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 "Przy wigilijnym stole”

raz z nadchodz¹cymi Œwiêtami Narodzenia Pañskiego sk³adamy Wszystkim najserdeczniejsze W¿yczenia: pokoju, Bo¿ej Radoœci i Mi³oœci. Niech ten b³ogos³awiony czas przepe³niony bêdzie 
radoœci¹ i rodzinnym ciep³em. A nowy 2020 rok niech nas szczodrze obdarzy zdrowiem, przyniesie 
wszelk¹ pomyœlnoœæ i pozwoli spe³niæ siê naszym marzeniom.

Leszek Wierzba  Tadeusz Pitala
Przewodnicz¹cy Rady Gminy    Wójt Gminy 

Przy wigilijnym stole
£ami¹c op³atek œwiêty,
Pomnijcie, ¿e dzieñ ten radosny
W mi³oœci jest poczêty;

¯e, jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orêdzie,
Z pierwsz¹ na niebie gwiazd¹
Bóg w waszym domu zasiêdzie.

Sercem go przyj¹æ gor¹cym,
Na œcie¿aj otworzyæ wrota –
Oto, co czyniæ wam ka¿e
Mi³oœæ, najwiêksza cnota...

A twórczych pozbawi³ siê ogni,
Sromotnie zamkn¹wszy swe 
wnêtrze,
Kto z bratem ¿yje w niezgodzie,
Depc¹c orêdzie najœwiêtsze.

Wzajemne przebaczyæ winy,
Koniec po³o¿yæ usterce,
A z walki wyjdzie zwyciêsko
Walcz¹ce narodu serce.

Jan Kasprowicz
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Wieœci gminne…
Informacja o bie¿¹cej pracy Rady Gminy

 minionym  okresie Rada Gminy w Sieprawiu Wobradowa³a na dwóch sesjach oraz wspólnych 
posiedzeniach po³¹czonych Komisji. 30 wrzeœnia 2019 roku 
odby³a siê X sesja Rady Gminy, na której radni podjêli szereg 
drobnych uchwa³ niezbêdnych do realizacji zaplanowanych 
przez gminê inwestycji.

Jednog³oœnie zosta³a podjêta uchwa³a dotycz¹ca 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, konieczna do kontynuacji trwaj¹cej rozbudowy szko³y 
w Zakliczynie. W zwi¹zku z chwilowo trudn¹ sytuacj¹ 
finansow¹ w oœwiacie zwi¹zan¹ z niedoborem subwencji, 
która pokrywa ok. 60% potrzeb na podwy¿ki dla nauczycieli,  
rada podjê³a uchwa³ê o zmianie uchwa³y bud¿etowej na 2019 
rok. Kolejne uchwa³y dotyczy³y budowy i przebudowy 
chodników w Sieprawiu przy ulicach Kawêciny i Górskiej. 
S¹ to drogi powiatowe, ale gmina partycypuje w kosztach 
tych inwestycji.

Kolejnym punktem porz¹dku by³ wybór ³awnika do 
S¹du Rejonowego w Myœlenicach na kadencjê 2020 - 2023.  
W tajnym g³osowaniu ³awnikiem zosta³a wybrana  
mieszkanka Zakliczyna pani Barbara  Ryszarda 
Piwowarska. 

Wójt gminy z³o¿y³ informacjê o wykonaniu bud¿etu 
gminy i wieloletniej prognozy finansowej za I pó³rocze 2019 
r. Przekazane dane wykaza³y racjonalne zarz¹dzanie 
finansami publicznymi i rytmiczn¹ realizacjê zadañ 
za³o¿onych na pierwsze pó³rocze br. Wed³ug przedstawio-
nych wskaŸników dochody wynios³y 48,82%, a kwota 
wydatków stanowi³a 41,29 %.

Na XI Sesji Rady Gminy 27 listopada 2019 r.  
jednym z wa¿niejszych problemów do rozwi¹zania by³a 
sprawa wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 
2020 rok. Ka¿da podwy¿ka podatku, choæby minimalna, jak 
te¿ innych obowi¹zkowych op³at, zawsze rodz¹ kontro-
wersje i nie s¹ odbierane pozytywnie przez wiêkszoœæ 
mieszkañców, co jest oczywiœcie zrozumia³e, niemniej te 
powinnoœci to koniecznoœæ podyktowana rosn¹cymi 
potrzebami finansowymi gminy.  Uchwalona podwy¿ka nie 
jest na tyle pora¿aj¹ca i uci¹¿liwa, aby zdecydowanie 
obci¹¿a³a domowe bud¿ety albowiem obecny wzrost stawek 
podatku w stosunku do dotychczas obowi¹zuj¹cych stawek, 

kszta³tuje siê na poziomie 2,2 %.
Wójt gminy przedstawi³ informacjê o stanie 

realizacji zadañ oœwiatowych w gminie Siepraw za rok 
szkolny 2018/2019, gdzie wskaza³ na permanentne 
niedobory subwencji oœwiatowej, które to œrodki nie 
wp³ywaj¹ terminowo do bud¿etu gminy lub musz¹ byæ 
uzupe³niane z bud¿etu gminy. Taka sytuacja mo¿e wp³yn¹æ 
niekorzystnie na realizacjê zaplanowanych przez gminê 
zadañ. Oceniaj¹c ca³okszta³t oœwiaty w gminie trzeba zdecy-
dowanie stwierdziæ, ¿e pomimo ró¿norakich niedogodnoœci i 
chwilowych trudnoœci finansowych wynik³ych nie z naszej 
winy, efekty pracy i wyniki naszych placówek oœwiatowych, 
jak wskaza³ wójt, s¹ wysoko notowane i widoczne nie tylko u 
nas, ale wychodz¹ skutecznie poza obrêb gminy.  
Wysoka jakoœæ i efektywnoœæ kszta³cenia jest mocn¹ stron¹ 
gminnej edukacji, a wyposa¿enie i ci¹g³e modernizowanie 
bazy szkolnej w powi¹zaniu z kwalifikacjami wiêkszoœci 
kadry pedagogicznej to dobry prognostyk na kolejne lata.

Szanowni czytelnicy naszego biuletynu, dobiega 
koñca rok 2019, który obfitowa³ w bardzo znacz¹ce 
wydarzenia jak wybory do Parlamentu Europejskiego czy 
wybory do naszego Sejmu i Senatu. W zasadzie opad³y ju¿ 
ostatnie krople wyborczego entuzjazmu i nadszed³ czas, aby 
ten optymizm zosta³ przelany na konkretne dzia³ania, które 
urzeczywistni¹ lawinê obietnic przedwyborczych. 

Spo³ecznoœæ nie oczekuje zjawisk nadprzyrodzo-
nych lecz normalnego codziennego ¿ycia bez stresów oraz w 
satysfakcji zwi¹zanej z bezpieczeñstwem posiadanej pracy, 
zapewnieniem opieki zdrowotnej, gwarancji posiadanych 
dóbr oraz œwiadczeñ socjalnych przynale¿nych ka¿demu 
obywatelowi RP. 

Koñcz¹c chcia³bym zacytowaæ jedn¹ z myœli 
Konfucjusza - chiñskiego filozofa (551 p.n.e. - 479 p.n.e.)- 
„cz³owiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni 
wiêcej ni¿ przyrzek³”- która byæ mo¿e przyda siê 
politycznym krasomówcom. 

/Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Leszek Wierzba/

Dodatkowe pieni¹dze dla so³ectw dla inicjatyw obywatelskich 
d obecnego roku mieszkañcy Gminy Siepraw mog¹ Ostaraæ siê o pozyskanie dodatkowych œrodków dla 

swoich so³ectw. Jest to mo¿liwe dziêki utworzonej przez 
Wójta Gminy dodatkowej rezerwie celowej na wydatki 
so³ectw. Œrodki na realizacjê ww. inicjatyw bêd¹ pochodziæ 
corocznie z bud¿etu Gminy Siepraw. W projekcie bud¿etu na 
2020 rok przewidziano 15 000 z³ na ka¿de so³ectwo. 

Zadania w zakresie inicjatyw spo³ecznych w 
zakresie potrzeb mieszkañców so³ectw mog¹ byæ zg³aszane 
w formie pisemnego wniosku do koñca listopada przez co 
najmniej 30 doros³ych mieszkañców danego so³ectwa 
(wpisanych do sta³ego rejestru wyborców). 

Nastêpnie Wójt dokonuje  wstêpnej kwalifikacji 

wniosku do 5 grudnia pod wzglêdem formalnym (termin 
z³o¿enia, liczba podpisów oraz poprawnoœæ uzupe³nienia 
wniosku). Wniosek zawieraj¹cy braki lub b³êdy formalne 
pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia, zaœ prawid³owo 
z³o¿one wnioski przekazywane s¹ pod obrady zebrania 
wiejskiego. 

Zebranie wiejskie opiniuje wniosek w formie 
uchwa³y, a nastêpnie przekazuje uchwa³ê Wójtowi Gminy. 
W przypadku wiêkszej liczby wniosków, zaopiniowanych 
pozytywnie w danym so³ectwie, zebranie wiejskie ustala  
listê rankingow¹ wniosków. Wójt Gminy, uwzglêdniaj¹c 
opiniê zebrania wiejskiego, liczbê wnioskodawców, wiel-
koœæ rezerwy oraz zgodnoœæ zadania z aktualn¹ Strategi¹ 
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Rozwoju Gminy Siepraw oraz innymi dokumentami 
ustalaj¹cymi priorytety rozwoju spo³eczno-gospodarczego 
Gminy dokonuje  wyboru zadañ do realizacji w kolejnych 
latach bud¿etowych do 31 roku bud¿etowego. Realizatorem 
zaakceptowanego zadania jest Wójt Gminy Siepraw.

W przypadku niezg³oszenia przez mieszkañców 
danego so³ectwa ¿adnego wniosku na bie¿¹cy rok 
bud¿etowy o przeznaczeniu puli œrodków z rezerwy celowej 
so³ectwa decyduje Wójt Gminy. 

Inicjatywa obywatelska w ramach rezerwy celowej 
so³ectw bêdzie funkcjonowa³a równolegle z dotychczasow¹ 

praktyk¹, podczas której to so³tys i rada so³ecka decydowali 
o przeznaczeniu œrodków na wydatki so³ectw. Zatem od 2020 
roku o czêœci œrodków na wydatki z rezerwy so³eckiej w 
danym so³ectwie decydowaæ nadal bêdzie so³tys i rada 
so³ecka (obecnie kwota 15 000 z³), a kolejna pula œrodków 
(przewidywane 15 000 z³) przeznaczona zostanie na wydatki 
w so³ectwie w ramach inicjatywy obywatelskiej. 

/Micha³ Baran/

Nowe podatki lokalne
tawki podatku od nieruchomoœci  obowi¹zuj¹ce w 2019 Sr. w Gminie Siepraw i  w gminach s¹siednich oraz nowe 

stawki podatku w Gminie Siepraw na 2020 r., uchwalone 
przez Radê Gminy Siepraw 27 listopada 2019 r. (pogrubion¹ 
czcionk¹)

Wyniki wyborów do polskiego parlamentu
yniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej WPolskiej z terenu Gminy Siepraw przedstawione s¹ w 

poszczególnych tabelach komitetów wyborczych i 
kandydatów. Frekwencja wyborcza na terenie Gminy by³a 
nieco wy¿sza ni¿ na terenie ca³ego kraju i wynios³a 63,86% 
(w tabeli frekwencja w poszczególnych obwodach/ 

komisjach).
Z oficjalnymi i szczegó³owymi wynikami wyborów 

do Sejmu (okrêg nr 12) i Senatu (okrêg nr 30) 
Rzeczypospolitej Polskiej mo¿na zapoznaæ siê na stronie 
Pañstwowej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.pl/

       /Micha³ Baran/ 
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Odnowiony œw. Florian
 paŸdzierniku 2019 r. zakoñczy³ siê remont  kolejnej Wkapliczki. Tym razem zosta³a odrestaurowana figura 

œw. Floriana, zlokalizowana na przysió³ku Podlas w 

Czechówce. Kapliczka przed remontem by³a w fatalnym 
stanie - tynk z coko³u czêœciowo odpad³, na pozosta³ej 
powierzchni by³y liczne pêkniêcia, sama figura œwiêtego 
pokryta zosta³a farbami emulsyjnymi, co dodatkowo 
przyczyni³o siê do jej degradacji. 
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W opracowaniu z 2010 roku „Kapliczki w Sieprawiu 
i Spiskim Czwartku” autorstwa Marcina Prokopa tak opisana 
jest ta figura: „RzeŸba o cechach charakterystycznych dla 
sztuki naiwnej. Postument zbudowano z gliny, a figura œw. 
Floriana bywa³a malowana na ¿ó³to. Poni¿ej figury, w 
po³owie wysokoœci glinianego postumentu, w drewnianej 
ramie za szybk¹, znajduje siê Ikona Najœwiêtszej Maryi 
Panny w typie Eleusis, z Dzieci¹tkiem Jezus na rêku. 
Wczeœniej na tym miejscu wisia³ prawdopodobnie obraz 
Matki Boskiej Czêstochowskiej, w srebrnych szatach”. 

Prace przy kapliczce prowadzono w okresie 17 
czerwca do 21 paŸdziernika 2019 r. Po dokonaniu odkrywki 
fundamentu konserwator zadecydowa³ o wykonaniu nowego 
posadowienia obiektu, gdy¿ stary by³ niestabilny  i 
naruszony korzeniami drzew. Ca³y obiekt zdemontowano, a 
figurê przetransportowano do pracowni w celu wykonania 
prac konserwatorskich - czyszczenia, wzmocnienia, impre-
gnowania, czy wreszczcie uzupe³nienia ubytków rzeŸbiar-
skich. Nowy cokó³ wykonano z u¿yciem kamienia ze starego 
postumentu. 

Zakrzaczenia i drzewa, które zas³ania³y dawniej 
figurê zosta³y wyciête, dziêki czemu odnowiona kapliczka 
jest bardziej wyeksponowana i doskonale widoczna z ulicy 
S³onecznej. 

Ca³oœæ prac kosztowa³a 22 tysi¹ce z³ i zosta³a 
sfinansowana z bud¿etu Gminy Siepraw. W przygotowaniu 
prac oraz w trakcie ich trwania z Urzêdem Gminy oraz 
prowadz¹cym prace wspó³pracowa³ ks. Proboszcz Józef 
Stopka, udzielaj¹c cennej pomocy i rad. 

To ju¿ kolejna kapliczka odrestaurowana w ostatnich 
latach przez Gminê Siepraw w ramach realizacji Gminnego 

Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Siepraw na lata 
2016 - 2019.

/Micha³ Baran/

Gminne obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Zakliczynie
11 listopada 2019 r. œwiêtowaliœmy w ZPO w 
Zakliczynie 101. rocznicê odzyskania przez Polskê 
niepodleg³oœci. Po mszy œwiêtej odprawionej w koœciele pod 
wezwaniem Wszystkich Œwiêtych celebrowanej przez 
proboszczów parafii Siepraw ks. P. Kluskê i parafii w 
Zakliczynie ks. J. Stopkê,  licznie przybyli goœcie, na czele z 
Tadeuszem Pital¹, wójtem gminy Siepraw, udali siê do sali 
gimnastycznej, by obejrzeæ program artystyczny „Poci¹g do 
Przesz³oœci”, przygotowany przez uczniów naszej szko³y 
pod kierunkiem nauczycielki j. polskiego Ma³gorzaty 
Matlak.

M³odzie¿ zakliczyñska w osobie prowadz¹cych 
Joanny Matys i Bartosza Podgórskiego  zaprosi³a widzów do 
podró¿y w g³¹b historii naszego kraju. Publicznoœæ 
przenios³a siê w czasie do najbardziej ponurego okresu 
dziejów Polski, poznaj¹c przyczyny utraty niepodleg³oœci i 
œledz¹c desperackie próby odzyskania wolnoœci, którymi 
naznaczony by³ wiek XIX. 

Przed oczyma widzów przewinê³a siê galeria postaci 
reprezentuj¹cych ró¿ne postawy i grupy spo³eczne. 
Œwiadomi swych obowi¹zków, ofiarni patrioci: dzielni 
legioniœci (Kacper Oramus i Krystian Tomanik), ksiê¿a 
(Sebastian Biela), nauczyciele i inteligencja (Nikola Œlusar-
czyk i Amelia Cygan) walcz¹cy o ocalenie narodowej to¿sa-
moœci, ale i zdrajcy - konfidenci (Jakub Rybka) oraz ci, 
którzy, rezygnuj¹c ze wznios³ych celów, skupili siê na 
zmaganiach z bol¹czkami codziennego ¿ycia (kobieta z ludu 
brawurowo zagrana przez Karolinê Chrast). 

Rytm ukazanych scen wyznacza³ porz¹dek 
przystanków, na których zatrzymywa³ siê poci¹g, 
wyczarowany z kartonu przez pani¹ Joannê Ralsk¹-Lenart. 
Po szczêœliwym doprowadzeniu pojazdu do stacji niepodle-
g³oœæ w 1918 r. kolejarz (Oskar Baran) pozostawi³ widzów ze 
œwiadomoœci¹, ¿e historia Polski to splot ludzkiej wielkoœci i 
ma³oœci, opowieœæ o walce, poœwiêceniu, pragnieniu 
wolnoœci, ale i wspó³odpowiedzialnoœci za jej upadek, gdy¿ i 
gorzkiej refleksji nie zabrak³o w g³êbokim i poruszaj¹cym 
programie artystycznym.  

Oprócz ciekawej scenografii i prezentacji przygoto-
wanych przez panie Ma³gorzatê Matlak i Weronikê G³¹b na 
wyró¿nienie zas³uguje chór szkolny pod kierownictwem 
nauczyciela muzyki Janusza Miko³ajczyka. W pamiêci 
widzów pozostan¹ szczególnie wystêpy solistek i solistów : 
Patrycji Rybki œpiewaj¹cej „Przysiêgê”, Roksany Krawczyk 
interpretuj¹cej „Taki kraj” czy Igora Matogi, który z 
ogromn¹ energi¹ wykona³ „Kocham wolnoœæ”, przebój 
„Ch³opców z Placu Broni”. Najbardziej wzruszaj¹cym 
punktem programu by³ jednak wiersz „Katechizm polskiego 
dziecka” wyrecytowany przez maleñk¹ Martynê Skoczylas.

Dziêki przejmuj¹cej grze aktorów i ciekawym 
pomys³om inscenizacyjnym widzowie mogli uczestniczyæ w 
lekcji nowoczesnego patriotyzmu, która na d³ugo pozostanie 
w ich pamiêci. 

/Przemys³aw W³odarczyk/
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Post scriptum: 

Bêd¹c uczestnikiem obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci w 
Gminie Siepraw, które w tym roku by³o przygotowane przez 
uczniów Szko³y Podstawowej z Zakliczyna, pragnê podzie-
liæ siê kilkoma s³owami refleksji. 

W przedstawionym programie artystycznym pt. 
„Poci¹g do przesz³oœci”, m³odzie¿ szkolna stworzy³a 
wyj¹tkowe widowisko oddaj¹ce wielkoœæ i nastrój tego 
œwiêta. By³y recytacje, dialogi i pieœni patriotyczne, a 
wszystko to ilustrowane obrazami, które ukazywa³y ponad 
dwieœcie lat tragicznych zmagañ Polaków o wolnoœæ i 
niepodleg³oœæ. Przedstawienie zawiera³o wiele treœci 
uzasadniaj¹cych sens walki, wartoœæ symboli narodowych 
oraz chrzeœcijañski rodowód naszej Ojczyzny.
Wœród recytacji i œpiewu przewija³ siê motyw mi³oœci do 
Ojczyzny, który dziêki tym m³odym artystom zosta³a jakby 
na nowo odkryta w wiejskich krajobrazach, miejscach kultu 
religijnego, symbolach or³a bia³ego i bia³o - czerwonej flagi. 
Myœlê, ¿e to widowisko zapad³o nam g³êboko w serca, 
wzruszy³o i uwra¿liwi³o  nas wydarzenia tamtego dnia 
sprzed 101 lat, gdy¿ by³ on wyj¹tkowy spoœród tysiêcy dni, 
które tworzy³y kszta³t naszych dziejów, a prze¿yte chwile 
zadumy nad matk¹ Ojczyzn¹ pozwoli³y na nowo odkryæ 
pojêcie patriotyzmu.

Obecnie w naszej OjczyŸnie patriotyzm i sprawy 
narodowe s¹ ró¿nie rozumiane, a czasem wykorzystywane 
na u¿ytek niezrozumia³ych, a czêsto niebezpiecznych 
ideologii i zachowañ i wtedy przykro jest patrzeæ jak to 
najwa¿niejsze œwiêto pañstwowe obchodzone jest w asyœcie 
policji.  Pod rozwagê pozostawiam wiêc s³owa wielkiego 

patrioty i Polaka Józefa Pi³sudskiego wypowiedziane przed 
99 laty, a które brzmi¹: „jednym z przekleñstw naszego 
¿ycia, naszego budownictwa pañstwowoœci jest to, ¿eœmy siê 
podzielili na kilka rodzajów Polaków, ¿e mówimy jednym 
jêzykiem, a inaczej nawet s³owa polskie rozumiemy.”

Pragnê podziêkowaæ w imieniu w³asnym i spo³ecz-
noœci gminnej tym pedagogom i uczniom ze szko³y w 
Zakliczynie, którzy stworzyli to patriotyczne widowisko i 
prostym jêzykiem przekazali g³êbokie treœci duchowe, które 
naszym przodkom pozwoli³y przetrwaæ, przechowaæ obraz 
Ojczyzny o jakiej marzyli, a nastêpnie odzyskaæ j¹ i 
utworzyæ niepodleg³e pañstwo polskie.

/Leszek Wierzba/

Wrêczenie stypendium

fot. Zbigniew Sanowski

odczas posiedzenia Rady Gminy Siepraw  w dniu 27 Plistopada br. Wójt Gminy Tadeusz Pitala i Przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Leszek Wierzba wrêczyli dyplom 
upamiêtniaj¹cy uzyskanie stypendium by³ej uczennicy 
sieprawskiej szko³y Wiktorii Dyrdzie.

Wiktoria w roku szkolnym 2018/2019 ukoñczy³a z 
wyró¿nieniem Szko³ê Podstawow¹ w Sieprawiu. Œrednia, 
któr¹ uzyska³a w wyniku klasyfikacji koñcowej to 5,2.

Stypendystka w roku szkolnym 2018/2019 zosta³a 
finalistk¹ Ma³opolskiego Konkursu z Jêzyka Polskiego 
organizowanego przez Kuratorium Oœwiaty w Krakowie, 
uzyskuj¹c 51 punktów na 60 mo¿liwych, co kwalifikowa³o j¹ 
na podstawie uchwa³y Rady Gminy w sprawie regulaminu 
przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom do 
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otrzymania  jednorazowego stypendium III stopnia w 
wysokoœci 500 z³. 

Przewodnicz¹cy Rady w prezentacji przed wrêcze-
niem dyplomu podkreœla³ równie¿, ¿e Wiktoria udziela³a siê 
spo³ecznie anga¿uj¹c siê w wolontariat.

Obecnie Wiktoria uczy siê w Liceum Ogólnokszta³-

c¹cym im. Tadeusza Koœciuszki w Myœlenicach, ¿yczymy 
Jej w tej szkole równie imponuj¹cych wyników. 

/Micha³ Baran/

Robocza wizyta

26 wrzeœnia br. goœciliœmy S³owaków z 
zaprzyjaŸnionej gminy Spiski Czwartek (Spišský Štvrtok) 
podczas roboczej wizyty. Delegacja  w sk³adzie Wójt Gminy 
Ján Greš, Zastêpca Wójta Milan Biskup, Sekretarz  Gminy 
Eva Bajtošová oraz Dyrektor Szko³y ¼udmila Barlová zwie-
dzi³a wszystkie szko³y w naszej gminie oraz Przedszkole 
„Kropla S³oñca” w Sieprawiu podgl¹daj¹c ciekawe 
rozwi¹zania, które mo¿na wykorzystaæ u siebie. W ka¿dej 
szkole goœcie odnotowali jak¹œ ciekawostkê. Szczególnie 
spodoba³ im siê pomys³ zagospodarowania stodo³y przez 
Szko³ê w Czechówce na potrzeby integracji lokalnego 
spo³eczeñstwa. 

S³owacy zatrzymali siê na d³u¿ej w Szkole 
Podstawowej w Sieprawiu, gdzie z Dyrektor El¿biet¹ 
Leœniak, Wicedyrektor Agnieszk¹ Czerneck¹, przedstawi-
cielem nauczycieli Dorot¹ Kowalewsk¹, przedstawicielami 
Gminy - Wójtem Tadeuszem Pital¹, sekretarzem Micha³em 
Baranem oraz reprezentantem GOKiS-u Konradem 
So³tysem omówili wspó³pracê szkó³ w zakresie realizacji 
wspólnych projektów. Podczas spotkania uczniowie ze 
S³owacji dostali od samorz¹du sieprawskiego propozycjê 

uczestniczenia  w przysz³orocznych wydarzeniach, takich 
jak choæby Warsztatach Gospel oraz biegu Sieprawska 
Pi¹tka. 

/Micha³ Baran/

Pomiary szkodliwoœci masztu
a zlecenie Wójta Gminy Siepraw niezale¿na firma Npomiarowa zbada³a poziom promieniowania elektro-

magnetycznego wokó³ stacji bazowej telefonii komórkowej 
(SBTK) na ul. Anieli Salawy w Sieprawiu. G³ównym 
powodem wykonania pomiarów by³y obawy zg³aszane przez 
mieszkañców s¹siaduj¹cych z masztem, ¿e s¹siedztwo anten 
i radiolinii, poprzez szkodliwe promieniowanie elektroma-
gnetyczne, mo¿e zagra¿aæ ich zdrowiu, a nawet ¿yciu. 

Pomimo, ¿e badania  zlecono badania jeszcze w 

lutym 2019 r. odby³y siê one dopiero w  paŸdzierniku br., co 
by³o spowodowane koniecznoœci¹ spe³nienia okreœlonych 
warunków - pomiary musia³y byæ wykonane podczas 
intensywniejszej pracy SBTK, czyli po godzinie 18.00 oraz 
w korzystnych warunkach pogodowych - tj. przy relatywnie 
niskim poziomie wilgotnoœci powietrza, o co z kolei trudno o 
takiej porze dnia. 
 Na podstawie sprawozdania NR PP-PS/19-02-116-
01 z 25 listopada 2019 r. z pomiarów pól elektromagne-
tycznych wykonanych w œrodowisku w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej, wykonanego przez Oœrodek Badañ i 
Analiz „PP”, Marek Zaj¹c i Artur Zaj¹c s.c., Laboratorium 
Pola Elektromagnetycznego z Krakowa w dniu 14.10.2019 
r., w godz.18.00-22.00 wynika, ¿e badanie zosta³o wykonane 
miernikiem wzorcowanym w Laboratorium Wzorców i 
Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) na 
Politechnice Wroc³awskiej. Podstaw¹ metodyki pomiarów 
by³ Za³¹cznik nr 2 do Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z 
30 paŸdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 
2003 nr 192 poz. 1883).

Pomiarów dokonano w 14 lokalizacjach na ul. 
Wrzosowej, Gajowej, Anieli Salawy oraz Pogodnej, 
wskazanych przez zainteresowanych mieszkañców. Z tabeli 
pomiarów dokonanych w poszczególnych lokalizacjach 
wynika, ¿e maksymalna wartoœæ natê¿enia pola 
elektromagnetycznego nie przekracza 1V/m, a niejednokrot-
nie by³a du¿o ni¿sza (przy dopuszczalnych 7V/m). St¹d 
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konkluzja koñcowa raportu: „W otoczeniu instalacji radio-
komunikacyjnej, w miejscach w których przeprowadzono 
pomiary, nie stwierdzono poziomów pól elektromagne-
tycznych wy¿szych od dopuszczalnych (powy¿ej 7V/m dla 
pola elektrycznego) w œrodowisku dla miejsc dostêpnych dla 
ludnoœci”.

Nie stwierdzono przekroczeñ dopuszczalnych 
wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego, co cieszy i 
pozwala nieco spokojniej odetchn¹æ mieszkañcom 
zatroskanym o swoje zdrowie. Niemniej jednak  pozostaje 
kwestia legalnoœci dzia³añ inwestora i u¿ytkownika masztu, 

który wykorzystuj¹c luki w prawie postawi³, a nastêpnie 
„uzbroi³” maszt w kilkanaœcie anten, bez wykonania raportu 
oddzia³ywania na œrodowisko. Mamy nadziejê, ¿e ta kwestia 
zostanie szybko i ostatecznie  rozstrzygniêta przez 
odpowiednie organy kontrolne oraz s¹d.

/Micha³ Baran/

 segregowaniem œmieci na szersz¹ skalê mamy do Zczynienia ju¿ od 2013 roku, kiedy to zaczê³a 
obowi¹zywaæ tzw. ustawa œmieciowa, która zmieni³a zasady 
gospodarki odpadami i wprowadzi³a rodzia³ stawek za 
odbiór odpadów (ni¿sze za segregowane, wy¿sze za 
niesegregowane) . Od tej pory zd¹¿yliœmy siê ju¿ trochê 
przyzwyczaiæ do dzielenia naszych odpadów na kilka 
g³ównych frakcji (plastik, papier, szk³o, metal, odpady bio i 
zmieszane), a tak¿e do posiadania kilku odrêbnych koszy na 
œmieci w naszych domach. Jednak¿e dopiero tegoroczna 
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w 
gminach, która wesz³a w ¿ycie 6 wrzeœnia br., nie zostawia 
nikomu wyboru i nakazuje nam wszystkim œmieci 
segregowaæ. Gminy maj¹ rok na dostosowanie swoich 
regulaminów do nowych przepisów, ale ju¿ teraz wiadomo, 
¿e dzieliæ œmieci na frakcje ma ka¿dy. Za brak czy b³êdy w 
segregacji gro¿¹ sankcje: od dwukrotnoœci do cztero-
krotnoœci przyjêtej stawki podstawowej. 
Warto wiêc przyjrzeæ siê temu, co i jak wyrzucamy do 
naszych koszy na œmieci, oraz upewniæ siê, czy aby na pewno 
robimy to poprawnie. Oczywiœcie, w pierwszej kolejnoœci w 
takich dzia³aniach powinna nami kierowaæ chêæ w³aœciwego 
przygotowania odpadów do recyclingu, ale te¿ - nie ma siê co 
oszukiwaæ - niebagatelne znaczenie ma tu kwestia kar 
finansowych, przewidzianych ustawowo za b³êdy w 
segregacji.
W pierwszej kolejnoœci przyjrzyjmy siê odpadom z tworzyw 
sztucznych, popularnie okreœlanych jako „plastiki”. W tej 
kategorii mieszcz¹ siê przede wszystkim:
P opakowania PET i inne plastikowe opakowania po 
kosmetykach i ¿ywnoœci
P aluminiowe puszki po napojach, puszki po konserwach, 
niezabrudzona t³uszczem folia aluminiowa, kapsle, zakrêtki 
od s³oików
Pzabawki z tworzyw sztucznych (o ile nie s¹ trwa³ym 
po³¹czeniem kilku surowców)

Œci¹ga z segregacji. Czêœæ 1 - tworzywa sztuczne i metale.
Co powinniœmy zrobiæ z „plastikami” przed wyrzuceniem 
ich do ¿ó³tego worka/pojemnika? 
P opró¿niæ opakowania z resztek zawartoœci
P odkrêciæ nakrêtki przed wyrzuceniem
P oderwaæ wieczka od pojemników
P zgnieœæ puszki, plastikowe butelki i inne mo¿liwe odpady, 
by zaoszczêdziæ miejsce w pojemniku
Uwaga! Nie musimy myæ zu¿ytych opakowañ przed wy-
rzuceniem, wystarczy usun¹æ z nich resztki zawartoœci.

Wiemy ju¿, jak przygotowaæ odpady z tworzyw sztucznych 
do wyrzucenia. Ale co zrobiæ w sytuacji, kiedy nie jesteœmy 
pewni, czy dany odpad powinien trafiæ do ¿ó³tego 
pojemnika, czy te¿ gdzieœ indziej? Jeszcze nie tak dawno 
wiele osób wyrzuca³o tak zwane kartony po napojach 
(mleku, sokach) do pojemników na papier, w³aœnie z racji 
kojarzenia potocznej nazwy tych opakowañ z papierem. W 
rzeczywistoœci popularne „kartony”, od nazwy producenta 
zwane te¿ Tetra Pakami, to po³¹czenie kilku ró¿nych 
tworzyw: papieru, polietylenu i aluminium. Co ciekawe - 
zu¿yte Tetra Paki powinny trafiaæ do pojemników na 
„plastiki”, ale mo¿na z nich odzyskiwaæ... papier (tak 
przynajmniej deklaruje producent). 
Komplikacji w kwestii segregacji jest zreszt¹ wiêcej; co 
zrobiæ z butelk¹ po oleju rzepakowym? Albo ze zu¿ytymi 
szczoteczkami do zêbów - nadaj¹ siê do recyclingu, czy te¿ 
nie? A plastikowe blistry po zu¿ytych lekach? 
¯eby nam wszystkim by³o ³atwiej - poni¿ej publikujemy listê 
popularnych odpadów, które nigdy nie powinny trafiaæ do 
¿ó³tych worków przeznaczonych dla odpadów z tworzyw 
sztucznych. Odpady z poni¿szej listy zamiast do ¿ó³tego 
worka powinny trafiæ do œmieci zmieszanych. S¹ to miêdzy 
innymi:
O jednorazowe przybory toaletowe, takie jak maszynki do 
golenia czy szczoteczki do zêbów 
O zabrudzone (szczególnie t³uszczem) folie i inne opako-
wania foliowe
O styropianowe opakowania po daniach na wynos
O zu¿yte plastikowe woreczki, pozosta³e po ugotowaniu ry¿u 
czy kaszy 
O opakowania po lekach 
O butelki i inne plastikowe opakowania po olejach spo¿yw-
czych 
Osobn¹ kwesti¹ s¹ odpady niebezpieczne, zanieczyszczone 
chemicznie, które najlepiej jest zgromadziæ i raz na jakiœ 
czas odwieŸæ do PSZOK-u. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e i te 
odpady mo¿na spokojnie wrzuciæ do ¿ó³tego pojemnika na 
plastiki, skoro s¹ wykonane z tworzyw sztucznych lub 
metali, jednak nie jest to w³aœciwy sposób pozbycia siê ich. 
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Odpady te to miêdzy innymi:
O zu¿yte aerozole
O puszki po farbach
O opakowania po œrodkach chwasto - czy owadobójczych (w 
tym popularne zu¿yte ju¿ aerozole na muchy czy komary)
O sprzêt AGD, zu¿yte akumulatory 
Kupuj¹c produkty w opakowaniach plastikowych warto 
pamiêtaæ, ¿e nie ka¿de takie opakowanie powinno trafiæ do 
¿ó³tego pojemnika i nie ka¿de zostanie poddane recyclin-
gowi. Na niektóre tworzywa sztuczne nie ma popytu wœród 
firm z nich korzystaj¹cych, dobrym przyk³adem jest tu PET 

(robi siê z niego np. butelki do wody mineralnej): jeœli PET 
jest przezroczysty lub bia³y, jest szansa na jego ponowne 
wykorzystanie, ale ju¿ zabarwiony na ciemno - straci na 
atrakcyjnoœci. ¯ycie takiego opakowania bardzo szybko siê 
koñczy, lepiej wiêc pomyœleæ o tym w chwili zakupu i 
wybraæ - w miarê mo¿liwoœci - inny produkt, którego 
opakowanie bêdzie mo¿na ponownie wykorzystaæ.

/Patrycja Langer/

Pytania do Wójta Gminy
Red. Zewsz¹d s³yszymy, ¿e grozi nam wzrost op³at za wywóz 
œmieci, co przewiduje Wójt dla naszych Mieszkañców.
Wójt Gminy: Obawiam siê, ¿e tak¿e mieszkañców naszej 
gminy taki wzrost czeka, mówiê to na podstawie obserwacji 
wyników przetargów w innych gminach, a tak¿e znaj¹c 
obiektywne przyczyny takiego stanu rzeczy. Do tych 
ostatnich nale¿y zaliczyæ wzrost tzw. op³aty marsza³-
kowskiej za sk³adowanie œmieci na wysypisku ze 170 do 270 
z³ za tonê, wzrost najni¿szej p³acy, a wiêc wzrost kosztów 
p³acowych w firmach, wzrost kosztów mediów: pr¹du, 
benzyny. Na to nak³adaj¹ siê k³opoty firm z powodu 
ograniczenia mo¿liwoœci zagospodarowania odpadów 
segregowanych. Z roku na rok wzrasta te¿ drastycznie iloœæ 
odpadów wytwarzanych przez nasze gospodarstwa domowe. 
To wszystko sprawia, ¿e na rynku œmieciowym brak jest firm 
konkuruj¹cych, zabiegaj¹cych o obs³ugê œmieciow¹ gminy. 
My równie¿ og³osiliœmy przetarg, ale w czasie tej procedury 
otrzymaliœmy tak wielk¹ liczbê pytañ, ¿e musieliœmy 
zmieniæ , uzupe³niæ zapisy specyfikacji i w konsekwencji 
przesun¹æ termin sk³adania ofert, teraz pozostaje nam 
czekaæ. 
Red: Rada Gminy uchwali³a stawki podatków lokalnych. Co 
nas czeka? 
Wójt Gminy: Wszystkie podatki na 2020rok przedsta-
wiamy w niniejszym Biuletynie . Ja mogê dodaæ, ¿e pod-
nosz¹c stawki podatków, kierowaliœmy siê stop¹ inflacji. 
Podatki od œrodków transportowych wzros³y o 1.8%, a 
podatki od nieruchomoœci o 2,2%. Te ostatnie w naszej 
gminie bêd¹ w dalszym ci¹gu ni¿sze ni¿ w gminach 

2
s¹siednich . Dla przyk³adu podatek od 150 m  powierzchni 

2mieszkalnej wzroœnie o 3 z³ w skali roku, a od 100 m   
powierzchni zajêtej dla dzia³alnoœci gospodarczej o 41 z³ 
rocznie.
Red: Gmina przygotowuje siê do uchwalenia bud¿etu na rok 
2020. Jakie s¹ jego za³o¿enia?
Wójt Gminy: W projekcie bud¿etu na 2020 rok za³o¿yliœmy 
dochody w wys. 54 026 tys z³, na co sk³ada siê : 
przewidywany udzia³ z podatku PIT 9 667 tys. z³ i CIT 20 
tys.,  z podatków lokalnych 9 737 tys. z³, z subwencji 
oœwiatowej 9 542 tys. z³, z subwencji wyrównawczej 2 432 
tys. z³., dotacji bie¿¹cych 13 934 tys. z³, a pozosta³e 8 694 tys. 
to dochody maj¹tkowe gminy. Wydatki planujemy na 
poziomie 56 556 tys. z³, z tego najwiêksza kwota 16 374 tys. 
z³ przeznaczona jest na oœwiatê i 13 605 tys. z³ na pomoc  
rodzinie. Przewidujemy te¿ inwestycje, na które przez-
naczono 12 081 tys. z³, ale takie wydatki bêd¹ mo¿liwe przy 
uzyskaniu dofinansowania zewnêtrznego. Chcê podkreœliæ, 
¿e w tak trudnej sytuacji finansowej gmina i zarazem ca³y 
samorz¹d lokalny nie by³ od 1990 r., od transformacji. 

Mniejsze dochody dla gmin wynikaj¹ z polityki rz¹du m.in. 
zwolnienia osób do 26 roku ¿ycia z podatku PIT, 
podniesienia kwoty kosztów uzyskania przychodu, a tak¿e 
obni¿enia o 1% stawki podatkowej, co przek³ada siê na 
ni¿sze wp³ywy z podatku PIT, a nale¿y pamiêtaæ, ¿e 40% 
tego podatku stanowi dochód gmin. Ponadto subwencja 
oœwiatowa na rok 2020 jest dla nas ni¿sza o 100 tys. z³ od 
subwencji z bie¿¹cego roku, tak¿e zmniejszono nam o 400 
tys. z³ subwencjê wyrównawcz¹. Jednoczeœnie gmina musi 
ponieœæ pe³ne koszty za³o¿onych podwy¿ek p³ac dla 
nauczycieli, koszty wzrostu p³acy minimalnej, zmiany 
sposobu naliczania dodatku sta¿owego. Poza kosztami 
p³acowymi musieliœmy za³o¿yæ wzrost wydatków 
zwi¹zanych ze zu¿yciem energii elektrycznej o 48% w stos. 
do roku bie¿¹cego. Przyk³adowo w przysz³ym roku wzroœnie 
nam koszt oœwietleñ ulicznych o 150 tys. z³. W planowanym 
bud¿ecie musieliœmy mocno ograniczyæ inne ni¿ 
pozap³acowe wydatki, a to spowoduje ograniczenia 
remontów i zakupów we wszystkich jednostkach gminy. 
Muszê te¿ nadmieniæ, ¿e zmieniono sposób liczenia 
zdolnoœci kredytowej dla gmin, co spowoduje ograniczenie 
mo¿liwoœci pozyskiwania kredytu. Tak jak co roku, 
za³o¿enia bud¿etu na 2020 r. bêdziemy prezentowaæ na 
zebraniach wiejskich. 
Red: Rozumiem, ¿e przysz³y rok to ograniczenie inwestycji w 
gminie. A jak wygl¹da stan wykonania tych zadañ w 
bie¿¹cym roku?
Wójt Gminy: W dalszym ci¹gu trwa inwestycja w 
S³onecznym Parku, a termin jej zakoñczenia wyd³u¿ono  do 
koñca kwietnia 2020r. Teraz trwa monta¿ oœwietlenia 
parkowego, przed wykonawc¹ dokoñczenie asfaltowania 
alejek, monta¿ ³awek, koszy i uporz¹dkowanie ca³ego 
terenu. Trwa te¿ rozbudowa szko³y w Zakliczynie , termin jej 
zakoñczenia przesuniêto na koniec I kwarta³u 2020 r. W 
paŸdzierniku uruchomiono przeniesion¹ do nowego 
budynku kot³owniê, która ogrzewa salê gimnastyczn¹ i nowe 
pomieszczenia, zakoñczono prace przy elewacji budynku. 
Teraz trwaj¹ prace wykoñczeniowe w czêœci z dodatkowymi 
salami lekcyjnymi i pomieszczeniami administracyjnymi. 
Wykonaliœmy te¿ bardzo wa¿ne remonty. W paŸdzierniku 
wymieniono pokrycie dachu na g³ównym budynku Szko³y 
Podstawowej w Sieprawiu za kwotê 112 tys. z³., w 
listopadzie wymieniono pokrycie dachu budynku Urzêdu 
Gminy za sumê 99 tys. z³.
Red: Czy trwaj¹ jeszcze inwestycje na drogach ?
Wójt Gminy: Przed 1 listopada uda³o siê ukoñczyæ budowê 
chodnika na ul. Ks. J. Przytockiego wraz z peronem pod 
przejœcie na cmentarz „Na Kopanii”, koszt budowy 160 mb 
chodnika wyniós³ 130 tys. z³. Zarz¹d Dróg Powiatowych 
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zakoñczy³ budowê 650 mb chodnika o szer. 2 m wraz z 
odwodnieniem przy  drodze powiatowej na ul. Górskiej w 
Sieprawiu. W ramach tej inwestycji w I pó³roczu przysz³ego 
roku zostanie poszerzona jezdnia i po³o¿ona nak³adka 
asfaltowa na d³. 1 km. Na ten cel Powiat uzyska³ 

dofinansowanie w wys. 60% kosztów z programu 
rz¹dowego. Gmina te¿ wspó³finansowa³a inwestycjê w 
kwocie 200 tys. z³.

/Rozm. Wanda Matoga/

Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Sieprawiu

Szko³a uczy i nie tylko

Uczymy (siê) nie tylko w klasie, uczymy (siê ) nie tylko w szkole…

Dzieñ Kropki
15 wrzeœnia obchodzimy Miêdzynarodowy 

Dzieñ Kropki. Dzieñ ten to œwiêto kreatywnoœci, odwagi i 
wiary we w³asne umiejêtnoœci.

Wszystko zaczê³o siê w 2003 r, od ksi¹¿ki 
amerykañskiego pisarza i ilustratora Petera H. Reynoldsa 
pod tytu³em “The Dot”, która wywo³a³a istne kropkowe 
szaleñstwo na ca³ym œwiecie. 

Ka¿dego roku miliony dzieci bierze udzia³ w 
licznych aktywnoœciach, których celem jest odkrywanie 
talentów i wspieranie kreatywnoœci. Dzieci rozmawiaj¹ o 
swoich mocnych stronach, wspólnie tworz¹ "kropkowe" 
dzie³a i wzajemnie siê inspiruj¹.
W tym roku dzieci z grup zerowych naszej szko³y równie¿ 
wziê³y udzia³ w œwiêtowaniu. Poniedzia³ek 16 wrzeœnia by³ 
zakropkowany: dzieci wykona³y zakropkowan¹ foto budkê, 
wykropkowa³y piêkne jesienne drzewa, stworzy³y pracê pt. 
„Zakropkowany œwiat”, obejrza³y film o Vashti - g³ównej 
bohaterce ksi¹¿ki „Kropka”, zapozna³y i pobawi³y siê 
aplikacj¹ QUIVER, która zamieni³a nasze prace w obraz 3D.

Wszystkie dzia³ania mia³y na celu rozbudzenie 

wiary we w³asne mo¿liwoœci oraz kreatywnoœæ dzieci,  bo 
ka¿dy z nas jest wyj¹tkowy! Od ma³ej kropki wszystko siê 
zaczyna, wystarczy uwierzyæ w siebie, choæ to w³aœnie ten 
moment czêsto jest najtrudniejszy... Zapraszamy do 
obejrzenia zdjêæ!

/Ewa Szymañska, Agata Baran, Agnieszka Topa/

Code Week

 dniach 7 - 18 paŸdziernika dzieci z grupy 0b W„KREWETKI” bra³y udzia³ w miêdzynarodowym 
wydarzeniu Code Week czyli Europejskim Tygodniu 
Kodowania.

Code Week to oddolna inicjatywa, w ramach której 
europejskie pañstwa „œcigaj¹ siê” w liczbie zorganizo-
wanych wydarzeñ zwi¹zanych z programowaniem. Akcja 
zosta³a zainicjowana w Europie - w pierwszej edycji w 2014 
roku wziê³o udzia³ 37 pañstw, w bie¿¹cym roku ju¿ 83, w tym 
sporo spoza Europy. Inicjatywa dedykowana jest wszystkim, 
którzy chc¹ rozpocz¹æ lub kontynuowaæ przygodê z 
programowaniem. To œwietna okazja, by zacz¹æ zabawê z 
grami logicznymi, prost¹ grafik¹ komputerow¹, czy 
robotyk¹. Polska w tym roku zajê³a II miejsce

(https://codeweek.eu/scoreboard?edition=2019  
Liczymy, ¿e w przysz³ym roku bêdziemy pierwsi!!! Ka¿dy z 
nas mo¿e siê do tej akcji przy³¹czyæ - wydarzenie mo¿e 
odbyæ siê dos³ownie wszêdzie: w szkole, na œwietlicy, w 
parku, w kawiarni, w domu…. Trzeba jedynie zarejestrowaæ 
takie wydarzenie na stronie www.events.codeweek.eu.

Krewetki wykona³y 10 zadañ wykorzystuj¹c 
ró¿norodne pomoce: ozoboty czyli ma³e roboty do nauki 
programowania, specjalne puzzle dedykowane tym 
robotom, maty do kodowania, tablety.

Zadania by³y bardzo ró¿norodne: uk³adaliœmy 

).

instrukcje prostych czynnoœci dnia codziennego, tworzy-
liœmy muzykê, rysowaliœmy obrazy, tworzyliœmy 
przedstawienie a nawet... gimnastykowaliœmy siê z 
ozobotami!!! Zapoznaliœmy siê tak¿e z pojêciem rozsze-
rzonej rzeczywistoœci oraz spróbowaliœmy si³ w aplikacji 
Scratch Junior, któr¹ zreszt¹ gor¹co polecamy dzieciom w 
wieku 4 - 7 lat.

To by³y bardzo pracowite dwa tygodnie. Uda³o nam 
siê wykonaæ wszystkie z zaplanowanych zadañ, jesteœmy z 
siebie bardzo dumni!!!

/Agnieszka Topa/
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Euroweek

 dniach 21-25.X.2019, uczniowie klas VI-VIII Wuczestniczyli w obozie jêzykowym Euroweek. 
Zajêcia by³y prowadzone przez wolontariuszy z Meksyku, 
Peru, W³och, Kolumbii, Stanów Zjednoczonych oraz 
Wietnamu.

Ka¿dy dzieñ rozpoczyna³ „energizer”, który mia³ na celu 
rozbudziæ w dzieciach energiê, uœmiech i gotowoœæ do pracy 
na ca³y dzieñ. Wszystkie zajêcia by³y prowadzone w jêzyku 
angielskim i mia³y formê warsztatów, których celem by³o 
rozwijanie pewnoœci siebie w pos³ugiwaniu siê jêzykiem 
angielskim, kszta³towanie umiejêtnoœci interpersonalnych 
oraz pog³êbianie œwiadomoœci na temat kultury innych 
narodowoœci. Uczniowie z du¿ym zainteresowaniem 
s³uchali o historii, zwyczajach, tradycyjnych strojach, 
tañcach, szkole oraz ¿yciu dzieci w Meksyku, Indonezji, 
Kolumbii i we W³oszech. Niezwykle przejmuj¹ca by³a 
opowieœæ Laury z Kolumbii na temat bardzo trudnych 
warunków ¿ycia, które tam panuj¹.

Nasi uczniowie podzieleni byli na dwie grupy wiekowe. 
Dzieci z klas VI wykona³y wiele projektów, które zawsze 
zakoñczone by³y prezentacj¹ dla pozosta³ych uczestników 
obozu. Wœród tematów, z którymi nale¿a³o siê zmierzyæ 
by³y: oczekiwania wzglêdem obozu, projekt w³asnej pizzy, 
idealnej szko³y, superbohatera, wymyœlonego zwierz¹tka, 
ekologicznego stroju, a tak¿e aplikacji u³atwiaj¹cej ¿ycie 
osobom niepe³nosprawnym, a  dzieci wykaza³y siê bardzo 
du¿ym zaanga¿owaniem oraz wyobraŸni¹ w przygotowaniu 
prac.

Wœród zadañ dla uczniów klas VII-VIII by³o m.in. 
opracowanie w³asnego kana³u „you tube”, przygotowanie 
scenek na podstawie filmu pt: ”Ocean's 11” , stworzenie 
projektu przedmiotu bêd¹cego przyk³adem postawy proeko-

logicznej. Brali oni tak¿e udzia³ w debacie. Ich wypowiedzi 
na podany temat by³y oceniane zarówno pod wzglêdem 
jêzykowym jak równie¿ wartoœci argumentów, których 
u¿ywali. Uczniowie  zmierzyli siê tak¿e z zadaniem 
uwra¿liwiaj¹cym ich na potrzeby drugiego cz³owieka, w 
którym mogli przekonaæ siê jak wa¿na jest pomoc drugiej 
osoby, gdy jest siê np.  niewidomym.

Bardzo wa¿nym zadaniem, które mia³o na celu 
pomóc uczniom pokonaæ barierê jêzykow¹, by³o spotkanie z 
wszystkimi wolontariuszami, których otwartoœæ, uœmiech i 
energia sprawia³y, ¿e dzieci z du¿¹ radoœci¹ podejmowa³y 
rozmowê. Dla wielu dzieci by³ to pierwszy bezpoœredni 
kontakt z obcokrajowcem.

Dzieci wziê³y te¿ udzia³ w wieczorze kulturowym, w 
ramach którego mia³y zaprezentowaæ wylosowany przez ich 
grupê kraj. Jeden z wolontariuszy powiedzia³ , ¿e sposób 
wykonania przez uczniów w³aœnie tego  zadania wywar³ na 
nim najwiêksze wra¿enie.

Ca³y obóz zakoñczy³o przedstawienie podsumowuj¹ce 
Euroweek pt: ”Mission impossible”

Ró¿norodnoœæ zadañ i zaanga¿owanie wolontariuszy 
sprawia³y, ¿e pomimo zajêæ trwaj¹cych od 9:45 do 20:30, 
dzieci zawsze z radoœci¹ i pe³n¹ gotowoœci¹ w nich 
uczestniczy³y.

Cieszymy siê, ¿e kolejny raz spêdziliœmy nieza-
pomniane chwile na obozie jêzykowym Euroweek, których 
wartoœci dla ucz¹cych siê jêzyka angielskiego nie mo¿na 
przeceniæ.

/Barbara Matoga/

Goœæ Specjalny w ZPO Siepraw
ziêki wspó³pracy ze szko³¹ jêzykow¹ McGregor, 21 Dlistopada 2019, uczniowie klas VII wziêli udzia³ w 

lekcji jêzyka angielskiego, prowadzonej przez nauczyciela z 
Irlandii - Barrie Sinclair. Celem zajêæ by³o rozwijanie wœród 
uczniów motywacji do nauki jêzyka, pomoc w pokonywaniu 
nieœmia³oœci przed rozmawianiem z obcokrajowcami oraz  
wzmacnianie wiary we w³asne mo¿liwoœci. Dzieci uczestni-
czy³y w wielu formach aktywnoœci, których wspóln¹ cech¹ 
by³a metoda „nauka przez zabawê”. Lekcja z Barrie Sinclair 
by³a dla naszych uczniów kolejnym etapem serii spotkañ z 
osobami z ró¿nych czêœci œwiata, z którymi mog¹ porozu-
miewaæ siê w jêzyku angielskim. Mamy nadziejê, ¿e w³aœnie 
taka forma zajêæ jest doskona³ym sposobem na pokazanie im 
jak wa¿ne jest uczenie siê jêzyków obcych.

/Barbara Matoga/

Tydzieñ z ksi¹¿k¹ i misiem
 ostatnim tygodniu listopada w Szkole Podstawowej Wim. Tadeusza Koœciuszki w Sieprawiu odbywa siê 

„Tydzieñ z ksi¹¿k¹ i pluszowym misiem” . Jego mottem jest 
wierszyk Kornela Makuszyñskiego 
Sto razy  ju¿ mówi³em, gada³em bez koñca
i wci¹¿ bêdê wszystkim smutnym przypomina³,
¿e dom, w którym jest ksi¹¿ka, jest przybytkiem s³oñca.

A dom, w którym jej nie ma, to mroczny krymina³.
Na ka¿dy dzieñ  tygodnia  przewidziano ró¿ne imprezy 
czytelnicze, zawody, konkursy, zabawy, kiermasze i inne 
atrakcje.

W poniedzia³ek 25 listopada odby³o siê pasowanie 
uczniów klas pierwszych na czytelników. Program 
artystyczny przygotowa³a klasa 6b pod kierownictwem p. 
Iwony Matogi. Nastêpnie odby³o siê pasowanie na 
czytelnika dokonane przez p. dyr. El¿bietê Leœniak, która 
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wielk¹ zak³adk¹  awansowa³a pierwszaków na czytelników. 
Ka¿dy z pasowanych uczniów otrzyma³ ksi¹¿eczkê, a ich 
rodzice broszurkê o korzyœciach p³yn¹cych z czytania. 
Prezentacja planszowa na ten temat dla wszystkich rodziców 
zosta³a wywieszona w holu szko³y w ubieg³ym tygodniu, w 
którym odbywa³y siê zebrania z rodzicami uczniów 
poszczególnych klas. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e ca³y poniedzia³-
kowy dzieñ up³yn¹³ uczniom na œwiêtowaniu Miêdzynaro-
dowego Dnia Pluszowego Misia. Dzieci mog³y w tym dniu 
przynieœæ do szko³y swoje ukochane maskotki i pokazaæ im 
klasê, szko³ê, zapoznaæ z kole¿ankami i kolegami.

Jednoczeœnie w bibliotece szkolnej przygotowano 
wystawkê ksi¹¿eczek o misiach pod has³em „MISIE NASZE 
MISIE” oraz wystawê konkursow¹ prac uczniów klas 0-3 
pod tytu³em „Moja ulubiona postaæ z ksi¹¿ki”.

We wtorek 26 listopada uczniowie klas pi¹tych i 
szóstych wziêli udzia³ w zabawach ksi¹¿kowych polega-
j¹cych na rozwi¹zywaniu zagadek, rebusów i krzy¿ówek 
dotycz¹cych  ksi¹¿ek.

W szkole trwa równoczeœnie kiermasz niezwykle 
oryginalnych zak³adek wykonanych ró¿n¹ technik¹ i z 
ró¿nych materia³ów.

W œrodê do rywalizacji przystêpuj¹ czwartoklasiœci, 
którzy uczestnicz¹ w Baœniowej olimpiadzie - zawodach 
sportowych po³¹czonych z testami ze znajomoœci klasy-
cznych baœni.

Kolejny dzieñ to rozwi¹zanie konkursu fotograficz-

nego organizowanego przez p. Ma³gorzatê Bzowsk¹. Jego 
temat to: Kompozycja z ksi¹¿k¹ i misiem. Wyj¹tkowe i 
pomys³owe prace, które wp³ynê³y na konkurs zdobi¹ 
korytarz na pierwszym piêtrze i s¹ naprawdê niezwyk³e.

Dla wszystkich chêtnych uczniów, którzy chc¹ 
sprawdziæ swoj¹ pamiêæ i znajomoœæ bajek i baœni 
przewidziano minikonkurs Pomieszanie z popl¹taniem. 
Polega on na uporz¹dkowaniu tytu³ów znanych utworów 
literackich.

Na zakoñczenie tygodnia czeka wszystkich wielka 
akcja otwarcia strefy ciszy w szkole. Wydarzeniem tym 
planujemy rozpocz¹æ walkê z ha³asem  na korytarzach i w 
holach naszej szko³y (zw³aszcza na przerwach). Prezentacje 
na temat znaczenia ciszy oraz szkodliwoœci ha³asu  bêd¹ 
wstêpem do uruchomienia tej strefy na korytarzu przed 
wejœciem do biblioteki szkolnej.

Pi¹tek to równie¿ Dzieñ przebierañców. Ka¿dy 
mo¿e w tym dniu przebraæ siê za wybran¹ postaæ z ksi¹¿ki. 
Równie¿ wtedy - na zakoñczenie Tygodnia z ksi¹¿k¹ i 
pluszowym misiem - odbêdzie siê sesja fotograficzna naszych 
ukochanych misiów w nowootwartej strefie ciszy.

Mamy nadziejê, ¿e realizacj¹ projektu przyczynimy 
siê do rozwoju czytelnictwa w szkole i docenieniu roli 
ksi¹¿ki w procesie nauczania.

/Barbara Góralczyk/

Z ¿ycia ZPO w Zakliczynie 
,,Jak pokazaæ, ¿e jestem patriot¹?”

13 listopada 2019r. uczniowie klas I - III 
uczestniczyli w lekcji muzealnej, przygotowanej przez 
Muzeum Niepodleg³oœci w Myœlenicach. Zajêcia po³¹czone 
by³y ze zwiedzaniem zbiorów muzealnych zwi¹zanych z 
histori¹ Ziemi Myœlenickiej. Ogromne zainteresowanie 
dzieci wzbudzi³ pojazd wojskowy , urz¹dzenie do 
odmierzania czasu, opowieœci o Krakowiakach i Góralach 
Myœlenickich, a tak¿e ciekawostka z dziedziny archeologii- 
wykopaliska z terenu myœlenickiego Zamczyska. W czasie 
warsztatów o niepodleg³ej Polsce  uczniowie poznali historiê 
barw narodowych, postaæ Józefa Pi³sudskiego, zdobyli 
wiedzê na temat Legionów Polskich we W³oszech oraz 
wykonali piêkne kotyliony. 

Lekcjê historii urozmaici³ bardzo ciekawy pokaz 
multimedialny. Zajêcia muzealne dostarczy³y dzieciom 
wyj¹tkowych wra¿eñ i prze¿yæ.  Okaza³y siê te¿ wspania³ym 
uzupe³nieniem szkolnych treœci nauczania. 

                                                                                   
/Bo¿ena Krawczyk, Edyta Muniak/

,,Janie Pawle II - Pamiêtamy”

 okazji 41 rocznicy wyboru Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II Zna Stolicê Piotrow¹ uczniowie klas I-III z wychowaw-
czyniami zorganizowali pami¹tkow¹ wystawê. Ekspozycjê 
tworzy³y: ksi¹¿ki, albumy, zdjêcia, widokówki, plakaty, 
rysunki, medale, czasopisma i gazety z 2002- 2005 roku oraz 
unikatowe monety uwieczniaj¹ce lata pontyfikatu Ojca 
Œwiêtego. W czasie trwania wystawy odby³ siê 
okolicznoœciowy apel, w czasie którego ca³a spo³ecznoœæ 
uczniowska zaœpiewa³a ulubion¹ pieœñ Jana Paw³a II- ,, 
Barkê”. Uwieñczeniem wystawy by³y wykonane przez 
uczniów  klasy III i IIa prace plastyczne pt. ,, Jan Pawe³ II - 
przyjaciel dzieci”. Wystawa cieszy³a siê zainteresowaniem 
zarówno dzieci jak i rodziców. Zgromadzone  tak licznie  
pami¹tki œwiadcz¹ o tym, ¿e mimo up³ywu czasu Ojciec 
Œwiêty ¿yje w naszej pamiêci i w naszych sercach. Zadaniem 
zaœ nas, doros³ych jest przypominaæ i przekazywaæ s³owo, 
które g³osi³. M³ode pokolenie bowiem,  potrzebuje tak 
bardzo wzorów  takich jak ¿ycie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a 
II.
,, Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z 
innymi”                      
                                /Bo¿ena Krawczyk, Edyta Muniak/

Z ¿ycia Szko³y Podstawowej im. Œw. Brata Alberta w Czechówce
„Z ksi¹¿k¹ na start!” czytelnicz¹. 

 W ramach projektu  uczniowie klasy pierwszej 
otrzymali dwie ksi¹¿ki- "Pierwsze czytanki dla..." oraz 
broszurê informacyjn¹ dla rodziców podkreœlaj¹c¹ rolê 
czytania w ¿yciu dziecka. 

  /Monika Horecka/

 zwi¹zku z zainaugurowan¹ przez Ministra Kultury i WDziedzictwa Narodowego kampani¹ Instytutu Ksi¹¿-
ki "Ma³a Ksi¹¿ka - Wielki Cz³owiek" ten¿e Instytut przygo-
towa³ dla uczniów klas pierwszych bezp³atn¹ wyprawkê 
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Europejski Dzieñ Jêzyków

18 paŸdziernika w naszej szkole odby³y siê obchody 
Europejskiego Dnia Jêzyków. W tegorocznym œwiêcie 
wziêli udzia³ uczniowie klas IV- VIII. Wszyscy zgromadzeni 
otrzymali karty pracy dotycz¹ce dwóch miast - Berlina i 
Londynu. Nastêpnie  uczestniczyli w prelekcji dwóch 
filmów, na podstawie których nale¿a³o udzieliæ odpowiedzi 
do zadanych na kartach pracy pytañ. Karty zosta³y zebrane i 
dokonano spoœród nich losowania. Uczniowie, którzy 
udzielili poprawnej odpowiedzi, uzyskali ocenê bardzo 
dobr¹ z przedmiotu oraz drobny upominek. Pozostali, którzy 
poradzili sobie z zadaniami otrzymali plusiki lub piecz¹tki z 
przedmiotu.

/Justyna Œlusarczyk/

25 paŸdziernika 2019 r. uczniowie klasy 7 naszej 
szko³y z przedstawicielami samorz¹du uczniowskiego wraz 
z 2 opiekunami wziêli udzia³ w akcji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Szko³a pamiêta”. Odwiedzili parafialny 
cmentarz, na którym zapalili znicz oraz pomodlili siê za œp. 
Konstantego Oramusa, który zgin¹³ w obozie zag³ady w 
Oœwiêcimiu. Nastêpnie przeszli pod tablicê upamiêtniaj¹ca 
ofiary hitleryzmu i komunizmu parafii Zakliczyn. Równie¿ 
tam zapalili znicz, pomodlili siê za tych, którzy zginêli w 
obronie ojczyzny.

/£ukasz Jedynak/

„Szko³a pamiêta”

Jubileuszowy Rok Matematyki
 uznaniu zas³ug i osi¹gniêæ polskich matematyków Wokresu miêdzywojennego, Senat RP ustanowi³ rok 

2019 rokiem matematyki. Szko³a Podstawowa w Czechówce 
w³¹czy³a siê w obchody  Jubileuszowego Roku Matematyki 
poprzez szereg wydarzeñ. 

Oprócz udzia³u w cyklicznych konkursach takich jak 
Miêdzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” oraz 
Ma³opolski Konkurs Matematyczny, szko³a uczestniczy³a 
kolejny raz w Œwiatowym Dniu Tabliczki Mno¿enia. Jest to 
wydarzenie, które ma na celu motywowanie do utrwalania 
tabliczki mno¿enia i od kilku lat wzbudza du¿e emocje. 
Wytypowani w drodze eliminacji uczniowie staj¹ siê w tym 
dniu egzaminatorami i odpytuj¹ tabliczki mno¿enia nie tylko 
uczniów ale tak¿e doros³ych - nauczycieli i rodziców.

Dla szczególnego przybli¿enia uczniom sylwetek 
wybitnych polskich matematyków, zorganizowano szkolny 
konkurs plastyczny pt.: „Wielcy Polscy Matematycy”. 
Zadanie konkursowe polega³o na wykonaniu pracy graficzno 
- tekstowej na jeden z wybranych tematów:
1. Trzej poznañscy matematycy Marian Rejewski, Jerzy 
Ró¿ycki i Henryk Zygalski, którzy z³amali kod  niemieckiej 
maszyny szyfruj¹cej Enigma. 
2. Stefan Banach - wspó³twórca  Lwowskiej Szko³y 
Matematycznej, która zas³ynê³a m.in. stworzeniem analizy 
funkcjonalnej.  
3. Karol Borsuk, uwa¿any za wspó³twórcê topologii 
geometrycznej (autor gry „Superfarmer).
4. Wac³aw Sierpiñski i jego „dywan”.
Uczniowie wykonali ciekawe plakaty i komiksy, z których 
utworzono pokonkursow¹ wystawê stanowi¹c¹ dope³nienie 
obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci.

Najwa¿niejszym wydarzeniem obchodów Jubile-
uszowego Roku Matematyki by³o zorganizowanie gminne-
go konkursu „Kodo³amacze” objêtego patronatem Wójta 
Gminy Siepraw. Konkurs mia³ na celu popularyzacjê wiedzy 
na temat dokonañ polskich matematyków kryptologów z 
okresu miêdzywojennego: wspomnianych wy¿ej matema-
tyków, którzy z³amali kod Enigmy oraz porucznika Jana 
Kowalewskiego, który z³ama³ sowieckie szyfry w wojnie z 
bolszewikami. Zadania konkursowe polega³y na zapoznaniu 
siê z ró¿nymi rodzajami szyfrowania i odszyfrowaniu, b¹dŸ 
zaszyfrowaniu tekstów dotycz¹cych polskiej kryptologii. W 
konkursie wziê³o udzia³ po 5 przedstawicieli z ka¿dej szko³y 
gminy Siepraw. Organizatorami by³y nauczycielki 
matematyki: Anna Radzik, Ewa Rozwadowska i Bo¿ena 
G³¹b oraz Dyrektor Szko³y Podstawowej w Czechówce 
Stanis³awa Kasprzycka. Dziêki goœcinnoœci GOKiS, 
konkurs przeprowadzono w Sali Konferencyjnej w 
Sieprawiu.

Lista laureatów konkursu: 

    1. Joanna Matys ZPO Zakliczyn (Laureat I stopnia)
    2. Karina Panuœ ZPO Zakliczyn (Laureat I stopnia)
    3. Bartosz Wylêga³a SP Czechówka (Laureat I stopnia)
    4. Anna Rozkrut SP £yczanka (Laureat II stopnia)
    5. Kamil Szwarc SP Czechówka (Laureat II stopnia)
    6. Karol Jankosz SP Siepraw(Laureat II stopnia)
    7. Katarzyna Strzebak  SP Siepraw (Laureat II stopnia)
    8. Wiktoria Woœ SP £yczanka (Laureat II stopnia)

Na koniec warto przytoczyæ s³owa innego wybitne-
go polskiego matematyka Hugo Steinhausa: „Kraj bez mate-
matyki nie wytrzyma wspó³zawodnictwa z tymi, którzy 
uprawiaj¹ matematykê”. Pamiêtajmy, ¿e rozwój wielu nauk 
jest uzale¿niony od poziomu umiejêtnoœci matematycznych. 
Warto o niego dbaæ od najm³odszych lat. Nie bójmy siê tej 
piêknej dziedziny nauki opartej na prawdzie. W matematyce 
nie ma miejsca na fa³sz.

/Anna Radzik/

Projekt „Piêkna Nasza Polska Ca³a”
 ubieg³ym roku szkolnym Przedszkole przy Szkole WPodstawowej w Czechówce przyst¹pi³o do ogólno-

polskiego projektu pt. „Piêkna Nasza Polska Ca³a”, który by³ 
odpowiedzi¹ na wyj¹tkowe œwiêto Polaków - 100 rocznicê 
odzyskania niepodleg³oœci. Temat jak¿e wa¿ny i powa¿ny - 
jednak powinien byæ zrozumia³y tak¿e dla najm³odszych 
odbiorców. Celem projektu by³o kszta³towanie postaw 
patriotycznych u najm³odszych, uwra¿liwianie na piêkno, 
folklor i tradycje Polski, jak równie¿ kszta³towanie 
to¿samoœci narodowej dzieci. Wiek przedszkolny to 
w³aœciwy czas na rozbudzenie w dziecku œwiadomoœci kim 
jest i sk¹d pochodzi.  
Wszystkie przedszkolaki bardzo chêtnie bra³y udzia³ w 
projekcie ch³on¹c wiedzê oraz bior¹c udzia³ w ró¿nych 
warsztatach przygotowywanych przez wychowawców. 
Ka¿de zrealizowane zadanie by³o dokumentowane przez 
wychowawców grup przedszkolnych w postaci zdjêæ, 
filmów, notatek, a póŸniej publikowane na oficjalnej stronie 
bli¿ej przedszkola. 
W odpowiedzi na zrealizowane zadania z projektu nasza 
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szko³a otrzyma³a od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy list z 
podziêkowaniem, który zosta³ odczytany na uroczystej 
akademii 11 listopada tego roku.
Zadania, które zosta³y zrealizowane przez wychowawców 
(mgr Iwonê Matogê, mgr Annê Kowalczyk, mgr Katarzynê 
¯¹d³o, mgr Liliannê Suder ) oraz dzieci z oddzia³ów 
przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 to: 
- zorganizowanie k¹cika "Piêkna Nasza Polska ca³a" 
- praca plastyczna grupowa "Strój ludowy naszego regionu"- 
- zabawa ludowa "Zróbmy kó³ka dwa"
- wed³ug przepisu babci i dziadka "Œwi¹teczne pierniczki"
- “Piêkna nasza Polska ca³a"- wys³anie pocztówki swojej 

miejscowoœci
- napisz kartkê bohaterom
- "Dzieñ mody patriotycznej”
- "Drzewo pamiêci" 
- nauka, os³uchanie i zaœpiewanie hymnu Polski - Mazurka 

D¹browskiego - wspólnie odœpiewany przez dzieci i 
nauczycieli na uroczystej akademii z okazji 11 listopada 

-  nauka tañca ludowego - "Dwóm tañczyæ siê zachcia³o"
- nauka wiersza o tematyce patriotycznej- "Kto Ty jesteœ, 

Polak ma³y”
/Katarzyna ̄ ¹d³o/

Gminny Konkurs Plastyczny

4 listopada 2019r. wy³oniono zwyciêzców Gminnego  
Konkursu Plastycznego pt. „Jesieñ inspirowana wierszem 
Marii Konopnickiej  Jesieni¹” zorganizowanego przez 
Szko³ê Podstawow¹ w Czechówce. Celem konkursu by³o 
kszta³towanie wra¿liwoœci  odbioru utworów literackich, 
rozbudzanie kreatywnoœci i twórczej inwencji dziecka, 
rozwijanie indywidualnych zdolnoœci plastycznych, budze-
nie zainteresowania ró¿nymi technikami plastycznymi.  
Wybór by³  trudny ze wzglêdu na bardzo wysoki poziom 
wykonanych prac.
Nagrodzono uczestników w nastêpuj¹cych grupach 
wiekowych:

Dzieci 3- letnie:
I miejsce: Aleksander Grabowski
II miejsce: Helena Listwan, Nikodem ̄ ¹d³o
III miejsce: Miko³aj Górnisiewicz

Dzieci 4-letnie:
I miejsce: Magdalena Burkat
II miejsce: Irmina Turcza
III miejsce: Magdalena Gach

Dzieci 5-letnie:
I miejsce: Ma³gorzata Feliks
II miejsce: Mateusz Baran
III miejsce: Kacper Chlebda

Wyró¿nienie: Alan Nowak

Dzieci 6-letnie:
I miejsce: Maja Kiszka
II miejsce: Aleksandra Sikora, Martyna Skoczylas
III miejsce: Emilia Bidziñska

Zwyciêzcy konkursu  otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne 
nagrody. Pozostali uczestnicy pami¹tkowe dyplomy.
Serdecznie gratulujemy !   

/Anna Tondera, Anna Kowalczyk/

Mali Artyœci w Szkole Podstawowej w £yczance
ygrzewaj¹c siê w promieniach s³oñca Polskiej Z³otej WJesieni, zaczêliœmy oczekiwaæ deszczu i zorganizo-

waliœmy konkurs plastyczny pt.,, Parasol na jesienn¹ s³otê''. 
Konkurs przeznaczony by³ dla najm³odszych uczniów  szkó³ 
podstawowych w gminie Siepraw. Organizatorami imprezy 
by³y  nauczycielki: Joanna GwóŸdŸ i Magdalena Braœ.  
Plastyczne zmagania obserwowali zaproszeni Goœcie: wójt 
naszej gminy - Tadeusz Pitala, dyrektor szko³y Anna 
Smyczek,  Natalia Postrzech, Konrad So³tys oraz Janina 
Przêczek i Henryka Zawadzka.  Mali artyœci, pe³ni 
entuzjazmu i zapa³u wykazali siê swoim talentem,  
pomys³owoœci¹ i kreatywnoœci¹. Spe³niaj¹c wymagania 
regulaminu, jesienne parasole budzi³y podziw wœród 
jurorów. Wybór najlepszych prac by³ bardzo trudny! Po 

burzliwej i obiektywnej naradzie wybrano zwyciêzców :
Klasy 0:
I miejsce-Maja Kiszka- SP Czechówka
II miejsce-Zofia Szklarz- SP Siepraw
III miejsce-Amelia Mucha- SP £yczanka
Klasy I:
I miejsce- Blanka Panek -SP Czechówka
II miejsce-Karolina £êtocha -SP Siepraw
III miejsce-Lena Kwinta- SP Zakliczyn 
Klasy II:
I miejsce-Julia Murzyn- SP Zakliczyn
II miejsce-Bart³omiej Andryka- SP Siepraw
III miejsce-Lena Chowaniak- SP £yczanka

Z ¿ycia Szko³y Podstawowej w £yczance
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Klasy III:
I miejsce-Wiktoria Szczepanek- SP Siepraw
II miejsce-Dorota Trojañska- SP Czechówka
III miejsce-Dawid Gadocha- SP £yczanka

Wszystkim zwyciêzcom gratulujemy!

 /Joanna GwóŸdŸ/

Gminny Oœrodek Kultury i Sportu 
wczoraj i dziœ

XIV Warsztaty Gospel w Sieprawiu
u¿ dziœ zapraszamy Was na XIV Warsztaty Gospel w JSieprawiu!

Tegoroczna edycja odbêdzie siê 24-26 stycznia 2020r. 
Rejestracja na wydarzenie dostêpna na stronie:
Www.sieprawgospel.com. Koszt udzia³u w Warsztatach 
wynosi 90z³.
Instruktorami XIV edycji Warsztatów bêd¹: Tula Lynch, 
Ruth Waldron oraz Jimmy Mulovhedzi
Kim s¹ nasi instruktorzy?

Tula Lynch - kto bywa³ na Warsztatach Gospel w 
Sieprawiu ten dobrze j¹ pamiêta. Wulkan pozytywnych 
emocji i cudownych dzwiêków na czeœæ Pana. Tula jest 
wokalistk¹, kompozytork¹ i dyrygentk¹ pochodz¹c¹ z 
pó³nocnego Londynu. Po raz pierwszy odkry³a swoj¹ pasjê 
do œpiewu w chórze dzieciêcym rodzinnego koœcio³a, The 
People's Christian Fellowship, w wieku zaledwie 3 lat. Od 
tego czasu przez wiele lat dopracowywa³a swój warsztat, 
æwicz¹c pod okiem wielu nauczycieli i dyrygentów, aby 
póŸniej wykorzystaæ swój wszechstronny styl wokalny na 
koncertach na ¿ywo i w nagraniach, zarówno jako g³ówna 
wokalistka, jak i w chórkach. Otworzy³o jej to drzwi do wielu 
ró¿nych chórów i zespo³ów gospel, w tym zespo³u uwiel-
bieniowego I=Change, gospelowo-soulowego V9 Collective 
oraz The PCF Choir, gdzie mog³a dalej rozwijaæ i wyra¿aæ 
swoj¹ mi³oœæ do muzyki. Mia³a równie¿ okazjê œpiewaæ i 
uczyæ muzyki gospel w Londynie i okolicach oraz w ró¿nych 
czêœciach Europy, w tym w Danii, Polsce oraz Czechach, 
szerz¹c Bo¿¹ mi³oœæ, nadziejê i osobiste zaanga¿owanie w 
uwielbienie.

Ruth Waldron œpiewa równie¿ od 3 roku ¿ycia. 
Swoj¹ karierê zaczyna³a w chórze People's Christian 
Fellowship. Umiejêtnoœci wokalno-muzyczne pog³êbia³a 
dziêki wspó³pracy z czo³owymi artystami gospel, takimi jak 
wybitny, wielokrotnie nagradzany solista David Daniel, a 
tak¿e poprzez dzia³alnoœæ w zawodowych chórach gospel. 
Wyst¹pi³a jako wokalistka w nagraniach p³ytowych wielu 
artystów i zespo³ów. Prowadzi warsztaty w wielu krajach 
m.in w Danii, Szwajcarii, Niemczech, USA, W³oszech, 
Holandii, Szwecji Irlandii oraz w Polsce.

Jimmy Mulovhedzi - dyrygent, znakomity aran¿er, 
stworzy³ aran¿acje muzyczne do zwiastuna filmu „Winny 
Mandela”, piosenki „Bleed for Love” w wykonaniu Jennifer 
Hudson, a tak¿e do piosenki U2 „Where the Streets Have No 
Name”, która przynios³a mu Nagrodê Emmy. Jimmy Mulo-
vhedzi prowadzi i dyryguje chórem Soweto Gospel Choir - 
trzykrotnym zdobywc¹ Nagrody Grammy, prowadzonym 
wczeœniej przez jego zmar³ego ojca, Davida Mulovhedziego. 
Dyrygowa³ tak¿e chórem o œwiatowej s³awie - Memeza 
Africa Choir. Od kiedy chór ten przekszta³ci³ siê w Soweto 
Gospel Choir, Jimmy stara siê promowaæ i rozwijaæ wizjê 
swego ojca - wizjê wspólnej muzyki i tañca w niepowta-
rzalnej mieszance stylów.

Zachêcamy do œledzenia facebooka Warsztatów, 
gdzie na bie¿¹co publikowane s¹ wszystkie informacje na 
temat wydarzenia: www.facebook.com/sieprawgospel/.

 /GOKiS/
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GOKiS zaprasza w styczniu 2020r.
-5 stycznia (niedziela)  - godz. 14.30 sala konferencyjna w 
Sieprawiu Dzieñ Seniora w Sieprawiu

-5 stycznia  (niedziela) - godz. 17.00 Nowy Koœció³ w 
Sieprawiu koncert kolêd w wykonaniu Joanny Stoch i 
Adama Szlachty, koncert charytatywny na  rehabilitacjê 
Weroniki Góry 

-11 stycznia (sobota) -godz. 15.30 Koncert Kolêd w Szkole 
Podstawowej w Zakliczynie po³¹czony z akcj¹ 
charytatywna „Pomaluj œwiat dla Karolinki” 

-12 stycznia (niedziela) -godz. 15.00 stra¿nica w 
Czechówce, Dzieñ Seniora w Czechówce 

-12 stycznia (niedziela) - godz. 17.00 Fina³ Konkursu 
Szopek Tradycyjnych i Krakowskich w  Starym Koœciele 

w Sieprawiu, podczas fina³u wyst¹pi z Koncertem 
Orkiestra Dêta Sieprawianka 

-19 stycznia (niedziela)  - Koncert Chóru Dzieciêcego ze 
Szko³y Podstawowej w Sieprawiu oraz Zespo³u 
Instrumentalnego GOKIS w  Sanktuarium b³. Anieli 
Salawy w Sieprawiu

-24 - 26 stycznia - XIV Warsztaty Gospel - niedziela godz. 
17.30 Koncert Fina³owy na Hali Sportowo-
Widowiskowej

/GOKIS/

Z ¿ycia Stowarzyszeñ
Kolejny spektakl Grupy Teatralnej „P³omienie Kultury” w £yczance

rupa Teatralna „P³omienie Kultury” z £yczanki Gprzygotowa³a szóste ju¿ przedstawienie charytatywne. 
Tym razem by³a to baœñ braci Grimm pt. „Rumpelstilskin”. 
Jak co roku honorowy patronat nad tym przedsiêwziêciem 
objêli ksi¹dz pra³at Piotr Kluska - proboszcz parafii Siepraw 
oraz Pan Tadeusz Pitala - wójt Gminy Siepraw. Spektakl 
zosta³ zrealizowany dziêki projektowi grantowemu „Dzia³aj 
Lokalnie” Polsko - Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci 
prowadzonej przez Fundacjê ARTAS oddzia³ w Myœle-
nicach. Partnerem dla tych dzia³añ jest OSP w £yczance, 
która otrzyma³a œrodki na dofinansowanie jego realizacji. 
Aktorzy wyst¹pili dwukrotnie: w sobotê i niedzielê (23 i 24 
listopada). Pierwszego dnia zbierano œrodki na leczenie 
Artura, mieszkañca £yczanki, a nastêpnego na wyposa¿enie 
sali jêzykowej w Szkole Podstawowej w £yczance. W 
obydwu spektaklach publicznoœæ wype³ni³a salê do ostatnich 
miejsc.  Szacuje siê, ¿e przedstawienia obejrza³o w sumie 
oko³o 600 widzów. 

Scenariusz na podstawie filmu o tym samym tytule 
napisa³ Józef Rozwadowski, a spektakl wyre¿yserowa³a Ewa 
Rozwadowska. Stosunkowo ma³o znana opowieœæ przed-
stawia historiê dziewczyny, która pomimo dobrych intencji 
wpada w prawdziwe tarapaty. Sprawc¹ jej k³opotów staje siê 
przebieg³y karze³ o imieniu Rumpelstiskin. W koñcu jednak 
z³o zostaje zwyciê¿one przez dobro.

Aktorzy rozbawili nie tyko dzieci, ale i doros³ych. 
Ich umiejêtnoœci oraz zaanga¿owanie pozwoli³y przenieœæ 
widzów do œwiata baœni. Uwagê zwraca³ ogrom pracy 
potrzebny do wzniesienia imponuj¹cej scenografii. Jej 
budowa zajê³a prawie tydzieñ, wymaga³a zaanga¿owania 
wielu osób. Fabu³a widowiska zmusza³a do stworzenia 
zamku z wie¿¹, komnaty królewskiej, piekarni, m³yna i lasu z 
sza³asem dla Rumpelstilskina. A wszystko to z dba³oœci¹ o 
szczegó³y takie jak: rekwizyty, oœwietlenie i podk³ady 
muzyczne, stwarzaj¹ce magiczny nastrój. Próby do 
spektaklu trwa³y od wrzeœnia w stra¿nicy OSP i w Szkole 
Podstawowej w £yczance. Obejmowa³y nie tylko 
szlifowanie gry aktorskiej, ale tak¿e æwiczenie tañca pod 
okiem pani Alicji O¿óg.

Na sukces tak efektownego przedsiêwziêcia 
pracowa³ zespó³ ok. piêædziesiêciu osób, nie tylko aktorów, 

ale i tych, którzy w ró¿ny sposób wspierali realizatorów. 
Tegoroczn¹ nowoœci¹ by³o w³¹czenie siê do akcji pani 
Dyrektor, która zorganizowa³a sprzeda¿ okolicznoœciowych 
breloczków oraz rodziców sprzedaj¹cych pyszne domowe 
wypieki. Teatr sta³ siê w ten sposób narzêdziem do ³¹czenia 
pokoleñ, œrodowisk i wspólnym zajêciem dla ca³ych rodzin. 
Pasja ta œwiêci tryumfy, a wartoœci¹ dodan¹ jest wymierna 
pomoc dla chorego Artura i wszystkich dzieci, które w 
przysz³oœci bêd¹ korzystaæ z pracowni.

Dla tych, którzy przegapili to widowisko, zdradzi-
my, ¿e spektakl zobaczymy jeszcze nie raz - w wersji filmo-
wej na stronach internetowych. Bêdzie to efekt warsztatów w 
zakresie sztuki filmowania i monta¿u, przeprowadzonych 
przez £ukasza Korzeniowskiego w trakcie realizacji tego 
samego projektu „Dzia³aj Lokalnie  2019”.
 W przedstawieniu wyst¹pili: Wioletta Rozkrut w 
tytu³owej roli Rumpelstilskina, Magdalena Budzeñ - Eliza, 
Leszek Molus- Ksi¹¿ê Maurycy, Jan Radzik - M³ynarz, Józef 
Rozwadowski - Król, Ewa Rozwadowska - Piekarzowa 
Nina, Kamil Krzysztofek - Henio. 

W pozosta³ych rolach: Miros³aw Proszkowiec, 
Renata i Wojciech Œwidowscy, El¿bieta i Robert Grzybek, 
Agata Zawadzka, Sabina Krzysztofek, Edward Iwanów, 
Micha³ Przêczek, Gra¿yna Chlebda, Aleksandra Siatka, 
Bart³omiej Œwidowski, Krystian Firek, Micha³ Go³¹b, Zuzia 
Budzeñ, Wiktoria Szczurek, Wiktoria Budzeñ, Agnieszka 
Pietrzyk, Zuzanna Jêdrzejowska, Paulina Guba³a, £ucja 
Durak, Amelia Czerwieñ, Marysia Baran, Lena Rozkrut, 
Oliwia Pietruszka, Filip Wilk, Adam Ko³aczek, Maciej 
Tarko, Bart³omiej Molus, Maciej Jania, Filip Zawadzki, 
Brajan Firek, Weronika Kuc. 

Nad akustyk¹, opraw¹ muzyczn¹ i œwiat³em w 
czasie wystêpu czuwali Aleksander Suder, Maciej Kulig oraz 
Karol Grzybek.
                                                                                                  

/Ewa i Józef Rozwadowscy/
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Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej - Kwesta 2019

1 listopada 2019 roku ju¿ po raz kolejny 
cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej 
wraz z uczniami i Nauczycielami z tutejszej Szko³y 
Podstawowej  przy wsparciu Parafii, zbierali datki na 
cmentarzu w Sieprawiu. Podobne zbiórki w poprzednich 
latach pozwoli³y na odnowienie wielu niszczej¹cych 
pomników, o czym Mieszkañcy mogli siê szczegó³owo 
dowiedzieæ na wystawie zorganizowanej z okazji 20- lecia 
istnienia stowarzyszenia. Wielka pomoc, któr¹ w tym roku 
otrzymaliœmy od wrzucaj¹cych do puszek, pozwoli³a 
uzbieraæ niebagateln¹ kwotê 6 256,21 z³, któr¹ przezna-
czymy na odnowê naruszonych zêbem czasu nagrobków. 
Wolontariat m³odych ludzi przek³ada siê wiêc na widoczne 
efekty w postaci odnowionych pomników, a tak¿e do 

wzmocnienia ich wiêzi z nasz¹ ma³¹ ojczyzn¹. Wybór 
kolejnego obiektu do renowacji nast¹pi w okresie zimowym, 
natomiast sama renowacja odbêdzie siê na wiosnê. 
Sk³adamy wszystkim wielkie podziêkowania za wsparcie 
naszej inicjatywy, za ¿yczliwoœæ i zainteresowanie, a 
m³odym wolontariuszom i ich Wychowawcom, którzy rów-
nie¿ kwestowali przekazujemy serdeczne wyrazy uznania.

/Piotr Nowak
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia 
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej/

IX Zakliczyñska Kwesta - podsumowanie
wota zebrana w tym roku, w dwudniowej kweœcie Kokaza³a siê rekordowa licz¹c od pocz¹tku naszej akcji. 

Po podliczeniu zawartoœci naszych puszek okaza³o siê, ¿e 
znalaz³o siê w nich 10.241.62 PLN i 6 Euro. Jest to suma o 
ponad 2 tysi¹ce z³otych wiêksza ni¿ rok temu. Pozwoli ona 
na renowacjê przynajmniej 2 nagrobków na cmentarzu 
parafialnym, a po ocenie kosztów ich odnowy, byæ mo¿e 1 
pomnika na dawnym cmentarzu „ na Podlesiu”. W 
dotychczas 9 przeprowadzonych kwestach, wsparcie na 
rzecz ratowania starych, zniszczonych, zabytkowych 
nagrobków zamyka siê kwot¹: 65.296,43 PLN i 139,04 Euro 
(16 pomników zosta³o gruntownie odnowionych ze œrodków 
zebranych w ubieg³ych latach). W ostatniej kweœcie wziê³o 
udzia³ ponad 50 osób, byli to nasi Parafianie i nie tylko. 
Doros³ych wolontariuszy zanotowa³em 20, 28 to  kandydatci 
do Sakramentu Bierzmowania(w tym Marcelinê i Patrycjê, 
które kwestowa³y 2 razy), 2 dziewczyny (Kingê i Patrycjê), 
które z³o¿y³y deklaracjê kwestowania w zesz³ym roku - 

kwestowa³y przez 2 dni (dziêkujê za dotrzymanie danego 
s³owa!). Najm³odszymi kwestarzami w tym roku by³a 5 
letnia Karolinka i 6 letni Szymuœ (z Krakowa, po raz drugi). 
Koñcz¹c to krótkie podsumowanie pragnê podziêkowaæ 
przede wszystkim darczyñcom, którzy znaleŸli drogê do 
naszych puszek, wrzucaj¹c do nich hojne datki. To dziêki 
nim uda³o siê zebraæ tak znaczn¹ sumê pieniêdzy. Dziêkujê 
cz³onkom: Rady Parafialnej, Stowarzyszenia Zakliczyn na 
Dzisiaj i na Jutro, Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich 
z Czechówki oraz wszystkim Wolontariuszom, którzy 
wspieraj¹ nasz¹ akcjê od pocz¹tku jej powstania, czyli od 
2010 r. Nie mo¿e zabrakn¹æ podziêkowañ dla Pani Justyny, 
która od pocz¹tku kwest jest osob¹, która pomaga przy druku 
okolicznoœciowych plakatów informuj¹cych o corocznie 
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organizowanej kweœcie. Na koñcu, wa¿ne i jak¿e potrzebne 
podziêkowania dla ks. Proboszcza Józefa Stopki za coroczny 
patronat nad kwest¹ oraz dla ks. Damiana Zaj¹ca za 
mobilizacjê m³odzie¿y do uczestniczenia w tej naszej 
wspólnej akcji.

Ju¿ teraz zapraszam za rok do wspólnego kwestowania.

 / Koordynator kwesty Wies³aw Œwiech/

Stowarzyszenie „Pomagajmy Razem w Gminie Siepraw”
nicjatywa za³o¿enia stowarzyszenia dzia³aj¹cego na rzecz Inajbardziej potrzebuj¹cych obywateli naszej "Ma³ej 

Ojczyzny" powsta³a i dojrzewa³a w g³owach pomys³odaw-
ców od kilku miesiêcy. Dziesi¹tki rozmów i konsultacji z 
dzia³aczami podobnych organizacji dzia³aj¹cych w innych 
miejscowoœciach oraz ws³uchiwanie siê w g³osy miesz-
kañców na temat takiej dzia³alnoœci, zachêci³y inicjatorów 
do za³o¿enia Stowarzyszenia „Pomagajmy Razem w Gminie 
Siepraw”.

28 marca 2019 roku na spotkaniu za³o¿ycielskim 
podjêto decyzjê o zainicjowaniu nowego ruchu spo³ecznego 
w Gminie Siepraw. Cz³onkowie stowarzyszenia wybrali 
wówczas w³adze stowarzyszenia oraz wskazali g³ówne 
kierunki zainteresowania oraz planowanych dzia³añ. 
Uzgodniono, ¿e stowarzyszenie bêdzie chcia³o docieraæ do 
osób potrzebuj¹cych, by w jak najszerszej formie pomagaæ i 
wspieraæ mieszkañców na ró¿nych p³aszczyznach. Celem 
stowarzyszenia jest przede wszystkim próba wsparcia 
indywidualnych osób, ale równie¿ dzia³alnoœæ w 
kampaniach spo³ecznych. Dlatego na premierow¹ akcjê 
organizowan¹ przez "Pomagajmy Razem w Gminie 
Siepraw" wybrano kurs pierwszej pomocy dla dzieci i ich 
rodziców. Akcja zakoñczy³a siê du¿ym sukcesem, dziêki 
czemu ka¿dy uczestnik szkolenia zdoby³ odpowiedni¹ 
wiedzê, która pozwoli mu prawid³owo zachowaæ siê w 
sytuacji zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia.

Kolejne akcje planowane przez Stowarzyszenie 
bêd¹ wi¹zaæ siê ze wspieraniem wydarzeñ charytatywnych 
odbywaj¹cych siê w gminie Siepraw. Plany zak³adaj¹ 
równie¿ wzmo¿enie aktywnoœci w okresie œwi¹tecznym, 

kiedy osoby samotne i opuszczone najbardziej potrzebuj¹ 
wsparcia i bliskoœci. 

Stowarzyszenie swoje akcje organizuje z bud¿etu 
w³asnego oraz z darowizn. Ju¿ teraz mo¿e pochwaliæ siê 
regularnym wsparciem i sta³¹ wspó³prac¹ z kilkunastoma 
osobami prywatnymi oraz podmiotami gospodarczymi z 
gminy Siepraw.

Zarz¹d stowarzyszenia zwraca siê z proœb¹ do 
wszystkich mieszkañców, którzy chc¹ zaanga¿owaæ siê w 
dzia³alnoœæ charytatywn¹ o kontakt. Apel skierowany jest 
równie¿ do firm oraz organizacji mieszcz¹cych siê na terenie 
gminy. Wa¿nym elementem dzia³alnoœci stowarzyszenia jest 
równie¿ docieranie do osób potrzebuj¹cych. Dlatego ka¿da 
informacja o takich osobach jest dla Stowarzyszenia 
Pomagajmy Razem w Gminie Siepraw niezwykle wa¿na. 
Kontakt z cz³onkami organizacji uzyskaæ mo¿na telefo-
nicznie - 515 133 996, mailowo - pomagamysiepraw@wp.pl 
lub na fanpage'u na Facebooku.

W³adze stowarzyszenia:
Prezes zarz¹du: Dawid Lenczowski, Wiceprezes zarz¹du: 
Mateusz Matoga, Sekretarz: Jaros³aw Matoga, Skarbnik: 
Iwona Michalik, Cz³onkowie Zarz¹du: Magdalena 
Lenczowska i Renata Wysocka.
Komisja Rewizyjna: Piotr P³achta, Edyta Pietrzyk i Monika 
G¹dek.

/Stowarzyszenie Razem w Gminie Siepraw/

Ko³o Gospodyñ i Gospodarzy Wiejskich
 Sieprawiu powsta³o Ko³o Gospodyñ i Gospodarzy WWiejskich z siedzib¹ w budynku Ochotniczej Stra¿y 

Po¿arnej w Sieprawiu. Inicjatywa ta ma na celu aktywizacjê 
œrodowiska lokalnego skupiaj¹cego siê przy stra¿nicy w 
Sieprawiu. Mamy doskona³e warunki, nast¹pi³a reaktywacja 
kuchni pokoleñ i stworzenie miejsca do spotkañ oraz 
kultywowania tradycji zw³aszcza kulinarnych. I tu, w tym 
miejscu trzeba podziêkowaæ Zarz¹dowi OSP w Sieprawiu na 
rêce Prezesa Józefa Sudera, którzy nie stawiali oporu i 
kibicowali w dzia³aniach.

Zaczêliœmy od czêœciowego wyremontowania 
pomieszczania kuchni oraz odbudowania pieca kaflowego z 
piecem chlebowym. Remont by³ finansowany ze œrodków 
Unii Europejskiej w ramach dzia³ania „Wsparcie na 
wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez spo³ecznoœæ”, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Grant zosta³ 
pozyskany prze ZOSP Siepraw. Pierwsze spotkanie 
zaczêliœmy od ziemniaczanych talarków  pieczonych na 
blasze pieca chlebowego. Na drugim spotkaniu robiliœmy 
staropolski piernik œwi¹teczny. Plany s¹ du¿e, w przysz³oœci 
chcemy utworzyæ centrum przetwórstwa lokalnego, 

propagowaæ zw³aszcza tradycjê i kulturê naszego regionu i 
pokazywaæ m³odym pokoleniom jej wartoœæ. Sk³ad Zarz¹du 
KGiGW - Prezes Pani Gabriela £ukomska-Szczerbic, 
Wiceprezes Pani Maria Suder, Cz³onek Zarz¹du Zbigniew 
Sanowski.
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 Do ko³a mog¹ przynale¿eæ mieszkañcy Sieprawia. 
Mê¿czyŸni s¹ zawsze mile widziani, mam nadziejê, ¿e 
znajd¹ siê chêtni do wspólnego dzia³ania. Ko³o gospodyñ to 
nie tylko „babskie” zajêcie, a dodatkowo wspó³czesne KGW 

nie s¹ organizacjami skupiaj¹cymi tylko rolników ale przede 
wszystkim przedsiêbiorczych mieszkañców.

/Zbigniew Sanowski/

Odkrywamy nieznane karty historii
Wizerunki B³ogos³awionej Anieli Salawy

 roku na rok kult B³ogos³awionej Anieli Salawy Zcoraz bardziej siê rozwija. Wa¿n¹ rolê w szerzeniu 
tego kultu odgrywaj¹ liczne wizerunki B³ogos³awionej. 
Pierwsze z nich pojawi³y siê ju¿ w okresie 
miêdzywojennym i tu¿ po drugiej wojnie œwiatowej. 
Przyk³adem s¹ choæby: obrazek z lat trzydziestych XX 
wieku (fot. 1) czy zdjêcia z wydanej w 1935 roku 
ksi¹¿ki „W blasku anio³a”(fot. 2), a tak¿e bardzo 
ciekawe przedstawienie Anieli Salawy jako s³u¿¹cej z 
miot³¹, które powsta³o w 1948 roku z okazji 
rozpoczêcia procesu beatyfikacyjnego (fot. 3). W 
póŸniejszych latach pojawia³y siê równie¿ obrazki 
Anieli Salawy rozdaj¹cej chleb. (fot. 4) Jednak¿e 
dopiero po beatyfikacji Anieli Salawy rozpoczê³a siê na 
szerok¹ skalê popularyzacja jej osoby i wizerunku. 
Szczególn¹ rolê odegra³y tutaj dwa obrazy B³ogos³a-
wionej Anieli zwi¹zanej z jej beatyfikacj¹. Pierwszym 
jest dobrze nam znany obraz Anieli Salawy, który dziœ 
odbiera czeœæ w kaplicy koœcio³a parafialnego w 
Sieprawiu. Obraz ten zosta³ poœwiêcony 13 sierpnia 
1991 roku przez œw. Jana Paw³a II po Mszy œwiêtej 
beatyfikacyjnej na krakowskim Rynku. Mia³o to 
miejsce w Bazylice Ojców Franciszkanów w Krakowie 
przy grobie b³. Anieli. Autorem tego obrazu jest 
Stanis³aw Jakubczyk. Stanis³aw Jakubczyk jest 
„renesansowym” artyst¹, bêd¹c malarzem (malarstwo 
sztalugowe, olejne i akwarelowe), rzeŸbiarzem, twórc¹ 
kilkuset mozaik, witra¿y, sgraffit, polichromii 
koœcielnych w kraju i za granic¹. Jest te¿ autorem 
wystroju kilku koœcio³ów. Jego prace plastyczne 
znajduj¹ siê w obiektach sakralnych w Polsce, Szwecji, 
S³owenii i Wielkiej Brytanii. Jest on równie¿ 
filmowcem, poet¹ i pisarzem. Studia artystyczne 
ukoñczy³ w Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie, 
gdzie jego profesorami byli m. in. tak wybitni artyœci 
jak: Dunikowski, Sichulski, Mehoffer czy Weiss. 

Obraz Anieli Salawy pêdzla Stanis³awa Jakub-
czyka zosta³ przekazany do parafii sieprawskiej. W 
pamiêæ wielu Sieprawian zapad³a wieczorna procesja w 
dniu 13 sierpnia 1991 roku, w czasie której obraz 
uroczyœcie wprowadzono do sieprawskiego koœcio³a. 
Pocz¹tkowo znajdowa³ siê on w g³ównym o³tarzu by 
ostatecznie znaleŸæ siê w specjalnie przygotowanym 
o³tarzu w kaplicy poœwiêconej B³. Anieli Salawie. 
Obraz przedstawia B³ogos³awion¹ na tle kwiatów. 
Z³o¿one jak do modlitwy rêce Anieli oplata ró¿aniec, a 
jej ramiona okryte s¹ koronkowym szalem. Obraz ten 

sta³ siê kanw¹ dla licznych kopii i reprodukcji. W ten 
sam sposób Aniela Salawa jest przedstawiona w 
Bazylice Ojców Franciszkanów w Krakowie. Równie¿ 
sieprawski feretron z relikwiami B³. Anieli jest 
wzorowany na obrazie Stanis³awa Jakubczyka. Kopia 
tego obrazu znajduje siê te¿ m.in. w koœciele w 
Olszowicach. Ponadto jedna z kopii tego obrazu zosta³a 
ofiarowana Janowi Paw³owi II podczas pielgrzymki do 
Rzymu w 700-lecie parafii sieprawskiej. 

Drugim wizerunkiem B³. Anieli jest obraz, przy 
którym Jan Pawe³ II odprawi³ Mszê œwiêt¹ 
beatyfikacyjn¹ na krakowskim rynku w dniu 13 sierpnia 
1991 roku. Obraz ten powsta³ specjalnie na uroczystoœci 
beatyfikacyjne, a jego autorem jest Piotr Moskal. Piotr 
Moskal jest artyst¹ malarzem specjalizuj¹cym siê w 
tematyce religijnej oraz konserwacji i odnawianiu 
wnêtrz sakralnych. Jego autorstwa jest miêdzy innym 
seria obrazów przedstawiaj¹ca polskich œwiêtych i 
b³ogos³awionych wyniesionych na o³tarze przez Jana 
Paw³a II wykonana dla koœcio³a w Raciborowicach. 
Ponadto wykona³ seriê oko³o trzydziestu obrazów dla 
proboszcza œwi¹tnickiego ks. Stanis³awa Koniecznego. 
Obraz B³. Anieli Salawy by³ jego pierwszym obrazem 
beatyfikacyjnym. Na jego przygotowanie artysta mia³ 
tylko dwa tygodnie i jak widaæ bardzo dobrze wywi¹za³ 
siê ze zlecenia. Kolejne jego zlecenia dotyczy³y 
obrazów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, m.in. œw. 
Faustyny Kowalskiej, œw. Królowej Jadwigi czy œw. 
Kingi. Namalowa³ równie¿ obraz Jezusa Mi³osiernego 
dla koœcio³a Œw. Ducha w Rzymie.
Pierwszy obraz beatyfikacyjny artysty przedstawia 
Anielê w stroju s³u¿¹cej z prze³omu wieków XIX i XX, 
id¹c¹ z Krakowa do Sieprawia. Wydaje siê, ¿e artysta 
uchwyci³ Anielê tu¿ przed jej rodzinnym domem na 
Brzegu. W dole widaæ symbolicznie przedstawiony 
Siepraw: kapliczkê, cha³upê, wie¿ê koœcio³a, p³ot, 
krzy¿, wiejsk¹ drogê... Niektóre z tych elementów 
pejza¿u s¹ tylko wizj¹ artysty, ale czêœæ z nich doœæ 
wiernie odtwarza istniej¹ce obiekty, jak choæby 
sieprawski koœció³. Na ostatnim planie widaæ 
symboliczny pejza¿ Krakowa: Wawel oraz wie¿e 
miasta. Zestawienie pejza¿u Sieprawia i Krakowa jest 
tylko symboliczne i ma zapewne obrazowaæ drogê 
¿ycia B³. Anieli. W rzeczywistoœci z sieprawskiego 
Brzegu piêknie rysuje siê panorama Sieprawia, ale 
Kraków jest ca³kowicie zas³oniêty przez wzgórze 
œwi¹tnickie. W prawej rêce Aniela trzyma liliê, a w 
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lewej ró¿aniec i ksi¹¿eczkê do nabo¿eñstwa. Obraz 
utrzymany jest w kolorystyce i tonacji przedwioœnia, 
wieczornej pory dnia, st¹d œciszona tonacja nieba. 
Przedstawia te¿ zwiastuny zbli¿aj¹cej siê wiosny: 
topi¹cy siê œnieg, przepiêkne przebiœniegi, krokusy, 
bazie oraz radosne sikorki.

Obraz beatyfikacyjny znajduje siê dzisiaj w 
koœciele pod wezwaniem B³ogos³awionej Anieli 
Salawy przy ul. Kijowskiej w Krakowie, gdzie odbiera 
czeœæ w bocznym o³tarzu. 
Obraz beatyfikacyjny by³ inspiracj¹ dla projektu 
kapliczki B³ogos³awionej Anieli Salawy, która znajduje 
siê przy ul. Dobrej w Sieprawiu. Kapliczka ta zosta³a 
wzniesiona w 2003 roku. Poœwiêcenie kapliczki odby³o 
siê 14 maja 2004 roku, a dokona³ go Ojciec Aleksy 
P³atek w obecnoœci ksiêdza proboszcza Piotra Kluski. 
Kapliczka zosta³a wzniesiona wed³ug pomys³u 
pisz¹cego te s³owa. Jej projekt nawi¹zuje do 
historycznych, sieprawskich kapliczek przydro¿nych. 
Cokó³ wykonany jest z ciosów piaskowca dobczyckie-
go. Na frontowej œcianie coko³u wykuty jest równora-
mienny krzy¿, a po stronie przeciwnej znajduje siê 
równie¿ kuta w kamieniu tablica fundacyjna. Nad 
coko³em znajduje siê wydatny gzyms, który dŸwiga 
zasadnicz¹ czêœæ kapliczki jak¹ jest murowana nisza 
zwieñczona krzy¿em. Krzy¿ wykonany jest na wzór 
historycznych kutych krzy¿y choæ w rzeczywistoœci jest 
zestawiony z po³¹czonych spawami starych gwoŸdzi i 
haków. Nisza nakryta jest wklês³o-wypuk³ym 
sklepieniem, które zosta³o obwiedzione gzymsem o 
klasycznym wykroju. W otwartej od strony ulicy niszy 
mieœci siê p³askorzeŸba przedstawiaj¹ca B³ogos³a-
wion¹ Anielê Salawê.(fot.5 i 6). Autorem rzeŸby jest Jan 
Konarski, a przedstawienie B³ogos³awionej jest wzoro-
wane na obrazie Piotra Moskala. Przedstawia ono B³. 
Anielê id¹c¹ od strony Krakowa. Gdy spojrzymy na 
kapliczkê od strony drogi to widaæ, ¿e t³o dla 
B³ogos³awionej stanowi (tak jak na obrazie) sieprawski 
pejza¿. Kapliczkê okalaj¹ wysokie brzozy, które 
stanowi¹ wspania³e, naturalne otoczenie tej budowli. 
RzeŸba mieszcz¹ca siê w kapliczce jest prawie 
naturalnych wymiarów. Wykonana zosta³a jako odlew 
gipsowy w formie straconej na podstawie orygina³u 
wyrzeŸbionego w glinie (fot.7). RzeŸba zosta³a pokryta 
patyn¹ imituj¹c¹ odlew z br¹zu. O jakoœci patyny 
najlepiej œwiadczy próba kradzie¿y rzeŸby zaraz po jej 
umieszczeniu w kapliczce. Na szczêœcie skoñczy³o siê 
tylko na uszkodzeniu dzie³a. Oderwany ³omem 
gipsowy fragment rzeŸby zawiedziony z³odziej 
porzuci³ w s¹siednim rowie. 

Przytoczone powy¿ej przyk³ady to tylko 
niewielki fragment zbioru przedstawieñ B³. Anieli. 
Warto jednak o nich pamiêtaæ, gdy¿ stanowi³y wzór i 
inspiracjê dla wielu kolejnych naœladowañ.

/Stanis³aw Konarski/

Bibliografia:
Marcin Prokop, Sieprawskie kapliczki, Wydawnictwo 
Viridis Kraków - Siepraw 1994,
Œwi¹tek, W blaskach anio³a, Nak³adem o. 
Redemptorystów, Kraków 1935,
Parafia Ksiê¿y Misjonarzy pw. B³. Anieli Salawy w 
Krakowie, Kraków 2000.

Fot. 1. Jedno z pierwszych przedstawieñ Anieli Salawy 
- obrazek z lat 30-tych XX wieku - ze zbiorów autora.
Fot. 2. Fotografia Anieli Salawy zamieszczona w 
ksi¹¿ce „W blasku anio³a” - ze zbiorów autora.
Fot. 3. Obrazek Czcigodnej Anieli Salawy z roku 1948 - 
na podstawie obrazu Kubot -Sowiñskiego - ze zbiorów 
autora.
Fot. 4. Obrazek B³. Anieli Salawy rozdaj¹cej chleb - ze 
zbiorów autora. (ok³adka)
Fot. 5. Monta¿ figury B³. Anieli Salawy w jej kapliczce.
Fot. 6. Widok ogólny kapliczki B³. Anieli Salawy przy 
ul. Dobrej w Sieprawiu. (ok³adka)
Fot. 7. Figura B³. w trakcie jej tworzenia - orygina³ 
rzeŸby wykonany w glinie.

Fot.1
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Fot.2

Fot.3

 zwi¹zku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny Wœwiatowej postaram siê przypomnieæ Czytelnikom, 
mniej znane, ale dosyæ wa¿ne wydarzenia, jakie mia³y 
miejsce w £yczance podczas okupacji niemieckiej. 

W sierpniu 1944 r. w £yczance kwaterowa³ oddzia³ 
partyzancki, wywodz¹cy siê z krakowskiego, miejskiego  
zgrupowania Armii Krajowej „¯elbet”. Oddzia³, który 

powsta³ w £yczance, liczy³ oko³o 45 partyzantów. Otrzyma³ 
on numer III, a dowódc¹ zosta³ podporucznik Jan 
Korzeniowski pseudonim „Waga”. Na pocz¹tku wrzeœnia 
oddzia³ opuœci³ £yczankê i zgodnie z rozkazem dowódcy 
„¯elbetu” majora Dominika Zdzieb³o - Danowskiego ps. 
„Kordian” przemieœci³ siê do Stojowic, sk¹d wymaszerowa³ 
na koncentracjê do Bysiny. 

„ O patriotycznej postawie mieszkañców £yczanki”

Fot.5 Fot.7
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Z wa¿niejszych akcji zbrojnych, w których bra³ 
udzia³ Oddzia³ Partyzancki III „Wagi”, wymieniæ nale¿y 
rozbrojenie jednostki niemieckiej, która stacjonowa³a we 
dworze w Tokarni. Partyzanci „Wagi”, we wspó³dzia³aniu z 
innymi, bez walki (Niemcy poddali siê) zdobyli wówczas 
znaczne iloœci broni, amunicji i oporz¹dzenia wojskowego. 
Akcja ta zosta³a przeprowadzona w nocy 21 wrzeœnia. 29 
listopada w masywie górskim Kotonia mia³a miejsce jedna z 
najwiêkszych potyczek oddzia³ów AK z Niemcami na 
po³udniu Polski. W boju, w którym miêdzy innymi wziê³y 
udzia³ oddzia³y „¯elbetu”, partyzanci ponieœli znaczne 
straty. Zgin¹³ w nim, znany z pobytu w £yczance, dowódca 
OP III ppor. Jan Korzeniowski „Waga”. Wed³ug ró¿nych 
relacji, Niemcy u¿yli w ob³awie na partyzantów od 1,4 - 3 
tys. ludzi. 

(Powy¿sze informacje i fotografiê zaczerpn¹³em z 
opracowania dra Piotra Sadowskiego, zamieszczonego w: 
„AK Pamiêæ i to¿samoœæ. Biuletyn informacyjny”. Kwiecieñ 
2014).

Wybieraj¹c £yczankê na miejsce postoju oddzia³u, 
dowództwo „¯elbetu” zapewne przeprowadzi³o rozpozna-
nie, bior¹c pod uwagê nie tylko warunki naturalne (las), ale 
przede wszystkim postawê mieszkañców. Mo¿na przypu-
szczaæ, ¿e dowódcy nawi¹zali kontakt z miejscowym 
oddzia³em partyzantów AK. £yczanianin, partyzant AK , 
Franciszek Chwistek w kronice pt. „Mój dzienniczek” 
zamieœci³ zdjêcie z podpisem „ Partyzantka- AK w 
£yczance”, na którym znajduje siê 11 m³odych mê¿czyzn. 
Pod zdjêciem podane s¹ ich nazwiska: Wojciech Dudek, 
Augustyn DŸwig, Franciszek Chwistek, Antoni Dziura, 
Adam Chwistek, Zygmunt Kowalczyk, Jan DŸwig, Czes³aw 
Dziura, Franciszek Bujas z Sieprawia, Józef Bujas, Stefan 
Pasternak. (Nazwiska w takiej kolejnoœci jak w podpisie pod 
fotografi¹).

S³u¿yli oni najprawdopodobniej w tzw. „Terenów-
ce”. Do „Terenówki” nale¿eli ludzie wype³niaj¹cy codzienne 
obowi¹zki, bêd¹cy równoczeœnie ¿o³nierzami ruchu oporu. 
„Terenówka” w dawnym powiecie myœlenickim liczy³a 
blisko 1000 cz³onków AK, zorganizowanych w 3 
batalionach. Dowódc¹ III batalionu obejmuj¹cego rejon 
Dobczyc i Sieprawia by³ ppor. Leszek W¹tocki „Bia³y”. 

O ¿o³nierzach „Terenówki” jeden z ich dowódców 
powiedzia³: „To byli wspaniali ¿o³nierze. Szli na ka¿de 
zawo³anie odrywani od p³uga, domu, rodziny, czy zabawy, w 
dzieñ czy w nocy. Szli tak ubrani, jak zasta³a ich sytuacja i 
tam, gdzie iœæ trzeba by³o. By³o tych akcji wiele. Nieobca 
moim ch³opcom by³a bitwa, potyczka, zasadzka,  akcja 
porz¹dkowa czy sankcyjna”. (Cytat powy¿szy i nastêpny z 
mojej publikacji pt. „Dzia³alnoœæ Armii Krajowej w 
Dobczycach i okolicy”).

Cz³onkowie „Terenówki” tak samo jak partyzanci z 
oddzia³ów bêd¹cych stale pod broni¹ równie¿ sk³adali 
przysiêgê. Rota przysiêgi AK brzmia³a: „W obliczu Boga 
Wszechmog¹cego i Najœwiêtszej Maryi Panny, Królowej 
Korony Polskiej k³adê swe rêce na ten Œwiêty Krzy¿, znak 
Mêki i Zbawienia, i przysiêgam byæ wiernym OjczyŸnie mej, 
Rzeczypospolitej Polskiej, staæ nieugiêcie na stra¿y Jej 
honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyæ z wszystkich si³ 
a¿ do ofiary ¿ycia mego. 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom 
Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeñ Dowódcy 
Armii Krajowej bêdê bezwzglêdnie pos³uszny, a tajemnicy 
niez³omnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkaæ mia³o. 

Tak mi dopomó¿ Bóg”.
 Podczas okupacji w domu Stanis³awa Chwistka, 

ojca Franciszka, znajdowa³ siê szpitalik polowy. Celina 
Drozdowicz (Mróz, Misior) ps. „Rusa³ka”, mieszkanka 
Dobczyc, we wspomnieniach pt. „By³am ³¹czniczk¹” 
opisuje, jak ze swoj¹ siostr¹ opiekowa³y siê ciê¿ko rannym w 
potyczce z Niemcami partyzantem Franciszkiem Mrozem 
ps. „¯ó³w”, jej przysz³ym mê¿em. Rannego, po opatrzeniu 
przez lekarza, w³o¿ono na wóz konny i z Czas³awia, gdzie 
„¯ó³w” zosta³ ranny, nara¿aj¹c siê na niebezpieczeñstwo ze 
strony wroga, po wyboistych, bocznych drogach siostry 
przewioz³y rannego przez Kornatkê, Brzezow¹, Dobczyce, 
Stojowice do dworu w Zakliczynie. Sz³o z nimi kilku 
uzbrojonych partyzantów jako os³ona. W Zakliczynie razem 
z siostr¹, która by³a wykwalifikowan¹ pielêgniark¹, 
opiekowa³y siê chorym, czuwaj¹c przy nim na zmianê dniem 
i noc¹. Po pewnym czasie, dla bezpieczeñstwa, przewieziono 
rannego do £yczanki, do domu Stanis³awa Chwistka. 

Tutaj wezwano lekarza, wed³ug relacji partyzanta 
Zbigniewa £odziñskiego ps. „NiedŸwiedŸ” by³ to, 
wysiedlony z Poznañskiego, lekarz Kruszczyñski, który 
leczy³ tak¿e innych rannych partyzantów.  Lekarz orzek³, ¿e 
chorego nale¿y niezw³ocznie przewieŸæ do szpitala, gdy¿ 
grozi mu gangrena. Po zdobyciu „lewych” dokumentów 
„¯ó³w” znalaz³ siê w szpitalu Bonifratrów w Krakowie, 
gdzie po natychmiastowej operacji i troskliwej opiece 
lekarskiej powróci³ do zdrowia. 

Franciszek Mróz, ¯o³nierz Wyklêty - Niez³omny, 
jest najbardziej znanym, legendarnym ju¿, partyzantem 
ziemi dobczyckiej. Przez niektórych autorów pisz¹cych o 
ludziach, którzy walczyli o wolnoœæ, zwany jest te¿ 
„Hubalem ziemi krakowskiej”. Pos³ugiwa³ siê pseudoni-
mami: „¯ó³w”, „Dziadek”, „Bóbr”. Urodzi³ siê i mieszka³ we 
wsi Skrzynka ko³o Dobczyc. Walczy³ z Niemcami w 
kampanii wrzeœniowej w stopniu plutonowego. W latach 
1942-1943 zorganizowa³ jeden z pierwszych oddzia³ów 
partyzanckich w powiecie myœlenickim, którym dowodzi³. 
13 wrzeœnia 1944r. dzieñ po bitwie z Niemcami pod £ysin¹, 
podczas patrolu w Czas³awiu, zosta³ ciê¿ko ranny w ramiê. 
Zginê³o wtedy 3 partyzantów z jego oddzia³u. Otrzyma³ 
Krzy¿ Walecznych.

Po wkroczeniu wojsk radzieckich ujawni³ siê, ale 
przeczuwaj¹c podstêp, uciek³ przed aresztowaniem przez 
NKWD. Wst¹pi³ do tajnej organizacji Wolnoœæ i 
Niezawis³oœæ. Awansowany do stopnia chor¹¿ego prowadzi³ 
dalej walkê, tym razem przeciw w³adzy si³¹ narzuconej przez 
komunistów. W roku 1950 zosta³ podstêpnie aresztowany 
przez Urz¹d Bezpieczeñstwa. Po okrutnym œledztwie s¹d 
skaza³ go na karê œmierci. Wyrok wykonano 25 czerwca 
1951r. Dopiero w 1996r., po up³ywie 45 lat, S¹d Wojewódzki 
w Krakowie stwierdzi³ niewa¿noœæ wyroku wydanego na 
Franciszka Mroza. 

W wrzeœniu 1949r. Franciszek Mróz o¿eni³ siê z 
Celin¹ Drozdowiczówn¹ „Rusa³k¹”. Œlub, bez zapowiedzi, 
odby³ siê w koœciele w Dziekanowicach, noc¹, w œcis³ej 
konspiracji z obawy przed aresztowaniem. Œlubu udzieli³ ks. 
Stefan Muniak, za co (ktoœ doniós³ na UB) przesiedzia³ 5 lat 
w wiêzieniu w Wiœniczu, gdzie straci³ zdrowie. Zwolniony 
warunkowo za dobre sprawowanie, po wyjœciu z wiêzienia 
jeszcze d³ugo odczuwa³ ból w rêce, odbitej podczas 
przes³uchañ. 

 Na zakoñczenie trochê osobistych wspomnieñ. Gdy 
pracowa³em w Szkole Podstawowej w £yczance, a by³y to 
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ie wiadomo dlaczego gwara  w odniesieniu do Npotocznej mowy mieszkañców naszej gminy wzbudza 
zamieszanie, jakbyœmy po sieprawsku, a w³aœciwie po 
krakowsku powiedzieli: „troszeczke”  nas niepokoi, choæ 
nie niepokoi nas wiedza o istnieniu gwar: prawniczej, 
uczniowskiej, wiêziennej, wojskowej, byæ mo¿e dlatego, ze 
s¹ to gwary wspó³czesne, zwi¹zane œciœle z okreœlonym 
œrodowiskiem.

To co nas „troszeczku” deprymuje  to gwara terenów 
wiejskich, jêzyk ograniczony terytorialnie, utrwalona 
tradycj¹ mowa wsi, choæ jednoczeœnie nie wzbudza nega-
tywnych opinii gwara miejska, a taka te¿ funkcjonuje.

Wielu z nas nie ³¹czy gwary ze sposobem mówienia, 
ale z dawn¹ rzeczywistoœci¹ i dlatego wartoœciowanie gwary 
odbywa siê na p³aszczyŸnie: mowa wsi dawnej, zacofanej 
cywilizacyjnie w opozycji do wsi wspó³czesnej, nowo-
czesnej technologicznie, w której s³ychaæ jedynie polszczy-
znê ogóln¹, co nie jest prawd¹.

Dialektolodzy twierdz¹, ¿e nie ma dziœ nie tylko 
regionu, ale nawet w danym regionie rodziny, ba nawet nie 
ma jednej osoby, która mówi³aby czyst¹ gwar¹, bez 
wp³ywów jêzyka ogólnego. Tak samo jest w naszym 
œrodowisku, generalnie mówimy polszczyzn¹ ogóln¹, ale 
jeœli siê przyjrzeæ, a w³aœciwie przys³uchaæ, to nalecia³oœci 
gwary krakowskiej w jêzyku potocznym mieszkañców 
gminy s¹, czyli je s³ychaæ,

Mo¿e trochê historii. Fundamentalne opracowania 
dialektologii polskiej powsta³y na pocz¹tku XX wieku, kiedy 
to opisano wszelkie zró¿nicowane zjawiska jêzykowe: 
fonetyczne, gramatyczne, sk³adniowe i leksykalne wystê-
puj¹ce na terenie ca³ego kraju, wtedy te¿ powsta³y pierwsze 
s³owniki, atlasy, a warto wspomnieæ, ¿e musia³a to byæ 
¿mudna, wrêcz benedyktyñska praca przy notowaniu, 
spisywaniu wypowiedzi ludzi, bo przecie¿ nie by³o 
mo¿liwoœci nagrywania tekstów mówionych. W wyniku 
opracowañ syntetycznych wspó³czeœnie wyró¿niamy 
dialekty: wielkopolski, mazowiecki, œl¹ski, ma³opolski i 
kaszubski, który uznany zosta³ jêzykiem regionalnym. Na 
podstawie dalszych badañ stwierdzono, ¿e obszary 
dialektyczne nie s¹ jednolite jêzykowo, ¿e pewne zjawiska w 
obrêbie dialektu wystêpowa³y na mniejszym terenie, a to 
pozwoli³o wydzieliæ i opisaæ gwary. W interesuj¹cym nas 

dialekcie ma³opolskim, wydzielono gwary terytorialne: 
krakowsk¹, kieleck¹ (œwiêtokrzysk¹), zag³êbiowsk¹ i 
podhalañsk¹. Gwara krakowska zasiêgiem obejmuje okolice 
Krakowa: na zachód po rzekê Przemszê, na pó³nocy 
dochodzi do Szczekocin, wschodnia jej granica przebiega na 
linii Jêdrzejów, Miechów, Proszowice i Bochnia, a na 
po³udnie siêga po Myœlenice, Kalwariê Zebrzydowsk¹ i 
Wadowice, co generalnie znaczy, ze na tym obszarze 
spotykamy siê z tak¹ sam¹ wymow¹ wyrazów, doszukamy 
siê takiego samego s³ownictwa, tych samych okreœleñ 
zjawisk i rzeczy.Zastanówmy siê jak powinniœmy traktowaæ 
gwarê, jej s³ownictwo i wymowê. Wiêkszoœæ s³ownictwa, 
zasobu leksykalnego gwary krakowskiej to ju¿ przesz³oœæ, 
ale tym samym jest to œrodek utrwalenia pamiêci, o tym co 
by³o. Bez w¹tpliwoœci gwara jest czêœci¹ naszego 
dziedzictwa kulturowego, okreœla nasz¹ to¿samoœæ, 
przynale¿y niejako do odtwarzanych zwyczajów, obrzêdów, 
a opisy strojów, budownictwa, zajêæ, obyczajów, kuchni 
czyni autentycznymi. 

 W tym sensie, gwara nie jest okreœleniem sposobu 
mówienia, ale œrodkiem definiowania i interpretowania 
minionego ju¿ œwiata „prawdziwiej”. Prawdziwiej jest 
powiedzieæ rozprawiaj¹c o dawnym sposobie kiszenia 
kapusty, ze kapustê siê „kr¹za³o”, ale kr¹za³o siê te¿ liœcie 
buraków na paszê „kr¹zankê” . W kuchni pali³o siê pod 
blach¹, a owa blacha, to wczeœniej gliniany, a póŸniej kaflo-
wy, naro¿ny piec kuchenny z paleniskiem, popielnikiem i 
szabaœnikiem, z ¿eliwnymi p³ytami (blachami), na których 
siê gotowa³o potrawy, a dawne gospodynie przygotowywa³y 
„lejdoki”, które mo¿emy zdefiniowaæ jako placki ziemnia-
czane pieczone bezpoœrednio na nagrzanej p³ycie (na 
blasze). W skrzyniach krakowskich zaœ ( o których pisa³ p. 
Stanis³aw Konarski) przechowywano „przyodziewê”, 
„przyodziewek”, czyli odzie¿, ale ju¿ chustka przyodziewka 
lub jesionka - to ciep³a, du¿a chusta u¿ywana przez kobiety 
do okrycia siê, i znów, by³y te¿ chusty przyodziewki lekkie, 
kolorowe, u¿ywane  „od parady”, niejako dla wykoñczenia 
stroju. Jedno jest pewne. Bez przywo³ania starego, gwaro-
wego s³ownictwa nie oddamy autentyzmu dawnego ¿ycia, a 
ju¿ dziœ trudno nam okreœliæ zasiêg czasowy, do którego dane 
s³ownictwo funkcjonowa³o w ¿ywym jêzyku mówionym i z 
tego choæby powodu warto je dokumentowaæ, bo osób, które 

Jeszcze o gwarze krakowskiej, tym samym sieprawskiej

lata stanu wojennego i walki z „komun¹”, by³em œwiadkiem 
chyba najbardziej intensywnych w okolicy dzia³añ, które 
prowadzi³a m³odzie¿, kolejne pokolenie mieszkañców  
£yczanki. Mo¿na je nazwaæ „ma³ym sabota¿em”. Polega³y 
one na malowaniu antyrz¹dowych hase³ na œcianach 
stoj¹cych jeszcze wtedy drewnianych stodó³, a nawet na 
asfaltowej drodze przez wieœ. 

M³odzi, szczególnie upodobali sobie budynek 
szko³y, w którym odbywa³y siê wybory. Za ka¿dym razem 
szyld komisji wyborczej, a zw³aszcza czerwone flagi, by³y 
oblewane jak¹œ czarn¹ substancj¹, a nawet zrywane. Dosz³o 
do tego, ¿e przed ka¿dymi wyborami budynek szkolny by³ 
pilnie strze¿ony przez cz³onków ORMO, a nawet uzbro-
jonych ¿o³nierzy LWP. Mimo tego odwa¿ni, sprytni i 
pomys³owi przeciwnicy komuny za ka¿dym razem 
przechytrzali ochronê lokalu wyborczego i robili swoje.

/Piotr Przêczek/
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eniaminek V ligi (klasa okrêgowa III) Jordan-Sum BZakliczyn po I rundzie rozgrywek zajmuje 4 miejsce w 
tej klasie prowadzonej przez MZPN Podokrêg Wieliczka. W 
rozegranych 13 meczach, dorobek tej dru¿yny to:21 pkt, 7 
zwyciêstw i 6 pora¿ek, przy korzystnym stosunku 
bramkowym 33-27. Liderami tej ligi jest LKS Œledzie-
jowice- 34 pkt, dru¿yna ta u siebie pokona³a Jordana w 1 
kolejce 5:0 ( gdzie te czasy gdy potyczki tych dru¿yn 
koñczy³y siê wynikami jeszcze wy¿szymi i to dla Jordana). 
Pozycja zajmowana przez zespó³ jest odzwierciedleniem ich 
dobrej gry. Ka¿da dru¿yna z tej grupy rozgrywek w 
konfrontacji z pi³karzami Jordana nigdy nie bêdzie  pewna 
ostatecznego wyniku, gdy¿ bêdzie graæ z zespo³em, który 
dziêki swym umiejêtnoœciom jest ” groŸny dla ka¿dego”. Nie 
zawsze dobra gra przek³ada siê na korzystny wynik, czego 
przyk³adem mo¿e byæ mecz z Wiarusami Igo³omia, po 
pogoni za wynikiem Jordan wyrówna³ na 2:2 i z przebiegu 
rozrywki wynika³o, ¿e gra znacznie lepiej ni¿ goœcie. G³os 
s³yszany na trybunach-„Staszku, to teraz bramki dla nas s¹ 
tylko kwesti¹ czasu, jeszcze 20 minut”, by³ motywuj¹cy. 
Mecz koñczy siê jeszcze 3 bramkami strzelonymi przez 
goœci po prostych b³êdach gospodarzy. Ostateczny wynik to 
2:5 dla przyjezdnych. Na os³odê tej relacji podajê wynik 
ostatniej kolejki z Targowiank¹ Targowisko, Jordan wygra³ 
7:1 ( obie te dru¿yny dziel¹ w koñcowej tabeli 3 pkt i 5 
miejsc.

Juniorzy graj¹cy w II lidze okrêgowej- Myœlenice, w 
9 meczach zdobyli 17 pkt- przy 5 zwyciêstwach, 2 remisach i 
2 pora¿kach, bilans zdobytych bramek to 32-17. Daje to tej 
dru¿ynie, obecnie 4 miejsce. Prowadzi Szczebel Lubieñ 
(22pkt), z którym Jordan w 8 kolejce zremisowa³ 1:1. 
Dorobek punktowy juniorów z Zakliczyna mo¿e ulec 
zmianie, gdy¿ zosta³ zg³oszony protest dotycz¹cy b³êdnego 
przyznania walkowera na rzecz Lubomira Wiœniowa. 
Uwzglêdnienie tego odwo³ania sprawi, ¿e Juniorzy awansuj¹ 
na 2 miejsce w tabeli z 20 pkt zdobytymi. Na uwagê 
zas³uguje fakt, ¿e zawodnicy bêd¹cy bezpoœrednim 
zapleczem  I dru¿yny w 6 ostatnich meczach nie odnieœli 
pora¿ki. Takie wyniki pozwalaj¹ kibicom liczyæ ,¿e istnieje 
szansa na awans zespo³u do wy¿szej klasy rozgrywek.

W III lidze M³odzików-Myœlenice, z dorobkiem 9 
pkt, W 10 meczach dru¿yna zajmuje 5, przedostanie miejsce 
w tabeli. W zespole tym graj¹ i trenuj¹ dziewczêta i ch³opcy. 
Wyniki meczy w du¿ej mierze zale¿¹ od proporcji w 
sk³adach -liczby ch³opców i dziewcz¹t, s¹ nawet 
dwucyfrowe. Najwy¿szy,  zanotowany w meczu, pad³ na 
korzyœæ Jordana z Toporem III Tenczyn - 12:1.Trwa przerwa 
zimowa w rozgrywkach.  O plany na ten okres zapyta³em 
Prezesa Klubu Stanis³awa Kasinê, który powiedzia³ miedzy 
innymi:” Cieszymy siê jako Zarz¹d klubu i osoby go 
wspieraj¹ce, ¿e uda³o siê nam uzyskaæ takie wyniki I 
dru¿yny. Ci¹gle staramy siê rozwijaæ prace z dzieæmi i 

Podsumowanie rozgrywek Jordana Zakliczyn po rundzie jesiennej 
sezonu 2019/2020

O sporcie w gminie

pamiêtaj¹ ich znaczenia jest coraz mniej. 
Jak wczeœniej zaznaczy³am inaczej wygl¹da sprawa 

nalecia³oœci gwarowych, które s³yszymy w mowie potocz-
nej, tzw. wyró¿ników gwarowych. Dawny dialekt ma³o-
polski, a wiêc i gwary ma³opolskie charakteryzowa³o mazu-
rzenie, wymawiane s, c, z zamiast sz, cz, ¿, np.              
Copka = czapka, sycie = szycie, zycie = ¿ycie, zjawisko to 
zniknê³o najwczeœniej z potocznego jêzyka wiejskiego, byæ 
mo¿e dlatego, ¿e by³a to cecha bardzo wyrazista i dlatego 
stygmatyzuj¹ca zacofaniem, wiejskoœci¹. Sama siê zdziwi-
³am, s³ysz¹c ostatnio „brat pszysed na nogach” , „nie œpieszy 
mu siê do ¿eniacki” , podczas gdy bez mazurzenia 
powiedzielibyœmy „przyszed na nogach”, „¿eniaczki”, ale 
pewnie jest to ju¿ jeden z ostatnich przyk³adów tej cechy 
gwarowej. Nie skupiaj¹c siê na analizie i opisie 
mechanizmów jêzykowych, wyró¿ników gwary krakow-
skiej, a wiêc i gwary, któr¹ jeszcze us³yszymy w naszych 
miejscowoœciach przytoczê przyk³ady, ilustruj¹ce nalecia-
³oœci gwarowe, a przy uwa¿nym s³uchaniu ³atwo je wychwy-
cimy w ró¿nych wypowiedziach, czy rozmowach.
Jak wiêc jeszcze mówimy ?
1. czeba = trzeba, szczelaæ = strzelaæ, poczebny = potrzebny  
2. miet³a = miot³a, ubiere = ubiorê, 

pszynies³am = przynios³am
3. pozbjyraæ = pozbieraæ, œnjyg = œnieg, rzyka = rzeka, 

grzych = grzech
4. lepi = lepiej, gorzy = gorzej, inaczy = inaczej, 

dawni =  dawniej, póŸni = póŸniej, wczora = wczoraj  
5. we wodzie = w wodzie, ze ziemi = z ziemi, 
    zesypali = zsypali 

6. œtychófka =  sztychówka, œturchaæ = szturchaæ, 
    œtyry = cztery
7. zma¿n¹æ = zmarzn¹æ, boszcz = barszcz 
8. pos = pas³, ukrot = ukrad³, poszed = poszed³, 
    zaniós = zaniós³ 
9. k³aœ = k³aœæ, njyœ = nieœæ, z³oœ = z³oœæ, szeœ = szeœæ 
10. koniami = koñmi, ludziami = ludŸmi, goœciami = goœæmi
11. jo se pomyœla³a = ja pomyœla³am, bylimy = byliœmy, 
poszlimy = poszliœmy
12. o pjontym wsta³a = o pi¹tej wsta³am, jagem by³ ma³y = jak 
by³em ma³y 
13. zamk³a = zamknê³a, kszyk³a = krzyknê³a
14. ko¿ malin = kosz malin, brad ojca=brat ojca, chlyb 
razowy =chleb razowy, kubmy=kupm, zanjuzem=zanios³em, 
egzek to = ex aequo, peezel= PSL

Powy¿sze przyk³ady, których wymowê przy 
odpowiednim skupieniu us³yszymy w potocznej, luŸniej 
mowie, to ostatnie brzmienia gwary sieprawskiej, szerzej 
krakowskiej i czy chcemy, czy nie, jest to nasze dziedzictwo 
kulturowe, które z pewnoœci¹ winniœmy dokumentowaæ z 
szacunku dla naszych korzeni. 
Kontynuujemy wiec dokumentowanie s³ownictwa:
œniuktaæ = szukaæ nie wiadomo czego
balaski = sztachetki
haœ = kruszywo, ¿u¿el
korci mnie = mam ochotê
kukn¹æ = podgl¹dn¹æ
meter (ziemniaków, piasku) = 100 kg

/Wanda Matoga/
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Innym powa¿nym powodem giniêcia ptaków s¹ ich 
zderzenia z budynkami i szklanymi powierzchniami. Ka¿dy 
z nas choæ raz spotka³ siê z martwym ptakiem le¿¹cym pod 
oknem, szklanym przystankiem autobusowym, czy 
przezroczystym ekranem akustycznym. Spowodowane jest 
to tym, ¿e ptaki lec¹c nie zauwa¿aj¹  przezroczystych 
powierzchni lub widz¹ np. w oknie odbijaj¹cy siê krajobraz / 
drzewo i lec¹ w tym kierunku. Rozpêdzone do 
kilkudziesiêciu km/h z impetem uderzaj¹ w tward¹, p³ask¹ 
powierzchniê, najczêœciej gin¹c lub powa¿nie siê rani¹c. 

Innymi przyczynami masowego giniêcia ptaków s¹ 
zderzenia komunikacyjne (z samochodami, poci¹gami, 

samolotami), zderzenia z liniami energetycznymi, zatrucia 
(najczêœciej œrodkami ochrony roœlin), czy te¿ nielegalne 
polowania. 

Jak my mo¿emy na w³asnym podwórku chroniæ 
ptaki, aby nadal cieszy³y swoimi barwami i zachowaniem 
nasze oko i ucho swoim œpiewem? 

- Nie pozwólmy swoim kotom na swobodne hasanie 
po ogrodzie. Je¿eli wypuszczamy swoich pupili, to 
kontrolujmy co robi¹. Je¿eli ju¿ wypuszczamy wyposa¿my 
je w ma³e dzwoneczki, które bêd¹ ostrzega³y o zbli¿aj¹cym 
siê niebezpieczeñstwie potencjalne ofiary;

- Zabezpieczmy szklane powierzchnie, pod którymi 
spotykamy ofiary kolizji. Mo¿na to ³atwo zrobiæ wyklejaj¹c 
taœm¹ pionowe pasy na oknach lub specjalne, bia³e kropki co 
10 cm. Wygl¹da to estetycznie, nie zas³ania widoku, a jest 
bardzo skuteczne w zabezpieczaniu ptaków przed 
zderzeniem. Je¿eli to jest przystanek komunikacji publicznej  
lub ekran akustyczny mo¿emy zg³osiæ przypadki zabijania 
siê ptaków do zarz¹dcy drogi lub wpisaæ to miejsce do 
rejestru prowadzonego przez Fundacjê Szklane Pu³apki 
http://szklanepulapki.pl/ . Tam te¿ mo¿emy zamówiæ 
profesjonalne zabezpieczenie naszych okien (naklejanie 
sylwetek ptaków szponiastych na szyby jest nieskuteczn¹ 
metod¹);

- Urz¹dŸmy swój ogród, tak aby by³ przyjazny 
ptakom. Zamiast kosiæ co 3 dni trawnik zasiejmy tzw. 
kwietn¹ ³¹kê, która wygl¹da imponuj¹co i jest naturalnym 
œrodowiskiem, przyjaznym dla owadów (motyli, pszczó³, 
chrz¹szczy), ptaków oraz innych zwierz¹t. PosadŸmy 
owocuj¹ce roœliny, z których jesieni¹ i zim¹ skorzystaj¹ 
skrzydlaci goœcie (jarzêbinê, rajsk¹ jab³oñ, winogrono). 

- Powieœmy budki lêgowe, zabezpieczone przed 
kotami i innymi drapie¿nikami (np. przez tunel wejœciowy, 
czy przed³u¿ony przód)

- Urz¹dŸmy karmnik na zimê - pamiêtaj¹c o ci¹g³ym, 
nieprzerwanym wysypywaniu suchej i nie zepsutej karmy 
(najlepiej s³onecznik, ziarna zbó¿, poæwiartowane jab³ka)

Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e trend w liczebnoœci 
ptaków zostanie odwrócony przez liczne zabiegi ochronne. 
Je¿eli nie w krótkim czasie czeka nas „wielkie wymieranie” 
jakie znamy z prehistorii, z tym, ¿e wtedy by³ to wynik 
katastrofy kosmicznej - uderzenia meteorytu, a teraz wynik 
dzia³alnoœci Cz³owieka myœl¹cego(?).  

/Micha³ Baran/

ywilizacja i dzia³alnoœæ Cz³owieka powoduj¹, ¿e Cprzyroda bardzo czêsto z tego powodu cierpi. Ptaki - 
najliczniejsze, a zatem najbardziej zauwa¿ane przez nas 
krêgowce, nie s¹ pod tym wzglêdem wyj¹tkiem. Ostatnie 
badania amerykañskich naukowców dowodz¹, ¿e mamy 
wrêcz do czynienia z masowym giniêciem ca³ych ptasich 
populacji, a zatem z wymieraniem ptaków, co dzieje siê na 
naszych oczach. Ornitolodzy obliczyli, ¿e w stosunku do 
liczby ptaków sprzed 50 lat uby³o ich 29% czyli 3 miliardy 
osobników. W Europie, a w tym tak¿e w Polsce, nie jest 
lepiej. 

Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Okazuje siê, 
¿e g³ówny powód jest zaskakuj¹cy - s¹ to domowe i zdzicza³e 
koty. Ich instynkt zabijania jest bardzo silny, nie maj¹ 
naturalnych wrogów, s¹ bardzo czêsto dokarmiane i 
chronione przez ludzi. Jak wynika z badañ naukowców z 
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
corocznie koty zabijaj¹ w Polsce co najmniej 144 miliony 
ptaków!

Co szkodzi ptakom?

Przyroda wokó³ nas

m³odzie¿¹, mog¹ oni graæ i trenowaæ w dru¿ynach juniorów, 
m³odzików, a na wiosnê w „ Orlikach”. Orlik to zespó³, który 
bêdzie zg³oszony w styczniu do  rozgrywek w oparciu o 
utworzon¹ w klubie szkó³kê pi³karsk¹. Z funkcji trenera 
Juniorów rezygnuje Dawid Œlusarczyk, który wniós³ dziêki 
swej pracy du¿y wk³ad w wyszkolenie naszych m³odych 
zawodników. Trener ten chce poœwiêciæ siê pracy z m³odymi 
adeptami pi³ki no¿nej w Wiœle Kraków. Pracê t¹ wykonywa³ 
równoczeœnie opiekuj¹c siê naszymi juniorami. Jego miejsce 
prawdopodobnie zajmie, wszystkim nam znany , graj¹cy 
nadal w Jordanie Marcin Kwater. Obecnie zawodnicy, tak 
seniorzy jak i juniorzy trenuj¹ razem w hali i na boisku 

„Orlika” w Sieprawiu. M³odzicy po kierunkiem Micha³a 
P³achty, 2 razy w tygodniu hali szko³y w Zakliczynie. Od 15  
stycznia planujemy rozpoczêcie normalnego cyklu 
treningowego. Seniorzy i Juniorzy bêd¹ rozgrywaæ sparingi 
na sztucznej murawie  na boiskach w Myœlenicach i w 
Krakowie. M³odzików zg³osiliœmy do ligi halowej. Juniorzy 
rozegraj¹ turniej halowy organizowany przez Podokrêg 
Myœlenice PZPN.”

W nadchodz¹cym roku ¿yczymy sportowcom 
Jordana wielu sportowych osi¹gniêæ. 

 /Wies³aw Œwiech/
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