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· „Rodzina Bogiem silna, staje siê si³¹ cz³owieka i ca³ego narodu.”

· „Nie ma wiêkszego bogactwa w narodzie nad œwiat³ych obywateli.”

· „Prawo do ¿ycia nie jest tylko kwestiê œwiatopogl¹du, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem 
cz³owieka.”

· „Cz³owiek jest wolny. Cz³owiek jest wolny tak¿e, ¿eby mówiæ nieprawdê. Ale nie jest naprawdê wolny, 
je¿eli nie mówi prawdy. Chrystus mówi: Prawda was wyzwoli. ¯ycie ludzkie jest wiêc d¹¿eniem do 
wolnoœci przez prawdê. To jest bardzo wa¿ne w epoce, któr¹ prze¿ywamy. Bo zach³ystujemy siê wolnoœci¹, 
wolnoœci¹ s³owa i ró¿nymi innymi wolnoœciami, które z tym siê wi¹¿¹. Zach³ystujemy siê t¹ wolnoœci¹, 
której przedtem nam odmawiano, tak jak zreszt¹ i wolnoœci religijnej. Ale równoczeœnie zapominamy o tym 
wymiarze podstawowym, ¿e nie ma prawdziwej wolnoœci bez prawdy.” 

 setn¹ rocznicê urodzin œw. Jana Paw³a WII, wspominamy najwiêkszego w 
dziejach naszej Ojczyzny Papie¿a prze³omów 
dziejowych, Papie¿a rodziny, Papie¿a Mi³o-
sierdzia. Inspirujemy siê jego nauczaniem i 
œwiadectwem ¿ycia.

· „Potrzeba nieustannej odnowy umy-
s³ów i serc, aby przepe³nia³a je mi³oœæ i 
sprawiedliwoœæ, uczciwoœæ i ofiar-
noœæ, szacunek dla innych i troska o 
dobro wspólne, szczególnie o to dobro, 
jakim jest wolna Ojczyzna.”

· „Historia uczy, ¿e demokracja bez 
wartoœci ³atwo przemienia siê w jawny 
lub zakamuflowany totalitaryzm.”

· „Cz³owiek jest wielki nie przez to co 
posiada, lecz przez to kim jest, nie 
przez to co ma, lecz przez to czym, 
dzieli siê z innymi.” 

· „Wypaczone pojêcia wolnoœci, rozu-
mianej jako niczym nieograniczona 
samowola, nadal zagra¿aj¹ demokracji 
i wolnym spo³eczeñ-stwom.”
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Œwiety Jan Pawe³ II przed obrazem b³. Anieli Salawy 13.08.1991r. 
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II przy grobowcu z relikwiami b³. Anieli Salawy w bazylice ojców franciszkanów, kiedy to 
poœwiêci³ obraz b³ogos³awionej, przeznaczony do koœcio³a w Sieprawiu. Wczeœniej na krakowskim rynku przed 
udzieleniem b³ogos³awieñstwa Ojciec Œwiêty powiedzia³: “Jest to dla mnie ogromna radoœæ, ¿e mog³em dzisiaj w 
Krakowie wynieœæ do chwa³y b³ogos³awionych Anielê Salawê. Ile razy modli³em sie przy jej relikwiach, jak g³êboko 
zapad³y mi w pamiêæ, w serce te s³ow: 
“Panie! ¯yjê bo karzesz, umrê, kiedy zechcesz, zbaw mnie, bo mo¿esz””.

18.05.20202 - w miejscu refleksji i modlitwy samorz¹d sieprawski w 
imieniu spo³ecznoœci gminnej sk³ada wi¹zankê kwiatów dla uczczenia 

100 rocznicy urodzin œw. Jana Paw³a II.

Fragmenty Homilii Kardyna³a Karola Wojty³y 
- przypomnienie dla wspó³czesnych i dla 
refleksji przysz³ych pokoleñ. Z fundacji 

Kustosza Sanktuarium b³. Anieli Salawy, ks. 
proboszcza Piotra Kluski. 
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Inwentaryzacja budynków pokrytych wyrobami azbestowymi
 Gminie Siepraw w okresie od maja do paŸdziernika Wbie¿¹cego roku bêdzie wykonywana inwentaryzacja 

wyrobów azbestowych. Inwentaryzacja bêdzie prowadzona 
przez pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
w ramach realizacji porozumienia zawartego przez Gminê 
Siepraw z Ministerstwem Rozwoju. W ramach porozumienia 
gmina otrzyma³a œrodki finansowe pokrywaj¹ce 80% 
wartoœci inwentaryzacji eternitu znajduj¹cego siê na dachach 
budynków mieszkalnych i gospodarczych na obszarze ca³ej 
gminy. Obowi¹zek przeprowadzenia inwentaryzacji wynika 
z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu przewidzianego 
na lata 2009-2032. Zebrane dane zostan¹ wprowadzone do 
Ogólnopolskiej Bazy Azbestowej.

Prosimy mieszkañców o wspó³pracê z ankieterami 
PAN, którzy pracuj¹ na zlecenie gminy w terenie.

/ UG Siepraw/
Fot. Pixabay

  

Œci¹ga z segregacji. 
Czêœæ 3 - odpady BIO, nietypowe oraz niebezpieczne

 ostatniej czêœci naszego krótkiego przewodnika po Wsegregacji odpadów przyjrzyjmy siê bli¿ej  tym 
wszystkim odpadom, które nie mieszcz¹ siê w ¿adnej z 
omawianych wczeœniej kategorii (czyli: odpady zmieszane, 
tworzywa sztuczne i metale, papier oraz szk³o). 

Du¿a grup¹ odpadów, które powstaj¹ w ka¿dym 
domu, s¹ odpady biodegradowalne - skrótowo nazywane 
czêsto odpadami BIO lub zielonymi. Na wstêpie muszê siê 
pokajaæ i przyznaæ do w³asnych b³êdów na tym polu: kiedyœ, 
dawno temu, ¿y³am w b³êdnym przekonaniu, ¿e do 
br¹zowego pojemnika powinny trafiaæ wszelkie resztki 
¿ywnoœci, w tym np. koœci, resztki miêsa czy zupa, która siê 
zepsu³a. Kiedy poczyta³am na temat kompostowania 
przemys³owego trochê wiêcej, zrozumia³am, ¿e robi³am Ÿle. 
W rzeczywistoœci w Polsce do odpadów BIO nie mo¿emy 
zaliczaæ resztek odzwierzêcych, poniewa¿ nie ma biogazo-
wni, które mog³yby zagospodarowaæ takie odpady. Ponadto 
krajowe przepisy sanitarne nie dopuszczaj¹ w produkcie 
recyklingu bioodpadów (czyli kompoœcie lub humusie) 
czêœci odzwierzêcych, czyli nabia³u, koœci, bia³ka, miêsa, 
t³uszczów. Dlatego te¿ resztki nabia³u, miêsa, wêdlin, koœci i 
skóry (jeœli ju¿ musimy je wyrzuciæ) powinny trafiæ do 
pojemnika na odpady zmieszane. 
Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy g³ównie:
ü Ró¿nego rodzaju obierki po owocach i warzywach
ü Fusy z kawy i herbaty (zalecam wyrzucanie samych 
fusów, bez torebek - te niestety czêsto s¹ wykonane z 
tworzywa sztucznego, a zawieszka po³¹czona jest z 
woreczkiem metalowym zszywaczem)
ü Skorupki po jajkach 
û Uwaga: jeœli musimy wyrzuciæ ca³e jajka, surowe czy 
gotowane, to powinny one trafiæ do odpadów zmieszanych
û Do odpadów BIO nie nale¿y te¿ wyrzucaæ odchodów 
zwierz¹t, w tym ¿wirków z kocich kuwet

Odpady BIO najlepiej wyrzucaæ luzem lub w 
papierowych torebkach, bez ¿adnych plastikowych worków 
czy siatek, które - jak wiadomo - same w sobie odpadem 

biodegradowalnym nie s¹ i siê nie roz³o¿¹. Nasze odpady 
trafiaj¹ do kompostowni, gdzie z czasem zmieniaj¹ siê w 
kompost i humus, które potem trafiaj¹ do sprzeda¿y. Warto 
za³o¿yæ, w miarê mo¿liwoœci, choæby ma³y kompostownik 
ko³o domu - mamy to szczêœcie, ¿e mieszkaj¹c na wsi 
mo¿emy stosunkowo ³atwo zorganizowaæ sobie w³asn¹ 
„produkcjê kompostu”. Dobrze jest z tej opcji korzystaæ, a do 
pojemników na odpady BIO wrzucaæ tylko nadmiar 
niewykorzystanych zielonych resztek.
UWAGA: do br¹zowego pojemnika na odpady biodegrado-
walne nie powinny trafiaæ w du¿ych iloœciach pozosta³oœci 
po pracach ogrodowych, czyli np. skoszona trawa, œciête 
ga³êzie czy zgrabione liœcie. Jeœli nie jesteœmy w stanie 
zagospodarowaæ ich na w³asn¹ rêkê, to mo¿emy oddaæ je 
podczas zbiórek odpadów zielonych organizo-wanych przez 
nasz¹ Gminê odrêbnie w sezonie wiosenno-letnim.

Fot. Pixabay
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A co zrobiæ z wszystkim tym, co nie mieœci siê w 
¿adnej znanej nam kategorii odpadów? Wiêkszoœæ z nas ma 
w domach zu¿yte baterie, ¿arówki i œwietlówki, zepsuty 
sprzêt AGD, przeterminowane leki, a tak¿e resztki: œrodki 
ochrony roœlin i ich opakowania, rozpuszczalniki, stare 
akumulatory, odczynniki chemiczne, opakowania po 
aerozolach, farby, termometry, œrodki ochrony drewna, 
tusze, kleje, ¿ywice, detergenty zawieraj¹ce substancje 
niebezpieczne, zu¿yte opony. Uff - lista jest d³uga, a warto 
wiedzieæ, ¿e wiêkszoœæ z wymienionych tu substancji czy 
resztek to odpady niebezpieczne powstaj¹ce w gospodar-
stwach domowych i jako takie powinny trafiaæ do 
specjalnych punktów zbiórki odpadów. Taki punkt 
znajdziemy w ka¿dej gminie - chodzi o PSZOK, czyli Punkt 
Selektywnej Zbiórki odpadów; w naszej Gminie mieœci siê 

on w Sieprawiu, przy ul. Lipowej 42. Ka¿dy PSZOK to 
miejsce, w którym mieszkañcy mog¹ bezp³atnie zostawiæ 
odpady nietypowe i „problematyczne”, zebrane w sposób 
selektywny, których nie mo¿na wyrzuciæ do tradycyjnych 
pojemników. Najlepsz¹ metod¹ jest gromadzenie wiêkszej 
iloœci takich nietypowych odpadów i wywo¿enie ich do 
PSZOK-u raz na jakiœ czas, posegregowanych odpowiednio 
(np. osobno ¿arówki, baterie, puszki po farbach). Korzystaj-
my z tej mo¿liwoœci i nie wyrzucajmy odpadów nietypowych 
czy niebezpiecznych w sposób niew³aœciwy - do odpadów 
zmieszanych czy, co gorsza, do pobliskiego lasu, rowu czy 
nad rzekê. 

/Patrycja Langer

Zakup sprzêtu z projektu Zdalna Szko³a oraz Zdalna Szko³a +
mina Siepraw w ramach projektu „Zdalna Szko³a” Gpozyska³a grant w wysokoœci 70 000 z³ na zakup 

sprzêtu dla uczniów. 
Projekt jest odpowiedzi¹ na obecn¹ sytuacjê szkol-

nictwa, zwi¹zan¹ z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypos-
politej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zaka¿e-
niami koronawirusem. Laptopy umo¿liwi¹ dzieciom, które 
nie mia³y dotychczas takich mo¿liwoœci, kontynuowanie 
realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. 
Za otrzymane œrodki zosta³y zakupione 52 laptopy z 
oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania. W 
przysz³oœci laptopy bêd¹ przeznaczone do wykorzystania w 
pracowniach informatycznych poszczegól-nych  szkó³. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej nr I „Powszechny dostêp do szybkiego 
Internetu” dzia³ania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych 
ró¿nic w mo¿liwoœci dostêpu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowoœciach” gdzie zawiera siê 
projekt grantowy pn.: Zdalna Szko³a - wsparcie Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w systemie kszta³cenia zdalnego w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzia³anie jest finansowane ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
„Zdalna Szko³a Plus” to kolejny projekt wsparcia dla 
samorz¹dów na zakup wyposa¿enia s³u¿¹cego do zdalnej 
nauki. Jego uruchomienie by³o mo¿liwe dziêki zatwier-
dzeniu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

zmian w Szczegó³owym Opisie Osi Priorytetowych dla 
programu Polska Cyfrowa.

„Zdalna Szko³a Plus” jest kontynuacj¹ poprzedniego 
wsparcia. Tym razem dofinansowanie zosta³o skierowane na 
zakup sprzêtu dla szkó³ i u¿yczenie go najbardziej 
potrzebuj¹cym uczniom z wielodzietnych rodzin, licz¹cych 
co najmniej troje dzieci. Sprzêt trafi równie¿ do nauczycieli. 
Gmina Siepraw w ramach tego projektu otrzyma³a grant w 
wysokoœci 75 000 z³.

/Jolanta Trzaska/

Fot. Pixabay

Pytania do Wójta Gminy
Red. Zacznijmy od spraw, którymi jeszcze dziœ wszyscy 
¿yjemy, od epidemii, która trwa wg lekarzy w dalszym ci¹gu, 
gdzieœ siê czai. Jak te ostatnie miesi¹ce z Pana perspektywy  
wygl¹da³y?                 
Wójt: W naszej gminie na COVID-19 zachorowa³y 4 osoby, 
w tym jedna osoba przebywa³a w szpitalu, a pozosta³e trzy 
przeby³y zaka¿enie w domu. Na kwarantannie przebywa³o w 
ró¿nym czasie  ponad trzydzieœci osób. Na dzieñ dzisiejszy 
wszystkie osoby zaka¿one s¹ ju¿ ozdrowieñcami, s¹ zdrowe. 
Chcia³bym tu podziêkowaæ naszym Mieszkañcom za 
zachowanie w czasie epidemii, przestrzeganie wszystkich 
zaleceñ rz¹du i sanepidu oraz s¹siadom chorych, którzy, nie 
tak jak to bywa³o w ró¿nych miejscach Polski, zachowywali 

siê naprawdê wspaniale, nie tylko nie stygmatyzowali 
chorych, a pomagali w ró¿nych sprawach, miêdzy innym w 
robieniu zakupów. Urz¹d Gminy w Sieprawiu w 
przeciwieñstwie do wielu instytucji i urzêdów od po³owy 
kwietnia przyjmuje interesantów tak jak przed epidemi¹, 
dodatkowo USC tak¿e osoby z innych gmin, które znacznie  
ograniczy³y dostêp do miejscowego urzêdu. W naszym 
urzêdzie stanowiska pracowników zosta³y odgrodzone od 
klientów p³ytami z pleksi, wprowadzono procedurê 
odka¿ania r¹k i zak³adania rêkawiczek.  Mierzyliœmy te¿ 
temperaturê pracownikom i mieszkañcom, którzy, aby 
za³atwiæ sw¹ sprawê musieli wejœæ do budynku. Mam 
nadziejê, ¿e w dalszym ci¹gu wszyscy zachowywaæ 
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bêdziemy siê rozs¹dnie, nosiæ maseczki w sklepach, 
urzêdach, œrodkach komunikacji, w koœcio³ach, myæ i 
odka¿aæ rêce.
Red. Czas epidemii przyniós³ k³opoty ekonomiczne dla firm i 
ludzi. Jak to wp³ywa na finanse gminy?  
Wójt: O trudnej sytuacji bud¿etu gminy mówi³em ju¿ 3 
miesi¹ce temu, co zwi¹zane by³o ze znacznym ogranicze-
niem dochodów gminy i tak jest nadal, w przypadku 
udzia³ów w podatku PIT spadek wynosi  ponad 40% w 
stosunku do roku poprzedniego. Sytuacjê spadku dochodów 
gminy na pewno pog³êbi³y ograniczenia w gospodarce w 
zwi¹zku pandemi¹, ale tak¿e wczeœniejsze wprowadzone 
przez rz¹d ulgi podatkowe dla osób do 26 roku ¿ycia i ulgi  w 
rozliczeniach podatków mieszkañców zwi¹zane z termomo-
dernizacj¹ budynków i odnawialnymi Ÿród³ami energii. 
Zmniejszenie wp³ywów bud¿etowych spowodowa³o 
wstrzymanie prawie wszystkich inwestycji , które nie by³y 
jeszcze rozpoczête oraz tych dla których nie mamy 
zapewnionego zewnêtrznego Ÿród³a dofinansowania. 
Szukamy wszelkich oszczêdnoœci, ograniczamy zatrudnie-
nie w Urzêdzie Gminy i Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³e-
cznej, Zosta³y te¿ ograniczone umowy zlecenia w Gminnym 
Oœrodku Kultury. Musimy te¿ zmniejszyæ dofinasowanie 
szkó³ z bud¿etu gminy, a to od lat by³a najwiêksza pozycja 
wydatkowa, wiêc szukamy oszczêdnoœci w szko³ach m.in. 
poprzez organizacjê, zwiêkszenie liczebnoœci klas. Wszyst-
kie te proponowane ograniczenia wydatków nie zrekompen-
suj¹ utraconych dochodów gminy. Pojawi³y siê nam tak¿e 
nowe wydatki, Gmina  musia³a zakupiæ œrodki ochrony 
osobistej  dla mieszkañców i pracowników jednostek gminy.
Red. Jak wygl¹daj¹ sprawy inwestycji w S³onecznym Parku, 
które ci¹gle by³y kontynuowane?
Wójt: Ca³y czas trwa³y i zosta³y zakoñczone prace przy 
budowie œcie¿ek w ramach projektu  zagospodarowania 
terenów w centrum Sieprawia dla celów rekreacyjnych. 
Trwa procedura odbioru prac, która jest wyd³u¿ona zwi¹zku 
z tym, ¿e czêœæ instytucji zawiesi³o odbiory na czas stanu 
epidemii. Oficjalne oddanie s³onecznego parku planujemy 
na koniec czerwca bie¿¹cego roku. W ramach projektu „Park 
S³oneczny w Sieprawiu - II etap” wybudowano: ponad 1400 
mb œcie¿ek pieszo - rowerowych, 3 k³adki nad potokiem 
Sieprawka, kopiec ziemny wraz z podœwietleniem, oœwietlo-
no œcie¿ki komunikacyjne oraz zamontowano ³awki i kosze 
na œmieci. Realizacja tego zakresu nie by³aby mo¿liwa bez 
dofinansowanie jakie Gmina pozyska³a na ten cel z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Ma³opolskiego na lata 2014-2020, w ramach „Zagospodaro-
wania rekreacyjnego i turystycznego otoczenia zbiorników 
wodnych”. Mo¿e warto przypomnieæ, ¿e koncepcjê 
zagospodarowania centrum Sieprawia wykona³o w 2002 
roku  Biuro Architektoniczne Wizja pod kierunkiem pana 
prof. Stanis³awa Deñko. Koncepcja przewidywa³a zagospo-
darowanie centrum Sieprawia przez stworzenie dwóch osi, 
które krzy¿owa³yby siê w pobli¿u koœció³ka œw. Marcina. 
Jedna rekreacyjna, która swój pocz¹tek ma mieæ przy 
stadionie LKS Karpaty a koñczyæ siê przy koœciele œw. 
Marcina i druga pielgrzymkowa swój pocz¹tek ma pomiêdzy 
starym i nowym koœcio³em, a koñczy siê przy studzience b³. 
Anieli Salawy

Realizacja tej koncepcji zaczê³a siê od budowy 
boiska trawiastego do pi³ki no¿nej, które mia³o s³u¿yæ nowo 
powsta³emu gimnazjum i jako boisko rezerwowe dla klubu 

sportowego LKS Karpaty. Nastêpnie gmina wspólnie z 
parafi¹ zagospodarowa³a teren pomiêdzy koœcio³ami na 
parkingi i punkt informacji turystycznej korzystaj¹c z 
dofinansowania  z Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w ramach 
dzia³ania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego”.
Kolejnymi inwestycjami które wpisywa³y siê w oœ 
rekreacyjn¹ by³y:
- budowa kompleksu „ Orlik 2012”, który z kolei by³ 
finansowany po jednej trzeciej przez rz¹d , samorz¹d 
województwa, gminê
- budowa placu zabaw z programu rz¹dowego „ radosna 
szko³a”
- realizacja pierwszego etapu zagospodarowania trenów 
rekreacyjnych pod nazw¹ S³onecznego Parku zaprojektowa-
nego przez architekta Marcina Gondka, (który uczestniczy³ 
w tworzeniu koncepcji w biurze Wizja) w 2012 roku, który 
obejmowa³ budowê dwóch ogrodzonych i oœwietlonych 
kortów tenisowych, boiska do pi³ki pla¿owej, bie¿ni 
lekkoatletycznej ze skoczni¹ w dal, Gmina na ten zakres 
uzyska³a dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia³ania „Odnowa i 
rozwój wsi”.
- budowa domu kultury i biblioteki z dofinansowaniem z 
Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013.

Z kolei w 2013 roku na osi pielgrzymkowej powstaje 
przystanek turystyczny przy studzience b³. Anieli Salawy, 
który jest wspó³finansowany ze œrodków otrzymanych za 
poœrednictwem LGD Turystyczna Podkowa z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 
dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” dla 
operacji, które odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy 
w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”. W 2018 roku 
parafia buduje pomnik Jana Paw³a II i Anieli Salawy, a który 
w  koncepcji Biura Architektonicznego Wizja  lokalizowany 
by³ w pobli¿u wikarówki. Realizowany w ostatnim roku 
drugi etap budowy S³onecznego Parku integruje, ³¹czy 
obiekty powsta³e w poprzednim okresie, ale nie wyczerpuje 
w pe³ni koncepcji  powsta³ej w 2002 roku. Pragnê zachêciæ 
wszystkich mieszkañców naszej gminy do korzystania z 
aktywnego wypoczynku na terenie S³onecznego Parku, 
równoczeœnie proszê o szanowane naszego wspólnego 
mienia i dziêkuje wszystkim osobom, które na bie¿¹co 
reaguj¹ na wszystkie akty wandalizmu i zaœmiecania. To 
bardzo buduj¹ce, jeœli odbieramy konkretne zachowania 
œwiadcz¹ce o dba³oœci o nasze wspólne dobro.
Red. Jak wygl¹da sprawa rozbudowy szko³y w Zakliczynie?
Wójt:  Prace przy rozbudowie szko³y w Zakliczynie zosta³y 
zakoñczone i  po przerwie spowodowanej koronawirusem 
dzieci bêd¹ mog³y korzystaæ z nowych pomieszczeñ 
lekcyjnych. Przed nami jeszcze prace na poddaszu szko³y, 
które umo¿liwi¹ dalsze korzystanie z tych pomieszczeñ. 
Gmina jest te¿ na etapie prac geodezyjnych, które pozwol¹ 
na pozyskanie dzia³ki pod budowê przedszkola w 
Zakliczynie i to bêdzie najwa¿niejsza inwestycja w 
nastêpnych latach.
Red.  Czy bêd¹ kontynuowane prace na drogach?
Wójt: Tak. Jedne zosta³y zakoñczone inne siê rozpoczynaj¹. 
Zakoñczy³a siê modernizacja ulicy Górskiej wzd³u¿ której 
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powsta³ nowy  chodnik, zosta³a poszerzona jezdnia i 
wykonano te¿ now¹ nak³adkê asfaltow¹.  W czêœci 
modernizowanej ulicy zosta³o wymalowane oznakowanie 
poziome, które ma poprawiæ bezpieczeñstwo na drodze. 

Starostwo rozpoczê³o ju¿ prace modernizacji ulicy 
Lipowej w Sieprawiu. Zakres prac obejmuje przebudowê 
skrzy¿owania ulic Jana Paw³a II i Krakowskiej wraz z 
uzupe³nieniem chodników przy skrzy¿owaniu i przy firmie 
„Ciasteczka z Krakowa” oraz poszerzanie jezdni i po³o¿enie 
nowej nawierzchni. Projekt zmian prezentujemy w tym 
Biuletynie.
Gmina zaœ w najbli¿szym czasie rozpocznie prace na ulicy 
Zacisze polegaj¹ce na budowie chodnika na d³ugoœci 1,9 km 
drogi oraz poszerzeniu jezdni i po³o¿eniu nowej nak³adki 
asfaltowej. W ramach  modernizacji zostan¹ te¿ zmodernizo-
wane skrzy¿owania z drogami powiatowymi.  

Zarówno Starostwo jak i Gmina pozyska³y œrodki  z 
bud¿etu pañstwa w wysokoœci 50% kosztów przedsiêwziê-
cia na modernizacjê wy¿ej wymienionych dróg. Prace  
modernizacyjne tych ulic zgodnie z podpisanymi umowami 
powinny siê zakoñczyæ w bie¿¹cym roku.  

Chcê te¿ poinformowaæ, ¿e wspólnie z Gmin¹ 
Œwi¹tniki Górne podpisaliœmy z Powiatem Krakowskim 
porozumienie na wspó³finansowanie budowy chodnika przy 
ulicy Galicyjskiej na przysió³ku Za³yczanka. Na ten cel 
gmina Siepraw przeznaczy z bud¿etu gminy 250 tysiêcy 
z³otych przy ca³kowitym koszcie inwestycji 1 mln z³. 
Red. Pozostaje mi zapytaæ o projekt zagospodarowania 
rekreacyjnego zatoki zakliczyñskiej.
Wójt: Kolejny ju¿ przetarg na zagospodarowanie terenu 
wokó³ zbiornika dobczyckiego zosta³ uniewa¿niony. By³a to 
kolejna próba zlecenia wykonania zagospodarowania wokó³ 
zbiornika Dobczyckiego, ale kwoty oferowane w prze-
targach znacznie przekroczy³y mo¿liwoœci finansowe 
gminy. Na dzieñ dzisiejszy nie mamy mo¿liwoœci 
finansowych na przeprowadzenie tej inwestycji, poniewa¿ z 
bud¿etu gminy do dotacji z unii europejskiej wysokoœci 4,3 
mln z³otych musielibyœmy do³o¿yæ oko³o 3,5 miliona 
z³otych. Skierowaliœmy  proœbê do Urzêdu Marsza³kowskie-
go Województwa Ma³opolskiego o wyd³u¿enie o rok terminu 
zakoñczenia  tej inwestycji , co w przypadku zmiany sytuacji 
finansowej gminy w przysz³ym roku da³oby mo¿liwoœæ 
powrotu do realizacji projektu. 
Red. Na jakie sprawy chcia³by Wójt zwróciæ uwagê 
mieszkañców?
Wójt: Chcia³bym jeszcze raz wróciæ  do tematu œmieci, ten 
problem sta³ siê du¿ym wyzwaniem dla ka¿dego samorz¹du, 
co jest spowodowane b³êdami  legislacyjnymi  i brakiem  
reakcji rz¹du na wnioski samorz¹du o zmiany w prawie, 
które ograniczy³yby wzrost kosztów utylizacji œmieci. 
Ustawodawca zmieni³ tak przepisy, ¿e w najbli¿szym czasie 
bêdziemy musieli wprowadziæ dwukrotny wywóz odpadów 
zmieszanych w ci¹gu miesi¹ca,  co bêdzie rodzi³o nastêpnie 
koszty a ju¿ dop³acamy do  wywozu œmieci  prawie pó³ 
miliona z³otych z bud¿etu. Mo¿emy zaobserwowaæ te¿ 
znaczny wzrost iloœci  wywo¿onych odpadów, du¿o ponad to 
co by³o zaplanowane.

Szacujemy, ¿e w bie¿¹cym roku gmina bêdzie 
musia³a do³o¿yæ do systemu  utylizacji œmieci oko³o  460 tys. 
z³otych. Od pocz¹tku roku wszystkie œmieci s¹ wa¿one  i 
p³acimy za ka¿d¹ tonê wytworzonych odpadów. W naszym 
wspólnym interesie jest ograniczenie iloœci wytwarzanych 

odpadów i to jest mój apel do mieszkañców, bo od tego jest 
uzale¿niona nasza odp³atnoœæ w nastêpnych latach. 
Przypominam te¿ kolejny raz, ¿e w œmieciach komunalnych 
nie mog¹ znajdowaæ siê odpady, które powsta³y w 
dzia³alnoœci gospodarczej, nie wa¿ne czy to s¹ odpady 
zmieszane czy segregowane. Ka¿da dzia³alnoœæ gospodarcza 
powinna mieæ spisan¹ niezale¿n¹ umowê z firm¹ utylizuj¹ca 
odpady. W innym wypadku koszty dzia³alnoœci firm 
przerzucane s¹ na naszych mieszkañców. Bêdziemy te¿ 
kontrolowaæ œmieci przywo¿one bezpoœrednio na PSZOK 
bo stwierdziliœmy, ¿e s¹ tam zwo¿one œmieci wytwarzane w 
dzia³alnoœciach gospodarczych  i oraz przez pracowników z 
firm  remontowych. Pracownicy gminy i firmy wywo¿¹cej 
odpady bêd¹ te¿ kontrolowaæ dok³adnie wystawiane przed 
dom lub przywo¿one na PSZOK i nie jest to z naszej strony 
¿adna szykana, to w trosce o to by nasi Mieszkañcy nie 
musieli zwiêkszaæ wydatków zwi¹zanych z utylizacja œmieci 
wytwarzanych w gospodarstwach domowych.
Red. Pozostaje mi jeszcze jedno. Pogratulowaæ z okazji 
œwiêta samorz¹dów, mam tu na myœli 30-lecie odnowionego 
samorz¹du. Jakie refleksje wzbudza ta rocznica?

Wójt: Faktycznie, na prze³omie maja i czerwca bie¿¹cego 
roku obchodziliœmy trzydziest¹ rocznicê odrodzonego 
samorz¹du gminnego. Jest to te¿ rocznica mojej pracy w 
samorz¹dzie sieprawskim. Z ogromnym sentymentem 
wracam do pierwszych lat samorz¹du, wspominam ogromne 
zaanga¿owanie radnych gminnych i znakomit¹ wspó³pracê 
miêdzy gminami województwa krakowskiego. Comiesiê-
czne spotkania u wojewody Tadeusza Piekarza, na których 
bywa³ pe³nomocnik rz¹du i  na bie¿¹co informowa³ nas o 
zmianach legislacyjnych i potencjalnych Ÿród³ach finanso-
wania inwestycji tak oczekiwanych we wszystkich gminach. 
Pamiêtam ogrom zadañ, które z dnia na dzieñ stanê³y przed 
naszym samorz¹dem. Szko³y w Czechówce i £yczance 
ogrzewane piecami kaflowymi, a ubikacje na zewn¹trz bez 
bie¿¹cej wody, brak prawie ca³ej infrastruktury poza 
rozpoczêt¹ przez komitety budow¹ sieci gazyfikacyjnej i 
rozpoczêt¹ budow¹ remizy OSP w Sieprawiu. W pierwszych 
latach dzia³alnoœci samorz¹du czuliœmy, i to trzeba 
podkreœliæ, du¿e zaanga¿owanie mieszkañców w dzia³ania 
gminy, to dziêki pomocy komitetów budowy by³a mo¿liwa 
szybka budowa sieci gazowej, wodoci¹gowej, telefonicznej i 
modernizacja sieci energetycznej.  Pierwsze dzia³ania gminy 
by³y skierowane na poprawê warunków nauki w naszych 
szko³ach Nale¿eliœmy do pierwszych gmin, które w 1991 
roku przejê³y zadanie prowadzenia szko³y od kuratorium. 
Pierwsz¹ wiêksz¹ inwestycj¹ w oœwiacie by³a budowa 
szko³y w Czechówce, której oddanie do u¿ytku nast¹pi³o w 
lutym 1994r. Najdro¿sz¹ inwestycj¹ realizowan¹ przez 
samorz¹d by³a budowa oczyszczalni i kanalizacji, któr¹ 
rozpoczêto w 1998r i która trwa do dnia dzisiejszego, a koszt 
tej inwestycji to ponad 30 mln z³otych  W 1995 r. 
przyst¹piono do budowy kot³owni gazowych i przebudowy 
dachów we wszystkich szko³ach. Przez pierwsze trzy 
kadencje samorz¹du organem wykonawczym by³ Zarz¹d 
Gminy na czele którego by³ wójt wybierany przez Radê 
Gminy. Od 2002 roku nie ma ju¿ zarz¹du gminy, a jego rolê 
pe³ni wójt wybierany przez ogó³ mieszkañców gminy. Przez 
pierwsze trzy kadencjê mo¿na by³o zaobserwowaæ du¿e 
wsparcie ze strony ówczesnych rz¹dów dla samorz¹du, a 
póŸniej by³o coraz gorzej, wydaje mi siê ¿e rz¹dz¹cy zaczêli 
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postrzegaæ samorz¹d nie jako partnera, ale jako konkurencjê. 
Zawsze w œwiadomoœci obywateli  notowania samorz¹du 
by³y wy¿sze, ponadto samorz¹d ceni³ sobie apolitycznoœæ, co 
nie by³o na rêkê rz¹dz¹cym. Do najtrudniejszych zadañ, z  
którymi musia³ siê zmierzyæ samorz¹d w ci¹gu tych 30 lat to 
dwukrotna reforma oœwiaty, która nios³a olbrzymie wydatki 
po stronie samorz¹du kosztem innych zadañ. Najwiêksz¹ 
satysfakcj¹ dla mnie by³o to, gdy rodzice dzieci z Zakliczyna, 
którzy walczyli o powstanie gimnazjum w swojej wsi, po 
paru latach dzia³alnoœci du¿ego gimnazjum w Sieprawiu 
stwierdzili, ¿e i  wójt i zarz¹d gminy mia³ racjê, gdy  broni³ 
pomys³u na  jedno du¿e gimnazjum.
Mo¿e z okazji 30 lat dzia³alnoœci samorz¹du warto 
przypomnieæ, co ten samorz¹d zrobi³, a zestawienie poka¿e 
jak kolosalny skok cywilizacyjny dokona³ siê w naszej 
gminie: 
- Budowa chodników na drogach gminnych i powiatowych - 
ok. 24 km (1990-2019 r.);
- Budowa i modernizacja dróg gminnych - ponad 30 km 
nak³adek asfaltowych (1990-2019 r.)
- Budowa sieci gazowej (ponad 100 km) wraz ze stacja 
rozdzielcz¹ (1990-1991 r.);
- Budowa sieci telefonicznej (1994 r.);
- Dokoñczenie budowy remizy OSP w Sieprawiu (1994 r.);
- Modernizacja sieci energetycznej - budowa kilku stacji 
transformatorowych (1994 -1995r);
- Budowa sieci wodoci¹gowej - ok. 150 km (1994 -1995 r.);
- Budowa Szko³y Podstawowej w Czechówce (1994 r.);
- Budowa sieci kanalizacyjnej -ponad 100 km (1998-2014 r.);
- Budowa oczyszczalni œcieków w Sieprawiu (2000 r.) oraz 
jej rozbudowa (2014 r.);
- Rozbudowa szko³y Podstawowej w Zakliczynie (2000 r.);
- Budowa boiska z trybunami w Sieprawiu (2002 r.);
- Budowa Gimnazjum w Sieprawiu (2002 r.);
- Wydzier¿awienie gruntów gminnych pod organizacjê stoku 
narciarskiego (2003 r.);
- Budowa parkingu wraz z punktem informacji turystycznej 
w Sieprawiu i modernizacja chodnika dla pieszych przy 
drodze powiatowej 18246 w Sieprawiu (2005-2006 r.);
- Budowa Hali widowiskowo - sportowej w Sieprawiu 
(2008 r.);
- Budowa kompleksu boisk sportowych - Orlik2012 
(2008 r.);
- Modernizacja boiska sportowego w Zakliczynie (2010 r.);

- Budowa Sali gimnastycznej w Czechówce (2010 r.);
- Rozbudowa Szko³y Podstawowej w £yczance - sala 
gimnastyczna, sto³ówka (2012 r.);
- Budowa Domu Kultury wraz z Bibliotek¹ (2012 r.);
- Budowa kompleksu rekreacyjnego „S³oneczny Park” w 
Sieprawiu - Etap I (2012 r.);
- Budowa œcie¿ek rowerowych MTB w Sieprawiu (2018 r.);
- Budowa Przedszkola w Sieprawiu (2018 r.);
- Budowa kompleksu rekreacyjnego „S³oneczny Park” w 
Sieprawiu - Etap II (2020 r.);
- Budowa i modernizacja oœwietlenia ulicznego - ponad 500 
punktów œwietlnych (1998-2019 r.)
- Modernizacja Oœrodka Zdrowia w Sieprawiu
(1996-2019 r.);
- Modernizacja Urzêdu Gminy w Sieprawiu (1995-2019 r.);
- Remont 9 kapliczek przydro¿nych (2005-2019 r.)
- Finansowanie i wspó³finansowanie zakupu samochodów 
po¿arniczych oraz sprzêtu po¿arniczego dla jednostek OSP 
Siepraw, £yczanka, Zakliczyn i Czechówka (2010-2019 r.)
- Organizacja ogólnopolskiego wydarzenia - „Warsztaty 
Gospel” (2006 r. - teraz)
- Organizacja biegu - „Sieprawska Pi¹tka” (2013 r. - teraz)
- Uczestnictwo Gminy w realizacji ogólnopolskiego Progra-
mu Rozwoju Instytucjonalnego (2004 r.);
- Uczestnictwo Gminy w programie doskonalenia jakoœci 
us³ug publicznych w urzêdach  Dolnego Œl¹ska i Ma³opolski 
z wykorzystaniem doœwiadczeñ Urzêdu Miasta w Dzier¿o-
niowie (2009r  - 2011)
- Uzyskanie przez Gminê Siepraw III miejsca w rankingu 
najlepszych gmin Ma³opolski   
   (2013 r.)

A mnie to pytanie uœwiadomi³o, ¿e dok³adnie 30 lat 
temu 22 czerwca 1990 r. z³o¿y³em pierwsze moje wójtowskie 
œlubowanie, to pierwsze najlepiej siê pamiêta. Jestem 
dumny, ¿e tak wiele razy Mieszkañcy obdarzali mnie swoim 
zaufaniem powierzaj¹c mi pe³nienie tej funkcji. Chcia³bym 
wierzyæ, ¿e przed samorz¹dem jest jeszcze wiele dobrego 
czasu.

                                         Rozmawia³a
Wanda Matoga

Szko³a uczy i nie tylko 
Koronawirus - jak  szko³a w Sieprawiu mierzy³a siê z kszta³ceniem na 

odleg³oœæ.  Zapiski dyrektora szko³y
16.03.2020 r. Formalnie  zamkniêto szko³y w zwi¹zku z 
pandemi¹.  
Pierwszy dzieñ bez mo¿liwoœci przyjœcia do szko³y na 
jakiekolwiek zajêcia. 
Wszyscy stanêli przed koniecznoœci¹ kszta³cenia na 
odleg³oœæ.
18 - 24.03.20 r.  Pocz¹tkowy chaos. Nikt nic nie wie , ale 
wszyscy siê staraj¹ sprostaæ sytuacji, ka¿dy na swój 
sposób.
Nauczyciele, od pocz¹tku poganiani komunikatami, ¿e maj¹ 
obowi¹zek zatroszczyæ siê o edukacjê uczniów na odleg³oœæ, 

staraj¹ siê ró¿nymi drogami dostarczyæ im materia³y 
edukacyjne. W rezultacie uczniowie s¹ zasypywani 
nadmiarem informacji, poleceñ i zadañ. 
Rodzice reaguj¹ ró¿nie: czêœæ próbuje wdro¿yæ dzieci do 
nauki w domu, czêœæ oprotestowuje dzia³ania nauczycieli, a 
czêœæ nie reaguje , pozostawiaj¹c sprawy swojemu biegowi.
Uczniowie w wiêkszoœci ciesz¹ siê z niespodziewanych 
wakacji.
Wszyscy walczymy z niedostatkiem sprzêtu, ró¿nicami w 
oprogramowaniu komputerów i kiepskim ³¹czem interneto-
wym w wielu domach.
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Na szczêœcie dostawca dziennika elektronicznego do naszej 
szko³y reaguje doœæ szybko. Pojawia siê nowa funkcja - 
zadania domowe, dziêki której jest mo¿liwe przesy³anie 
ró¿norodnych materia³ów miêdzy uczniami i nauczycielami. 
Zadania mog¹ byæ odes³ane wy³¹cznie z konta ucznia , a nie 
konta rodzica. Prawie dwa tygodnie zajmuje nam doprowa-
dzenie do uruchomienia wszystkich kont uczniów 
(dotychczas ich aktywnoœæ nie by³a potrzebna), ale robimy 
du¿y krok w wychodzeniu z chaosu komunikacyjnego.
25.03.20 r. Rozpoczynamy formalnie obowi¹zkowe 
kszta³cenie na odleg³oœæ.
Pojawiaj¹ siê wreszcie przepisy, które daj¹ podstawy prawne 
dzia³aniom nauczycieli.
Uczniów zaczyna obowi¹zywaæ codzienne podejmowanie 
aktywnoœci edukacyjnej w oparciu o materia³y dostarczone 
lub wskazane przez nauczycieli. Realizuj¹ treœci przedmio-
towe zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Oznacza to, ¿e 
codziennie musz¹ spêdziæ kilka godzin na nauce.
Sprawy organizacyjne spadaj¹ na barki rodziców, którzy i tak 
s¹ przyt³oczeni niecodzienn¹ i ci¹gle zmieniaj¹c¹ siê 
rzeczywistoœci¹. Graj¹ emocje. Wiele razy muszê t³umaczyæ, 
¿e  NIKT z nauczycieli nie podejmuje dzia³añ wymierzonych 
przeciwko uczniowi i jego rodzicowi. Na szczêœcie 
równolegle uruchamiaj¹ siê w ludziach ogromne pok³ady 
¿yczliwoœci, które pozwalaj¹ poradziæ sobie z najtrudniej-
szymi momentami.
Czêœæ uczniów radzi sobie œwietnie, czêœæ przeciêtnie, ale s¹ 
równie¿ tacy, którzy zupe³nie nie odnajduj¹ siê w tej formie 
kszta³cenia.
W tle nieustaj¹ce problemy techniczne.
30 - 31.03.20 r. Szukamy skutecznych sposobów 
komunikowania siê z uczniami. 
Stawiamy na opanowywanie stopniowo kolejnych narzêdzi 
wymiany informacji. Niestety, doœwiadczenia trzech dni 
obowi¹zkowego kszta³cenia na odleg³oœæ, poprzedzone  
jeszcze tygodniem  eksperymentalnych dzia³añ  nauczycieli, 
zanim odpowiednie rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie, 
pokazuj¹, ¿e bez zaanga¿owania rodziców polegniemy.
Z zalewu ofert wybieramy  bardzo sensownie dzia³aj¹c¹ 
platformê do nauki zdalnej google classroom. Wymaga doœæ 
d³ugiego procesu rejestracji szko³y, a póŸniej dostarczenia 
loginów i hase³ uczniom…
Bez wspó³pracy rodziców  i wychowawców klas ani rusz.
14.04.20 r. Lekcje online na bezpiecznej platformie.
Po wielkanocnej przerwie œwi¹tecznej ruszamy z zajêciami 
na szkolnej platformie google classroom, któr¹ uda³o siê 
uruchomiæ doœæ szybko… Mamy bezpieczne miejsce w sieci 
do pracy i  nauki. Zape³nia siê terminarz lekcjami online.
27.04.20 r. U¿yczamy uczniom pierwsze laptopy  do 

nauki zdalnej
Otrzymany przez szko³ê w ramach rz¹dowego programu 
sprzêt trafia do uczniów . Co prawda jest to zaledwie osiem 
sztuk na 410 uczniów ! Starczy tylko tam, gdzie najtrudniej. I 
tak nauczyciele i uczniowie od pocz¹tku pracuj¹ na 
prywatnym  sprzêcie. Ró¿nice w oprogramowaniu oprócz 
k³opotów ze sprawnym ³¹czem internetowym to ci¹gle 
najwa¿niejsze utrudnienia w komunikowaniu siê z uczniami 
. 
25.05.20 r. Ma³ymi krokami wracamy do szko³y
W szkole mog¹ siê pojawiaæ pierwsze niewielkie grupy 
uczniów z kl.1-3 - na zajêcia opiekuñczo-wychowawcze 
oraz klas 8 na konsultacje . Z klas 1-3 pojawi³o siê dwóch 
uczniów. Na konsultacje przysz³o 48 ósmoklasistów z 67 
chodz¹cych do naszej szko³y.
1.06.20 r. Klasyfikacja na odleg³oœæ
Uruchamiamy w szkole konsultacje dla uczniów klas 4-8. S¹ 
one adresowane przede wszystkim do uczniów , którzy 
pogubili siê w kszta³ceniu na odleg³oœæ i którzy potrzebuj¹ 
bezpoœredniego kontaktu z nauczycielem w celu wyjaœnie-
nia/poprawienia swojej sytuacji ocenowej z przedmiotu.
Przed nami przesuniêty na 16,17,18 czerwca egzamin 
ósmoklasisty, który odbêdzie siê w warunkach re¿imu 
sanitarnego.
Na zakoñczenie roku szkolnego po odbiór œwiadectw 
uczniowie jednak przyjd¹ do szko³y. Ma³ymi grupami i tylko 
na chwilê, ale jednak…
Z perspektywy tych doœwiadczeñ…
Czy kszta³cenie na odleg³oœæ mo¿na podsumowaæ 
pozytywnie? 
Na pewno ta forma edukacji kosztowa³a mnóstwo wysi³ku ze 
strony uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Wyrazy uznania dla rodziców, którzy swoim zaanga¿owa-
niem  i wsparciem tak naprawdê umo¿liwili to kszta³cenie na 
odleg³oœæ. Bez nich i uczniowie i nauczyciele byliby skazani 
na pora¿kê.
Na pewno tylko tam, gdzie uda³o siê uzyskaæ pe³ne 
zaanga¿owanie (naprawdê na najwy¿szych obrotach) 
Wszystkich Trzech Stron tego procesu, mo¿na mówiæ o 
pozytywnym efekcie tej formy kszta³cenia.
Na pewno nikt z nas dotychczas a¿ tak wyraŸnie nie mia³ 
okazji przekonaæ siê, jak trudny do zast¹pienia w procesie 
edukacji jest bezpoœredni kontakt nauczyciel - uczeñ.
Dlatego nikogo nie dziwi ju¿ s³yszane coraz czêœciej 
„CHCEMY WRÓCIÆ DO SZKO£Y”.

/El¿bieta Leœniak/

Nie taki diabe³ straszny…
 O zdalnej edukacji w Szkole Podstawowej w £yczance

12 marca 2020r. - ten dzieñ zaskoczy³ wszystkich 
bez wyj¹tku. Wówczas og³oszono zamkniêcie szkó³ 
spowodowane pandemi¹ koronawirusa. Od tamtej pory 
edukacja przenios³a siê do sieci. W³aœciwie z dnia na dzieñ 
wszyscy - uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy 
szkó³ - musieliœmy przyzwyczaiæ siê do nowej, bardzo 
trudnej rzeczywistoœci. Dziœ - z perspektywy czasu - 
mo¿emy dokonaæ ju¿ pewnego podsumowania ostatnich 
trzech miesiêcy. Jak zatem uda³o nam siê odnaleŸæ w nowej 

sytuacji?
Po pocz¹tkowym zaskoczeniu now¹ rzeczywis-

toœci¹, szybko zmobilizowaliœmy siê do dzia³ania i 
rozpoczêliœmy edukacjê zdaln¹. I tu pojawi³ siê problem - 
wyposa¿enie. Okaza³o siê, ¿e nie wszyscy uczniowie 
dysponuj¹ odpowiednim sprzêtem, nie wszyscy maj¹ 
równie¿ dostêp do Internetu. W przypadku rodzeñstwa, 
dodatkowym problemem okaza³ siê jeden wspólny 
komputer, co uniemo¿liwia³o uczestniczenie dzieci w 
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lekcjach, które odbywa³y siê   w jednoczeœnie w ró¿nych 
klasach. Inn¹ trudnoœci¹, jak¹ napotkaliœmy na drodze do 
skutecznej edukacji zdalnej, by³y przeci¹¿one serwery, które 
uniemo¿liwia³y prawid³owe funkcjonowanie dziennika 
elektronicznego oraz wielokrotnie zmusza³y nauczycieli do 
wysy³ania zadañ równie¿ w godzinach popo³udniowych i 
wieczornych, kiedy dostêp do sieci by³ nieco ³atwiejszy. Na 
szczêœcie trudnoœci te szybko uda³o siê pokonaæ, przede 
wszystkim dziêki pomocy ze strony organu prowadz¹cego, 
który zapewni³ laptopy dla potrzebuj¹cych uczniów, jak 
równie¿ dziêki wprowadzeniu - po konsultacjach - wspólnej 
dla ca³ej szko³y platformy GSuite, która pozwoli³a na zdaln¹ 
edukacjê ze wszystkich przedmiotów w jednym miejscu. Po 
jej uruchomieniu, w porozumieniu z Rodzicami ustaliliœmy 
tygodniowy harmonogram lekcji online uwzglêdniaj¹cy 
sugestie Rodziców, mo¿liwoœci uczniów oraz higienê pracy. 
Od tamtej pory uczniowie naszej szko³y oprócz otrzymywa-
nych zadañ wysy³anych przez czêœæ nauczycieli, bior¹ 
równie¿ udzia³ w lekcjach online. Takie rozwi¹zanie 
umo¿liwia nam ci¹g³y kontakt z naszymi podopiecznymi, 
pozwala reagowaæ na trudnoœci, które napotykaj¹ dzieci, a w 
przypadku k³opotów zwi¹zanych ze zrozumieniem materia-
³u - daje nam mo¿liwoœæ wyjaœnienia i rozwiania wszelkich 
w¹tpliwoœci ucznia.

Kiedy uczniowie i nauczyciele poch³oniêci byli 
zdaln¹ edukacj¹, obs³uga naszej szko³y pracowa³a pe³n¹ 
par¹, abyœmy po zakoñczeniu pandemii wrócili w jeszcze 
piêkniejsze mury naszej placówki. Wyremontowany zosta³ 
korytarz, a jego œciany nabra³y barw. Ponadto pracownicy 
obs³ugi zadbali równie¿ o nasze szkolne otoczenie, troszcz¹c 
siê o ogród. Mamy nadziejê, ¿e wkrótce bêdziemy mogli 
zobaczyæ na w³asne oczy efekty ich ciê¿kiej pracy.

Podsumowuj¹c, po pocz¹tkowych trudnoœciach 
wynikaj¹cych z koniecznoœci dostosowania siê do tej 
niecodziennej i trudnej dla wszystkich sytuacji, uda³o nam 
siê zorganizowaæ zdalne nauczanie, które jest korzystne dla 
naszych uczniów. A co na to sami zainteresowani? 
Zapytaliœmy naszych podopiecznych na ró¿nych etapach 
edukacji, co s¹dz¹ na temat zdalnej nauki w naszej szkole. A 
oto kilka ich wypowiedzi:

Wszyscy wiemy w jakiej jesteœmy obecnie sytuacji. Przez 
kwarantannê nawet uczniowie musz¹ pozostaæ w domu, a ¿e 
wci¹¿ musz¹ siê jakoœ uczyæ, powsta³o coœ takiego jak e-
nauczanie. Jaka jest wiêc opinia osoby najbardziej do tego 
zbli¿onej, czyli ucznia?
Wed³ug mnie nauczanie online jest w porz¹dku. Mo¿na 
pracowaæ z domu, a zajêcia s¹ prowadzone przez Internet, 
dziêki czemu mo¿na poczuæ siê jak na normalnej lekcji. Mimo 
utrudnieñ nauczyciele s³u¿¹ pomoc¹ i w ka¿dej chwili mo¿na 

„Gdy rozpoczêliœmy naukê zdaln¹, nauczyciele zadawali 
zadania przez dziennik i by³o to bardzo niewygodne, 
poniewa¿ nie umo¿liwia³ on wys³ania wykonanych zadañ, 
trzeba je by³o przesy³aæ mailowo. Teraz, gdy pracujemy na 
classroom, jest du¿o ³atwiej - wszystkie prace domowe s¹ w 
jednym miejscu. Bez problemu ³¹czymy siê przez Internet na 
lekcje online i praca jest zdecydowanie ³atwiejsza, gdy mamy 
mo¿liwoœæ szybkiego kontaktu z nauczycielem. Jestem 
zadowolona z obecnego sposobu nauki, jednak wola³abym 
wróciæ na zwyczajne lekcje do szko³y.”
Wiktoria Woœ, klasa 8

siê do nich zwróciæ z jakimœ pytaniem. Lekcji jest mniej ni¿ 
by³o podczas chodzenia do szko³y, a czêœæ materia³u trzeba 
przerobiæ samemu. Teraz na koniec roku jest to trudne, 
uczniowie chc¹ poprawiaæ oceny i jest du¿y problem, na 
szczêœcie mo¿na przyjœæ na konsultacje i ³atwo poprawiæ 
swoje oceny. 
Moim zdaniem nauczanie online jest ca³kiem dobre i 
wygodne, lecz nie jest to to samo co chodzenie do szko³y - 
spotkania z kolegami i kole¿ankami, widzenie siê twarz¹ w 
twarz z nauczycielami, wypady po szkole (szczególnie teraz w 
okresie przedwakacyjnym), wycieczki itp., tego wszystkiego 
teraz brakuje. Mimo wczesnego wstawania i du¿ej iloœci 
materia³u preferujê jednak chodzenie do normalnej szko³y 
zamiast e-nauczania.
Adela Iwanów, klasa 7

Wed³ug mnie zdalne nauczanie nie jest z³e. Na pocz¹tku by³ 
ma³y problem, aby w tym wszystkim siê odnaleŸæ, poniewa¿ 
ka¿dy przedmiot mieliœmy na innej platformie, innym 
komunikatorze. Sprawê u³atwi³o przeniesienie wszystkich 
przedmiotów na wspóln¹ platformê. Pod pewnymi 
wzglêdami zdalne nauczanie jest lepsze od „normalnego”, 
np. mo¿emy lepiej zarz¹dzaæ swoim czasem, nie musimy 
robiæ wszystkiego „na ju¿”, a rozplanowaæ to sobie miêdzy 
dni tygodnia. Prawd¹ jest te¿, ¿e ka¿dy nauczyciel ma inne 
zasady - jedni podchodz¹ do e-lekcji surowiej ni¿ normalnie 
w szkole, a inni wymagaj¹ tylko przyswojenia wiedzy z lekcji i 
bycia online podczas jej trwania. Co do wad, to brakuje mi 
szeroko pojêtego „œmieszkowania” podczas lekcji - w czasie 
zdalnego nauczania nie mo¿emy spotykaæ siê z przyjació³mi, 
co mimo wszystko jest wad¹.  Reasumuj¹c, zdalne nauczanie 
ma swoje wady i zalety, jednak kiedy ju¿ wejdziemy w ten 
rytm, nie sprawia nam to problemu i mo¿na siê przyzwyczaiæ. 
E-learning nie jest z³y, jest to na pewno lepsze rozwi¹zanie 
ni¿ chodzenie do szko³y np. w maskach i ci¹g³e odka¿anie siê.
Kamil Krzysztofek, klasa 7

Dziêki lekcjom online mogê zobaczyæ moich kolegów i moj¹ 
pani¹. Ale têskniê ju¿ za moj¹ klas¹ i bardzo chcia³bym ju¿ 
zagraæ z nimi w pi³kê na wuefie. Nasza pani wysy³a nam du¿o 
ciekawych filmów i zadañ, ale przez to, ¿e nie spotykamy siê 
w szkole muszê wiêcej siê uczyæ, ¿eby wszystko dobrze 
zrozumieæ.
Szymon Kowalczyk, klasa 3

W nauczaniu zdalnym jest mi trudno w zadaniu o 
temperaturach. A jest mi ³atwo w obliczeniach ró¿nic, ile to 
razem i dodawaniu. Wolê mieæ lekcje w szkole ni¿ uczyæ siê 
zdalnie. Moim zdaniem zdalne nauczanie jest fajnym 
nauczaniem, poniewa¿ mo¿na siê lepiej skupiæ nad 
zadaniami, choæ czasem mam trudnoœæ ze zrozumieniem 
polecenia. Jednak lepiej byæ z Pani¹ na ¿ywo w szkole.
Filip Wyrostek,  klasa 3

Zdalne lekcje, które prowadzi i przesy³a nam Pani s¹ super, 
bardzo ciekawe. Najbardziej podoba mi siê w nich to, ¿e 
mo¿emy siê zobaczyæ nawzajem oraz to, ¿e codziennie jest 
coœ ciekawego do zrobienia. Lekcje nie sprawiaj¹ mi 
¿adnych trudnoœci. Ale wolê chodziæ do szko³y ni¿ siedzieæ 
przed komputerem.
Julian Siatka, klasa 3
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Mi siê podoba zdalne nauczanie, ale wola³bym chodziæ do 
szko³y. Najbardziej podoba mi siê, gdy siê widzê na zoomie z 
klas¹. Sprawiaj¹ mi trudnoœæ czasowniki.
Dawid Gadocha, klasa 3

W nauczaniu zdalnym fajne jest to, ¿e nie trzeba bardzo 
wczeœnie wstawaæ. Lubiê lekcje online, ale wolê chodziæ do 
szko³y, bo tam mogê spotkaæ siê ze swoimi kolegami                       
i kole¿ankami. Gdy czegoœ nie rozumiem, mogê poprosiæ 
pani¹ o wyt³umaczenie.
Patrycja Firek, klasa 3

Nauczanie zdalne jest w miarê fajne. Podoba mi siê w nim to, 
¿e mo¿na samemu pomyœleæ. Nic mi nie sprawia trudnoœci. 
Artur Kryñski, klasa 3

Nauczanie zdalne jest w miarê fajne. Dobrze, ¿e ka¿dy robi 
wszystko sam, a nie przepisuje z tablicy. Jedyne, co jest dla 
mnie trudne, to nauka angielskiego.
Wiktor Kryñski, klasa 3

Moim zdaniem zdalne nauczanie nie do koñca jest fajne. 
Po³¹czenie nie zawsze jest dobre. Czasem Internet dzia³a 
wolno, co utrudnia zrozumienie, co nauczyciel chce nam 
powiedzieæ. Nie mogê spotkaæ siê z kolegami i z nimi graæ w 
pi³kê, goniæ siê, czy pobawiæ z nimi. W zdalnym nauczaniu 
podoba mi siê to, ¿e mo¿na, choæ przez Internet, uczestniczyæ 
w lekcji i widzieæ swoje Panie nauczycielki oraz kolegów.
Filip Cygan, klasa 3

Uwa¿am, ¿e zdalne nauczanie jest fajne i mi siê podoba. 
Najbardziej lubiê to, ¿e mo¿emy siê wszyscy widzieæ w tym 
samym czasie i rozmawiaæ ze sob¹. A jedynym minusem jest 
to, ¿e  nie mo¿emy zobaczyæ siê na ¿ywo.
Nikola Ziemianin, klasa 3

O wyra¿enie swojego zdania na temat zdalnego 
nauczania poprosiliœmy równie¿ przedstawicieli naszych 
Rodziców. A oto, co us³yszeliœmy:

O nauczaniu zdalnym - perspektywa rodzica.

Pandemia wirusa zaskoczy³a wszystkich. I wszys-
tkim, bez wyj¹tku, kaza³a siê zmierzyæ z now¹ rzeczywis-
toœci¹. Jak zawsze w takich przypadkach, jedni poradzili 
sobie z tym lepiej, inni gorzej.

Pocz¹tkowe 2-3 tygodnie to by³ czas chaosu. Chaosu 
w szkole, wœród  nauczycieli oraz chaosu w domu. Jak to 

ogarn¹æ? Jak sk³oniæ dziecko do nauki? Jak wcieliæ siê w rolê 
nauczyciela, w której dziecko nas nie zna? Na pocz¹tku nie 
by³o ³atwo. Nauczyciele przesy³ali mnóstwo zadañ, a 
rodzicom i dzieciom trudno siê by³o z nimi zmierzyæ. Ka¿dy 
nauczyciel postêpowa³ wed³ug swojego klucza: ile wysy³aæ 
zadañ, o której, na kiedy i jaka forma sprawdzenia materia³u 
ma obowi¹zywaæ. Rodzice dzieci starszych mogli siê w to 
w³¹czaæ incydentalnie, rodzice dzieci m³odszych musieli 
wcieliæ siê w role nauczycieli i poœwiêcaæ dzieciom wiele 
czasu. Ci którzy dodatkowo wykonywali pracê (równie¿ 
zdaln¹), byli przyt³oczeni nadmiarem obowi¹zków.

Na szczêœcie kolejne tygodnie przynios³y pewne 
uregulowania. Lekcje w konkretne dni, lekkie ograniczenie 
materia³u, jak równie¿ pierwsze lekcje w formie wideokon-
ferencji. Czêœæ nauczycieli na w³asn¹ rêkê zaczê³o szukaæ 
mo¿liwoœci kontaktu z dzieæmi poprzez ró¿ne komunikatory 
internetowe lub nagrywanie filmików z lekcji, a niektórzy 
woleli pozostaæ przy formule: przeczytaj, wykonaj, przyœlij 
zdjêcie wykonanego zadania. 

Prawdziwa rewolucja nast¹pi³a pocz¹tkiem maja, 
wraz z przejœciem na platformê G Suite. Z perspektywy 
rodzica bardzo udana rewolucja. Prawdziwe lekcje online, 
wszystkie zadania w jednym miejscu, przesy³ane prezenta-
cje, filmy, komunikacja pomiêdzy uczniami i nauczycielem 
w obrêbie zajêæ na classroomie. Nast¹pi³ moment, w którym 
rodzice i dzieci poczuli, ¿e to nauczyciel prowadzi lekcje, 
wyjaœnia problemy, sprawdza wiedzê. Nie oby³o siê bez 
potkniêæ, ale dziêki nowej formie nauczania rodzice powoli 
zaczêli wracaæ do swoich dawnych ról. 

Ocena tych paru miesiêcy w kilku zdaniach jest 
trudna. Ró¿ne uwarunkowania w naszych domach nie 
pozwalaj¹ na uogólnienia. Dla jednych by³ to czas pracy 
ponad si³y, dla innych przejœciowe utrudnienia. Jedni w 
nauczaniu zdalnym dostrzegaj¹ szansê jaka stoi przed 
szko³¹, inni marz¹ o powrocie do starej formu³y. Oceny tak 
ró¿ne, jak ró¿ne s¹ nasze charaktery. Jedni bardzo krytycznie 
podejd¹ do tego czasu, inni z empati¹, ¿e uczeñ/ nauczyciel/ 
rodzic tak samo zosta³ postawiony przed wyzwaniem, z 
którym sobie lepiej lub gorzej poradzi³.

A nasze dzieci? A nasze dzieci najbardziej têskni³y 
za mo¿liwoœci¹ bycia razem z rówieœnikami. Forma edukacji 
nie spêdza³a im snu z powiek. Szko³a to dla nich tylko 
przystanek. Przed nimi ca³e ¿ycie.
Rada Rodziców.

/Iwona Suder/

d 12 marca 2020 decyzj¹ Ministra Edukacji Narodowej   Ozawieszono  zajêcia szkolne w formie stacjonarnej. 
Spowodowane by³o to dzia³aniami maj¹cymi na celu 
ograniczenie rozprzestrzeniania siê koronawirusa. Od tego 
dnia przed wszystkimi, tak¿e spo³ecznoœci¹ szkoln¹ w 
Czechówce pojawi³y siê nowe wyzwania, którym staramy 
siê na bie¿¹co sprostaæ.

Wszystkie podjête dzia³ania  opiera³y siê na 
rozporz¹dzeniach MEN, Ministra Zdrowia, zaleceniach 
Kuratorium Oœwiaty i  decyzjach organu prowadz¹cego. 
Rodzice poprzez dziennik elektroniczny na bie¿¹co byli 
informowani o wszelkich zmianach, a istotne komunikaty 

O  zdalnej edukacji
zamieszczano na stronie internetowej szko³y.

Przez pierwsze dwa tygodnie nauczyciele opraco-
wywali i przekazywali materia³y do lekcji utrwalaj¹cych. 
Pomocne okaza³y siê w tym przypadku ogólnodostêpne 
platformy edukacyjne, a tak¿e wsparcie wydawnictw 
edukacyjnych, dziêki którym czeœæ lekcji mog³a odbywaæ siê 
interaktywnie.

Powo³any zosta³ równie¿ w naszej szkole specjalny 
zespó³ do pracy zdalnej. Praca zespo³u dotyczy³a sposobu 
monitorowania postêpów uczniów, oceniania w kszta³ceniu 
zdalnym, klasyfikacji i promowania, przeprowadzania 
egzaminów oraz dokumentowania realizacji pracy zdalnej.
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Ustalone zosta³y formy kontaktu z uczniami. 
G³ównie poprzez dziennik elektroniczny. Kontakt z 
m³odszymi dzieæmi wymaga³ poœrednictwa rodziców. 
Uczniowie starsi samodzielnie korzystaj¹ ze swoich kont 
internetowych, kontaktuj¹ siê z nauczycielami droga 
mailow¹ i poprzez komunikatory. Rodzice przedszkolaków 
tak¿e nie pozostali bez wsparcia, gdy¿ za³o¿one zosta³y 
grupy, na których  wychowawczynie zamieszczaj¹ ciekawe 
propozycje zajêæ. Dla m³odzie¿y  klas VII i VIII lekcje 
jêzyków obcych odbywaj¹ siê na platformach.

Ponadto, zgodnie z zaleceniami  rozpoznano 
potrzeby uczniów, dotycz¹ce zaopatrzenia w sprzêt 
komputerowy i dziêki pozyskanym przez Urz¹d Gminy 
funduszom z Ministerstwa Edukacji Narodowej uda³o siê 
zakupiæ i rozdysponowaæ laptopy. Powy¿sze zadania le¿a³y 
w gestii dyrektora szko³y, jak równie¿ opracowanie nowego 
planu zajêæ zdalnych zgodnie z wytycznymi MEN i 
Kuratorium Oœwiaty.

Gdyby w tym trudnym czasie zaistnia³a potrzeba to 
uczniowie maj¹ zapewniony kontakt z pedagogiem szkol-
nym, który udzieli ewentualnej porady czy pomocy. 
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ wypo¿yczania ksi¹¿ek w szkolnej 
bibliotece. Dyrektor, sekretariat  i obs³uga  placówki pracuj¹ 
w normalnym trybie, przy zachowaniu odpowiednich œrod-
ków ostro¿noœci i zaleceñ Ministerstwa Zdrowia.

Czas pandemii to w naszej szkole okres wytê¿onej 
pracy personelu sprz¹taj¹cego. Wykorzystujemy czas i¿ 

uczniów nie ma na terenie placówki.  Zosta³y odnowione, 
pomalowane mebelki w oddzia³ach przedszkolnych, 
kot³ownia, szatnie, korytarz na poziomie piwnicy i klatka 
schodowa. Do „stodo³y” zosta³a podci¹gniêta woda, 
kanalizacja oraz pomalowano pomieszczenie kuchenne. 
Planujemy jeszcze pomalowaæ ogrodzenie placu zabaw i 
huœtawki.
Ze wzglêdu na zaistnia³¹ sytuacjê w innej nieco formie 
odbywa³ siê nabór do przedszkola i szko³y na rok szkolny 
2020/2021. Do przedszkola przyjêtych zosta³o 92 dzieci.
Powoli zgodnie z rozporz¹dzeniami wracamy do pracy 
stacjonarnej: 
- od 11maja zosta³o uruchomione przedszkole,
- od 18 maja rozpoczê³y siê zajêcia rewalidacyjne,
- od 25maja  prowadzimy zajêcia opiekuñcze dla klas I-III ,
- od 25 maja uruchomiono tak¿e konsultacje dla uczniów klas 
ósmych a od 1 czerwca dla  wszystkich dzieci. Przed nami 
jeszcze egzaminy ósmoklasisty i roczna klasyfikacja. 

Dziêkujê serdecznie wszystkim, nauczycielom i 
uczniom za systematyczn¹ pracê, a rodzicom za wsparcie 
dzieci w tych nie³atwych chwilach.

        /Stanis³awa Kasprzycka/

ZPO w Zakliczynie w czasie zdalnego nauczania
raz z wprowadzeniem przez Rz¹d Polski stanu Wzagro¿enia epidemicznego w naszym kraju,  11 marca 

zosta³a og³oszona tzw. specustawa czyli 

zawieszenie zajêæ dydaktycznych w szkole oraz dydaktycz-
no- wychowawczych w przedszkolu. 

Od 12 marca przez kolejnych kilka tygodni 
przedszkolaki i uczniowie naszej szko³y nie mogli 
przychodziæ na zajêcia stacjonarne, a nauczanie ze szko³y 
przenios³o siê do domu. Rzeczywistoœæ z któr¹ zetknêliœmy 
siê wówczas by³a bardzo trudna, wymagaj¹ca i czêsto 
niejasna. Zarówno uczniowie, rodzice jak i  nauczyciele 
musieli zmierzyæ siê z bardzo trudnym zadaniem i now¹ 
form¹ nauki na odleg³oœæ, co wymaga³o od wszystkich wiele 
cierpliwoœci, zaanga¿owania, wytrwa³oœci i wzajemnego 
wsparcia. Pomimo, i¿ nie by³o jeszcze obowi¹zku nauki 
zdalnej, to nasi nauczyciele zgodnie z rekomendacjami MEN 
prowadzili ju¿ kszta³cenie na odleg³oœæ - powtarzaj¹c z 
uczniami materia³, doskonal¹c dotychczasowe umiejêtnoœci, 
utrwalaj¹c zdobyt¹ wiedzê. Te pierwsze dni by³y te¿ dla nas 
czasem na rozeznanie mo¿liwoœci technicznych u dzieci i 
wypracowanie dogodnych metod i technik pracy. Od 25 
marca nauka zdalna sta³a siê obowi¹zkiem, co jeszcze 
mocniej zobowi¹za³o nas do wypracowania takich rozwi¹-
zañ, które by³yby zgodne zarówno z mo¿liwoœciami 
uczniów, dba³y o ich zdrowie i higienê pracy umys³owej 
podczas pracy z komputerem (tj. uwzglêdnienie liczby 
dziennych godzin pracy ucznia bezpoœrednio przy 
komputerze), a jednoczeœnie pozwoli³y na realizacjê 
podstawy programowej i obowi¹zku nauki. I tak, 
nauczyciele podjêli ró¿ne metody i techniki kszta³cenia na 
odleg³oœæ, korzystaj¹c m.in. z platformy epodrêczniki.pl, 

specjalna ustawa 
dotycz¹ca szczególnych rozwi¹zañ w walce z epidemi¹ 
koronawirusa. Jednym z tych rozwi¹zañ by³o czasowe 

Classrooma, dziennika elektronicznego, mediów spo³eczno-
œciowych, komunikatorów, poczty elektronicznej itp. Gmina 
Siepraw w ramach projektu rz¹dowego „Zdalna Szko³a” 
pozyska³a fundusze na zakup sprzêtu, dziêki czemu wielu z 
naszych uczniów otrzyma³o na czas nauki zdalnej laptopy, co 
z pewnoœci¹ pozytywnie wp³ynê³o na jakoœæ ich pracy i 
u³atwi³o realizacjê zadañ. 

W czasie nieobecnoœci uczniów w szkole, prowa-
dzone by³y na terenie placówki i wokó³ niej, dalsze prace 
zwi¹zane z rozbudow¹ szko³y, oraz w szerokim zakresie 
prace porz¹dkowe i remontowe m.in. pomalowany zosta³ 
magazyn sprzêtu sportowego, pokój  nauczycieli 
wychowania fizycznego, ogrodzenie oraz rozplantowano 
ziemiê na której posiano trawê. 

29 kwietnia Rz¹d wychodz¹c naprzeciw oczekiwa-
niom rodziców, którzy chc¹ wróciæ do pracy, podj¹³ decyzjê 
o otwarciu przedszkoli, celem zapewnienia opieki dzieciom. 
Po odpowiednim przygotowaniu placówki zgodnie z 
wytycznymi GIS, MZ i MEN nasze przedszkole wznowi³o 
pracê od 11 maja. Nauczycielki przedszkola, dyrekcja oraz 
ca³y personel do³o¿yli wszelkich starañ, by mimo re¿imu 
sanitarnego, dzieci czu³y siê w placówce dobrze i 
bezpiecznie. Kolejnym etapem stopniowego uruchamiania 
szkól i placówek edukacyjnych by³o rozpoczêcie w szkole od 
18 maja zajêæ rewalidacyjnych dla uczniów szko³y 
podstawowej. Tutaj równie¿ zgodnie z wytycznymi GIS, MZ 
i MEN przygotowaliœmy odpowiednio nasz¹ szko³ê do pracy 
w okresie re¿imu sanitarnego, co nie by³o wcale ³atwym 
zadaniem, gdy¿ zakup rêkawiczek jednorazowych, 
maseczek czy p³ynów dezynfekuj¹cych, stanowi³ niema³y 
wysi³ek, a ceny tych produktów mocno wystrzeli³y w górê. 
Zarówno w przedszkolu jak i w szkole zosta³y opracowane 
procedury postêpowania na wypadek zara¿enia korona-
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wirusem lub zachorowania na COVID-19, a nauczyciele i 
personel zostali przeszkoleni w tym zakresie.  Od 25 maja z 
zajêæ opiekuñczo- wychowawczych w szkole zaczêli 
korzystaæ uczniowie klas 1-3, a dla ósmoklasistów 
rozpoczê³y siê konsultacje przedmiotowe. Natomiast od 
01.06 z konsultacji przedmiotowych na terenie szko³y 
zaczêli korzystaæ równie¿ uczniowie klas IV-VII, przy czym 
równoczeœnie prowadzone jest nauczanie zdalne, co stanowi 
niema³e wyzwanie organizacyjne dla szko³y, ale przede 
wszystkim dla nauczycieli, którzy ponownie musieli 
przeorganizowaæ w³asn¹ pracê ukierunkowan¹ na ucznia.

 Rodzicom wszystkich dzieci zosta³a przekazana 
informacja o funkcjonowaniu szko³y i przedszkola w okresie 
stanu epidemii w zwi¹zku z zaka¿eniami koronawirusem lub 
zachorowaniem na COVID-19, uwzglêdniaj¹ca wytyczne 
GIS, MEN i MZ.

Sytuacja, w której siê znaleŸliœmy w zwi¹zku z 

koniecznoœci¹ wprowadzenia kszta³cenia na odleg³oœæ jest 
nie³atwa zarówno dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów, ale 
równie i rodziców,  na których spoczywa aktualnie ogromny 
ciê¿ar odpowiedzialnoœci za w³aœciwy przebieg nauczania 
dzieci w warunkach domowych. Mamy pe³n¹ œwiadomoœæ, 
¿e bez ich pomocy realizacja zdalnego nauczania by³aby 
bardzo utrudniona, a wrêcz niemo¿liwa. Dlatego pragniemy 
serdecznie podziêkowaæ wszystkim Rodzicom za trud 
wk³adany we wspomaganie procesu kszta³cenia na odleg³oœæ 
i ¿ycz¹c zdrowia dalszej trosce polecamy dbanie o siebie i 
swoich najbli¿szych.

/Renata Nowak-Karcz
Joanna Ralska-Lenart/

Dwudziestolecie nadania imienia Szkole w Zakliczynie
Za Twoj¹ rad¹ idziemy powoli, stawiamy krok za krokiem - 
w³aœnie Twoim œladem,
bo Ty jesteœ dla nas drogi Kardynale wci¹¿ niepodwa¿alnym 
przyk³adem.
Œwiat stoi dziœ na g³owie, ¿ycie p³ynie teraz w strachu i 
ci¹g³ej obawie.
Ostatnie wydarzenia nam nie pozwoli³y zjawiæ siê dzisiaj w 
Warszawie,
lecz 7 czerwca ka¿de jedno serce w szkole tutaj z Zakliczyna
Ciebie Kardynale, nasz Patronie drogi z wielk¹ dziœ dum¹ 
wspomina.

ok³adnie dwadzieœcia lat temu - 7 czerwca 2000 roku - DSzko³a Podstawowa w Zakliczynie wybra³a swojego 
patrona - Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. 
Jak mawia³ Kardyna³ Wyszyñski: 
„Tymczasem kto chce wejœæ na szczyt, musi zaczynaæ od 
do³u, a potem iœæ krok za krokiem, nie przyspieszaj¹c go…”

Te s³owa sta³y siê has³em przewodnim naszej 
Szko³y. Idziemy na szczyt krok za krokiem, drog¹ mi³oœci, 
któr¹ prowadzi nas - nasz Patron - ju¿ od dwudziestu lat. 

Id¹c jego œladem prowadzimy m³odych, ambitnych 
ludzi po œcie¿kach edukacji a s³owa Kardyna³a Wyszyñskie-
go nieustannie s¹ naszym drogowskazem. 

Szko³a jest jedynym takim miejscem na œwiecie, w 
którym ka¿dego dnia zdobywamy wiedzê i nowe 
doœwiadczenia. Codziennie staramy siê wlewaæ w m³odych 
ludzi wiarê, wiarê w siebie i w swoje mo¿liwoœci, aby 
odwa¿nie szli do przodu. Czasem sukces przeplata siê z 
pora¿k¹ a doskona³oœæ z b³êdami. Jednak to w³aœnie b³êdy 
ucz¹ nas cierpliwoœci. Kto b³êdów nie pope³nia, niech 
pierwszy rzuci kamieñ… 

Co roku obchodzimy rocznicê nadania imienia 
naszej szkole wspominaj¹c naszego Patrona. W tym roku 
sytuacja zwi¹zana z pandemi¹ ograniczy³a nasze mo¿liwo-
œci. Dlatego dzisiaj, w dwudziest¹ rocznicê tego wydarzenia 
- nasze wspomnienia, mi³oœæ i wdziêcznoœæ pragniemy 
wyraziæ w kliku s³owach, skierowanych w³aœnie do Patrona 
naszej szko³y, dziêkuj¹c za bezcenne wskazówki i œwiat³o, 
którym wci¹¿ oœwietla nam drogê na szczyt. 

Czcigodny S³ugo Bo¿y
Dwadzieœcia lat temu Ciebie wybraliœmy, abyœ nas 
prowadzi³ t¹ najlepsz¹ z dróg.
Ty mia³eœ odwagê oraz si³ê wielk¹, by przekraczaæ nawet ten 
najwy¿szy próg.
Ty przyk³adem dobra jesteœ dla nas wszystkich - a nas ju¿ 
prowadzisz od dwudziestu lat.
Takiego Opiekuna w³aœnie nam potrzeba - Ciebie potrzebuje 
nadal ca³y œwiat.
Dzisiaj bardzo trudno dobrze wychowywaæ m³ody, czêsto 
buntowniczy byt,
lecz id¹c za rêkê z Tob¹ Kardynale dojdziemy z pewnoœci¹ na 
najwy¿szy szczyt.
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Mówi³eœ: „Najpierw kochaæ potem wychowywaæ” - szko³ê 
prowadzimy tak¹ sposobnoœci¹,
bo na szczyt nas mi³oœæ w³aœnie zaprowadzi - to Bóg jest 
przecie¿ mi³oœci¹. 
Twoje Œwiête ¿ycie, Twoja m¹droœæ wielka, Twoje serce 
pe³ne wiary w Boga
w chwilach zagubienia zawsze nam poka¿e, która jest 
najlepsza droga. 
Idziemy odwa¿nie, bo od lat dwudziestu mamy Przewodnika 
wci¹¿ niezwodnego.
Mi³oœæ i nadziejê, m¹droœæ oraz wiarê - w osobie Kardyna³a 
Stefana Wyszyñskiego.

***
Kieruj¹c siê mi³oœci¹, nasze szkolne serce
dziœ k³ania Ci siê z szacunkiem, za Twoj¹ opiekê - w 
podziêce.
Z czasem budynek siê zmieni³, lecz ju¿ od dwudziestolecia
prowadzi nas nieustannie nasz Prymas Tysi¹clecia. 

 /Ewa Jania/

Zmar³a najstarsza Mieszkanka Gminy

Byli wœród nas 

4 kwietnia 2020 r. zmar³a w wieku 105 lat Stefania 
Naprawska, najstarsza mieszkanka Gminy Siepraw. Rodzi-
nie i Bliskim sk³adamy wyrazy wspó³czucia. 

A tak z okazji 100-lecia urodzin zosta³a 
przedstawiona Jubilatka w biuletynie samorz¹dowym „Z 
czterech Stron Gminy”: 

Stefania Naprawska (z domu Siatka) urodzi³a siê 
22.04.1915 r. jako  najm³odsza w rodzinie mieszkaj¹cej w 
Pasterniku. Mia³a 2 braci i 3 siostry, ¿adne z rodzeñstwa ju¿ 
nie ¿yje. Drobna, szczuplutka Pani podpieraj¹c siê laseczk¹ 
sama porusza siê po domu, bystro spogl¹daj¹c dooko³a. 
Chêtnie odpowiada na pytania, choæ ma k³opoty ze s³uchem, 
bo mimo starañ córki aparat s³uchowy zamiast pomóc po 
prostu jej przeszkadza. Pytana jak jej mija czas odpowiada, 
¿e spêdza go g³ównie na modlitwie, a ka¿dy dzieñ koñczy „ 
Apelem Jasnogórskim" i dodaje, ¿e dni szybko lec¹. 
Wspomina ciê¿kie lata powojenne, trudny czas budowy 
nowego domu. Jednohektarowe gospodarstwo, które 
uprawiali z mê¿em nie przynosi³o wielkich dochodów. M¹¿ 
zajmowa³ siê stolark¹: wyrabia³ sto³y, sto³ki, „tragace", 
drzwi, okna, najmowa³ siê jako cieœla. W latach siedemdzie-
si¹tych sprz¹ta³a w Zbiorczej Szkole Gminnej w Sieprawiu, 
dziêki czemu otrzymuje emeryturê, któr¹ od lat siê dzieli, 
córka w Jej imieniu co miesi¹c wysy³a datki do Lichenia, do 

Stadnik dla Zgromadzenia Sercanów w Krakowie. Pani 
Stefania mówi, ¿e bliscy dobrze siê Ni¹ opiekuj¹, na co dzieñ 
mieszka z synem i jego ¿on¹. Podkreœla, ¿e córka z mê¿em 
przyje¿d¿aj¹ co tydzieñ. A rodzina p. Stefanii jest liczna, ma 
2 synów i córkê, 8 wnuków i 11 prawnuków.

/Redakcja/

Fot. Archiwum UG

Gminny Oœrodek Kultury i Sportu
wczoraj i dziœ

Wyniki gminnego konkursu plastycznego
yniki II edycji gminnego konkursu plastycznego „Niska emisja  Wwychodzi z komina.”

Przedstawiamy wyniki II edycji gminnego konkursu plastycz-
nego „Niska emisja - wychodzi z komina” realizowanego w ramach 
projektu pn. „Poprawa jakoœci powietrza w Gminie Siepraw poprzez 
wymianê niskosprawnych palenisk na wysokosprawne piece na paliwa 
sta³e”, wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na 
lata 20142020.

G³ównym kryterium oceny prac przez komisje konkursow¹ by³a 

Fot. UG
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kreatywnoœæ, estetyka wykonania prac oraz oryginalne 
przedstawienie tematu.

Oddzia³y Œwietlicowe Szkolne
    I miejsce  Grupa Œwietlicowa ze Szko³y Podstawowej w 
Sieprawiu
    II miejsce  Grupa Œwietlicowa ze Szko³y Podstawowej w 
Czechówce

Oddzia³y Œwietlicowe Przedszkolne
    I miejsce  Grupa Œwietlicowa z Przedszkola w Sieprawia

    II miejsce  Grupa Œwietlicowa z Przedszkola w 
Czechówce

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i 
dziêkujemy za udzia³ w konkursie. 

/UG Siepraw/

Co nowego w bibliotece ?
kres epidemii tak¿e dla biblioteki jest czasem trudnym. OChc¹c pozostaæ w kontakcie z naszymi czytelnikami 

musieliœmy, jak inni, przenieœæ swoj¹ dzia³alnoœæ do sieci,  
tam rekomendowaæ ciekawe tytu³y, zachêcaæ do czytania, ale 
tak¿e do dzielenia siê opini¹  o dobrej lekturze z innymi. 
Dzieci wziê³y udzia³ w konkursie na najciekawsze polecenie 
ksi¹¿ki (w formie recenzji literackiej, pracy plastycznej lub 
multimedialnej), organizowanym wspólnie z portalem 
Bibliotek¹ Inspiracji oraz Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w 
Myœlenicach. Wœród laureatów byli mali mieszkañcy naszej 
gminy.

Powsta³a strona internetowa: biblioteka.siepraw.pl, 
gdzie staramy siê nie tylko informowaæ o nowoœciach w 
naszej bibliotece, ale te¿ polecaæ konkretne tytu³y. 

Znajdziecie tam d³u¿sze i krótsze recenzje ksi¹¿ek 
wartych przeczytania. Skupiamy siê szczególnie na 
literaturze dla dzieci, wiedz¹c, jak du¿ym problemem jest 
zorientowanie siê w bogatej ofercie wydawniczej i wybranie 
z niej pozycji, które z jednej strony zachêc¹ maluchów do 
czytania, z drugiej - bêd¹ pe³niæ rolê wychowawcz¹ i 
edukacyjn¹. 

Jeœli jeszcze nie znacie naszej strony internetowej - 
serdecznie zapraszamy. Zwolenników Facebooka zaœ na 
nasz profil: Biblioteka Siepraw. 

Dzia³amy w sieci, ale jak zawsze najwa¿niejszy jest 
dla nas bezpoœredni kontakt z Czytelnikiem, a ka¿dy pasjonat 
czytania wie, jak wa¿na jest nawet krótka rozmowa o 
ksi¹¿ce. I jak¹ radoœæ daje odkrywanie nowych autorów oraz 
dzielenie siê swoimi upodobaniami z innymi. Staramy siê to 
robiæ nawet w okresie ograniczonego korzystania ze zbiorów 
wynikaj¹cego z zaistnia³ej sytuacji. 

Dla wygody czytelników z ca³ego ksiêgozbioru 
wydzielone zosta³y popularne gatunki ksi¹¿ek - jak romanse, 
krymina³y, powieœci sensacyjne z histori¹ w tle. 

Dzieci maj¹ swój k¹cik, a obok niego rodzice dwie 
pó³ki ksi¹¿ek pomocnych w wychowaniu.  Na stronie 
internetowej dostêpne s¹ robione na bie¿¹co, w odpowiedzi 
na zapytania i potrzeby czytelników zestawienia, dziêki 
którym ³atwiej jest znaleŸæ ksi¹¿kê o konkretnej tematyce, 
np. dotycz¹c¹ himalaizmu czy ¿ycia z chorob¹. Przy zakupie 
nowoœci kierujemy siê zasad¹ - znaleŸæ coœ dla ró¿nych grup 
odbiorców, a tak¿e szukaæ tytu³ów, które zawieraj¹ ciekawe 
treœci.

Czytanie ma byæ rozrywk¹, ale jeœli wi¹¿e siê te¿ z 
poszerzaniem wiedzy, edukacj¹, to czujemy siê spe³nieni w 
swojej roli. Tak, tak - bibliotekarze to nie tylko „podawacze” 
ksi¹¿ek, ale g³ównie inspiratorzy, osoby odpowiadaj¹ce na 
potrzeby czytelników i wspieraj¹ce ich w samorozwoju. 

Jesteœmy te¿ jak najbardziej otwarci na sugestie 
dotycz¹ce zakupu nowoœci. Mo¿na je przesy³aæ na adres 
gbp@siepraw.pl lub zg³aszaæ podczas wizyty w bibliotece. 

Uzbrojeni, w maseczkach i rêkawiczkach - czekamy 
na pasjonatów ksi¹¿ek. Z uwagi na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê 
prosimy o œledzenie informacji o godzinach otwarcia na 
stronie internetowej gminy i biblioteki oraz na Facebooku.

/Hanna Pietrzak-Trzciñska/

Odkrywamy nieznane karty naszej historii
Rzeki i stawy w dawnym Sieprawiu

zynnikiem, który od najdawniejszych czasów Ckszta³towa³ osadnictwo by³y rzeki. To w³aœnie na 
brzegami rzek powstawa³y najdawniejsze cywilizacje i 
rozwija³y siê najstarsze osady i miasta. Regu³a ta dotyczy³a w 
takim samym stopniu wielkich rzek, o których roli uczy 
wielka historia, jak i tych zupe³nie lokalnych i ma³ych 
cieków wodnych. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e rzeka by³y 
czynnikiem niezbêdnym do ¿ycia. Poi³a cz³owieka i 
zwierzêta, by³a Ÿród³em po¿ywienia, pozwala³a na 
nawadnianie upraw. P³yn¹ca woda by³a tak¿e Ÿród³em 
energii umo¿liwiaj¹cej rozwój przemys³u. 

Rola, niepozornego dziœ, potoku Sieprawka w 
historii powstania i dalszego rozwoju dawnego Sieprawia 
jest zatem nie do przecenienia. Rzeka ta i jej dolina stanowi¹ 
oœ naszej miejscowoœci. W dolinie Sieprawki znajdowa³y siê 
prawie wszystkie najwa¿niejsze miejsca zwi¹zane z histori¹ 
Sieprawia. Przede wszystkim tutaj zlokalizowany by³ 
najstarszy sieprawski koœció³ parafialny pod wezwaniem 
œwiêtego Marcina. Nad Sieprawk¹ w jej górnym biegu 
znajdowa³ siê dwór kawêciñski, a dalej na zachód 
domniemany dwór sieprawski. W dolinie rzeki zlokalizo-
wany by³ tak¿e plac targowy, który przez lata by³ centrum 
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handlowym wsi. Tutaj te¿ znajdowa³a siê karczma. Z 
oczywistych wzglêdów tu¿ nad rzek¹ zlokalizowane by³y 
trzy, znane historycznie, sieprawskie m³yny wodne, a tak¿e 
liczne stawy. 

Nazwa rzeki Siepraw pojawia siê po raz pierwszy w 
dokumencie wystawionym w 1278 roku przez Ksiêcia 
Boles³awa Wstydliwego. Dokumentem tym Boles³aw 
Wstydliwy zezwoli³ rycerzom Micha³owi i Unazdowi 
Radwanom z Trebola na lokowanie nowych wsi na prawie 
niemieckim w tzw. Czarnym Lesie. Jako orientacyjne 
granice lokacji podano miedzy innymi góry Pcim, ̄ ar i ̄ bik 
oraz rzeki Skawinê i Siepraw. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e 
wymieniona w tym dokumencie rzeka to ta sama, któr¹ dziœ 
znamy jako Sieprawkê. Jest to zatem debiut naszej rzeki na 
kartach historii. Skoro w dokumencie pojawia siê ona jako 
punkt orientacyjny, to jej nazwa musia³ byæ ju¿ wtedy 
utrwalona. 

W kolejnych latach rzeki i stawy przewijaj¹ siê w 
ró¿nych dokumentach dotycz¹cych Sieprawia. W pierwszej 
kolejnoœci nale¿y wymieniæ Liber Beneficiorum Jana 
D³ugosza. W odniesieniu do Sieprawia s¹ tam wspominane 
dwie sadzawki. Brak jest natomiast wzmianki o rzekach. Jest 
to o tyle usprawiedliwione, ¿e dzie³o D³ugosza by³o przede 
wszystkim zbiorem danych ekonomicznych i w ma³ym 
stopniu odnosi³o siê ono do uwarunkowañ geograficznych. 
Do rzek jako naturalnych barier geograficznych odnosz¹ siê 
natomiast liczne dokumenty zarówno pochodz¹ce ze 
œredniowiecza jak i z czasów nowo¿ytnych. Z regu³y s¹ to 
dokumenty dotycz¹ce rozgraniczeñ czy podzia³ów maj¹tku. 
I tak w dokumencie z 1505 roku potwierdzaj¹cych zamianê 
dóbr miêdzy w³aœcicielami Kawêcin i £yczanki jako punkty 
orientacyjne wymienione s¹ miêdzy innymi: rzeka p³yn¹ca z 
Kawêcin do Sieprawia oraz  potok Strasznica. Wzmianko-
wana w dokumencie rzeka to niew¹tpliwie dzisiejsza 
Sieprawka. Natomiast mo¿na z du¿ym prawdopodobieñ-
stwem przyj¹æ, ¿e potok Strasznica to dzisiejszy bezimienny 
prawy dop³yw górnej Sieprawki oddzielaj¹cy £yczankê od 
Grabia. Kolejne zapomniane dziœ nazwy potoków znajdu-
jemy w dokumencie z 1588 roku. Pojawiaj¹ siê w nim potoki 
Œwi¹tnica oraz Piwniczyska. Potoki te to zapewne po stronie 
zachodniej œrodkowy odcinek górnej Sieprawki oraz jeden z 
jej lewych dop³ywów, a po stronie wschodniej prawy dop³yw 
potoku Wolnica, który i dziœ stanowi granicê Sieprawia i 
Byszyc.

Pierwsz¹ dok³adniejsz¹ mapê, na której uwidocz-
niono rzeki i stawy Sieprawia zawdziêczamy Austriakom. W 
latach 1779-1783 zosta³a przez nich sporz¹dzona tzw. „Mapa 
Miega”. Mapa ta zosta³a wykreœlona dla celów wojskowych. 
Dlatego te¿ takie obiekty jak rzeki i stawy by³y skrupulatnie 
analizowane z jednej strony jako przeszkody na drodze 
przemarszu wojsk, a z drugiej jako zasoby wodne konieczne 
do ich zaopatrzenia.

Na „Mapie Miega”, mimo, i¿ wykreœlono j¹ w skali 
1:28800, przedstawiono niezwykle precyzyjnie wszystkie 
cieki i zbiorniki wodne. Ponadto du¿¹ wagê przywi¹zywano 
do miejsce przeciêcia dróg z przeszkodami wodnymi. W 
obrêbie Sieprawia na mapie uwidoczniono piêæ przepraw 
przez Sieprawkê. Mo¿liwe, ¿e mia³y one formê drewnianych 
mostów, ale bardziej prawdopodobne, ¿e by³y to tylko brody. 
Pierwsza od strony wschodniej przeprawa przez Sieprawkê 
znajdowa³a siê w pobli¿u dworu w Kawêcinach. Droga z 
Sieprawia do Zakliczyna przekracza³a tutaj potok biegn¹c po 

grobli. Na pó³noc i pó³nocny - wschód od zabudowañ 
dworskich w Kawêcinach znajdowa³o siê wówczas szeœæ 
stawów. Trzy wiêksze stawy znajdowa³y siê w dolinie 
Sieprawki. Pierwszy istnieje do dziœ i znajduje siê tu¿ przy 
moœcie w Kawêcinach. Drugi staw po³o¿ony by³ dalej na 
wschód, a nad nim zaznaczano m³yn. Ostatni ze stawów 
po³o¿ony by³ ju¿ za zakolem potoku, a jego czo³o skierowane 
by³o na po³udniowy - zachód. Trzy mniejsze stawy 
usytuowane by³y jeden za drugim w dolinie strumienia 
sp³ywaj¹cego z lasu Sajdak. Ponadto po zachodniej stronie 
terenów dworskich w Kawêcinach znajdowa³ siê bardzo 
du¿y staw, którego czo³o stanowi³a obecna ulica Na Grobli. 
Staw ten rozlewa³ siê szeroko a¿ do podnó¿y wzgórza 
Rusinki, tworz¹c w kierunku pó³nocnym i po³udniowym 
dwie du¿e zatoki. Na grobli tego stawu, po jej pó³nocnej 
stronie, zaznaczony zosta³ m³yn (by³ to zapewne jeden z 
sieprawskich m³ynów wzmiankowanych jeszcze przez Jana 
D³ugosza). Oto opis stosunków wodnych w Kawêcinach 
sporz¹dzony przez austriackich kartografów: „Tutejszy ma³y 
potok ma grz¹skie dno i mo¿na go przekroczyæ dopiero 
powy¿ej pierwszego stawu bez po³o¿enia mostu, z czego 
nale¿y wy³¹czyæ groble, przez które mo¿na przechodziæ bez 
przeszkód. Do stawów, które maj¹ wodê nadaj¹c¹ siê do 
pojenia koni, najlepiej jest podejœæ od strony dworu. £¹ki 
miêdzy 3 stawami i poni¿ej nich w kierunku Sieprawia s¹ 
grz¹skie i tak samo jak w zalesionej bocznej dolinie, gdzie 
znajduj¹ siê trzy ma³e stawy, do przejœcia jedynie groblami; 
powy¿ej stawów jednak ³¹ki s¹ suche”. Ponadto równie¿ 
sieprawskie rzeki oraz du¿y sieprawski staw by³y 
przedmiotem analizy austriackich in¿ynierów. Oto ich 
charakterystyka: „Tutejsze potoki nie maj¹ ¿adnego 
szczególnego znaczenia i mog¹ byæ wszêdzie przekraczane, 
staw w kierunku Kawêcin jest wprawdzie trochê grz¹ski, 
jednak mo¿na podejœæ do niego dla napojenia koni.”

Kolejne przeprawy przez Sieprawkê uwidocznione 
na mapie znajdowa³y siê w rejonie dzisiejszej ulicy Na 
Grobli. Dziœ ulica ta biegnie po wydatnym nasypie, który 
historycznie stanowi³ groblê stawu, po której mo¿na by³o 
przedostaæ siê z jednego brzegu rzeki na drugi. Jednak w tym 
rejonie zasadnicza przeprawa przez Sieprawkê zosta³a 
zaznaczona na mapie nieco poni¿ej grobli w rejonie, gdzie 
dziœ znajduje siê betonowa k³adka na zapleczu boiska 
sportowego. Kolejn¹ przeprawê przez sieprawsk¹ rzekê 
zaznaczono w miejscu obecnej k³adki za koœcio³em œw. 
Marcina, przy ujœciu Leñczówki.

Najwa¿niejsz¹ przepraw¹ przez Sieprawkê by³o 
przeciêcie rzeki przez tzw. „trakt wêgierski”. W sporz¹dzo-
nym opisie tego traktu nie ma wzmianki o przeprawie przez 
Sieprawkê. Autor skupi³ siê jedynie na stanie technicznym 
drogi, daj¹c taki jej opis: „Przebiegaj¹ca têdy droga z 
Krakowa do Myœlenic i dalej na Wêgry ma pod³o¿e gliniaste; 
zarówno w kierunku Œwi¹tnik, jak i w kierunku Zawady ma 
obok siebie ró¿ne g³êbocznice i g³êbokie bruzdy od wody, i 
szczególnie przy mokrej pogodzie jest bardzo uci¹¿liwa do 
pokonania”. Z mapy jednak mo¿emy z ³atwoœci¹ odczytaæ, 
¿e ta g³ówna droga o charakterze „miêdzynarodowym” 
pokonywa³a Sieprawkê przez przerzucony nad jej korytem 
most. Znajdowa³ siê on nieco bardziej na zachód od 
obecnego, a po przekroczeniu rzeki droga zataczaj¹c ³uk 
(podobnie jak dziœ) wspina³a siê na wzniesienie Brzegu.

Wreszcie ostatnim miejscem gdzie na terenie 
Sieprawia mo¿na by³o przekroczyæ rzekê by³ rejon obecnej 
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ulicy Lipowej, z tym ¿e na mapie przeprawê zaznaczono 
kilkaset metrów na wschód od obecnej a droga w kierunku 
G³ogoczowa bieg³a po po³udniowej stronie rzeki. Od tej 
drogi odga³êzia³ siê trakt w kierunku Krzyszkowic, który 
bieg³ prosto na szczyt Krzyszkowskiej Góry (istniej¹ce dziœ 
serpentyny zbudowano dopiero na pocz¹tku XX wieku).
Dziêki „Mapie Miega” i sporz¹dzonym do niej opisom 
mo¿emy sobie ³atwiej wyobraziæ jak wygl¹da³ XVIII - 
wieczny Siepraw i jakie przeobra¿enia mia³y miejsce w 
takich, wydawa³oby siê sta³ych, elementach krajobrazu jak 
cieki i zbiorniki wodne.

/Stanis³aw Konarski/
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Rejon dworu w Kawêcinach w 1789 roku na tzw. „Mapie 
Miega”.(Wg. Galicja na józefiñskiej mapie topograficznej 
1789 - 1783, PAN, Karków 2012). Widaæ zaznaczone cieki 
wodne, stawy oraz m³yny w Kawêcinach i Sieprawiu.

Z lat walki z okupantem niemieckim (uzupe³nienie)
ilku sta³ych czytelników cyklu historycznego gazety, Kpo opublikowaniu artyku³u o partyzantach z £yczanki, 

zwróci³o siê do mnie z sugesti¹ i proœb¹, abym poszerzy³ ten 
temat, zw³aszcza o postacie i wydarzenia zwi¹zane z gmin¹ 
Siepraw i okolic¹. Cieszê siê z zainteresowania tekstem i 
postaram siê, w miarê mo¿liwoœci, spe³niæ te proœby.         

We wspomnianym artykule przedawi³em krótko 
postaæ legendarnego ju¿ partyzanta Armii Krajowej i 
¯o³nierza Wyklêtego - Niez³omnego Franciszka Mroza, 
który podczas wojny ukrywa³ siê i leczy³ w szpitaliku 
polowym w £yczance. Uwa¿am, ¿e trzeba dodaæ, i¿ 
Franciszka Mroza do AK zwerbowa³ w 1942 r. kapitan 
Juliusz Oczko, pseudonim „Podkowa”. By³ to jeden z 
najbardziej zas³u¿onych oficerów myœlenickiego obwodu 
AK o kryptonimie „Murawa”. Po wojnie Juliusz Oczko 
ponownie zwerbowa³ Franciszka Mroza tym razem do walki 
z ustrojem komunistycznym . Juliusz Oczko spoczywa na 
cmentarzu parafialnym w Sieprawiu. Grób jego znajduje siê 
przy g³ównej alei cmentarza, zaledwie parê kroków na lewo 
od Pomnika Miejsca Pamiêci Narodowej. Zainteresowanym 
bli¿ej postaci¹ Juliusza Oczki polecam wydanie specjalne „Z 
Czterech  Stron Gminy” nr 3 (44) z roku 2009, gdzie znajduje 
siê dosyæ obszerny jego ¿yciorys, opracowany przez 
Krzysztofa Króla. Polecam równie¿ ksi¹¿kê Ziemowita 
Kalinowskiego pt. ”Bohaterowie  wyklêci z ziemi 
myœlenickiej 1945 - 1956”.

Na sieprawskim cmentarzu , po prawej stronie alei, 
nieco dalej od g³ównej bramy, w grobie rodziny 
Wojnarowskich, spoczywa partyzant AK Wojciech 
Piwowarski ps. „Rogacz”, ojciec p. Anny Wojnarowskiej, 
d³ugoletniej nauczycielki szko³y w Sieprawiu. Wojciech 
Piwowarski by³ gajowym w lesie w Kornatce. Dom, 
gajówka, dom rodzinny Anny Wojnarowskiej z d. 
Piwowarskiej, by³ podczas okupacji siedzib¹ komendy 
myœlenickiego obwodu AK „Murawa”. Gajówka ta stoi do 

dzisiaj w piêknie po³o¿onym wœród lasu przysió³ku 
Kornatki, zwanym Sarnulki. W gajówce „Rogacza” 
kwaterowa³ przez pewien czas komendant obwodu 
podporucznik Wincenty Horodyñski ps. „Koœciesza” wraz 
ze swoim sztabem. 

Na Sarnulkach odprawiane by³y przez kapelana 
zgrupowania ksiêdza kapitana Stanis³awa G³ówkê ps. 
„Robak” partyzanckie msze polowe. Tutaj 13 sierpnia  1944 
r. odby³a siê uroczysta msza œw. po³¹czona z przysiêga 
partyzantów. Na tê religijno - patriotyczn¹ uroczystoœæ 
przyby³o wielu mieszkañców Dobczyc i okolicznych wsi. 
Niektórzy, wybieraj¹c siê na msze do Kornatki na Sarnulki, 
mówili: „Idê na mszê do Polski”. Rzeczywiœcie, na czas 
nabo¿eñstw ta niewielka polana leœna stawa³a siê malutkim 
skrawkiem wolnej i niepodleg³ej Polski. Wojciech 
Piwowarski bra³ udzia³ w s³ynnej akcji odbicia z wiêzienia 
niemieckiego w Dobczycach podchor¹¿ego Andrzeja 
WoŸniakowskiego ps. „Prawdzic”, a tak¿e w bitwie pod 
£ysin¹.  W niektórych publikacjach zmienione zosta³o imiê 
Piwowarskiego Wojciech na W³adys³aw. Miêdzy innymi, we 
wspomnianym wydaniu specjalnym „Z Czterech Stron 
Gminy”, na stronie 42. mowa jest o gajówce W³adys³awa, a 
powinno byæ Wojciecha.

Franciszek Mróz i Wojciech Piwowarski walczyli w 
bitwie pod £ysin¹, jednej z najwiêkszej bitew partyzanckich 
z Niemcami w Ma³opolsce, która rozegra³a siê 12 wrzeœnia 
1944 r. Góra £ysina po³o¿ona jest stosunkowo niedaleko 
Sieprawia, bo w odleg³oœci oko³o kilkunastu kilometrów. 
Widaæ j¹ doskonale z wy¿ej po³o¿onych miejsc gminy 
Siepraw. Bitwa trwa³a ca³y dzieñ. Niemcy, oprócz piechoty, 
u¿yli czo³gu, samochodów pancernych, artylerii, a nawet 
samolotu. W bitwie tej partyzanci odnieœli zdecydowane 
zwyciêstwo. Po ca³odziennych zmaganiach Niemcy, 
wykorzystuj¹c zapadaj¹cy zmrok, wycofali siê, co w bitwach 
z partyzantami zdarza³o siê rzadko.  Straty wroga wynosi³y 
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107 zabitych, 165 rannych oraz 16 wziêtych do niewoli. 
Ponadto Niemcy utracili znaczne iloœci broni i sprzêtu. Straty 
Polaków to  12 zabitych i 18 rannych.

W odwecie za poniesion¹ klêskê i za sprzyjanie 
partyzantom Niemcy dokonali straszliwej zbrodni, mszcz¹c 
siê na niewinnych ludziach. 17 wrzeœnia 1944 r., w niedzielê, 
spalili 9 zabudowañ w Czas³awiu i 23 zabudowania w 
Lipniku. 18 wrzeœnia, wczesnym rankiem, prawie stu 
zbrodniarzy napad³o na Wiœniow¹. Zabili 78 mieszkañców, 
w tym 35 dzieci w wieku od pó³ roku do siedemnastu lat. 
Spalili 13 gospodarstw. Znajdywano póŸniej martwe dzieci 
w ramionach zabitych matek , a niektóre martwe dzieci 
trzyma³y w rêce ³y¿eczki, gdy¿ œmieræ zasta³a je przy 
œniadaniu. 

Po tej zbrodni przeszli lasem do drogi wiod¹cej do 
Szczyrzyca i znów na granicy Wiœniowej, Smykani i 
Pogorzan zamordowali 37 osób, w tym dzieci, kobiety i 
starców. Spalili 19 zagród i odjechali w kierunku Skrzydlnej, 
aby popo³udniu powróciæ tym razem do Lipnika, gdzie zabili 
5 osób i spalili 126 domostw. Wieczorem ³unê z p³on¹cych 
domów widzieli mieszkañcy Sieprawia, a nawet Krakowa.

Wœród dwunastu poleg³ych partyzantów znajdowa³ 
siê Karol Czecz, pocz¹tkuj¹cy poeta, ¿o³nierz AK ps. 
”Baca”. Urodzi³ siê 15 lutego 1924 r. By³ synem w³aœcicieli 
dworu w Bie¿anowie (obecnie dzielnica Krakowa). Podczas 
okupacji przebywa³ we dworze pani Ireny Iwaszkiewiczowej 
w Zakliczynie. Tutaj ukrywa³ siê od listopada 1944 r. 
zagro¿ony dekonspiracj¹ i aresztowaniem. „Do lasu”, do 
oddzia³u partyzanckiego AK „Lisowczycy”, wyruszy³ z 
Zakliczyna 6 sierpnia 1944 r. Poszed³ mimo s³abego zdrowia, 
nie zwa¿aj¹c na zalecenia lekarza, aby siê oszczêdza³. Karol 
by³ cz³owiekiem g³êboko wierz¹cym. Wyruszaj¹c z 
Zakliczyna do zgrupowania partyzanckiego, pozostawi³ m. 
in. rêkopisy wierszy w formie rozwa¿añ o mszy œw. 
„Tygodnik Powszechny” nr 30 (1279) z dnia 29 lipca 1973 r. 
zamieœci³ wiersz Karola Czecza pt. „Dwie myœli”. (Na 
podstawie rozmowy, jak¹ przeprowadzi³em z Janem 
Iwaszkiewiczem, synem pani Ireny, obecnie mieszkaj¹cym 
w Krakowie). W wierszu 20 - letni poeta snuje marzenia o 
przysz³oœci u boku ukochanej osoby. Ostatnie dwa wersy 
tego utworu brzmi¹:  „(…)  w ka¿dym stworzeniu widzieæ 
Boga tchnienie i czekaæ - póki przed Siebie zawo³a”. 

Autor wiersza nie czeka³ d³ugo, a¿ Bóg zawo³a go 
„przed Siebie”. Poleg³ bowiem 12 wrzeœnia 1944 r. przeszyty 
gradem kul w ataku na czo³g niemiecki, zaraz na pocz¹tku 
bitwy pod £ysin¹. Zofia Horodyñska (¿ona komendanta 
obwodu, podporucznika Wincentego Horodyñskiego, 
dowodz¹cego w bitwie) w „Dzienniku Stok³osy 1944” na str. 
51. wspomina : ”Nasi ¿o³nierze, padli w boju (…), le¿eli ju¿ 
cicho u³o¿eni w stodó³ce pod lasem (…) „Baca” - m³ody 
ch³opiec, taki w¹t³y przy tamtych ros³ych ¿o³nierzach. 
Przeczuwa³ widocznie sw¹ œmieræ, gdy¿ wczoraj by³ bardzo 
skupiony i przed sam¹ bitw¹ odmawia³ z „Zemst¹” „Pod 

Twoj¹ Obronê”. „Zemsta” to pseudonim Kazimierza 
Krzysiaka, dobczyczanina, który po wojnie zosta³ ksiêdzem.

Siedemnastoletni Zbigniew £odziñski ps. „NiedŸ-
wiedŸ”, który równie¿ ukrywa³ siê i leczy³ we dworze w 
Zakliczynie, walczy³ ramiê przy ramieniu z Karolem 
Czeczem i by³ œwiadkiem jego œmierci. We wspomnieniach 
pt. „Oddzia³ „Lisowczycy” napisa³: Ja do dnia dzisiejszego 
nie mogê zapomnieæ i wspominam „Bacê”, Lolka Czecza, 
który by³ moim najlepszym przyjacielem w oddziale. Bardzo 
polubiliœmy siê”. Dalej w swoich wspomnieniach Zbigniew 
£odziñski opisuje osobiste prze¿ycia z bitwy: „Po paru 
metrach czo³gania siê na ods³oniêtej ³¹ce zobaczy³em ko³o 
siebie, jak serie z automatów niemieckich dos³ownie kosz¹ 
trawê ko³o mnie. (…) W jednej rêce trzyma³em karabin (z 
ostatnimi dwoma pociskami), a w drugiej medalik, który mi 
siê urwa³ (dosta³em go od mojego dziadka na chrzcie - by³ 
z³oty z Matk¹ Bosk¹). Po chwili znowu zacz¹³em siê czo³gaæ, 
a Niemcy znowu zaczêli strzelaæ w moj¹ stronê. (…) 
Okaza³o siê, ¿e mia³em du¿o szczêœcia, poniewa¿ nie bêd¹c 
nawet draœniêty ¿adnym pociskiem, to mia³em nogawki 
spodni w dwu miejscach i rêkaw bluzy przestrzelony”.

W „stodó³ce pod lasem” wœród tych, którzy „padli w 
boju” le¿a³ tak¿e partyzant o pseudonimie „Góral”. Jego grób 
na Cmentarzu Wojennym w Dobczycach jest bezimienny. 
Dopiero niedawno, bo w listopadzie 2018 r. w dobczyckim 
miesiêczniku „Tapeta” ukaza³ siê artyku³ El¿biety Poloñczyk 
- Moskal (Jej ojciec W³adys³aw Poloñczyk ps. „Sêp” walczy³ 
pod £ysin¹ ), w którym napisa³a, ¿e „Góral” to porucznik 
Tadeusz Wojnowski. Informacjê tê uzyska³a od jego 
siostrzenicy, któr¹ spotka³a przy grobie N. N. „Górala”. 
Tadeusz Wojnowski by³ synem Jana Wojnowskiego, 
d³ugoletniego kierownika szko³y w Ochojnie, wsi w gminie 
Œwi¹tniki Górne. Franciszek Batko w ksi¹¿ce „Pisma z 
historii Œwi¹tnik Górnych i okolic” na str. 403. napisa³: 
„Jeden z partyzantów, syn b. kierownika Szko³y, Wojnowski 
zgin¹³ w walkach za Myœlenicami. Ostatni¹ noc przed 
œmierci¹ spa³ w Ochojnie, a przed odejœciem ze wszystkimi 
bardzo serdecznie siê po¿egna³”.

Polegli w bitwie pod £ysin¹ pochowani zostali w 
zbiorowej mogile na szczycie góry Grodzisko w 
Poznachowicach Górnych. W czasach stalinowskich Urz¹d 
Bezpieczeñstwa nakaza³ zlikwidowanie grobu, aby nie sta³ 
siê miejscem oddawania czci bohaterom. Czêœæ cia³ zabra³y 
rodziny i z³o¿y³y swoich bliskich na cmentarzach 
parafialnych. Kilku spoczywa na Cmentarzu Wojennym przy 
ul. Ja³owcowej w Dobczycach, niektórzy w grobach 
bezimiennych. Do dzisiaj na p³askim wierzcho³ku Grodziska 
znajduje siê symboliczna mogi³a partyzancka.

 /Piotr Przêczek/

Dawna grzecznoœciowa etykieta jêzykowa - element naszego 
dziedzictwa kulturowego

êzykowa etykieta grzecznoœciowa stanowi o Jsposobie zwracania siê do innych osób: rodziców, 
krewnych,  znajomych i nieznajomych, normy takie 
utrwalone w codziennej mowie obowi¹zywa³y i 
obowi¹zuj¹ na ka¿dym etapie historycznym, ale te¿ 

podlegaj¹ ci¹g³ym zmianom na skutek wielorakich 
zmian spo³ecznych.
                    Swoista, inna od dzisiejszej, etykieta 
grzecznoœciowa przestrzegana by³a w dawnym jêzyku, 
którym pos³ugiwali siê mieszkañcy naszych wsi, jêzyku 
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gwarowym. Na temat dialektu ma³opolskiego i gwar 
wystêpuj¹cych na obszarze, na którym le¿¹ nasze 
miejscowoœci powsta³o wiele opracowañ udokumento-
wanych zapisami tekstów mówionych, ale niestety 
takowych zapisów mowy naszych przodków nie ma. 
Dziœ mo¿emy jedynie odnieœæ  niektóre elementy 
dawnego jêzyka lokalnego odtworzonego przez 
najstarszych mieszkañców do opisanych systemów 
gwarowych Ma³opolski. Gwaroznawcy datuj¹ wzmo-
¿one procesy wyzbywania siê gwary na terenach 
wiejskich na po³owê ubieg³ego wieku g³ównie za 
spraw¹ zachodz¹cych po II wojnie œwiatowej przemian 
spo³ecznych. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿e-
my za³o¿yæ, ¿e w naszych wsiach proces ten rozpocz¹³ 
siê jeszcze w czasach miêdzywojennych, kiedy to 
nasili³y siê migracje zarobkowe mieszkañców, zarówno 
do bliskiego Krakowa jak i du¿o dalej, choæby czasowe 
wyjazdy do Francji  daj¹ce kontakt z inn¹ kultur¹, 
obyczajami, a tak¿e mow¹ ró¿n¹ od wyniesionej z 
rodzinnej wsi czego efektem by³o przyjêcie w coraz 
szerszych krêgach spo³ecznoœci jêzyka ogólnego. W 
ka¿dym razie jêzyk jakim pos³ugiwali siê w latach 
szeœædziesi¹tych znani mi mieszkañcy Sieprawia by³ 
bardzo ró¿norodny, wiêkszoœæ z nas mówi³a jêzykiem 
ogólnym, choæ pamiêtam, ¿e nauczyciele, zw³aszcza w 
pierwszych latach nauki poprawiali nalecia³oœci 
gwarowe niektórych uczniów, œmieszne dla innych 
dzieci. Spore grupy ludzi, pewnie tych najbardziej,  w 
sposób dos³owny przywi¹zanych do miejsca urodzenia, 
nieciekawych œwiata, mówi³y czyst¹ gwar¹, byli te¿ 
tacy, którzy w zale¿noœci od rozmówcy u¿ywali b¹dŸ 
gwary, lub tylko niektórych zwrotów gwarowych.    

W tak zró¿nicowanej jêzykowo w pocz¹tkach II 
po³owy XX wieku spo³ecznoœci naszych wsi w 
odmienny ni¿ dzisiaj sposób  wyra¿ano grzecznoœæ 
wobec innych, a co wa¿ne, wcale nie by³ to sposób 
przypisany do grup mówi¹cych jedynie gwar¹. 
Podstaw¹ tej dawnej etykiety grzecznoœciowej (dziœ 
¿ywej jeszcze w gwarze podhalañskiej) by³o 
okazywanie szacunku, poprzez zwracanie siê na 
„wy”, czyli w liczbie mnogiej do tylko jednej osoby, 
czasem nazywane „dwojeniem” czy te¿ stosowaniem 
„honorowej liczby mnogiej” pierwotnie  w zwrotach do 
rodziców, krewnych, s¹siadów, a nawet osób nieznajo-
mych. Zawsze te¿ takich zwrotów u¿ywali m³odsi 
mówi¹c do starszych. Takich samych formu³ u¿ywano 
zwracaj¹c siê do osób darzonych szczególnym 
szacunkiem tj. ksiê¿y, nauczycieli czy te¿ wa¿nych 
urzêdników, i co wa¿ne, w takich kontaktach nie 
obowi¹zywa³a zasada zró¿nicowania wiekowego, do 
tych osób wszyscy dwoili, przez „wy” mówi³a ca³a 
spo³ecznoœæ.  

Siêgaj¹c wstecz w³asn¹ pamiêci¹ przypomina-
my sobie na pewno rodziny, w których do rodziców 
wszystkie doros³e, ale te¿ dzieci  m³odsze, wtedy 
nastolatki konsekwentnie „dwoi³y”: „Mamo, ka¿ecie  
(pozwolicie) mi iœæ na borówki, czy wam bêdê 

potrzebna? Tato, gdzieœcie po³o¿yli m³otek, bo go nie 
mogê znaleŸæ?” W niektórych  rodzinach, w których 
dzieci do rodziców, dziadków i krewnych zwraca³y siê 
na „ty” ¿ywy by³ w dalszym ci¹gu zwyczaj, ¿e rodzice 
tych dzieci  swoim rodzicom dwoili. Gdy dziewczynka  
prosi³a: „PrzyjdŸ babciu do nas w niedzielê” to jej ojciec 
te¿ zaprasza³ mówi¹c: „Mamo wst¹pcie do nas w 
niedzielê”. O wa¿noœci i trwa³oœci tej tradycji najlepiej 
œwiadczy fakt, ¿e dzisiaj  osoby, które w taki sposób 
przed ponad pó³wiekiem zwraca³y siê do starszych,  to 
dziœ wspominaj¹c opowiadaj¹ wspó³czesn¹ polszczy-
zn¹, ale  z zachowaniem dawnych zasad grzecznoœcio-
wych: „ Mama szli najpierw wydoiæ krowê, ¿ebyœmy do 
œniadania mieli œwie¿e mleko, a tata wstawali i palili 
pod blach¹, bo przez noc wszystko wyziêb³o”, „ Babka w 
Bo¿e Narodzenie siadali z nami i uczyli nas kantyczek, a 
wszystkie znali na pamiêæ”, „ Wujek co sobotê pucowali 
konie i uprz¹¿, a jak w niedzielê jechali do koœcio³a to 
wszystko b³yszcza³o”,  „Ciotka, jak wykopali ziemniaki 
u siebie, to przychodzili kopaæ u nas, za odrobek, za to, 
¿e tata zaorze jej pole”

Podobne zasady grzecznoœciowe obowi¹zywa³y 
w s¹siedztwie, chocia¿ nie powszechnie. Wydaje siê z  
dzisiejszego punktu widzenia, w latach szeœædzie-
si¹tych ubieg³ego wieku wœród mieszkaj¹cych obok 
siebie zawsze by³a osoba, do której wszyscy m³odsi 
s¹siedzi, tak¿e dzieci, mówili przez „wy” : „Borcocko, 
babcia mnie przys³a³a, ¿ebyœcie dali kankê na mleko. 
Borcocka znaleŸli du¿o grzybów”.

W tym te¿ czasie, w jednym przypadku, nie 
stosowano siê do zasady  u¿ywania honorowej liczby 
mno-giej przez osoby m³odsze do starszych,  a 
dotyczy³o to zwracania siê wiekowych ju¿ mieszkañ-
ców do ksiêdza, przede wszystkim Proboszcza: „Mo¿e-
cie Kanoniku d³u¿ej z nami posiedzieæ, bo konie bêd¹ za 
jak¹œ godzinê.” (w tych czasach z ostatniego odwiedza-
nego w czasie kolêdy domu, ksiêdza odwo¿ono na ple-
baniê saniami), nale¿y domniemywaæ, ¿e w latach 
wczeœniejszych by³a to norma okazywania szacunku 
przez wszystkich parafian.

Wielu z nas zapewne uwa¿a, ¿e taka etykieta 
grzecznoœciowa to relikt, prze¿ytek, ale nie do koñca. 
Jeszcze dziœ wielu parafian, pomnych dawnych form 
wyra¿ania szacunku  równie¿ tak zwraca siê do ksiêdza  
proboszcza: „Og³oœcie to z ambony, ¿eby wszyscy wie-
dzieli …”, „Ksiê¿e Proboszczu, odprawcie mi mszê 
œwiêt¹ w intencji”… Wielu z nas równie¿ czêsto,  
pewnie nie ca³kiem œwiadomie, bezwiednie u¿ywa 
s³owa „wy” zwracaj¹c siê do jednej osoby, ale zawsze 
starszej od siebie: „Witajcie s¹siadko”… „Sk¹d 
wracacie”... „Aleœcie siê obkupili, jak chwilê 
poczekacie, to was podwiozê”… - to czêsto jest jedyna 
forma powitania, czasem tylko poprzedzona zwyk³ym 
„dzieñ dobry”. Podobne  zwroty s³yszymy jeszcze przy 
po¿egnaniach: „Trzymajcie siê zdrowo”, „B¹dŸcie 
zdrowi”.

Wa¿ne jest aby pamiêtaæ, ¿e dwojenie, 
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mówienie na  „wy”  przynale¿a³o do lokalnego jêzyka 
wiejskiego, pierwotnie by³o naturalnym, powszechnym 
zwrotem potwierdzaj¹cym relacje miêdzyludzkie 
oparte na szacunku, jest elementem naszego 
dziedzictwa kulturowego, naszej tradycji, dlatego 
ostatnie ju¿ pewnie tego typu s³yszane zwroty nie 
zak³ócaj¹ wspó³czesnej komunikacji miêdzy nami.  
Nieuprawnione zaœ u¿ywanie tego typu zwrotów 
wyczuwamy zawsze, jak wtedy, gdy podczas kontroli 
trzeŸwoœci policjant wydaje polecenie „bêdziemy 

dmuchaæ”, co budzi nasz odruchowy protest i chêæ 
oœmieszenia kontrolera. Podobny sprzeciw wobec 
nienaturalnego dla nas przejawu grzecznoœci rodzi 
pytanie zadane pacjentce przez lekarza: „Macie 
gor¹czkê? Dokucza wam bardzo kaszel?” To po prostu 
nie ta jêzykowa etykieta grzecznoœciowa.

 /Wanda Matoga/
    

Wyrazy gwarowe - coraz rzadziej s³yszane, ale nie zak³ócaj¹ce 
komunikacji jêzykowej

dokazowaæ - figlowaæ, psociæ
kik³aæ, skitk³any - wik³aæ, zwik³any
kostka - pestka w owocach
liszki - grzyby, kurki
pitwaæ, pitwasiæ - kroiæ têpym no¿em
psota - d³ugotrwa³a deszczowa pogoda

r¹czka - trzonek no¿a
skrabaka - zdarta miot³a wiklinowa
œciubaæ, zeœciubaæ - œcieœniæ pismo

     - byle jak zszywaæ
zaopuszczony- zaniedbany

Wyrazy gwarowe - znane najstarszym, 
których u¿ycie mo¿e zak³óciæ komunikacjê jêzykow¹ 

choæ co - ró¿noœci lub byle co
choæ kto - ka¿dy bez ró¿nicy, lub byle kto 
ciosek, pociosek - narzêdzie do wygarniania ¿aru z pieca 
chlebowego
pomiet³o - s³omiana miot³a do czyszczenia pieca chlebowego 
cepy - narzêdzie do rêcznego m³ócenia zbo¿a
bijok - czêœæ m³óc¹ca cepów
dzier¿ok - uchwyt cepów
g¹zwa - skórzany ³¹cznik miêdzy bijokiem, a dzier¿okiem
opo³ka, s³omianka - naczynie w kszta³cie bardzo du¿ej miski 
wplatane ze s³omy s³u¿¹ce do formowania ciasta na chleb
ociepka - wi¹zka drobnych szczap drewna, wi¹zka siana, 
wi¹zka s³omy zwi¹zana zwykle powrós³em
powrós³o - skrêcone z wi¹zki skoszonego zbo¿a wi¹zanie do 
formowania snopów
³oktusa - przeœcierad³o lub p³achta do noszenia trawy lub do 
mocowania koszyka noszonego na plecach
plecniok - kosz wiklinowy do przenoszenia ziemniaków, 

buraków, marchwi lub nabia³u na targ, mocowany na plecach
odrobek - praca u innej osoby bez zap³aty, jako odpracowanie 
za wczeœniejsz¹ pracê
r¹czka - pióro maczane w atramencie
sagan - czajnik do gotowania wody na piecu, zwykle 
metalowy z tzw. dziubkiem u³atwiaj¹cym nalewanie wody  
nascypaæ - por¹baæ siekier¹ polano na cieniutkie drewienka, 
tzw. podpa³kê
kidaæ - o nieprzyjemnym zimnym deszczu lub mokrym 
œniegu
pokidaæ, skidaæ - pochlapaæ ubranie w czasie jedzenia
pokidany, skidany - pochalpany jedzeniem 
ko³czeæ - kostnieæ, sztywnieæ na mrozie 
sko³cza³y - o ziemniakach dawno ugotowanych i ju¿ 
zimnych  
korcipina -  czeremcha

/Wanda Matoga/

Powsta³a lokalna grupa wsparcia

Z ¿ycia stowarzyszeñ 

zorem innych wspólnot lokalnych, powsta³a ciekawa Wi po¿yteczna inicjatywa lokalnych firm na Face-
booku: "Bo jak nie MY to kto? Lokalna grupa wsparcia 
SIEPRAW i okolica".

Jej inicjatorka p. Wioletta Œlusarczyk tak uzasadnia 
powstanie grupy:
"W ostatnich dniach przysz³o nam siê zmierzyæ z jak¿e 
dziwn¹ i trudn¹ rzeczywistoœci¹. Czy ktokolwiek z nas 
jeszcze kilka tygodni temu by³by wstanie przewidzieæ, ¿e 
nasz uporz¹dkowany i pouk³adany œwiat zostanie wywróco-
ny do góry nogami za spraw¹ jednego mikroskopijnego 
wirusa? Chyba nie. Tak jednak siê sta³o, nasz œwiat siê 
zatrzyma³, zawiesi³ w niepewnoœci. Wszyscy obawiamy siê 

tego, co przynios¹ najbli¿sze dni, a tak¿e tego, jak bêdzie 
wygl¹da³o nasze ¿ycie po pandemii koronawirusa.

Obserwuj¹c œwiat doko³a i analizuj¹c zachowania 
miêdzyludzkie dochodzê jednak do wniosku, ¿e ca³a ta nowa 
rzeczywistoœæ ma te¿ swoje plusy. Z radoœci¹ stwierdzam, ¿e 
ludzie stali siê du¿o bardziej mili, ¿yczliwi i pomocni w 
stosunku do siebie. Pomyœla³am wiêc, ¿e dobrze by³oby 
wykorzystaæ ten stan i sprawiæ, aby trwa³ jak najd³u¿ej.

Dlatego postanowi³am stworzyæ grupê zrzeszaj¹c¹ 
w swoich krêgach ma³e i mikro firmy z naszej okolicy oraz 
mieszkañców. Bo przecie¿ jesteœmy tu, na tym wspólnym, 
niewielkim kawa³ku ziemi jedni dla drugich. Firmy i mali 
przedsiêbiorcy dzia³aj¹ dla nikogo innego, jak dla 
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okolicznych mieszkañców, aby mieli komfort korzystaæ tu, 
na miejscu z lokalnych us³ug. Czêsto zabiegani, traktujemy 
swoje domostwa jak noclegownie, z zakupów i us³ug 
korzystaj¹c w miejscach pracy lub przez internet, nie maj¹c 
œwiadomoœci, jak wiele spraw mo¿na by za³atwiæ tu, na 
miejscu. ¯e istnieje w naszej okolicy mnóstwo dobrze 
zaopatrzonych sklepów, kilka lokali gastronomicznych, 
dobre i cenione fryzjerki, makija¿ystki, kosmetyczki, studia 
modelowania sylwetki i fitness, warsztaty samochodowe, 
lakiernictwa pojazdowe, serwisy wielu sprzêtów, graficy, 
projektanci i wiele innych firm, które œwiadcz¹ swoje us³ugi 

w³aœnie tutaj, dla nas wszystkich".
Zachêcamy lokalnych Przedsiêbiorców oraz Miesz-

kañców Gminy Siepraw do przystêpowania do Grupy i do 
wzajemnego wspierania siê w nie³atwym czasie pandemii 
koronawirusa.

Szczegó³y na profilu facebookowym Grupy: 
https://www.facebook.com/groups/689674745111379/?fref
=nf

/Micha³ Baran/

 dniu 11 maja 2020r. w remizie OSP Siepraw Wzosta³ przekazany sprzêt przeciwpo¿arowy 
stra¿akom z OSP Siepraw, £yczanka i Zakliczyn. Zosta³ 
on pozyskany w ramach pomocy finansowej Woje-
wództwa Ma³opolskiego na zapewnienie gotowoœci 
bojowej OSP dotkniêtych skutkami powodzi w maju 
2019r. Stra¿acy ochotnicy otrzymali nowe wê¿e z 
wk³adk¹ gumow¹, latarki z ³adowark¹ akumulatorow¹, 
buty specjalne, buty gumowe, rêkawice skórzane oraz 
klucz do ³¹czników.

/Redakcja/

Przekazanie sprzêtu dla OSP

31 marca br. mieszkaj¹ca na ul. Polnej w Sieprawiu 
- Pani Edyta Pietrzyk, znalaz³a podczas spaceru w 
niedalekiej odleg³oœci od swojego miejsca zamieszkania, 
przy lesie od strony £yczanki, os³abionego myszo³owa 
(Buteo buteo). Pani Edyta wraz z synem oraz s¹siadk¹ 
zaczê³a szukaæ pomocy. Zawiadomi³a m. in. znajomego 
obserwatora i fotografa ptaków Pana Paw³a Œledziowskiego, 
a ten z kolei przekaza³ informacjê Sekretarzowi Gminy 
Siepraw Micha³owi Baranowi. Sekretarz wraz z Radnym 
Piotrem Nowakiem (prywatnie równie¿ obserwatorzy 
ptaków) pojechali odebraæ ptaka, który by³ ju¿ schwytany i 
ulokowany w klatce. Drapie¿nikowi  faktycznie coœ 

dolega³o, bo nie potrafi³ ustaæ na nogach, nie mówi¹c o 
lataniu. Byæ mo¿e zjad³ coœ zatrutego.

Ptaka przetransportowano do lokalnego hodowcy i 
mi³oœnika ptaków - Pana Henryka Biskupa, który zaj¹³ siê 
ptakiem troskliwie, zapewniaj¹c fachow¹ opiekê weteryna-
ryjn¹ ze stronnych tech. wet. Tomasza Króla. Myszo³owowi 
podano kroplówkê wzmacniaj¹c¹ oraz oczyszczaj¹c¹ orga-
nizm, co poskutkowa³o niemal natychmiastowym ozdrowie-
niem „pacjenta”. Wczesnym popo³udniem nastêpnego dnia, 
czyli w prima aprilis, uwolniony z woliery myszo³ów 
poszybowa³ ku wolnoœci.

Wszystkim zaanga¿owanym w akcjê ratowania tego 

Uratowany myszo³ów

Œwiat wokó³ nas
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 zwi¹zku z otrzymaniem sygna³u od Mieszkañca WGminy, ¿e w £yczañskim Lesie uprawiane s¹ rajdy 
motocrossami oraz quadami przypominamy, ¿e jest to 
proceder nielegalny, szkodliwy dla œrodowiska, a tak¿e 
zagra¿aj¹cy ¿yciu i zdrowiu korzystaj¹cych z lasu w celach 
rekreacyjnych, i z tej racji podlegaj¹cy karze. 

Umieszczona na profilu facebookowym Gminy 
Siepraw informacja o motocyklowych rajdach po lesie 
wywo³a³a szerok¹ dyskusjê wœród internautów. U¿ytko-
wnicy crossów podkreœlali, ¿e gorsze od je¿d¿enia 
motocyklami jest wyrzucanie œmieci, czy k³usownictwo, 
wiêc ich ingerencja w przyrodê jest niejako usprawiedli-
wiona. 

Jeden z internautów napisa³ "Aha czyli nie mo¿na 
wje¿drzaæ Do lasu motorem Ale wywalaæ œmieci tonami to 
mo¿na ciekawe. Wszystko rozumiem Ale kurde ludzie. 
Motorem wje¿drzasz przejedziesz jedyne co zrobisz œciu³ke 
prze¿ucisz co dla œrodowsika jest to dobre. I tak jak deszcz 
poleje to zaraz œlady znikaj¹. A jak wywalaj¹ ludzie tony 
œmieci to jest wszystko dobrze. I kto tu robi wiêksze szkody? 
Auta mog¹ do lasu wje¿drzaæ. Jak jest wycinka te¿ pracuj¹ 
maszyny i robi¹ wiêksze szkody ni¿ motocykilœci. Czyli mora³ 
jest Z tego taki mo¿esz wywalaæ œmieci do lasu, mo¿esz 
wje¿drzaæ autem do lasu, Traktory sprzêt ciê¿ki mo¿e 
wje¿drzaæ na wycinkê do lasu. Ale motocykliœci nie. Ludzie 
widaæ ¿e nie macie co robiæ. Motor do lasu wjedzie to ca³y 
komisariat I ca³e Nadleœnictwo siê zjedzie. A jak przyjedzie 
goœæ z œmieciami I wyrzuci to bêdzie pustka. Wasze Myœlenie 
jest rewelacyjne. ¯al mi was!!!!" (pisownia oryginalna). Na 
co inny internauta logicznie odpowiedzia³: Tak? Jedynie 
"œció³kê przerzucicie"? To wpadnê do ogródków waszej 
rodziny i "przerzucê" trochê. A potem zaproszê kolegów i 
bêdziemy "przerzucaæ" i "lataæ" sobie po grz¹dkach i 
kwiatach, a na koniec wjedziemy do oczek wodnych jeœli 
akurat bêd¹. I tak bêdziemy robiæ co weekend. Zobaczymy 
czy to bêdzie dobre dla œrodowiska tych ogrodów i czy 
rodzina bêdzie zadowolona. A jak ktoœ zwróci nam uwagê 
czemu niszczymy ogród to powiemy, ¿e nie robimy nic z³ego, 
bo przecie¿ s¹siad obok jest gorszy bo œci¹³ drzewo na swojej 
dzia³ce. To co? Do którego mam wpaœæ sobie zrobiæ rajd? 
Zamiast pisaæ bzdury i próbowaæ usprawiedliwiæ swoje 
nielegalne i niszczycielskie zachowanie tym, ¿e ktoœ inny coœ 
niszczy weŸcie siê dokszta³æcie co ¿yje w lesie i czemu siê 
temu szkodzi rozje¿d¿aj¹c i ha³asuj¹c. Tereny zielone i 
chronione nie po to s¹ zielone i chronione, ¿eby zamieniaæ je 
w drogi. Miejsce pojazdu jest na drodze, a nie na œció³ce. A 
szlaki piesze nie po to s¹ piesze ¿ebyœ spacerowiczom, którzy 
przyszli odpocz¹æ w lesie od ha³asu miast robi³ rykiem i 
smrodem miasto na szlaku w górach i jeszcze spowodowa³ 
wypadek. Za³atwcie sobie prywatne tory rajdowe skoro nie 
wystarcz¹ wam wyznaczone i legalne drogi publiczne.

Swoje hobby i pasje mo¿na i nale¿y realizowaæ, 
jednak nie kosztem innych u¿ytkowników, w tym wypadku 
lasu, czy te¿ przyrody, która jest dobrem wspólnym, a w 
dobie motoryzacji, postêpu technicznego, urbanizacji coraz 

bardziej deficytowym.  

Ustawa o lasach stanowi: 
Art. 29. 
1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzêgowym i motoro-
werem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, 
natomiast drogami leœnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy 
s¹ one oznakowane drogowskazami dopuszczaj¹cymi ruch 
po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszaj¹cych siê 
pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb 
1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami 
leœnymi wyznaczonymi przez nadleœniczego. 
2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach 
leœnych jest dozwolony wy³¹cznie w miejscach oznakowa-
nych. 
3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a tak¿e art. 28, nie 
dotycz¹ wykonuj¹cych czynnoœci s³u¿bowe lub gospodar-
cze: 
1) pracowników nadleœnictw; 
2) osób nadzoruj¹cych gospodarkê leœn¹ oraz kontroluj¹cych 
jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych; 
3) osób zwalczaj¹cych po¿ary oraz ratuj¹cych ¿ycie lub 
zdrowie ludzkie; 
4) funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej chroni¹cych granicê 
pañstwow¹ oraz funkcjonariuszy innych organów 
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny; 
5) osób wykonuj¹cych czynnoœci z zakresu gospodarki 
³owieckiej oraz w³aœcicieli pasiek zlokalizowanych na 
obszarach leœnych; 
6) w³aœcicieli lasów we w³asnych lasach; 
7) osób u¿ytkuj¹cych grunty rolne po³o¿one wœród lasów; 
8) pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 
pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 
szkolnictwie wy¿szym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z póŸn. 
zm.), w zwi¹zku z wykonywaniem badañ naukowych i 
doœwiadczeñ z zakresu leœnictwa i ochrony przyrody; 
8a) osób bior¹cych udzia³ w kszta³ceniu kadr dla leœnictwa, 
w zwi¹zku z prowadzeniem zajêæ szkoleniowych; 
9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowni-
ków S³u¿b Parków Krajobrazowych; 
10) osób sporz¹dzaj¹cych plany urz¹dzenia lasu, 
uproszczone plany urz¹dzenia lasu lub inwentaryzacjê stanu 
lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3. 
4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze 
masowym organizowane w lesie wymagaj¹ zgody 
w³aœciciela lasu. 
Art. 30. 
1. W lasach zabrania siê: 
1) zanieczyszczania gleby i wód; 
2) zaœmiecania; 
3) rozkopywania gruntu; 
4) niszczenia grzybów oraz grzybni; 
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych 
roœlin; 
6) niszczenia urz¹dzeñ i obiektów gospodarczych, 

Motocrossy rozje¿d¿aj¹ £yczañski Las

 Https://youtu.be/hxk17Es1uDg
/UG Siepraw/

piêknego gatunku ptaka szponiastego dziêkujemy!
Filmik z wypuszczenia myszo³owa na wolnoœæ mo¿na 
ogl¹dn¹æ na kanale YouTube:
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a ma³ym zdjêciu prezentujemy kolejny akt wandaliz-Nmu, na ma³ym, bo jest to tylko potwierdzenie, 
dokumentacja. Kolejny, po znakach drogowych, lustrach, 
³awkach w parku, akt wandalizmu, nieuzasadnionego, 
umyœlnego zniszczenia cudzego mienia, a w szczególnoœci 
w³asnoœci publicznej - tyle stanowi definicja. Zniszczona 
tablica informacyjna przy Studzience B³ogos³awionej Anieli 
Salawy jest w³asnoœci¹ publiczn¹, sfinansowan¹ z pieniêdzy 
publicznych, a wiêc podatków, choæ pewnie wandale 
takowych nie p³ac¹.

Malunki, które nie s¹ ani arcydzie³em malarskim, ani 
te¿ ¿adnym przes³aniem intelektualnym wykona³a jedna 
osoba, lub te¿ grupa osób. Jeœli to by³ jeden wykonawca, to 
pomyœlmy jak musia³ uwa¿aæ, czy ktoœ go nie nakryje, ile 
wiêc go to emocji kosztowa³o, a¿ strach pomyœleæ, ¿e 
móg³by siê uzale¿niæ od tego dreszczyka  strachu. Jeœli mia³ 
towarzyszy, to mniej emocji, bo to kumple stali na stra¿y.. 
Pytanie tylko o stan ducha tych¿e wspó³pracowników, byli 
zgodni?.. a mo¿e prze¿ywali rozterki typu: powiedzieæ?... 
nie powiedzieæ?... nie powiedzieæ by tê nieszczêsn¹ tablicê 
zostawiæ w spokoju. No tak, zawsze ³atwiej przytakn¹æ, ni¿ 
mieæ i jeszcze wyegzekwowaæ w³asne zdanie.

Tyle rozwa¿añ, bo jeszcze wandal pomyœli, ¿e zrobi³ 
coœ wa¿nego. To wcale nie o niego chodzi, ale o wszystkich 
m³odych ludzi, m¹drych, z w³asnymi pogl¹dami, w³asnymi 
pomys³ami na siebie, swoje ¿ycie. To oni, nie doroœli, mog¹ 
daæ odpór wandalom, bo wymagaj¹c od siebie potrafi¹ te¿ 
wymagaæ od rówieœników, potrafi¹ wymóc szacunek dla 
tego, co s³u¿y ca³ej spo³ecznoœci i tym którzy nas 
odwiedzaj¹.

 /Redakcja/

Wandale s¹ z nami, próbuj¹ niszczyæ …

turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; 
7) zbierania p³odów runa leœnego w oznakowanych 
miejscach zabronionych; 
8) rozgarniania i zbierania œció³ki; 
9) wypasu zwierz¹t gospodarskich; 
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez 
w³aœciciela lasu lub nadleœniczego; 
11) wybierania jaj i piskl¹t, niszczenia lêgowisk i gniazd 
ptasich, a tak¿e niszczenia legowisk, nor i mrowisk; 
12) p³oszenia, œcigania, chwytania i zabijania dziko ¿yj¹cych 
zwierz¹t; 
13) puszczania psów luzem; 
14) ha³asowania oraz u¿ywania sygna³ów dŸwiêkowych, z 
wyj¹tkiem przypadków wymagaj¹cych wszczêcia alarmu. 
2. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 5 nie dotycz¹ czynnoœci zwi¹zanych 
z gospodark¹ leœn¹, a pkt 12-14 nie dotycz¹ polowañ. 
3. W lasach oraz na terenach œródleœnych, jak równie¿ w 
odleg³oœci do 100 m od granicy lasu, zabrania siê dzia³añ i 
czynnoœci mog¹cych wywo³aæ niebezpieczeñstwo, a w 
szczególnoœci: 
1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego 
celu przez w³aœciciela lasu lub nadleœniczego; 
2) korzystania z otwartego p³omienia; 
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozosta³oœci 
roœlinnych. 
4. Przepisy ust. 3 nie dotycz¹ dzia³añ i czynnoœci zwi¹zanych 
z gospodark¹ leœn¹ pod warunkiem, ¿e czynnoœci te nie 
stanowi¹ zagro¿enia po¿arowego. 

Natomiast Kodeks karny w artykule 181. § 1. mówi 
"Kto powoduje zniszczenie w œwiecie roœlinnym lub 
zwierzêcym w znacznych rozmiarach, podlega karze 
pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5., a w § 2.  "Kto, 
wbrew przepisom obowi¹zuj¹cym na terenie objêtym 
ochron¹, niszczy albo uszkadza roœliny lub zwierzêta 
powoduj¹c istotn¹ szkodê, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2." 

Prosimy osoby, które stwierdz¹ wjazd do lasu motocykli lub 
quadów o natychmiastowe zg³aszanie takiego faktu na 
Policjê. 

/Micha³ Baran/
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