana 
również: Marzaniokiem, Moreną, Śmierci-
chą, Śmierztką. Miała ona postać dużej kukły 
wykonanej najczęściej ze słomy, owiniętej 
w  białe płótno, przybranej wstążkami i ko-
ralami. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu 
młodzi zanosili ją poza granice miejscowo-
ści, podpalali i wrzucali do rzeki bądź sta-
wu. Bywało, że orszak obchodził domostwa, 
wznosząc śpiewne prośby o datki. Dziewczęta 
niekiedy trzymały w rękach gałązki jałowca. 
Zapalały je dopiero po dotarciu na miejsce 
egzekucji. Po wrzuceniu Marzanny do wody 
nie wolno było jej dotykać, aby nie narazić 
się na jakieś nieszczęście. Należało  czym prę-
dzej oddalić się  z tego miejsca. Potknięcie się  

NASZE KLIMATY

lub przewrócenie wróżyło przyszłą chorobę, 
a nawet śmierć. Od XIX wieku obrzęd ten 
stopniowo tracił na swojej powadze. W koń-
cu zamienił się w zabawę połączoną z tańca-
mi i wesołymi przyśpiewkami. Z czasem stał 
się domeną igraszek dziecięcych. 21 marca 
szkolna dziatwa witała wiosnę topieniem 
Marzanny. Zachowane źródła zawierają opi-
sy tego odwiecznego zwyczaju. W XVI wieku 
pisał o nim Joachim Bielski: „Za mej pamięci 
jeszcze był ten obyczaj, iż w Białą Niedzielę 
w Poście topili bałwana, ubrawszy snop ko-
nopi lub słomy”. Andrzej Komaniecki ( XVII 
wiek) wspominał: „dziewczęta miejskie, spra-
wiwszy sobie na długiej żerdzi Marzannę, po 
mieście nosiły śpiewając, którym dawano co 
łaska”. W zapiskach przetrwała okoliczno-
ściowa piosenka: 
„Szła Śmierztecka z miasta, 
Pan Jezus do miasta.
Dziewczęta ją niosą,
O jajeczka proszą,
Co byście im dali, 
A nie żałowali”
 Po symbolicznym wypędzeniu zimy na-
leżało niezwłocznie przywitać nową porę 

roku. W tym celu dziewczęta wykonywały 
barwny gaik – maik. Była to młoda jodełka 
lub świerk, odpowiednio przycięta, z pozo-
stawionym wierzchołkiem. Przystrajano go 
wstążkami i kolorowymi kółkami tzw. słon-
kami. Grupki młodzieży wędrowały od domu 
do domu, ciesząc się i radośnie śpiewając. 
Wszystkich obowiązywały odświętne stro-
je. Panny trzymały w rękach zielone gałązki 
i bukieciki pierwszych , wiosennych kwiatów. 
Często wybierały  spośród siebie królewnę – 
wiosnę. Przystrojona wstążkami i kwiatami, 
w białej sukni i z wiankiem na włosach, szła 
na czele gromady jako widoczny znak upra-
gnionej wiosenki. Za niesioną radość, życze-
nia i piosenki uczestnicy otrzymywali drobne 
datki: pieniądze lub coś do zjedzenia. Nie 
omijali również dworów szlacheckich, jeśli 
znajdowały się w ich miejscowościach. Kolo-
rowy gaik – maik wszędzie wzbudzał zachwyt 
i podziw. Cieszył oczy, a serca napełniał na-
dziejami na przyszły, pomyślny los. Szkoda, 
że tak widowiskowy zwyczaj zniknął z naszej 
współczesnej rzeczywistości. 

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok

Powitanie wiosny
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Kategoria 11 lat dziewczęta
I Martyna Siedlecka
II Katarzyna Gdowik
III Martyna Majka

11 lat chłopcy
I Jakub Świniuch
II Igor Birkowski
III Karol Delikat

13 lat dziewczęta
I Zuzanna Wielopolska
II Zuzanna Sędłak
III Oliwia Magdoń

13 lat chłopcy
I Konrad Łopuszyński
II Szymon Bykowski
III Bartłomiej Sędłak

14-16 dziewczęta
I Agata Róg
II Joanna Marchlik
III Gabriela Skiba

14-16 chłopcy
I Paweł Ochał
II Wojciech Kozak
III Szymon Czaja

17-19 lat dziewczęta
I Kinga Bielarska

17-19 chłopcy
I Kazimierz Persak
II Grzegorz Jarząb

Turnieje tenisa stołowego 2019
16 i 17 marca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sę-
dziszowie Małopolskim odbyły się turnieje tenisa stołowego. Tur-
niej tenisa stołowego rozgrywany o puchar burmistrza odbywał się 
po raz 20. 

20-39 kobiety
I Karolina Bartkowicz
II Wioletta Pieprzak

20-39 mężczyźni
I Rafał Siedlecki
II Piotr Makuch
III Paweł Pieprzak

40+ kobiety
I Agnieszka Delikat
II Renata Skomra
III Krystyna Dudek

40+ mężczyźni
I Ryszard Wszołek
II Paweł Raś
III Stanisław Wszołek

Niepełnosprawni
Kobiety
I Janina Czaja
II Karolina Duduś
III Małgorzata Wszołek

Mężczyźni
I Mariusz Placek
II Grzegorz Pichla
III Damian Klyś

Strażacy
17-39
I Łukasz Ochał
II Rafał Ziajor
III Wojciech Skwirut

40+
I Piotr Marchlik
II Stanisław Majka
III Piotr Przydział



17 marca br. na scenie sędziszowskiego Domu Kultury odbyła się premiera 10 spektaklu 
przygotowanego przez Licealny Teatr Muzyczny. Jak zwykle sztuka została przyjęta owa-
cją na stojąco. Życzenia artystom składał senator RP Zdzisław Pupa, wicestarosta powia-
tu Bernadeta Frysztak i członek zarządu powiatu Andrzej Bączkowski, a także burmistrz 
Bogusław Kmieć, który przygotował dla LTMu niespodziankę - tort z chińskim smokiem.

Premiera „Madame Buterfly”




