
styczeń
 2020 r.

NR 1(258)
EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

www.sedziszow-mlp.pl ISSN 1234-2599 ROK XXIX

VI Orszak Trzech Króli
Sylwester na sędziszowskim rynku
Karol Delikat w spocie reklamowym
na 100-lecie PZPN



Kolejny Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami naszego miasta. Uroczystość tra-
dycyjnie rozpoczęła się Mszą Św. w kościele farnym, skąd trzej monarchowie 

poprowadzili pielgrzymów na sędziszowski rynek. Atrakcją orszaku były trzy alpaki, 
prowadzone przez królów. Na rynku monarchowie złożyli znicze przed Pomnikiem 
Niepodległości, a następnie ruszyli w dalszą drogę. Kolejnymi przystankami była 
karczma, gdzie widowisko przygotowała grupa obrzędowa ZPiT Rochy, oraz punkt 
graniczny, gdzie kontrolę przeprowadzili sędziszowscy Strzelcy. Celem wędrówki 
uczestników orszaku był kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego, gdzie w żłóbku 
czekał nowo narodzony Jezus. Tutaj wszyscy złożyli pokłon Zbawicielowi, a następ-
nie wspólnie kolędowali.

VI Orszak

Trzech Króli
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 W tym dniu, w  intencji Pani Honoraty odbyła się Msza Święta 
w Kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Boreczku koncele-
browana przez ks. Daniela Kosibę oraz proboszcza Parafii Miłosier-
dzia Bożego w Dębicy – ks. Antoniego Bielaka. Nie zabrakło również 
życzeń składanych Szanownej Jubilatce przez zaproszonych gości oraz 
uczestniczącą w uroczystości licznie zgromadzoną rodzinę.

 Pani Honorata Miś to aktualnie najstarsza mieszkanka gminy 
Sędziszów Małopolski
 Na przestrzeni całego wieku, w jej życiu wydarzyło się wiele: od-
rodziła się Polska Niepodległa, przyszła wojna i niemiecka okupacja, 
była też i przygoda na Ziemiach Odzyskanych. Pomimo tych wszyst-
kich przeżyć Pani Honorata jest osobą pogodną. Mówi, że nigdy nie 
traciła nadziei. 

 Jakie było te sto lat? Jakie wspomnienia są najtrwalsze?
 Pani Honoracie dane było przeżyć cały wiek polskiej historii, do-
świadczyć radości, ale i trudów z nim związanych. To czas wypełniony 
pracą i poświęceniem dla rodziny i ojczyzny. W tym czasie świat zmie-
nił się nie do poznania. Zmienił się także rodzinny Sędziszów, który 
z niewielkiego, galicyjskiego miasteczka stał się pięknym i nowocze-
snym Sędziszowem Małopolskim.
 Honorata Miś – jak to w tamtych czasach bywało, a był rok 1919 
– przyszła na świat z pomocą akuszerki w rodzinnym domu na dzi-
siejszym osiedlu Wolica Piaskowa, jako Honorata Golus. Pierwsze lata 
to nauka w szkole powszechnej w Sędziszowie. Do dziś pamięta pełną 
listę uczniów z klasy, która była liczna, już wtedy koedukacyjna oraz 

Miałam piękne życie
W dniu 27 grudnia 2019 r. Pani Honorata Miś z Boreczku, 

obchodziła Jubileusz swoich 100 urodzin. Dzień później, 
28 grudnia 2019 r., Jubilatkę odwiedził Burmistrz Sędziszowa Ma-
łopolskiego - Bogusław Kmieć wraz z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej - Markiem Pająkiem oraz Kierownikiem USC - Agnieszką Saj, 
przekazując na jej ręce kwiaty i tort oraz wręczając okolicznościowy 
list gratulacyjny. 

zróżnicowana narodowościowo (na trzydzieścioro uczniów kilkoro 
było wyznania mojżeszowego).
Końcówka lat dwudziestych i lata trzydzieste XX wieku, pomimo 
wielkiego kryzysu ekonomicznego, którego skutki były odczuwalne 
również na ziemi sędziszowskiej, wspomina jako czas młodzieńczej 
beztroski. To czas pieszych, szkolnych wycieczek, wspaniałych uro-



Biuletyn Sędziszowski nr 1 (258) styczeń 20204

czystości patriotycznych organizowanych przez magistrat 
oraz majówek pod figurą NMP, którym zawsze towarzyszy-
ła orkiestra. W tym czasie p. Honorata mieszkała u rodziny 
w Sędziszowie.
 Czasy wojny i okupacji niemieckiej nie były łatwe. Przy-
niosły wysiedlenie, przymusowe kontyngenty oraz obo-
wiązek świadczenia pracy na rzecz okupanta – m. in. przy 
melioracji czy na terenie poligonu SS-Gutsbezirk Trup-
penübungsplatz Heidelager w Pustkowie. Jak wspomina, kil-
ka razy tylko przypadek uchronił ją od śmierci. 
 Związek małżeński Pani Honorata zawarła z krajanem, 
Marianem Miś w 1949 r.
 Po wyzwoleniu przyszedł czas na przygodę – wyjazd na 
Ziemie Odzyskane. Na opuszczenie miasta zdecydowała się 
niewielka grupa sędziszowskich „pionierów”. Kilka lat spę-
dzonych na Warmii przyniosło nowe spojrzenie m. in. na 
mechanizację w rolnictwie. Urządzenia, maszyny i rozwiąza-
nia stosowane w Olsztyńskiem pozwoliły rozszerzyć „galicyj-
skie” horyzonty. Praca na roli mogła być łatwiejsza i szybsza. 
Wiele rozwiązań i pomysłów pani Honorata z mężem przy-
wieźli, wracając w latach 60. w rodzinne strony. Tęsknota, 
sentyment, ale i sprawy zdrowotne zdecydowały o powrocie.
 Państwo Misiowie z dwójką dzieci zamieszkali w Boreczku 
na posesji kupionej od rodziny Leszka Wiktorowicza, 
kapitana żeglugi wielkiej, komendanta legendarnego 
żaglowca „Dar Młodzieży”. Czas - do usamodzielniania się 
dzieci - wypełniała praca, wychowanie dzieci i utrzymanie 
domu. Zawsze był również czas na małe przyjemności, jak 
spacery po lesie, grzybobrania czy przyjmowanie gości.
 Pani Honorata wraz z mężem wychowała 2 synów, do-
czekała się 7 wnuków i 9 prawnuków, w 1997 r. została wdo-
wą.
 Jubilatka, mimo upływu lat, cieszy się dobrym zdrowiem 
i pogodą ducha, doskonałą pamięcią i świeżością umysłu. Jej 
recepta na długowieczność to praca w ogrodzie, spacery, spo-
tkania z rodziną i pogodne usposobienie.

Urząd Stanu Cywilnego w Sędziszowie Młp., dziękuje Panom: 
Józefowi i Andrzejowi Miś za przekazanie informacji o życiu 
Jubilatki oraz za udostępnienie zdjęć.

Sędziszów Młp., 30.12.2019 

 

       Pan Bogusław Kmieć 

       Burmistrz Sędziszowa Młp. 

 

PODZIĘKOWANIA 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

 

w imieniu Jubilatki – Honoraty Miś – pragniemy przekazać Panu, Panu Markowi 
Pająkowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Pani Agnieszce Saj, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego serdeczne podziękowania  

za zaangażowanie, pamięć i uczestnictwo w jubileuszu 100-lecia naszej Seniorki. 

Dzięki Państwa obecności uroczystość urodzinowa miała wyjątkową oprawę. 

Jednocześnie dziękujemy za upominek, tort urodzinowy i adres okolicznościowy, który 

będzie stanowił wspaniałą pamiątkę dla Jubilatki. 

 

       - Marta i Józef Misiowie z rodziną 
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4 stycznia 2020 r. rozpoczęły się spotkania sprawozdawcze jednostek OSP w gminie Sędziszów Małopolski . W sumie będzie ich 16. Jako 
pierwsze spotkały się jednostki z Będziemyśla i osiedla Kawęczyn w Sędziszowie Małopolskim. 

Chcą w ten sposób zachęcić do wstąpienia w swoje szeregi. Stra-
żacy z jednostki OSP w Sędziszowie Małopolskim zapraszają 

do wspólnego morsowania. Dzisiaj na zbiorniku w Kamionce w gm. 
Ostrów razem z druhami do lodowatej wody po raz pierwszy weszło 
kilkunastu śmiałków. Dla większości był to debiut i nie lada wyzwanie.
 Strażacy zamierzają morsować co 2 tygodnie, możliwe są częstsze 
spotkania. Jak tłumaczy prezes OSP Sędziszów Małopolski- Grzegorz 
Wrona do zimowej formy dbania o swoje zdrowie i samopoczucie za-
praszani są wszyscy chętni, kobiety i mężczyźni.
 Przed każdym wejściem do lodowatej wody prowadzona jest roz-
grzewka, strażacy udzielają krótkiego instruktarzu i mówią o prze-
ciwwskazaniach. O terminach kolejnych morsowań ochotnicy będą 
informować na swoim oficjalnym profilu na facebooku.

Info. TV Sędziszów Młp.

Druhowie podsumowują miniony rok

Morsowanie
ze strażakami z Sędziszowa Małopolskiego
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23 grudnia 2019 r. burmistrz Bogusław Kmieć spotkał się z Ka-
rolem Delikatem, młodym piłkarzem z Sędziszowa Mało-

polskiego. Okazją do złożenia gratulacji był udział Karola w spocie 
reklamowym z okazji 100-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
który emitowano podczas uroczystej gali związku 6 grudnia 2019 r. 
11-letni piłkarz zagrał główną rolę w klipie pt.: „Łączy nas piłka”. 
Burmistrz gratulował mu sukcesu i życzył, by w przyszłości grał na 
murawach największych stadionów nie tylko Polski, ale i na świecie.

Gratulacje dla młodego piłkarza
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27 grudnia 2019 roku odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej w Sę-
dziszowie Małopolskim, w trakcie której podjęto uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów 
Małopolski na rok 2019 nr IV/70/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.
2. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Sędziszów Małopolski.
3. Uchwała w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania 
wekslowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie 
inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gmi-
ny na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozbudowy pomnika.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi 
publicznej gminnej nr 107609 R relacji Borek Wielki - Poręby - Pustki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek pali-
wa w Gminie Sędziszów Małopolski na rok szkolny 2019/2020.

27 stycznia 2020 roku odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Sę-
dziszowie Małopolskim, w trakcie której podjęto uchwały:

1. Uchwała w sprawie nadania tytułu HONOROWY OBYWATEL 
MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
2. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIE-
MI SĘDZISZOWSKIEJ.
3. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIE-
MI SĘDZISZOWSKIEJ.
4. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIE-
MI SĘDZISZOWSKIEJ.
5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Ropczycko-Sędziszowskiego.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Gminą Miastem Rzeszów.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Sędziszów Małopolski.
8. Uchwała budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2020.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii na 2020 rok.

Sesja Rady Miejskiej
w Sędziszowie Małopolskim

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic ad-
ministracyjnych miasta Sędziszów Małopolski.
12. Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika Jana Odrowąża.
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVII zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVIII 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2020 w miej-
scowości Góra Ropczycka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygmin-
nego pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski i Gminą Iwierzyce 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszcze-
nia mieszczącego się w budynku komunalnym przy ul. 3-go Maja 25 
w Sędziszowie Małopolskim.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXX/297/17 
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 20 lutego 2017 r. 
w  sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępo-
waniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XV/177/19 
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 27 grudnia 2019 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inka-
sa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od 
osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso.
21. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 
pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza 
Sędziszowa Małopolskiego na cele nie związane z budową, przebudo-
wą, remontem, utrzymaniem i odnową dróg.

Radni wysłuchali również srawozdania Przewodniczącego Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji 
w  2019 roku Gminnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
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Mieszkańcy Gminy Sędziszów Małopolski  biorący udział w projekcie pn. 

„Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, 

Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski” zainteresowani otrzy-

maniem faktury za dokonane wpłaty na wykonanie instalacji odnawial-

nych źródeł energii proszeni są o zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Sę-

dziszowie Małopolskim z wnioskiem o wystawienie faktury.  

Zgłoszenia można dokonać:

1. osobiście w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim

w pokoju NR 9 (RATUSZ)

2. pocztą na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim,

ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski 

3. pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@sedziszow-mlp.pl

Informacja ws. OZE

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewcze-
go znacznie pogarsza się jakość powie-

trza. Niestety, także mieszkańcy naszej Gminy 
wrzucają do pieców odpady. Podczas spalania 
w  piecach domowych odpadów w tym z two-
rzyw sztucznych powstają toksyczne substancje 
gazowe, które negatywnie wpływają na ludzi 
i środowisko naturalne. 

Te  zanieczyszczenia nie są rozpraszane przez 
wiatr. Efektem tego jest wzrost ich koncentracji 
na bardzo małym terenie wokół nieruchomo-
ści, w  której spalane są śmieci. Spalanie śmieci 
w  niskich temperaturach (200–500°C) emituje 
do atmosfery nieoczyszczony dym zawierający 
szkodliwe substancje np. tlenki azotu, dwutlenek 
siarki, metale ciężkie (np. kadm, nikiel, ołów, 
rtęć), związki chloru i  fluoru. Z  jednego kilo-
grama spalonych odpadów z polichlorku winylu 
PVC (butelki plastikowe, folie, skaj itp.) wytwa-
rzane jest 280 litrów gazowego chlorowodoru, 
który w  połączeniu z  parą wodną tworzy kwas 
solny. Szczególnie niebezpieczne są powstające 
przy spalaniu tworzyw sztucznych rakotwórcze 
i  toksyczne związki chemiczne zwane dioksy-
nami. (Źródło: Przeciwdziałanie niskiej emisji 
na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej. Sto-
warzyszenie na rzecz efektywności energetycz-
nej i  rozwoju źródeł energii „HELIOS”, Bochnia 
2014).

Spalanie śmieci w  domowych piecach powo-
duje zwiększoną ilość zachorowań na choro-
by układu oddechowego, alergie i nowotwory. 
Pamiętaj! Palenie śmieci jest nielegalne i grozi 
karą grzywny!

Nie pal odpadów 
w piecu20 grudnia 2019 r. symbolicznie wręczono kluczyki do nowych pojazdów dla po-

licji, m.in. do sędziszowskiego komisariatu. Wręczenie nastąpiło tuż po po-
święceniu radiowozów. Samochody marki Hyundai i Kia posiadają dobre parametry 
techniczne oraz są wyposażone w szereg nowoczesnych systemów zapewniających 
policjantom bezpieczeństwo takich jak m.in. kontrola trakcji, system ABS, poduszki 
bezpieczeństwa. Zakup nowych aut był możliwy dzięki współpracy i wsparciu sa-
morządów powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz środków przekazanych przez 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Info. TV Sędziszów Małopolski

Nowe radiowozy dla policji
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Pod takim hasłem zorganizowano bal 
karnawałowy dla dzieci w ramach te-

gorocznej akcji ferie zorganizowanej przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sę-
dziszowie Małopolskim. 18 stycznia br. naj-
młodsi mieszkańcy gminy w pięknych, baj-
kowych strojach bawili się wspólnie podczas 
imprezy.

(fot. Monika Moskal)

W karnawale 
czas na bale

19 stycznia br. w sędziszowskim domu kultury koncertem no-
worocznym ZPiT „Rochy” zainaugurował obchody 30-lecia 

swojego istnienia. Na koncercie wystąpiły gościnnie zespoły prowa-
dzone przez byłych wychowanków „Rochów”- Joannę Kozubowską 
i Piotra Drozda. Fragmenty dorobku artystycznego zaprezentowały 
formacje: Zespół Pieśni i Tańca Pułanie, Zespół Pieśni i Tańca Wier-
cany i Zespół Regionalny Wielopolanie. Na scenie nie zabrakło też 
jubilatów.

Info. TV Sędziszów Młp.

Koncert noworoczny
na inaugurację jubileuszu ROCHÓW
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5 stycznia po niedzielnej sumie z koncertem wystąpiła orkiestra 
dęta „Laudate Dominum” z Jarosławia. Można było posłuchać 

znanych kolęd, pastorałek i świątecznych piosenek. W skład orkie-
stry wchodzą członkowie rodziny proboszcza parafii pw. Narodze-
nia NMP w Sędziszowie Małopolskim, ks. Ryszarda Lisa m.in. wo-
kalistka Jagoda Lis, która zaśpiewała kilka utworów. 

Historia Jarosławskiej Orkiestry sięga roku 1947, kiedy to przy bazy-
lice Matki Bożej Bolesnej powstał chór i orkiestra. Później orkiestra 
przekształcona została w Stowarzyszenie Muzyczne „Laudate Domi-
num”. Jarosławska Orkiestra Dęta przyjęła imię Antoniego Kulikow-
skiego, który był jej założycielem.

Info. TV Sędziszów Młp.

Kolędowanie w farze

Zdjęcia lotnicze i podstawy filmowania.  To tematy pierwszych 
warsztatów dziennikarskich w redakcji sędziszowskiej telewizji. 

Dzieci poznały rodzaje kadrów, dowiedziały się o roli światła w fil-
mach i zdjęciach oraz jak latać dronem zgodnie z prawem. Następne 
zajęcia 22 stycznia. Warsztaty organizowane są w ramach zadania 

Warsztaty dziennikarskie z TV Sędziszów Młp.

pn. „Sędziszowska Telewizja Kulturalna”, które zostało dofinanso-
wane w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury ze środ-
ków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Info. TV Sędziszów Młp.
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Społeczność Szkoły Podstawowej w Za-
gorzycach Dolnych zaprezentowała 

12 stycznia licznie przybyłym mieszkańcom 
sołectwa widowisko bożonarodzeniowe. To 
już kilkuletnia tradycja. W tym roku jaseł-
ka przygotowali uczniowie klas 0-3. Prawie 
40 młodych aktorów opowiedziało w przed-
stawieniu historię narodzin Jezusa. W jego 
przygotowanie zaangażowali się nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej, a nad całością 
czuwała Barbara Daniel, wychowawczyni 
klasy 3. W trakcie jasełek gościnnie z kon-
certem kolęd i pastorałek wystąpiła kape-
la „Dobre Serca” działająca przy Parafii 
pw. Niepokalanego Serca NMP w Zagorzy-
cach Dolnych. W skład zespołu wchodzą 
absolwenci szkoły i mieszkańcy wsi. Kapela 
uświetnia m.in. gminne i kościelne uroczy-
stości.

(fot. Jacek Połeć)

Świątecznie w szkole w Zagorzycach Dolnych
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim integrowała się z podopiecznymi PSONI. 10 stycznia 
br. uczniowie szkoły wystawili dla swoich gości jasełka.

Info. TV Sędziszów Młp.

Integracyjne jasełka w sędziszowskiej dwójce

Wyjątkowy koncert kolęd i pastorałek na zakończenie okresu Bożego Narodzenia odbył się w niedzielne popołudnie 12 stycznia br. 
w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Górze Ropczyckiej. Koncert przygotowała schola dziecięca „Boże Nutki”. 

Młodzi wokaliści przy akompaniamencie gitary i keyboardu wykonali najbardziej znane i lubiane polskie kolędy.
Info. TV Sędziszów Młp.

Zaśpiewały Boże Nutki
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Piast Wolica Piaskowa pokonał 7-1 Lechię Sędziszów w finale VIII Noworocznego Turnieju Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Sędziszo-
wa Małopolskiego. Trzecie miejsce zajął Płomień Zagorzyce, a na czwartym stopniu podium stanęła Borkovia Borek Wielki. Przez dwa 

turniejowe dni, 25 i 26 stycznia 2020 r., w hali przy sędziszowskim liceum rozegrano w sumie 22 spotkania.
Info. TV Sędziszów Młp.

Piast Wolica Piaskowa z Pucharem Burmistrza 
Sędziszowa Małopolskiego
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Tuz przed Świętami Bożego Narodzenia, 20 grudnia 2019 r., w podziemiach sędziszow-
skiego ratusza odbyło się  oficjalne losowanie drużyn do poszczególnych grup elimina-

cyjnego turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w kategorii wiekowej U11, czyli zawodników urodzonych w 2009 roku i młodsi. Turnieje 
eliminacyjne odbędą się na początku stycznia 2020 r. w 4 miastach województwa Podkar-
packiego tj. w Rzeszowie, Rymanowie, Brzozowie i Sędziszowie Małopolskim. Młodzi piłka-
rze walczyli o zwycięstwo w turnieju 4 stycznia br. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. W. Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim. Do kolejnego etapu w Arłamowie 
przeszły dwie mieleckie drużyny tj. Stal i Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje. Gospo-
darze turnieju zajęli 5 miejsce.

Info. TV Sędziszów Młp.

Turniej o puchar prezesa PZPN



NASZE KLIMATY

Biuletyn Sędziszowski nr 1 (258) styczeń 2020 15

 Kiedyś drzewa te sadzono wzdłuż dróg, aby ułatwić podróżo-
wanie w upalne dni. Dawni wojownicy chętnie używali tarcz topo-
lowych. Wierzyli, iż skutecznie zabezpieczą się przed razami wroga. 
W czasach pogańskich topole uchodziły za ulubieńców Peruna, który 
chętnie miotał w nie piorunami. W kolejnych wiekach spełniały role 
piorunochronów. Adam Mickiewicz obrazowo opisał otoczenie sopli-
cowskiego dworu, uwzględniając znaczenie tych drzew chroniących 
domostwo przed wiatrami. W XVIII w. w polskich parkach pojawiły 
się kolumnowe topole włoskie - ulubiony motyw malarski naszych 
mistrzów. Nasi przodkowie uważali, że mają one zdolność odstrasza-
nia demonów i wszelkich złych mocy. Warto więc odpoczywać pod 
koronami, gdyż życzliwe duchy zsyłają na człowieka same dobre my-
śli. Z mniejszą sympatią odnoszono się do osiki. Według legendy jej 

listki drżą bezustannie... ze zgrozy. Niegdyś podała Kainowi swój ko-
nar, aby spełnił zbrodniczy czyn bratobójczy. Odmówiła też schronie-
nia Rodzinie Świętej, uciekającej przed okrutnym Herodem. Na osice 
powiesił się Judasz, zaś osikowe kołki od wieków służyły do unice-
stwiania czarownic. Może dziwić, dlaczego pospolite łęgowe drzewo 
zostało napiętnowane przez naszych przodków. Prawdopodobnie nie 
mogli sobie wytłumaczyć ciągłego drżenia liści. Wiadomo, że od nie-
wiedzy jest bardzo blisko do mitów i przesądów. 
 Pewną nieufność budziły również pospolite wierzby - szczególnie 
sędziwe, głowiaste i dziuplaste. Nieodłącznie kojarzą się nam z Ma-
zowszem i z nostalgiczną muzyka Chopina. Można rzec, iż dawniej 
odnoszono się do nich w sposób ambiwalentny. W mniemaniu ludu 
były one siedliskiem diabłów. Wieczorną lub nocną porą nikt bez wy-
raźnej potrzeby nie udawał się w miejsce, gdzie rosły rosochate wierz-
by. Groźnym czartem był Rokita, mieszkający w bagiennych gąsz-
czach. Miał on zwyczaj straszenia podróżnych, uszkadzania pojazdów, 
sprowadzania ludzi na manowce. Na drzewach przydrożnych czaił 
się Pokuśnik, który z uciechą kierował przechodniów w stronę naj-
bliższej karczmy. Wierzby budziły też pozytywne wrażenia. Gałązki 
święcono w Niedzielę Palmową, a połknięte bazie zapobiegały choro-
bom gardła. Wierzbowe krzyżyki umieszczano na polach uprawnych, 
w trosce o dobre plony i pomyślne urodzaje. Poświęconymi gałązkami 
uderzano bydło wypędzane po raz pierwszy na pastwisko. Zabieg ten 
chronił zwierzęta przed chorobami, urokami, czarownicami, złymi 
oczami. Istniała również wiara w życiodajną moc tego typowo pol-

O MAGICZNYCH DRZEWACH

Drzewa - godne podziwu o każdej porze roku, nieodłącznie towarzyszą naszej codzienności, posiadają wartości estetyczne i praktyczne. 
Nasi poprzednicy widzieli w nich znacznie więcej niż my. Jednym z najstarszych jest topola, występująca w ponad trzydziestu gatun-

kach. Porasta głównie łęgi i rzeczne doliny. 

skiego drzewa. Jeśli w rodzinach dzieci często umierały wbijano, ga-
łązkę w ziemię. Gdy szybko zakwitła, sytuacja na pewno się poprawiła. 
Opiewany w piosenkach jawor od lat cieszył się dobrą opinią,  dając 
szczęście zwłaszcza osobom młodym. Spotkania inicjowane po tym 
drzewem najczęściej znajdowały finał przed ołtarzem. Złotolistne je-
sienią klony uważane były za siedlisko dobrych duchów, nawet pioru-
ny bardzo rzadko w te drzewa uderzały. Spokojny, wieczny sen miały 
zapewniać trumny wykonane z desek klonowych lub jesionowych. 
Do świata wierzeń i guślarskich praktyk trafił pospolity niegdyś na 
naszych terenach wiąz. Z wiarą w jego ochronne właściwości chętnie 
sadzono go pobliżu domu. Obok lipy i dębu był on ulubionym drze-
wem króla Jana III Sobieskiego. W przekonaniu naszych poprzedni-
ków bliskie sąsiedztwo wiązu sprawia, iż domownicy są wobec siebie 

życzliwi i  jak ognia unikają kłót-
ni. Bardzo ceniono graby, przede 
wszystkim ze względu na ich 
praktyczne walory. Wyjątkowo 
gęste listowie dawało przyjemny 
cień i chłód nawet w najbardziej 
skwarne lato. W przydworskich 
parkach z upodobaniem zakłada-
no grabowe szpalery i altany. Nie-
wątpliwie graby należały ongiś do 
elity drzew. Podobnie traktowano 
buki, gustując ponadto w sma-
kowitych orzeszkach - bukwiach. 
Przedzierając się przez leśne ostę-
py, warto żuć kawałek kory buko-
wej. W mrocznej gęstwinie łatwo 
przecież napotkać złe licho, przed 
którym gryziony kąsek skutecz-
nie osłaniał. Od XVII w. zyskały 

uznanie obce w naszym klimacie kasztanowce. Początkowo sadzono 
je przy kościołach, po czym szybko trafiły do parków zamkowych 
i dworskich. Według wierzeń od tych drzew z dala trzymały się sza-
tańskie moce. Spacer aleją kasztanową zapewniał człowiekowi spokój 
i bezpieczeństwo. Dosyć późno trafiła do nas robinia, nazywana po-
wszechnie akacją, która zyskała uznanie pszczelarzy. To niewybredne 
drzewo z trudem radzi sobie podczas srogich, polskich zim. Potrafi 
jednak się odrodzić i nadal czarować swoim niepowtarzalnym wdzię-
kiem. Zgodnie z dawnym przesądem kolczaste gałęzie nie pozwalały 
zmarłym przedostać się do świata żywych, toteż robinie często sadzo-
no wokół cmentarzy.
 Niegdyś dziewczęta chętnie wróżyły sobie z różnych roślin: sto-
krotek, bzu, jarzębiny, fasoli. Bardzo ceniły liście akacji, uważając je za 
szczególnie wiarygodne. Niejedna obecna seniorka czerpała z nich in-
formacje na temat stanu uczuć wybranka serca. Twarde drewno aka-
cjowe nie zyskało jednak uznania u żadnego z dawnych cieśli. Mawiali 
oni, że jeśli w domu jest coś z kolczastego drzewa, to się w tym domu 
kolczasto żyje.

Dzień dobry drzewa, polskie drzewa!
Już was niejeden wiersz opiewał!
Pod lipą siedział Kochanowski
I poszum liści zmieniał w głoski!
(Włodzimierz Ścisłowski)

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok



Najpierw zabawa przy muzyce, potem ży-
czenia burmistrza Bogusława Kmiecia na 
Nowy Rok, a potem piękny pokaz fajerwer-
ków. Tak wyglądał Sylwester na sędziszow-
skim Rynku. 

Fot. (2) Dronos

Tak Sędziszów Małopolski 
witał 2020 rok


