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

 okresie letnim radni zbierali siê trzykrotnie na sesjach Woraz wspólnie obraduj¹cych komisjach. Niezale¿nie 
od wspólnych posiedzeñ komisji wed³ug za³o¿onego planu 
pracowa³a Komisja Rewizyjna przygotowuj¹c  analizy i 
wnioski na posiedzenia rady. 

20 czerwca 2022 roku odby³a siê XXXIV sesja Rady 
Gminy Siepraw, która g³ównie zajê³a siê sprawozdaniami 
przed³o¿onymi przez jednostki podlegaj¹ce w³adzy 
wykonawczej ca³ej gminy. Tak wiêc radni wys³uchali 
sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej za rok 2021 oraz szczegó³owej analizy 
pracy pod k¹tem potrzeb  i oczekiwañ lokalnej spo³ecznoœci. 
Stwierdzono wzrost u¿ytkowników biblioteki o oko³o 12 % i 
prawid³owe dysponowanie œrodkami przeznaczonymi na 
dzia³alnoœæ biblioteki. Kolejne sprawozdanie dotyczy³o 
wykonania rocznego planu finansowego Gminnego Oœrodka 
Kultury i Sportu za rok 2021, gdzie szczegó³owo 
przedstawiona zosta³a  ca³oroczna praca i gospodarowanie 
zasobami finansowymi. Sprawozdanie zosta³o przyjête 
jednog³oœnie. Obszerne sprawozdanie  z ubieg³orocznej 
dzia³alnoœci dysponowania finansami przed³o¿one zosta³o 
przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Wynika z niego, 
¿e na realizacjê zadañ w³asnych i zleconych wydana zosta³a 
kwota 16 418 253 z³ote, z czego z bud¿etu gminy 1 194 329 
z³otych, a ze œrodków bud¿etu pañstwa ponad 15 milionów, 
w tym 24 174 œwiadczeñ 500+  na kwotê ponad 12 mln. 
Ogólnie systemem wsparcia pomocy spo³ecznej objêtych 
zosta³o w 2021 roku 3% mieszkañców gminy Siepraw. 

W kolejnym punkcie obrad Wójt Gminy przedstawi³ 
Raport o Stanie Gminy podsumowuj¹c ca³okszta³t pracy i 
dzia³ania gminy akcentuj¹c dokonania w zakresie 
inwestycji. Radni podkreœlili, ¿e zaplanowane na ubieg³y rok 
zadania i inwestycje finansowane z bud¿etu, pomimo 
utrudnieñ zwi¹zanych z trwaj¹c¹ pandemi¹, by³y przepro-
wadzone tak, aby finanse gminy by³y w dobrej kondycji. Po 
debacie nad przedstawionym raportem radni jednog³oœnie 
podjêli uchwa³ê o udzieleniu votum zaufania dla Wójta 
Gminy za rok 2021. Kolejn¹ kwesti¹ by³o zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  rocznego 
wykonania bud¿etu Gminy Siepraw za rok 2021. Realizacja 
bud¿etu w ubieg³ym  roku przebieg³a prawid³owo i 
rytmicznie zarówno w sferze dochodów jak i wydatków. 
Priorytetem by³a realizacja inwestycji zwi¹zanej z budow¹ 
œcie¿ek rowerowych nad Zatok¹ Zakliczyñsk¹, a tak¿e 
wykonanie nowych odcinków kanalizacji. Przez ca³y 
ubieg³y rok trwa³y równie¿ prace poprawiaj¹ce infrastruk-
turê drogow¹ w gminie. Przedstawione zadania by³y 
kosztowne i choæ finansowane  ze œrodków zewnêtrznych to 
poch³onê³y one pokaŸne nak³ady z naszego bud¿etu. Rada 
jednog³oœnie podjê³a uchwa³ê w sprawie wykonania bud¿etu 
Gminy Siepraw za rok 2021.  Na wniosek Komisji 
Rewizyjnej oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie radni jednog³oœnie udzielili 
absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2021. W zwi¹zku z 
oddaniem do u¿ytku œcie¿ek wokó³ Zatoki Zakliczyñskiej 
rada uchwali³a „Regulamin korzystania z dróg pieszo - 
rowerowych na terenie gminy Siepraw”. W myœl regulaminu 

œcie¿ki zosta³y oznakowane, aby korzystaj¹cy z nich  robili 
to zgodnie z przepisami co zosta³o podyktowane wzglêdami 
bezpieczeñstwa, a tak¿e poszanowania sprzêtu w miejscach 
odpoczynku i relaksu. 

Na kolejnej XXXV Sesji Rady Gminy Siepraw, 
która obradowa³a 22 sierpnia 2022 roku podjêto m.in. 
uchwa³y dotycz¹ce oœwiaty na terenie gminy. Zaktualizo-
wana zosta³a uchwa³a w zakresie liczby i nazw jednostek 
obs³ugiwanych przez Centrum Obs³ugi Szkó³ w zwi¹zku z 
likwidacj¹ Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Sieprawiu. 
Uchwa³¹ rady okreœlona zosta³a œrednia cena jednostki 
paliwa w roku szkolnym 2022/23 celem ustalenia zwrotu 
kosztów dowozu dzieci niepe³nosprawnych do szkó³ i 
przedszkoli specjalnych w wysokoœci: olej napêdowy 7,51/ 
litr, benzyna 7,06/ litr, autogaz 3,27. Uchwa³a dotycz¹ca 
ustalenia 22 godzinnego tygodniowego pensum godzin 
pracy dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, 
terapeutów, doradców zawodowych oraz nauczycieli 
pracuj¹cych z grup¹ obejmuj¹c¹ ³¹cznie dzieci 6 - letnie i 
m³odsze pozwoli³a okreœliæ jednym wymiarem godzin tych 
pracowników oœwiaty w gminie. Bardzo wa¿n¹ uchwa³¹, na  
któr¹ czeka wielu mieszkañców  gminy by³a punktowa 
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Siepraw daj¹ca mo¿liwoœæ wyznaczenia naszych terenów 
pod inwestycje oraz budownictwo indywidualne. Warun-
kiem obecnych zmian w planie zagospodarowania jest 
zgodnoœæ ze Studium przyjêtym o uchwa³¹ we wrzeœniu  
2012 roku, które ogranicza mo¿liwoœci pozytywnego 
za³atwienia wszystkich wniosków przed³o¿onych przez 
w³aœcicieli  nieruchomoœci. Obecnie Ministerstwo pracuje 
nad zmian¹ przepisów, które prawdopodobnie wejd¹ w ¿ycie 
w I kwartale przysz³ego roku, a które nie bêd¹ obligowaæ 
samorz¹dów do sporz¹dzania kosztownego Studium i dadz¹ 
mo¿liwoœæ wyznaczenia nowych dzia³ek budowlanych.

Zwo³ana na 29 wrzeœnia 2022 roku XXXVI Sesja 
Rady Gminy Siepraw przyjê³a informacjê Wójta Gminy o 
wykonaniu bud¿etu za I pó³rocze 2022 roku oraz informacjê 
o kszta³towaniu Wieloletniej prognozy finansowej. Jak 
wynika z informacji realizacja bud¿etu za I pó³rocze 2022 
roku kszta³tuje siê na poziomie dobrym, bo wynosi 59% 
(dochody) i 50% (wydatki), przy czym nale¿y zaakcentowaæ, 
¿e zad³u¿enie gminy kszta³tuje siê w granicach ok. 10%. 
Informacja Wójta Gminy otrzyma³a pozytywn¹ opiniê RIO z 
Krakowa. W zwi¹zku z otrzymaniem œrodków na 
œwiadczenia dla mieszkañców gminy tzw. zasi³ku 
wêglowego w kwocie ponad 3 mln z³otych, radni  podjêli 
uchwa³ê o zmianie w bud¿ecie na rok 2022 uwzglêdniaj¹c tê 
kwotê w planie dochodów i wydatków zwi¹zanych z 
wyp³acaniem rekompensat wêglowych, aby mieszkañcy  
otrzymali je w jak najszyb-szym terminie. Niew¹tpliwie 
bulwersuj¹cym ostatnio tematem jest proponowany wariant 
przeprowadzenia drogi S7 przez nasz¹ gminê, dlatego radni 
przyjêli na sesji uchwalê w sprawie rezolucji wyra¿aj¹cej 
sprzeciw wobec planowanego przebiegu tej drogi.  Trzeba tu 
zaznaczyæ, ¿e samorz¹dy nadal nie wypracowa³y  
spo³ecznego wariantu przebiegu tej drogi, a kolejne 
propozycje nie by³y konsultowane z zainteresowanymi 
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stronami. 
Celem uchwalonej przez radê rezolucji jest 

przemówienie do rozs¹dku tym, którym siê wydaje, ¿e chc¹ 
budowaæ i ulepszaæ, a tymczasem usi³uj¹ dewastowaæ i  
niweczyæ dorobek wielu pokoleñ mieszkañców naszej 
gminy. Jak wynika z dotychczasowych ustaleñ to przedsiê-
wziêcie jest forsowane bez akceptacji zainteresowanych 
gmin, a jak siê wydaje jest oparte na partykularnych intere-

sach tych, którzy aktualnie mog¹ mieæ wp³yw na tak 
powa¿ne decyzje. Jest to sytuacja nie do przyjêcia i dlatego 
radni maj¹c na uwadze dobro spo³ecznoœci gminy wyra¿aj¹ 
zdecydowany sprzeciw. 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Leszek Wierzba

Otwarcie œcie¿ek pieszo-rowerowych

 czwartek 25 sierpnia br. na przystanku turystycznym, Wznajduj¹cym siê nieopodal ul. Nad zalewem w 
Zakliczynie, zosta³y otwarte œcie¿ki pieszo-rowerowe wokó³ 
Zatoki Zakliczyñskiej Zbiornika Dobczyckiego. 

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie 10.00 
przywitaniem przyby³ych goœci, wœród których byli m. in.: 
W³adys³aw Kurowski - Pose³ na Sejm RP, Andrzej Paj¹k - 
Senator RP, Robert Bylica i prof. Tadeusz Gadacz - radni 
wojewódzcy, Józef Tomal - Starosta Myœlenicki, Tadeusz 
¯aba - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Jan Marek 
Lenczowski - Radny Powiatu Myœlenickiego, Ewa Przyby³o 
- Prezes Zwi¹zku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, 
Ma³gorzata Du¿y - Burmistrz Miasta i Gminy Œwi¹tniki 
Górne, Tomasz Suœ - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, 
Mateusz Suder - Zastêpca Burmistrza Miasta i Gminy 
Myœlenice, Kazimierz Szczepaniec - Wójt Gminy Lubieñ, 
Marek Kluska - Wójt Gminy Tokarnia, Piotr Hajduk - Wójt 
Gminy Pcim, Bogumi³ Pawlak - Wójt Gminy Wiœniowa, 
Pawe³ Machnicki - by³y Burmistrz Gminy i Miasta 
Dobczyce, Pawe³ Senderek - Wiceprezes Zarz¹du 
Wodoci¹gów Miasta Krakowa S.A., Ryszard Langer - by³y 
Prezes MPWiK Kraków, Dariusz Tylek - Prezes Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Myœlenicka Brama Beskidów”, 

przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, ks. Pra³at prof. 
Kazimierz Panuœ, ks. Proboszcz Pawe³ Ziêba, radni Gminy 
Siepraw z Przewodnicz¹cym Leszkiem Wierzb¹ na czele, 
dyrektorzy szkó³ i przedszkoli oraz jednostek organizacyj-
nych Gminy, so³tysi, prezesi gminnych OSP. 

Nastêpnie Wójt Gminy Siepraw - Tadeusz Pitala 
przedstawi³ w krótkiej prezentacji historiê starañ oraz 
dzia³ania podejmowane przez lata, które mia³y na celu 
udostêpnienie walorów Zbiornika Dobczyckiego okolicz-
nym mieszkañcom i turystom. 

Po prezentacji Wójt podziêkowa³ wszystkim, którzy 
przyczynili siê do powstania œcie¿ek na terenie Gminy 
Siepraw. Szczególnie wyró¿ni³ tutaj Urz¹d Marsza³kowski 
Województwa Ma³opolskiego, Wojewodê Ma³opolskiego, 
Wodoci¹gi Miasta Krakowa S.A., PGW Wody Polskie, 
Zwi¹zek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa oraz 
Starostê Myœlenickiego. Przedstawicielom tych instytucji 
zosta³y wrêczone pami¹tkowe dyplomy. Podziêkowania 
otrzyma³ równie¿ ks. Pra³at prof. Kazimierz Panuœ, który 
poœwiêci³ inwestycjê. 

Uczestnicy uroczystoœci mogli ogl¹dn¹æ krótki klip 
filmowy promuj¹cy œcie¿ki rowerowe oraz wystawê „Ptaki 
Zbiornika Dobczyckiego”, autorstwa Micha³a Barana - 
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Sekretarza Gminy Siepraw. 
Elementem wieñcz¹cym czwartkow¹ uroczystoœæ 

by³o przeciêcie wstêgi, do czego zostali poproszeni 
parlamentarzyœci, radni wojewódzcy, przedstawiciele 
wodoci¹gów krakowskich, Starosta Myœlenickie oraz Wójt i 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Siepraw. 
Po zakoñczeniu oficjalnej uroczystoœci mo¿na by³o 
sprawdziæ œcie¿ki pieszo - rowerowe korzystaj¹c z rowerów i 
hulajnóg oferowanych przez organizatora uroczystoœci.  

Kilka danych o projekcie. 
Realizator: Gmina Siepraw 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na lata 2014 -
2020 (RPO WM); Oœ Priorytetowa 6 Dziedzictwo 
regionalne; Dzia³anie 6.3 Rozwój wewnêtrznych potencja-
³ów regionu; Poddzia³anie: 6.3.3 Zagospodarowanie 
rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. 

Bud¿et projektu: 
Ca³kowity koszt projektu - 7 980 477,05 z³, w tym: 

· Wspó³finansowanie UE (RPO WM 2014-2020) - 2 
969 043,62 z³

· Wspó³finansowanie krajowe z bud¿etu pañstwa - 
329 893,74 z³

· ze œrodków Rz¹dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (II konkurs) 950 000,00 z³.

· Wk³ad w³asny Bud¿et Gminy Siepraw - 3 731 
539,69 z³

Okres realizacji: 
02.01.2018r -31.10.2022r 
OPIS PROJEKTU: Projekt obejmuje budowê œcie¿ek pieszo 
- rowerowych oraz punktu turystycznego „Nad Zalewem”, 
przystanku „Czerwona Góra”, punktu widokowego w 
Czechówce oraz parkingu dla u¿ytkowników œcie¿ek przy 
ul. Starowiejskiej. 
£¹czna d³ugoœæ odcinków tras wynosi 9 410 m, w tym: 
a) Trasa w ruchu ogólnym 3 547m 
b) Trasy rowerowe lub pieszo - rowerowe 4 991m 
c) Trasy piesze 872m. 
Na œcie¿kach pieszo-rowerowych obowi¹zuje regulamin 
uchwalony przez Rade Gminy Siepraw. 

Projekt pn. „Œcie¿ki rowerowe oraz punkt turystyczny nad 
Zatok¹ Zakliczyñsk¹” wspó³finansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na 
lata 2014-2020. 

/UG Siepraw/

Nowa k³adka na Sieprawce

1 wrzeœnia br. zakoñczono inwestycjê pn „Budowa k³adki 
pieszej nad potokiem Sieprawka wraz z dojœciem na kompleks 
S³oneczny Park w Sieprawiu”. Umowê na wykonanie tego wa¿nego 
przejœcia ze S³onecznego Parku na ul. Anieli Salawy zawarto 20 
czerwca 2022 r. z wykonawc¹: SAMBUD Józef Paryl z Wêglówki.
Zakres rzeczowy wykonanej inwestycji.

W ramach zadania inwestycyjnego 
wykonano:
- k³adkê piesz¹ K-1 sztuk 1, wraz z 
regulacj¹ i umocnieniem koryta potoku i 
skarp zgodnie z decyzj¹ pozwolenia 
wodnoprawnego, 
- œcie¿kê pieszo-rowerow¹ szerokoœæ 
1,50m,  d³ugoœæ 48,56 mb, 
- oœwietlenie k³adki pieszej,
- oœwietlenie œcie¿ki pieszo - rowerowej - 
oprawy oœwietleniowe 3 sztuki.

Ca³kowita wartoœæ wykonanych robót 
budowalnych wynios³a: 460 150,44 z³ brutto, 
nadzór inwestorski: 11 000,00 z³ brutto. 
Pieni¹dze pochodzi³y z bud¿etu Gminy 
Siepraw. 

/UG Siepraw/
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Sieprawski samorz¹d przeciw wariantowi wschodniemu drogi S7
 zwi¹zku z pojawieniem siê nowych wariantów W„spo³ecznych” przebiegu drogi S7 na odcinku 

Kraków - Myœlenice, wypracowanymi przez Zespó³ 
Zadaniowy, powo³any przez Prezydenta Miasta Krakowa, 
Rada Gminy Siepraw na posiedzeniu w dniu 29 wrzeœnia 
2022 roku podjê³a rezolucjê, któr¹ otrzymali m.in. pos³owie i 
senator z naszego okrêgu wyborczego, Minister Infrastruk-
tury, Dyrektor GDDKiA, Wojewoda, Marsza³ek Wojewódz-
twa oraz s¹siaduj¹cy z nasz¹ Gmin¹ Burmistrzowie i 
Wójtowie oraz Rady Gmin.

W rezolucji radni w porozumieniu z Wójtem Gminy 
wyrazili zdecydowany sprzeciw oraz wskazali na nieracjo-
nalnoœæ, nieefektywnoœæ i nieekonomicznoœæ zaproponowa-
nego wariantu wschodniego, przebiegaj¹cego m. in. przez 
Zakliczyn oraz Czechówkê. Rezolucja porusza kwestie 
ochrony Zbiornika Dobczyckiego jako rezerwuaru wody 
pitnej dla Krakowa i wielu gmin, ochrony œrodowiska, 
koniecznoœci wybudowania dodatkowej drogi (tzw. 
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej), która pogorszy dodatkowo 
sytuacjê, dezintegruj¹c przestrzennie Gminê oraz wp³ywaæ 
bêdzie na obszary zabudowane i zainwestowane.

Treœæ rezolucji:
Rezolucja nr 1/2022  Rady Gminy Siepraw
Rada Gminy  Siepraw, w porozumieniu z  Wójtem Gminy 
Siepraw, w zwi¹zku z zaproponowanymi przez Generaln¹ 
Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  
wariantami korytarzowymi przebiegu trasy drogi S7 oraz 
zaproponowanymi przez Zespó³ Zadaniowy Prezydenta 
Miasta Krakowa wariantów spo³ecznych przebiegu tej trasy 
na odcinku Kraków - Myœlenice, wyra¿a stanowczy sprzeciw 
wobec  planów dotycz¹cych przebiegu tej trasy przez Gminê 
Siepraw z poni¿ej wymienionych wzglêdów:
1. Przebiegaj¹ce warianty trasy S7 przez Gminê Siepraw 
lokalizowane s¹ w bezpoœrednim s¹siedztwie lub wrêcz 
przebiegaj¹ przez Zbiornik Dobczycki - rezerwuar wody 
pitnej dla Krakowa i wielu gmin, w tym Gminy Siepraw. 
Lokalizacja trasy S7 zwiêksza ryzyko katastrofy ekologicznej 
podczas wypadku komunikacyjnego. Zbiornik Dobczycki to 
tak¿e wa¿ne miejsce pod k¹tem przyrodniczym - wystêpuje tu 
ponad 240 gatunków ptaków, których koncentracje siêgaj¹ 
jednorazowo 4000 osobników oraz wiele innych zwierz¹t 
(vide ptaki.dobczyce.pl). Droga szybkiego ruchu 
oddzia³ywa³aby negatywnie na faunê tego akwenu (ryzyko 
kolizji zwierz¹t z pojazdami, zanieczyszczenie spalinami, 
ha³as).
2. Przebiegaj¹ce warianty trasy S7 przez Gminê Siepraw s¹ 
nieefektywne ekonomicznie, gdy¿ bêd¹ dro¿sze (np. poprzez 
wiêksz¹ d³ugoœæ trasy, koniecznoœæ zaplanowania tuneli, 
budowê dodatkowej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej) oraz 
obs³uguj¹ce mniejszy ruch ni¿ np. warianty „zachodnie”. 
Szczególnie w obecnej sytuacji ekonomicznej i 
miêdzypañstwowej  w jakiej jest Polska warianty przebiegu 
trasy S7 powinny byæ jak najtañsze i jak najbardziej 
efektywne.
3. W przypadku poprowadzenia trasy S7 przez Gminê 
Siepraw istnieje koniecznoœæ /  prawdopodobieñstwo 
budowy dodatkowo Beskidzkiej Drogi Integracyjnej  na 
terenie Gminy Siepraw. Gmina zosta³aby podzielona 
zarówno przez t¹ trasê, a tak¿e dodatkowo przez S7. Gmina 
Siepraw jest jedn¹ z mniejszych gmin w Ma³opolsce - 

powierzchnia Gminy to 31,85 km2. Dla porównania œrednia 
powierzchnia gminy w woj. ma³opolskim to 83,42 km2, a 
œrednia powierzchnia gminy w Polsce to 126,18 km2. 
Dodatkowo o jednym z najwy¿szych zagêszczeñ ludnoœci w 
Ma³opolsce - 285 os/km2.
Zlokalizowanie ww. dwóch tras w takim terenie rodzi³oby 
szereg problemów:
- Powodowa³oby koniecznoœæ wyburzenia wielu domów, 
zak³adów pracy, budynków u¿ytecznoœci publicznej, a co za 
tym idzie wysiedleñ oraz utratê miejsc pracy osób, które 
zwi¹za³y swoje ¿ycie z Gmin¹ Siepraw.
- Utrudni³oby oraz zwiêkszy³oby koszty komunikacji 
pomiêdzy poszczególnymi czêœciami, podzielonej trasami 
ekspresowymi, Gminy. Oddzieli³oby centrum administra-
cyjne Gminy (Urz¹d Gminy, Bank Spó³dzielczy, stok 
narciarski, centrum handlowe) od czêœci Sieprawia, gdzie 
zlokalizowany jest Dom Kultury i Biblioteka Gminna, Szko³a 
Podstawowa, Przedszkole, centrum handlowe, koœció³ 
parafialny, cmentarz.
- Likwidowa³oby tereny rekreacyjne wzd³u¿ rzeki Sieprawka 
(„S³oneczny Park” z boiskami sportowymi - trawiastymi 
oraz ze sztuczn¹ nawierzchni¹, kortami tenisowymi, placami 
zabaw, si³owni¹ zewnêtrzn¹, œcie¿kami rowerowymi) z 
których to terenów korzysta Przedszkole, Szko³a Podstawo-
wa oraz Dom Kultury i Sportu w Sieprawiu.
- Wy¿ej wymienione inwestycje zosta³y wykonane w ostatnich 
latach przy udziale œrodków unijnych i rz¹dowych;
- Likwidowa³oby budynek z placówk¹ Poczty Polskiej, 
stra¿nicê OSP Siepraw, boisko trawiaste LKS Karpaty z 
zadaszonymi trybunami  i budynkiem klubowym;
- Zwiêkszy³oby zanieczyszczenie powietrza na terenie Gminy, 
którego jakoœæ i tak jest z³a w wyniku dzia³ania niskiej emisji 
oraz gêstej sieci dróg powiatowych i gminnych (dane z 
gminnego monitoringu powietrza Airly). Dodatkowo 
lokalizacja trasy Beskidzkiej w dolinie rzeki pog³êbi³oby ten 
problem (stagnacja powietrza)..
- Zlikwidowa³oby zabytkowy pierwszy sieprawski Koœció³ 
œw. Marcina z I po³owy XVII w., który jest wpisany do 
Rejestru Zabytków i znajduje siê w strefie ochrony 
konserwatorskiej na planowanej trasie BDI.
- Stworzy³oby bariery migracyjne dla zwierz¹t pomiêdzy 
Pogórzem Wielickim, a Beskidami i Dolin¹ Raby.
4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
wycofa³a rezerwê terenu pod przebieg trasy S7 z Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siepraw ok. roku 
2000. Tereny te zosta³y przeznaczone w PZP na inne cele i 
fizycznie zagospodarowane.
Maj¹c na uwadze powy¿sze argumenty Rada Gminy Siepraw 
wyra¿a zdecydowany sprzeciw przeciwko przebiegowi trasy 
S7 po terenie Gminy Siepraw, gdy¿ jest to rozwi¹zanie ze 
wszech miar nieracjonalne, nieekonomiczne, nieefektywne 
oraz zagra¿aj¹ce dezintegracj¹ naszej ma³ej Gminy.

5 paŸdziernika br. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wraz z 
Sekretarzem Gminy Micha³em Baranem oraz Wójt Gminy 
Biskupice - Renat¹ Gawlik spotkali siê Przewodnicz¹cym 
Zespo³u Zadaniowego Prezydenta Krakowa - II Zastêpc¹ 
Prezydenta ds. Zrównowa¿onego Rozwoju Tadeuszem 
Muzykiem, aby przedstawiæ swoje argumenty przeciw 
wariantowi wschodniemu przebiegu trasy S7. Samorz¹-
dowcy podnieœli m. in. problem dwukrotnego przejœcia 
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wariantu wschodniego przez Zbiornik Dobczycki, czy 
koniecznoœci wybudowania dodatkowej Beskidzkiej Drogi 
Integracyjnej. Wójt Gminy Siepraw zwróci³ tak¿e uwagê na 
koniecznoœæ wysiedlenia czêœci mieszkañców Gminy, co 
by³oby niesprawiedliwe, gdy¿ niedawno mieszkañców w 
tym miejscu wysiedlano w zwi¹zku z budow¹ Zbiornika 
Dobczyckiego. Prezydent Muzyk poprosi³ przedstawicieli 

przyby³ych na spotkanie gmin o oficjalne stanowisko w 
stosunku do przedstawionych przez jego Zespó³ wariantów. 

/UG Siepraw/

Nowe inwestycje z myœl¹ o mieszkañcach
mina Siepraw zawar³a w bie¿¹cym roku dwie umowy o Gprzyznanie pomocy w ramach poddzia³ania 19.2. 

„Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ" objêtego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Pierwsza dotyczy dofinansowania w wysokoœci 57 
267,00 z³ do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 
oœwietlenia boiska treningowego na kompleksie sportowo-
rekreacyjnym „S³oneczny Park” w Sieprawiu”, zaœ druga 
dofinansowania w wysokoœci 60 557,00 z³ do „Budowy 
placu rekreacyjnego w miejscowoœci £yczanka w Gminie 
Siepraw”. Obie inwestycje stanowi¹ odpowiedŸ na 
zg³aszane przez mieszkañców potrzeby rozwoju miejsc 

przeznaczonych do rekreacji i uprawiania sportu. Jeszcze w 
tym roku zostan¹ zakoñczone prace zwi¹zane z realizacj¹ 
wymienionych wy¿ej projektów. Otrzymane dofinansowa-
nie wspomog³o powstanie: oœwietlenia boiska treningowego 
o nawierzchni z trawy naturalnej w Sieprawiu oraz placu 
rekreacyjnego przy szkole podstawowej w £yczance o nowe 
atrakcyjne urz¹dzenia, takie jak: zjazd linowy, karuzela, 
czworobok linowy, zestaw sprawnoœciowy oraz uwielbian¹ 
przez dzieci piaskownicê.

/Marta Szymañska/

B³ogos³awiona Aniela Patronk¹ Gminy

 2021 roku przypada³a 30-ta rocznica beatyfikacji WB³ogos³awionej Anieli Salawy oraz 140-ta rocznica 
Jej urodzin,  a w 2022 roku œwiêtowaliœmy setn¹ rocznica 
œmierci B³ogos³awionej. Wszystkie te rocznice sk³oni³y 
w³adze samorz¹dowe, przy wsparciu miejscowych parafii, 
do starania siê o ustanowienie B³ogos³awionej Patronk¹ 
Gminy Siepraw.   

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Wójt Gminy Tadeusz 
Pitala zwróci³ siê 22 lutego 2021 r. do Ksiêdza Arcybiskupa 
Marka Jêdraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, z 
pomys³em ustanowienia B³ogos³awionej Rodaczki 
Sieprawskiej Patronk¹ Gminy. W odpowiedzi 1 marca 2022 
r. Ksi¹dz Arcybiskup wskaza³ jak powinna wygl¹daæ 
procedura ustanowienia patrona wg norm Stolicy 
Apostolskiej. Poprosi³ o do³¹czenie do wczeœniejszego listu 

Wójta pism proboszczów parafii le¿¹cych na terenie Gminy. 
Wójt zwróci³ siê z proœb¹ o opiniê do Pasterzy koœcio³ów 
lokalnych w dniu 17 marca 2021. Po otrzymaniu kompletu 
pism od ksiê¿y proboszczów w dniu 30 sierpnia 2021 roku 
Wójt zwróci³ siê do Metropolity 20 wrzeœnia tego¿ roku o 
wdro¿enie dalszych procedur koœcielnych w sprawie 
patronatu. Ksi¹dz Arcybiskup, po konsultacji z przedstawi-
cielem Kongregacji Kultu Bo¿ego i Sakramentów Stolicy 
Apostolskiej, poprosi³ pismem z  15 paŸdziernika 2021 r.  o 
przedstawienie stosownej uchwa³y na najbli¿szej Radzie 
Gminy na temat patronatu b³. Anieli. Stosowny projekt 
uchwa³y zosta³ przedstawiony radnym, a ci w g³osowaniu na 
sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada ubieg³ego roku podjêli 
uchwa³ê wyra¿aj¹c¹ wolê ustanowienia B³ogos³awionej 
Sieprawianki Patronk¹ Gminy Siepraw. Wówczas  pozosta³o 
jedynie czekaæ na oficjalne zatwierdzenie patronatu 
B³ogos³awionej przez w³adze koœcielne, które nast¹pi³o 1 
czerwca 2022 roku. 

Uroczyste og³oszenie faktu nadania Gminie Siepraw 
Patronatu B³ogos³awionej Anieli Salawy odby³o siê w sobotê 
10 wrzeœnia 2022 roku w Sanktuarium w Sieprawiu. 
Uroczystej mszy œwiêtej o godzinie 18.00 przewodniczy³ ks. 
Arcybiskup Marek Jêdraszewski.  Na pocz¹tku nast¹pi³o 
procesyjne wejœcie do koœcio³a ksiê¿y i s³u¿by liturgicznej, 
poprzedzone wejœciem pocztów sztandarowych  i delegacji 
miejscowych jednostek OSP oraz szkó³, przedstawicieli 
Bractwa Kurkowego oraz Zakonu Bo¿ego Grobu przy 
akompaniamencie Orkiestry Dêtej Sieprawianka.  

Nastêpnie nast¹pi³o odczytanie Dekretu Kongre-
gacji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów przez 
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kanclerza Kurii Metropolitalnej Krakowa ks. Grzegorza 
Kotalê o ustanowieniu B³ogos³awionej Anieli Salawy i 
przekazanie dekretu na rêce w³adz samorz¹dowych - Wójta 
Gminy Tadeusza Pitali oraz Przewodnicz¹cego Rady Gminy 
Leszka Wierzby.  

Podczas homilii ks. Arcybiskup rozpoczynaj¹c od 
przes³ania listu œw. Paw³a do Tymoteusza oraz Magnificat 
Maryi  nawi¹za³ do ¿ycia i wype³niania woli Bo¿ej w ¿yciu 
B³ogos³awionej Anieli. Wskaza³ te¿ na rolê konkretnych 
œwiêtych dla poszczególnych rejonów Polski w ci¹gu historii 
- nawi¹zuj¹c do og³oszenia B³ogos³awionej Anieli Patronk¹ 
Gminy. 

Przed zakoñczeniem uroczystoœci Wójt Gminy 
zwróci³ siê do ks. Arcybiskupa z podziêkowaniem oraz 
proœb¹:

Ekscelencjo, ks. Arcybiskupie!
W imieniu Mieszkañców i samorz¹du Gminy 

Siepraw pragnê wyraziæ serdeczn¹ wdziêcznoœæ za wsparcie 
naszych starañ o ustanowienie B£. Anieli Salawy, naszej 
Rodaczki patronk¹ naszej ma³ej ojczyzny. Mamy œwiado-
moœæ, ¿e to dziêki staraniom Ekscelencji uzyskaliœmy Dekret 
Kongregacji Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów 
Stolicy Apostolskiej ustanawiaj¹cy B³ogos³awion¹ Siepra-
wiankê Patronk¹ Gminy. Dekret ten to dla nas przede 
wszystkim historyczne wydarzenie, niejako potwierdzenie 
zrozumienia Jej charyzmatu w rodzinnych stronach, 
zwieñczenie modlitewnych starañ ju¿ czterech pokoleñ Jej 
rodaków, którzy najpierw w bazylice franciszkañskiej, a od 

ustanowienia sanktuarium - w Sieprawiu - szczerze szerz¹ 
Jej kult.

B³ogos³awiona Aniela Salawa, otaczana jest u nas 
wielk¹ czci¹ przez wszystkich mieszkañców, obecna jest 
równie¿ w dzia³alnoœci samorz¹dowej, zarówno poprzez 
symbole: lilie w herbie gminy ale tak¿e, a mo¿e przede 
wszystkim, przez moralny nakaz o s³u¿ebnej roli samorz¹du 
gminnego wobec mieszkañców. Duchowoœæ B³ogos³awionej 
towarzyszy wielu wydarzeniom kulturalnym i patriotycznym.

Ekscelencjo, zdajemy sobie sprawê, ¿e zazwyczaj 
Patronami ustanawiani s¹ œwiêci, nasz¹ patronk¹ jest 
B³ogos³awiona Aniela, w stulecie Jej œmierci, w oczekiwaniu 
na rych³¹ kanonizacjê, dostaliœmy kolejne zadanie: nie 
ustawaæ w modlitwach, w szerzeniu Jej kultu, i zgodnie z Jej 
charyzmatem dostaliœmy drogowskaz dla pierwszego 
sieprawskiego pokolenia XXI wieku , m.in. zadanie rzetelnej, 
uczciwej pracy, bo przecie¿ ka¿da praca winna s³u¿yæ dobru 
cz³owieka i kolejne przes³anie o skupieniu swej wra¿liwoœci 
na potrzeby innych, co winno byæ integraln¹ czêœci¹ 
wspó³czesnego patriotyzmu.

W imieniu samorz¹du Gminy, w imieniu Mieszkañ-
ców serdecznie proszê o poœwiecenie tablicy upamiêtniaj¹cej 
patronat B³. Anieli Salawy dla Gminy Siepraw, któr¹ 
zamontujemy w miejscu gdzie w czasach dzieciñstwa Anielci 
sta³a szko³a powszechna, do której uczêszcza³a. Niech to 
bêdzie tak¿e wyraz wdziêcznoœci naszego pokolenia dla 
naszej B³ogos³awionej Rodaczki, bo to Ona dzisiaj rozs³awia 
nasz¹ ma³¹ Gminê nie tylko w Ma³opolsce, lecz w ca³ym 
kraju i w œwiecie. 

Ekscelencjo -  jeszcze raz dziêkujê i proszê o 
poœwiêcenie tablicy.

Nastêpnie nast¹pi³o poœwiêcenie pami¹tkowej 
tablicy oraz krótka modlitwa w kaplicy poœwiêconej 
B³ogos³awionej Sieprawiance, a teraz tak¿e Patronce Gminy. 

Po uroczystoœciach w œwi¹tyni wszyscy spotkali siê 
na wspólnym poczêstunku, zorganizowanym przy plebanii. 

Relacjê wideo z uroczystoœci z odczytaniem Dekretu 
Stolicy Apostolskiej i homili¹ ks. Arcybiskupa mo¿na 
ogl¹dn¹æ na stronach Diecezji:
Https://diecezja.pl/aktualnosci/bl-aniela-salawa-patronka-
gminy-siepraw/

/Micha³ Baran/

Pó³kolonia wakacyjna 2022
akacje to czas, w którym dzieci pragn¹ odpocz¹æ od Wnauki, odrabiania lekcji i zadañ, a swój wolny czas 

spêdzaæ ciekawie i przyjemnie. Jak co roku i tym razem 
Gmina Siepraw wysz³a naprzeciw tym oczekiwaniom i 
zadba³a o to, by 10 dni wakacyjnego okresu, miejscowe 
dzieci mog³y spêdziæ aktywnie i weso³o. 
W dniach od 25 lipca do 05 sierpnia br. odby³a siê pó³kolonia 
wakacyjna w której uczestniczy³o a¿ 377 dzieci i m³odzie¿y z 
terenu naszej gminy. Opiekê nad nimi sprawowa³o 24 
wykwalifikowanych wychowawców a pieczê nad wszyst-
kim trzyma³y niezawodnie: Agata Zduñ - kierownik 
placówki w Sieprawiu oraz Renata Nowak-Karcz - 
kierownik placówki w Zakliczynie.

Program pó³kolonii by³ tak opracowany, by 
zapewniæ dzieciom ró¿ne atrakcje, zachêciæ do aktywnoœci 

na œwie¿ym powietrzu, nad wod¹, ale równie¿ uczestni-
czenie w ¿yciu kulturalnym czy poznawanie piêknych 
okolicznych miejscowoœci. W tym roku by³o wyj¹tkowo 
du¿o uczestników w obydwu placówkach, przez co wspólne 
wyjazdy Sieprawia i Zakliczyna sta³y siê praktycznie 
niemo¿liwe do zrealizowania. Dzieci korzysta³y z atrakcji 
naprzemiennie, a panie kierownik mia³y nie lada wyzwanie 
logistyczne, by wszystko pogodziæ, dograæ i pomieœciæ we 
w³aœciwym miejscu i czasie. Dziêki jednak kreatywnoœci, 
wieloletniemu doœwiadczeniu i sprytowi - wszystko zosta³o 
zrealizowane zgodnie z za³o¿eniami, a wspó³praca pomiêdzy 
placówkami uk³ada³a siê pomyœlnie. Ka¿dego dnia dzieci 
otrzymywa³y butelkê wody i dro¿d¿ówkê, by nikomu nie 
zabrak³o energii do dzia³añ.

W pierwszym dniu odby³y siê tradycyjnie zajêcia 
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stacjonarne w placówkach. Nasi pó³koloniœci zostali 
serdecznie przywitani i zapoznani z wychowawcami 
poszczególnych grup, regulaminem i planem pó³kolonii oraz 
zasadami bezpiecznego wypoczynku. Po czêœci wspólnej 
ka¿dy wychowawca omówi³ ze swoimi podopiecznymi 
regulamin pó³kolonii, ustali³ zasady bezpiecznych zabaw 
nad wod¹, podró¿owania autokarem oraz zachowania w 
miejscach publicznych, zasady BHP oraz zasady postêpo-
wania w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy poznali plan  
zajêæ na ka¿dy dzieñ. Nastêpnie odby³y siê zajêcia 
zapoznawcze, integracyjne, rekreacyjno-sportowe, aby 
uczestnicy pó³kolonii lepiej siê poznali i spêdzili mi³o czas.  
Kolejne dni by³y ju¿ mocno uzale¿nione od pogody, która 
zw³aszcza w pierwszym tygodniu by³a mocno kapryœna, a to 
z kolei wymusza³o na organizatorach zmiany w planie 
ramowym. Najlepszym sposobem  na pochmurn¹ aurê 
okaza³o siê kino, gdzie dzieciaki a¿ trzykrotnie obejrza³y 
kinowe premiery tj.: „DC Liga Super-Pets”, „Minionki: 
Wejœcie Gru” oraz „Lena i œnie¿ek”. Gdy tylko s³oñce 
mocniej zaœwieci³o koloniœci korzystali z k¹pieli wodnych i 
s³onecznych zarówno na Ja³owcowej Górze w Dobczycach 
oraz na k¹pielisku „Kuter Port” w Nieznanowicach, gdzie 
pod czujnym okiem ratowników i wychowawców doskona-
lili swoje umiejêtnoœci p³ywackie i spêdzali czas na 
zabawach w wodzie. Wiele radoœci dostarczy³ równie¿ 
wszystkim wyjazd do parku wodnego w Krakowie 
„Aquapark”, gdzie uczestnicy do woli mogli korzystaæ z 
przeró¿nych atrakcji wodnych, zje¿d¿alni, jacuzzi, fontann i 
bawiæ siê aktywnie w basenach. 

Odskoczni¹ od zabaw wodnych by³ wyjazd do 
Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego, gdzie obcowanie z 
przeró¿nymi gatunkami zwierz¹t równie¿ dostarczy³o 

dzieciom wiele radoœci. Warto wspomnieæ, ¿e krakowskie 
zoo zajmuje powierzchniê 20 ha na terenie Lasu Wolskiego i 
mieszka w nim a¿ 270 gatunków zwierz¹t, w tym zwierz¹t 
gin¹cych i zagro¿onych wyginiêciem m. in, ¿yrafa 
Rothschilda, hipopotam kar³owaty, panda ma³a, pantera 
œnie¿na, pingwin Humboldta i inne. Uda³o siê nam wzi¹æ 
udzia³ w pokazie karmienia s³oni a najm³odsi dziêki 
mo¿liwoœci bliskiego kontaktu ze zwierzêtami w Mini Zoo, 
mogli sami karmiæ przygotowan¹ pasz¹ i warzywami 
kucyki, lamy, króliczki i inne m³ode zwierzêta. 

Równie¿ wartoœciowy okaza³ siê wyjazd do 
Myœlenic, gdzie koloniœci zwiedzili wystawê w Muzeum 
Niepodleg³oœci, poznaj¹c podczas lekcji wiele ciekawostek 
historycznym zwi¹zanych z naszym regionem. W tym dniu 
nie zabrak³o równie¿ spacerów po Zarabiu, myœlenickim 
rynku i oczywiœcie lodów dla och³ody. 

Dwutygodniowy wakacyjny czas by³ dla dzieci 
œwietn¹ alternatyw¹ do czasu spêdzanego w Internecie i 
tkwienia w œwiecie wirtualnym. By³ to czas wspólnych 
wyjazdów, zabaw, rozmów, integracji ale tak¿e doskona³¹ 
lekcj¹ historii, przyrody i bezpieczeñstwa oraz wzajemnego 
zainteresowania. Uda³o siê stworzyæ pozytywny klimat, 
który zachêca³ do aktywnego wypoczynku, a bardzo du¿a 
frekwencja, pozytywne reakcje dzieci i ich rodziców 
œwiadcz¹ o koniecznoœci kontynuowania tej formy 
wypoczynku w latach przysz³ych.

         /J. Ralska-Lenart/

Nowi dyrektorzy w Sieprawiu
a mocy uchwa³y XXIX/245/2021 Rady Gminy Siepraw Nz 30 listopada 2021 r. w sprawie rozwi¹zania Zespo³u 

Placówek Oœwiatowych w Sieprawiu - Przedszkole Gminy 
Siepraw w Sieprawiu oraz Szko³a Podstawowa im. Tadeusz 
Koœciuszki w Sieprawiu z dniem 1 wrzeœnia 2022 r. uzyska³y 
samodzielnoœæ organizacyjn¹ jako odrêbne jednostki 
bud¿etowe Gminy Siepraw. 

W takiej sytuacji zasz³a koniecznoœæ wyboru osób 
kieruj¹cych ww. placówkami oœwiatowymi. W wyniku 
przeprowadzenia konkursu na podstawie zarz¹dzenia Wójta  
21 lutego br. na dyrektorów Przedszkola i Szko³y 
Podstawowej w Sieprawiu nie uda³o wy³oniæ kandydatów 
dla sieprawskich placówek (za to uda³o siê wybraæ dyrektora 
Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Zakliczynie -  na kolejn¹ 
kadencjê zosta³a wybrana pani Renata Nowak - Karcz). 

Po nieudanych konkursach w trybie pozakonkurso-
wym zg³osili swoje kandydatury  pani Agnieszka Bujas na 
stanowisko Dyrektora Przedszkola oraz pan Tomasz Kurek 
na Dyrektora Szko³y Podstawowej. Po skonsultowaniu 
zg³oszonych kandydatur z Ma³opolskim Kuratorem Oœwiaty 
w Krakowie Wójt Gminy powo³a³ ww. kandydatów na 
dyrektorów gminnych placówek oœwiatowych od 1 wrzeœnia 
2022 roku. 

Pani Agnieszka Bujas ukoñczy³a w 2013 roku 
magisterskie studia „Pedagogika przedszkolna i wczesno-
szkolna” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 
oraz studia podyplomowe „Organizacja i zarz¹dzanie 

oœwiat¹” w 2014 roku na tej samej 
uczelni. Pani Agnieszka posiada 
tak¿e kwalifikacje z metodyki 
nauczania jêzyka angielskiego. 
Swoje doœwiadczenie zawodowe 
zdobywa³a jako nauczyciel w 
Przedszkolu Samorz¹dowym nr 8 
w Myœlenicach, gdzie by³a wycho-
wawc¹ grupy przedszkolnej, pro-
wadzi³a zajêcia dydaktyczne oraz 
wycieczki, a tak¿e zdobywa³a inne 
niezbêdne umi-jêtnoœci oraz dos-
konali³a swój warsztat na kursach i 
szkoleniach. Pani Dyrektor w 
czasie wolnym od pracy lubi 
rysowaæ i tworzyæ pomoce dydak-
tyczne, wszystkie wykonuje sama i 

wykorzystuje w swojej pracy. Pasjonuje siê równie¿ 
gotowaniem i pieczeniem ciast - czêsto jej wypieki bior¹ 
udzia³ w licytacjach charytatywnych.  Ponadto lubi spêdzaæ 
czas na œwie¿ym powietrzu, poniewa¿ uwa¿a, ¿e Polska jest 
krajem niezwyk³ym, stale odkrywa j¹ w czasie krótszych i 
dalszych podró¿y.

Pan Tomasz Kurek ukoñczy³ wydzia³ informa-
tyczno - techniczny na Akademii Pedagogicznej w Krakowie 
uzyskuj¹c w 2004 tytu³ magistra in¿yniera w kierunku: 
wychowanie techniczne. W 2013 roku ukoñczy³ studia 
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kwalifikacyjne „Wychowanie fizyczne” na Wydziale Pedagogiki i nauki o 
Zdrowiu na WBiP w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, a w 2015 roku 
„Zarz¹dzanie instytucj¹ oœwiatow¹ w zreformowanym systemie edukacji 
- Menad¿er Oœwiaty”. W ostatnich latach ukoñczy³ tak¿e szereg kursów i 
szkoleñ przydatnych w pe³nieniu funkcji dyrektora placówki oœwiatowej. 
Swoje doœwiadczenie zawodowe Pan Dyrektor zdobywa³ w SP w 
Krzyszkowicach, Gimnazjum w Radziszowie, Gimnazjum w Skawinie, 
SP w Skawinie oraz Zespole Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych, gdzie pe³ni³ 
obowi¹zki dyrektora.  Pan Tomasz w wolnych chwilach czyta dobre 
ksi¹¿ki, uprawia turystykê górsk¹, interesuje siê sportem. Pasjonuj¹ go 
tak¿e nowinki technologiczne.

/Micha³ Baran/

Pytania do Wójta Gminy
Red. G³ówny problem wszystkich mieszkañców, a i pewnie 
gminy to dro¿yzna, wzrosty cen energii elektrycznej, gazu, a 
dla wielu to sprawa ogrzewania domów za pomoc¹ wêgla, o 
dostawie którego codziennie s³yszymy choæby w telewizji.
Wójt. O tym, co w telewizji, radiu, nie chce siê wypowiadaæ, 
bo to nie moja rola. Chcia³bym, ¿eby wybrzmia³o jasno: 
urz¹d gminy dzia³a na podstawie prawa i w granicach prawa, 
dotyczy to równie¿ wszelkiej mo¿liwej pomocy udzielanej 
mieszkañcom. Samorz¹d realizuje te¿ wiele zadañ 
zleconych, za czym id¹ okreœlone œrodki finansowe na 
wykonanie tych¿e zadañ. W przeciwnym razie pozostaje 
nam realizacja uchwalonego bud¿etu. Chcê podkreœliæ, ¿e w 
wypadku zlecenia nowych zadañ gmina bêdzie je 
realizowa³a. W chwili obecnej nasza uwaga skupia siê na tym 
jakie ceny energii zostan¹ zaproponowane w przetargu, który 
og³oszony zosta³ przez grupê zakupow¹ zorganizowan¹ 
przez Starostwo Powiatowe wespó³ ze wszystkimi gminami 
myœlenickimi. Z naszych informacji wynika, ¿e samorz¹dy 
mog¹ siê spodziewaæ wzrostu cen w granicach 300 - 400%. 
Ju¿ w tym roku ceny energii elektrycznej wzros³y dla gminy 
o 100%, a gazu o 170% i nasze tegoroczne wydatki np. na 
oœwietlenie ulic wynios¹ ok. 0,5 mln z³otych. Mo¿emy 
uznaæ, ¿e w warunkach przysz³ego roku na ten cel 
musielibyœmy przeznaczyæ 2 mln z³. To w warunkach 
bud¿etu nie wchodzi w rachubê, a wiêc musimy szukaæ 
oszczêdnoœci, na pewno poprzez wymianê oœwietlenia na 
energooszczêdne - co te¿ bêdzie kosztowa³o - a tak¿e 
wprowadziæ wy³¹czenie ulicznego oœwietlenia w godz. 
23.00 do 4.30.Musimy przewidzieæ te¿ wzrost kosztów 
zimowego utrzymania dróg, w zwi¹zku ze czterokrotnym 
wzroœcie ceny soli u¿ywanej do posypywania nawierzchni 
drogowych. Pewnie przed przygotowaniem projektu 
bud¿etu na rok 2023 czeka nas jeszcze wiele niespodzianek, 
o czym bêdziemy informowaæ.
Red. Wróæmy do sprawy uchodŸców wojennych z Ukrainy, 
którzy znaleŸli schronienie w naszej gminie, jaka jest ich 
obecna sytuacja? 
Wójt. Coraz wiêcej uchodŸców z Ukrainy opuszcza nasza 

Gminê, wracaj¹ do siebie osoby pochodz¹ce z okolic Kijowa 
w zwi¹zku z wycofaniem siê wojsk rosyjskich z tych 
terenów. Czêœæ osób przenosi siê do swoich rodzin w inne 
rejony Polski. Stopniowo wygaszamy funkcjonowanie 
sklepu za „0” z³otych, gdy¿ wiêkszoœæ osób wyjecha³o, a 
pozosta³a czêœæ siê stopniowo usamodzielnia. Do naszych 
szkó³ i przedszkoli uczêszcza 15 dzieci z Ukrainy, w tym do 
szko³y w Sieprawiu oœmioro dzieci, do przedszkola w 
Sieprawiu troje i do szko³y w £yczance czworo dzieci.
 Red. Kolejny temat to planowana budowa drogi ekspresowej 
S7, czy s¹ ju¿ jakieœ konkrety dotycz¹ce jej przebiegu ?
Wójt. Wci¹¿ trwaj¹ dyskusje i spotkania w ró¿nych gronach 
na temat przebiegu drogi ekspresowej S7. Gmina Siepraw 
stara siê uczestniczyæ w wszystkich spotkaniach i 
przedstawiaæ swoje stanowisko. Ostatnio Miasto Kraków 
przedstawi³o dwa warianty drogi S7, miêdzy innymi wariant 
zachodni, w którym droga ekspresowa od G³ogoczowa 
bieg³aby na zachód od Radziszowa, tworzy³aby zachodni¹ i 
pó³nocn¹ obwodnicê Skawiny i ³¹czy³aby siê z autostrad¹ na 
wêŸle skawiñskim. To wymaga³oby poszerzenia autostrady 
do czterech pasów w ka¿d¹ stronê, ewentualnie poprowa-
dzenia drogi do Morawicy lub Balic. To rozwi¹zanie jest 
korzystne dla naszej Gminy. Z kolei na spotkaniu w urzêdzie 
w Myœlenicach, na którym byli przedstawiciele Krakowa, 
Skawiny, Su³kowic, Mogilan, Œwi¹tnik G., Dobczyc, Pcimia 
i Zarz¹du Dróg Wojewódzkich burmistrz zaproponowa³ 
przebieg drogi zbli¿ony do wariantu 6 z wyj¹tkiem przebiegu 
na terenie Myœlenic i Borzêty gdzie droga zamiast 
przebiegaæ po zachodniej stronie miasta, bieg³aby przez 
Dolne Przedmieœcie w okolicach nowej siedziby Starostwa 
oraz przez pó³nocno - zachodni¹ czêœæ Borzêty a nastêpnie 
przecina³aby prostopadle prawie wszystkie przysió³ki 
Zakliczyna i Czechówki, co jest nie do przyjêcia przez nasz¹ 
Gminê. Spoœród uczestników spotkania swój sprzeciw do 
tego pomys³u wyrazi³y Gminy Siepraw i Dobczyce.
Z kolei Myœlenice i Skawina oprotestowa³y wariant zachodni 
zaproponowany przez miasto Kraków. W przypadku 
Skawiny jest mo¿liwoœæ dyskusji o tym wariancie gdyby 
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przebieg koñczy³ siê w Morawicy lub Balicach, a nie jak 
zaproponowano na wêŸle skawiñskim

Odby³o siê, tak¿e spotkanie w starostwie powiato-
wym z zespo³em parlamentarnym utworzonym w sprawie 
przebiegu drogi S7, w którym zasiadaj¹ przedstawiciele 
opozycji z naszego województwa. Zespó³ parlamentarny 
rozszerzy³ dyskusjê o wariancie zachodnim.

W dniu 22 wrzeœnia zebra³ siê zespó³ konsultacyjny 
przy Prezydencie miasta Krakowa, na którym zaprezento-
wano dwa zmodyfikowane warianty przebiegu drogi S7; 
pierwszy zbli¿ony do propozycji burmistrza Myœlenic 
biegn¹cy tunelem pod Uklein¹ i przechodz¹cy przez cofkê 
Zb. Dobczyckiego, nastêpnie tunelem pod Borzêt¹, kolejny 
odcinek przechodzi³by przez krótki tunel pod Kamionk¹, 
nastêpnie bieg³by równolegle przez Pakuz i przechodzi³by 
przez zatokê zakliczyñsk¹. Beskidzka droga integracyjna w 
tym wariancie przebiega na granicy Sieprawia, Krzyszkowic 
i Zawady i ³¹czy siê z drog¹ S7 na granicy Borzêty i 
Zakliczyna. Drugi zaprezentowany wariant to zmodyfiko-
wany projekt zachodni oddalony od Myœlenic i Skawiny
Zdarzy³o siê te¿ tak, ¿e na posiedzenie zespo³u przy 
wiceprezydencie miasta Krakowa pierwszy raz nie zostali 
zaproszeni przedstawiciele gminy Siepraw i Dobczyce, choæ 
jeden z przedstawianych projektów dotyczy³ terenów 
przebiegaj¹cych przez te gminy. 

Red. Jak przebiegaj¹ tegoroczne inwestycje gminne te du¿e i 
te bie¿¹ce?
Wójt. Zakoñczono prace przy budowie œcie¿ek wraz z 
trzema przystankami turystycznymi, zosta³ urz¹dzony nowy 
parking na skrzy¿owaniu ulic Brandysiewicza i Starowiejs-
kiej, na którym bêd¹ mog³y osoby korzystaj¹ce ze œcie¿ek 

W rezolucji przyjêtej przez Radê Gminy na sesji w 
dniu 28 wrzeœnia, rada gminy wyrazi³a stanowczy sprzeciw 
wobec przedstawionej przez miasto Kraków propozycji 
przebiegu trasy drogi ekspresowej S7. Jest to stanowisko 
krakowsko-urzêdnicze, które nie uzyska³o w ¿adnym 
wypadku statusu „wariantu spo³ecznego”. Zaproponowany 
wariant przechodz¹cy przez nasz¹ Gminê nie zosta³ 
wypracowany w ¿adnym dialogu spo³ecznym z przedstawi-
cielami samorz¹du i mieszkañcami poszczególnych gmin, a 
zosta³ przez zespó³ prezydencki narzucony i wrysowany w 
teren naszych gmin wbrew prawu gmin do samostanowienia 
i poszanowania naszej odrêbnoœci. Stanowisko samorz¹du 
sieprawskiego prezentujemy w oddzielnym artykule. 

pozostawiaæ samochody. Zosta³y zamontowane znaki i 
tablice informacyjne oraz wymalowane oznaczenie poziome 
na przystanku nad zalewem zosta³ wykonany monitoring 
wizyjny. Zamontowano zabezpieczenia przed wjazdem 
samochodów na œcie¿ki rowerowe.
          Zakoñczono prace przy budowie kanalizacji przy ulicy 
Zarusinki i ulicy Dêbowej w Sieprawiu. Koszt prac wynosi 
³¹cznie 3,1mln z³. Na realizacjê tej inwestycji Gmina 
pozyska³a dofinasowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Unii Europejskiej. Powsta³o 3,9 kilometra sieci 
kanalizacyjnej, do której zostanie pod³¹czonych 59 domów.

Trwaj¹ prace na ulicy Cichy K¹cik w Zakliczynie 
przy budowie kanalizacji sanitarnej ze œrodków pozyska-
nych z dofinansowania w ramach Polskiego £adu. Projekt 
obejmuje budowê sieci kanalizacji sanitarnej w czêœci 
miejscowoœci Siepraw przy ulicach: Zarusinki, Wrzosowej, 
Myœliwskiej, Œw. Micha³a Archanio³a, Królewskiej i Krêtej, 
a w Zakliczynie przy ulicach Myœlenickiej, Kamionka, Œw. 
Floriana i Cichy K¹cik

Docelowo œcieki bytowe zostan¹ odprowadzone ze 
151 gospodarstw domowych projektowanymi kolektorami 
sanitarnymi i dostarczone poprzez istniej¹cy system 
kanalizacyjny do oczyszczalni œcieków w Sieprawiu. 
Projekt obejmuje budowê kanalizacji sanitarnej o d³ugoœci 
12,07 km, 14 pompowni przydomowych, 1 pompowniê 
sieciow¹ z zasilaniem energetycznym, wod¹ oraz drogê 
dojazdow¹.

Warto wspomnieæ tak¿e o innych mo¿e drobnych, 
ale wa¿nych pracach. Zosta³a wykonana nowa k³adka nad 
potokiem Sieprawka w miejsce uszkodzonej przez powódŸ 
w sierpniu w 2021, o czym piszemy w nin. Biuletynie. 

Zosta³a te¿ urz¹dzona nowa droga wewnêtrzna na 
przysió³ku Podlesie. Gmina Siepraw otrzyma³a na ten cel 
dofinansowanie w wysokoœci 51 tys. z³ na modernizacjê 
drogi rolniczej. Koszt urz¹dzenia drogi o d³ugoœci 300 mb 
wyniós³ 158 tys. z³.  

Zamontowano tak¿e nowe wiaty przystankowe na 
ul. D³ugiej, Zacisze i Krakowskiej w Sieprawiu. W £yczance 
zaœ przy Szkole Podstawowej za kwotê 158 tyœ. z³ 
rozbudowaliœmy plac zabaw.

Rozmawia³a 
Wanda Matoga

O niektórych wynikach NSP z 2021r.
³ówny Urz¹d Statystyczny opublikowa³ czêœæ raportów Gtematycznych na podstawie Narodowego Spisu 

Powszechnego przeprowadzonego wg stanu na 31.03.2021r.
Dane demograficzne Polski - wg NSP z 2021r.

Z treœci raportu wynika, ¿e na dzieñ spisu w Polsce 
zamieszkiwa³o 38 036 118 osób, a w porównaniu do spisu z 
2011r liczba ludnoœci spad³a o 475 706 osób, co stanowi 
spadek o 1,2% ogó³u.

W miastach ¿yje 22 748 772 osób ( 59,8% ogó³u 
ludnoœci) - ale - w porównaniu do 2011r. odnotowano spadek 
mieszkañców miast o 675 120 osób. Liczba mieszkañców 
miast maleje od szeregu lat i to mimo tego, ¿e w ostatnim 
dziesiêcioleciu a¿ 52 miejscowoœci wiejskie otrzyma³y 
prawa miejskie 

Na wsiach mieszka 15 287 340 osób ( 40,2% ogó³u ), 
czyli o 181 411 osób wiêcej ni¿ 10 lat temu. Rozrastaj¹ siê 

g³ównie wsie s¹siaduj¹ce z du¿ymi miastami, pustoszej¹ 
gminy pó³nocno-wschodniej Polski, spada te¿ liczba 
mieszkañców w gminach wiejskich po³o¿onych z dala od 
wielkich aglomeracji. Wzrost liczby mieszkañców powy¿ej 
10% odnotowano w gminach wiejskich skupionych wokó³ 
najwiêkszych miast, warto zwróciæ uwagê, ¿e niemal 
wszystkie takie gminy s¹ w metropolii krakowskiej.
Najludniejsze miasta w Polsce wed³ug NSP z ubieg³ego 
roku to: 
1. Warszawa - 1 860 261 mieszkañców (wzrost w ci¹gu 10 
lat o 9,4%)
2. Kraków - 800 653 mieszkañców (wzrost o 5,7% )
3. Wroc³aw - 672 929 mieszkañców (wzrost o 6,8% )
Na czwarte miejsce pod wzglêdem ludnoœci spad³a £ódŸ, 
przez lata plasowa³a siê na miejscu trzecim, obecnie 
zamieszkuje tam 670 642 osób, a w ci¹gu dekady liczba 
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mieszkañców zmniejszy³a siê o 8%. Oczywiœcie te liczby 
odzwierciedlaj¹ stan sta³ego zamieszkania ludzi. Na co dzieñ 
jest inaczej, liczba osób w tych miastach jest wiêksza, 
choæby za spraw¹ studentów, bo miasta te to oœrodki 
akademickie, zw³aszcza w Warszawie i Krakowie studenci w 
ci¹gu roku akademickiego zwiêkszaj¹ liczbê ludnoœci, 
nale¿y te¿ pamiêtaæ i¿ do miast codziennie doje¿d¿a do pracy 
ogromna rzesza zatrudnionych tam osób.

Tylko w 4 województwach odnotowano w 2021r w 
porównaniu do roku 2011 wzrost liczby mieszkañców. S¹ to 
województwa mazowieckie, ma³opolskie, wielkopolskie i 
pomorskie. Najwiêkszy ubytek liczby ludnoœci stwierdzono 
w województwie œwiêtokrzyskim, opolskim i lubelskim.

Wyniki ostatniego NSP potwierdzaj¹, ¿e spo³eczeñ-
stwo Polski systematycznie starzeje siê, praktycznie co pi¹ty 
Polak ma ponad 60 lat. Udzia³ seniorów w ogólnej populacji 
w ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia wzrós³ z 16,9% a¿ do 
22,3%, a wiêc w ci¹gu 10 lat przyby³o prawie 2 mln osób w 
wieku powy¿ej 60 lat. Zmniejszy³ siê odsetek z 18,7% do 
18,4% osób w wieku przedprodukcyj-nym, czyli w wieku do 
18 lat. Podobnie zmala³ z 64,4% a¿ do 59,3% udzia³ osób w 
wieku produkcyjnym w ogólnej populacji Polski.

W ci¹gu ostatnich 10 lat nie zmieni³y siê istotnie 
proporcje ludnoœci wg. p³ci, w dalszym ci¹gu mê¿czyŸni 
stanowi¹ 48,3% populacji Polski a kobiety 51,7%. 
Wspó³czynnik feminizacji utrzyma³ siê na poziomie z 2011 r. 
- na 100 mê¿czyzn przypada w naszym kraju 107 kobiet.
Dane demograficzne z Ma³opolski wg NSP z 2021r.

Wg Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r. 
Ma³opolska liczy³a 3 432 295 osób, w ci¹gu dekady ludnoœæ 
naszego województwa zwiêkszy³a siê o 94,8 tys. osób. Na 

wsiach mieszka 1. 784,2 tys. osób ( 52% ogó³u ), w miastach 
zaœ 1 648,1 tys. tj.48% ogó³u Ma³opolan. Spoœród 182 
ma³opolskich gmin w latach 2011 - 2021 w 107 gminach 
odnotowano wzrost liczby mieszkañców. Najwiêkszy wzrost 
populacji nast¹pi³ w gminach Wielka Wieœ, Zielonki, 
Micha³owice i Niepo³omice.

Analiza wyników ostatniego spisu wskazuje na 
postêpuj¹cy, jak w ca³ej Polsce, proces starzenia siê 
mieszkañców województwa, chocia¿ na tle kraju jest on 
relatywnie korzystny. Odsetek ludnoœci w wieku przedpro-
dukcyjnym zmniejszy³ siê z 19,8% do 19,3%; ludnoœci w 
wieku produkcyjnym z 63,6% do 60,1%. WyraŸnie 
zwiêkszy³ siê natomiast udzia³ ludnoœci w wieku poproduk-
cyjnym z 16,6% a¿ do 20,6%, co oznacza, ¿e w Ma³opolsce w 
ci¹gu 10 lat przyby³o blisko 151 tys. osób w grupie 60/65 lat i 
wiêcej.

Od ostatniego spisu w naszym województwie nie 
zmieni³ siê wskaŸnik feminizacji, w dalszym ci¹gu na 100 
mê¿czyzn przypada 106 kobiet. Najwy¿szy wskaŸnik 
feminizacji, tak jak przy spisie w 2011r.,odnotowano w 
gminie Zakopane, gdzie na 100 mê¿czyzn przypada 115 
kobiet . Wysoki wskaŸnik wyst¹pi³ w Krakowie - 114 kobiet 
na 100 mê¿czyzn, a w Tarnowie, gminie wiejskiej Nowy 
Targ, a tak¿e w Oœwiêcimiu na 100 mê¿czyzn przypada 112 
kobiet. Najni¿szy wskaŸnik feminizacji - 95 kobiet na 100 
mê¿czyzn wyst¹pi³ w Lipnicy Murowanej i w £abowej.

/Wanda Matoga/

Nowy  rok szkolny w Szkole Podstawowej w Sieprawiu

Szko³a uczy i nie tylko

owy rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej Nrozpocz¹³ siê wielkimi zmianami. Szko³a nie jest ju¿ 
zespo³em, Przedszkole w Sieprawiu sta³o siê samodzieln¹ 
placówk¹ oœwiatow¹, kierowan¹ przez Pani¹ Agnieszkê 
Bujas. 

Nast¹pi³a równie¿ zmiana na stanowisku dyrektora 
szko³y. Ze swoich funkcji zrezygnowa³y Pani El¿bieta 
Leœniak i zastêpca dyrektora, Pani Agnieszka Czernecka, 
którym serdecznie dziêkujemy za ¿yczliwoœæ, zaanga¿owa-
nie i trud w³o¿ony w  tworzenie jak najlepszych warunków 

do rozwoju dzieci i m³odzie¿y. 
Od 1 wrzeœnia  stanowisko dyrektora Szko³y 

Podstawowej w Sieprawiu obj¹³  Pan Tomasz Kurek, który 
powierzy³ funkcjê zastêpcy dyrektora Pani Beacie 
Buczyñskiej. Grono pedagogiczne powita³o tak¿e nowego 
katechetê, ksiêdza Dominika Kowyniê. 
         W roku szkolnym 2022/2023 Szko³a Podstawowa w 
Sieprawiu liczy 439 uczniów w klasach I- VIII oraz  72 dzieci 
w oddzia³ach przedszkolnych. 
 Liczebnoœæ poszczególnych zespo³ów:

Du¿ym wyzwaniem jest przygotowanie uczniów 
klas VIII do egzaminu, którego wynik decyduje o przyjêciu 
ucznia do wybranej szko³y œredniej. W tym celu ju¿ od 

pocz¹tku roku szkolnego realizowane s¹ dodatkowe zajêcia z 
przedmiotów egzaminacyjnych. W czasie spotkañ 
pozalekcyjnych, prowadzonych stacjonarnie i w trybie 
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online uczniowie rozwijaj¹ swoje zainteresowania i 
przygotowuj¹ siê do konkursów przedmiotowych.

Szczególn¹ trosk¹ otaczamy uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizacjê zajêæ 
specjalistycznych, wsparcie pedagoga, psychologa szkolne-
go i logopedy. 

Do grudnia realizowane bêd¹ jeszcze zajêcia z 
zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
Uczniowie i nauczyciele staraj¹ siê równie¿ udzielaæ 
wszelkiej pomocy uczniom  uchodŸcom z Ukrainy, którzy 
uczêszczaj¹ do naszej szko³y. Chcemy, aby pobyt wœród nas 
pozwoli³ im zapomnieæ o koszmarze wojny i odczuæ nasz¹ 
solidarnoœæ. W szkole prowadzonych jest 6 grup 
œwietlicowych po 25 uczniów w ka¿dej grupie, 
zapewniaj¹cych opiekê uczniom, których rodzice pracuj¹ 
zawodowo. 

Wsparciem codziennych dzia³añ s¹ akcje i 
realizowane projekty: „Szklanka mleka” , „Owoce w 
szkole”. W oddzia³ach przedszkolnych realizowany bêdzie 
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Co S³onko widzia³o - na 
dzieciêce k³opoty… Brzechwa”.
   Biblioteka jest sercem szko³y, dlatego Pani Barbara 
Góralczyk dok³ada wszelkich starañ, aby by³o to miejsce 
atrakcyjne dla uczniów i chêtnie przez nich odwiedzane. W 
minionym roku szkolnym uda³o siê pozyskaæ œrodki z 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, które 
pozwol¹ na zakup lektur i nowych pozycji ksi¹¿kowych. W 
ramach tego programu odby³o siê pasowanie uczniów klas I 
na czytelników i pierwsze czytanie z okazji Miêdzynarodo-
wego Dnia G³oœnego Czytania. 

We wrzeœniu rozpocz¹³ tak¿e swoj¹ dzia³alnoœæ 
szkolny wolontariat, który dzia³a we wspó³pracy z Parafi¹, 
GOKiS-em i innymi potrzebuj¹cymi pomocy podmiotami 
zarówno z terenu naszej gminy jak i spoza niej. 

Z ka¿dym rokiem przybywa uczniów, którzy chc¹ 
skorzystaæ ze szkolnej sto³ówki, w tym roku w szkole 
wydawanych jest 160 obiadów dla uczniów klas I-VIII i 72 
obiady dla uczniów oddzia³u przedszkolnego.Uczniowie 
korzystaj¹ z bezp³atnego i odp³atnego dowozu do szko³y. 

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania, oczekiwania, 
nadzieje i … problemy, z którymi przyjdzie nam siê 
zmierzyæ, dlatego liczymy na zrozumienie i wspó³pracê, 
zw³aszcza z rodzicami, dla których nasza szko³a chce byæ 
wsparciem w trudnym procesie wychowania, a nasz¹ 
radoœci¹ bêd¹ ma³e i du¿e sukcesy naszych uczniów. 

/Tomasz Kurek/

Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Zakliczynie
1 wrzeœnia 2022 r., uczniowie, nauczyciele, rodzice 

i pracownicy rozpoczêli uroczyœcie, nowy rok szkolny, z 
radoœci¹ i nadziej¹, by by³ on dla nas wszystkich wiele wart, 
tzn. by by³ Ÿród³em wielu wra¿eñ i prze¿yæ daj¹cych 
poczucie zadowolenia, satysfakcji, dumy i bezpieczeñstwa. 

W roku szkolnym 2022/2023 Szko³a Podstawowa 
liczy 192 uczniów w klasach I-VIII, oraz 50 dzieci w 
oddzia³ach 6-latków. Do Przedszkola uczêszcza 60 dzieci. 
Liczebnoœæ poszczególnych klas przedstawia poni¿sza 
tabelka:

Grono Pedagogiczne powiêkszy³o siê o Pani¹ Irenê 
Petrosjan- nauczycielkê historii, o ks. Roberta Anusiewicza- 
nauczyciela religii. 
W gronie pracowników powitaliœmy Pani¹ Oliwiê Stañczyk- 
pomoc nauczyciela w przedszkolu.

W czasie wakacji zosta³y wykonane zaplanowane na 
ten czas przegl¹dy, naprawy oraz prace zwi¹zane z 
przygotowaniem szko³y/ przedszkola na rozpoczêcie roku 
szkolnego. Ponadto uda³o siê w minione wakacje 
pomalowaæ klatkê schodowa, elementy wyposa¿enia placu 
zabaw, wykonaæ nowe schody zewnêtrze przy ogrodzeniu, 
sklepik szkolny na korytarzu.

Decyzj¹ Organu Prowadz¹cego od 1.09.2022 r. 
zosta³ uruchomiony dodatkowy oddzia³ przedszkolny w 
zwi¹zku z zainteresowaniem oraz liczb¹ dzieci, które zosta³y 
nieprzyjête.
W nowym roku szkolnym dla uczniów zosta³y uruchomione 
zajêcia pozalekcyjne, których celem jest rozwijanie 
zainteresowañ uczniów jak równie¿ wyrównywanie szans 
edukacyjnych. Dodatkowo do grudnia 2022 r. bêd¹ jeszcze 
realizowane zajêcia specjalistyczne z zakresu pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie 
to wsparciem tak¿e dla uczniów w ramach przygotowania do 
egzaminu po klasie ósmej i pozwoli ponownie uzyskaæ 

wysokie wyniki w egzaminie ósmoklasisty uczniom naszej 
szko³y. Szczególn¹ trosk¹ i uwag¹ otaczamy uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnym poprzez organizacjê 
zajêæ specjalistycznych, pracê pedagoga, psychologa szkol-
nego, psychologa specjalnego, logopedê oraz wspó³pracê z 
instytucjami wspieraj¹cymi dziecko, rodzinê i realizacjê 
programów, zajêæ profilaktycznych.

Codzienne nauczanie i wychowanie wspierane jest 
przez udzia³ naszej szko³y/ przedszkola w programach, 
akcjach, projektach m. in. takich jak: „Szklanka mleka”, 
„Owoce w szkole”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „ 
Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Góra grosza”, „Zakrêtki. 
info”, SKS Ma³opolska.

Pierwsze dni przebieg³y dobrze, dzieci odnalaz³y siê 
w szkole/ przedszkolu. Odby³y siê ju¿ pierwsze wyjœcia, 
wyjazdy na wycieczki. Nauczyciele w planowaniu pracy 
uwzglêdnili innowacje, projekty, programy bêd¹ce 
wsparciem dla dzieci w rozwoju- w zdobywaniu wiedzy i 
umiejêtnoœci oraz w sferze spo³eczno- emocjonalnej. 
Kontynuowany jest odp³atny dowóz uczniów do naszej 
szko³y. 

/Renata Nowak-Karcz/
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U progu nowego roku szkolnego - Szko³a Podstawowa w Czechówce
 roku szkolnym 2022/23 naukê w Szkole Podstawo-Wwej w Czechówce rozpoczê³o 151 uczniów w klasach 

I - VIII oraz 92 dzieci w czterech oddzia³ach przedszkolnych. 
Szko³a oferuje zajêcia dla przedszkolaków w 

godzinach 6:30 - 17:00, a tak¿e opiekê œwietlicow¹ uczniów 
po lekcjach do godziny 17:00. Uczniowie mog¹ rozwijaæ 
swoje zainteresowania uczestnicz¹c w zajêciach kó³ 
zainteresowañ: artystycznych, szachowych, jêzyka 
angielskiego, historycznych. Zapewniona jest pomoc 
psychologiczno - pedagogiczna œwiadczona przez wykwali-
fikowan¹ kadrê. W bie¿¹cym roku szkolnym, zgodnie z 
nowymi przepisami prawa oœwiatowego, w szkole 
zatrudniono psychologa i pedagoga specjalnego oraz 
opracowano harmonogram godzin dostêpnoœci nauczycieli 
dla rodziców i uczniów.

W czasie wakacji wykonano remont pod³óg w salach 
przedszkolnych. Dziêki zaanga¿owaniu i pomocy rodziców 
wykonano now¹ piaskownicê na placu zabaw. Nad 
piaskownic¹ zamontowano wiatê chroni¹c¹ dzieci przed 
s³oñcem i piasek przed opadami atmosferycznymi. Z 
funduszu Rady Rodziców zakupiono now¹ huœtawkê. W 
najbli¿szym czasie planowane jest powiêkszenie parkingu 

przy szkole, remont toalet na pierwszym piêtrze budynku 
oraz wymiana komputerów w pracowni informatycznej.

Szko³a bierze udzia³ w ró¿norodnych ogólno-
polskich programach np.: „Owoce w szkole”, „Mleko w 
szkole”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Na bie¿¹co 
powiêkszany jest ksiêgozbiór szkolnej biblioteki, równie¿ 
przy wykorzystaniu œrodków z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. W paŸdzierniku planowane jest 
szkolenie nauczycieli pod k¹tem wykorzystania w pracy 
pomocy naukowych zakupionych w programie „Laboratoria 
Przysz³oœci”. S¹ to miêdzy innymi: drukarka 3D, zestawy 
LEGO do zajêæ z robotyki, zestaw z mikrokontrolerem do 
nauki podstaw programowania, elektroniki, mechatroniki i 
elementów robotyki.

Dyrekcja, nauczyciele i pozostali pracownicy szko³y 
dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby szko³a by³a bezpiecznym 
miejscem wszechstronnego rozwoju uczniów. Cieszy fakt 
dobrej wspó³pracy z rodzicami, którzy chêtnie i du¿ym 
zaanga¿owaniem pomagaj¹ w organizowaniu szkolnych 
uroczystoœci i zdobywaniu funduszy, œwiadcz¹c pomoc 
rzeczow¹ i wykonuj¹c niektóre prace. 

/Anna Radzik/

Witaj szko³o!
1 wrzeœnia w Szkole Podstawowej w £yczance 

zabrzmia³ d³ugo wyczekiwany dŸwiêk szkolnego dzwonka. 
Tego dnia, po dwumiesiêcznej wakacyjnej przerwie 
stanêliœmy stêsknieni u progu naszej szko³y, aby uroczyœcie 
powitaæ nowy rok szkolny. Na twarzach wszystkich uczniów 
malowa³a siê radoœæ - stêsknili siê za swoimi kole¿ankami i 
kolegami! Po krótkim apelu przygotowanym przez klasê 5 
oraz przywitaniu przez Pani¹ Dyrektor, wszyscy udaliœmy 
siê do swoich sal, aby spotkaæ siê z wychowawcami, 

kolegami, kole¿ankami ze swojej klasy oraz dodaæ sobie 
energii na nowy rok szkolny. 

Z pewnoœci¹ rozpoczynaj¹cy siê rok szkolny 
2022/2023 bêdzie pe³en rozmaitych wyzwañ i wielu 
radosnych chwil. W naszej szkole mamy mnóstwo planów na 
nadchodz¹ce miesi¹ce i gor¹co wierzymy w to, ¿e wszystkie 
uda nam siê zrealizowaæ!

   /Iwona Suder/
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Narodowe czytanie

„Narodowe czytanie” jest ogólnopolsk¹ akcj¹ organizowa-
n¹ przez prezydenta RP od 2012 roku. Zosta³a zainicjowana 
wspóln¹ lektur¹ „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 
kolejnych latach czytano dzie³a Aleksandra Fredry, Henryka 
Sienkiewicza, Boles³awa Prusa i Stanis³awa Wyspiañskiego. 
W 2018r. Narodowe Czytanie mia³o wyj¹tkowy charakter - 
w zwi¹zku z jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskê niepodleg³oœci Para Prezydencka zaprosi³a do lektury 
„Przedwioœnia” Stefana ¯eromskiego i zachêca³a do 
czytania „Antologii Niepodleg³oœci”.

Za nami ju¿ jedenasta edycja "Narodowego 
Czytania" pod patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku 
nasza szko³a równie¿ w³¹czy³a siê w tê wyj¹tkow¹ i piêkn¹ 

akcjê. 8 wrzeœnia odby³o siê uroczyste czytanie „Ballad i 
romansów” Adama Mickiewicza, w którym udzia³ wziêli 
wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami. Mieliœmy okazjê 
us³yszeæ kilka utworów naszego poety w interpretacji 
uczniów klasy 4 oraz pedagogów. Mamy nadziejê, ¿e dziêki 
tej akcji postaæ wieszcza narodowego sta³a siê bli¿sza 
naszym uczniom.

/Monika Kupczak - Topa, Iwona Suder/

Parlament Europejski bez tajemnic
czniowie naszej szko³y zostali zaproszeni do UStrasburga przez Biuro pos³a do Parlamentu 

Europejskiego prof. Ryszarda Legutki do zwiedzania 
Parlamentu Europejskiego i miasta. Poznaliœmy wspania³e 
miejsca we francuskiej Alzacji, ale te¿ zobaczyliœmy, jak 
ogromn¹ instytucj¹ jest Parlament Europejski.

Nasza podró¿ rozpoczê³a siê 3 lipca od wyjazdu z 
Krakowa. Tam do³¹czyliœmy do wiêkszej grupy m³odzie¿y z 
innych szkó³ województwa ma³opolskiego. Nocny przejazd 
z Krakowa do Strasburga up³yn¹³ spokojnie. Pierwszy dzieñ 
by³ wype³niony zwiedzaniem œredniowiecznego centrum 
miasta, gdzie mogliœmy podziwiaæ m. in. wspania³¹ Katedrê 
Najœwiêtszej Marii Panny, która jest bliŸniacz¹ siostr¹ 
Katedry Notre Dame w Pary¿u. Byliœmy zafascynowani 
wspania³¹ konstrukcj¹ tej œredniowiecznej budowli 
sakralnej ale i te¿ mogliœmy poczuæ niepowtarzalny nastrój  
jaki panowa³ w jej wnêtrzu.

 wyspie,
kana³ami

 

, ,
 Centrum miasta znajduje siê na 

swego rodzaju  otoczonej ze wszystkich stron 
, dlatego te¿ udaliœmy siê na rejs tramwajem 

wodnym po kana³ach Strasburga. Nastêpnie 

Klébera z 1838 roku, pod 
którym znajduje siê grobowiec z jego szcz¹tkami.

Drugi dzieñ pobytu we Francji rozpoczêliœmy od 
spaceru po Parku Oran¿erii przy budynku Rady Europy. Jest 
to miejsce wype³nione uroczymi alejkami, kolorowymi 
kwiatami i wszechobecnymi palmami. Potem udaliœmy siê 
do Parlamentu Europejskiego. Tam mieliœmy spotkanie z 
profesorem Ryszardem Legutko oraz wziêliœmy udzia³ w 
wyk³adzie na temat funkcjonowania parlamentu.

Zwieñczeniem naszego pobytu w tej instytucji by³o 
wejœcie na salê obrad PE. Tam mogliœmy siê ws³uchaæ w 
wyst¹pienia europarlamentarzystów, co by³o bardzo 
interesuj¹cym doœwiadczeniem zarówno dla nauczycieli, jak 
i dla uczniów naszej szko³y. Ka¿dy z nas przyzna³, ¿e móg³by 
tam spêdziæ wiêcej czasu bez odczucia znu¿enia. Tego dnia 
zwiedziliœmy tak¿e miasteczko Celestat, w którym 
znajdowa³ siê nasz hotel. Ku naszemu zaskoczeniu to urocze 

zwiedziliœmy 
plac Jana Gutenberga oraz plac Klebera, na którym znajduje 
siê pos¹g gen. Jeana-Baptiste 
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miejsce posiada³o piêkne zabytkowe centrum, w którym 
mogliœmy podziwiaæ dwa monumentalne gotyckie koœcio³y. 
Co ciekawe, dachy tych œwi¹tyñ s³u¿y³y jako dom dla 
bocianów, które chêtnie obiera³y sobie te najwy¿sze punkty 
w mieœcie, jako miejsce na gniazda dla swoich piskl¹t. Warto 
wspomnieæ, ¿e bocian jest symbolem francuskiej Alzacji. Ich 
podobizny mo¿emy odnaleŸæ dekoracjach

 
W drodze powrotnej do Polski organizatorzy 

równie¿ zaplanowali atrakcje. W Niemczech zatrzymaliœmy 
siê przy Muzeum Techniki w Sinsheim. Muzeum to podsiada 
wspania³e eksponaty samochodów i samolotów. Dla 
mi³oœników motoryzacji by³ to czas wype³niony wspania-
³ymi wra¿eniami.

Nasza podró¿ by³a najwspanialszym wydarzeniem 
w minionym roku szkolnym, a wra¿enia z tej wycieczki to 
tak¿e ogrom wiedz o kulturze europejskiej jaka zostanie w 
naszej pamiêci.

w  domów, 
szyldach hoteli, jako maskotki-pami¹tki dla turystów oraz na 
obrusach i œcierkach do naczyñ.

/Monika Kupczak-Topa/

S³owo wstêpu
 poni¿szym artykule omówiê krótko instytucjê Wzasiedzenia nieruchomoœci jako sposób nabycia jej 

w³asnoœci. Ponadto omówiê najnowsze zmiany w prawie, a 
dok³adnie o zwrotach przez banki dodatkowych op³at, które 
kredytobiorca ponosi w okresie oczekiwania na wpis 
hipoteki do ksiêgi wieczystej. Zapraszam do lektury!
Akademia prawa - nabycie w³asnoœci - zasiedzenie 
nieruchomoœci
Celem zasiedzenia jest usuniêcie rozbie¿noœci miêdzy 
stanem prawnym a faktycznym, zwi¹zanym z d³ugotrwa³ym 
stanem posiadania. Nabycie nieruchomoœci nastêpuje z 
mocy samego prawa, natomiast potwierdzenie tego 
nastêpuje w postêpowaniu s¹dowym poprzez wydanie przez 
s¹d postanowienia o zasiedzeniu nieruchomoœci.
Aby mo¿na by³o mówiæ o zasiedzeniu nieruchomoœci musi 
dojœæ do spe³nienia dwóch warunków: 1) trzeba samoistnie 
posiadaæ nieruchomoœæ, nie bêd¹c jej w³aœcicielem, a 
nieruchomoœæ mo¿e podlegaæ zasiedzeniu; 2) musi up³yn¹æ 
odpowiedni okres czasu tj. odpowiednio dla dobrej wiary - 
20 lat, a dla z³ej wiary - 30 lat. Dobra wiara skraca jedynie ten 
okres.
[samoistne posiadanie]
Posiadanie w sposób samoistny polega na wykonywaniu 
uprawnieñ w³aœciciela wzglêdem danej nieruchomoœci, 
korzystaniu z niej, pobieraniu po¿ytków, a tak¿e 
rozporz¹dzanie ni¹. Posiadacz samoistny powinien 
manifestowaæ na zewn¹trz swoje w³adztwo nad tak¹ 
nieruchomoœci¹ np. rozbudowywaæ dom, przeprowadzaæ 
remonty, uiszczaæ podatki. Natomiast wiedza posiadacza 
samoistnego o tym, i¿ nie jest on w³aœcicielem danej 
nieruchomoœci nie wy³¹cza takiego posiadania, o ile 
zachowuje siê wzglêdem tej nieruchomoœci jak w³aœciciel.

[dobra a z³a wiara]
O dobrej lub z³ej wierze posiadacza decyduje chwila objêcia 
danej nieruchomoœci w posiadanie. Zatem w dobrej wierze 
pozostaje osoba, która w chwili, gdy zaczê³a korzystaæ z 
danej nieruchomoœci mog³a uwa¿aæ, ¿e jest jej 
w³aœcicielem np. rodzice przekazali dziecku dom do 
mieszkania i w tym celu zawarli umowê przed notariuszem, 
natomiast okaza³o siê, ¿e osoba podaj¹ca siê za notariusza 
faktycznie nim nie jest. Natomiast w z³ej wierze jest osoba, 
która w takiej chwili wiedzia³a, ¿e w³aœcicielem nie jest np. 
dziecko mieszkaj¹ce w domu rodziców, którzy ustnie mu ten 
dom przekazali bez zachowania odpowiedniej formy umowy 
przewidzianej przez prawo i przeprowadzenia odpowiednich 
formalnoœci.
Z mojego doœwiadczenia - potwierdzonego ostatnio 
wydanym postanowieniem w sprawie mojego klienta - s¹dy 
zwracaj¹ du¿¹ uwagê na sposób wykazania dobrej wiary - 
samo przekonanie o tym, ¿e pozostaje siê w dobrej wierze, 
przy gromadzeniu dowodów przeciwnych przez drug¹ 
stronê, czêsto nie jest wystarczaj¹ce - konieczne jest jeszcze 
jej dostateczne dowiedzenie najlepiej poprzez dostarczenie 
odpowiednich dokumentów. W przeciwnym wypadu s¹d na 
podstawie oceny zebranego materia³u dowodowego mo¿e 
uznaæ z³¹ wiarê osoby, która d¹¿y do zasiedzenia 
nieruchomoœci, a co za tym idzie oddaliæ wniosek o 
stwierdzenie zasiedzenia z uwagi na zbyt krótki okres czasu 
posiadania nieruchomoœci, mimo ustalenia samoistnego 
posiadania takiej nieruchomoœci.
Czêsto przy okazji zasiedzenia nieruchomoœci pojawia siê 
temat zasiedzenia s³u¿ebnoœci, w tym s³u¿ebnoœci przesy³u 
czyli mo¿liwoœæ legalnego korzystania z cudzej 
nieruchomoœci np. w kontekœcie instalacji elektrycznych czy 
telefonicznych. Ten temat omówiê w kolejnym wydaniu 

Z prawem na ty
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naszego Biuletynu. 
Nowoœci w prawie - dodatkowe koszty kredytów 
hipotecznych
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. zmieni³a miêdzy innymi 
ustawê o kredycie hipotecznym. Co siê dok³adnie zmieni³o?
Banki bêd¹ zwracaæ lub zaliczaæ na poczet innych 
nale¿noœci obci¹¿aj¹cych kredytobiorcê dodatkowe koszty 
kredytów hipotecznych, naliczane przez banki, a 
wygenerowane przez d³ugotrwa³e oczekiwanie na wpis do 
ksiêgi wieczystej hipoteki zabezpieczaj¹cej sp³atê 
udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po 
dokonaniu tego wpisu. Warto mieæ na uwadze, ¿e zwrotowi 
lub zaliczeniu bêdzie podlega³a podwy¿szona mar¿a banku, 
natomiast nie bêd¹ im podlega³y koszty ustanowienia 
zabezpieczenia hipotecznego.
Do tej pory banki obci¹¿a³y kredytobiorców takimi kosztami 
poniewa¿ uwa¿a³y, i¿ do czasu wpisu hipoteki do ksiêgi 
wieczystej ponosi³y zwiêkszone ryzyko zwi¹zane z brakiem 
dostatecznego zabezpieczenia sp³aty kredytu.
Nowe przepisy maj¹ zastosowanie zarówno do umów nowo 
zawieranych, jak i do umów kredytowych zawartych przed 
wejœciem w ¿ycie tej ustawy, na podstawie których 
oczekuje siê na wpisy hipotek do ksi¹g wieczystych - w 
takim przypadku w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu 

hipoteki stanowi¹cej zabezpieczenie kredytu hipotecznego 
do ksiêgi wieczystej bank zwróci lub zaliczy na poczet 
nale¿noœci te dodatkowe koszty kredytu.
Je¿eli masz kredyt hipoteczny i oczekujesz na wpis hipoteki 
w ksiêgach wieczystych albo planujesz zawarcie umowy 
kredytu hipotecznego - sprawdŸ jaki sposób realizacji 
opisanego wy¿ej obowi¹zku wybierze Twój bank. Z 
informacji pozyskanych ze stron banków wnioskujê, i¿ co 
bank to inna praktyka - czêœæ banków zapowiada odst¹pienie 
od pobierania podwy¿szonych op³at, czeœæ deklaruje 
zaliczenie tych kosztów na poczet nale¿noœci kredytowych, a 
czêœæ bêdzie te koszty zwraca³a kredytobiorcom.
Odpowiedzi na pytania Czytelników - ponowne zaproszenie
W tym miejscu chcia³abym odpowiadaæ na Pañstwa pytania - 
zatem ponownie zachêcam do ich zadawania, aby w 
nastêpnym wydaniu Biuletynu mog³a siê tutaj znaleŸæ 
opowieœæ o prawie ??

Karolina Bobrowska
radca prawny

partner w Bobrowska Janik Lawyers Kancelaria Radców 
Prawnych sp.p.

Uznanie dla organizatorów akcji 
pomocowych 

Mieszkañcy gminy Siepraw z pomoc¹ ma³ej Zosi chorej na SMA
ie od dziœ wiadomo, ¿e mieszkañców naszej gminy Ncechuje du¿a wra¿liwoœæ na krzywdê drugiego 

cz³owieka, a co za tym idzie chêtnie spiesz¹ z pomoc¹ bior¹c 
udzia³ w rozmaitych akcjach charytatywnych. Tak by³o 
równie¿ w przypadku kilkumiesiêcznej Zosi Paj¹k, córeczki 
jednego z mieszkañców naszej gminy, u której stwierdzono 
SMA. SMA, czyli rdzeniowy zanik miêœni to okrutna 
choroba polegaj¹ca na stopniowym zaniku miêœni, co 
prowadzi do upoœledzenia wiêkszoœci czynnoœci ¿yciowych. 
Zosia ma szansê na ca³kowite wyleczenie i normalne ¿ycie, 
jeœli przed 6 miesi¹cem ¿ycia otrzyma terapiê genow¹. Jest to 
jednak najdro¿sza terapia na œwiecie, jej koszt wynosi 10 
milionów z³otych. 

W przeci¹gu trzech bardzo intensywnych tygodni, 
dziêki pomocy wielu wspania³ych ludzi, oraz firm i instytucji 
w dniu 20 sierpnia 2022 roku na terenie S³onecznego Parku w 
Sieprawiu odby³ siê piknik charytatywny dla Zosi. Podczas 
pikniku mo¿na by³o obejrzeæ mecz najm³odszych dru¿yn 
lokalnych klubów sportowych - Karpat Siepraw i Joradana 
Sum Zakliczyn, podziwiaæ pokaz g³ówkowania w 
wykonaniu Micha³a Kazimierza Stryszowskiego czy wystêp 
cheerleaderek z grupy tanecznej Intox. Dla ceni¹cych 
aktywnoœæ fizyczn¹ odby³ siê trening prowadzony przez 
lokaln¹ trenerkê personaln¹ Magdê Cygi oraz niezwykle 
energetyczna zumba pod okiem sieprawskiej trenerki mam 
Basi Fila - Chwiej. Podczas imprezy wst¹pi³ Józef Panuœ, 
wielokrotny uczestnik popularnego programu Ninja Warrior 
Polska oraz m³odzi artyœci sceny muzycznej, zespó³ 
Panaceum, Nelsia i AdiSuN. Na najm³odszych uczestników 

pikniku czeka³o ca³e mnóstwo atrakcji: dmuchañce, balony 
pompowane helem, pokazy stra¿ackie, rajdówki, zaplatanie 
warkoczyków, malowanie w³osów i twarzy, brokatowe 
tatua¿e. Dla wszystkich pañ gabinet kosmetyczny Bez 
REtuszu przygotowa³ darmowe konsultacje kosmetyczne 
oraz pokazy stylizacji brwi. Zaœ dla pokrzepienia cia³a strefa 
gastro serwowa³a zimne piwo, napoje, kie³baski i karkówkê z 
grilla, pajdy wiejskiego chleba ze smalcem, s³odkoœci, 
popcorn i watê cukrow¹. Podczas pikniku mo¿na by³o nabyæ 
cegie³ki dla Zosi, przeprowadzono równie¿ wiele atrakcyj-
nych licytacji. Patronat nad imprez¹ sprawowa³o 
Stowarzyszenie Hospicyjne „B¹dŸmy Razem” z Wiœniowej, 
a ca³y dochód z imprezy trafi³ do puszek na leczenie dla Zosi. 
Zebrano 52 985,20 z³otych i 4,10 Euro.

Tydzieñ póŸniej, 27 sierpnia, podczas otwarcia 
œcie¿ek pieszo - rowerowych w Zakliczynie, wspaniali 
wolontariusze Zosi sprzedaj¹c napoje, ciasteczka, kie³baskê i 
losy zebrali kwotê 1 758,20 z³otych i 20 Euro.

W niedzielê 28 sierpnia przy naszych lokalnych 
koœcio³ach po ka¿dej mszy œwiêtej trwa³a kwesta na leczenie 
Zosi. Dziêki temu zbiórkê zasili³y kwoty 5 757 z³otych 
zebrane w Zakliczynie oraz 7 494,50 z³otych i 20 Euro 
zebrane w Sieprawiu.

£¹cznie podczas wszystkich akcji charytatywnych 
zorganizowanych dla Zosi zebrano 67 994,90 z³otych i 44,10 
Euro. Pragnê serdecznie podziêkowaæ za tak wspania³y 
odzew ka¿demu z ofiarodawców, wszystkim organizatorom, 
wolontariuszom, firmom i instytucjom, dziêki którym uda³o 
siê do³¹czyæ nasz¹ lokaln¹ cegie³kê do ogólnopolskiej 
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zbiórki i po raz kolejny udowodniæ, ¿e na mieszkañców 
gminy Siepraw mo¿na liczyæ.

Kilka tygodni temu kraj obieg³a informacja o 
refundacji leku Zolgensma, którego tak pilnie potrzebuje 
Zosia. Niestety, szybko okaza³o siê, ¿e Zosia nie zosta³a 
objêta refundacj¹, gdy¿ jest ju¿ w trakcie leczenia i przyjê³a 4 
dawki innego leku. Informacja o refundacji wprowadzi³a 
b³êdne przekonanie, ¿e terapia powstrzymuj¹ca SMA jest ju¿ 
bezp³atna i drastycznie zahamowa³a zbiórkê dla Zosi. 
Rodzina dziewczynki jednak nie poddaje siê i nadal walczy, 

by zd¹¿yæ przed up³ywem czasu i zebraæ potrzebn¹ sumê.
 

Linki do zbiórek na terapiê dla Zosi:

 /Wioletta Œlusarczyk/

https://badzmyrazem.org/komu-pomagamy/zosia-pajak/
https://www.siepomaga.pl/zosia-pajak
https://www.kawalek-nieba.pl/zosia-pajak/

Pomoc ma moc!
 lipcu nasza szko³a wraz ze spo³ecznoœci¹ £yczanki Wzorganizowa³a piknik charytatywny dla Basi - 

mieszkanki naszej gminy, która uleg³a wypadkowi 
komunikacyjnemu. W zaledwie tydzieñ uda³o siê zorganizo-
waæ akcjê, której efekty przeros³y nasze najœmielsze 
oczekiwania. Zaanga¿owanie wielu ludzi dobrej woli oraz 
licznych sponsorów umo¿liwi³o przygotowanie mnóstwa 
atrakcji dla ma³ych i starszych. Malowanie twarzy, 
warkoczyki, balony z helem, wioska stra¿acka, zumba, jazda 
konna, loteria fantowa, wata cukrowa, popcorn, ciasto, grill i 
wiele innych atrakcji pozwoli³o mieszkañcom naszej gminy 
mile i rodzinnie spêdziæ sobotnie popo³udnie, jednoczeœnie 
pomagaj¹c Basi. Najwiêksz¹ atrakcj¹ okaza³a siê „PIANA 
PARTY”, która wzbudzi³a mnóstwo radoœci szczególnie 
wœród najm³odszych uczestników pikniku. Otwarte serca 
osób, które wziê³y udzia³ w imprezie sprawi³y, ¿e uda³o nam 
siê zebraæ kwotê 34841,18 z³, za co jesteœmy ogromnie 
wdziêczni i jeszcze raz serdecznie dziêkujemy.

Wspomnienia tego dnia na d³ugo pozostan¹ w naszej 
pamiêci, bo po raz kolejny pokazaliœmy, ¿e POMOC MA 
MOC!

/Iwona Suder/

Odkrywamy nieznane karty naszej historii 
M³odzie¿ w okresie miêdzywojennym

yjemy ju¿ w XXI wieku i na naszych oczach œwiat ci¹gle i ¯bardzo szybko siê zmienia. W niektórych obszarach 
naszego ¿ycia postêp jest wrêcz ogromny. Mieszkamy w 
coraz lepszych warunkach i korzystamy z urz¹dzeñ, o 
których nie tylko naszym przodkom, ale nawet nam samym 
jeszcze kilkanaœcie lat temu nawet siê nie œni³o. Z drugiej 
strony mamy ci¹gle wra¿enie, ¿e ubocznym skutkiem 
postêpu jest rozpad relacji spo³ecznych oraz pog³êbiaj¹ce siê 
ró¿nice miêdzy pokoleniami. Widzimy jak wielu m³odych 
ludzi wpada w sid³a na³ogów. Wielu te¿ ma ogromne 
problemy z u³o¿eniem sobie w³aœciwych relacji zarówno ze 
starszym pokoleniem jak te¿ z rówieœnikami. Jednak te 
wszystkie negatywne zjawiska, które teraz mo¿emy 
obserwowaæ towarzyszy³y równie¿ poprzednim pokole-
niom, choæ mo¿e ich nasilenie by³o nieco inne. ¯yj¹c w 
obecnym szybko pêdz¹cym œwiecie nie mamy czêsto czasu, 
potrzeby ani mo¿liwoœci aby zastanowiæ siê na problemami 
naszych przodków. Tymczasem jeœli zadamy sobie trochê 
trudu i spróbujemy zag³êbiæ siê w historiê, dostrze¿emy, ¿e 

borykali siê oni z problemami bardzo podobnymi do 
wspó³czesnych. Jest oczywiœcie prawd¹, ¿e odszukanie 
informacji na temat bol¹czek, które kiedyœ drêczy³y tak 
zwanych „szarych ludzi” nie jest ³atwe. Jednak jeœli siê 
trochê postaramy to okazuje siê, ¿e mo¿na znaleŸæ okruchy 
informacji równie¿ na takie tematy.

I tak na przyk³ad w czasopiœmie „Dzwon 
niedzielny” (nr 14 z dnia 2 kwietnia 1933 roku) 
opublikowano bardzo ciekaw¹ informacjê na temat 
codziennych problemów zwi¹zanych z wychowaniem 
sieprawskiej m³odzie¿y. Poni¿ej zamieszczam prawie 
dos³own¹ treœæ tej notatki (zamieni³em jedynie na bardziej 
neutralne okreœlenia, które mog³yby ur¹gaæ dzisiejszej 
poprawnoœci politycznej):

„Siepraw. ¯ycie w naszej wsi pozostawia wiele do 
¿yczenia. Wszêdzie m³odzie¿ siê rusza, ¿yje, pracuje - u nas 
zaœ wszystko œpi, albo jeszcze gorzej. Nie mamy siê czem 
pochwaliæ wiêc przynajmniej zganiæ nie zawadzi, a mo¿e to 
bêdzie zwrotem ku lepszemu. Zaznaczam, ¿e piszê te s³owa 
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nie po to aby kogoœ szykanowaæ, szkalowaæ i czerniæ - nie! 
Lecz uwa¿am, ¿e ten sposób napiêtnowania rzeczy jednych 
obudzi i otrzeŸwi, innych jeszcze zawstydzi. Wieœ nasza du¿a i 
piêkna - m³odzie¿y w niej du¿o i piêknej - có¿ kiedy nie zawsze 
u nas piêknie i dobrze siê dzieje. Jedn¹ tak¹ bol¹czk¹ z 
poœród wielu innych, to urz¹dzanie zabaw. Przeszed³ 
karnawa³, ludziska troszki poskakali, poszaleli, ot, tak na 
biedê. Tañczyli i u nas - lecz gdzie?! W karczmie - u 
(karczmarza)! I to nie pierwszy raz - tak by³o w ubieg³ym roku 
i dawniej jeszcze - nie pomog³y gromy z ambony. Id¹ do 
karczmy starsi i m³odzi - powa¿ni gospodarze i m³okosy, i tam 
ju¿ nie bawi¹ siê, lecz podobno szalej¹. A zabawy te 
urz¹dzaj¹ podobno ludzie, którzy maj¹ œmia³oœæ nazywaæ siê 
„inteligentami”. W niedzielê id¹ do (karczmarza) i tam 
wycieraj¹ jego brudne k¹ty i tam zostawiaj¹ ju¿ nie tylko 
ostatni grosz, lecz swój wstyd, ambicjê i honor. W domu nie 
ma na sól, na chleb dzieciom, lecz dla (karczmarza) jest. Nie 
ma pieniêdzy na koœció³, który zamierzaj¹ budowaæ od 
niepamiêtnych czasów, nie ma na wykoñczenie domu 
ludowego itd., lecz ostatnie, mo¿e nawet po¿yczone grosze 
zaniesie „przyjacielowi” (karczmarzowi). Jak¿e inaczej jest 
w takich choæby n.p. s¹siednich Œwi¹tnikach! I wiele, wiele 
innych braków i bol¹czek mo¿na wymieniæ, którym siê nikt 
nie stara zaradziæ! Nie wspomnê wiêc o budowie czy 
restauracji koœcio³a, o dokoñczeniu domu ludowego, o 
którym niektórzy mówi¹, ¿e po co dom ludowy? Aby tam tylko 
urz¹dzali zabawy, na których m³odzie¿ siê tylko rozwydrza? I 
maj¹ racjê poniek¹d - gdy¿ widz¹, ¿e w lecie co niedzielê 
festyn, na którym dzieje siê doœæ zgorszenia, gdy¿ przychodz¹ 
tam nie tylko starsi, nie tylko m³odzie¿, podchmielona, 
rozbrykana, lecz i dzieci, które na wszystko patrz¹, wszystko 
widz¹ i s³ysz¹. Dom ludowy potrzebny jest u nas i wprost 
konieczny, lecz nie tylko na same zabawy, bo zabawa nie jest 
celem ¿ycia, lecz œrodkiem do rozweselenia i urozmaicenia 
szarzyzny ¿yciowej. Mówiê o zabawie godziwej, przyzwoitej, 
a nie o jakiemœ ¿ywio³owem rozpasaniu, które wielu nazywa 
zabaw¹. No ale mo¿e siê to wkrótce zmieni na lepsze i daj 
Bo¿e aby tak by³o. M³odzie¿ musi zorganizowaæ siê w 
szeregach SMP a starsi winni wspieraæ i pomagaæ w 
zamierzonej pracy. M³odzie¿ tutejsza niech pamiêta, ¿e gdy 
wyjdzie wezwanie (a ju¿ wkrótce wyjdzie) aby stawaæ w 
szeregach S.M.P., aby nikogo nie brak³o, aby wszyscy jak 
jeden m¹¿ stanêli pod sztandarem S.M.P., a wtedy umilkn¹ te 
bójki po weselach, zabawach, a nawet ko³o koœcio³a, wtedy 
przekonaj¹ siê, ¿e mo¿na dobrze i przyjemnie siê zabawiæ i 
rozerwaæ, poznaj¹ wa¿noœæ i cel ¿ycia. Oœmielam siê równie¿ 
apelowaæ do tut. Inteligencji, aby coœkolwiek wiêcej zajê³a 
siê m³odzie¿¹, która opuœci³a ju¿ mury szkolne. Nie baæ siê 
pracy np.w S.M.P.! Prawda, ¿e nauczycielstwo ma dzisiaj 
zajêt¹ prawie ka¿d¹ woln¹ chwilê, jednak na godziw¹ i 
po¿yteczn¹ pracê zawsze winien byæ czas. Najwy¿szy czas, 
aby obudzi³o siê tutejsze spo³eczeñstwo, a wziê³o siê do 
rzetelnej pracy, której jest a¿ za wiele, bo myœleæ i tylko 
myœleæ o budowie koœcio³a, o wykoñczeniu domu ludowego i 
chodziæ w stra¿ackim uniformie to za ma³o…… Dejot”

Zacytowany tekst nie wystawia najlepszego 
œwiadectwa sieprawskiej m³odzie¿y z lat trzydziestych XX 
wieku. Jednak jego zakoñczenie zawiera ma³a nutkê 
optymizmu i receptê na rozwi¹zanie tych powa¿nych 
problemów. Jednym z takich remediów na istniej¹c¹ sytuacjê 
mog³aby byæ - wed³ug autora - organizacja okreœlona w 
tekœcie skrótem „SMP”. Skrót ten nale¿y odnieœæ do Stowa-
rzyszenia M³odzie¿y Polskiej. Pocz¹tki SMP przypadaj¹ na 

pierwsze lata okresu miêdzywojennego. W lutym 1919 r. 
odby³ siê w Warszawie zjazd ksiê¿y delegatów biskupich ze 
wszystkich diecezji. Na zjedzie tym zadecydowano o 
ujednoliceniu akcji spo³ecznej na terenie Rzeczypospolitej. 
Przyjêto wówczas miêdzy innymi projekt statutów dla 
organizacji m³odzie¿owych, jak te¿ innych zrzeszeñ 
katolickich. Najmniejszym ogniwem organizacyjnym 
stowarzyszenia by³y oddzia³y funkcjonuj¹ce w parafiach. 
Zgodnie ze statutami celem stowarzyszenia by³o „przyspo-
rzenie krajowi jednostek religijnych, katolików (katoliczek) z 
ducha i ¿ycia, o¿ywionych duchem ofiarnoœci obywatelskiej, 
posiadaj¹cych zmys³ gospodarczy, pe³ni¹cych swe 
obowi¹zki wzglêdem narodu, pañstwa, rozwiniêtych 
fizycznie, wyrobionych organizacyjnie”. Podkreœlano przy 
tym narodowy charakter organizacji. W drugim paragrafie 
statutu czytamy: „zadaniem stowarzyszenia jest jednoczyæ 
m³odzie¿ polsk¹, aby wspóln¹ prac¹ wyrabiaæ ich na 
dzielnych synów Narodu”. Jednoczeœnie wykluczano 
jak¹kolwiek dzia³alnoœæ polityczn¹, gdy¿ zdaniem organiza-
torów SMP „partyjno-polityczne organizacje m³odzie¿y nie 
osi¹gn¹ celu wychowawczego”. Statut zaleca³ te¿ miedzy 
innymi wstrzemiêŸliwoœæ, rycerskoœæ i punktualnoœæ. 
Cz³onkowie nazywali siebie druhami (druhnami), 
pozdrawiali siê powitaniem „Gotów” (ch³opcy), „Sprawie 
s³u¿” (dziewczêta). Z chwil¹ powstania Akcji Katolickiej w 
Polsce Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej (SMP) zosta³o 
inkorporowane do tej organizacji, staj¹c siê podstawow¹ 
baz¹ organizacyjn¹ Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y 
Mêskiej i Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y ̄ eñskiej. 
Te dwie organizacje m³odzie¿owe prê¿nie dzia³a³y w 
Sieprawiu w okresie po II wojnie œwiatowej. Z tego czasu 
pochodz¹ dwa wspania³e sztandary, które jeszcze do 
niedawna by³y noszone w czasie uroczystych procesji. Dziœ 
ju¿ niestety te pami¹tki aktywnoœci m³odzie¿y sprzed 
siedemdzisiêcu lat mo¿na ogl¹daæ tylko w koœcielnym 
magazynie.

Do rozstrzygniêcia pozostaje równie¿ identyfikacja 
autora cytowanego wy¿szej artyku³u, pe³nego troski o 
wychowanie m³odego pokolenia. Styl wypowiedzi oraz 
doskona³a znajomoœæ lokalnych stosunków wskazuje, ¿e 
autorem tego tekstu musia³a byæ osoba zaliczaj¹ca siê do 
lokalnej inteligencji. W tamtym czasie grupa ta w wiejskim 
œrodowisku Sieprawia by³a bardzo w¹ska i tworzy³o j¹ w 
zdecydowanej wiêkszoœci grono nauczycielskie miejscowej 
szko³y. Id¹c dalej tym tropem i bior¹c pod uwagê podpis pod 
artyku³em, który doœæ jednoznacznie kojarzy siê z inicja³ami 
autora (D, J), mo¿emy z du¿¹ doz¹ pewnoœci stwierdziæ, ¿e 
twórc¹ tego tekstu by³ ówczesny kierownik szko³y w 
Sieprawiu - Jan Dobosz.

Jana Dobosza mo¿emy œmia³o zaliczyæ do osób, 
które z³otymi zg³oskami zapisa³y siê w historii sieprawskiej 
szko³y i nie powinny odejœæ w zapomnienie. Przez dziewiêæ 
lat w okresie od 1924 do 1933 roku pe³ni³ on funkcjê 
kierownika szko³y. Do Sieprawia przyby³ ze Zrêczyc. W 
Zrêczycach pracowa³ przez ponad 10 lat jako kierownik 
tamtejszej szko³y. W okresie I wojny œwiatowej, gdy zosta³ 
powo³any do wojska, obowi¹zki kierownika pe³ni³a jego 
¿ona Albina. Po powrocie z wojny do Zrêczyc Jan Dobosz na 
w³asny koszt utrzymywa³ tamtejsz¹ szko³ê. Pierwszego 
grudnia 1924 roku opuœci³ Zrêczyce i przeniós³ siê do 
Sieprawia. Wraz z objêciem przez niego funkcji kierownika 
szko³y daje siê zauwa¿yæ znacz¹ce podniesienie poziomu 
nauczania sieprawskiej szko³y. Nowy kierownik wype³nia³ 
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swoj¹ pracê bardzo sumiennie. By³ wymagaj¹cy i 
konsekwentny w dzia³aniach, skrupulatnie kontrolowa³ 
pracê nauczycieli. Za jego kierownictwa szko³a prowadzi³a 
ró¿ne po¿yteczne akcje, jak na przyk³ad do¿ywianie dzieci. 
Kierownik dba³ o zaopatrzenie szko³y w pomoce naukowe 
oraz by³ inicjatorem za³o¿enia szkolenej biblioteki. D¹¿y³ do 
pe³nej i rzeczywistej niezale¿noœci szko³y. ¯¹da³ konsek-
wentnie aby wszystkie dzieci uczêszcza³y do szko³y. Nie 
pozwala³ na zwalnianie dzieci z nauki szkolnej przez 
rodziców, a tak¿e stara³ siê aby obowi¹zek szkolny 
wype³nia³a równie¿ strasza m³odzie¿, która w przesz³oœci 
przedwczeœnie zakoñczy³a edukacjê. Taka konsekwentna 
postawa kierownika szko³y rodzi³a sytuacje konfliktowe z 
niektórymi z rodziców, którzy niestety nie zawsze doceniali 
rolê wykszta³cenia. Równie¿ lokalne w³adze gminne, jak te¿ 
miejscowy proboszcz mieli odmienne zapatrywania na 
funkcje i rolê szko³y. To w³aœnie g³ównie w wyniku tych 
problemów we wrzeœniu 1933 roku Jan Dobosz zakoñczy³ 
swoj¹ pracê w Sieprawiu. Tekst obublikowany wiosn¹ 1933 
roku w czasopiœmie „Dzwon niedzielny” przypada zatem na 
ostatnie miesi¹ce pracy i pobytu Jana Dobosza w Sieprawiu. 
Jest on swoistym testamentem pozostawionym przez 
gorliwego pedagoga zatroskanego o wychowanie m³odego 
pokolenia.

/Stanis³aw Konarski/ Szczêœliwie ocalone 
„logo” Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y Mêskiej 

(KSMM) w Sieprawiu.

Skrzydlaty Siepraw

 dniu 30 wrzeœnia 2022 roku w Muzeum WNiepodleg³oœci w Myœlenicach mia³o miejsce 
uroczyste otwarcie wystawy czasowej zatytu³owanej 
„Skrzydlate Myœlenice”. Wystawa zosta³a przygotowana 
przez Pana dr. Andrzeja Ma³ysê oraz Pana Mi³osza Siod³aka. 
Wystawa prezentuje historiê polskiego lotnictwa pocz¹wszy 
od 1918 roku oraz sylwetki 40 lotników zwi¹zanych z 
Myœlenicami i ziemi¹ myœlenick¹. 

Wœród lotników zwi¹zanych z naszym powiatem 
niew¹tpliwie najbardziej rozpoznawaln¹ postaci¹ jest 
genera³ Ludomi³ Rayski, który urodzi³ siê w 1892 roku w 
Czas³awiu. ¯yciorys genera³a Rayskiego jest niezwykle 
bogaty i ciekawy. Podczas I wojny œwiatowej jako lotnik 
walczy³ w lotnictwie tureckim. By³ pilotem i dowódc¹ 
jednostek lotniczych w wojnie polsko-bolszewickiej. W 
latach 1926 - 1939 by³ dowódc¹ lotnictwa polskiego. 
Doprowadzi³ do istotnego podwy¿szenia poziomu wyszko-
lenia kadr lotniczych, przyczyni³ siê do rozwoju krajowego 
przemys³u lotniczego oraz modernizacji technicznej 
lotnictwa wojskowego. W okresie II wojny œwiatowej s³u¿y³ 
w lotnictwie polskim na zachodzie. By³ jednym z najbardziej 
wszechstronnych pilotów polskich, pomimo zaawansowa-
nego wieku lataj¹cy bojowo zarówno na jednosilnikowych 
myœliwcach, jak i czterosilnikowych bombowcach. Podczas 
II WŒ zapisa³ na swoim koncie 1519 godzin nalotu 
operacyjnego jako pilot (najprawdopodobniej jest to 
œwiatowy „rekord" w korpusie genera³ów). Genera³ Rayski 
w wieku lat 52 aktywnie uczestniczy³ w niesieniu pomocy 
Powstañcom Warszawskim pilotuj¹c maszyny 1586 Eskadry 
Specjalnego Przeznaczenia, wykonuj¹ce zrzuty zaopatrze-
nia. Genera³ Rayski zmar³ w 1977 roku, a dziœ jego prochy 

spoczywaj¹ w Katedrze Polowej WP w Warszawie.
Wœród pozosta³ych ¿o³nierzy walcz¹cych w 

formacjach lotniczych podczas II wojnie œwiatowej, których 
biogramy by³y prezentowane na wystawie, s¹ tak¿e 3 osoby z 
naszej gminy. Zapoznajmy siê z podstawowymi informacja-
mi na temat ich s³u¿by, które mo¿na znaleŸæ w tzw. „Liœcie 
Krzystka”, czyli internetowej bazie zawieraj¹cej informacje 
o 17.136 lotnikach, którzy w latach 1940-1947 s³u¿yli w 
Polskich Si³ach Powietrznych w Wielkiej Brytanii 
( ).

Jednym z sieprawskich lotników by³ Ludwik Cygan, 
który urodzi³ siê w Sieprawiu 30 maja 1914 roku. S³u¿y³ jako 
meteorolog w 307 Dywizjonie Myœliwskim Nocnym 
„Lwowskich Puchaczy”. Mia³ stopieñ plutonowego 
(Corporal) i posiada³ numer s³u¿bowy 792983. Po wojnie 
powróci³ do Polski, gdzie zmar³ 25 wrzeœnia 1968 roku i 
zosta³ pochowany w Sieprawiu. (Grób Ludwika Cygana 
mo¿emy i dziœ odwiedziæ na sieprawskim cmentarzu, ale nie 
znajdziemy na nim ¿adnych informacji, ¿e zmar³y by³ 
¿o³nierzem Polskich Si³ Powietrznych). Ludwik Cygan za 
swoj¹ s³u¿bê zosta³ dwukrotnie odznaczony Medalem 
Lotniczym.

Kolejnym ¿o³nierzem Polskich Si³ Powietrznych by³ 
Cyprian Król. Urodzi³ siê on 6 lutego 1914 roku w Sieprawiu. 
S³u¿y³ jako mechanik w 316 Dywizjonie Myœliwskim 
„Warszawskim”. Mia³ stopieñ sier¿anta (Sergeant) i posiada³ 
numer s³u¿bowy 784936. Po wojnie wyjecha³ do Stanów 
Zjednoczonych. Zmar³ 9 lutego 1987 roku i zosta³ 
pochowany w Lakeside w stanie Michigan. Za swoj¹ s³u¿bê 
zosta³ dwukrotnie odznaczony Medalem Lotniczym.

I wreszcie ostatni¹ osob¹ z naszej gminy wymienio-

https://listakrzystka.pl
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n¹ w „Liœcie Krzystka” by³ urodzony 10 paŸdziernika 1906 
roku w Zakliczynie Aureliusz Kasprzykowski. S³u¿y³ on 
jako mechanik w Polskich Si³ach Powietrznych w Wielkiej 
Brytanii. Posiada³ stopieñ plutonowego (Corporal) i numer 
s³u¿bowy 783833. Po wojnie zdecydowa³ siê pozostaæ w 
Wielkiej Brytanii, gdzie zmar³ 21 wrzeœnia 1996 roku i zosta³ 
tam pochowany. Za swoj¹ s³u¿bê zosta³ czterokrotnie 
odznaczony Medalem Lotniczym i jednokrotnie Br¹zowym 
Krzy¿em Zas³ugi.

Niech to krótkie wspomnienie przyczyni siê do 
zachowania pamiêci o osobach, które swoje m³ode lata 
poœwiêci³y s³u¿bie dla naszej ojczyzny. Niech te¿ bêdzie to 
zacz¹tek dalszych badañ nad wojennymi losami mieszkañ-
ców naszej ma³ej ojczyzny. 

/Stanis³aw Konarski/

Zdjêcie Ludwika Cygana zaczerpniête z „Listy Krzystka”

Zdjêcie Cypriana Króla zaczerpniête z „Listy Krzystka

Grób Ludwika Cygana na cmentarzu w Sieprawiu
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Refleksje listopadowe: o umieraniu i pogrzebach

wiêto Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ Zaduszny Œsk³aniaj¹ do rozmów ze starszymi ludŸmi i 
przypominania dawnych zwyczajów zwi¹zanych ze 
œmierci¹ i pogrzebami. Jeszcze w nieodleg³ej przesz³oœci 
chorzy umierali najczêœciej w domach. Do ciê¿ko chorego 
rodzina wzywa³a ksiêdza lub sam chory prosi³ o kap³ana, aby 
udzieli³ mu Sakramentu Namaszczenia Chorych. Ksi¹dz z 
ministrantem przyje¿d¿a³ wozem albo przychodzi³ pieszo, 
gdy chory mieszka³ blisko koœcio³a. Ministrant dzwoni¹c, 
dawa³ znaæ, ¿e zbli¿a siê kap³an z Najœwiêtszym 
Sakramentem. Na widok ksiêdza i g³os dzwonka 
przechodnie klêkali. Do ksiêdza do³¹czali s¹siedzi, którzy 
szli pomodliæ siê za umieraj¹cego. Po przybyciu kap³ana 
rodzina i s¹siedzi opuszczali izbê, w której le¿a³ chory. 
Podczas gdy za zamkniêtymi drzwiami chory spowiada³ siê, 
zgromadzeni w ciszy modlili siê w jego intencji. 

Po spowiedzi ksi¹dz otwiera³ drzwi i w obecnoœci 
rodziny i przyby³ych chory przyjmowa³ Wiatyk (³ac. viatium 
= zaopatrzenie na podró¿), czyli Komuniê Œw. udzielan¹ 
ciê¿ko choremu i Sakrament Namaszczenia Chorych, 
nazywany dawniej Ostatnim Namaszczeniem. Przed 
opuszczeniem domu kap³an pob³ogos³awi³ obecnych. Po 
odejœciu ksiêdza zgromadzeni modlili siê za umieraj¹cego, 
g³oœno odmawiaj¹c ró¿aniec i inne modlitwy. Najbli¿si z 
rodziny zapalali przy ³ó¿ku konaj¹cego gromnice, a jak by³o 
to mo¿liwe, wk³adali mu j¹ do r¹k. Gdy cz³owiek zmar³, 
zamykano mu oczy i usta oraz sk³adano d³onie jak do 
modlitwy. Zwyczaj nakazywa³ zas³oniêcie luster i 
zatrzymanie zegarów. Dawno temu obowi¹zkiem rodziny 
by³o powiadomienie zatrudnionego przez gminê, „ogl¹dacza 
cia³ poœmiertnych”, który stwierdza³ zgon i ustala³ jego 
przyczynê. 

Po umyciu cia³o ubierano w odœwiêtny strój. 
Niektórzy mieli strój przygotowany wczeœniej na tê 
okolicznoœæ. Starszych ubierano na czarno, a m³ode panny na 
bia³o. Dzieciom wk³adano równie¿ bia³e ubranka. Nastêpnie 
zw³oki k³adziono na czymœ p³askim np. na desce. D³onie 
zmar³ego oplatano ró¿añcem lub wk³adano w nie ksi¹¿eczkê, 
na której modli³ siê za ¿ycia. Gdy przywieziono trumnê, 
wk³adano do niej nieboszczyka, nie zamykaj¹c jeszcze 
wieka. Bywa³o równie¿ tak, ¿e niektórzy mieli ju¿ gotowe 
trumny, które czeka³y przechowywane w domu, najczêœciej 
na strychu. Starszych chowano w trumnach ciemnych, dzieci 
i m³odych w bia³ych, a w wieku œrednim w jasnobr¹zowych. 
Do dnia pogrzebu, przez 3 dni, rodzina, s¹siedzi i znajomi 
odmawiali modlitwy i œpiewali pieœni ¿a³obne. 

Modlitwy i pieœni prowadzi³ mê¿czyzna, zwany 
„odpraszaczem”. W dniu pogrzebu, przed wyniesieniem z 
domu, gwoŸdzie do trumny wbija³ czêsto najstarszy syn lub 
inny starszy cz³onek rodziny. DŸwiêk wbijania gwoŸdzi by³ 
jednym z bardziej przejmuj¹cych odg³osów dla uczestników 
tej smutnej uroczystoœci. Przy wynoszeniu z domu trzeba 
by³o przestrzegaæ zasady, aby wynosiæ nieboszczyka nogami 
do przodu. Na po¿egnanie z domem nios¹cy trumnê 
trzykrotnie uderzali ni¹ o próg, mówi¹c: „Zostañcie z 
Bogiem”. Nastêpnie wk³adali trumnê na wóz konny, tzw. 
was¹g. Formowa³ siê kondukt pogrzebowy i ruszano do 
koœcio³a. By³y pogrzeby, na których zmar³ego wieziono 
karawanem. Z domów blisko koœcio³a trumnê nieœli na 

ramionach s¹siedzi lub znajomi. Trumienkê ma³ego dziecka 
najczêœciej niós³ ojciec dziecka. Orszak pogrzebowy 
wêdrowa³ nieraz parê kilometrów. Zaraz za trumn¹ 
postêpowa³a rodzina w ¿a³obnych strojach, dalej pozostali 
uczestnicy. Ca³y czas „odpraszacz” rozpoczyna³ i prowadzi³ 
modlitwy i intonowa³ ¿a³obne pieœni. 
Pod¹¿aj¹c do koœcio³a, kondukt zatrzyma³ siê przy 
kapliczkach, figurach i krzy¿ach przydro¿nych, gdzie 
zdejmowano trumnê z wozu, aby zmar³y ostatni raz pok³oni³ 
siê im, tak jak robi³ to, gdyby ¿y³. Na skrzy¿owaniach dróg 
orszak mia³ pierwszeñstwo, a jad¹cy drog¹ zatrzymywali siê. 
Przechodnie równie¿ stawali z odkrytymi g³owami. Rolnicy, 
pracuj¹cy w polu, przerywali pracê i oddawali czeœæ 
zmar³emu. Na niektórych pogrzebach gra³a orkiestra dêta, 
która sz³a na czele orszaku. Gdy pogrzeb zbli¿a³ siê do 
koœcio³a, naprzeciw wychodzi³ ksi¹dz w czarnych szatach 
liturgicznych, ministrant z krzy¿em i mê¿czyzna z 
chor¹gwi¹. Trumnê z wozu brali na ramiona mê¿czyŸni i 
nieœli do koœcio³a. Przed trumn¹ kroczy³ ministrant z 
krzy¿em, za nim nios¹cy chor¹giew, z kolei ksi¹dz, a za 
ksiêdzem trumna. Za trumn¹ sz³a rodzina i pozostali 
uczestnicy. Przed koœcio³em rozlega³ siê dŸwiêk dzwonów 
poci¹ganych za sznury. Po wniesieniu zmar³ego do koœcio³a i 
pozostawieniu trumny na katafalku, dzwony milk³y. 
Katafalk otaczano œwiecznikami z zapalonymi œwiecami. Po 
Mszy Œw. i modlitwach, trumnê wynoszono z koœcio³a i przy 
g³osach dzwonów, uformowany tak jak przedtem, orszak 
przechodzi³ na cmentarz. Nad wykopanym przez grabarza 
grobem ksi¹dz odprawia³ modlitwy i posypywa³ trumnê 
ziemi¹. Gdy spuszczano cia³o do grobu, uczestnicy pogrzebu 
wrzucali na trumnê grudki ziemi. Wtedy ksi¹dz œpiewa³ 
³aciñsk¹ pieœñ: „Salve Regina”. Teraz pieœñ ta œpiewana jest 
po polsku „Witaj, Królowo”. Dawniej po „Salve Regina” 
„odpraszacz” œpiewa³ pieœñ, której s³owa napisa³ polski 
poeta Franciszek Karpiñski (1741-1825). Jej s³owa proste, 
ale maj¹ce g³êboki sens brzmi¹:
 „Zmar³y s¹siedzie (bracie, kolego) z tob¹ siê ¿egnamy.
Przyjmij dar smutny, który ci sk³adamy,
Trochê na grób twój porzucamy gliny
Od twych przyjació³, s¹siadów, rodziny.
Powracasz w ziemiê, co matk¹ tw¹ by³a,
Teraz ciê strawi, niedawno ¿ywi³a.
Trzeba ci by³o odpocz¹æ po biegu, 
Ty wstaniesz, boœ tu tylko na noclegu.
Nied³ugo, bracie, z tob¹ siê ujrzymy,
Tyœ ju¿ tam zaszed³, my jeszcze idziemy.
Ta droga ka¿da, która nas w œwiat wodzi,
Na ten ubity goœciniec wychodzi.
Bo¿e, ten zmar³y w domu Twym przebywa³
U sto³u Twego jada³, Ciebie wzywa³.
Na Twej litoœci polega³ bezpieczny,
Daj jego duszy odpoczynek wieczny.

/Piotr Przêczek/
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Od. redakcji: Ogl¹dacz zw³ok - ta 
funkcja istnia³a w Polsce na podstawie 
rozporz¹dzenia Ministra Opieki Spo-
³ecznej z listopada 1933r a¿ do roku 
1962. Wg. tego przepisu lekarz stwier-
dza³ zgon i okreœla³ jego przyczynê w 
miejscowoœci, w której i w promieniu 4 
km od tej miejscowoœci. W pozosta³ych 
przypadkach obowi¹zek ten spe³nia³ 
powo³any i utrzymywany przez gminê 
ogl¹dacz. Aby nim zostaæ nale¿a³o 
uzyskaæ œwiadectwo ukoñczenia odpo-
wiedniego szkolenia z zakresu metod 
stwierdzenia œmierci i okreœlania jej 
przyczyn, a tak¿e z³o¿yæ uroczyst¹ przy-
siêgê deklaruj¹c w niej sumienne 
wykonywanie swoich obowi¹zków. 
Oglêdziny mia³y przede wszystkim 
stwierdzenie zgonu przez: brak œladu 
oddechu na podsuniêtym lusterku, brak 
reakcji Ÿrenic na œwiat³o œwieczki lub 
lampy, brak reakcji na zapach amoniaku 
lub octu przy przy³o¿eniu buteleczki z 
tymi miksturami pod nos zmar³ego, a 
tak¿e manualne stwierdzenie stopnia 
stê¿enia poœmiertnego. Gdy ogl¹dacz 
stwierdzi³, ¿e zgon faktycznie nast¹pi³ - 
kwalifikowa³ go do odpowiedniej 
kategorii (na podstawie ogl¹du cia³a, 
ubrania, poœcieli oraz rozmów ze 
œwiadkami): zgon naturalny, zgon 
gwa³towny w wyniku samobójstwa lub 
zabójstwa, zgon na skutek choroby 
zakaŸnej (!).

Gwara  tych wyrazów nie s³yszymy od ponad 40 lat

kaj - gdzie (kaj by³aœ, kajœ by³a)
kajsik - gdzieœ (kajsik zgubi³am...)
cyjsik - czyjœ, nie wiadomo do kogo nale¿¹cy 
kiedysik - kiedyœ (kiedysik zajrzê do was)
choækto - ktokolwiek  (choækto  mo¿e œpiewaæ)
choæco - cokolwiek
pono - podobno

babcyn - nale¿¹cy do babki
cniæ -1. nudziæ siê (cni mi siê bez ¿adnej roboty)
       - 2. têskniæ (cni³o mi siê, bo dawno was nie 
widzia³am)
                                                                                                                                

Wanda Matoga

18 kwiecieñ 1957r. Kondukt pogrzebowy prowadzony przez ks. Proboszcza 
Jana Przytockiego i ks. Tadeusza Masnego dochodzi do obecnej ul. 

Kwiatowej.

(archiwum rodzinne Wandy Matogi)
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Szanowni Czytelnicy

hoæ jeszcze nie tak dawno grzaliœmy siê w letnim s³oñcu Cnieub³aganie nadesz³a jesieñ, a z ni¹ ni¿sze temperatury, 
brak s³oñca i deszczowe dni. Dla nas wa¿ne jest aby szybko 
zaadaptowaæ siê do kolejnej pory roku. Niezwykle wa¿ne 
bêdzie dostosowanie w rozs¹dny sposób naszej garderoby do 

zmiennej pogody, ale tak¿e rozpoczêcie suplementacji 
witamin¹ D3 jeœli nie kontynuowaliœmy terapii latem. Czêsto 
zdarza siê, ¿e Pacjenci przypominaj¹ sobie o tym przy okazji 
wizyty z powodu pierwszej w „sezonie” infekcji. Aby 
zwiêkszyæ swoj¹ odpornoœæ mo¿emy tak¿e skorzystaæ z 
corocznych szczepieñ przeciwko grypie oraz Covid-19. 
Aktualnie wiêkszoœæ ze szczepionych w naszej przychodni 

Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ  
- co mo¿emy zrobiæ by zadbaæ o swoje zdrowie

Sieprawskie przychodnie

Ze starego albumu

Fotografia wykonana ok. 1950r. Ró¿a ró¿añcowa panien z £ysej Góry I i II.

Stoj¹ od lewej: Weronika Tylek, Janina Marek, Cecylia Tylek, Helena Marek, Maria Zem³a, Monika Zem³a, Adela 
Raczek, Janina Dyrda, Antonina So³tys, Helena Dyrda.

W œrodkowym rzêdzie od lewej: Helena Pietrzyk, Irena Dobosz, Anna Bujas.
W dolnym rzêdzie od lewej: El¿bieta Dobosz, Anna Dobosz, Maria Dobosz. 

W opisie podano nazwiska panieñskie.

Z albumu rodzinnego p. Stanis³awa Konarskiego,(stoi czwarta od lewej Mama p. Staszka)
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Drodzy Pacjenci, Szanowni Czytelnicy,

 najnowszym artykule chcemy przekazaæ Wam garœæ Wnajnowszych informacji w zakresie mo¿liwoœci 
dbania o siebie w sezonie jesienno - zimowym poprzez 
szczepienia np. przeciwko COVID, jak równie¿ poprzez 
odpowiednie od¿ywianie.
Szczepienia przeciw COVID

Dla chêtnych powy¿ej 5 roku ¿ycia w dalszym ci¹gu 
prowadzimy bezp³atne szczepienia przeciwko COVID - 
zarówno dla osób rozpoczynaj¹cych swój cykl szczepieñ, jak 
i dla osób, które chc¹ przyj¹æ dawki przypominaj¹ce. Nadal 
zachêcamy do aktywowania swojej odpornoœci przeciwko 
COVID!
Bezp³atne portale: Diety NFZ i Centrum Dietetyczne 
Online

Zachêcamy do korzystania ze stworzonego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia portalu https://diety.nfz.gov.pl, 
na którym mo¿na stworzyæ plan ¿ywieniowy dla siebie lub 
dla ca³ej rodziny dobieraj¹c odpowiedni¹ kalorycznoœæ oraz 
rodzaj preferowanych posi³ków. Mo¿liwe jest takie 
ustawienie programu, aby dla wszystkich cz³onków rodziny 
przygotowaæ ten sam posi³ek. Po przygotowaniu planu 
¿ywieniowego mo¿na wygenerowaæ listê zakupów, która 
usprawni zakupy w sklepie.

Plany ¿ywieniowe przygotowane s¹ przez 
specjalistów, dlatego mo¿na im zaufaæ, a celem 
przygotowywanych diet jest poprawa zdrowia, 
samopoczucia i wygl¹du. Dostêpne s¹ równie¿ pogl¹dowe 
plany ¿ywieniowe. Takie wskazówki ¿ywieniowe mog¹ byæ 
równie¿ dobr¹ inspiracj¹ dla urozmaicenia dotychczasowej 
diety.

W portalu udostêpnione s¹ równie¿ ró¿nego rodzaju 
materia³y profilaktyczne np. ebooki z kuchennymi 

inspiracjami na ka¿d¹ porê roku, oraz filmy edukacyjne; a 
tak¿e materia³y terapeutyczne np. ebooki z informacjami o 
leczeniu i ³agodzeniu objawów oraz jakie przyj¹æ strategie 
¿ywieniowe wraz z konkretnymi przepisami w przypadku 
popularnych dolegliwoœciach i schorzeñ takich jak tr¹dzik 
czy zespó³ jelita nadwra¿liwego (IBS).

Je¿eli chcielibyœcie natomiast skorzystaæ z 
bezpoœredniej konsultacji z dietetykiem, psychodietetykiem, 
specjalist¹ ds. aktywnoœci fizycznej mo¿liwy jest kontakt z 
Narodowym Centrum Edukacji ¯ywieniowej, który 
prowadzi Centrum Dietetyczne Online, gdzie mo¿na 
zasiêgn¹æ porady specjalisty online:
(Https://ncez.pzh.gov.pl/poradnia/).

Centrum obejmuje d³ugofalow¹ opiek¹, a na ka¿dym 
spotkaniu ze specjalist¹ mo¿na zasiêgn¹æ profesjonalnej 
porady oraz omawiaæ swoje trudnoœci oraz osi¹gniêcia. 
Przekazane przez specjalistów zalecenia mog¹ wspomóc 
leczenie, poniewa¿ to co jesz ma wp³yw na Twoje zdrowie.

W portalu znajduje siê równie¿ szereg informacji i 
materia³ów na temat ¿ywienia, aktywnoœci fizycznej czy 
odchudzania. Mo¿na skorzystaæ równie¿ ze wskazówek 
dedykowanych dla dzieci i m³odzie¿y, seniorów czy kobiet w 
ci¹¿y.
Pamiêtaj, ¿e zarówno dostêpne materia³y oraz konsultacje s¹ 
ca³kowicie bezp³atne.

Do zobaczenia w Oœrodku!

W imieniu Zespo³u - Karolina Bobrowska 
Zespó³ Oœrodka Zdrowia w Sieprawiu - tel. 12 274 60 30

Jak dbaæ o siebie w sezonie jesienno - zimowym ?

obserwacji oceniamy program jako przynosz¹cy wymierne 
korzyœci zdrowotne. Pozwala on wykryæ czynniki ryzyka, 
których wystêpowania Pacjenci czêsto nie podejrzewaj¹, a w 
kilku przypadkach mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e badania 
wykonane w tym programie pozwoli³y uratowaæ Pacjentowi 
zdrowie a nawet ¿ycie. Stara zasada lepiej zapobiegaæ ni¿ 
leczyæ jest nadal aktualna.

Na koniec chcielibyœmy przypomnieæ bardzo wa¿n¹ 
rzecz  - jeœli wybieraj¹ siê Pañstwo do przychodni NALE¯Y 
ZABRAÆ ZE SOB¥ MASECZKÊ ZAS£ANIAJ¥C¥ 
USTA I NOS. Wiemy, ¿e wszyscy chcielibyœmy zapomnieæ o 
takich œrodkach bezpieczeñstwa, ale bardzo prosimy o ich 
przestrzeganie. To przynosi bardzo dobry efekt redukcji 
ryzyka „z³apania czegoœ” w przychodni. Zdarza siê, ¿e osoby 
zg³aszaj¹ce siê do lekarza z katarem i kaszlem wchodz¹ do 
przychodni bez maski i w oczywisty sposób nara¿aj¹ na 
infekcjê nie tylko personel, ale tak¿e innych, tak¿e zdrowych 
Pacjentów, którzy przychodniê odwiedzaj¹ w tym samym 
czasie lub nawet póŸniej w ci¹gu dnia.

Wszystkim Czytelnikom niezmiennie 
¿yczymy dobrego zdrowia!

Centrum Medyczne Siepraw

osób przyjmuje dawkê przypominaj¹c¹ (pierwsz¹ lub 
drug¹). Przychodnia dysponuje preparatem u¿ywanym 
dotychczas którym nadal wykonywane s¹ szczepienia 
podstawowe (czyli u osób wczeœniej nie szczepionych), jak i 
now¹ wersj¹ szczepionki dedykowan¹ dla wariantu 
Omikron. Tu jednak nale¿y podkreœliæ, ¿e „now¹ 
szczepionkê” w chwili obecnej mog¹ przyj¹æ tylko osoby, 
które s¹ ju¿ po podstawowym cyklu szczepienia. Po trzech 
latach pandemii mo¿na powiedzieæ, ¿e Covid-19 zostanie ju¿ 
z nami na sta³e, ale nie wiadomo jeszcze, czy konieczne bêd¹ 
coroczne szczepienia tak jak w przypadku grypy. To poka¿e 
prawdopodobnie przysz³y rok. Szczepionki na grypê i 
Covid-19 mo¿na przyj¹æ podczas jednej wizyty lub 
rozdzieliæ je dowolnym odstêpem czasowym. Poza 
szczepieniami corocznymi przypominamy o szczepieniach 
na Meningokoki i Pneumokoki  - te szczególnie polecamy 
uwadze seniorów, poniewa¿ ta grupa wiekowa jest niestety 
nara¿ona na wyst¹pienie infekcji o ciê¿kim przebiegu, a 
czêsto nie jest zaszczepiona z prostej przyczyny braku 
szczepionki w latach ich dzieciñstwa i m³odoœci.

Przypominamy, ¿e Centrum Medyczne Siepraw ca³y 
czas aktywnie prowadzi program Profilaktyka 40+ dla 
wszystkich ubezpieczonych chêtnych bez wzglêdu na to czy 
s¹ zdeklarowani do naszej przychodni czy nie. Program na 
chwilê obecn¹ bêdzie prowadzony do koñca 2022 roku wiêc 
jest jeszcze czas aby sprawdziæ stan zdrowia. Z w³asnej 
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Sport w gminie
Jordan-Sum Zakliczyn na pó³metku rozgrywek

eniorska dru¿yna Jordana po rozegranych 7 meczach w SIII lidze okrêgowej Kraków zajmuje 12 miejsce w tabeli 
z dorobkiem 4 pkt. Na ten wynik z³o¿y³o siê 1 zwyciêstwo, 
jeden remis i 5 pora¿ek, Bilans bramkowy to 22 gole zdobyte 
i 24 stracone. Rundê zespó³ rozpocz¹³ seri¹ 5 pora¿ek: 
kolejno z Pasternikiem Ochojno 2:1; Wróblowiank¹ 
Wróblowice 1:3: LKS Œledziejowice 8:1; Puszcza 
Niepo³omice 2:4; Górnikiem Wieliczka 5:1. W 6 kolejce, u 
siebie zakliczynianie wygrali z Nadwiœlank¹ Nowe Brzesko 
14:0; wykorzystuj¹c s³aboœæ kadrow¹ goœci. Jako 
ciekawostkê mo¿na podaæ, ¿e zawodnik zwyciêskiej 
dru¿yny Mi³osz Sórówka ustrzeli³ 2x hartricka, dok³adaj¹c 
do tego 1 gola-czyli 7 bramek strzelonych w jednym meczu. 
Cenny remis - 2:2 Jordan uzyska³ na wyjeŸdzie, w nastêpnej 
kolejce ze Zrywem Szarów. S³absze wyniki I dru¿yny 
spowodowane s¹ brakami kadrowymi - kontuzje 
podstawowych zawodników i nieudane próby pozyskania 
nowych zawodników z zewn¹trz. Przed zespo³em jest walka 

o punkty, maj¹ca na celu utrzymanie siê w tej klasie 
rozgrywek.

Juniorzy w I lidze okrêgowej Myœlenice, po 
rozegranych 3 meczach zajmuj¹ 4 miejsce w tabeli z 
dorobkiem 4 pkt. Rozegrali dotychczas spotkania z: LKS 
Rudnik- remis 2:2; Stawem Polanka - zwyciêstwo 3:1; 
Hejna³em Krzyszkowice - pora¿ka 2:1.

Trampkarze I liga Myœlenice zajmuj¹ obecnie po 6 
przegranych meczach 7 miejsce w tabeli, ich dorobek 
bramkowy to 3 bramki strzelone i 54 stracone.

M³odzicy ponieœli w meczach rozegranych 4 pora¿ki 
- ich zdobycz bramkowa to 4 gole strzelone i 19 straconych.

Tradycyjnie pi³karzom z Zakliczyna ¿yczymy wielu 
sportowych sukcesów.

 /Wies³aw Œwiech/

towarzyszenie Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej w ramach akcji „Ocalmy dla potomnych”, przeprowadzi kwestê  w dniu 1 Slistopada 2022. Puszki bêd¹ siê znajdowaæ przy wejœciach na cmentarz. Zebrane fundusze pozwol¹ uratowaæ kolejny 
zabytkowy pomnik. W kweœcie wespr¹ nas uczniowie Szko³y Podstawowej w Sieprawiu oraz Parafia Siepraw.
Prosimy o wsparcie naszej akcji.

/Piotr Nowak 
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej/

Kwesta w Sieprawiu

Z ¿ycia stowarzyszeñ
Odwiedziny przyjació³ z Wieliczki

 dniu 29 lipca Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi WSieprawskiej mia³o zaszczyt goœciæ w naszej Gminie 
14 osobow¹ grupê przesympatycznych cz³onków Stowarzy-
szenia „Klub Przyjació³ Wieliczki'. W tym dniu wznowiliœ-
my relacje, które trwa³y ju¿ przez kilka lat. Goœcie z 
Wieliczki, którzy przybyli do nas zostali przywitani przez 
cz³onków stowarzyszenia, nastêpnie wspólnie pokonali trasê 
turystyczn¹ biegn¹c¹ od Studzienki B³ogos³awionej Anieli 
Salawy przez koœció³ek Œw. Marcinka do Sanktuarium w 
Sieprawiu. Nastêpnie zwiedzili Stary Koœció³ oraz halê 
widowiskowo sportow¹. Wspólnie spêdzony czas pozwoli³ 
przedyskutowaæ bie¿¹ce sprawy naszych stowarzyszeñ oraz 
omówiæ dalsz¹ wspó³pracê.

/Piotr Nowak
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia 
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej
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