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 Artur Oppman

 “Chrystus 
zmartwychwsta³"

  
Chrystus zmartwychwsta³! Z g³êbi œwi¹tyni
Bije jak s³oñce o¿ywcza wiara.
I blask siê wielki na œwiecie czyni,
I w proch upada zw¹tpienia mara.
 
Chrystus zmartwychwsta³! Podnieœcie skronie
I znowu skrzyd³a przypnijcie duszy,
Bo oto nêdza i grzech siê kruszy,
Bo oto prawda siada na tronie.

 
Chrystus zmartwychwsta³! I ty, cz³owiecze,
Zmartwychwstañ jasny z otch³ani grzechu,
Wyk¹p siê w blasku, co z nieba ciecze,
Zaczerpnij ¿ycia w wiosny oddechu.
 
Wzbij siê myœlami w górne regiony,
I stargaj bielmo niewiary z oka!
Oto jak ziemia d³uga, szeroka
Na „resurrexit” zagra³y dzwony.

 Prawdziwa wiosna, jak œwiat ten stara,
Szczêœciem ci ¿ywot wype³ni ca³y,
Gdy w sobie kwiat jej masz wiecznotrwa³y,
Co kwitnie w sercu, a zwie siê - wiara.

Niech Chrystus Zmartwychwsta³y przyniesie Nam wszystkim wiosenne kwiaty radoœci, mi³oœci i 
szczêœcia, da si³ê do pokonywania trudnoœci i pozwoli z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ. 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Wójt Gminy Siepraw
Leszek Wierzba Tadeusz Pitala
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Wieœci gminne…
Informacja o bie¿¹cej pracy Rady Gminy

a prze³omie starego i nowego roku Rada Gminy Nobradowa³a na trzech sesjach oraz wspólnych 
komisjach.

XII Sesja Rady Gminy z 12 grudnia 2019 roku 
dotyczy³a w zasadzie projektu jednej uchwa³y w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw. 
Chodzi o to, ¿e w obliczu zbli¿aj¹cego siê rozstrzygniêcia 
przetargu na odbiór œmieci w 2020 roku nale¿a³o zabezpie-
czyæ œrodki finansowe w wieloletniej prognozie finansowej.

30 grudnia 2019 roku radni na XIII sesji przyjêli 
uchwa³ê bud¿etow¹ dla gminy Siepraw na rok 2020. Kwestia 
bud¿etu zosta³a wnikliwie przeanalizowana na wspólnym 
posiedzeniu po³¹czonych komisji. Projekt bud¿etu uzyska³ 
tak¿e pozytywn¹ opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie.
W bud¿ecie na 2020 rok za³o¿ono dochody ogó³em 55 205 
170 z³, a wydatki ogó³em 58 555 358 z³. Pozosta³a ró¿nica to 
deficyt bud¿etowy w kwocie 3 350 188 z³. Jest to deficyt w 
granicach normy, nie zagra¿aj¹cy w ¿aden sposób realizacji 
podstawowych zadañ gminy. Niepokoi natomiast fakt, ¿e po 
raz pierwszy nast¹pi³y nieprzewidziane wczeœniej zmiany w 
prawie, które jak siê wydaje mog¹ wp³yn¹æ na tegoroczny 
bud¿et naszej gminy. Niestabilnoœæ przepisów w zakresie 
obci¹¿eñ finansowych j.s.t. z jakimi przyjdzie siê zmierzyæ 
mo¿e generowaæ nieprzewidziane wydatki i wówczas nawet 
najbardziej oszczêdnoœciowy bud¿et mo¿e mieæ trudnoœci 
wobec ubytków w dochodach. S¹ to skutki takich decyzji 
w³adz centralnych: jak zmiany w opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, podwy¿ka p³acy minimal-
nej, mniejszy udzia³ w podatku PIT, niedoszacowane œrodki 
na zadania edukacyjne, podwy¿ka 6% w oœwiacie jak 
równie¿ podwy¿ki cen energii. Wa¿nym zadaniem w tym 
roku bud¿etowym bêdzie zachowanie p³ynnoœci finansowej i 
zabezpieczenie œrodków na tyle aby nie ucierpia³y 
rozpoczête b¹dŸ zaplanowane inwestycje, a inne zadania 
by³y zrealizowane w dotychczasowych standardach. 
Uchwalony przez radê bud¿et daje tak¹ gwarancjê, niemniej 
w dzisiejszych trudnych czasach nale¿y braæ pod uwagê 
nieprzewidziane okolicznoœci przez ca³y rok. Nadal 
bêdziemy czyniæ starania o pozyskanie œrodków 
pozabud¿etowych, przy pomocy których bêdzie mo¿liwoœæ 
urealnienia niektórych zaplanowanych przedsiêwziêæ, choæ 
trzeba bêdzie siê liczyæ z wydatkami bud¿etowymi gdy¿ s¹ to 
inwestycje pokrywane czêœciowo z naszych œrodków. Na tej 
sesji przyjêto równie¿ sprawozdanie z pracy Komisji 
Rewizyjnej oraz podjêto uchwa³ê w sprawie Rocznego Planu 
Kontroli Komisji Rewizyjnej Gminy Siepraw.

Obrady XIV Sesji 23 stycznia 2020 roku zdomino-
wane zosta³y przez kwestiê op³aty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a jest to jak zawsze trudny i 

kontrowersyjny temat. Trudno by³o nie zauwa¿yæ, ¿e od 
jesieni ubieg³ego roku niektóre œrodki masowego przekazu 
utrwala³y w spo³eczeñstwie przekonanie, ¿e to urzêdnicy i 
radni chc¹ obci¹¿yæ spo³eczeñstwo makabrycznymi 
op³atami i taki stereotyp samorz¹du tu i ówdzie zacz¹³ siê 
przyjmowaæ. W tej sytuacji trudno by³o i nadal jest trudno 
dotrzeæ do mieszkañców z argumentacj¹, ¿e to uwarunko-
wania prawne, brak konkurencji na rynku firm odbieraj¹cych 
odpady oraz rosn¹ca z roku na rok nadprodukcja œmieci i 
gabarytów jest g³ówn¹ przyczyn¹ absurdalnych kosztów 
tego przedsiêwziêcia. Do tego dochodzi ustawa, która 
blokuje mo¿liwoœæ dop³at ze œrodków bud¿etowych gdy¿ wg 
prawa system gospodarowania odpadami winien siê bilan-
sowaæ tzn. p³acimy tyle ile wynosz¹ koszty i rozk³ada siê to 
na wszystkich mieszkañców gminy. Wobec tak twardych 
warunków radni przeanalizowali wiele wariantów i wziêli 
pod uwagê ró¿ne kryteria, aby op³aty w 2020 r. by³y jak 
najmniej bolesne. Niemniej w obliczu wyniku przetargu, 
kiedy trzeba by³o przyj¹æ jedyn¹ ofertê jaka wp³ynê³a, a która 
by³a wy¿sza w granicach 100% w porównaniu z rokiem 
ubieg³ym, nie by³o innej mo¿liwoœci jak tylko przejœæ do 
realiów. Ostatecznie jednog³oœnie rada podjê³a uchwa³ê o 
stawce op³aty za odbiór odpadów segregowanych w 
wysokoœci 21 z³ miesiêcznie od osoby, a niesegregowanych 
42 z³ miesiêcznie, przy czym stworzono mo¿liwoœæ ulgi dla 
mieszkañców kompostuj¹cych odpady zielone w wysokoœci 
5 z³ miesiêcznie. Takie stawki obowi¹zuj¹ od 1 kwietnia 
2020 roku.

Mija pierwszy kwarta³ bie¿¹cego roku, który zacz¹³ 
siê jako rok kosztowny, zwa¿ywszy na gwa³towny wzrost 
niektórych op³at i innych codziennych wydatków jakimi 
obarczony zostaje przeciêtny obywatel. Trudno jest 
definitywnie stwierdziæ co poka¿e przysz³oœæ i czy 
znajdziemy odpowiedzi na pytanie czy obecna rzeczy-
wistoœæ to wynik zachwiania koniunktury gospodarczej czy 
te¿ mo¿e bli¿ej nieokreœlonych zjawisk lub si³, które usi³uj¹ 
deprecjonowaæ samorz¹dy obni¿aj¹c tym samym wysokie 
wskaŸniki zaufania jakimi s¹ obdarzane. Nale¿y mieæ 
nadziejê, ¿e to tylko chwilowa niedyspozycja, a Polska 
lokalna pozostanie nadal jako jedna z trwa³ych wartoœci jaka 
nam pozosta³a, a która jest konsekwencj¹ transformacji 
ustrojowej lat dziewiêædziesi¹tych dwudziestego wieku.

/Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leszek Wierzba /

Zmiana uchwa³ dotycz¹cych gospodarowania odpadami
23 stycznia 2020r. odby³a siê XIV Sesja Rady 

Gminy Siepraw, na której radni podjêli trzy uchwa³y 
zwi¹zane z gospodark¹ odpadami na terenie Gminy:
- w sprawie wyboru metody ustalenia op³aty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi w nieruchomoœciach 
zamieszka³ych oraz ustalenia wysokoœci stawki takiej op³aty 
- w wyniku której wybrano metodê poboru op³at opartej o 
liczbê mieszkañców zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ 
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oraz uchwalono stawkê op³aty dla mieszkañców segregu-
j¹cych odpady w wysokoœci 21 z³ od osoby na miesi¹c, a dla 
niesegreguj¹cych 42 z³ od osoby na miesi¹c;
- w sprawie zwolnienia w czêœci z op³aty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w³aœcicieli nieruchomoœci 
po³o¿onych na terenie Gminy Siepraw zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj¹-
cych bioodpady stanowi¹ce odpady komunalne w kompo-
stowniku przydomowym - w wyniku której zwolniono 
w³aœciciela nieruchomoœci kompostuj¹cego bioodpady z 
czêœci op³aty za gospodarowanie odpadami w wysokoœci 5 z³ 
na miesi¹c;
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokoœci op³aty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi sk³adanej przez 
w³aœciciela nieruchomoœci zamieszka³ej po³o¿onej na 
terenie Gminy Siepraw - w wyniku której powsta³ nowy 
wzór deklaracji uwzglêdniaj¹cy zmianê metody i stawki 
op³aty za gospodarowanie odpadami, a tak¿e zmiany ustawy 
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminie oraz inne 
zmiany w prawie;

Koniecznoœæ podjêcia ww. uchwa³ wynika³a z 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw, która wesz³a w ¿ycie w dniu 6 wrzeœnia 2019 r. 
oraz z rozstrzygniêcia w dniu 13 grudnia 2019 r. 
postepowania przetargowego na „Odbieranie i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw, 
zaopatrzenie nieruchomoœci w pojemniki i worki na odpady 
oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z 
PSZOK”.

W przetargu wystartowa³o jedynie Przedsiêbiorstwo 
Us³ug Komunalnych „EMPOL” sp. z o. o. z Tylmanowej 
które wyceni³o us³ugê odbioru i utylizacji odpadów z Gminy 
Siepraw na kwotê 2 290 923 z³ w 2020 r. 

W 2020 r. koszty utrzymania sytemu gospodaro-
wania odpadami (8697 osób, które z³o¿y³y deklaracje), 
obejmuj¹ koszty przetargu oraz koszty administracyjne, 
szacowane na 83 800 z³, co daje razem 2 374 723 z³.
Op³ata na jednego mieszkañca w przypadku gdy by³aby 
pobierana przez 12 miesiêcy zosta³a wyliczona wg wzoru:
2 374 723 z³ : 8 697 osób : 12 miesiêcy = 22,75 z³ (23 z³ po 
zaokr¹gleniu) i taka op³ata zosta³a zaproponowana w 
projekcie uchwa³y, choæ nie w pe³ni pokrywa³aby koszty 
systemu (gdy¿ op³ata za I kwarta³ 2020 r. pobierana bêdzie 
wg dotychczas obowi¹zuj¹cej stawki wg uchwa³y Rady 
Gminy Siepraw Nr XXIX/263/17 z dnia 29 listopada 2017 
r.).

Podczas sesji Radny Piotr Nowak zaproponowa³ aby 
obni¿yæ op³atê za odpady segregowane do 21 z³ za miesi¹c od 
osoby, na co pozostali radni przystali, uchwalaj¹c 
jednoczeœnie op³atê dla niesegreguj¹cych odpadów w 
wysokoœci dwukrotnej stawki „podstawowej” tj. 42 z³ od 
osoby na miesi¹c. Przy takich stawkach op³at Gmina dop³aci 
do systemu z bud¿etu ok 407 900 z³. 

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystoœci i 
porz¹dku w gminach z pobranych op³at za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjono-
wania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
które obejmuj¹ koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych;
3) obs³ugi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawid³owego 
postêpowania z odpadami komunalnymi.

Na podstawie analizy iloœci odpadów odbieranych 
od mieszkañców Gminy Siepraw w poprzednich latach 
oszacowano, ¿e w 2020 r. zostanie zebranych:
- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 
01) - 890 ton 
- Odpady ulegaj¹ce biodegradacji ze szczególnym 
uwzglêdnieniem bioodpadów, odpady zielone - 250 ton
- Odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe    
wielomateria³owe, odpady papieru w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 
odpady ze szk³a, w tym odpady opakowaniowe ze szk³a - 550 
ton
- Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe bêd¹ce 
odpadami komunalnymi - 153 tony
- Odpady wielkogabarytowe, meble, zu¿yty sprzêt 
elektryczny i elektroniczny, zu¿yte opony, przeterminowane 
leki, baterie i akumulatory, chemikalia - 400 ton. 

£¹cznie daje to szacowane 2243 tony w 2020 roku

Wzrost iloœci odpadów komunalnych w ostatnich latach 
w Gminie Siepraw

Wzrost cen za us³ugi odbierania i utylizacji odpadów 
komunalnych w gminach, notowany bardzo silnie w 
ostatnim czasie, spowodowany jest kilkoma czynnikami, m. 
in.:
- corocznym wzrostem iloœci odpadów komunalnych;
- zaprzestaniem przyjmowania odpadów segregowanych 
przez Chiny, pocz¹wszy od 2017  roku;
-  wzrostem p³acy minimalnej;
- wzrostem op³aty „marsza³kowskiej” do 270 z³ za tonê 
sk³adowanych odpadów;
- brakiem dostêpnych dla gmin spalarni odpadów w 
Ma³opolsce.

/Micha³ Baran/
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Od 1 lutego system p³atnoœci masowych w Gminie Siepraw

ójt Gminy Siepraw informuje, ¿e z dniem 1 lutego W2020 roku zostaje wprowadzony system p³atnoœci 
masowych obejmuj¹cy podatki i op³atê za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Ka¿dy Podatnik otrzyma indywidualny i niepowta-
rzalny numer rachunku bankowego, na który odt¹d bêdzie 
dokonywa³ wp³at swoich nale¿noœci. Jeœli podatnik 
otrzymuje dwie lub wiêcej decyzji, to do ka¿dej decyzji 
zostanie przydzielony oddzielny numer rachunku banko-
wego do dokonywania wp³at.  

W zwi¹zku z powy¿szym prosimy o zwrócenie 

uwagi na otrzymywane decyzje, pisma oraz aktualizacjê 
numeru rachunku odbiorcy dla poszczególnych rodzajów 
nale¿noœci w przypadku wykonywania przelewów 
internetowych lub zleceñ sta³ych. Wp³aty dokonane na 
dotychczasowy rachunek zostan¹ zaksiêgowane na konto 
podatnika. W nied³ugim czasie zostanie uruchomiony 
system p³atnoœci masowych obejmuj¹cych równie¿ dostawê 
wody i odbiór œcieków. 

/Urz¹d Gminy Siepraw/

Waga na odpady
d pocz¹tku roku 2020 r. przy Punkcie Selektywnej OZbiórki Odpadów Komunalnych w Sieprawiu na ul. 

Lipowej funkcjonuje waga samochodowa, która wa¿y 
samochody odbieraj¹ce odpady komunalne od mieszkañców 
przed i po odbiorze odpadów. Dziêki temu Urz¹d Gminy 
Siepraw kontroluje na bie¿¹co iloœæ œmieci wywo¿onych z 
terenu Gminy. 

Koniecznoœæ instalacji urz¹dzenia wagowego 
wynika z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw, która wesz³a w ¿ycie w dniu 6 
wrzeœnia 2019 r. Na mocy tego aktu prawnego gminy nie 
mog¹ rozliczaæ siê na zasadach rycza³towych z wykonawc¹ 
us³ugi odbioru i utylizacji odpadów, a jedynie na podstawie 
realnej wagi wywo¿onych odpadów. St¹d koniecznoœæ ich 
wa¿enia.

Sama waga to pomost stalowy o wymiarach min 10 x 
3 x 0,4 m u³o¿ony na betonowych p³ytach noœnych. 
Dok³adnoœæ wagi to ±20 kg.  Waga wyposa¿ona w terminal 
wykonany ze stali nierdzewnej (stoj¹cy przy wadze), 
umo¿liwiaj¹cy dokonanie wa¿enia wraz z potwierdzeniem w 

postaci wydruku, a tak¿e w wyœwietlacz wielkogabarytowy 
oraz program komputerowy umo¿liwiaj¹cy odczyt/raporty 
(poprzez sieæ Internet) w siedzibie Urzêdu  Gminy.

Koszt zakupu wagi to 71 340 z³, zaœ koszt ogrodzenia 
terenu to 21 599 z³. Œrodki na te cele zosta³y wyasygnowane z 
bud¿etu Gminy Siepraw.

 /Micha³ Baran/

Jakoœæ powietrza na bie¿¹co
a pocz¹tku grudnia 2019 roku na gminnej stronie Ninternetowej zamieszczono wid¿et dotycz¹cy jakoœci 

powietrza, aby informowaæ odwiedzaj¹cych o aktualnej 
jakoœci powietrza, prognozach oraz komunikatach o 
alarmach smogowych og³aszanych przez Wojewódzkie 
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego.

Wid¿et pokazuje jakoœæ powietrza dla obszaru 
Gminy i Powiatu na podstawie dostêpnych danych 
pomiarowych. Aktualne dane pochodz¹ ze stacji Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska. Prognoza jakoœci 
powietrza dla obszaru wyznaczana jest przez Instytut 
Ochrony Œrodowiska  Pañstwowy Instytut Badawczy. 
Wid¿et znajduje siê po prawej stronie u do³u g³ównej strony.

Inny wid¿et umiejscowiony zosta³ pod map¹, tak¿e 
na dole g³ównej strony Gminy Siepraw i informuje o 
bie¿¹cym wskazaniu jednego z piêciu czujników Airly, 
zamontowanych w 2018 roku na terenie wszystkich 
miejscowoœci Gminy Siepraw. Informuje on w czasie 
rzeczywistym o stê¿eniu py³ów PM10, PM2,5, PM1 oraz o 
wilgotnoœci, temperaturze i ciœnieniu powietrza. 

/Micha³ Baran/

3
Œredniomiesiêczne stê¿enie py³u PM2,5 [µg/m ]  odczyt z 
czujnika Airly.pl zamontowanego na ul. Jana Paw³a II w 
Sieprawiu 
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W STANIE ZAGRO¯ENIA EPIDEMICZNEGO 
PODPORZ¥DKOWUJEMY SIÊ WYDAWANYM 
PRZEZ RZ¥D I SANEPID ZARZ¥DZENIOM.  

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywo³uje chorobê 
o nazwie COVID-19. Choroba najczêœciej objawia siê 
gor¹czk¹, kaszlem, dusznoœciami, bólami miêœni, zmêcze-
niem. Wirus przenosi siê drog¹ kropelkow¹. Ciê¿ki przebieg 
choroby obserwuje siê u ok. 15-20% osób. Do zgonów 
dochodzi u 2-3% osób chorych. Najbardziej nara¿one na 
rozwiniêcie ciê¿kiej postaci choroby i zgon s¹ Osoby starsze, 
z obni¿on¹ odpornoœci¹, ci którzy cierpi¹ te¿ na inne  
choroby, w szczególnoœci przewlek³e.

Pierwsz¹ osob¹ zaka¿on¹ w Polsce by³ pacjent, który 
wróci³ autokarem z Niemiec. Zaka¿enie wykryto u niego 4 
marca, kiedy zg³osi³ siê do szpitala w Zielonej Górze. 
W zwi¹zku ze wzrostem liczby zaka¿onych wirusem 11 
marca Minister Edukacji Narodowej podj¹³ decyzjê, ¿e od 12 
do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oœwiaty 
zostanie czasowo ograniczone, natomiast od 14 marca do 
odwo³ania Minister Zdrowia og³osi³ stan zagro¿enia 
epidemicznego. 

Od 15 czasowo przywrócona zosta³a kontrola 
graniczna - granicê Polski z Niemcami, Litw¹, Czechami i 
S³owacj¹ mo¿na przekraczaæ tylko w wyznaczonych 
miejscach. 
W trakcie obowi¹zywania stanu zagro¿enia epidemicznego 
wszyscy polscy obywatele znajduj¹cy siê poza granicami 
mog¹ wróciæ do Polski. Po przekroczeniu granicy ka¿dy z 
nich jest rejestrowany i badany. S¹ poddani obowi¹zkowej 
14-dniowej kwarantannie domowej. Wyj¹tkiem s¹ osoby z 
obszarów przygranicznych, które mieszkaj¹ w Polsce, ale 
pracuj¹ na co dzieñ w kraju s¹siednim oraz kierowcy 
transportu ko³owego - np. autobusów i busów. Nie musz¹ one 
przebywaæ kwarantanny.

Zawieszone zosta³y miêdzynarodowe pasa¿erskie 
po³¹czenia lotnicze i kolejowe. Wprowadzono zakaz 
wykonywania l¹dowania w portach lotniczych RP, 
miêdzynarodowych lotów przewo¿¹cych pasa¿erów, z 
wyj¹tkiem lotów przewo¿¹cych obywateli polskich 
wracaj¹cych na terytorium polski samolotami wyczarte-
rowanymi na zlecenie Prezesa Rady Ministrów.

Przep³yw towarów z/do Polski odbywaæ siê bêdzie 
bez zak³óceñ. Krajowy transport autobusowy, lotniczy i 
kolejowy dzia³a normalnie.
Od 14 marca obowi¹zuje ograniczenie funkcjonowania 
galerii handlowych. Zamkniête s¹ si³ownie, baseny, kluby 
taneczne, kluby fitness, muzea, biblioteki, kina. Wprowa-
dzono ograniczenie dzia³alnoœci restauracji, kawiarni czy 
barów. Mog¹ one œwiadczyæ jedynie us³ugi na wynos i na 
dowóz.

Apteki, sklepy spo¿ywcze i drogerie bêd¹ otwarte 
tak¿e w galeriach i centrach handlowych. Banki i placówki 
finansowe pracuj¹ normalnie.

Wprowadzono tak¿e zakaz zgromadzeñ powy¿ej 50 
osób o charakterze publicznym, pañstwowym i religijnym. 
Dotyczy to spotkañ w budynkach, jak i na œwie¿ym 
powietrzu (tak¿e tych o charakterze religijnym). Zak³ady 
pracy nie maj¹ charakteru zgromadzeñ w myœl wskazanych 

przepisów.
Podstawowe œrodki ostro¿noœci, aby nie zakaziæ siê 
wirusem:
· poniewa¿ wirus szerzy siê drog¹ kropelkow¹ (przez kaszel, 

kichanie i inny kontakt z wydzielinami dróg oddechowych, 
podobnie jak inne wirusy, np. grypy i czêœæ bakterii) - 
zachowaj przynajmniej metr odleg³oœci od innych ludzi, 
zw³aszcza tych, którzy kichaj¹, kaszl¹ i maj¹ gor¹czkê, 
unikaj du¿ych skupisk ludzi;

· unikaj dotykania oczu, nosa i ust, nie spluwaj w miejscach 
publicznych;

· je¿eli kaszlesz - zas³aniaj usta i nos chusteczk¹, któr¹ 
potem natychmiast wyrzuæ i umyj rêce; jeœli nie masz 
chusteczki zas³oñ siê w³asnym zgiêtym ³okciem;

· czêsto i dok³adnie myj rêce myd³em. Jeœli masz mo¿liwoœæ 
- dezynfekuj rêce œrodkiem na bazie alkoholu, minimum 
60%, zw³aszcza gdy nie masz mo¿liwoœci umycia r¹k 
wod¹ z myd³em.

· jeœli masz objawy grypopodobne zg³oœ siê do swojego 
lekarza POZ.
Je¿eli podejrzewasz, ¿e mog³eœ mieæ kontakt z osobami 
zaka¿onymi koronawirusem zachowaj zwyk³e œrodki 
ostro¿noœci jak wy¿ej i dodatkowo:
· zadzwoñ do stacji SANEPID: 12 272 06 06 - tam 

otrzymasz instrukcje - NIE PRZYCHOD• OSOBIŒCIE - 
ZADZWOÑ!

· obserwuj siê przez okres 14 dni, w tym mierz temperaturê 
(czas rozwoju zaka¿enia wirusem to 14 dni od kontaktu); 
je¿eli minie 14 dni i pojawi¹ siê objawy infekcji - 
prawdopodobnie jest to „zwyk³a” grypa lub przeziêbienie - 
wtedy kontaktuj siê ze swoim lekarzem POZ;

· je¿eli w tym czasie (do 14 dni od mo¿liwego kontaktu z 
wirusem) wyst¹pi gor¹czka, kaszel, bóle miêœni, 
os³abienie, dusznoœæ, zg³oœ siê BEZPOŒREDNIO do 
oddzia³u zakaŸnego myœlenickiego szpitala, 
ul. Szpitalna 2.

NIE ZG£ASZAJ SIÊ DO SZPITALNEGO ODDZIA£U 
RATUNKOWEGO (SOR-u)! 
· w przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci ZADZWOÑ do 

Stacji SANEPID lub na oddzia³ zakaŸny
TELEFONY KONTAKTOWE:
· Stacja SANEPID w Myœlenicach:  do godz. 1500: 12 272 

06 06, po godz. 15.00: 509 693 125, 510 178 338
· Oddzia³ Chorób ZakaŸnych Szpitala w Myœlenicach: 12 

273 03 03
Decyzj¹ Wójta Urz¹d Gminy Siepraw oraz inne jednostki 
organizacyjne Gminy od 16 marca s¹ niedostêpne dla 
klientów z zewn¹trz za wyj¹tkiem spraw niecierpi¹cych 
zw³oki, takich jak wydawanie aktów zgonu. W sprawach 
funkcjonowania Urzêdu i innych instytucji nale¿y œledziæ 
stronê internetow¹ Gminy www.siepraw.pl 

Opracowano na podstawie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
Https://www.myslenicki.pl/ 

/UG Siepraw/

Informacja o koronawirusie SARS-CoV-2 
- bez paniki, z respektem
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Pokontrolne wnioski
 sezonie grzewczym 2019/2020 odbywa³y siê Wkontrole Ÿróde³ ogrzewania, spalania odpadów oraz 

jakoœci paliw sta³ych, stosowanych przez mieszkañców 
Gminy Siepraw. Kontrole prowadzili upowa¿nieni przez 
Wójta pracownicy Urzêdu Gminy.  

Kontrole by³y wynikiem zg³oszenia podejrzenia 
spalania œmieci, b¹dŸ nieprawid³owoœci w spalaniu paliw 
sta³ych przez mieszkañców za poœrednictwem formularza 
Ekointerwencji, formularza kontaktowego na stronie Gminy, 
czy te¿ zg³oszeñ telefonicznych. Niektóre kontrole by³y 
prowadzone w sposób planowy u losowo wybranych 
mieszkañców. 

Pracownicy Urzêdu podczas kontroli sprawdzali: 
Ÿród³a ogrzewania domu, jakoœæ i pochodzenie sk³adowa-
nego paliwa, wilgotnoœæ drewna, miejsce i iloœæ sk³adowa-
nych odpadów komunalnych. W przypadku kot³ów/pieców 
nie spe³niaj¹cych wymagañ V klasy lub Ekoprojektu 
informowano w³aœciciela o koniecznoœci wymiany Ÿród³a 
ciep³a do koñca 2022 roku w przypadku „kopciuchów” lub 
do koñca 2026 w przypadku pieców III i IV klasy. 

W sytuacji podejrzenia spalania odpadów kontro-
lerzy pobierali próbki popio³u, plombowane w specjalnym 
pojemniku, celem dokonania analizy w certyfikowanym 
laboratorium, z którym Gmina ma podpisan¹ umowê na 
wykonywanie specjalistycznych analiz. Po ka¿dej kontroli 
sporz¹dzano protokó³, podpisywany nastêpnie przez 
kontroluj¹cych oraz kontrolowan¹ osobê. 

W roku 2019 przeprowadzono ³¹cznie 21 kontroli, 
natomiast w 2020 roku - 16 kontroli. Wiêkszoœæ to kontrole 

domów osób fizycznych, tylko w jednym przypadku 
kontrolowano firmê. Spoœród piêciu próbek oddanych do 
analizy jedna wykaza³a spalanie odpadów, dwie nie 
wykaza³y spalania substancji niedozwolonych, dwie s¹ w 
trakcie analizy laboratoryjnej. 

W przypadku stwierdzenia spalania odpadów na 
podstawie analizy popio³u sprawa przekazywana jest przez 
Gminê S¹dowi Rejonowemu w Myœlenicach, który mo¿e 
wymierzyæ grzywnê w wysokoœci do 5000 z³. Wójt, a 
w³aœciwie upowa¿niony przedstawiciel w³odarza, wystêpuje 
przed s¹dem w charakterze tzw. oskar¿yciela publicznego. 
Na chwilê obecn¹ (3.03.2020) sprawa o wykroczenie 
przeciw osobie spalaj¹cej odpady nie zosta³a jeszcze 
zakoñczona.

Wnioski jakie nasuwaj¹ siê po tych kilkudziesiêciu 
kontrolach:
- mieszkañcy z regu³y wpuszczaj¹ kontrolê, nie robi¹c 
kontroluj¹cym ¿adnych problemów;
- w wiêkszoœci skontrolowanych domów nie stwierdzono 
nieprawid³owoœci, upowa¿niaj¹cych   do skierowania 
sprawy na drogê s¹dow¹;
 -zg³aszaj¹cy nieprawid³owoœci w zakresie spalania 
odpadów np. u s¹siada kieruj¹ siê przewa¿nie tym, ¿e z 
komina wydostaje siê gêsty, œmierdz¹cy dym. Jednak je¿eli 
dym pochodzi ze spalania odpowiednich paliw sta³ych 
(wêgla, drewna) jest to proceder legalny i kontroluj¹cy mo¿e 
jedynie pouczyæ kontrolowanego w zakresie stosowania 
odpowiedniej techniki spalania, tak aby wydostawa³a siê 
mniejsza iloœæ dymu;

Kontrole prawid³owoœci spalania w domowych 
paleniskach bêd¹ kontynuowane tak¿e po zakoñczeniu 
sezonu grzewczego, gdy¿ du¿a liczba mieszkañców 
wykorzystuje kot³y tak¿e w sezonie letnim do przygotowy-
wania ciep³ej wody. 

Byæ mo¿e w nied³ugim czasie Gmina bêdzie musia³a 
powo³aæ stra¿ gminn¹ do przeprowadzania takiego rodzaju 
kontroli, gdy¿ tak¹ formê sprawdzania domowych palenisk 
przewiduje projekt nowelizacji Programu ochrony powietrza 
Województwa Ma³opolskiego. Wówczas Gmina bêdzie 
mia³a wiêksz¹ mo¿liwoœæ bie¿¹cej kontroli i szybkiego 
ukarania sprawców zanieczyszczenia powietrza, bez 
koniecznoœci kierowania sprawy na ¿mudn¹ drogê s¹dow¹. 
Minusem tego rodzaju rozwi¹zania jest jego koszt i brak 
Ÿróde³ finansowania tej formacji ze Ÿróde³ zewnêtrznych. 

/Micha³ Baran/

Pracownik Urzêdu Gminy podczas pobierania próbek 
popio³u do analizy.

Œci¹ga z segregacji. Czêœæ 2 
 - papier i szk³o

 kolejnej czêœci naszego krótkiego poradnika na temat Wsegregacji zajmê siê odpadami, które sprawiaj¹ nam 
stosunkowo najmniej k³opotów w zakresie w¹tpliwoœci co, 
gdzie i jak wyrzucaæ. Szk³o i papier - bo o tych materia³ach 
dziœ bêdzie mowa - segregujemy doœæ dobrze, bo te¿ s¹ one 
na tyle charakterystyczne, ¿e trudno je pomyliæ z innymi 
tworzywami. 
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Do niebieskich worków na papier powinny trafiaæ:
- opakowania z papieru (w tym oddzielone papierowe czêœci 
opakowañ zrobionych z plastiku i papieru), karton, tektura. 
Jeœli to mo¿liwe, przed wyrzuceniem usuñmy z kartonów 
taœmê klej¹c¹,
- katalogi, ulotki, gazetki reklamowe,
- kartony po jajkach, tekturowe rurki z papieru toaletowego 
czy rêcznika papierowego,
- gazety i czasopisma,
- papier szkolny, biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty, 
ksi¹¿ki,
Recyclingowi nie poddajemy:
- papieru lakierowanego i powleczonego foli¹, w tym 
ok³adek ksi¹¿ek,
-  papieru zat³uszczonego lub mocno zabrudzonego,
-  sklepowych paragonów,
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 
materia³ach budowlanych,
-  zu¿ytych papierowych materia³ów higienicznych,
- zat³uszczonych jednorazowych opakowañ z papieru i 
papierowych naczyñ jednorazowych.

Jak widaæ - g³ównym kryterium obowi¹zuj¹cym 
przy dzieleniu papieru na ten nadaj¹cy siê do segregacji i ten 
trafiaj¹cy do odpadów zmieszanych, jest jego trwa³e 
zabrudzenie lub powleczenie foli¹/lakierem. Papier 
zat³uszczony (np. t³usta czêœæ kartonowego opakowania po 
pizzy), zmoczony (np. zu¿yty rêcznik papierowy i chusteczki 
higieniczne) czy mocno zabrudzony (np. kartki bloku 
rysunkowego zarysowane kredkami woskowymi) nie 
zostanie poddany odzyskowi, tak wiêc powinien trafiæ do 
odpadów zmieszanych. Papier to tworzywo, które mo¿na 
przerabiaæ wielokrotnie, dlatego wa¿ne jest odpowiednie 
jego segregowanie. Szacuje siê, ¿e w³ókna wtórne mog¹ byæ 
przerabiane (z zachowaniem jakoœci) a¿ trzy- lub 
czterokrotnie.

Za to szk³o to zdecydowany mistrz recyclingu: jest 
to bowiem materia³, który mo¿na przetwarzaæ praktycznie w 
nieskoñczonoœæ, w dodatku bez pogorszenia jakoœci 
surowca. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e do zielonych worków 
na szk³o wrzucamy tylko i wy³¹cznie szk³o 
opakowaniowe, czyli butelki i s³oiki po ¿ywnoœci i 
kosmetykach. Do ponownego przetworzenia nadaj¹ siê 
bowiem tylko opakowania wykonane ze szk³a sodowo-
wapniowo-krzemowego (bezbarwne i barwione), natomiast 
wszelkie inne wyroby szklane powinny trafiæ do odpadów 
zmieszanych lub specjalnych punktów zbiórki (w zale¿noœci 
od typu odpadu). Zwi¹zane jest to z ró¿nicami w sk³adzie 
chemicznym oraz inn¹ temperatur¹ topnienia szklanych 
opakowañ i pozosta³ych wyrobów szklanych. Z powodu tych 
ró¿nic do tzw. szklanej st³uczki opakowaniowej, jak fachowo 
nazywa siê poddawane recyclingowi szk³o, nie mog¹ trafiaæ 
nastêpuj¹ce materia³y:  
- ceramika, doniczki, porecelana, kryszta³y, szk³o 
¿aroodporne 
-  szk³o okularowe
- ¿arówki i œwietlówki (o tym, co zrobiæ z tymi i innymi 
odpadami specjalnymi, napiszê w kolejnym numerze 
kwartalnika)
- szklane pojemniki po lekach, rozpuszczalnikach czy 
olejach silnikowych
-  lustra, szyby okienne i samochodowe
Czyli ju¿ wiemy - odzyskowi poddajemy tylko szklane 

opakowania. Jak prawid³owo przygotowaæ je do 
recyclingu? 
- do zielonych worków trafiaæ powinny opró¿nione s³oiki 
czy butelki, natomiast nakrêtki nale¿y wrzuciæ do 
w³aœciwego ze wzglêdu na tworzywo pojemnika
- szklanych opakowañ nie trzeba myæ, o ile gmina wyraŸnie 
tego nie zaleca, nie trzeba te¿ usuwaæ z nich etykiet, 
nadruków, farb, klejów czy metalowych zamkniêæ. Tego 
rodzaju zanieczyszczenia zostan¹ usuniête w dalszych 
etapach procesu recyklingu wyrobów szklanych
Europejska Federacja Opakowañ Szklanych (FEVE) ocenia, 
¿e w Polsce do recyclingu trafia oko³o 57% opakowañ 
szklanych. Dla porównania - Szwecja przetwarza prawie 
100% butelek i s³oików. Tak wysoki stopieñ przetwarzania 
tego surowca to ogromna oszczêdnoœæ energii (oraz 
pieniêdzy). Ale warto dbaæ o w³aœciwe zagospodarowanie 
szklanych odpadów z jeszcze jednego powodu - szklany 
œmieæ to rzecz bardzo trwa³a. Niepozornie wygl¹daj¹ca ma³a 
butelka - „ma³pka”, wyrzucona poprzez kogoœ bezmyœlnie 
do rowu ko³o naszego domu, roz³o¿y siê za jakieœ 4000 lat, 
choæ niektóre Ÿród³a przekonuj¹, ¿e nigdy. Chyba wiêc lepiej 
j¹ podnieœæ i wrzuciæ do zielonego worka - prawda?

/Patrycja Langer/

Fot. Pixabay

 dniach 13 - 15 grudnia br. odby³y siê zebrania Wwiejskie w Gminie Siepraw, podczas których Wójt 
Tadeusz Pitala zapozna³ mieszkañców poszczególnych 
so³ectw z bud¿etem,  inwestycjami wykonanymi w roku 
2019 oraz planowanymi zadaniami na rok 2020.
Wójt Tadeusz Pitala szczegó³owo omówi³ projekt bud¿etu 
Gminy Siepraw na rok 2020 oraz dokona³ analizy 
porównawczej w stosunku do roku bie¿¹cego. W czasie 
zebrañ wiejskich mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ zadawania 
pytañ Wójtowi Gminy na interesuj¹ce ich tematy.  

Sekretarz Micha³ Baran przedstawi³ informacje m.in. na 
temat:

systemu gospodarki odpadami i planowanej od 1 kwietnia 
2020r podwy¿ki op³at za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.;

kontroli palenisk przeprowadzanych w Gminie oraz 
jakoœci powietrza;

programu „Czyste powietrze”;

·

·

·

Zebrania wiejskie
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·

·

za³o¿eñ uchwa³y „antysmogowej” dla Województwa 
Ma³opolskiego;

nowych godzin pracy Urzêdu Gminy (od 1 stycznia 
2020r.)

W tym roku po raz pierwszy mieszkañcy Gminy Siepraw 
decydowali na zebraniach wiejskich na co zostan¹ 
przeznaczone dodatkowe œrodki z rezerwy celowej na 
wydatki so³ectw. Œrodki na realizacjê ww. inicjatyw bêd¹ 
pochodziæ corocznie z bud¿etu Gminy Siepraw. W projekcie 
bud¿etu na 2020 rok przewidziano 15 000 z³ na ka¿de 
so³ectwo. 

Wyniki g³osowania na realizacjê inicjatywy obywatelskiej w 
ramach rezerwy celowej dla Gminy Siepraw:
So³ectwo Siepraw I:
1. Uzupe³nienie oœwietlenia na ulicy Jab³oniowej: 10 
g³osów
2. Oœwietlenie ulicy Zachodniej na odcinku od numeru 36 
do koñca - 14  g³osów
3. Progi zwalniaj¹ce + lustro (ul. Parkowa) - 3 g³osy

So³ectwo Siepraw II:
1. Wymiana ogrodzenia boiska LKS Karpaty Siepraw - 18 
g³osów
2. Budowa oœwietlenia ulicznego przy drodze powiatowej o 

numerze ewidencyjnym K-1952 Czechówka - Byszyce ul. 
D³uga) - 23 g³osy 

So³ectwo Siepraw III 
Po³¹czenie dwóch chodników na ul. A. Salawy, poprzez 
budowê chodnika z kostki brukowej - 26 g³osów „tak, 0 
g³osów „nie”

So³ectwo £yczanka 
Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej do skrzy¿owania z ul. 
Jana Paw³a II - 8 g³osów „za”, 0 g³osów „nie”

So³ectwo Zakliczyn
1. Monta¿ klimatyzacji w remizie OSP Zakliczyn - 41 
g³osów
2. Budowa przejœcia dla pieszych na ul. Iwaszkiewicza na 
wysokoœci Dworu w Zakliczynie - 21 g³osów
3. Doposa¿enie - remont placu zabaw przy przedszkolu w 
Zakliczynie - 36 g³osów

So³ectwo Czechówka
Wyposa¿enie kuchni w budynku OSP Czechówka - 45 
g³osów „tak”, 6 g³osów „nie”.

/Justyna Nowak/

 wymaganym terminie, okreœlonym Ww Zarz¹dzeniu nr 134/19 Wójta 
Gminy Siepraw z 12 listopada 2019 w 
sprawie realizacji inicjatywy obywatel-
skiej w ramach rezerwy celowej so³ectw w 
Gminie Siepraw, z³o¿ono 12 wniosków:
- w So³ectwie Siepraw I  - 3 wnioski
- w So³ectwie Siepraw II - 2
- w So³ectwie Siepraw III - 1 wniosek
- w So³ectwie Zakliczyn - 3 wnioski
- w So³ectwie Czechówka - 2 wnioski
- w So³ectwie £yczanka - 1 wniosek

W wyniku analizy formalnej 
okaza³o siê, ¿e jeden z wniosków (w 
so³ectwie Czechówka) nie spe³nia wyma-
gañ co do wymaganej liczby podpisów 
pe³noletnich mieszkañców so³ectwa. 
Pozosta³e, zgodnie z procedur¹, zosta³y 
skierowane pod obrady zebrañ wiejskich, 
na których mieszkañcy zdecydowali w 
g³osowaniu o dalszym ich losie.

Wójt Gminy Zarz¹dzeniem Nr 
175/20 z dnia 18 lutego 2020 r. wybra³ 
inicjatywy obywa-telskie do realizacji w 
ramach rezerwy celowej so³ectw w 
Gminie Siepraw w roku 2020, po 

Informacja o wyborze inicjatyw obywatelskich

Wymienione projekty zostan¹ zrealizowane w takim zakresie na jaki 
pozwol¹ przewidziane w bud¿ecie oraz ewentualnie pozyskane sk¹din¹d 
œrodki.

/Micha³ Baran/

uwzglêdnieniu decyzji zebrañ wiejskich oraz zapisów Uchwa³y nr XIV/129/16 
Rady Gminy Siepraw z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjêcia „Strategii 
Rozwoju Gminy Siepraw na lata 2016-2022”. 

Inicjatywy obywatelskie do realizacji w ramach rezerwy celowej 
so³ectw bud¿etu Gminy Siepraw w roku 2020: 

Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Siepraw

ojewoda Ma³opolski, w zwi¹zku z wygaœniêciem Wmandatu Radnej Jadwigi Rodak, w dniu 4 lutego 
2020r. zarz¹dzi³ wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy 
Siepraw w okrêgu wyborczym nr 6. Wybory odbêd¹ siê 26 
kwietnia 2020r. w godzinach od 7.00 do 21.00 i 

przeprowadzi je Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w 
Sieprawiu, która ma swoj¹ siedzibê w Sieprawiu przy ul. Ks. 
J. Przytockiego 10 - sala konferencyjna przy Hali Sportowej. 
Radny bêdzie wybierany w okrêgu wyborczym numer 6. 
Granicami  tego okrêgu wyborczego jest czêœæ so³ectwa 
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Siepraw II tj. ulica: Azaliowa, Dêbowa, D³uga, Galicyjska, 
Ró¿ana, Staropolska, Weso³a.

W zwi¹zku z okrêgami jednomandatowymi wyborca 
g³osuj¹c stawia znak X przy nazwisku tylko jednego 
kandydata, w wyniku czego wy³¹cznie jeden kandydat, który 
otrzyma najwiêksz¹ iloœæ g³osów zostanie wybrany radnym.
Przypominamy, ¿e zmieni³a siê ustawowa definicja znaku 

„X" stawianego na karcie do g³osowania. Obecnie „X" 
oznacza co najmniej dwie linie, które przecinaj¹ siê w 
obrêbie kratki.

/Justyna Nowak/

Wybory Prezydenta RP
ostanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r., Marsza³ek Sejmu PRP zarz¹dzi³ na dzieñ 10 maja 2020 r. wybory 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. G³osowanie odbêdzie 
siê w godzinach od 7.00 do 21.00. Przypominamy, ¿e w 
zwi¹zku z przekroczeniem liczby mieszkañców - ponad 

3000 osób w obwodzie nr 1 w Sieprawiu, dokonano podzia³u 
Gminy Siepraw na 5 sta³ych obwodów g³osowania. Tabela 
poni¿ej przedstawia aktualny wykaz obwodów g³osowania 
wraz z ich siedzibami:

Prawo udzia³u w g³osowaniu ma obywatel polski, który: 
najpóŸniej w dniu g³osowania koñczy 18 lat; nie zosta³ 
pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem 
s¹du; nie zosta³ ubezw³asnowolniony prawomocnym 
orzeczeniem s¹du; nie zosta³ pozbawiony praw wyborczych 
prawomocnym orzeczeniem Trybuna³u Stanu.
Wyborca, który zamierza zmieniæ miejsce pobytu przed 
dniem wyborów, mo¿e otrzymaæ z urzêdu gminy, w którym 

jest ujêty w spisie wyborców, zaœwiadczenie o prawie do 
g³osowania. Z zaœwiadczeniem takim mo¿e g³osowaæ w 
dowolnym obwodzie g³osowania w kraju, za granic¹ lub na 
polskim statku morskim.

      /Justyna Nowak/

Podwójna wizyta
W sk³ad mocnej delegacji z Rumunii weszli: Nicolae 

Moldovan - Burmistrz Miasta, Stefan Mathe - zastêpca 
Burmistrza, radni, pracownicy urzêdu  oraz spó³ek 
miejskich:  Zoli Veres, Ica Veres, Melania Abodi, Maria 

W dniach 25-27 stycznia br. W Sieprawiu przebywa³y 
samorz¹dowe delegacje z dwóch zaprzyjaŸnionych gmin 
partnerskich - s³owackiego Spiskiego Czwartku (Spišský 
Štvrtok) i rumuñskiego Beclean.  
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Muntean, Emilian Birtas, Vasile Pop, Ioan Lazar.  
S³owaków reprezentowali: Milan Biskup - Zastêpca 

Wójta, Eva Bajtošová - Sekretarz Gminy, Štefan Orave - 
Radny, Daniela Andreidesová - Pracownik Urzêdu.

Program wizyty w Sieprawiu by³ napiêty, ale za to 
ró¿norodny, dziêki czemu goœcie z dwóch partnerskich gmin 
mogli zapoznaæ siê z histori¹, kultur¹, infrastruktur¹ oraz 
funkcjonowaniem naszego samorz¹du. Po przyjeŸdzie w 
sobotê 25 stycznia odby³o siê powitalne spotkanie w Hotelu 
Kasztelan w Dobczycach, gdzie delegacje by³y zakwatero-
wane, w którym uczestniczyli ze strony sieprawskiej Wójt 
Gminy - Tadeusz Pitala, Przewodnicz¹cy Rady Gminy - 
Leszek Wierzba, Sekretarz Gminy - Micha³ Baran, a tak¿e 
przedstawiciel samorz¹du powiatowego Jan Marek 
Lenczowski - Radny powiatowy, a zarazem Prezes Zarz¹du 
Stowarzyszenia LGD „Turystyczna Podkowa”. 

W niedzielê od rana zagraniczni goœcie uczestniczyli 
w wycieczce do Krakowa, gdzie podziwiali sztandarowe 
zabytki, takie jak Wawel, czy Rynek ze wszystkimi 
historycznymi budowlami. Po po³udniu zaœ wszyscy 
uczestniczyli w fina³owym koncercie Warsztatów Gospel 
2020. Wœród uczestników Warsztatów znalaz³a siê kilku-
osobowa grupa m³odych œpiewaków ze S³owacji, która 
zosta³a przez organizatorów zaproszona do uczestnictwa w 
tym wyj¹tkowym przedsiêwziêciu. Koncert zrobi³ na 
naszych zagranicznych Goœciach niesamowite wra¿enie, 
zreszt¹ nie tylko na nich. 

Poniedzia³ek wype³ni³ objazd Gminy i zapoznanie 
siê z wa¿niejszymi elementami gminnej infrastruktury, a 
nastêpnie miêdzynarodowa konferencja na Sali Konferen-
cyjnej w Sieprawiu. Podczas tego spotkania przedstawiciele 
partnerskich gmin mieli okazjê omówiæ charakterystykê 
w³asnych samorz¹dów, pokazaæ co ciekawego mo¿na 
zobaczyæ w swojej gminie, czy jakie atrakcje turystyczne 
czekaj¹ na przyjezdnych. Referaty, podparte atrakcyjnymi 
prezentacjami multimedialnymi, wyg³osili w kolejnoœci: 
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tadeusz ̄ aba, Wójt Tadeusz 
Pitala, Burmistrz Nicolae Moldovan oraz Sekretarz Eva 

Bajtošová.  W konferencji, oprócz delegacji zagranicznych 
oraz wczeœniej wspomnianych przedstawicieli Gminy 
Siepraw, uczestniczyli reprezentanci Rady Gminy: 
Przewodnicz¹cy Leszek Wierzba, Wiceprzewodnicz¹cy 
Aleksander Suder i Radni Janina Lejda oraz Barbara Matoga, 
a tak¿e przedstawiciele Gminnego Oœrodka Kultury i Sportu 
w Sieprawiu: Dyrektor Natalia Postrzech oraz Konrad 
So³tys. W trakcie konferencji trzeba by³o t³umaczyæ 
wyst¹pienia prelegentów równoczeœnie na dwa jêzyki w 
czym pomogli sprawni t³umacze: Robert Schmidt (s³owacki) 
oraz Ignat Timar (rumuñski). 

/Micha³ Baran/

Referat o swojej Gminie wyg³asza Eva Bajtošová. Fot. UG 
Siepraw

Delegacje partnerskich gmin podczas wycieczki do 
Krakowa. Fot. Marek Lenczowski

Wspólne zdjêcie przedstawicieli partnerskich gmin  
Sieprawia, Beclean i Spiskiego Czwartku. Fot. UG Siepraw

Pytania do Wójta Gminy
Red. Jak szerz¹cy siê koronawirus wp³ywa na dzia³alnoœæ 
Gminy?
Wójt: Sytuacja epidemiologiczna w kraju jest powa¿na, 
koronawirus potencjalnie zagra¿a ka¿demu z nas. Ja nie chcê 
siê na ten temat rozwodziæ, gdy¿ pe³ne i bie¿¹ce informacje 
zapewniaj¹ ka¿demu z nas media. Ja mogê tylko apelowaæ o 
zastosowanie siê do zaleceñ wydawanych przez jednostki 
SANEPIDU, Ministra zdrowia, lekarzy zakaŸników. Wa¿ne, 
abyœmy wszyscy, a zw³aszcza seniorzy z respektem 
potraktowali zagro¿enie i dostosowali swoje zachowanie, 
tak, aby to zagro¿enie zminimalizowaæ. W nin. biuletynie 
podajemy najwa¿niejsze informacje przygotowane dla 
mieszkañców powiatu przez Starostwo. Samorz¹d gminny 
dzia³a i bêdzie dzia³aæ jak w ka¿dej sytuacji kryzysowej, a 
wiêc wykonuj¹c decyzjê Wojewody w zakresie, który 
wymaga naszej decyzji. Wszelkie inne podejmowaæ 
bêdziemy w porozumieniu z kierownictwem stacji sanitarno-
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epidemiologicznej.
Red. Prosimy o informacje o zdarzeniach, które s¹ wa¿ne dla 
mieszkañców.
Wójt: Chcia³bym zwróciæ uwagê na problem wyrówny-
wania, niwelowania dzia³ek gruzem zwo¿onym spoza 
gminy, wrzucanym na ziemê. Taki proceder powoduje 
naruszenie istniej¹cych stosunków wodnych, a co najgorsze 
mo¿e spowodowaæ powstanie osuwiska. Chcê zwróciæ 
uwagê, ¿e osoby, które w przysz³oœci w takich miejscach 
rozpoczn¹ budowê i nie przeprowadz¹ przed rozpoczêciem 
inwestycji badañ geologicznych nara¿¹ siê na niebezpie-
czeñstwo a tak¿e straty. Nale¿y pomyœleæ te¿ o potencjalnych 
odszkodowaniach dla osób prywatnych i instytucji 
poszkodowanych tymi dzia³aniami.
Red. Pocz¹tek roku zdominowa³a sprawa kosztów 
ponoszonych przez mieszkañców za wywóz i utylizacjê 
œmieci.
Wójt: W tym biuletynie mieszkañcy znajd¹ pe³n¹ 
odpowiedŸ, dlaczego op³aty te tak wzros³y. Ja chcê dodaæ, ¿e 
stawki przyjête przez Radê Gminy nie pokryj¹ w pe³ni 
kosztów poniesionych przez gminê. Szacujemy, ¿e w br. 
gmina bêdzie musia³a z bud¿etu do³o¿yæ ok. 460 tysiêcy 
z³otych. Uszczelniliœmy system, œmieci s¹ wa¿one. 
Przypominam, ¿e w œmieciach komunalnych nie mog¹ 
znajdowaæ siê odpady, które powsta³y w dzia³alnoœci 
gospodarczej, niezale¿nie od tego czy s¹ to odpady 
zmieszane czy segregowane. Ka¿da dzia³alnoœæ gospodarcza 
powinna mieæ spisan¹ umowê z firm¹ odbieraj¹c¹ œmieci. 
Miejmy œwiadomoœæ, ¿e w przeciwnym wypadku czêœæ 
kosztów dzia³alnoœci gospodarczej przerzucona zosta³aby na 
wszystkich mieszkañców. Dlatego te¿ nie powinny nas 
zdziwiæ kontrole odpadów wystawianych przed dom, jak te¿ 
przywo¿onych do PSZOK-u, ich celem jest wyeliminowanie 
odpadów z dzia³alnoœci gospodarczej, a wiêc urealnienie 
iloœci odpadów komunalnych, od tego uzale¿niona jest 
wysokoœæ stawek w przysz³ych okresach. Obserwujemy 
jeszcze jeden proceder, odpady wyrzucane na poboczach 
dróg, w lasach, gmina ponosi koszty sprz¹tania, a przecie¿ te 
œrodki mog¹ byæ przeznaczone na inne cele. Tak siê 
zastanawiam,  mo¿e to jest sytuacja, która wymaga od nas 
zajêcia okreœlonej postawy obywatelskiej.
Red. Jak wygl¹daj¹ inwestycje gminne w pierwszym 
kwartale ?
Wójt: Zakoñczyliœmy rozbudowê szko³y w Zakliczynie, 
teraz trwa uzyskiwanie wymaganych prawem pozwoleñ na 
u¿ytkowanie obiektu. Mam nadziejê, ¿e od pocz¹tku 
kwietnia uczniowie bêd¹ mogli korzystaæ z nowych 
pomieszczeñ. Gmina jest te¿ na etapie prac geodezyjnych, 
które pozwol¹ na pozyskanie dzia³ki pod budowê przed-
szkola w Zakliczynie. Og³osiliœmy kolejny przetarg na 
zagospodarowanie terenu wokó³ zbiornika dobczyckiego, 
poprzednie kwoty przetargowe znacznie przewy¿sza³y 
mo¿liwoœci gminy. W Sieprawiu trwaj¹ prace koñcz¹ce 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w centrum wsi. 
Oficjalne oddanie S³onecznego Parku planujemy na maj 
podczas imprezy biegowej „Sieprawska Pi¹tka”.

Red. Jak wygl¹da sygnalizowana ju¿ sprawa inwestycji 
drogowych ?
Wójt: Wykonawca modernizacji ulicy Górskiej czeka na 
wy¿sze temperatury, aby wykonaæ now¹ nak³adkê asfaltow¹ 
wzd³u¿ chodnika wybudowanego w ub. roku. Zarówno 

powiat jak i gmina czeka na akceptacjê premiera pod list¹ 
inwestycji dofinansowywanych z narodowego programu 
rozwoju dróg lokalnych. Wtedy to Zarz¹d Dróg Powiato-
wych og³osi przetarg na modernizacjê ul. Lipowej w 
Sieprawiu, pod t¹ inwestycjê wyciêto lipy w miejscu, gdzie 
bêdzie przebudowywane skrzy¿owanie, zabezpieczono te¿ 
brzeg Sieprawki naprzeciwko Firmy „Ciasteczka z 
Krakowa”, to bowiem umo¿liwi poszerzenie drogi na ³uku. 
Gmina równie¿ czeka na rozpisanie przetargu na moderni-
zacje ul. Zacisze.
Red. Jak Wójt ocenia gminne projekty obywatelskie?
Wójt: Faktycznie tegoroczne zebrania wiejskie zdomino-
wa³o g³osowanie nad zg³oszonymi projektami w ramach 
bud¿etu obywatelskiego. Cieszê siê, ¿e mieszkañcy 
zaanga¿owali siê lobbuj¹c i oddaj¹c g³os na okreœlony 
projekt. Najwiêcej zg³oszono wniosków o budowê 
oœwietlenia ulicznego. Na pewno oœwietlenie poprawia 
bezpieczeñstwo, ale rodzi dodatkowe koszty dla bud¿etu 
gminy, bo utrzymanie 1 lampy to 700 z³ na rok, a na ostatnim 
przetargu cena zakupu megawatogodziny pr¹du wzros³a o 
43%, a miesiêczny koszt dzier¿awy, konserwacji s³upów o 
ponad 60%. Kolejne projekty dotyczy³y budowy chodników 
przy drogach powiatowych i podniesienia standardu 
zaplecza w budynkach OSP. Pe³n¹ informacjê na ten temat 
podajemy w nin. wydaniu.
Red. Czy ma Wójt jakieœ inne wa¿ne informacje dla 
Mieszkañców.
Wójt: Chcia³bym przekazaæ najnowsze, bo z lutego br. 
informacje dotycz¹ce kolei aglomeracyjnej. Przedstawiciele 
gmin, w tym Krakowa a tak¿e Urzêdu Marsza³kowskiego 
zadeklarowali dalsz¹ wspó³pracê przy wdra¿aniu opraco-
wania koncepcji. Upowa¿niono przedstawiciela Urzêdu 
Marsza³kowskiego do przygotowania wniosku do programu 
Kolej+, aby uzyskaæ œrodki na wykonanie dokumentacji 
projektowej. Wszyscy byli zgodni, ¿e nie ma innego, 
alternatywnego rozwi¹zania komunikacyjnego, które 
mog³oby w znacz¹cy sposób poprawiæ komunikacjê z 
centrum Krakowa i odci¹¿yæ sieæ drogow¹. Z prognoz 
statystycznych wynika, ¿e w nastêpnych latach bardzo 
mocno bêdzie siê rozwija³a tylko aglomeracja warszawska i 
krakowska. Planiœci przewiduj¹, ¿e w 2050r. aglomeracja 
krakowska mo¿e liczyæ nawet 3 miliony mieszkañców i 
tylko metro jest w stanie zapewniæ sprawn¹ komunikacjê w 
mieœcie, a poza centrum tak¹ rolê spe³ni kolej aglomera-
cyjna. Rozwijaæ siê bêd¹ te¿ tylko tereny po³o¿one w pobli¿u 
stacji i naturalnie te tereny zyskaj¹ na wartoœci.

(rozmawia³a Wanda Matoga)

Zmiana warty w bibliotece
 dniem 27 grudnia 2019 r. odesz³a na emeryturê Zwieloletnia Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Sieprawiu - Pani Anna Gniadek. Pani Dyrektor w bibliotece 
pracowa³a od 1 marca 1987 roku jako m³odszy bibliotekarz, 
pe³ni¹c jednoczeœnie od pocz¹tku funkcjê Kierownika 
Biblioteki. Pani Ania pozostawi³a Bibliotekê z imponuj¹cym 
zbiorem 20 071 ksi¹¿ek oraz 845 zarejestrowanymi 
czytelnikami, którzy w 2019 roku odwiedzili sieprawsk¹ 
wypo¿yczalniê 7 142 razy. 

30 grudnia 2019 r., podczas samorz¹dowego, 
œwi¹teczno-noworocznego spotkania na Sali Konferencyjnej 
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Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala podziêkowa³ Pani 
Dyrektor za d³ugoletni¹ i owocn¹ pracê na rzecz Gminy i jej 
mieszkañców. 

Nowa Dyrektor ukoñczy³a w 1998 roku „Pedagogi-
kê Kulturalno - Oœwiatow¹” na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim, a nastêpnie studia podyplomowe „Marketing w sieci” 
na Wy¿szej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera, a tak¿e 
„Bibliotekoznawstwo i Informacjê Naukow¹” na Uniwersy-
tecie Pedagogicznym w Krakowie.

W swojej pracy Pani Hanna zapewne wykorzysta  
bogate doœwiadczenie zawodowe, jak choæby  z pracy w 
Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie - Filia 
w Myœlenicach, czy te¿ Spo³ecznym Instytucie Wydawni-
czym Znak w Krakowie. 

Pani Dyrektor swoj¹ wiedzê o ksi¹¿kach wykorzys-
tuje tak¿e do wspó³tworzenia „Biblioteki Inspiracji” - portalu 
o wartoœciowych ksi¹¿kach dla dzieci, na którym recenzuje i 
poleca ksi¹¿ki dla dzieci: http://bibliotekainspiracji.pl/. 

O bie¿¹cej pracy Gminnej Biblioteki Publicznej, 
nowoœciach ksi¹¿kowych oraz o ciekawostkach z zakresu 
czytelnictwa mo¿na siê dowiedzieæ z niedawno uruchomio-
nego profilu Facebook:

Https://www.facebook.com/Biblioteka-Siepraw-
105982360927059/

/Redakcja/
Obowi¹zki Dyrektora Biblioteki z nowym, 2020, 

rokiem przejê³a Pani Hanna Pietrzak-Trzciñska, powo³ana 
na to stanowisko przez Wójta w dniu 31 grudnia 2019 r., po 
wczeœniejszym zasiêgniêciu opinii Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich - Zarz¹du Okrêgowego w Krakowie.

Spo³ecznoœæ gminna - 31.12.2019 r.
25.02.2020 G³ówny Urz¹d Statystyczny w 

Biuletynie Statystycznym og³osi³ m. in. dane demograficzne 
za ubieg³y rok. Na koniec 2019 r. ludnoœæ Polski liczy³a 38 
383 000 osób, czyli o  29 000 mniej ni¿ w 2018. W tej licznie 
mieszcz¹ siê równie¿ osoby, które przebywaj¹ na emigracji 
czasowej nawet bardzo d³ugo, ale zachowa³y polski adres 
zamieszkania. Dane te nie obejmuj¹ zamieszka³ych w Polsce 
czasowo przybyszów z krajów oœciennych, bez wzglêdu na 
czas przebywania, chyba, ¿e osoby takie zamieszkaj¹ w 
naszym kraju na sta³e i w ubieg³ym roku by³o to 6100 osób. 
Sytuacjê demograficzn¹ Polski GUS okreœla jako trudn¹, 
min. ze wzglêdu na utrzymuj¹ce siê od ok. 30 lat zjawisko 
depresji urodzeniowej, które polega na tym, ¿e zbyt niska 
liczba urodzeñ nie zapewnia prostej zastêpowalnoœci 
pokoleñ. W 2019 r. urodzi³o siê 374 800 dzieci (o 13100 
mniej ni¿ w roku poprzednim), przy odnotowanych 409 900 
zgonach (o 3600 mniej ni¿ w 2018r.).

Dane ogólnopolskie wskazuj¹, ¿e w Polsce 

generalnie ¿yje wiêcej kobiet ni¿ mê¿czyzn, i do oko³o 50 
roku ¿ycia wystêpuje liczebna przewaga mê¿czyzn choæ 
rodzi siê wiêcej ch³opców ni¿ dziewczynek, a na 100 
mê¿czyzn przypada 97 kobiet. Sytuacja odwraca siê w 
wy¿szej grupie wiekowej i to kobiety uzyskuj¹ przewagê, 
d³u¿ej ¿yj¹.

Analitycy zwracaj¹ równie¿ uwagê na niekorzystne 
zjawiska w ekonomicznej strukturze ludnoœci, kiedy to na 
ka¿de 100 osób w wieku produkcyjnym przypada jedynie 30 
osób w wieku przedprodukcyjnym i a¿ 37 osób w wieku 
poprodukcyjnym.

Spo³ecznoœæ naszej gminy 31.12.2019 r. liczy³a 
8928 osób, czyli zwiêkszy³a siê o 58 osób, wzrost o 32 osoby 
to efekt dodatniego przyrostu naturalnego, zaœ przyrost o 26 
osób to wynik dodatniego salda migracji. Dane dotycz¹ce 
przyrostu liczebnoœci ludnoœci gminnej w ostatnich latach 
zestawiono w tabeli:

Z danych powy¿szych wynika wprost, ze w dalszym 
ci¹gu w naszej gminie mówimy o dodatnim przyroœcie 
naturalnym, choæ w ostatnim roku zmniejszy³ siê ponad 

dwukrotnie do najwy¿szego odnotowanego w 2017 r. i 
niewiele ni¿szego w 2018r. Procesy naturalnej wymiany 
pokoleñ w naszej spo³ecznoœci przeœledzimy w zestawie-
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niach dotycz¹cych liczby urodzeñ i liczby zgonów. 
Najwiêksz¹ liczbê urodzeñ odnotowano w 2017 i 2018 r., zaœ 

w 2019 najwy¿sz¹ liczbê zgonów w ostatnim piêcioleciu.

Strukturê spo³ecznoœci gminnej poznamy lepiej 
poprzez analizê tzw. piramidy wiekowej mieszkañców, tak¿e 
w poszczególnych miejscowoœciach, oczywiœcie stosuj¹c 
wyznaczony przez statystyków podzia³ na ekonomiczne 
grupy wiekowe: - przedprodukcyjn¹ obejmuj¹c¹ dzieci i 
m³odzie¿ w wieku 0-17 lat, - produkcyjn¹, do której 
zaliczymy osoby w wieku od 18 lat do wieku emerytalnego 

tj. 60 lat dl kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn i poprodukcyjn¹ gdzie 
znajduj¹ siê osoby powy¿ej wieku emerytalnego.

Struktura ludnoœci gminy wg ekonomicznych grup wieku:

Analizuj¹c strukturê ekonomicznych grup wiekowych 
naszej gminnej populacji mo¿emy stwierdziæ:
1. Tak jak w ca³ym kraju w gminie od paru lat rodzi siê 
wiêcej ch³opców ni¿ dziewczynek i przewaga mê¿czyzn 
utrzymuje siê w grupie mieszkañców w wieku produkcyj-
nym. Odwrotne relacje, dwukrotna przewaga kobiet 
wystêpuje w najstarszej grupie wiekowej.
2. Tak jak w ca³ym kraju w naszej gminie ¿yje wiêcej 
kobiet ni¿ mê¿czyzn, stanowi¹ one 50,45% ogó³u 
mieszkañców, ta oko³o pó³procentowa przewaga kobiet 
odnotowywana jest w gminie od kilku lat. Wyj¹tkiem jest 
spo³ecznoœæ Zakliczyna, w której mê¿czyŸni s¹ w 
przewadze. Na koniec 2019 r. w Zakliczynie ¿y³o 1140 
mê¿czyzn i 1103 kobiety, podobnie by³o na koniec 2018 r. - 
1132 mê¿czyzn i 1091 kobiet, a tak¿e 31.12.2017 r. - 1119 
mê¿czyzn i 1077 kobiet.

3. WskaŸnik staroœci okreœlamy udzia³em grupy poproduk-
cyjnej w ogólnej liczbie mieszkañców w naszej gminie 
wynosi 15,55 % i jest ni¿szy ni¿ w skali ca³ego kraju, który 
podany za rok 2018 wynosi³ 17,5%. Jak wzrasta starzenie siê 
naszego spo³eczeñstwa wystarczy przywo³aæ ten wskaŸnik 
za rok 1990, wtedy wynosi³ 10%.

Po raz kolejny przedstawiamy te¿ dane dotycz¹ce 
cz³onków naszej spo³ecznoœci w wieku powy¿ej 80 lat, oraz 
grupy osób, które ukoñczy³y 90 lat i wiêcej. Z tej grupy 
nestorów w  2019 r. zmar³o 48 osób, pozosta³e 33 osoby 
zmar³e, to ludzie w wieku ni¿szym ni¿ 80 lat. ̄ yje wœród nas 
Pani, która w marcu tego roku koñczy 105 lat, i druga, która 
w 2019 skoñczy³a 100 lat. Dane dotycz¹ce autentycznych 
nestorów naszej gminy przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
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Z tej grupy w 2019r. 90 i wiêcej lat ukoñczy³y 43 osoby, 
w tym 9 mê¿czyzn. Wg roku urodzenia i zamieszkania 
s¹ to:
1915r. - 1 (1 kobieta Siepraw)
1919r. - 1 (1 kobieta Siepraw)
1922r. - 1 (1 kobieta Siepraw)
1924r. - 4 (3 kobiety Siepraw, 1 kobieta Czechówka)
1925r. - 4 (2 kobiety Siepraw, 1 kobieta Czechówka, 1 
mê¿czyzna £yczanka)
1926r. - 5 (3 kobiety Siepraw, 1 kobieta Czechówka, 1 
mê¿czyzna Zakliczyn)
1927r. - 5 ( 3 kobiety i 1 mê¿czyzna Siepraw, 1 

kobieta Zakliczyn)
1928r. - 10 (5 kobiet i 1 mê¿czyzna Siepraw, 1 kobieta 
Czechówka, 2 kobiety i 1 mê¿czyzna - Zakliczyn)
1929r. - 12 (5 kobiet Siepraw, 2 kobiety i 1 
mê¿czyzna Czechówka, 2 mê¿czyzn Zakliczyn, 2 
kobiety £yczanka).

W uwagach dotycz¹cych spo³ecznoœci gminnej 
nie sposób pomin¹æ danych dotycz¹cych ma³¿eñstw, z 
których jedno z ma³¿onków pochodzi z terenu gminy 
jak równie¿ odnotowanych w ci¹gu roku rozwodów. 
Dane te prezentuje zestawienie:
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Na koniec cytuj¹c za Biuletynem Statystycznym 
GUS - w skali kraju maleje liczba zawartych ma³¿eñstw 
(95,4 %w stosunku do 2018r.) i roœnie liczba rozwodów 

odnotowano 4% ich wzrost w porównaniu do 2018r.

/Wanda Matoga/

Z tradycji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Zumbowo, s³odko, œwi¹tecznie

- wszystko, by pomóc zmieniæ ¯ycie Weroniki!
7 grudnia 2019 zapisujemy w kalendarzu jako 

piêkn¹ datê. Po raz kolejny lokalna spo³ecznoœæ pokaza³a 
swoj¹ wra¿liwoœæ na cierpienie i ludzk¹ krzywdê, groma-
dz¹c siê tak licznie na sieprawskiej hali sportowej, by w 
czasie wspania³ego wydarzenia charytatywnego wesprzeæ 
Weronikê Górê w jej trudnej, d³ugiej i kosztownej 
rehabilitacji powypadkowej.

Aktywne, pe³ne radoœci i planów ¿ycie tej 23-letniej 
mieszkanki Czechówki w jednej sekundzie zmieni³ 
nietrzeŸwy i bêd¹cy pod wp³ywem narkotyków kierowca, 
pozbawiaj¹c j¹ samodzielnoœci i niezale¿noœci.

OIOM, respirator i zwi¹zane rêce, 2 operacje 
krêgos³upa, operacja uda, pora¿enie czterokoñczynowe oraz 
potworna odle¿yna - pobyt w szpitalu by³ dla niej 
koszmarem. W koñcu jednak przyszed³ czas na upragniony 
pobyt w prywatnym oœrodku rehabilitacyjnym - jedynym w 
okolicy, który jest w stanie przyj¹æ pacjentów w tak ciê¿kim 
stanie, w jakim by³a Weronika. Od tego momentu Weronika 
toczy bitwê miêdzy niedomaganiem cia³a a chêciami 
umys³u. My wszyscy próbujemy jej pomóc wyjœæ z tej bitwy 
zwyciêsko.

Pomys³ wspólnych æwiczeñ, jako podziêkowania za 
lipcowy trening #zmienswojezycie, prowadzony przez sam¹ 
Weronikê, zamieni³ siê w cudown¹ imprezê z licznymi 
atrakcjami, zarówno dla m³odszych, jak i starszych.

Wydarzenie rozpocz¹³ piêkny wystêp taneczny ucz-
niów Szko³y Podstawowej z Czechówki, grupy „car4kids” 
oraz pokaz ratownictwa medycznego. Najm³odsi uczestni-
czyli w zajêciach gimnastycznych FIT KID z Pani¹ 
Agnieszk¹ Kotej¹ z Acitve Academy oraz brali udzia³ w 
animacjach pod czujnym okiem Pani Iwony i Pani Wioli z 
Przedszkola Samorz¹dowego w Sieprawiu. Oczywiœcie nie 
mog³o zabrakn¹æ wizyty Œwiêtego Miko³aja, który swoim 
póŸniejszym aktywnym uczestnictwem w zumbie zrobi³ 
prawdziw¹ furorê wœród zebranych goœci.

M³odzie¿ równie¿ znalaz³a coœ dla siebie. Czas 
up³ywa³ im na rozmowie z „youtuberem” zwanym 
#poczciwykrzychu z „Ekipy Friza” oraz aktorami serialu 
„Szko³a”- Oliwi¹ Gorczyc¹ i Beniaminem Wójtowiczem. 
Obecni tam mieszkañcy naszej gminy i nie tylko mieli okazjê 
uzyskaæ odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania, ale te¿ zdobyæ 
autograf i zrobiæ sobie „fotki” z ich idolami.
G³ównym punktem programu by³ maraton zumby, 
prowadzony przez siedmiu wspania³ych instruktorów: 
Macieja Jopka, Barbarê Fila-Chwiej, Adrianê Frasik, 
Monikê Gizê, Martê Kasprzyk, Igê Repetowsk¹ i Gosiê 
Surlas. Ta forma æwiczeñ w rytm muzyki spowodowa³a 

wyrzut endorfin na hali sportowej. Ka¿dy z uczestników 
przyzna, ¿e zumba to œwietna zabawa po³¹czona z setkami 
spalonych kalorii.

Oprócz dobrej zabawy, wszystkim przyœwieca³ szczytny cel - 
pomóc Weronice, dlatego w trakcie wydarzenia mo¿na by³o 
zaopatrzyæ siê pyszne domowe wypieki, chleb ze smalczy-
kiem, przepiêkne ozdoby œwi¹teczne czy „cegie³ki 
szczêœcia” z fantami (w du¿ej czêœci przekazanymi przez 
Przedszkole Samorz¹dowe w Sieprawiu).
W trakcie „gor¹cych” licytacji pod przewodnictwem 
Konrada So³tysa do zdobycia by³y m.in. koszulki Cracovii i 
Wis³y, podarowana przez Burmistrza Dobczyc Tomasza 
Susia koszulka Rafa³a Majki, koszulka oraz vouchery na 
indywidualny trening z Sebastianem Kasprzykiem, plakat z 
autografem Kamila Stocha czy bilety na koncert Kamila 
Bednarka, w którym planowa³a wzi¹æ udzia³ Weronika.
W ramach ca³ego wydarzenia zebraliœmy niesamowit¹ 
kwotê 31 206,45 z³otych, 50 euro oraz 350 koron duñskich, 
oczywiœcie w ca³oœci przeznaczon¹ na rehabilitacjê 
Weroniki.

Nie by³aby ona tak wielka, gdyby nie zaanga¿o-
wanie tylu osób o ogromnym sercu i ¿yczliwoœci. O 
wolontariuszach, darczyñcach i wszystkich aktywnie 
w³¹czonych w to piêkne wydarzenie mo¿na by napisaæ 
osobny artyku³, pozwólcie zatem, ¿e wymieniê tylko tych, 
którzy stali za jego sterami i poci¹gnêli za sob¹ ca³y 
³añcuszek pomocników - Natalia Postrzech, Kinga ¯ak, 
Konrad So³tys - przyjmijcie nasze skromne „DZIÊKU-
JEMY”. Jednoczeœnie czujcie siê wszyscy - BEZ 
WYJ¥TKU - pe³noprawnymi wolontariuszami dzie³a 
zmiany ¿ycia Weroniki, za które ca³a nasza rodzina jest 
niezmiernie wdziêczna.

Dziêkujemy równie¿ za okazan¹ pomoc finansow¹ i 
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przekazanie 1% swojego podatku za 2019 rok.
Dane do wp³at:
Fundacja Z³otowianka
ul. Widokowa 1, 77-400 Z³otów

Numer konta bankowego: 25 8944 0003 0002 7430 2000 
0010
W tytule przelewu: darowizna dla Góry Weroniki G/148

1%:
Numer KRS: 0000308316
Cel szczegó³owy: Góra Weronika G/148

/Magda Góra- komitet organizacyjny/

Koncert Kolêd 2020
 niedzielê 19.01.2020r. odby³ siê XII Koncert Kolêd i WPastora³ek pt.: „By odtaja³o serce”. Wykonawcami 

koncertu, jak co roku, byli chórzyœci z klas 0 - 3 ze Szko³y 
Podstawowej w Sieprawiu oraz Zespó³ Kameralny Gminy 
Siepraw, pod kierunkiem pani Katarzyny Gancarz. W tym 
roku dochód z koncertu przeznaczyliœmy na realizacjê 
projektu misyjnego „Szko³y buduj¹ szko³ê” i w ten sposób 
realnie przyczyniliœmy siê do budowy szko³y na 
Madagaskarze. Czêœæ zebranej kwoty przekazaliœmy tak¿e 
na rzecz Rady Rodziców naszej szko³y, wspieraj¹c 
inicjatywê wyposa¿enia szkolnego patio.

               Bardzo dziêkujemy wszystkim, którzy pomogli 
nam w organizacji tej uroczystoœci: Pani Dyrektor El¿biecie 
Leœniak za wszelk¹ pomoc; pani Katarzynie GwóŸdŸ za 
wsparcie muzyczne koncertu; Panu Adamowi Doboszowi 
oraz panu Krzysztofowi Poznañskiemu za przewóz i monta¿ 
sprzêtu. Serdecznie dziêkujemy Rodzicom naszych 
podopiecznych za wsparcie, zrozumienie oraz skierowane 
do nas s³owa uznania. 
Opiekunowie chóru:  Anna Bieniek, Ma³gorzata Motyka, 
Agnieszka Wróbel i Andrzelika Zakrzewska - Suder 

Do zobaczenia za rok.
/Agnieszka Wróbel/

Stowarzyszenie na Dzisiaj i na Jutro- Œwi¹tecznie w Dobczycach
o raz trzeci nasze Stowarzyszenie wziê³o udzia³ w Œwi¹-Ptecznym Jarmarku i w Wigilii Ulicznej, organizowanej  

przez Stowarzyszenie KAT Dobczyce i MOKiS Dobczy-
cach.  Na tydzieñ przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia- 15 
grudnia 2019r., w atmosferze zbli¿aj¹cego siê tego 
b³ogos³awionego czasu ,na Ma³ym Rynku w Dobczycach 
odby³o siê kolejne,  ju¿ VIII tego rodzaju wydarzenie.

Nasze Stowarzyszenie na  swoim stoisku propo-
nowa³o nabycie  odwiedzaj¹cym, w³asnorêcznie wykona-
nych, przez cz³onków stowarzyszenia ozdób œwi¹tecznych i 
choinkowych.  Oferta wystawionych  œwi¹tecznych  
cudeniek, mia³a du¿e wziêcie ,ze wzglêdu na sw¹ urodê i 
tradycyjne wykonanie, odbiegaj¹ce od artyku³ów 
dostêpnych w innych, komercyjnych punktach handlowych.

 
/Stowarzyszenie Zakliczyn 
Na Dzisiaj i Na Jutro/

Jase³ka i koncert kolêd po³¹czony z akcj¹ charytatywn¹
„Pomaluj œwiat dla Karolinki” w Zakliczynie

18 stycznia po wielu próbach, przygotowaniach i 
æwiczeniach, wspó³pracuj¹c w bardzo zgranym zespole 
dzieci wraz z nauczycielami przedstawi³y piêknie Jase³ka. 
Poniewa¿ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas przepe³niony 
mi³oœci¹, zawsze pamiêtamy o tym, aby t¹ mi³oœci¹ podzieliæ 
siê z innymi. Równie¿ tym razem uda³o nam siê po³¹czyæ to 
cudowne wydarzenie z akcj¹ charytatywn¹ pt. „Pomaluj 
œwiat dla Karolinki”. 

Wspólnymi si³ami zebraliœmy ponad 130! obrazów, 
które zosta³y wystawione podczas koncertu tworz¹c piêkn¹ 

galeriê. Po wystêpach artystycznych i wspólnym 
kolêdowaniu przyszed³ czas na przemyœlenia i udowodnie-
nie, ¿e chêæ niesienia pomocy, dzielenia siê dobrem z innymi 
ludŸmi i pomagania im ma ogromne znaczenie. 

W podziêkowaniu za organizacjê ca³ego wydarzenia na 
ekranie pojawi³o siê „Kilka s³ów od Karolinki” a 
zakoñczenie tej piêknej uroczystoœci wysz³o nam 
œpiewaj¹co. Wszyscy nauczyciele, dzieci oraz publicznoœæ 
wraz z Tytusem Grzybkiem zaœpiewali piosenkê o 
pomaganiu: „Kto, jeœli nie Ty? Kto, jeœli nie my? Kto, jeœli nie 
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ja, pomagaæ innym ma?” 
Bardzo dziêkujemy wszystkim za obecnoœæ i pomoc w 

organizacji, oraz za wsparcie naszej dzielnej Karolinki!

OD KAROLINKI S£ÓW KILKA

Gdzie mo¿na kupiæ zdrowie? - mamê o to pyta³am.
Bo moje zdrowie znowu ucieka a bardzo zatrzymaæ je 
chcia³am.
Mamusia wtedy po g³owie czule mnie pog³aska³a,
Potem na korytarzu bardzo d³ugo p³aka³a.

Pan doktor mamie powiedzia³, ¿e mnie wyleczyæ spróbuje.
¯e zdrowie nie ma ceny, ale leczenie kosztuje.
Powiedzia³, ¿e muszê walczyæ, aby siê uratowaæ.
Ale wci¹¿ nie rozumiem, dlaczego muszê chorowaæ.

I znów moje ¿ycie teraz powa¿ne siê staje.
Na obiad zamiast zupy znowu kroplówkê dostaje.
Strach ci¹gle jest ze mn¹ - zadaje znów mamie pytanie:
Mamo? Czy mnie obronisz? Co teraz ze mn¹ siê stanie?
Ja ¿ycie oddam za Ciebie - mama odpowiedzia³a.
I obiecujê, ¿e nigdy nie zostaniesz tu sama.
A gdyby ju¿ si³y nie mia³o to ma³e serduszko Twoje
To tatuœ przecie¿ obieca³, ¿e wtedy po¿yczy Ci swoje.
Ju¿ po raz kolejny choroba we mnie mocno uderza.
Znowu mnie przewraca - wszystko odebraæ zamierza.

Znowu przysz³a nagle i podstêpnie dzia³a
Zabieraj¹c uœmiech z maleñkiego cia³a.
Nie tylko uœmiech straci³am - straci³am ju¿ bardzo wiele.
Czy bêdê siê jeszcze tak bawiæ jak moi przyjaciele?

Muszê szukaæ pomocy, aby swój los odmieniæ
I nadesz³a ta chwila, by moje ¿ycie wyceniæ.
Aby moje ¿ycie wyrwaæ z tego cienia.
Trzeba wiary i dobra, bo to wszystko zmienia.
Wiary mi nie brakuje, lecz o dobra wiele
Kolejny raz proszê drodzy przyjaciele.

W ten czas magiczny ca³a nasza gmina
Jest przecie¿ jak wielka prawdziwa rodzina
Bardzo siê czasem bojê - to przyznajê skrycie.
Inne dzieci siê bawi¹ ja znów walczê o ¿ycie.

Wiem, ¿e wielu ludzi za mn¹ murem stoi.
I moje serduszko ju¿ siê tak nie boi.
Wasza pomoc moj¹ walkê u³atwia i skraca.
A dobro, które dajecie niech do Was podwójnie wraca.
Za pomoc, za dobro - którego mam od Was tak wiele.
Z ca³ego serca dziêkujê - moi przyjaciele.

/Ewa Jania/

Spotkania Op³atkowe Seniorów
tyczniowe spotkania op³atkowe Seniorów sta³y siê w Snaszej Gminie tradycj¹. Równie¿ w tym roku cieszy³y siê 

du¿ym zainteresowaniem.
W niedzielê 5 stycznia na Sali konferencyjnej odby³ 

siê Dzieñ Seniora w Sieprawiu. W wydarzeniu udzia³ wziê³o 
oko³o 90 Seniorów z naszej Gminy. Goœcie mieli okazjê 
z³o¿yæ sobie ¿yczenia, kolêdowaæ i wspólnie siê bawiæ. 
Podczas wydarzenia wyst¹pi³a Schola Rodzinna z Parafii w 
Sieprawiu. Dzieñ Seniora by³ równie¿ okazj¹ do uroczystego 
wrêczenia Medali za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla 

osób, które prze¿y³y 50 lat w zwi¹zku ma³¿eñskim. W tym 
roku odznaczonych zosta³o piêæ par z naszej Gminy.

Kolejny Dzieñ Seniora odby³ siê 12 stycznia w 
stra¿nicy OSP w Czechówce. Tym razem podczas wyda-
rzenia wyst¹pi³a schola parafialna z Zakliczyna. Zgodnie z 
tradycj¹, seniorzy z³o¿yli sobie ¿yczenia, czeka³ na nich 
równie¿ poczêstunek i wspólna zabawa.

/GOKiS/

Szko³a uczy i nie tylko 
Co nowego w Szkole Podstawowej w £yczance ?

Spotkanie z dr hab. Paw³em Adamskim

 dniu 9.01 2020r. w Szkole Podstawowej w £yczance Wgoœciliœmy dr hab. Paw³a Adamskiego z Polskiej 
Akademii Nauk, który przeprowadzi³ lekcjê przyrody dla 
klas 1-3 o tematyce ,, Pszczo³y”. Uczniowie dowiedzieli siê 
wiele ciekawostek o pszczelich rodzinach, oraz uzyskali 
odpowiedŸ na pytanie dlaczego pszczo³y s¹ takie wa¿ne. 
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji, a ich uwaga i 
skupienie oraz odpowiednie zachowanie zosta³o zauwa¿one 
i pochwalone przez prowadz¹cego. Pan dr Adamski 
zaproponowa³ przeprowadzenie w plenerze wiosn¹ 
warsztatów z uczniami. Wygl¹da na to, ¿e nie jest to ostatnia 
wizyta tego naukowca w £yczance.

W klasach 4-8 tematyk¹ lekcji ekologicznej by³a 
,,Ochrona aktywna”. Uczniowie zapoznali siê z nowymi 
pojêciami ekologicznymi. Dowiedzieli siê co to jest ochrona 
aktywna i jakie typy dzia³añ podejmowane s¹ w Polsce i na 
œwiecie w celu tzw. restytucji ( odtworzenia ) ró¿nych 
zagro¿onych gatunków zwierz¹t. Sam dr Adamski zajmuje 
siê restytucj¹ Niepylaka apollo ( motyla z rodziny 
paziowatych) w Pieninach. Nie by³a to ³atwa lekcja, ale z 
pewnoœci¹ uczniowie dowiedzieli siê wiele ciekawostek 
ekologicznych.

/Anna Smyczek/
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Szko³y buduj¹ Szko³ê

 ramach Nadzwyczajnego Miesi¹ca Misyjnego, w WpaŸdzierniku  2019 r. Szko³ê Podstawow¹ w 
£yczance oraz Szko³ê Podstawow¹ w Sieprawiu odwiedzi³y 
siostry misjonarki z Nigerii. Podczas spotkania uczniowie 
dowiedzieli siê jak trudne jest ¿ycie w krajach afrykañskich. 
Siostry Klawerianki opowiedzia³y nam o kulturze, zwycza-
jach, ale równie¿ o problemach dzieci w Afryce.  
Dowiedzieliœmy siê, ¿e dzieci w Nigerii nie znaj¹ zabawek. 
Doskwiera im bieda i g³ód. Maj¹ problemy ze zdobywaniem 
wiedzy, szko³y s¹ w bardzo z³ym stanie. Siostry podkreœla³y, 
¿e mimo niewyobra¿alnie trudnych warunków ¿ycia, 
Afrykañczycy potrafi¹ byæ radoœni i cieszyæ siê ¿yciem, 
bardzo czêsto siê uœmiechaj¹.     

Na spotkaniu by³ czas tak¿e na wspóln¹ modlitwê, 
œpiew i taniec w rytm afrykañskiej muzyki. Uczniowie mieli 
okazjê zobaczyæ niezwyk³e eksponaty, egzotyczne instru-
menty muzyczne, przedmioty codziennego u¿ytku i 
poprzymierzaæ stroje z ró¿nych stron œwiata. Niecodzienna 
wizyta na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci.

Spotkanie zaowocowa³o pomys³em rozpoczêcia 
projektu misyjnego - budowy szko³y w Afryce. Proœba 
nadesz³a od  Sióstr Klawerianek z sekretariatu misyjnego 
domu generalnego w Rzymie i dotyczy budowy szko³y na 
Madagaskarze. Budowa nowego budynku szko³y podstawo-
wej i œredniej w Ankadisarotra jest bardzo wa¿na, mo¿na 
powiedzieæ -  fundamentalna dla edukacji i przysz³oœci 
dzieci i m³odych ludzi.

Wszystkie Szko³y w gminie Siepraw, pod patrona-
tem Pana wójta Tadeusza Pitali oraz ksiêdza pra³ata Piotra 
Kluski, proboszcza Parafii Siepraw, zaanga¿owa³y siê w 
inicjatywê! Budowa szko³y na Madagaskarze wyceniona jest 
na  20 487 EURO. Udzia³ lokalny to 2058,50 EURO. 
Potrzebujemy 18 428,50 EURO!

Projekt rozpoczêliœmy w styczniu  koncertem kolêd  

w Sanktuarium b³. Anieli Salawy w Sieprawiu. Chór 
dzieciêcy ze Szko³y Podstawowej w Sieprawiu wraz z 
zespo³em instrumentalnym oczarowa³ nas œpiewem kolêd i 
wspania³ymi aran¿acjami muzycznymi! Równie¿ m³odzie¿ 
pod kierunkiem p. Krzysztofa Kowalczyka zaanga¿owa³a siê 
w kolêdowanie misyjne i pierwsze œrodki finansowe 
wp³ynê³y na konto Szko³y na Madagaskarze. Kolejne akcje 
s¹ ju¿ w planach! Liczymy na pomoc i wsparcie 
mieszkañców gminy Siepraw  oraz okolic.

Zapraszamy na stronê Szko³y buduj¹ Szko³ê na 
facebook'u, gdzie bêd¹ pojawia³y siê aktualne informacje o 
postêpach projektu. Zapraszamy firmy oraz osoby prywatne 
do zaanga¿owania siê w nasz¹ inicjatywê! Razem 
odniesiemy sukces i wp³yniemy na poprawê systemu 
edukacji w kraju oddalonym o 8 tysiêcy kilometrów. Dobro 
nie ma granic!

Https://www.facebook.com/Szko%C5%82y-
buduj%C4%85-Szko%C5%82%C4%99-
103987854484983/

nr konta 13 1240 2294 1111 0000 3723 5699
z dopiskiem „Szko³y buduj¹ Szko³ê na Madagaskarze”

/Anna Smyczek/

Z ¿ycia Szko³y Podstawowej w Czechówce
Przysz³oœæ nale¿y do tych, którzy wierz¹ w piêkno swoich marzeñ...

zas biegnie nieub³aganie i nikt nie jest w stanie go zatrzymaæ. Przysz³oœæ Cniesie ze sob¹ nieznany los. Tajemnica nieodkrytej przysz³oœci jest 
zagadk¹, która wzbudza w ludziach ró¿ne emocje.  

Uczniowie klasy III ze Szko³y Podstawowej w Czechówce, wraz z 
nauczycielkami Mari¹ Durek i Ann¹ Matog¹ wpadli na pomys³, aby zachowaæ 
wspomnienia z ich najpiêkniejszych lat dzieciñstwa. 

Uczniowie wspólnie zastanawiali siê, jacy bêd¹ za 5 lat? Czym bêd¹ 
siê najchêtniej zajmowaæ? Jak bêd¹ spêdzaæ swój wolny czas? Czy ich 
najlepsze kole¿anki i najlepsi koledzy nadal nimi bêd¹? Czy szczêœcie bêdzie 
znaczy³o dla nich to samo co teraz? Jak zmieni¹ siê ich marzenia? Czy œwiat 
bêdzie wtedy taki, jak wyobra¿aj¹ go sobie dzisiaj? Aby sprawdziæ, jak bardzo 
zmieni¹ siê w ci¹gu kilku lat, klasa 3 przygotowa³a kapsu³ê czasu....
W specjalnie przygotowanej kapsule czasu zosta³y zamkniête wspomnienia 
dzieci z ich pierwszego etapu nauki, czyli z klas I-III. Uczniowie i nauczycielki 
umieœcili w kapsule zdjêcia, osobiste listy i kartki z pamiêtnika. Ka¿de z dzieci 
odpowiedzia³o na pytania dotycz¹ce siebie, swoich zainteresowañ i marzeñ. 
Spakowano równie¿ budz¹ce sentyment, pierwsze sprawdziany z klasy I. 
Wszystkie przesy³ki zamkniêto w kapsule czasu, do której nikt przez 
nastêpnych kilka lat nie bêdzie móg³ zagl¹dn¹æ. 
Kapsu³a, ukryta w tajemniczym miejscu, zniknie na piêæ lat i wróci do dzieci w 
czerwcu 2025r., kiedy bêd¹ koñczyæ 8 klasê. Jak bardzo siê zmieni¹? Dowiemy 
siê tego w 2025 roku. Do zobaczenia za 5 lat!

/Maria Durek i Anna Matoga/
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Sukces Filipa Sudera w kick boxingu

o raz kolejny uczeñ naszej szko³y Filip Suder odniós³  Pdu¿y sukces. Wzi¹³ udzia³ w turnieju w Pucharze Europy 
w kick boxingu, który odby³ siê w Chorwacji zdobywaj¹c 
dwa puchary Europy. Zaj¹³ pierwsze miejsce w walkach light 
kontakt oraz pierwsze miejsce w point - fighting. Zawody 
by³y bardzo mocno obsadzone, ponad 2 tys. zawodników z 
prawie 50 krajów.

Polska zajê³a 4 miejsce w klasyfikacji generalnej, 
ustêpuj¹c tylko reprezentantom Chorwacji, Bu³garii oraz 
Wêgier. Filip obecnie przygotowuje siê do Mistrzostw Polski 
w kick boxingu od których zale¿y uczestnictwo w 
Mistrzostwach Œwiata, które odbêd¹ siê w Serbii w sierpniu. 
¯yczymy dalszych sukcesów.

/Stanis³awa Kasprzycka/

Z ¿ycia ZPO w Zakliczynie

Œwiêtujemy Dzieñ Babci i Dziadka w Przedszkolu w Zakliczynie
zaanga¿owaniem „Jase³ka”, które zakoñczy³y siê og³osze-
niem, ¿e…. wie o tym ka¿da dziecina, najlepsze babcie i 
dziadków maj¹ dzieci z Zakliczyna!

/Ewa Jania/

roczystoœæ dnia Babci i Dziadka w naszym przedszkolu Uodby³a siê 23 stycznia. Z tej w³aœnie okazji grupa 
maluszków przygotowa³a cudowne przedstawienie wraz z 
piêknymi piosenkami dla Dziadków i Babæ.

Starszaki natomiast z wielk¹ radoœci¹ przedstawi³y 
kochanym Babciom i Dziadkom przygotowane z wielkim 

Imprezy czytelnicze w ZPO Zakliczyn

 naszej placówce nadal  propagujemy Wczytelnictwo. S³u¿¹ temu tak¿e spotkania, 
konkursy oraz dzia³ania promuj¹ce ksi¹¿kê i czytanie.  
 W tym roku szkolnym biblioteka szkolna wraz chêtnymi 
uczniami zorganizowa³a: 

Szkolny Dzieñ G³oœnego Czytania

W roku poœwiêconym J. Poraziñskiej przeprowa-
dzono czytanie z podzia³em na role ksi¹¿ki „Pamiêtnik 
Czarnego Noska” w wykonaniu uczennic kl. Va, VIa VIb. 
Nastêpnie odby³ siê konkurs czytania jej wierszy, w którym 
bra³y dzieci z klas I-III. oraz Na koñcu by³y zabawy ruchowe 
do piosenek z jej tekstami.

Miêdzynarodowy Dzieñ Postaci z Bajek

5 listopada obchodzone jest jedno z najsympatycz-
niejszych œwi¹t - Miêdzynarodowy Dzieñ Postaci z Bajek. 
Ju¿ drugi raz odbywa siê (w dniu urodzin W. Disney`a) 
konkurs na najciekawszy strój postaci z bajek, baœni. 
Inwencja dzieci jest ogromna, bardzo chêtnie przebieraj¹ siê 
za ró¿ne postacie bajkowe. Za najbardziej oryginalne stroje 
uczniowie otrzymuj¹ nagrody rzeczowe. 
Na œwietlicy szkolnej przeprowadzono konkursy wiedzy o 
tym z  jakiej bajki pochodzi  fragment utworu, quizy, 
rozwi¹zywanie rebusów oraz zagadek tematycznych. 
Najbardziej aktywne dzieci zosta³y obdarowane drobnymi 
upominkami.

Pasowanie na Czytelnika kl. I
Uczniowie klasy pierwszej zostali uroczyœcie przyjêci w 
poczet czytelników szko³y.  Zostali zapoznani z zasadami 
korzystania z biblioteki oraz jej zbiorów.  Poprzez wiersze i 
rymowanki przypomniano o w³aœciwym obchodzeniu siê z 
ksi¹¿kami. Uczniowie klasy IV wcielili siê w postacie 
ptaków ucz¹cych siê w szkole w lesie. Przedstawienie oparte 
by³o na lekturze kl. I H. £ochockiej” O wróbelku Elemelku”.   
Dzieci z klasy I z zainteresowaniem ogl¹da³y, jak wróbelek 
Elemelek w szkole uczy³ siê literek i co z tego wynik³o.

Projekt czytelniczy „Biblio - Plecak”

Dziêki wspó³pracy z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ 
w Myœlenicach dzieci ( oddzia³y 6- i 5- latków) bior¹ udzia³ 
w projekcie Biblio-Plecak. Odby³y wycieczkê do  Miejskiej 
Biblioteki  Publicznej w Myœlenicach i uczestniczy³y w 
specjalnych zajêciach czytelniczo- animacyjnych. Do 
przedszkola wróci³y z dwoma Biblio-Plecakami (pakiet po 
10 ksi¹¿ek), w których znajduj¹ siê odpowiednio dobrane 
pozycje. Plecak zabierany jest przez dzieci do domu, by 
mog³y -  czytaæ wspólnie z rodzicami.  Na zakoñczenie 
projektu Biblio-Plecak powróci do Biblioteki, a ksi¹¿ki 
zostan¹ w naszym przedszkolu, aby mogli korzystaæ z nich 
inni. 

Spotkanie z autorem ksi¹¿ki 
Na Sali gimnastycznej odby³o siê spotkanie z autorem 
ksi¹¿ki „Monografia Ogniska Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej w Dobczycach - panem A. Domagalskim, 
który opowiada³ o powstaniu, celach Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach . Przedstawi³ 
tak¿e najbardziej zas³u¿onych dzia³aczy. Nastêpnie 
uczniowie zadawali pytania dotycz¹ce pracy dziennikarskiej 
autora.  Najbardziej aktywni otrzymali prezent - ksi¹¿kê 
„Monografia…” z dedykacj¹ i autografem pana A. 
Domagalskiego. 

Konkurs czytelniczy

W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano 
konkurs: „Czy znasz Baœnie Andersena?” W konkursie 
wziêli udzia³ uczniowie klas I-III.  Dzieci mia³y 
odpowiedzieæ na pytania, napisaæ z jakiej baœni pochodzi 
fragment utworu , dopasowaæ nazwy przedmiotów  czy 
ptaków do tytu³ów baœni. Mimo wielu zadañ i ich 
ró¿norodnoœci uczniowie wykazali siê du¿¹ znajomoœci¹ 
wybranych baœni, tak lubianego od lat  J.Ch Andersena.

/Wies³awa Wójtowiec/
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Miêdzygminne Zawody tenisa sto³owego

 dniu 26.02.2020 roku na Sali gimnastycznej ZPO w WZakliczynie zorganizowano Turniej Tenisa 
Sto³owego dla dzieci w wieku szko³y podstawowej. W 
turnieju ³¹cznie wziê³o udzia³ 78 uczestników. Zawody 
przeprowadzono w 6 kategoriach. A oto wyniki:
Dziewczêta kl. I - IV
1 miejsce - Panuœ Milena
2 miejsce - Dudzik Ola

Ch³opcy kl. I - IV
1 miejsce - Kapuœciñski Patryk
2 miejsce - Baran B³a¿ej
3 miejsce - Suder Micha³

Dziewczêta kl. V - VI
1 miejsce - Grzeszczak Magda
2 miejsce - Kowalik Anna
3 miejsce - Œlusarczyk Nikola

Ch³opcy kl. V - VI
1 miejsce - Rybka Jakub
2 miejsce - Kapuœciñski Oskar
3 miejsce - Toporkiewicz Kamil

Dziewczêta kl. VII - VIII
1 miejsce - Rybka Patrycja
2 miejsce - P³achta Zuzanna
3 miejsce - Œlusarczyk Kamila.

Ch³opcy kl. VII -  VIII
1 miejsce - Baran Maciej
2 miejsce Piotrowicz Konrad
3 miejsce - Sikora Jan

               Dziêki wsparciu Starostwa Powiatowego w 
Myœlenicach uda³o siê zakupiæ puchary, medale i nagrody dla 
uczestników turnieju. Serdecznie dziêkujemy.
               Organizatorem turnieju by³ ULKS „Zaklik” w 
Zakliczynie. Nad przeprowadzeniem zawodów i bezpie-
czeñstwem czuwali: Bo¿ena Krawczyk, Magda Obajtek, 
Karolina Kaczkowska, Wiktor Piwowarski.

/Wiktor Piwowarski/

Co nowego w ZPO w Sieprawiu ?
Modele edukacyjne  w szkole w Sieprawiu

czniowie klas 5 i 6 w ostatnim czasie wziêli udzia³ Uzajêciach, na których prezentowane by³y modele 
edukacyjne. Prowadz¹cy przedstawiaj¹c jak dzia³aj¹ 
poszczególne modele przybli¿y³ im zagadnienia z fizyki, 
mechaniki, logiki, a tak¿e historii. Niektóre z modeli by³y 
zbudowane na podstawie projektów Leonarda da Vinci. 
Uczniom bardzo podoba³y siê zajêcia, zadawali du¿o pytañ, 
a na zakoñczenia sami mogli wypróbowaæ niektóre z 
prezentowanych maszyn.

/Agnieszka Czernecka/

Walki z ha³asem ci¹g dalszy

11.02.2020 roku, w naszej szkole odby³a siê 
prelekcja po³¹czona z warsztatami we wszystkich grupach 
wiekowych (klasy 0-8). Wydarzenie by³o prowadzone przez 
firmê S£UCHMED, która jest jedn¹ z pierwszych firm w 
Polsce zajmuj¹c¹ siê kompleksow¹ obs³ug¹ pacjentów 
niedos³ysz¹cych. Firma zosta³a zaproszona w ramach 
projektu STREFA CISZY- realizowanego przez nasz¹ szko³ê 
od pocz¹tku roku szkolnego. Projekt ma na celu stworzenie 
optymalnych warunków dla rozwoju naszych uczniów. W 
tym celu zosta³a podjêta próba wyrugowania zbêdnego 

ha³asu oraz wdra¿ania  uczniów do porozumiewania siê w 
ciszy.  Mierzymy siê z zadaniem zachowania   dobrej 
atmosfery w k¹ciku ciszy, aby uczniowie mogli tam 
poczytaæ, wyciszyæ siê, spokojnie pomyœleæ i odstresowaæ 
siê po ciê¿kim dniu w szkole.

Pani prowadz¹ca w bardzo prosty i przystêpny 
sposób przybli¿y³a uczniom budowê anatomiczn¹ ucha, 
wyt³umaczy³a jak dzia³aj¹ poszczególne narz¹dy ucha w 
zetkniêciu z fal¹ dŸwiêkow¹. Uczniowie na w³asne uszy 
mogli siê przekonaæ, jak¹ pracê wykonuje ucho, aby odebraæ 
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dŸwiêk z otoczenia i przes³aæ impuls do mózgu. 
Uczniowie dowiedzieli siê te¿, jak nale¿y dbaæ o 

nasz aparat s³uchowy, czego powinni siê wystrzegaæ, a co 
pomaga w prawid³owym s³yszeniu. Ochotnicy mierzyli 
natê¿enie dŸwiêków, m.in. mowy, oklasków, bêbna za 
pomoc¹ decybelomierza, potwierdzaj¹c, ¿e szkodliwe dla 
naszego s³uchu s¹ ju¿ dŸwiêki powy¿ej 85 decybeli!

Pani prowadz¹ca mówi³a równie¿ o zagro¿eniach 
p³yn¹cych ze s³uchania zbyt g³oœnej muzyki, ci¹g³ym 
przebywaniu w ha³asie, nieprawid³owym u¿ywaniu 
s³uchawek, wspomina³a ponadto, jak powinniœmy chroniæ 
nasz s³uch przed urazami i uszkodzeniami. Mówi³a, i¿ zaleca 
siê, aby s³uchaæ muzyki tylko przez godzinê dziennie dla 
higieny naszego aparatu s³uchowego. 

Na koniec zapozna³a uczniów z rozmaitymi 
urz¹dzeniami s³u¿¹cymi do korekcji uszkodzonego s³uchu, 
takimi jak: aparaty s³uchowe, implanty œlimakowe. 
Uczniowie poznali równie¿ kilka s³ów specjalnego jêzyka, 

który pomaga porozumiewaæ siê z osobami nies³ysz¹cymi, 
daje on mo¿liwoœæ prze³o¿enia g³osek na gesty i tak 
nauczyliœmy siê kilku fonogestów, np.: dzieñ dobry, do 
widzenia, jeœæ, spaæ, dom, mama i tata .

To by³a bardzo  potrzebna lekcja, myœlê, ¿e 
wiêkszoœæ z nas nie zdawa³a sobie sprawy z tego, jaki to 
cenny zmys³ i jak misternie zbudowany jest aparat s³uchu.

Dziêki niemu mo¿emy nie tylko s³yszeæ, ale te¿ 
rozwijaæ umiejêtnoœæ mowy, czytania, pisania, a co za tym 
idzie dobrze funkcjonowaæ w szkole, a tak¿e z powodzeniem 
komunikowaæ siê ze œwiatem. 

Jedyne, co powinniœmy zrobiæ, to dbaæ o nasz s³uch i 
s³uch wszystkich z naszego otoczenia, tak by jak najd³u¿ej 
s³u¿y³ nam oraz naszym bliskim i byœmy mogli siê nim w pe³ni 
cieszyæ przez d³ugie, d³ugie lata...

/Agnieszka Topa
Beata Orzechowska/

Warsztaty jêzykowe z wolontariuszami EuroWeek
 dniach 14-15 stycznia 2020 uczniowie klas VI-VIII Wuczestniczyli w zajêciach jêzyka angielskiego 

prowadzonych przez Gizem Bilgin z Turcji oraz Marvina 
Poncio Pop z Gwatemalii. Na co dzieñ s¹ oni wolontariu-
szami pracuj¹cymi na obozach jêzykowych EuroWeek.

Uczniowie mieli mo¿liwoœæ obejrzeæ i wys³uchaæ 
prezentacji na temat krajów naszych goœci. Takie prezentacje 
zawsze wzbudzaj¹ du¿e zainteresowanie wœród dzieci, 
szczególnie gdy przedstawiana jest kultura i zwyczaje z  tak 
odleg³ych krajów jak Gwatemala. Uczniowie mieli 
mo¿liwoœæ przymierzyæ tradycyjny strój  z tego kraju jak 
równie¿ nauczyæ siê tradycyjnego tañca. 

G³ównym celem warsztatów by³o rozwijanie 
umiejêtnoœci mówienia oraz motywowanie uczniów do 
nauki jêzyka. Tak bezpoœredni kontakt z obcokrajowcami 
daje uczniom nie tylko wiele radoœci, ale przede wszystkim 
pokazuje jak niezbêdna jest znajomoœæ jêzyka angielskiego 
we wspó³czesnym œwiecie. Optymizm i pozytywna energia 

wolontariuszy sprawia³a, ¿e nasi uczniowie bardzo chêtnie 
podejmowali przygotowane przez nich zadania. Bardzo mi³o 
by³o widzieæ dzieci, którzy w trakcie przerw spontanicznie 
podejmowali rozmowê z Gizem i Marvinem. 

Takie spotkania pokazuj¹ jak wa¿ne jest wykorzy-
stywanie w nauczaniu metody „nauka poprzez zabawê”.  
Zarówno æwiczenia rozwijaj¹ce p³ynnoœæ w mówieniu jak 
równie¿ te, które wymaga³y du¿ego skupienia dawa³y 
dzieciom du¿o satysfakcji. 

Uczestniczenie w takich projektach wp³ywa nie 
tylko na rozwijanie umiejêtnoœci jêzykowych, ale uczy te¿ 
dzieci tolerancji wobec innych kultur i sprawia, ¿e s¹ one 
bardziej œwiadome jak otwarty jest dla nich œwiat ze 
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego.

/Barbara Matoga/

Kolejne zajêcia jêzykowe z Barrie Sinclair

26 lutego 2020, uczniowie klasy 8c wziêli 
udzia³ w zajêciach jêzykowych z Barrie Sinclair, 
nauczycielem jêzyka angielskiego, który na co dzieñ 
pracuje w szkole jêzykowej McGregor w Myœlenicach. 
Zarówno jego wieloletnie doœwiadczenie w pracy z 
dzieæmi jak równie¿ otwartoœæ i radoœæ z nauczania, 
sprawiaj¹, ¿e uczniowie z entuzjazmem podejmuj¹ 
wykonywanie ka¿dego zadania.
 G³ównym celem spotkania by³o rozwijanie 
umiejêtnoœci mówienia poprzez ró¿norodne æwiczenia 
aktywizuj¹ce. Dla uczniów naszej szko³y by³y to 
kolejne zajêcia z obcokrajowcem, których efektem jest 
niew¹tpliwie wiêksza otwartoœæ m³odzie¿y na komuni-
kowanie siê w jêzyku angielskim. Stwarzanie im 
realnych sytuacji, w których ich rozmówca nie mówi w 
jêzyku polskim stanowi dla nich zarówno wyzwanie jak 
i motywacjê do prze³amywania swojej nieœmia³oœci. W 
konsekwencji, wzrasta ich pewnoœæ siebie oraz radoœæ z 
nauki jêzyka angielskiego.

/Barbara Matoga/
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Byli wœród nas

Jadwiga Rodak (1948-2020)

22 stycznia 2020 roku, po ciê¿kiej chorobie, 
zmar³a Jadwiga Rodak - Radna VIII kadencji Rady 
Gminy Siepraw. W Radzie zasiada³a w komisjach: 
Bud¿etu i Finansów oraz w Komisji skarg, wniosków i 
petycji Rady Gminy Siepraw, gdzie pe³ni³a rolê 
Zastêpcy Przewodnicz¹cego.

Pani Jadwiga by³a absolwentk¹ Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³a 
z budownictwem mieszkaniowym i przemys³owym. 
Ostatnie lata przebywa³a na emeryturze, mieszka³a 
wraz z rodzin¹ w £yczance od 1993 roku. Da³a siê 
poznaæ jako aktywny i skuteczny dzia³acz spo³eczny 
na wielu polach, co zosta³o docenione przez 
mieszkañców w ostatnich wyborach samorz¹dowych, 
kiedy to zosta³a wybrana Radn¹ Gminy Siepraw.

Ostatnie po¿egnanie Pani Jadwigi odby³o siê 
28 stycznia br. o godzinie 12.30 na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie. Tak J¹ podczas tej 
uroczystoœci  wspominano:

"Jadwiga Rodak urodzi³a siê w sierpniu 1948 
roku w Wawrzeñczycach na Dolnym Œl¹sku jako 
jedno z piêciorga dzieci Michaliny i Antoniego. Mia³a 
starsz¹ siostrê Kaziê i brata Stacha oraz dwóch 
m³odszych braci: Janka i W³adka.

Wychowa³a siê w leœniczówce w Ma³cu w 
powiecie tarnowskim.

Studiowa³a w Krakowie na AGH na wydziale 
ceramiki. W swojej karierze zawodowej by³a 
nauczycielem przedmiotów œcis³ych oraz in¿ynierem 
w przemyœle budowlanym.

Wraz z mê¿em Leszkiem wychowa³a dwóch synów: Piotra 
i Krzysztofa i doczeka³a siê trojga wnucz¹t: Piotra, Hani i Oli.

By³a Mam¹ i Babci¹, która m¹drze kocha³a, pokazuj¹c 
w³aœciwy kierunek i ucz¹c samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci za 
swoje decyzje i czyny. Wspiera³a w trudnych chwilach, 
pozostawiaj¹c swobodê, ufa³a i nie narzuca³a swoich opinii i 
rozwi¹zañ.

Jadwiga by³a osob¹ niezwykle empatyczn¹ i wyczulon¹ na 
krzywdê ludzk¹. Nikogo nie pozostawia³a bez pomocy i wsparcia. 
Przez wiele lat pracowa³a charytatywnie w oœrodku pomocy 
spo³ecznej w Myœlenicach. 

By³a prawdziw¹ spo³ecznic¹, zaanga¿owan¹ w szereg 
lokalnych inicjatyw i projektów, które poprawia³y bezpieczeñstwo i 
jakoœæ ¿ycia mieszkañców lokalnej spo³ecznoœci. By³a nieoceniona 
w za³atwianiu trudnych spraw prawnych, które wymaga³y 
szczegó³owej wiedzy, zaanga¿owania i cierpliwoœci.

Jej asertywnoœæ, stanowczoœæ oraz bezkompromiso-woœæ 
w wyra¿aniu myœli i opinii oraz d¹¿eniu do wyznaczonego celu 
otwiera³a jej drzwi do wielu bezdusznych instytucji. Ludzie Jej 
ufali i powierzali swoje sekrety. By³a wymarzon¹ przyjació³k¹, 
dyskretn¹, m¹dr¹ i oddan¹, do której mo¿na by³o zawsze siê 
zwróciæ o pomoc, ratunek czy poradê.

Jadwiga mia³a wiele zainteresowañ. Kocha³a przyrodê i 
zwierzêta, którymi siê otacza³a. By³a zapalon¹ ogrodniczk¹ i 
grzybiark¹. W wolnych chwilach zajmowa³a siê pracami 
artystycznymi, szyciem, gotowaniem, przyjmowaniem szerokiego 
grona przyjació³ i znajomych.

Mia³a charyzmê i wewnêtrzn¹ si³ê, która pozwala³a jej 
realizowaæ plany i zamierzenia, dla innych nierealne lub 
niemo¿liwe.

Nawet ciê¿ka choroba, któr¹ u Niej zdiagnozowano, nie 
by³a dla Niej powodem do zaprzestania walki o realizacjê celów, 
które sobie wczeœniej za³o¿y³a. Wszyscy, którzy J¹ znali, byli 
przekonani, ¿e nic nie mo¿e Jej z³amaæ i do koñca wierzyli, ¿e 
zwyciê¿y chorobê.

Albert Einstein powiedzia³: „Œmieræ nie jest kresem 
naszego istnienia - ¿yjemy w naszych dzieciach i nastêpnych 
pokoleniach. Albowiem oni to dalej my, a nasze cia³a to tylko 
zwiêd³e liœcie na drzewie ¿ycia.”

W sercach najbli¿szych, przyjació³ i znajomych pozosta³a 
pustka. I tylko ko³acze siê w g³owie cytat Wis³awy Szymborskiej: 
<Ktoœ tutaj by³ i by³ i nagle znikn¹³ i uporczywie Go nie ma.>”

/Redakcja/

S¹ wœród nas

ubileusz 100 lat ¿ycia œwiêtowa³a w dniu 6 grudnia 2019r. mieszkanka Sieprawia Pani JMaria Paluch. 
D³ugie lata pe³ne trudu, pracy ale tak¿e radoœci  Pani Maria Paluch spêdzi³a w 

Sieprawiu, gdzie wychowa³a czworo dzieci, doczeka³a siê 9 wnuków i 8 prawnuków. 
W imieniu ca³ej spo³ecznoœci sieprawskiej wyrazy szacunku i najserdeczniejsze 

¿yczenia na dalsze lata ¿ycia z³o¿yli Dostojnej Jubilatce wójt Tadeusz Pitala i kierownik 
USC Ilona Baran. Ponadto przekazali tak¿e gratulacje i ¿yczenia od Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Ma³opolskiego Piotra 
Æwika.

/Redakcja/

Jubileusz 100 lecia ¿ycia p. Marii Paluch
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Gminny Oœrodek Kultury i Sportu 
Zainteresuj siê ofert¹ Gminnego Oœrodka Kultury i Sportu

Rozmowa z dyrektorem GOKiS p. Natali¹ Postrzech

Red. Dlaczego warto zainteresowaæ siê ofert¹ GOKiS-u ?
Natalia Postrzech: W ka¿dym biuletynie przedstawiamy 
informacje o najwa¿niejszych wydarzeniach kulturalnych i 
sportowych organizowanych, czy te¿ wspó³organizowanych 
lub wspieranych przez nas. Odk¹d dzia³a GOKiS, czyli od 
2001r. pracujemy nad realizacj¹ naszego najwa¿niejszego 
zadania, którym jest formu³owanie i realizowanie sta³ej 
oferty kulturalnej adresowanej do wszystkich mieszkañców, 
pozwalaj¹cej na wspólne, atrakcyjne spêdzanie czasu ca³ych 
rodzin z jednej strony, a z drugiej strony oferty 
umo¿liwiaj¹cej  rozwijanie pasji, zainteresowañ mieszkañ-
ców. T¹ drug¹ czeœæ oferty wype³nia odnosz¹ca wiele 
sukcesów Orkiestra Dêta „Sieprawianka”, która w 2019r. 
obchodzi³a stulecie powstania. Od ubieg³ego roku zajêcia dla 
najm³odszych muzyków Orkiestry wspiera dodatkowy 
instruktor. Warto tutaj wspomnieæ, ¿e w naszej Orkiestrze 
uczymy dzieci od podstaw, nie ma wymogu uczêszczania do 
szko³y muzycznej. Wokalistów zapraszamy na Zespó³ 
Angeli prowadzony przez Pani¹ Ewê Kapelsk¹ - S³ysz. 
Zespó³ dzia³a ju¿ od ponad 20 lat  i stale siê rozwija. Pani 
Ewa to tak¿e kierownik artystyczny Warsztatów Gospel w 
Sieprawiu, a jej wiedza i doœwiadczenie jest nieodzownym 
elementem tworz¹cym wyraz artystyczny warsztatów. 
Chêtni do rozwijania swej pasji muzycznej mog¹ to 
doskonale robiæ w Zespole Kameralnym, który od  2013r. z 
inicjatywy Pani Katarzyny Gancarz wykonuje repertuar 
wokalno-muzyczny. Myœlê, ¿e te akurat zespo³y znane s¹ 
wszystkim Mieszkañcom z racji koncertów, wydanych p³yt, 
a chêtni do zaanga¿owania muzycznego mog¹ siê do nas 
zg³osiæ. 
Red. Co jeszcze proponujecie dla interesuj¹cych siê muzyk¹ ?
Natalia Postrzech: Zachêcam do w³¹czenia siê do Grupy 
Folklorystycznej Sieprawianie, której celem jest prezento-
wanie, kultywowanie naszych regionalnych zwyczajów, 
obrzêdów i tradycji w formie inscenizacji s³owno - 
muzycznych. Grupa ma na swoim koncie wiele wystêpów, 
prezentuje spektakle poza gmin¹, odnosi sukcesy na 
przegl¹dach grup teatralnych. Grupa uczestniczy³a w 
dwuletnim projekcie  „Ma³opolskiej Szko³y Tradycji”, gdzie 
w ich trakcie odbywa³y siê warsztaty tañca ludowego projekt 
w ca³oœci finansowany by³ ¿e œrodków pozyskanych przez 
Ma³opolskie Centrum Kultury SOKÓ£ z Nowego S¹cza ( 
red.

. Grupa z w³asnych œrodków zakupi³a heligonkê (red. 
instrument muzyczny przypominaj¹cy akordeon, lecz 
mniejszy, z guzikami, a nie klawiszami, Ÿród³em jego dŸwiêku 
s¹ drgania blaszek powodowane przez strumieñ powietrza). 
Jestem przekonana, ¿e wiele osób pamiêtaj¹cych stare 
zwyczaje mog³oby w³¹czyæ siê do dzia³añ, których celem jest 
zachowanie naszego dziedzictwa w ciekawej formie 
spêdzania wolnego czasu. Osobiœcie uwa¿am, ¿e nasza 
m³odzie¿ i dzieci powinna mieæ szansê uczestniczenia w 
zajêciach, na których by³aby nauka tañców regionalnych, 
œpiewu gry na dawnych instrumentach. Je¿eli znajdziemy 

 Projekt sfinansowany z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na lata 2014-
2020)

kompetentnych instruktorów do prowadzenia zajêæ, 
bêdziemy zachêcaæ rodziców do zapisania na nie dzieci. 
Mówiê tutaj o rodzicach poniewa¿ ich zaanga¿owanie jest 
nieocenione, temat tradycji regionalnych nie jest ³atwy i 
popularny wœród najm³odszego pokolenia. 
Warto wspomnieæ tutaj o projektach muzycznych które 
prowadzone s¹ poza struktur¹ Domu Kultury ale zawsze w 
miarê mo¿liwoœci staramy siê je wspieraæ oraz zapraszamy 
na organizowane przez Dom Kultury wydarzenia: Zespó³ 
Bonjour, Schole Parafialne z Sieprawia i Zakliczyna, Grupy 
Apostolskie, Parafialne Grupy Rodzin, Chóry Szkolne. 
Red. Jakie jeszcze zainteresowania mo¿na rozwijaæ w 
GOKiS-ie?
Natalia Postrzech: Ca³a oferta to wynik zainteresowania 
mieszkañców. Organizujemy i prowadzimy ró¿ne zajêcia, 
warunkiem jest zg³oszenie odpowiedniej liczby uczestni-
ków. Obecnie s¹ to warsztaty plastyczne, zajêcia baletowe, 
nauka gry na instrumentach dêtych, smyczkowych (zajêcia 
bezp³atne), robotyka- Lego Mindstorms, nauka gry w 
szachy, taniec nowoczesny. Dla osób doros³ych czy seniorów 
czekaj¹ zajêcia w ramach Klubu 50+, Grupy Folklory-
stycznej, Orkiestry Dêtej.  My ze swej strony zorganizujemy 
wszelkie zajêcia zaproponowane przez zainteresowanych. 
Te zajêcia s¹ wiêkszoœci odp³atne. W miarê mo¿liwoœci 
wspieramy potrzeby mieszkañców na przyk³ad z inicjatywy 
jednej z mam w Domu Kultury odbywaj¹ siê zajêcia w 
ramach Klubu Odkrywców - dla dzieci do 3 roku ¿ycia. 
Red. Proszê powiedzieæ jakie wydarzenia skierowane do 
du¿ej liczby odbiorców organizuje GOKIS ?
Natalia Postrzech: Pocz¹wszy od  2007 r. w ferie zimowe 
organizujemy w Sieprawiu Ogólnopolskie Warsztaty 
GOSPEL, które gromadz¹ du¿¹ liczbê uczestników. W 
œcis³ej wspó³pracy ze szko³¹ zapewniamy miejsca nocle-
gowe, zamawiamy catering, a koszty pokrywaj¹ sami 
uczestnicy. GOKiS anga¿uje instruktorów, muzyków 
infrastrukturê sceniczn¹. Najbardziej cieszy fakt, ¿e koncert 
fina³owy gromadzi rekordow¹ widowniê, a wartoœci¹ 
dodan¹ jest zbiórka na cele charytatywne. Gospel to 
przedsiêwziêcie promuj¹ce Gminê w ca³ej Polsce. Kolejne 
wydarzenie, której pocz¹tek mia³o 17 lat temu, to „Piknik 
Siepraw bez barier” wpisuj¹cy siê w rozwój kultu 
b³ogos³awionej Sieprawianki, a bior¹ w nim udzia³ 
podopieczni Fundacji na rzecz Chorych na SM im. b³. Anieli 
Salawy, mieszkañcy domów opieki spo³ecznej, z którymi 
wspó³pracuj¹ uczniowie-wolontariusze sieprawskich szkó³, 
co roku do³¹czaj¹ ró¿ne wspólnoty spoza gminy, a tak¿e 
cz³onkowie naszego Klubu 50+ i podopieczni sieprawskiego 
GOPS-u. Myœlê, ¿e w tym sympatycznym wydarzeniu 
uczestniczy ci¹gle zbyt ma³o mieszkañców okolicznych 
miejscowoœci, wiêc trzeba znaleŸæ sposób, by zachêciæ ich 
do tej formy wspólnego spêdzenia czasu, tym bardziej, ¿e 
dziêki wsparciu Pana Wójta i pracowników Urzêdy mo¿emy 
liczyæ na transport skierowany do osób niepe³nosprawnych.  
Kolejne przedsiêwziêcie to wakacyjny Piknik Plenerowy, z 
za³o¿enia by³a to impreza dla ca³ych rodzin, zakoñczona 
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koncertem wokalnym i zabaw¹ taneczn¹. Z tej imprezy 
rezygnujemy w tym roku z uwagi na malej¹c¹ frekwencjê na 
wakacyjnych piknikach oraz rozbudowaniu formatu 
„Sieprawskiej Pi¹tki”. Po zakoñczeniu VII edycji Siepra-
wskiej Pi¹tki (red. 30 maja 2020r - sobota ) w godzinach 
popo³udniowych odbêdzie siê uroczyste otwarcie œcie¿ek 
spacerowych rozbudowanych w ramach projektu S³oneczne-
go Parku. Bêdzie to wydarzenie sprzyjaj¹ce rodzinnej 
rekreacji z kilkoma niespodziankami i atrakcjami. Planu-
jemy tak¿e zwiêkszyæ iloœæ dostêpnych atrakcji i animacji w 
ramach Gminnego Dnia Dziecka, zw³aszcza ¿e tegoroczne 
obchody dnia dziecka odbêd¹ siê praktycznie na pocz¹tku 
wakacji.  (red. 21 czerwca 2020r. - boisko sportowe w 
Zakliczynie)
Red. Jakie jeszcze akcje s¹ wa¿ne na terenie gminy ?
Natalia Postrzech: Przedsiêwziêciem obejmuj¹cym swym 
zasiêgiem Dekanat Mogilany i Gminy obszaru dzia³ania 
LGD Turystyczna Podkowa, jest zainicjowany 19 lat temu 
przez ks. Jana Jakubca Konkurs Szopek Tradycyjnych i 
Krakowskich, a cudeñka zg³aszane do konkursu, a¿ prosz¹ o 
udokumentowanie w formie folderu. Nie mogê pomin¹æ 
organizowanego tak¿e wspólnie z parafiami w Sieprawiu i 
Zakliczynie Konkursu Palm Wielkanocnych, prace zg³oszo-
ne to wynik zaanga¿owania ca³ych rodzin. Nies³abn¹cym 
zainteresowaniem cieszy siê konkurs recytatorski. 
Tegoroczna edycja nosi tytu³ „Wiar¹ spisane” dla uczczenia 
100 rocznicy urodzin Œw. Jana Paw³a II oraz zbli¿aj¹cej siê 
beatyfikacji kard. Stefana Wyszyñskiego. 
Red. Co jeszcze oferuje GOKiS ?
Natalia Postrzech: S³u¿ymy wsparciem technicznym jak 
scena, nag³oœnienie itp. na organizowanych imprezach, 
konkursach, wspieramy stowarzyszenia, ko³a gospodyñ , 
Zespó³ Teatralny - „P³omienie Kultury”, grupy nieformalne 
wychodz¹ce z inicjatyw¹ kulturaln¹ czy sportow¹. 
Oczywiœcie robimy to w ramach posiadanych mo¿liwoœci, 
niestety zdarza siê tak, ¿e terminy pokrywaj¹ siê i czasami 
musimy odmówiæ wsparcia. W Domu Kultury odbywaj¹ siê 
w ci¹gu roku ró¿nego rodzaju okazjonalne warsztaty np. 
ceramiczne, filcowania itp. Byæ mo¿e w przysz³oœci uda siê 
zorganizowaæ zajêcia jêzykowe m.in. w ubieg³ym roku 
mieliœmy grupê ucz¹c¹ siê jêzyka hiszpañskiego. Okazjo-
nalnie organizujemy wyjazdy w ramach ko³a turystycznego 
oraz poœredniczymy przy zapisach na rejsy po Jeziorze 
Dobczyckim. 
Red. Do tej pory prezentowa³a Pani ofertê GOKiS-u dla 

kultury. A jak jest ze sportem ?
Natalia Postrzech: Przedsiêwziêæ sportowych jest wiele, bo 
na terenie Gminy dzia³aj¹ LKS-y wykorzystuj¹ce nasz¹ bazê 
sportow¹, korzystaj¹ z niej te¿ szko³y, zorganizowane grupy 
biegaczy - grupa biegowa sieprawska pi¹tka, siatkarzy, 
pi³karzy, amatorzów tañca, kolarzy, lekkoatletów, gimnasty-
ków artystycznych. W naszym kalendarzu sportowym w tym 
roku, jak ju¿ wczeœniej wspomina³am, po raz siódmy raz 
zorganizujemy Sieprawsk¹ Pi¹tkê, imprezê biegow¹ dla 
ca³ych rodzin o czym informujemy w odrêbnej notatce. 
Mo¿e uda siê kontynuowaæ imprezê Bieg Prze³ajowy na 
Górze Rusinki, który cieszy³ siê dobr¹ ocen¹ uczestników. 
Aby j¹ zorganizowaæ konieczne jest pozyskanie sponsorów.  
Warto tutaj wspomnieæ ¿e GOKIS odpowiada za bie¿¹ce 
funkcjonowanie takich obiektów sportowych jak hala 
sportowa, Kompleks Orlik, korty tenisowe wraz z przyleg³¹ 
infrastruktur¹, budynki przy boiska sportowych w Sieprawiu 
i Zakliczynie.  Jak widaæ to te¿ znacz¹ca czeœæ naszych 
obowi¹zków, która tak¿e wymaga nak³adów finansowych.  
Red.: No w³aœnie, jakie s¹ Ÿród³a finansowania GOKiS-u?
Natalia Postrzech: GOKiS jako samorz¹dowa instytucja 
kultury otrzymuje z bud¿etu gminy dotacjê. Œrodki 
czerpiemy równie¿ z wynajmu obiektów, odp³atnoœci za 
zajêcia, udzia³ w warsztatach, wpisowe uczestników, 
darowizn itp. Mamy te¿ nieocenion¹ grupê sponsorów, 
którzy finansowo wspieraj¹ nasze przedsiêwziêcia, za co 
nale¿¹ siê im ogromne podziêkowania. Staramy siê te¿ o 
granty, w ub. roku realizowaliœmy trzy projekty ( red. Zakup 
instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dêtej Sieprawian-
ka, wydanie p³yty orkiestry, Sieprawski Bieg Prze³ajowy) 
przy wsparciu œrodków unijnych za poœrednictwem LGD 
Turystyczna Podkowa. 
Red. Co Pani chcia³aby dodaæ?
Natalia Postrzech: Mam nadziejê, ¿e przedstawiaj¹c w  
biuletynie nasz¹ ofertê, dotrê do Osób, które nie korzystaj¹ z 
Internetu. Wszystkich chcia³abym zaprosiæ b¹dŸ do 
w³¹czenia siê w ró¿ne formy zajêæ, spotkañ, czy te¿ do 
uczestnictwa w ró¿norodnych wydarzeniach kulturalnych 
czy sportowych.  Zawsze s³u¿ymy pomoc¹ i informacj¹, 
której udzielamy w godzinach pracy Domu Kultury lub w 
razie koniecznoœci tak¿e telefonicznie. 

Rozm. Wanda Matoga

XIV Warsztaty Gospel
 dniach 24-26 stycznia w Sieprawiu odby³y siê XIV WWarsztaty Gospel. Na tegoroczne wydarzenie do 

naszej Gminy przyjecha³o 263 wokalistów. Wszyscy oni, 
podzieleni na grupê starsz¹ (231 uczestników) i m³odsz¹ (32 
uczestników), przez trzy dni uczestniczyli w warsztatach 
wokalnych kierowanych przez Tulê Lynch oraz Ruth 
Waldron. Dzieci mia³y równie¿ okazjê braæ udzia³ w 
zajêciach tanecznych prowadzonych przez Tomasza Worwê. 
Próby wokalne odbywa³y siê na Sali Konferencyjnej oraz w 
Domu Kultury (grupa m³odsza). Uczestnicy, którzy 
przyjechali do nas z ró¿nych zak¹tków kraju mieli 
mo¿liwoœæ skorzystania z noclegu w budynku ZPO w 
Sieprawiu.
Trzydniowe warsztaty zakoñczy³y siê niedzielnym 

Koncertem Fina³owym, który zgromadzi³ pe³n¹ widowniê. 
Na scenie wyst¹pili wszyscy uczestnicy warsztatów wraz z 
instruktorkami i sekcj¹ muzyczn¹. Podczas koncertu odby³a 
siê zbiórka charytatywna na rzecz Szymona Janowskiego z 
Krzywaczki, choruj¹cego na zespó³ Di George'a oraz 
mózgowe pora¿enie dzieciêce.
W tegorocznych warsztatach aktywnie udzia³ wziê³a grupa 
wokalistów w partnerskiej Gminy Spisský Štvrtok ze 
S³owacji. Na koncercie fina³owym goœciliœmy natomiast 
delegacjê zarówno ze S³owacji, jak i z Gminy Beclean z 
Rumunii.
Relacja fotograficzna z wydarzenia dostêpna na: 

/GOKiS/

https://www.facebook.com/sieprawgospel
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Odkrywamy nieznane karty naszej historii

Bieg Sieprawska Pi¹tka
 zwi¹zku z organizacj¹ wydarzenia sportowego pn. W„VII Bieg Sieprawska Pi¹tka” informujemy, ¿e w 

dniu 30 maja 2020 r. (SOBOTA)  w godzinach 12.40- 14.20 
nast¹pi¹ czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na ulicach: 
Œw. Marcina, Ks. Jana Przytockiego, Jana Paw³a II, Na 
Grobli, S³owiañska, Anieli Salawy. Start biegu na 5km 
zaplanowano na godzinê 13.00, limit czasowy dla 
uczestników to 1 godzina, do czasu zamkniêcia doliczono 
czas na odbiór trasy i demonta¿ blokad.

Na odwrocie strony przedstawiamy mapê z 
przebiegiem trasy. Uprzejmie prosimy o poinformowanie o 
utrudnieniach osób, które o tej porze planuj¹ przyjazd do 
Pañstwa oraz ewentualne zaplanowanie Pañstwa podró¿y i 
wyjazdów tak, aby nie stwarzaæ zagro¿enia dla osób 
uczestnicz¹cych w biegu. Z uwagi na koniecznoœæ 
zapewnienia bezpieczeñstwa zarówno uczestnikom biegu 
jak i pozosta³ym u¿ytkownikom drogi w/w ulice na 
poszczególnych odcinkach biegu zostan¹ ca³kowicie 
wy³¹czone z ruchu ko³owego. Nie bêdzie mo¿liwoœci ruchu 

pojazdów jedn¹ stron¹ jezdni.
Nad bezpieczeñstwem przebiegu trasy i zabezpie-

czeniem poszczególnych skrzy¿owañ, czuwaæ bêd¹ s³u¿by 
porz¹dkowe: Stra¿acy z Gminy Siepraw oraz Komenda 
Powiatowa Policji. Prosimy o stosowanie siê do zaleceñ 
s³u¿b porz¹dkowych. Przedsiêbiorstwa komunikacji 
publicznej,  zosta³y powiadomione o utrudnieniach w ruchu 
drogowym i poinformuj¹ u¿ytkowników o ewentualnych 
zmianach w trasie lub godzinach kursowania. 

 Do³o¿ymy wszelkich starañ, aby zamkniêcie drogi 
na czas biegu odby³o siê z jak najmniejsz¹ uci¹¿liwoœci¹. 
Jednoczeœnie, zachêcamy do udzia³u w biegu oraz 
kibicowania na trasie biegu. 

/GOKiS/

Dawna kronika kryminalna
ardzo czêsto zda¿a nam siê narzekaæ na czasy, w Bktórych ¿yjemy. Uskar¿amy siê na znieczulicê 

spo³eczn¹, przemoc, brak poczucia bezpieczeñstwa czy te¿ 
panosz¹c¹ siê przestêpczoœæ. Uwa¿amy, ¿e wszystkie te 
negatywne zjawiska szczególnie rozwinê³y siê w czasach, w 
których przysz³o nam ¿yæ. Wydaje nam siê, ¿e kiedyœ by³o 
zupe³nie inaczej, a ¿ycie naszych przodków by³o prostsze i 
wolne od zagro¿eñ, które dziœ odczuwamy. 

Jednak jeœli trochê bli¿ej zag³êbimy siê w historiê 
³atwo dostrze¿emy, ¿e nasi przodkowie borykali siê z 
problemami bardzo podobnymi do wspó³czesnych. 

Pierwsze wzmianki na temat przestêpczoœci w 
okresie œredniowiecza znajdujemy w S³owniku historyczno-
geograficznym województwa krakowskiego w œrednio-
wieczu. Z opublikowanych dotychczas w tym wydawnictwie 
danych z dawnego terenu parafii sieprawskiej mo¿emy 
poznaæ nieco bli¿ej niektóre ze spraw kryminalnych tamtego 
czasu. I tak pod rokiem 1384 znajdziemy wzmiankê o 
proskrybowaniu (czyli pozbawieniu praw, co oznacza³o tzw. 
„fikcyjn¹ œmieræ”) Paw³a Wêglarza i Andrzeja Wêglarza z 
Krzyszkowic (parafia Siepraw) z oskar¿enia Bartka z 
Krzyszkowic, pierwszy za zabójstwo, drugi za poranienie. W 
roku 1429 Maciej kmieæ z Su³kowic z³o¿y³ skargê przeciwko 
szlachetnemu Wiernkowi z Krzyszkowic o 5 ran sinych oraz 
zabrane mu na Okole w Krakowie 2 konie wartoœci 4 
grzywien i wóz z wêglem wartoœci 1/2 grzywny. Wiernek z 
Krzyszkowic przewija siê jeszcze kilkukrotnie jako 
uczestnik postêpowañ s¹dowych, z czego mo¿emy 
wnioskowaæ, ¿e by³ on osob¹ niestroni¹c¹ od sporów. W roku 
1447 oddalony zos³a³ pozew Miko³aja ¯abki ze Zrêczyc 
przeciwko Wiernkowi z Krzyszkowic jakoby mia³ przybyæ z 
6 innymi do jego domu, wywa¿yæ 5 drzwi, zadaæ mu 3 rany 
sine i 1 krwaw¹, a zamieszkuj¹cego u niego prawnie 
Stanis³awa Cygana uwiêziæ i zabraæ ze sob¹, czyni¹c szkodê 
na 10 grzywien.

Oprócz spraw wielkiej wagi, jak zabójstwa czy rany 
krwawe lub sine, œredniowieczne s¹dy zajmowa³y siê tak¿e 
sprawami rodzinnymi z pogranicza moralnoœci. I tak w 1442 
roku s¹d rozpatrywa³ sprawê Floriana z Sieprawia z ¿on¹ 
Ma³gorzat¹ z Krzyszkowic o cudzo³óstwo. S¹d wys³uchaw-
szy œwiadków uzna³, ¿e Ma³gorzata ¿y³a w cudzo³óstwie ze 
Stanis³awem synem Ciêcia³y z Sieprawia, o czym 
powszechnie wiedz¹ mieszkañcy tej wsi. St¹d te¿ s¹d udzieli³ 
Florianowi separacji do momentu z³o¿enia innych zeznañ.

Przytoczone powy¿ej dane na temat spraw 
rozpatrywanych przez œredniowieczne s¹dy rzucaj¹ nieco 
œwiat³a na bol¹czki, z którymi zmagali siê ówczeœni ludzie. A 
przecie¿ musimy zdawaæ sobie sprawê, ¿e do naszych 
czasów dochowa³y siê jedynie drobne szcz¹tki informacji o 
¿yciu i problemach w tamtych czasach.

Wspania³ym Ÿród³em wiedzy na temat przestêp-
czoœci na naszym terenie ju¿ w czasach nowo¿ytnych jest 
oprawcowana przez Macieja Miku³ê Ksiêga kryminalna 
miasta Dobczyc z lat 1699 -1737. W ksi¹¿ce tej autor zebra³ 
rozstrzygniêcia jakie zapad³y w S¹dzie Wójtowskim 
Dobczyckim w okresie objêtym opracowaniem. W 
jurysdykcji tego s¹du znajdowa³ siê równie¿ Siepraw. St¹d 
mo¿emy zapoznaæ siê z barwnymi opisami przestêpstw oraz 
surowych kar jakie s¹d wymierzy³ za ich pope³nienie.

13 grudnia 1700 roku s¹d podwójtowski dobczycki 
skaza³ pracowitego Jana Pa³kê z Zakliczyna oskar¿onego o 
morderstwo na karê obciêcia rêki i œmieræ przez œciêcie 
mieczem. Oskar¿enie wniós³ syn zamordowanego. Oto jego 
treœæ: „Podczas przesz³ego dnia poniedzia³kowego to jest na 
œwiêto Œwiêtego Miko³aja w domu rodzinnym rodziców 
moich pobi³, a naprzód rodzicielkê moj¹ ten¿e pomieniony 
obwiniony uderzy³ siekier¹ w g³owê, a¿eœ zatoczy³a, bez 
¿adnej okazjej dana. Po tym rodzica mego wzi¹wszy za ³eb, 
wyprowadzi³ przed dom na rynek, a tam powaliwszy i 
cisn¹wszy go na ziemiê niewinnie, okrutnie i szkaradnie 
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zaci¹wszy siekier¹ w g³owê, zabi³ i zamordowa³. Którego 
zaledwie dotrzeŸwiono i prawie nie doczeka³ tygodnia, ale 
umar³ szóstego dnia od takiego ciê¿kiego i okrutnego 
zaciêcia w g³owê, razu i boleœci. O które to zabicie rodzica 
mego wespó³ z rodzicielk¹ prosimy œwiêtej sprawiedliwoœci z 
pomienionego mê¿obójcê, a¿eby by³ wed³ug prawa 
s¹dzony”.

Dalej nastêpuje barwny opis przewodu s¹dowego, w 
wyniku którego s¹d wyda³ wyrok przeciwko obwinionemu, 
„aby ten¿e mê¿obójca za z³y uczynek swój takowe karanie 
odniós³. Naprzód, a¿eby rêka uciêta by³a jemu na poœrodku 
rynku i przybita na bramie miejskiej i siekiera a¿eby przybita 
by³a, któr¹ zabi³ przy rêce, za to, ¿e siê on wa¿y³ osobê 
urzêdow¹ zabiæ. A po tym na miejsce zwyczajne za bramê 
miejsk¹ ma byæ mieczem œciêty”.

W tamtych czasach kara œmierci grozi³a nie tylko za 
zabójstwa, ale tak¿e za pospolite kradzie¿e. I tak 31 maja 
1701 roku s¹d podwójtowski dobczycki skaza³ pracowitego 
Jana Sikorê z Sieprawia na œmieræ przez powieszenie za 
wielokrotne kradzie¿e. Stan¹wszy przed s¹dem owiniony 
przyzna³ siê do licznych kradzie¿y. Oto niektóre z jego 
przestêpczych dokonañ: 
-„Naprzód, i¿ jest temu lat trzy jako skór trzy ukrad³ z wody 
wo³owych dwie, a ja³owic¹ trzeci¹ w wsi Sieprawiu ch³opu 
niejakiemu Janowi Pitali”.
-„Mateuszowi Cholewie teraŸniejszego roku w poœcie w nocy 
umyœlnie zaszed³ kraœæ i okienkiem siegn¹³ ¿erdzi¹ do 
komory, z której tylko nici wyci¹gn¹³”. 
-„Wybra³ nocnym sposobem komorê, podkopawszy siê we 
wsi Zakluczynie ch³opu B³a¿ejowi Firkowi, z której komory 
ukrad³ sukien dwie, jedn¹ bia³og³owsk¹, a drug¹ ch³opsk¹ 
lazurow¹ i pieniêdzy z³otych 16 ze skrzyni”. 
-„Andrzejowi Pitali ukrad³ klacz na polu p³ow¹, któr¹ 
sprzeda³ za z³otych 30”. 
-„Stanis³awowi Matodze skóry wszystkie z wody ukrad³”. 
-„Janowi Rypcikowi w Sieprawiu ukrad³ skórê wo³ow¹”. 
-„Kiedy m³óca³ na pañskim, to krad³ zbo¿e m³ócone tak w 
worku, jako w kieszeniach wynosi³”.

W uzasadnieniu wyroku s¹d poda³: „A poniewa¿ 
pomieniony nocnym sposobem tak do komór ludzkich 
dobywa³ siê i podkopywa³ i skóry ró¿nym ludziom z wody 
krad³ tak ja³owice, wo³owe i cilêce i pieni¹dze i sposobem 
zdrzadzieckim ludzi ró¿ne szkodowa³ i pszczo³y ulów 
wy³apywa³ i insze rzeczy przez lat trzy czyli wiêcej krad³, jako 
siê z jego wyznania pokaza³o. Przeto z tych racyi i z inszych 
ten¿e s¹d dekretem swoim nakaza³, a¿eby za ten swój z³y 
postêpek powrozem na szubienicy by³ obwieszon.”

3 stycznia 1715 roku s¹d wójtowski obraduj¹cy w 
Sieprawiu wymierzy³ Janowi Kulerzowi z Sieprawia 
niezwyle okrutn¹ karê œmierci przez zdarcie pasa z pleców i 
æwiartowanie ¿ywcem. Mo¿emy zapytaæ za jak¹ to zbrodniê 
na³o¿ono tak surow¹ karê. Pos³uchajmy zatem zeznania 
obwinionego: „Ja by³ oskar¿ony, i¿e grzech cielesny z 
dziewk¹ pope³ni³, a do tego bêd¹c ona praegnans od niego, 
jeszcze onê zamordowa³, zabi³. (..) Obawiaj¹c siê ja, ¿eby 
mnie nie wyda³a, zabi³em onej. Zakopa³em pod przyciesi¹ w 
komorze”.

S¹d nie szuka³ ¿adnych okolicznoœci ³agodz¹cych 
ani nie przed³u¿a³ procedury, ale: „Wys³uchwszy tedy s¹d 
dobczycki wójtowski jego wyznanie, tak na dobrowolnej 
inkwizycyi, jako na tormentach, ¿e siê wa¿y³ tak szkaradny 
grzech pope³niæ i zamordowaæ grzebn¹ bia³og³owê. (…) 

Przeto wed³ug prawa a¿eby pomieniony by³ ¿ywo 
æwiartowany, a naprzód na plecach pas ¿ywo ma byæ udarty 
jeden.”

Podobnie okrutna kara œmierci przez æwiartowanie i 
powieszenie spotka³a 9 paŸdziernika 1715 roku Wawrzyñca 
Bartosika, który dobrowolnie oraz na torturach wyzna³ przed 
s¹dem wójtowskim dobczyckim: „I¿em pokrad³ Mikê 
Wojciecha z Sieprawia chust ró¿nych sztuk 14, owsa pó³ 
korca. Z samsiekam wy³upa³ czworo syra, pó³ faski mas³a, 
spódniczek 4, kabat jeden, sznurówek dwie, sukien mêskich 
dwie, sukniê bia³og³owsk¹ bawe³nicê jedn¹, wosku dwa krêgi 
i krajkê zielon¹. Piniêdzy nie by³o w tej skrzynce, tylko trzy 
grosze i ubranie zamszowe.”

6 paŸdziernika 1719 roku s¹d wójtowski dobczycki 
rozpatrywa³ sprawê „koniokrada” Jakuba Chudzikowskiego 
z Zakliczyna. Wœród d³ugiej listy jego przestêpczych 
dokonañ znajdowa³a siê równie¿ kradzie¿ pary koni, w tym 
jednaj klaczy cisawej, a drugiej ³ysej Michalikowi z 
Sieprawia. S¹d wójtowski dobczycki potwierdzi³, ¿e 
oskar¿ony „wiele szkód ludziom robi³, za co wed³ug prawa 
majdeburskiego ma byæ na szubienicy obwieszon.”

Inna ze spraw s¹dowych dotyczy³a Matiasa ̄ aczyka 
z Dobroniewic, który przyzna³ siê miêdzy innymi do 
kradzie¿y skóry w Sieprawiu na szkodê Jêdrzeja Czerwika. 
Równie¿ i tego pods¹dnego, w dniu 4 lutego 1732 roku 
skazano na karê œmierci przez powieszenie.

Przedstawiony powy¿ej drobny wycinek ze spraw 
karnych z jakimi w ci¹gu wieków borykali siê nasi 
przodkowie pozwala nam choæby w minimalnym stopniu 
poznaæ realne problemy z jakimi zmagano siê w dawnych 
wiekach. By³y one ca³kiem podobne do wspó³czesnych, tyle 
¿e przedmiotem kradzie¿y zamiast samochodów by³y konie. 
Mo¿e jedna drobna ró¿nica w stosunku do naszych czasów 
dotyczy³a rodzaju kar za pope³niane przestepsta. W dawnych 
czasach przestêpca raczej nie móg³ liczyæ na pob³a¿liwe 
traktowanie.

/Stanis³aw Konarski/

Bibliografia:

S³ownik historyczno-geograficzny ziem polskich w 
œredniowieczu - wydanie internetowe
 (www.s³ownik.ihpan.edu.pl),

Maciej Miku³a Ksiêga kryminalna miasta Dobczyc z lat 1699 
-1737, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, 
Kraków 2013
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Dawno temu lekkie zimy tak¿e bywa³y
 ksiêgach sprzed wieków mo¿na znaleŸæ wiadomoœci Wmówi¹ce o lekkich zimach. Oto niektóre z nich:

Jan D³ugosz „Roczniki czyli Kroniki s³awnego Królestwa 
Polskiego”
Ksiêga jedenasta Rok Pañski 1412
Zima tego roku by³a bardzo ciep³a i jak nigdy bez ¿adnych 
ostrych mrozów do tego stopnia, ¿e gdy w bardzo ch³odnej 
ziemi litewskiej, ko³o uroczystoœci Oczyszczenia NM Panny 
(2 lutego) wyros³a trawa i kwiaty, z których powszechnie 
korzystano, lud uzna³ niemal za cud to - jak siê zwyk³o 
mówiæ - niecodzienne zjawisko.
Jan Chryzostom Pasek „Pamiêtniki”
Rok Pañski 1680
Zaraz na pocz¹tku tego roku doczekaliœmy nowych rzeczy, 
bo zima, która ju¿ by³a gruntownie stanê³a, zginê³a i sta³o siê 
tak ciep³o, tak pogodno, ¿e byd³a posz³y w pole; puœci³y siê 
kwiatki i trawê ziemia wydawa³a, orano i siano. Jam przeciêæ 
d³ugo deliberowa³ siê z siewem; ale widz¹c, ¿e ludzie ju¿ w 
pó³ pozasiewali jarzyny (roœliny siane na wiosnê), jam te¿ 
dopiero pocz¹³ siaæ. Kiedym jeŸdzi³ w zapusty z ludŸmi po 

komendach, po weselach, to takie by³y gor¹ca, ¿e trudno by³o 
za¿yæ sukni futrzanej, tylko letniej, jako in Augusto 
(w sierpniu). Ju¿ tedy zimy nie by³o nic, tylko deszczyki 
przechodzi³y. Owe tedy zbo¿a in Ianuario (w styczniu) siane, 
wyros³y tak przed Wielkanoc¹, ¿e a¿ na nich byd³o pasano, i 
tak tej zimy ma³o co byd³o s³omy za¿y³o, maj¹c dobre 
po¿ywienie w polu.
Rok Pañski 1682
Zima tego roku by³a w³aœnie w³oska, bo wszystko bez œniegu 
i mrozu; na saniach nie je¿d¿ono, rzeki nie stawa³y. Trawy 
zielone, listki na drzewie i kwiatki przez ca³¹ zimê; ludzie 
orali i siali wtenczas, kiedy najciê¿sze bywaj¹ mrozy; nawet 
marzec by³ tak ciep³y, suchy i weso³y, ¿e prawie przeciwko 
naturze swojej.

PS.
*Dodatkowe informacje w nawiasach mojego autorstwa. 
*Powy¿szy tekst zamieœci³em równie¿ w dobczyckim 
miesiêczniku „Tapeta” z 2011r.

/Piotr Przêczek/

Wyrazy gwarowe - coraz rzadziej s³yszane…
abo - albo
b³awatek - chaber
gdziesik - gdzieœ
hajcowaæ, hajczyæ - paliæ
czoska - ma³y odprysk drewna
do¿arty- niegrzeczny

forykowaæ - krzyczeæ na kogoœ
despeciæ - pscociæ
oharowaæ - zarysowaæ
o³upiæ - obraæ
zygaæ - dra¿niæ

/Wanda Matoga/

Z ¿ycia stowarzyszeñ 
Nowy samochód OSP £yczanka

d listopada 2019 roku Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w O£yczance dysponuje nowym samochodem bojowym. 
Jest to œredni samochód ratowniczo-gaœniczy marki IVECO, 
który zast¹pi kilkunastoletniego Mercedesa, który dotych-
czas by³ na wyposa¿eniu druhów z najmniejszej miejsco-
woœci Gminy Siepraw.  

OSP £yczanka zakupi³a auto na w³asnoœæ za kwotê 
738 tys. z³, pozyskuj¹c dotacjê na zakup z Gminy Siepraw w 
wysokoœci 200 tys. Z³, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokoœci 
97 105,26 z³, Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokoœci 233 052,63 
z³ oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego - 180 
000 z³. Resztê kwoty, czyli 27 842,11 z³ wy³o¿y³a miejscowa 
OSP.

Gmina zaœ „odzyska³a” bardzo dobry samochód 
MERCEDES o wartoœci ksiêgowej 245 tys. z³ i przekaza³a go 
w u¿yczenie Ochotnikom z Zakliczyna, którzy dysponowali 
leciwym autem bojowym marki STAR. Dziêki temu 
zabiegowi oraz dziêki zakupowi w 2018 roku samochodu dla 
stra¿y w  Czechówce wszystkie OSP z terenu Gminy 
dysponuj¹ dobrym taborem samochodów ratowniczo-
gaœniczych.

Dostawc¹ samochodu dla £yczanki by³a firma 
MOTO-TRUCK Sp. z o.o. z Kielc. Okres udzielonej 
gwarancji bez limitu kilometrów wynosi 48 miesiêcy.

Nowy samochód bojowy OSP £yczanka. Fot. Facebook 

OSP £yczanka

Samochód IVECO o mocy silnika 320KM posiada 
kompletne wyposa¿enie i nowoczesne wyposa¿enie 
charakterystyczne dla uprzywilejowanego pojazdu bojo-
wego. Dodatkowo wyposa¿ony jest w uk³ad jezdny z 
napêdem 4x4, z blokadami mechanizmów ró¿nicowych 
mostów napêdowych oraz wci¹garkê elektryczn¹, co ma 
umo¿liwiæ Ochotnikom z £yczanki dotarcie  nawet w 
najtrudniejszy teren.

/Micha³ Baran/
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orzystaj¹c z ¿yczliwoœci Redakcji, pragnê podzieliæ siê Kz Czytelnikami prze¿yciami z przedstawienia Grupy 
teatralnej „P³omienie Kultury” w £yczance. Nie jest to 
recenzja, gdy¿ nie czujê siê do tego powo³any. Teatr 
amatorski z £yczanki, po niew¹tpliwych sukcesach 
poprzednich piêciu przedstawieñ, zaprezentowa³ baœñ braci 
Grimm pt. „Rumpelstiltskin”. Spektakl, podobnie jak 
poprzednie, znów zosta³ entuzjastycznie przyjêty przez 
mieszkañców £yczanki i przyjezdnych goœci. Jak zwykle 
sala wype³ni³a siê do ostatniego miejsca, byli nawet 
widzowie stoj¹cy pod œcianami. Na szczególne podkreœlenie 
zas³uguje fakt, ¿e by³o to przedstawienie charytatywne, z 
którego dochód przeznaczony zosta³ na rehabilitacjê chorego 
dziecka.

Teatr w £yczance ma sta³ych, wiernych widzów i ja 
niew¹tpliwie do nich nale¿ê i bêdê nale¿a³, tym bardziej, ¿e 
twórcy i wykonawcy swój dochód przekazali na jak¿e 
szlachetny cel. Jak zwykle w baœniach, w treœci przedsta-
wienia dobro walczy³o ze z³em i zwyciê¿y³o dobro, co 
pamiêtamy z baœni poznawanych w dzieciñstwie. Prosta 
fabu³a nie odci¹ga³a uwagi widzów, pozwalaj¹c im skupiæ siê 
na podziwianiu gry aktorów, ich strojów, œwietnych narracji i 
nastrojowej muzyki, a przede wszystkim na prze¿yciach, 
jakich dostarcza³o przedstawienie. Teatr amatorski z 
£yczanki wypracowa³ ju¿ swój w³asny odrêbny styl, co 
wyró¿nia go spoœród innych jeszcze dzia³aj¹cych zespo³ów 
teatrów amatorskich. Zespó³ nabra³ doœwiadczenia, ale na 
szczêœcie graj¹cy role unikaj¹ rutyny. Nadal s¹ autentyczni, 
sami siê bawi¹c, bawi¹ widzów, a przy tym dostarczaj¹ wielu 
wzruszeñ i pozytywnych prze¿yæ. Przywo³am tu jako 
przyk³ad scenê, gdy matka trzymaj¹c na rêkach niemowlê, 
œpiewa³a mu ko³ysankê, a na scenie wtórowa³a jej gromadka 

dzieci, wykonuj¹c korowód plastyczno-taneczny z 
nastrojowym podk³adem muzycznym. Te proste œrodki 
wyrazu, ktoœ powiedzia³by, ¿e ocieraj¹ce siê o kicz, zrobi³y 
jednak ogromnie pozytywne wra¿enie na widzach.

Bardzo dobrze, ¿e twórcy przedstawienia zaanga¿o-
wali do niego dzieci szkolne. Dzieci, wystêpuj¹c na scenie 
przed tak liczna publicznoœci¹, ucz¹ siê opanowywaæ tremê i 
wystêpowaæ publicznie bez skrêpowania, co ma du¿e 
znaczenie w doros³ym ¿yciu, zw³aszcza w czasach 
wspó³czesnych. Pamiêtam przedstawienia teatrzyku 
szkolnego, który prowadzi³em, ucz¹c w szkole w £yczance. 
Uczennica, graj¹ca g³ówne role, nied³ugo po ukoñczeniu 
studiów uzyska³a tytu³ doktora, a inna, te¿ wystêpuj¹ca, 
prowadzi zajêcia z jêzyka polskiego na Uniwersytecie 
Wiedeñskim. Na widowni, razem z rodzicami, by³o równie¿ 
sporo dzieci. S³ysza³em, je, gdy nawet g³oœno wyra¿a³y swój 
zachwyt i prze¿ycia, zw³aszcza w momentach napiêcia akcji. 
By³a to, wed³ug mnie, najlepsza recenzja z przedstawienia, 
gdy¿ dzieci s¹ szczere i autentyczne w okazywaniu uczuæ.

Znów, jak w poprzednich przedstawieniach, nie 
zastosowano podzia³u na akty i nie zas³aniano kurtyny, co 
da³o efekt zaniku bariery oddzielaj¹cej scenê od widowni, 
wykonawców od odbiorców, co ma miejsce w teatrach 
zawodowych. Byli widzowie, którzy wstali z miejsc i 
podeszli bli¿ej sceny, ogl¹daj¹c spektakl na stoj¹co. 
Przypuszczam, ¿e z powodu prze¿ywanych emocji. Mia³em 
wra¿enie, ¿e czasem niektórzy z  publicznoœci mieli ochotê 
wejœæ na scenê, wmieszczaæ siê w graj¹cych i dzieliæ z nimi 
ich prze¿ycia. Zw³aszcza podczas tañca na uczcie weselnej. 
Zbiorowa scena tañca, zreszt¹ bardzo dobra, by³a nowoœci¹ 
w dotychczasowych przedstawieniach. Aktorzy - amatorzy z 
£yczanki unikaj¹ gwiazdorstwa, nie naœladuj¹ aktorów 

O przedstawieniu teatru w £yczance

 10 lutego w foyer hali widowiskowo-sportowej w 
Sieprawiu Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej 
zaprezentowa³o wystawê pod tytu³em Karpaty bliskie i 
dalekie, fotografia turystyczna. Autorem zdjêæ z podró¿y jest 
Pan Andrzej Szuperski, Radca Prawny Gminy Siepraw. 

Otwarcia wystawy dokona³ przewodnicz¹cy stowa-
rzyszenia Piotr Nowak. Nastêpnie autor przepiêknych zdjêæ 
wprowadzi³ wszystkich zgromadzonych w klimat wêdrówek 
po górach, omawiaj¹c ka¿d¹ podró¿ pokazan¹ na 
fotografiach. Ka¿da góra, prze³êcz, zosta³a okraszona 
ciekaw¹ anegdot¹ zwi¹zan¹ z odwiedzanym miejscem. 
Zgromadzeni na wystawie goœcie mogli  pos³uchaæ, miêdzy 
innymi, o czêstych spotkaniach pana Andrzeja z niedŸ-
wiadkami w górach Rumuni, równie¿ o ciekawych osio³kach 
, które same bez opieki wywo¿¹ zaopatrzenie do wysoko 
po³o¿onych w górach  schronisk. Opowieœci by³o du¿o i by³y 
bardzo ciekawe. Po omówieniu poszczególnych  fotografii, 
autor zdradzi³ trochê szczegó³ów ze swojego warsztatu 
pracy, przybli¿aj¹c wszystkim zasady tworzenia port folio . 
Autora prezentuj¹cego swe turystyczne fotografie 
nagrodzono gromkimi brawami.

Po oficjalnym otwarciu zebrani jeszcze kilka 
kwadransów dyskutowali  w wiêkszym lub mniejszym 
gronie o przepiêknej wystawie. Stowarzyszenie Przyjació³ 

Ziemi Sieprawskiej bardzo dziêkuje Panu Andrzejowi 
Szuperskiemu oraz Wójtowi Gminy Siepraw Panu 
Tadeuszowi Pitali, Gminnemu Oœrodkowi Kultury i Sportu 
Sieprawiu  za pomoc w realizacji wystawy.  

/Piotr Nowak - Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej/

Dokumentacja fotograficzna turystycznej pasji. 
Wystawa autorstwa p. Andrzeja Szuperskiego
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ako mieszkaniec naszej Gminy, a zarazem mi³oœnik Jnatury z wielk¹ uwag¹ obserwujê zmiany zachodz¹ce w 
naszej przyrodzie, szczególnie w naszej okolicy. 
Niejednokrotnie ju¿ pisa³em o znikaj¹cych gatunkach z 
naszego otoczenia. Ostatnio jednak po dyskusjach z naszymi 
mieszkañcami zrobi³em „ rachunek sumienia”, który 
uœwiadomi³ mi skalê zmian jakie zasz³y w naszej okolicy. 
Zada³em kilka pytañ sobie, a póŸniej moim rozmówcom 
miêdzy innymi: kiedy ostatnio widzia³em Wróbla, Zaj¹ca, 
jak¹kolwiek ¯abê czy Ropuchê, Maka polnego czy Chabra 
b³awatka. Do tej listy mo¿na by dodaæ jeszcze Kaczeñce, 
Niezapominajki itd. Pytam o podstawowe gatunki zwierz¹t 
czy roœlin, które by³y bardzo pospolite, pomijaj¹c listê tych, 
które by³y trochê mniej znane, ale by³y (S³owik, K¹kol, 
Trznadel, Szczygie³, Podkolan bia³y itd.) 

Okazuje siê, ¿e wiêkszoœæ z nas je pamiêta, ale nie 
potrafimy przypomnieæ sobie kiedy je ostatnio widzieliœmy, 
poniewa¿ znik³y - cicho i niespostrze¿enie. Jaka jest tego 
przyczyna? Powodów znikania poszczególnych gatunków 
jest wiele, czêsto te¿ niezale¿nych od nas. 
Do najwa¿niejszych nale¿¹:
- zabudowywanie budynkami miejsc bytowania 

poszczególnych zwierz¹t, roœlin,
- osuszanie terenów podmok³ych,
- pozbawianie miejsc gniazdowania  (ocieplanie domów),
- wypalanie traw,
- zanikanie zró¿nicowanego rolnictwa na rzecz wielko-
powierzchniowych monokultur.

Niemniej mo¿emy i powinniœmy robiæ wszystko, 
aby zachowaæ piêkno przyrody dla nastêpnych pokoleñ.
Jak to zrobiæ ?
- Stwarzajmy miejsca lêgowe (budki dla ptaków, nietoperzy, 
je¿y, owadów)
- PosadŸmy roœliny zwabiaj¹ce owady czy ptaki
- Tolerujmy w naszej okolicy gatunki niechciane np. bobry
- Zasiejmy kwietn¹ ³¹kê, która stworzy œwietne miejsce dla 
owadów
- Jeœli to mo¿liwe wykopmy niewielki staw, w którym 
zamieszkaj¹ ¿abki czy traszki

Sposobów na uratowanie naszej piêknej przyrody 
jest wiele i jestem pewien, ¿e stosuj¹c choæ jeden pomo¿emy 
zachowaæ to nasze dziedzictwo.

/Piotr Nowak/

Zachowajmy piêkno przyrody !

Przyroda wokó³ nas

ozgrywki pi³karskie V ligi (klasa okrêgowa III RKraków), Jordan-Sum Zakliczyn rozpocznie 21 marca 
meczem z LKS Œledziejowice. Bêdzie to okazja do 
zrewan¿owania siê rywalowi, który jest liderem rozgrywek z 
dorobkiem 34 pkt za pora¿kê 5:0 na pocz¹tku I fazy gier. 
Zespó³ seniorów startuje do rywalizacji z 4 miejsca-21 pkt ( 7 
zw. I 6 por.). Przygotowania do rewan¿owej tury rozgrywek 
polega³y na zajêciach w hali sportowej w Sieprawiu i w 
Zakliczynie  oraz na boisku „Orlika”. Rozegrano te¿ kilka 
sparingów miêdzy innymi z Glimarem Zielonki (A klasa)- 
wygrana 4:3, do rozegrania pozosta³ sparing z Hejna³em 
Krzyszkowice (A klasa) oraz mecz fina³owy o Puchar 
Podokrêgu Myœlenickiego PZPN. W dru¿ynie nie nast¹pi³y 
znacz¹ce zmiany , poszukiwany jest kandydat na bramkarza.

Juniorzy graj¹cy w II lidze Okrêgowej Myœlenice 
bêd¹ walczyæ o poprawê wyników z 4 miejsca (17 pkt 
zdobytych), goni¹c lidera Szczebel Lubieñ ( 22 pkt). M³odzi 
pi³karze maj¹ za sob¹ podobny cykl przygotowañ jak I 
dru¿yna, byli te¿ uczestnikami turnieju halowego 
organizowanego przez Podokrêg Myœlenice w Su³kowicach.

Od sierpnia do rozgrywek bêd¹ zg³oszeni 
trampkarze, uprzednio wycofani z gier z powodu braku 

odpowiedniej liczby zawodników w tej kategorii wiekowej.
M³odzicy przez okres zimowy grali w lidze halowej 

w Wiœniowej, uczestniczyli te¿ w 2 turniejach 
charytatywnych na rzecz dzieci chorych, potrzebuj¹cych 
wsparcia finansowego.

Trwaj¹ prace przy remoncie szatni w budynku 
klubowym, których koniec planowany jest przed 
wznowieniem rozgrywek. Klub uzyska³ grant w wysokoœci 5 
tys. z³ od Miêdzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach. 
Jest deklaracja tego darczyñcy na przekazanie podobnej 
kwoty w roku bie¿¹cym. Œrodki te bêd¹ przeznaczone na 
zakup sprzêtu sportowego dla najm³odszych adeptów pi³ki 
no¿nej z Zakliczyna. Z³o¿ono te¿ wniosek do Ministerstwa 
Sportu i Kultury Fizycznej o ponowne uzyskanie dotacji w 
wysokoœci 10 tys. z³. Pieni¹dze te zasil¹ potrzeby zwi¹zane z 
bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ klubu, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem kosztów zwi¹zanych z prac¹ z dzieæmi i m³odzie¿¹.

Wszystkim pi³karzom Jordana ¿yczê wielu 
sportowych sukcesów.

 /Wies³aw Œwiech/

Sport w gminie
Przed pi³karsk¹ wiosn¹ w Zakliczynie

zawodowych. Tym bardziej oddzia³uj¹ na widzów, którzy 
maj¹ œwiadomoœæ, ¿e odtwarzaj¹cy role jest ich krewnym, 
s¹siadem, którego dobrze zna.

Bardzo du¿e uznanie dla Pañstwa Rozwadowskich, 
twórców widowiska, a przede wszystkim dla ca³ej Grupy 
Teatralnej „P³omienie Kultury” wyrazi³em ju¿ w mojej 
poprzedniej wypowiedzi na temat teatru, zamieszczonej na 
³amach „Z czterech Stron Gminy”. Nie chcia³bym nikogo 
wyró¿niaæ, bo wszyscy jesteœcie godni podziwu, ale tym 

razem nie mogê nie wymieniæ nazwisk dwu Pañ: Magdaleny 
Budzeñ i Wioletty Rozkrut graj¹cych g³ówne role. Uwa¿am, 
¿e Panie prezentuj¹ samorodne talenty aktorskie naprawdê 
wysokich lotów.

Na zakoñczenie teatrowi z £yczanki ¿yczê dalszych 
sukcesów. Dzia³ajcie i nie pozwólcie nawet przygasn¹æ 
„P³omieniom Kultury”.

/Piotr Przêczek/
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