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Siepraw na stronie internetowej: www.siepraw.pl
Zapraszamy do odwiedzania!

[...] Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, 
nie zachwiejê siê, bo On jest po mojej prawicy. 

Dlatego siê cieszy moje serce, dusza siê raduje, 
a cia³o moje bêdzie spoczywaæ z ufnoœci¹,

bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu 
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zazna³ grobu. 

Uka¿esz mi œcie¿kê ¿ycia, 
pe³niê radoœci u Ciebie, 

rozkosze na wieki po Twojej prawicy 

Psalm 16
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Wieœci gminne…
Informacja o bie¿¹cej pracy Rady Gminy

eszcze dwa, trzy miesi¹ce temu wydawa³o siê, ¿e Jpandemia odchodzi do „lamusa”, tymczasem jak 
pokazuje rzeczywistoœæ, zmagamy siê i nadal bêdziemy 
zmagaæ siê ze strachem i niepewnoœci¹ jutra. Po raz pierwszy 
zagro¿enie zwi¹zane z chorob¹ ma tak istotny wp³yw 
zarówno na administracjê publiczn¹, jak równie¿ na prawie 
ka¿d¹ dziedzinê naszego ¿ycia.

Rada Gminy Siepraw w tym trudnym dla wszystkich 
okresie nie wprowadzi³a istotnych zmian w trybie dzia³ania, 
a radni nieprzerwanie realizuj¹ swój ustawowy obowi¹zek 
uczestnictwa w pracach rady i komisji. 

Zwo³ana na 2 lipca 2020 roku XVII sesja Rady 
Gminy obradowa³a w doœæ specyficznym okresie 
intensywnej kampanii prezydenckiej. Na tej sesji Wójt 
Gminy przedstawi³ Raport o Stanie Gminy, w którym 
zawarte zosta³y dzia³ania i ca³okszta³t pracy Wójta we 
wszystkich dziedzinach ¿ycia Gminy w ubieg³ym roku. Po 
debacie radni jednog³oœnie podjêli uchwa³ê o udzieleniu  
wotum zaufania dla Wójta za rok 2019. Kolejn¹ kwestiê, 
któr¹ zajêli siê radni by³o ustosunkowanie siê do 
zaprezentowanego przez Wójta Gminy sprawozdania 
finansowego oraz wykonania bud¿etu za  2019 rok.  Nale¿y 
podkreœliæ, ¿e realizacja bud¿etu przebiega³a  prawid³owo 
zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków.  Du¿y nacisk 
po³o¿ony zosta³ w sferze modernizacji i rozbudowy 
placówek oœwiatowych, jak równie¿ poprawy infrastruktury 
drogowej na terenie gminy. Rada jednog³oœnie podjê³a 
uchwa³ê dotycz¹c¹ wykonania bud¿etu w  2019 roku. Na 
wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na podstawie 
przedstawionej przez Skarbnika Gminy pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, dotycz¹cej 
realizacji bud¿etu, radni jednog³oœnie udzielili absolutorium 
Wójtowi Gminy za rok 2019. Udzielenie absolutorium by³o 
wyrazem aprobaty i wsparcia radnych dla dzia³añ i pracy 
Wójta Gminy w ci¹gu ubieg³ego roku oraz dowodem na 
dobr¹ wspó³pracê z Rad¹ Gminy. Na sesji panie dyrektor: 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu i Gminnego 
Oœrodka Kultury i Sportu, przedstawi³y sprawozdanie z 
rocznego wykonania planów finansowych za rok 2109, które 
radni przyjêli jednog³oœnie. Dokonano tak¿e minimalnej 
korekty uchwa³y bud¿etowej na rok 2020 poprzez podjêcie 
przez radê uchwa³y.

XVIII Sesja Rady Gminy Siepraw odby³a siê 10 
wrzeœnia 2020 roku. Niew¹tpliwe jednym z wa¿niejszych 
punktów obrad by³o podjêcie uchwa³y w sprawie regulaminu 
utrzymania czystoœci oraz porz¹dku na terenie gminy oraz 

sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug odbierania odpadów 
komunalnych w zamian za uiszczon¹ op³atê przez 
w³aœciciela. Ta sprawa by³a przedmiotem debaty na 
wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie w wyniku dog³êbnej 
analizy i wielu kontrowersji, radni wprowadzali kompromis i 
pozytywnie zaopiniowali obydwa projekty uchwa³, które 
zosta³y uchwalone podczas obrad sesji. W zwi¹zku z 
remontem chodnika przy ul. b³. A. Salawy i Ogrodowej oraz  
budowy chodnika przy ul. Galicyjskiej Rada podjê³a 
uchwa³y o dofinansowaniu powiatów: myœlenickiego i 
krakowskiego w kwocie 475 tys. z³ na poczet tych 
inwestycji. Poprzez podjêcie stosownej uchwa³y, 
umo¿liwiona zosta³a sprzeda¿ w drodze przetargu, 
nieruchomoœci po³o¿onych w Czechówce, które s¹ 
w³asnoœci¹ Gminy Siepraw. Po przed³o¿eniu sprawozdania z 
dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej za 
2019 rok oraz planu potrzeb na 2020 rok, radni jednog³oœnie 
podjêli uchwa³ê o przyjêciu sprawozdania. 

Trwa okres jesienny, a wraz z nim z t¹ sk¹din¹d 
piêkn¹ por¹ roku, bêd¹ nap³ywaæ ze œwiata i z kraju kolejne 
przera¿aj¹ce wieœci i wizje zwi¹zane z pandemi¹, które 
zafunduj¹ nam wszechobecny stres. Niezbyt weso³a sytuacja 
wytworzy³a siê w sferze ekonomicznej, bowiem takiej 
chwiejnoœci w gospodarce po okresie transformacji  nie 
prze¿ywaliœmy ani razu.  Dzia³ania podjête przez rz¹d i 
prezydenta œwiadcz¹ o wadze problemu, ale przedsiêwziête 
œrodki nie ochroni¹ samorz¹dów i ich gospodarki 
bud¿etowej w sposób zupe³ny. Samorz¹dy boj¹ siê zapaœci 
g³ównie w inwestycjach, bo one pozwalaj¹ podnosiæ jakoœæ 
¿ycia mieszkañców, generuj¹ nowe miejsca pracy i 
dodatkowe dochody. Wprawdzie pierwsze transze 
finansowego  wsparcia (tzw. tarcza antykryzysowa) dla 
naszej Gminy ju¿ wp³ynê³a i zosta³a wykorzystana na 
modernizacjê dróg, ale jest to zaledwie cz¹stka w obliczu 
potrzeb i zamierzonych inwestycji. Czy otrzymamy kolejne 
wsparcia - trudno cokolwiek przewidzieæ.

Jak na razie trzeba uzbroiæ siê w cierpliwoœæ i mieæ 
nadziejê, ¿e ta uci¹¿liwa sytuacja opuœci nasz kraj i odejdzie 
w niepamiêæ. Lepsze jutro na pewno siê wkrótce pojawi, bo 
jak powiedzia³ Robert Lee Frost, amerykañski poeta z 
prze³omu XIX/XX wieku „najlepszym wyjœciem z trudnej 
sytuacji jest przejœcie przez ni¹”.

/Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Leszek Wierzba/

Pytania do Wójta Gminy
Red: Panie Wójcie, jak wygl¹da aktualna sytuacja 
epidemiologiczna w Gminie Siepraw?
Wójt: W naszej Gminie na koronawirusa COVID-19 do tej 
pory zachorowa³o 15 osób (stan na 30.09.2020, przyp. red.), 
w tym jedna osoba przebywa³a w szpitalu, a  piêæ w tym 
momencie pozostaje w izolacji domowej.  Na kwarantannie 
przebywa³o maksymalnie ponad szeœædziesi¹t osób. 
Dziesiêæ osób jest tzw. ozdrowieñcami. Chcia³bym w tym 
miejscu poprosiæ naszych mieszkañców z zwi¹zku z drug¹ 

fal¹ epidemii o przestrzeganie wszystkich rz¹dowych i 
sanitarnych zaleceñ.
Red: Czy w zwi¹zku ze skutkami pandemii  Gmina stara³a siê 
o rz¹dowe œrodki rekompensuj¹ce utracone dochody?
Wójt: Z Funduszu Inicjatyw Lokalnych - Tarcza dla 
Samorz¹du otrzymaliœmy 1,8 mln z³otych, co pozwoli³o na 
zrekompensowanie czêœciowo utraconych dochodów 
spowodowanych zmniejszeniem dochodów w³asnych, 
przede wszystkim udzia³ów w podatku PIT. Otrzymane 
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œrodki mog³y byæ przeznaczone na inwestycje kosztuj¹ce 
powy¿ej 400 tys. z³otych. Fundusz nie przewiduje refundacji 
faktur zap³aconych przed otrzymaniem œrodków rz¹dowych 
na konto gminy. Z czêœci otrzymanych œrodków  zosta³y 
pokryte wydatki zwi¹zane z modernizacj¹ ulicy Zacisze i 
udzia³ finansowy w budowie chodnika na ulicy Galicyjskiej.

Gmina z³o¿y³a wnioski do Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych - Tarcza II na  zagospodarowanie na cele 
rekreacyjne terenu  wokó³ Zbiornika Dobczyckiego oraz na 
budowê kanalizacji na ulicy Zarusinki i ulicy Dêbowej. 
Decyzje w sprawie przyznania œrodków z tarczy II podejmie 
wkrótce Rada Ministrów.
Red: Jakie inwestycje s¹ obecnie realizowane w Gminie? 
Wójt: Zosta³ og³oszony kolejny przetarg na zagospodaro-
wanie terenu wokó³ Zbiornika Dobczyckiego. Jest to kolejna 
próba zlecenia wykonania œcie¿ek rowerowych wraz z 
infrastruktur¹ wokó³ Zatoki Zakliczyñskiej. Kwoty 
oferowane w poprzednich przetargach znacznie przekro-
czy³y mo¿liwoœci finansowe Gminy. Na dzieñ dzisiejszy 
liczymy na wsparcie z Funduszu Inicjatyw Lokalnych oraz 
korzystniejsze oferty ni¿ w poprzednich przetargach.

Na nasz¹ proœbê Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Ma³opolskiego wyd³u¿y³ o rok termin zakoñczenia 
realizacji tej inwestycji, co w przypadku pozytywnego 
rozstrzygniêcia przetargu da³oby mo¿liwoœæ realizacji 
projektu w 2021 roku.

Starostwo zakoñczy niebawem prace przy 
modernizacji ulicy Lipowej w Sieprawiu oraz drogi 
powiatowej w kierunku Krzyszkowic.  Zakres prac obejmuje 
przebudowê skrzy¿owañ w Sieprawiu - ulicy Jana Paw³a II z 
ulic¹ Krakowsk¹ i Lipow¹ oraz w Krzyszkowicach oraz 
budowê chodników w najbardziej zaludnionych miejscach, a 
tak¿e poszerzenie jezdni i po³o¿enie nowej nawierzchni.

Zosta³a zakoñczona czêœæ prac przy modernizacji 
ulicy Zacisze. Zosta³ wybudowany nowy chodnik na ca³ej 
d³ugoœci ulicy oraz na czêœci ulicy Myœlenickiej od 
skrzy¿owania z ulic¹ Zacisze do przystanku „Przy Topoli”. 
Zosta³y przebudowane skrzy¿owania z drogami powiato-
wymi oraz poszerzona jezdnia i utwardzone pobocza. W 
paŸdzierniku zostanie po³o¿ona nowa nak³adka asfaltowa. 

Na wy¿ej wymienione inwestycjê drogowe 
Starostwo w Myœlenicach i Gmina Siepraw pozyska³y œrodki 
z bud¿et pañstwa w wysokoœci 50% kosztów przedsiê-

wziêcia.
W ramach realizacji inicjatyw obywatelskich bêdzie 

wykonany brakuj¹cy odcinek chodnika przy ulicy Anieli 
Salawy i ulicy Ogrodowej od przystanku przy skrzy¿owaniu 
z ulic¹ Azaliow¹ do ul. Modrzewiowej na granicy Sieprawia i 
£yczanki oraz klimatyzacja w budynku OSP Zakliczyn, a 
tak¿e zmodernizowana zostanie kuchnia w remizie OSP 
Czechówka. Zostanie uzupe³nione oœwietlenie uliczne przy 
ul. Zachodniej i D³ugiej.

Trwaj¹ prace przy budowie chodnika na ulicy 
Galicyjskiej na granicy Sieprawia i Rzeszotar.  Powstanie 
nowy chodnik na d³ugoœci  prawie pó³tora kilometra. 
Inwestycjê prowadzi Zarz¹d Dróg Powiatu Krakowskiego.

Gmina Siepraw i Gmina Œwi¹tniki Górne podpisa³y 
z Powiatem Krakowskim porozumienie na wspó³finanso-
wanie budowy chodnika przy ulicy Galicyjskiej na 
przysió³ku Za³yczanka. Na ten cel Gmina Siepraw 
przeznaczy z bud¿etu oko³o 300 tysiêcy z³otych przy 
ca³kowitym koszcie inwestycji ponad 1 mln z³.
Red: Panie Wójcie, ostatnio Rada Gminy zmieni³a 
Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku. Dlaczego?
Wójt: Ostatnie zmiany w regulaminie o utrzymaniu 
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Siepraw  maj¹ za cel 
ograniczenie strumienia œmieci pochodz¹cych z dzia³alnoœci 
gospodarczych, a co za tym idzie ograniczenie dalszego 
wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
Dlatego ograniczamy iloœæ odpadów budowlanych, 
wielkogabarytowych i opon  pozostawionych przez 
w³aœciciela nieruchomoœci w ci¹gu jednego roku na PSZOK-
u oraz liczbê worków na surowce wielomateria³owe do 
piêciu miesiêcznie. Wiêksz¹ iloœæ worków na tworzywa 
bêdzie mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie Gminy po uzasadnieniu 
potrzeb. Zgodnie ze zmian¹ przepisów bêdziemy musieli w 
okresie letnim od kwietnia do paŸdziernika wywoziæ œmieci 
zmieszane dwa razy w miesi¹cu, co mo¿e spowodowaæ 
dodatkowy wzrost kosztów wywozu.
Red: Dziêkujê bardzo za wywiad.

/Redakcja/

 

1,8 mln z³ z Tarczy dla samorz¹dów
 czwartek 26 czerwca 2020 r. Pose³ na Sejm RP WW³adys³aw Kurowski oraz Radny Sejmiku 

Województwa Ma³opolskiego Robert Bylica wrêczyli 
Wójtowi Gminy Siepraw symboliczny czek, opiewaj¹cy na 1 
801 936 z³, które pochodz¹ ze œrodków rz¹dowej Tarczy 
Antykryzysowej dla samorz¹dów - tzw. Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Pieni¹dze te pozwol¹ na czêœciowe 
zrekompensowanie utraconych dochodów przez Gminê 
Siepraw, wywo³anych pandemi¹ wirusa SARS-CoV-2.  

„Tarcza inwestycyjna" to œrodki przeznaczone na 
dotacje dla jednostek samorz¹du terytorialnego w wysokoœci 
6 mld z³ w skali ca³ego kraju, z czego 5 mld przeznaczonych 
jest dla gmin i miast na prawach powiatu, a 1 mld dla 
powiatów ziemskich. Ponad 2,6 mld z³ z puli Funduszu trafi 
do gmin wiejskich i  miejsko-wiejskich.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorz¹dów 
wynikaj¹ z relacji wydatków maj¹tkowych i zamo¿noœci 
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gmin i powiatów. •ród³em finansowania projektu jest 
Fundusz COVID-19, a wsparcie jest bezzwrotne.

Wnioski by³y  kierowane do Prezesa Rady 
Ministrów elektronicznie, za poœrednictwem wojewody. 
Pieni¹dze zosta³y przyznawane w formie przelewów na 
wniosek samorz¹dów. Trafi³y do JST w ci¹gu kilku tygodni.

Œrodki przekazane przez rz¹d bêdzie mo¿na 
wykorzystaæ g³ównie na inwestycje, co w zamyœle Rz¹du 
bêdzie tak¿e pomoc¹ dla lokalnych przedsiêbiorców, którzy 
bêd¹ braæ w procesie inwestycyjnym jako wykonawcy.  

Dotychczas z czêœci otrzymanych œrodków Gmina 
Siepraw op³aci³a jedn¹ z faktur za remont ul. Zacisze oraz 

jako wk³ad w³asny w inwestycjê prowadzon¹ przez Powiat 
Krakowski - remont ul. Galicyjskiej. 

Gmina Siepraw stara siê tak¿e o pozyskanie œrodków 
z tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Tym razem jednak 
pieni¹dze nie bêd¹ dzielone wg odgórnego algorytmu, ale na 
podstawie zg³oszonego we wniosku zapotrzebowania i 
merytorycznego uzasadnienia. 

/Micha³ Baran/

Kolejna ods³ona inicjatyw obywatelskich
u¿ po raz drugi mieszkañcy Gminy Siepraw mog¹ staraæ Jsiê o pozyskanie dodatkowych œrodków dla swoich 

so³ectw w wysokoœci do 15 000 z³ z dodatkowej rezerwy 
celowej na wydatki so³ectw. 

Zadania na 2021 rok w zakresie potrzeb 
mieszkañców so³ectw mog¹ byæ zg³aszane w formie 
pisemnego wniosku do koñca listopada br. przez co najmniej 
30 doros³ych mieszkañców danego so³ectwa (wpisanych do 
sta³ego rejestru wyborców). 

Nastêpnie Wójt dokona  wstêpnej kwalifikacji 
wniosku do 5 grudnia pod wzglêdem formalnym (termin 
z³o¿enia, liczba podpisów oraz poprawnoœæ uzupe³nienia 
wniosku). Wniosek zawieraj¹cy braki lub b³êdy 
formalne pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia. 
Prawid³owo z³o¿one wnioski przekazywane bêd¹ pod 
obrady zebrania wiejskiego. 

Zebranie wiejskie zaopiniuje wniosek w formie 
uchwa³y, a nastêpnie przeka¿e uchwa³ê Wójtowi Gminy. W 
przypadku wiêkszej liczby wniosków ni¿ jeden, 
zaopiniowanych pozytywnie w danym so³ectwie, zabranie 
wiejskie ustala  listê rankingow¹ wniosków. Wójt Gminy, 
uwzglêdniaj¹c opiniê zebrania wiejskiego, liczbê 
wnioskodawców, wielkoœæ rezerwy oraz zgodnoœæ zadania z 
aktualn¹ Strategi¹ Rozwoju Gminy Siepraw oraz innymi 

dokumentami ustalaj¹cymi priorytety rozwoju spo³eczno-
gospodarczego Gminy dokonuje  wyboru zadañ do realizacji 
w przysz³ym  roku bud¿etowym do 31 marca danego roku 
bud¿etowego. Realizatorem zaakceptowanego zadania jest 
Wójt Gminy Siepraw.

W przypadku nie zg³oszenia ¿adnego wniosku przez 
mieszkañców w danym so³ectwie na bie¿¹cy rok bud¿etowy 
o przeznaczeniu puli œrodków z rezerwy celowej so³ectwa 
decyduje Wójt Gminy.  

Inicjatywa obywatelska w ramach rezerwy celowej 

so³ectw bêdzie funkcjonowa³a równolegle z dotychczasow¹ 

praktyk¹, podczas której to so³tys i rada so³ecka decyduj¹ o 

przeznaczeniu œrodków w wysokoœci 15 tys. z³ na wydatki 

so³ectw. 

Inicjatywy obywatelskie wybrane w 2020 r. s¹ 

jeszcze w wiêkszoœci w trakcie realizacji ze wzglêdu na ich 

chwilowe wstrzymanie, zwi¹zane z pandemia koronawirusa. 

Jednak ich wykonanie na dzieñ dzisiejszy nie jest zagro¿one.

/Micha³ Baran/

Otwarty S³oneczny Park
o³owa wakacji zbieg³a siê z wa¿n¹ gminn¹ uroczystoœci¹ P- 30 lipca 2020 r. zosta³y otwarte œcie¿ki pieszo - 

rowerowe, wybudowane w ramach inwestycji pn. „Budowa 
Parku S³onecznego - etap II” w Sieprawiu. Oprócz 
gospodarzy w osobach Wójta Gminy Siepraw Tadeusza 
Pitali, w uroczystoœci uczestniczyli zaproszeni goœcie - Pose³ 
na Sejm RP - W³adys³aw Kurowski, Radni Wojewódzcy - 
Tadeusz Gadacz, Robert Bylica, Przewodnicz¹cy Rady 
Powiatu - Tadeusz ¯aba, Wicestarosta Myœlenicki  - Rafa³ 
Kudas, czy Radny powiatowy Jan Marek Lenczowski, 
którzy w ciep³ych s³owach wypowiadali siê o nowym 
miejscu do rekreacji.

Radny Wojewódzki Robert Bylica powiedzia³ o 
inwestycji m. in. : „Gmina Siepraw wpisuje siê w ten projekt 
- taki proekologiczny, proturystyczny Województwa 
Ma³opolskiego, widaæ tutaj potê¿ne dawki p³yn¹ce z ró¿nych 
Ÿróde³ m. in. z Województwa Ma³opolskiego (…). Jest to 
bardzo dobry kierunek dla rozwoju turystycznego i ogólnie 
dla Mieszkañców Gminy Siepraw. Ka¿de miejsce trzeba 
poznaæ, myœlê, ¿e dla biegacza, dla rowerzysty, dla 
³y¿worolkarzy jest to œwietne miejsce, no i równie¿ dla 

dzieci. Place zabaw, miejsca dla sportowców, miejsca 
rekreacji - tenis, pi³ka - myœlê, ¿e jest tutaj z czego wybieraæ, 
dlatego takie miejsca s¹ bardzo potrzebne i bardzo 
imponuj¹ce. ¯yczylibyœmy sobie aby takie miejsca 
powstawa³y w ka¿dej gminie w Województwie 
Ma³opolskim”. 

Podczas uroczystoœci zaproszeni goœcie posadzili 
drzewa obok alejek - co mia³o upamiêtniæ wspó³pracê wielu 
osób i instytucji w realizacji tej inwestycji. 
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano m.in.:
 - œcie¿ki pieszo-rowerowe,
- zagospodarowanie terenów nadrzecznych w Sieprawiu 

elementami ma³ej architektury takimi jak ³awki, kosze na 
œmieci, stojaki na rowery.

 - wykonanie k³adek dla pieszych nad rzek¹ Sieprawk¹.
 - wykonanie kopca widokowego.
 - wykonanie oœwietlenia œcie¿ek i kopca widokowego.

Podstawowym celem przedsiêwziêcia by³o 
powstanie za³o¿enia parkowo-rekreacyjnego, miejsca do 
aktywnego spêdzania czasu wolnego, eksponuj¹cego walory 
krajobrazowe rzeki  Sieprawka.
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W celu uporz¹dkowania korzystania S³onecznego 
Parku Rada Gminy Siepraw 28 maja 2020 r. wprowadzi³a 
uchwa³¹ nr XVI/133/20  „Regulaminu korzystania ze 
S³onecznego Parku w Sieprawiu” (tekst regulaminu 
poni¿ej).

Projekt nr RPMP.06.03.03-12-0311/17 pn. „Park 
S³oneczny w Sieprawiu - II etap”, zosta³ zrealizowany w 
ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo Regionalne, 
Dzia³anie 6.3 Rozwój wewnêtrznych potencja³ów regionu, 
Poddzia³ania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i 
turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na 
lata 2014-2020 uzyskuj¹c na ten cel dofinansowanie w 
wysokoœci 997 078,60 z³.                                                                                                                         

                                                                                                                     
                                                                                                                  

/Micha³ Baran/

Regulamin korzystania ze S³onecznego Parku 
W Sieprawiu

1. Teren S³onecznego Parku s³u¿y do wypoczynku oraz 
aktywnej rekreacji i jest dostêpny publicznie.
2. Park  czynny  jest  codziennie w  godzinach  5.00-23.00
3. W celu zachowania walorów wypoczynkowych 
S³onecznego Parku, zapewnienia porz¹dku, spokoju i 
bezpieczeñstwa na jego terenie zabrania siê: 
-  zaœmiecania terenu, niszczenia  i  uszkadzania  roœlinnoœci  
oraz  rozkopywania  gruntu,  a  tak¿e, niszczenia oraz 
przestawiania ³awek, koszy i innych elementów ma³ej 
architektury;
- palenia ognisk, grilli - poza wyznaczonymi miejscami, 
pozostawiania pal¹cych siê przedmiotów;
- spo¿ywania  napojów  alkoholowych,  palenia  tytoniu oraz  
u¿ywania œrodków odurzaj¹cych;
- przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeŸwym lub 

pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych;
- zak³ócania  spokoju,  odpoczynku i  bezpieczeñstwa innych 
u¿ytkowników Parku;
- u¿ywania urz¹dzeñ nag³aœniaj¹cych i innych urz¹dzeñ 
wywo³uj¹cych ha³as bez zgody administratora;
- wnoszenia i u¿ywania materia³ów pirotechnicznych, 
wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych oraz 
innych zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu u¿ytkowników Parku 
substancji i materia³ów; 
- wjazdu  wszelkich  pojazdów  bez  zgody  administratora - 
za  wyj¹tkiem pojazdów inwalidzkich i rowerów oraz 
nieelektrycznych hulajnóg;
- przebywania na terenie obiektu dzieci do 7 lat bez opieki 
osoby doros³ej;
- wprowadzania na teren Parku psów i innych zwierz¹t;
- handlu i us³ug bez zezwolenia administratora Parku; 
- umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów 
oraz og³oszeñ;
- organizowania imprez bez zgody administratora;
4. Poruszaj¹cy siê po Parku rowerami, hulajnogami, 
pojazdami inwalidzkimi powinni zachowaæ odpowiedni¹ 
prêdkoœæ oraz zasady ruchu nie zagra¿aj¹ce innym 
u¿ytkownikom Parku. 
5. Korzystanie  z  Parku  odbywa  siê na  w³asn¹ 
odpowiedzialnoœæ korzystaj¹cego  lub odpowiedzialnoœæ 
opiekuna dziecka. 
6. Korzystaj¹cy  z  Parku  nie  mog¹ swoim  zachowaniem  
uniemo¿liwiaæ lub  ograniczaæ korzystania z urz¹dzeñ Parku 
innym u¿ytkownikom. 
7. Naruszenie postanowieñ regulaminu podlega karze 
przewidzenia w art. 143, 144, 145 Kodeksu Wykroczeñ oraz 
innym przepisom polskiego prawa. 
8. Za zgod¹ administratora podczas imprez oraz w innym 
czasie mog¹ byæ stosowane wyj¹tki od ww. zakazów. 
9. Obowi¹zki  administratora terenu  Parku pe³ni Urz¹d 
Gminy Siepraw,  tel. 12 37 21 800.

Fot. GOKiS
 Siepraw
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Wyniki wyborów prezydenckich
yniki I tury wyborów prezydenckich w dniu 28 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Siepraw w poszczególnych Wkomisjach obwodowych. 

Frekwencja wyborcza w poszczególnych komisjach obwodowych i ca³ej Gminie Siepraw w I turze:

W II turze w dniu 12 lipca 2020 r.  na urzêduj¹cego Prezydenta RP - Pana Andrzeja Dudê g³os odda³o 3433 osób 
(68,58%), natomiast na Pana Rafa³a Trzaskowskiego 1573 g³osy (31,42%). 

W drugiej turze wyborów Prezydenta RP w Gminie Siepraw g³osowa³o 5063 osób na 6891 uprawnionych, co daje 
frekwencjê na poziomie 73,47%. 

/Micha³ Baran/
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Wyniki egzaminów ósmoklasisty
ublikujemy wyniki poszczególnych szkó³ podstawo-Pwych z egzaminów ósmoklasisty udostêpnione przez 

Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ w Krakowie na tle 
œrednich wyników w gminie, powiecie, województwie i 
kraju. Gmina Siepraw wypad³a bardzo dobrze, uzyskuj¹c w 
Powiecie Myœlenickim najlepsze wyniki spoœród wszystkich 
gmin. 

Spoœród gminnych szkó³ egzamin z jêzyka polskiego 
najlepiej napisali uczniowie ze Szko³y Podstawowej z 
Zakliczyna, natomiast z matematyki oraz jêzyka 
angielskiego najlepsze wyniki osi¹gnê³a Szko³a Podstawo-

wa w Sieprawiu. Szczegó³owe wyniki w poni¿szej tabeli 
oraz w linku poni¿ej. Serdecznie gratulujemy wyników.

Ze szczegó³owymi wynikami w poszczególnych 
szko³ach, gminach i powiatach mo¿na zapoznaæ siê na 
stronie internetowej Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej:
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=
201906131212419

Wynik egzaminu ósmoklasisty w gminie Siepraw (w %)

/Micha³ Baran/

14 wrzeœnia br. podczas spotkania w Urzêdzie 
Gminy Siepraw zosta³y wrêczone nagrody Wójta dla 
ósmoklasistów ze wszystkich szkó³ z terenu Gminy, którzy 
uzyskali najlepsze wyniki z egzaminu koñcz¹cego szko³ê 
podstawow¹. Nagrody otrzymali wszyscy uczniowie, którzy 
osi¹gnêli imponuj¹cy wynik - 85% lub wy¿szy. 

Uczniowie stawili siê w wyznaczonym terminie 
wraz z rodzicami, a nagrody w postaci dyplomu i bonu 
podarunkowego do ksiêgarni wrêczyli Wójt Gminy Tadeusz 
Pitala oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Leszek Wierzba. 

Nagrody dla ósmoklasistów
Uroczystoœæ, ze wzglêdu na zagro¿enie epidemiczne, by³a 
bardzo krótka z zachowaniem obowi¹zuj¹cych œrodków 
ostro¿noœci. 

Nagrodzonym Absolwentom oraz ich Rodzicom 
serdecznie gratulujemy osi¹gniêtych wyników i ¿yczymy 
powodzenia na dalszych etapach edukacji.  

Wykaz Absolwentów gminnych szkó³ podstawowych, 
którzy uzyskali najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty.

/Redakcja/
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Przegl¹d szkó³ przed pocz¹tkiem roku
ójt Gminy Tadeusz Pitala wraz ze wspó³pracowni-Wkami: Skarbnik Gminy Edyt¹ ¯¹d³o, Sekretarzem 

Gminy Micha³em Baranem oraz Kierownik Centrum 
Obs³ugi Szkó³ Jolant¹ Trzask¹ w dniu 31 sierpnia 2020 r. 
dokona³ przegl¹du gminnych szkó³ podstawowych przed 
rozpoczynaj¹cym siê rokiem szkolnym 2020/2021. 
Przedstawiciele organu prowadz¹cego szko³y zwrócili 
szczególn¹ uwagê na œrodki i rozwi¹zania zastosowane w 
celu ochrony uczniów oraz pracowników poszczególnych 
szkó³ przed zagro¿eniem epidemiologicznym. 

W zale¿noœci od wielkoœci szkó³, liczebnoœci klas, 
mo¿liwoœci lokalowych i organizacyjnych w poszczegól-
nych szko³ach zastosowano lub bêd¹ zastosowane ró¿ne 
rozwi¹zania tego problemu:
- uruchomienie maksymalnej liczby wejœæ do szko³y 
(profilaktyka przeciwko kumulowaniu siê uczniów podczas 
wejœcia i wyjœcia ze szko³y); 
- mierzenie temperatury osobom wchodz¹cym do szko³y w 
razie podejrzenia infekcji;
- zakaz przychodzenia do szko³y osób z infekcjami dróg 
oddechowych;
- zakaz wchodzenia do szko³y osób postronnych (np. 
rodziców, poza uzasadnionymi wyj¹tkami);
- ograniczenie w miarê mo¿liwoœci kontaktów dzieci  z 
innymi uczniami np. tylko do w³asnej klasy, czy 
kondygnacji;
- utrzymywanie pomiêdzy uczniami i nauczycielami 
maksymalnego dystansu (np. poprzez rozmieszczenie 
³awek, szafek szatniowych);
-  wyznaczenie pomieszczenia izolatki na terenie szko³y dla 

osoby potencjalnie chorej;
- organizacja maksymalnej liczby godzin wf poza 
budynkiem szko³y, na wolnym powietrzu;
- stosowanie maseczek /przy³bic przez personel szkolny;
- ustawienie automatów i podajników ze œrodkami 
dezynfekcyjnymi przy wejœciach do szko³y oraz w 
dostêpnych dla uczniów miejscach. 
 - dezynfekcja po lekcjach powierzchni szkolnych, 
szczególnie wyk³adzin dywanowych (np. za pomoc¹ 
parownicy lub œrodków odka¿aj¹cych);
- dbanie o higienê osobist¹ np. czêste mycie r¹k wod¹ z 
myd³em; 

W ostatnich dniach przed rozpoczêciem roku 
szkolnego do wszystkich szkó³ podstawowych w Gminie 
Siepraw dotar³y przekazane przez Rz¹d RP œrodki 
profilaktyczne w postaci: p³ynów dezynfekcyjnych, 
maseczek zabezpieczaj¹cych oraz termometrów bezdoty-
kowych.

Wszystkie te zabiegi mia³y zapobiec zaka¿eniu siê 
wirusem SARS-Cov-2 zarówno przez uczniów, jak i 
nauczycieli. Niestety ju¿ na pocz¹tku roku w dwóch szko³ach 
odnotowano po dwa przypadki zachorowania nauczycieli na 
COVID-19 (Siepraw i Czechówka). W porozumieniu z 
Sanepidem dyrektorzy zastosowali zalecane œrodki, 
w³¹cznie z czasowym zamkniêciem oddzia³u przedszkol-
nego w Czechówce.

/Micha³ Baran/

Zmiana Regulaminu
19 lipca 2019 roku Sejm Rzeczpospolitej uchwali³ 

nowelizacjê ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu 
czystoœci i porz¹dku w gminach. Ustawa  nowelizuj¹ca 
przepisy obliguje gminy do dokonania zmian w 
obowi¹zuj¹cych aktach prawa miejscowego. W zwi¹zku z 
przygotowywanym postêpowaniem przetargowym na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
nieruchomoœci zamieszka³ych z terenu Gminy Siepraw na 
rok 2021, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami, dlatego 
niezbêdne by³o podjêcie przez Radê Gminy Siepraw nowych 
uchwa³, które obowi¹zywaæ bêd¹ od 1 stycznia 2021 roku. 

 10 wrzeœnia 2020 r. Rada Gminy Siepraw podjê³a 
uchwa³y: w sprawie nowego regulaminu utrzymania 
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Siepraw oraz w 
sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu i zakresu 
œwiadczenia us³ug odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Siepraw w zamian za 
uiszczon¹ przez w³aœciciela nieruchomoœci op³atê za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Projekt uchwa³y 
zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Powiatow¹ Stacjê 
Sanitarno- Epidemiologiczn¹.
Poni¿ej przedstawiono najwa¿niejsze zmiany wprowadzone 
w stosunku do dotychczas obowi¹zuj¹cych uchwa³:

1. Wprowadzono obowi¹zek selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów komunalnych oraz okreœlono 

wymagania w zakresie selektywnego zbierania tych 
odpadów.
2. Zmieniono czêstotliwoœæ i zakres odbierania od 
w³aœcicieli nieruchomoœci:
a) odpadów komunalnych niesegregowanych (zmiesza-
nych) w okresie od 1 kwietnia do 31 paŸdziernika - nie 
rzadziej ni¿ raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 listopada do 
31 marca - nie rzadziej ni¿ raz na miesi¹c
b) odpady wielkogabarytowe oraz zu¿yty sprzêt elektro-
niczny bêd¹ odbierane w czasie zbiórki sprzed posesji - nie 
rzadziej ni¿ raz do roku
c) zu¿yte opony nie bêd¹ odbierane podczas zbiórki 
odpadów wielkobarytowych, bêd¹ one przyjmowane tylko w 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). 
3. Wprowadzono zasady funkcjonowania PSZOK- u.
4. Sprecyzowano obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzê-
ta domowe oraz wymagania, które nale¿y spe³niaæ w 
zakresie utrzymania tych¿e zwierz¹t na terenach 
wy³¹czonych z produkcji rolniczej.
5. W celu optymalnego zbilansowania kosztów zmniej-
szono iloœæ odbieranych odpadów ulegaj¹cych biodegra-
dacji, ze szczególnym uwzglêdnieniem bioodpadów 
odbieranych bezpoœrednio z nieruchomoœci, w iloœci nie 
wiêkszej ni¿ 120 l na gospodarstwo jednorazowo, a tak¿e 
usuniêto mo¿liwoœæ pobrania dodatkowych worków na 
bioodpady z Urzêdu Gminy Siepraw. 
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6. Ustalono limit do 200 kg na nieruchomoœæ  odbieranych 
w PSZOK odpadów remontowych i wielkogabarytowych. 
7. Ustalono limit oddawanych na PSZOK opon do 4 sztuk 
na rok na nieruchomoœæ zamieszka³¹.
8. Ustalono limit na worki ¿ó³te dostarczane na 
nieruchomoœæ w dniu odbioru odpadów segregowanych w 
iloœci nie wiêkszej ni¿ 5 worków na nieruchomoœæ (worki 
ponad limit w uzasadnionych przypadkach bêdzie mo¿na 
odebraæ w Urzêdzie Gminy).

Z uchwa³¹ mo¿na zapoznaæ siê w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Siepraw.

/El¿bieta Ko³odziejczyk/

Terminal p³atniczy
d czerwca br. w kasie Urzêdu Gminy w Sieprawiu Omo¿na dokonywaæ p³atnoœci za pomoc¹ kart 

p³atniczych, gdy¿ zosta³a ona wyposa¿ona w terminal 
p³atniczy.

Za pomoc¹ karty mo¿na op³aciæ op³aty i podatki m. in.  z 
tytu³u:

· op³aty skarbowej,

· podatku od œrodków transportowych,

· op³aty za zajêcie pasa drogowego,

· op³aty za zezwolenia na sprzeda¿ napojów 

alkoholowych ,

· podatku od nieruchomoœci, rolnego, leœnego,

· op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

· op³aty za zu¿ycie wody i œcieków,

· op³aty za duplikat legitymacji szkolnej,

· op³aty za duplikat œwiadectwa szkolnego.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z tego 

udogodnienia.
/Joanna Braœ/

Ile w Gminie jest azbestu?
e wrzeœniu bie¿¹cego roku zosta³a zakoñczona Winwentaryzacja wyrobów azbestowych na budynkach 

mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Siepraw. 
Inwentaryzacja zosta³a przeprowadzona przez pracowników 
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w ramach realizacji 
porozumienia zawartego przez Gminê Siepraw z 
Ministerstwem Rozwoju. W ramach porozumienia Gmina 
otrzyma³a œrodki finansowe pokrywaj¹ce 80% wartoœci 
inwentaryzacji eternitu znajduj¹cego siê na dachach 
budynków mieszkalnych i gospodarczych na obszarze ca³ej 
Gminy. Obowi¹zek przeprowadzenia inwentaryzacji wynika 
z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu przewidzianego 
na lata 2009-2032. 

W Gminie stwierdzono 336 budynków pokrytych 
szkodliwym eternitem w tym w Sieprawiu 182, Zakliczynie 
73, Czechówce 49 oraz £yczance 32. £¹czna powierzchnia 

2
dachów pokrytych eternitem w ca³ej Gminie to 155 594 m , 
co daje po przeliczeniu ponad 646 ton. 

Zebrane dane zosta³y wprowadzone do Ogólnopol-
skiej Bazy Azbestowej.

/Micha³ Baran/

Fot. Pixabay.com

Ksi¹dz Damian Zaj¹c- 14 lat pos³ugi kap³añskiej w Zakliczynie
si¹dz Damian Zaj¹c, po przyjêciu œwiêceñ kap³añskich Kw 2001 roku, zosta³ mianowany wikariuszem w parafii 

Wniebowziêcia NMP w Niegowici. Od 26 sierpnia 2006 r. do 
31 sierpnia 2020 r. sprawowa³ funkcjê wikariusza parafii w 
Zakliczynie. Przez 14 lat swej pos³ugi kap³añskiej z wielkim 
zaanga¿owaniem i sercem oddawa³ siê pracy poprzez 

sprawowanie sakramentów, odprawianie mszy œw. i innych 
nabo¿eñstw, odprawianie pogrzebów, dawanie chrztów i 
udzielanie œlubów, wspieranie ludzi chorych. Nale¿y 
podkreœliæ Jego pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹, przygotowuj¹c 
ich do przyjêcia sakramentów: I Komunii Œwiêtej i 
Bierzmowania. Ks. Damian naucza³ religii w szkole w 
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Szko³a uczy i nie tylko 

Zakliczynie i w Czechówce, by³ opiekunem grup 
apostolskich. Dziêki temu mogliœmy ogl¹daæ przedstawienia 
teatralne, Jase³ka i Misteria Mêki Pañskiej. Ksi¹dz wikary 
organizowa³ wyjazdy wakacyjne dla dzieci i m³odzie¿y, 
wycieczki, prowadzi³ pi³karskie zespo³y parafialne, które 
zdobywa³y laury na arenie lokalnej i ogólnopolskiej. W 
naszej pamiêci pozostanie jako ciep³y i otwarty kap³an, który 
potrafi³ otwieraæ nasze serca na naukê Chrystusa, 
szczególnie w Sakramencie Pokuty, daj¹c wsparcie gdy 
pob³¹dziliœmy. Wielu z nas mia³o okazjê serdecznie z Nim 
porozmawiaæ, choæby  przy Kolêdzie. Bêdzie nam tych 
spotkañ brakowa³o. O stosunku dzieci i m³odzie¿y do Ks. 
Damiana niech œwiadcz¹ s³owa podziêkowania skierowane 
do Niego na mszy po¿egnalnej w dniu 7 wrzeœnia br. przez 
Grupê Apostolsk¹. Pozwolê sobie przytoczyæ te 
podziêkowania w ca³oœci.

„Kochany Ksiê¿e Damianie!
W Ksiêdze Koheleta widniej¹ s³owa - „wszystko ma 

swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod 
niebem”. Przytoczony cytat brzmi dla nas pokrzepiaj¹co, 
jednak nie jesteœmy w stanie opanowaæ ¿alu spowodowanego 
rozstaniem z Ksiêdzem. Jak mawia³ Œwiêty Jan Pawe³ II 
„cz³owiek jest wielki, nie przez to co posiada, lecz przez to 
kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z 
innymi”. 

Chcemy podziêkowaæ za to, ¿e podzieli³eœ siê z nami 
swoim ¿yciem i ¿e jesteœ cz³owiekiem, który w sercu wielu z 
nas zapisze siê jako dobry Przyjaciel i  oddany S³uga Pañski. 
Jesteœmy wdziêczni za 14-sto letni¹ pos³ugê duszpastersk¹ w 
naszej parafii, podczas której w³¹czy³eœ do Wspólnoty wielu z 
nas, b³ogos³awi³eœ ma³¿onkom na nowej drodze ¿ycia i 
trzyma³eœ za rêkê naszych bliskich, którzy odchodzili z tego 
œwiata. Dziêki Tobie mieliœmy mo¿liwoœæ spotkania 
Chrystusa w Eucharystii oraz nawracania siê w 
Sakramencie Pokuty. Twoje s³owa niejednokrotnie 
prowadzi³y nas œcie¿kami wiary i mi³oœci, abyœmy nigdy nie 
zb³¹dzili w œwiecie pe³nym pokus. 

W imieniu Grupy Apostolskiej, S³u¿by Liturgicznej, 
Scholi i Ma³ego Aposto³a, sk³adamy podziêkowania za trud 
w³o¿ony w nasze wychowanie, rozwój duchowy oraz za 

zjednoczenie nas w przyjaŸni z sob¹ i Panem Bogiem. 
Integracja na ogniskach, wyjazdach i wspólnych 
spotkaniach do koñca ¿ycia bêd¹ budzi³y uœmiech na naszych 
ustach. Przemierzyliœmy z Ksiêdzem tysi¹ce kilometrów, 
zwiedziliœmy najpiêkniejsze zak¹tki œwiata i nigdy nie 
ominêliœmy restauracji „pod z³otymi ³ukami”. Te 
doœwiadczenia nauczy³y nas, ¿e mo¿na ³¹czyæ wiarê i dobr¹ 
zabawê z wypoczynkiem. 

Kochany Ksiê¿e! Zakorzeni³eœ w nas mi³oœæ do pi³ki 
no¿nej i pokaza³eœ, ¿e nawet w sporcie jest miejsce dla Boga. 
Ch³opcy z naszej parafii, dziêki Twemu zaanga¿owaniu i 
wsparciu s¹ chlub¹ Zakliczyna i dysponuj¹ sporym baga¿em 
trofeów. Pod Tw¹ piecz¹ mogliœmy poczuæ siê jak zawodowi 
aktorzy i kszta³towaæ swoje talenty artystyczne podczas 
parafialnych przedstawieñ. Nigdy nie zapomnimy Twej 
serdecznoœci, oddania, poœwiêcenia i tego ¿e by³eœ dla nas 
wspania³ym Wychowawc¹, Katechet¹, Duszpasterzem i 
Przyjacielem. 

Na ten kolejny rozdzia³ pos³ugi kap³añskiej 
ofiarujemy za Ksiêdza modlitwê i ¿yczymy aby dobry Bóg 
obdarzy³ Ksiêdza obfitoœci¹ swoich ³ask, zdrowiem, radoœci¹ 
i umiejêtnoœci¹ przezwyciê¿ania trudnoœci codziennego 
¿ycia. B¹dŸ zawsze Kap³anem na wzór Serca Jezusowego, 
abyœ ca³ym swym ¿yciem œwiadczy³ o przynale¿noœci do 
Niego. Niech Matka Bo¿a zawsze otacza Ciê p³aszczem swej 
opieki. Prosimy, aby Ksi¹dz nigdy o nas nie zapomnia³, 
przebaczy³ wszystkie wyrz¹dzone przez nas przykroœci i 
pamiêta³ o nas w modlitwie. My nigdy Ksiêdza nie 
zapomnimy!

Myœlê, ¿e przytoczone s³owa odzwierciedlaj¹ 
równie¿ nasze odczucia zwi¹zane z Ksiêdzem Damianem i 
przy³¹czamy siê do tych ¿yczeñ. Liczymy na dalsze 
spotkania, drzwi naszych domów i nasze serca pozostan¹ na 
zawsze otwarte  dla naszego Wikarego, który wpisa³ siê na 
trwa³e w historiê naszej parafii. Ksiêdzu Damianowi 
¿yczymy - Szczêœæ Bo¿e w nowej parafii.

 /Wies³aw Œwiech/

Z  ¿ycia Szko³y Podstawowej w £yczance

W nowej rzeczywistoœci

szyscy wiemy, jaka panuje obecnie sytuacja i mimo Wtego, co o tym wszystkim s¹dzimy, pewnych zasad 
musimy bezwzglêdnie przestrzegaæ. Jak zatem odnaleŸliœmy 
siê          w nowej rzeczywistoœci? Kilka s³ów o tym, jak 
Szko³a Podstawowa w £yczance funkcjonuje w dobie 
pandemii.

Podstawow¹ ochron¹ przed wirusem jest oczywiœcie 
maseczka. Nos i usta zas³aniamy na korytarzach i podczas 
wchodzenia do klasy. Maskê mo¿emy œci¹gn¹æ dopiero po 
zajêciu miejsca w ³awce. Je¿eli ju¿ zdarzy siê, ¿e ktoœ 
maseczki zapomni, wtedy mo¿e udaæ siê po pomoc do 
sekretariatu. Co wiêcej, nauczyciele prowadz¹c lekcjê lub 
chodz¹c po klasie te¿ maj¹ zakryte usta i nos.

Równie wa¿ny jest p³yn do dezynfekcji. Dozowniki 
z nim znajduj¹ siê przy ka¿dym wejœciu do szko³y i w³aœnie 
wtedy - wchodz¹c i wychodz¹c - musimy go u¿yæ. Tak samo              
w klasach - kiedy wchodzimy lub opuszczamy salê 
obowi¹zuje nas dezynfekcja r¹k i dotyczy to równie¿ sali 
sportowej. W czasie ka¿dej przerwy wszystkie ³awki s¹ 
odka¿ane, a sale wietrzone przez nauczycieli b¹dŸ 
dy¿urnych, dodatkowo po u¿yciu przyborów klasowych (tj. 
pisaków, wskaŸników itp.) nauczyciele je dezynfekuj¹. 
Oprócz stosowania p³ynu, pamiêtamy równie¿ o czêstym 
myciu r¹k myd³em.

Na korytarzach, sto³ówce, w szatniach itp. 
obowi¹zkowo trzymamy metr (je¿eli jest mo¿liwoœæ - dwa 
metry) odstêpu. Aby u³atwiæ tê czynnoœæ i zapobiec 
gromadzeniu siê uczniów na korytarzach, mamy mo¿liwoœæ 
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spêdzania przerw na podwórku przed szko³¹. Korzystamy  z 
³adnej pogody i chêtnie wychodzimy ze szko³y pomagaj¹c w 
ten sposób innym i dbaj¹c o siebie nawzajem. Do szko³y nie 
wchodz¹ osoby trzecie, a je¿eli jest taka potrzeba, musz¹ 
stosowaæ wszystkie wy¿ej wymienione zasady. 

Jak widaæ nasza szko³a dok³ada wszelkich starañ, 
aby uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom 
szko³y zapewniæ bezpieczeñstwo. Przestrzegamy 

wszystkich procedur, dziêki którym jest mo¿liwe normalne 
funkcjonowanie naszej placówki. Mimo obecnej sytuacji 
czujemy siê bezpiecznie i komfortowo w naszej szkole.

/Adela Iwanów- uczennica kl. 8

SP £yczanka/

Witaj szko³o!

1 wrzeœnia w Szkole Podstawowej w £yczance 
zabrzmia³ d³ugo wyczekiwany dŸwiêk szkolnego dzwonka. 
Tego dnia, po kilkumiesiêcznej przerwie spowodowanej 
pandemi¹,  stanêliœmy stêsknieni u progu naszej szko³y, aby 
uroczyœcie powitaæ nowy rok szkolny. Na twarzach 
wszystkich uczniów malowa³a siê radoœæ - wreszcie mogli 
spotkaæ siê w gronie kolegów i kole¿anek! Emocje by³y 
ogromne, jednak mimo tego nie zapomnieliœmy                          
o obowi¹zuj¹cych nas procedurach bezpieczeñstwa 
zwi¹zanych z trwaj¹c¹ epidemi¹. Wyposa¿eni w maseczki i 
p³yn do dezynfekcji udaliœmy siê do swoich sal, aby 
przywitaæ siê   z wychowawcami, kolegami, kole¿ankami ze 
swojej klasy oraz dodaæ sobie otuchy w tym trudnym czasie. 
Wszyscy zostaliœmy zapoznani z procedurami, których w 
zaistnia³ej sytuacji musimy przestrzegaæ. 

Po tak d³ugiej nieobecnoœci w szkole mieliœmy 
równie¿ okazjê zaobserwowaæ zmiany, jakie w tym czasie 
nast¹pi³y w naszej placówce - nowe meble, kolorowe œciany. 
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zupe³nie nowe oblicze sali 
jêzykowej, która, dziêki ogromnemu talentowi 
plastycznemu jednej z naszych uczennic, cieszy oczy 
wszystkich uczniów ka¿dego dnia.

Z pewnoœci¹ rozpoczynaj¹cy siê rok szkolny 
2020/2021 bêdzie inny ni¿ poprzednie.     W naszej szkole 

mamy jednak mnóstwo planów na nadchodz¹ce miesi¹ce i 
gor¹co wierzymy w to, ¿e uda nam siê je zrealizowaæ z 
zachowaniem wszelkich œrodków ostro¿noœci. Jesteœmy 
dobrej myœli - wspólnie damy radê!

/Iwona Suder/

Projekt „Czytam z klas¹” w Szkole Podstawowej w £yczance

e³ni  zapa³u i energii do nauki oraz pracy  w nowym roku Pszkolnym, kreatywni  uczniowie klas I-III wraz ze 
swymi wychowawcami: Magdalen¹ Braœ, Ann¹ Budzowsk¹ 
oraz Joann¹ GwóŸdŸ przyst¹pili do udzia³u w 
Miêdzynarodowym Projekcie Edukacyjnym  „CZYTAM  Z  
KLAS¥”.

Tym razem uczniowie wezm¹ ju¿ udzia³ w drugiej 
edycji. Projekt  ten skierowany jest dla najm³odszych 
uczniów szkó³ podstawowych z terenu ca³ego kraju  oraz 
zagranicznych szkó³ polonijnych. Projekt rozpocz¹³ siê wraz 
z nadejœciem  kalendarzowej jesieni - 23 wrzeœnia  i porusza 
problematykê ekologiczn¹ w czterech porach roku.   

Przystêpuj¹c do pierwszego modu³u, uczniowie 
siêgnêli  po ksi¹¿ki z jesienn¹ poezj¹ i proz¹. Z listy lektur 
mieli do wyboru : ,,Kapelusz Pani  Wrony”  Danuty Parlak , 
,,Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej, ,,Babciê na 
jab³oni” Miry Lobe oraz ,,O czym szumi¹ drzewa” Petera 
Wohllebena.

Celem projektu jest rozbudzanie u uczniów 
ciekawoœci literackiej, rozwijanie aktywnoœci czytelniczej, 
doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego 
s³uchania ksi¹¿ek w wersji papierowej. W tym projekcie 
audiobooki s¹ ca³kowicie zabronione!

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje integracja zespo³ów 

klasowych oraz ca³oroczna wspó³praca placówek oœwiato-
wych z terenu ca³ego kraju i zagranicznych szkó³ 
polonijnych. Lektury s¹ czytane przez nauczycieli, 
samodzielnie przez uczniów oraz zaproszonych goœci na 
zajêciach edukacji polonistycznej oraz zajêciach œwietli-
cowych.

Wzmacnianie wiêzi ze œrodowiskiem przyrod-
niczym, a tym samym rozwijanie poczucia troski i 
odpowiedzialnoœci za bli¿sze i dalsze otoczenie to 
priorytetowe zagadnienia M³odych Ekologów ze Szko³y 
Podstawowej w £yczance.

/Joanna  GwóŸdŸ/



13

Co nowego w ZPO w Zakliczynie

„Ostatnie promienie s³oñca, ostatnie westchnienie lata,
dziœ do przedszkola powraca przysz³oœæ ca³ego œwiata”

ierwszego wrzeœnia, jak co roku spotkaliœmy siê, aby Prozpocz¹æ nowy przedszkolny rok w Zakliczynie. Rok 
wyj¹tkowy, bo oprócz trwaj¹cej pandemii, która wymaga od 
wszystkich placówek przestrzegania odpowiednich zasad 
bezpieczeñstwa - przedszkole w Zakliczynie po raz pierwszy 
tworz¹ cztery oddzia³y przedszkolne, czyli prawie 100 dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. Zerówka „awansowa³a” na teren 
szko³y, a w przedszkolnych murach pozosta³y starszaki i 
dwie grupy maluszków.

Wrzesieñ rozpoczêliœmy od przedstawienia zasad 
bezpieczeñstwa i sposobów jakimi mo¿emy chroniæ ludzkie 
zdrowie i ¿ycie. To szczególnie wa¿ne, aby ju¿ od 
przedszkola uœwiadamiaæ dzieci, ¿e mamy wp³yw na 
zdrowie drugiej osoby, a nasze zachowanie nie jest bez 
znaczenia. W grupach m³odszych rozpocz¹³ siê proces 
adaptacji, który w tym roku mimo wielu utrudnieñ przebiega 
bardzo spokojnie. Dzieci s¹ spragnione aktywnoœci i 

kontaktów z rówieœnikami, a przedszkole to miejsce, w 
którym nie brakuje atrakcji i rówieœników.

Mamy wiele planów na ten rok. Czekaj¹ na nas nowe 
wyzwania, projekty i akcje, do których staramy siê 
przygotowaæ w taki sposób, aby zapewniæ dobr¹ zabawê i 
bezpieczeñstwo dla wszystkich jej uczestników. Wrzesieñ 
rozpoczêliœmy od akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom” oraz 
od zajêæ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem w przedszkolu i 
poza nim. Zwracaliœmy te¿ uwagê na zdrowe od¿ywianie i 
wykorzystanie tego, ¿e  witaminy zawarte w owocach i 
warzywach wspomagaj¹ nasz¹ odpornoœæ.

Pe³ni optymizmu i chêci do dzia³ania czekamy na 
dalsze wyzwania!

/Ewa Jania/

XXXVII Sztafeta Zwyciêstwa Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCH.

18 wrzeœnia br. odby³ siê bieg sztafetowy z Dobczyc 
do Wiœniowej na czeœæ upamiêtnienia odbicia z posterunku 
Policji Granatowej w Dobczycach partyzanta Andrzeja 
WoŸniakowskiego ps. „Prawdzic”.
Jak co roku imprezê sportow¹ poprzedzi³y uroczystoœci 
patriotyczne. 
ZPO w Zakliczynie wystawi³o do biegu dwie dru¿yny: jedn¹ 
w kategorii klas 1 - 6 i drug¹ w kategorii klas 7 - 8. Starsza 
dru¿yna  zajê³a wysokie medalowe III miejsce przegrywaj¹c 
tylko SP 2 Dobczyce i SP Wiœniow¹.

Nasza medalowa dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie:
1. Krawiec Walentyna
2. Sikora Jan
3. Pu³torak Lena
4. Wierciak Olaf
5. P³achta Zuzanna
6. Baran Oskar
7. Œlusarczyk Kamila
8. Kiszka Przemys³aw
9. Szymoniak Zuzanna
10. Panuœ Hubert
11. Œlusarczyk Nikola
12. Skoczylas Szymon
13. Cygan Amelia
14. Oramus Kacper
Rezerwa:
1. Burkat Tobiasz
2. Krzystek Bartosz

Opiekunami dru¿yny byli: Magdalena Obajtek oraz Wiktor 
Piwowarski.

/Wiktor Piwowarski/
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Pokaz Judo

22 wrzeœnia 2020 r.  na sali gimnastycznej ZPO w 
Zakliczynie odby³ siê pokaz judo przeprowadzony przez 
wielokrotnego Mistrza Polski a obecnie pracownika AWF  w 
Krakowie pana Waldemara Kowalskiego. W pokazie 
uczestniczyli uczniowie klas 1 - 3 a nastêpnie 4 - 7 naszej 
szko³y. Pokaz by³ zajmuj¹cy by³y próby walki oraz wiele 
pytañ do prowadz¹cego.

Judo jest sportem walki opieraj¹cym siê na rzutach i 
chwytach. Zabronione s¹ tu uderzenia, kopniêcia oraz 
techniki które s¹ niebezpieczne dla zdrowia i ¿ycia.

Judo przyczynia siê do harmonijnego rozwoju, przekonuje, 
¿e nie liczy siê g³ównie si³a i masa cia³a ale szybkoœæ i 
zrêcznoœæ. Dla dzieci i m³odzie¿y jest systemem 
wychowania fizycznego, sportem, który przygotowuje do 
¿ycia codziennego.

Judo kszta³tuje szybkoœæ i zrêcznoœæ, si³ê i 
wytrzyma³oœæ, a tak¿e spostrzegawczoœæ, odwagê, opano-
wanie, odpornoœæ. Koncentracjê i wytrwa³oœæ. Wp³yw 
wychowawczy tego sportu jest niezaprzeczalny.

 /Wiktor Piwowarski/

„Prymas Wyszyñski - Cz³owiek Niezwyk³ej Miary” - II miejsce w ogólnopolskim 
programie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej dla ZPO w Zakliczynie.

 zesz³ym roku szkolnym, w którym nasza szko³a Wobchodzi³a 20-lecie nadania imienia Kardyna³a 
Stefana Wyszyñskiego, przyst¹piliœmy do ogólnopolskiego 
projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjació³ 
Szkó³ im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego pt.: „Prymas 
Wyszyñski - Cz³owiek Niezwyk³ej Miary”, poznaj¹c 
dziedzictwo S³ugi Bo¿ego Stefana Wyszyñskiego. Projekt 
ten, realizowany w ramach Programu Wieloletniego 
NIEPODLEG£A na lata 2017-2022, objêty patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej, zosta³ og³oszony w marcu 
2020 roku i by³ skierowany do szkó³ i placówek 
oœwiatowych nosz¹cych imiê Prymasa. Celem projektu by³o 
kszta³towanie postaw patriotycznych poprzez promowanie 
idei bliskich Prymasowi Tysi¹clecia, którego ¿ycie i dzie³o 
nierozerwalnie zwi¹zane by³y z polsk¹ histori¹, walk¹ o 
wolnoœæ i niepodleg³oœæ ojczyzny.

Pomimo pandemii i wielu utrudnieñ które nasta³y, 
bior¹c przyk³ad z Naszego Patrona, który sam nie podda³by 
siê ¿adnym trudnoœciom, zrealizowaliœmy wszystkie 5 z 10 
zaproponowanych i wymaganych zadañ i ukoñczyliœmy 
projekt. Z powodu ograniczeñ w kontaktach prace zosta³y 
przekazane poprzez Internet a niektóre z zadañ wymaga³y 
modyfikacji, gdy¿ obowi¹zuj¹ce zasady kwarantanny 
uniemo¿liwia³y ich przeprowadzenie. Na wyniki konkursu 
przysz³o nam czekaæ a¿ do wrzeœnia, ale tym wiêksza by³a 
nasza radoœæ, gdy okaza³o siê, ¿e uczniowie naszej szko³y 
zajêli 2 miejsce w zadaniu, które polega³o na opracowaniu 
przez uczniów i nauczycieli scenariusza uroczystoœci 
poœwiêconej Patronowi Szko³y. Wys³aliœmy piêkny 
scenariusz opracowany przez nasz¹ polonistkê - Ma³gorzatê 
Matlak, opis wydarzenia, zdjêcia, prezentacje i filmiki z 
udzia³em naszych uczniów.

Warto podkreœliæ, ¿e w  jury zasiadali wybitni 
specjaliœci m. in. jako przewodnicz¹cy - Pawe³ Woldan  - 
scenarzysta i re¿yser filmowy, autor ponad 80 filmów 
dokumentalnych, laureat wielu nagród filmowych, 
Krzysztof Koehler - poeta, pisarz, eseista, scenarzysta, 
librecista, profesor nauk humanistycznych, scenarzysta 
filmów dokumentalnych, widowisk telewizyjnych, 
wspó³re¿yser filmu dokumentalnego o Miko³aju Sêpie 
Szarzyñskim, Anna Maciejowska, historyk sztuki i pedagog 
oraz Michalina Janowska - Dyrektor Instytutu Pryma-
sowskiego w Warszawie. 

Czujemy wielk¹ radoœæ, ¿e nasza praca zosta³a 
doceniona i serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy 
w³¹czyli siê w realizacjê projektu. 

Z wielk¹ niecierpliwoœci¹ czekamy na beatyfikacjê 
naszego patrona - Prymasa Stefana Wyszyñskiego, która 
planowana by³a na 7 czerwca, jednak z przyczyn pandemii 
zosta³a odroczona. Mamy nadziejê, ¿e podczas uroczystoœci 
spotkamy siê z uczestnikami projektu i wspólnie bêdziemy 
prze¿ywaæ radoœæ z tego niezwyk³ego wydarzenia.

/Joanna Ralska-Lenart/
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Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Zakliczynie

1 wrzeœnia 2020 r., uczniowie, rodzice, nauczyciele i 
pracownicy rozpoczêli uroczyœcie ( lecz w innej formie ni¿ 
dotychczas), nowy rok szkolny z radoœci¹, a zarazem  z 
obaw¹, ze wzglêdu na trwaj¹c¹ epidemiê  ale i nadziej¹, by 
by³ on dla nas wszystkich Ÿród³em wielu wra¿eñ i prze¿yæ 
daj¹cych poczucie zadowolenia, satysfakcji, dumy i  
bezpieczeñstwa oraz spe³nienia wzajemnych oczekiwañ 

uczniów, nauczycieli, rodziców, a tak¿e organu 
prowadz¹cego i nadzoruj¹cego.
              W roku szkolnym 2020/2021 Szko³a Podstawowa 
liczy 208 uczniów w klasach I-VIII,  oraz 25 dzieci w 
oddziale 6-latków. Do Przedszkola uczêszcza 71 dzieci. 
Liczebnoœæ poszczególnych klas przedstawia poni¿sza 
tabelka:

Grono Pedagogiczne powiêkszy³o siê o Pani¹ Dorotê 
Kowalewsk¹- nauczyciela biologii, Pani¹ Katarzynê 
Poborowsk¹- Wronkê - nauczyciela chemii, Pani¹ Klaudiê 
Suder - nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz  ks. 
Piotra F¹frowicza - nauczyciela religii.
      W czasie wakacji zosta³y wykonane zaplanowane na ten 
czas przegl¹dy, naprawy oraz prace zwi¹zane z 
przygotowaniem szko³y/ przedszkola na rozpoczêcie roku 
szkolnego. Pozytywna decyzja Wójta w sprawie urucho-
mienia dodatkowego oddzia³u przedszkolnego ( w zwi¹zku z 
du¿¹ iloœci¹ dzieci bêd¹cych na rezerwie) z radoœci¹ zosta³a 
przyjêta przez Rodziców dzieci przedszkolnych. 

G³ówne dzia³ania jakie stanê³y przed nami to 
oczywiœcie przygotowanie szko³y/ przedszkola do pracy  
zgodnie z wytycznymi, zaleceniami wynikaj¹cymi z 
funkcjonowania placówek oœwiatowych w czasie 
epidemiologicznym. 

Z ogromn¹ radoœci¹ rozpoczêliœmy u¿ytkowanie 
dobudowanej czêœci w szkole, co bardzo podnios³o 
organizacjê, funkcjonalnoœæ, standard pracy.
W nowym roku szkolnym dla uczniów zosta³y uruchomione 
zajêcia pozalekcyjne, których celem jest rozwijanie 
zainteresowañ uczniów jak równie¿ wyrównywanie szans 
edukacyjnych. Szczególn¹ trosk¹ i uwag¹ otaczamy uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym poprzez 
organizacjê zajêæ specjalistycznych, pracê pedagoga, 
psychologa szkolnego oraz wspó³pracê z instytucjami 
wspieraj¹cymi dziecko, rodzinê i realizacjê programów, 
zajêæ profilaktycznych.

Codzienne nauczanie i wychowanie wspierane jest 
przez udzia³ naszej szko³y/ przedszkola w programach, 
akcjach, projektach m. in. takich jak: „Szklanka mleka”, 
„Owoce w szkole”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Góra grosza”, „Zakrêtki. 
info”, SKS Ma³opolska.

Pierwsze dni przebieg³y dobrze, dzieci odnalaz³y siê 
w szkole/ przedszkolu- po bardzo d³ugiej przerwie, bo nie 
tylko wakacyjnej ale i po okresie nauki zdalnej- która trwa³a  
w sumie prawie pó³ roku. Uda³o siê skompletowaæ ca³e grono 
pedagogiczne. Nauczyciele w planowaniu pracy ze wzglêdu 
na funkcjonowanie w czasie epidemiologicznym przygo-
towali innowacje, projekty, programy bêd¹ce alternatyw¹ do 
braku pe³nej mo¿liwoœci realizacji wycieczek, konkursów, 
uroczystoœci w dotychczasowej formie.  Kontynuowany jest 
odp³atny dowóz uczniów do naszej szko³y w zwi¹zku z du¿¹ 
iloœci¹ uczniów korzystaj¹cych z  niego.    

/Renata Nowak-Karcz/

Dla Hani

„Przestañmy nareszcie krêciæ siê wokó³ siebie, a 
pomyœlmy o niesieniu pomocy innym”-  kard. Stefan 
Wyszyñski. Nasza ma³a spo³ecznoœæ uczniowska oraz 
przedszkolna Szko³y Podstawowej im. Prymasa Tysi¹clecia 
Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego  w Zakliczynie ma wielkie 
serce i ogromn¹ potrzebê niesienia pomocy w ma³ych 
gestach. W miesi¹cu  wrzesieñ zorganizowaliœmy zbiórkê 
nakrêtek plastikowych dla ma³ej dziewczynki o piêknym 
imieniu - Hania. To wyj¹tkowa, jedyna taka dziewczynka w 
Polsce, a zarazem jeden z 15 zdiagnozowanych przypadków 
na œwiecie z mutacj¹ genu CACNASI. Miopatia - choroba 
Hani wymaga specjalistycznej i kosztownej rehabilitacji, 
która mo¿e jej pomóc. Nasi uczniowie oraz dzieci 

przedszkolne w ci¹gu dwóch tygodni uzbierali ponad 13 
worków nakrêtek. Akcja ma wiele aspektów. Przede 
wszystkim uczymy dzieci, ¿e czêsto niewiele trzeba, by 
pomóc drugiemu cz³owiekowi. Jednoczeœnie wspieramy 
ochronê œrodowiska, bo dziêki takim akcjom o wiele mniej 
plastiku trafia na wysypiska œmieci. Cieszymy siê, ¿e nasi 
uczniowi zawsze chêtnie uczestnicz¹ w akcjach charyta-
tywnych i ¿yczymy du¿o zdrowia Hani i jej rodzinie. 

/Edyta Muniak/
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Egzaminy w cieniu pandemii

miejsce w gminie Siepraw, najlepszej w powiecie 
myœlenickim, to powód do dumy.  Jeszcze lepiej widaæ to w 
zestawieniu z œredni¹ ogólnopolsk¹, któr¹ ósmoklasiœci z 
ZPO w Zakliczynie przekroczyli o 10% (jêzyk polski), 6% 
(matematyka) i 2% (jêzyk angielski).

Oczywiœcie egzamin nie jest jedynym ani nawet 
najwa¿niejszym celem procesu kszta³cenia, ma jednak 
wp³yw na wyniki rekrutacji. Dlatego z usatysfakcjono-
waniem przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e wiêkszoœæ uczniów 
dosta³a siê do wskazanych przez siebie szkó³ i klas 
pierwszego wyboru. Gratulujemy im  sukcesu i ¿yczymy 
powodzenia w nowych szko³ach. 

/Przemys³aw W³odarczyk/

egoroczne egzaminy na d³ugo zapamiêtaj¹ zarówno Tpisz¹cy je ósmoklasiœci, jak i ich rodzice oraz 
nauczyciele. 

Z powodu panuj¹cej pandemii oraz zawieszenia 
dzia³alnoœci szkó³, które przesz³y na zdalne nauczanie, 
odby³y siê one z zachowaniem wszelkich rygorów 
sanitarnych w dniach 16-18 czerwca, czyli z prawie 
dwumiesiêcznym opóŸnieniem. Stres zwi¹zany z potencjal-
nym ryzykiem zara¿enia, niepewnoœæ, czy egzaminy w ogóle 
zostan¹ zorganizowane, ograniczenie mo¿liwoœci kontaktu z 
nauczycielami i klas¹, które wymusi³o zdalne nauczanie, 
sprawi³y, ¿e z niepokojem zastanawiano siê, jak uczniowie 
poradz¹ sobie w nowej, nietypowej sytuacji. 

Na szczêœcie obawy by³y nieuzasadnione. Uczniowie 
ZPO w Zakliczynie bezpiecznie przebrnêli przez trzydniowy 
maraton. Co wiêcej uda³o im siê osi¹gn¹æ naprawdê wysokie 
wyniki egzaminu. Œredni wynik z jêzyka polskiego to 69%, z 
matematyki 52 %, a z jêzyka angielskiego 56 %. Drugie 

Z ¿ycia Szko³y Podstawowej w Czechówce

Nowy rok szkolny w nie³atwych czasach

one w staninie 6 - wy¿ej œredniej, co oznacza, ¿e nasi  
absolwenci uzyskali wyniki lepsze od Polski i  
województwa. Doskonale zdajemy sobie sprawê, ¿e za 
œrednimi, statystykami i liczbami stoj¹ przede wszystkim 
ludzie, ich indywidualna praca i mo¿liwoœci. Tym bardziej 
cieszymy siê, ¿e z naszego ma³ego, bo oœmioosobowego 
grona ósmoklasistów dwóch zosta³o nagrodzonych przez 
Wójta Gminy Siepraw za wysokie wyniki egzaminu. 
Jesteœmy dumni, gdy¿ jeden z ch³opców uzyska³ najwy¿szy 
wynik wœród wszystkich uczniów w Gminie.

Mamy nadziejê, ¿e w tym roku szkolnym wszystkie 
dzieci bêd¹ czerpa³y radoœæ ze zdobywania wiedzy, 
rozwija³y zainteresowania i odnosi³y swoje ma³e i wielkie 
sukcesy.

 /Stanis³awa Kasprzycka/ 

imo, ¿e kolejny rok szkolny zacz¹³ siê zgodnie z Mterminem, to wszyscy  mamy œwiadomoœæ, ¿e bêdzie 
on inny, pe³en wyzwañ.

Wymagania sanitarne zwi¹zane z pandemi¹ Covid-
19 wymagaj¹ od nas przeorganizowania szkolnego ¿ycia, 
tak, by chroniæ zdrowie, zapewniæ poczucie bezpieczeñstwa, 
a jednoczeœnie stworzyæ warunki do efektywnej nauki i 
funkcjonowania w szkolnej przestrzeni.

Tu¿  przed rozpoczêciem roku i w pierwszych 
dniach nauki uczniowie, ich rodzice i nauczyciele zostali 
zapoznanie z zasadami BHP, zaleceniami Ministerstwa 
Zdrowia i G³ównego Inspektoratu Sanitarnego, poznali 
strefy wytyczone dla poszczególnych klas,  a tak¿e regu³y 
obowi¹zuj¹ce na lekcjach i przerwach. W  obecnym roku 
szkolnym  naukê w klasie pierwszej rozpoczê³o 24 dzieci. 

Po koniec lipca poznaliœmy tak¿e wyniki 
egzaminów  ósmoklasistów. Wed³ug statystyk mieszcz¹ siê 

Gminny Oœrodek Kultury i Sportu 
Wczoraj i dziœ

Aktywnie w czasie pandemii
œrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu pomimo stanu Opandemii w Polsce zrealizowa³ do tej pory kilka 

zaplanowanych w kalendarzu wydarzeñ. Wydarzenia te 
odby³y siê w zmienionej formie, ale równie ciekawej dla 
uczestników.

W kwietniu odby³ siê Konkurs Palm, skierowany do 
rodzin z naszej gminy. Uczestnicy wykonywali palmy 
wed³ug wytycznych z regulaminu i przesy³ali nam zdjêcia 
gotowych palm. Naj³adniejsze palmy zosta³y odpowiednio 
nagrodzone.

W maju zorganizowaliœmy Gminny Konkurs 
Recytatorki pod nazw¹ „Wiar¹ spisane”. Tegoroczna edycja 
skupia³a siê na utworach o tematyce religijnej, nawi¹zuj¹c do 
obchodów setnej rocznicy urodzin œw. Jana Paw³a II oraz 
nadchodz¹cej beatyfikacji Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego. Konkurs skierowany by³ do uczniów szkó³ 
podstawowych z Gminy Siepraw. Warunkiem udzia³u w 
konkursie by³o wys³anie nam nagrania video z 
prezentowanym utworem. Chêtnych nie brakowa³o, 
uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwyciêzcy atrakcyjne 
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nagrody.
W czerwcu odby³ siê VII Bieg Sieprawska Pi¹tka. 

Wraz z Robertem Pindelskim kierownikiem biegu 
wytyczyliœmy na terenie S³onecznego Parku w Sieprawiu 
bezpieczne trasy dla dzieci i m³odzie¿y. Bieg g³ówny swój 
start i metê mia³ w Parku, natomiast wiêkszoœæ dystansu 
bieg³a ulicami Sieprawia, ulic¹ Jana Paw³a II, Na Grobli i 
S³owiañsk¹. Uczestnicy biegali indywidualnie, na aplikac-
jach biegowych. Po biegu wype³niali formularz zg³osze-
niowy, przesy³ali nam swój wynik i mapê swojej trasy z 
aplikacji. Wydarzenie przyci¹gnê³o ³¹cznie ponad 100 
uczestników. Dla ka¿dego tradycyjnie przygotowaliœmy 
pami¹tkowe medale, które mo¿na by³o odbieraæ w Domu 
Kultury w wyznaczonym czasie. W lipcu biegacze, którzy 
zajêli miejsca na podium spotkali siê z nami na Kompleksie 
Orlik na oficjalnym og³oszeniu wyników i rozdaniu nagród. 
Raz jeszcze dziêkujemy sponsorom i partnerom, na których 
pomoc w tym specyficznym czasie mogliœmy liczyæ. 
Gratulacje kierujemy równie¿ do wszystkich, którzy podjêli 
wyzwanie i pobiegli w naszej Sieprawskiej Pi¹tce.

W czerwcu w ramach Gminnego Dnia Dziecka 
dzieci i m³odzie¿ wraz z rodzicami zaprosiliœmy do konkursu 
i wspólnej zabawy. Dziêki uprzejmoœci Ma³gorzaty Kosik, 
która jest twórc¹ piosenek dla zabawnej ma³pki DJ Miki i 
posiada popularny kana³ na Youtube mogliœmy wykorzystaæ 
jej twórczoœæ. Nasi artyœci mieli przygotowaæ teledysk, do 
jednego z utworów DJ Miki. Konkurs mia³ na celu integracjê 
w rodzinie i wspóln¹ zabawê podczas tworzenia nagrania. 
Wyró¿nione rodziny otrzyma³y atrakcyjne i dedykowane 
uczestnikom nagrody.

We wakacje postanowiliœmy zorganizowaæ cykl 
„aktywna sobota”. Wydarzenia odby³y siê w plenerze na 

terenie S³onecznego Parku.  G³ówny nacisk postawiliœmy na 
atrakcje dla dzieci i m³odzie¿y ale tak¿e  bezpieczeñstwo 
uczestników. St¹d te¿ nie zabrak³o konkursów z nagrodami, 
animacji, dmuchañców, czy gratisowych lodów dla 
milusiñskich.

Wrzesieñ to miesi¹c, w którym po raz 18 odby³ siê 
piknik integracyjny „Siepraw bez barier”. Wydarzenie 
rozpoczêliœmy Msz¹ Œwiêta w Sanktuarium b³. Anieli 
Salawy w Sieprawiu. Piknik w odpowiednim re¿imie 
sanitarnym zorganizowaliœmy w plenerze w S³onecznym 
Parku w Sieprawiu.
W pikniku uczestniczyli mieszkañcy Gminy, seniorzy z 
Klubu 50+ w Sieprawiu, podopieczni Fundacji na Rzecz 
Chorych na SM im. b³. Anieli Salawy i Towarzystwa Walki z 
Kalectwem z Krakowa oraz Wspólnota Arka z Wieliczki. Dla 
uczestników przygotowaliœmy kilka atrakcji. Catering, 
s³odkoœci, które upiek³o Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich z Czechówki, grê terenow¹ oraz wystêp 
artystów „Wiolinki i Bemola”. Pogoda siê uda³a, by³o 
s³onecznie, a popo³udnie up³ynê³o w mi³ej atmosferze.

Jesieñ w Oœrodku Kultury to g³ównie zajêcia 
skierowane do dzieci i m³odzie¿y. Szczegó³ow¹ ofertê 
znajdziecie Pañstwo na naszym facebook'u. Na hali 
sportowej pojawiaj¹ siê grupy, które wynajmuj¹ obiekt na 
ró¿ne sportowe aktywnoœci. Obecnie pracujemy nad 
kolejnymi wydarzeniami, które chcemy zrealizowaæ jeszcze 
w tym roku.

/GOKiS/

Gminna Biblioteka zaprasza przedszkolaków!
taramy siê, ¿eby nasza biblioteka by³a miejscem Sprzyjaznym dla mieszkañców w ka¿dym wieku. St¹d 

próby takiego doboru ksiêgozbioru, by ciekawe pozycje 
mog³y znaleŸæ w nim osoby i starsze i m³odsze. Natomiast 
ka¿dy bibliotekarz wie, jak wa¿ne jest pozyskiwanie nowych 
czytelników, a nawet - wychowywanie kolejnych pokoleñ, 
które zawsze bêd¹ zna³y drogê do biblioteki i bêd¹ z niej 
czêsto korzystaæ.

Dlatego z radoœci¹ przyst¹piliœmy do 

 

projektu 
Instytutu Ksi¹¿ki realizowanego w ramach ogólnopolskiej 
kampanii promuj¹cej czytanie generacyjne „Ma³a ksi¹¿ka - 
wielki cz³owiek”. Ka¿de dziecko w wieku przedszkolnym 
(czyli  z roczników od 2014 do 2017), które odwiedzi nasz¹ 
bibliotekê, otrzyma w prezencie Wyprawkê Czytelnicz¹, a 
w niej: ksi¹¿kê „Pierwsze czytanki dla…” dostosowan¹ 
pod wzglêdem formy i treœci do potrzeb przedszkolaka oraz 
Kartê Ma³ego Czytelnika. Za ka¿d¹ wizytê w bibliotece, 
zakoñczon¹ wypo¿yczeniem minimum jednej ksi¹¿ki z 
ksiêgozbioru dzieciêcego, Ma³y Czytelnik otrzyma 
naklejkê, a po zebraniu dziesiêciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzaj¹cym jego czytelnicze 
zainteresowania. Oprócz dyplomu maluch otrzyma tak¿e 
drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znajd¹ coœ dla 
siebie tak¿e rodzice - przygotowana dla nich broszura 
informacyjna przypomni o korzyœciach wynikaj¹cych z 
czytania dzieciom oraz podpowie, sk¹d czerpaæ nowe 
inspiracje czytelnicze.

Mamy nadziejê, ¿e dziêki uczestnictwu w projekcie 
mali czytelnicy zrozumiej¹, ¿e czytanie nie jest nudne, a 
wypo¿yczanie ksi¹¿ek mo¿e wi¹zaæ siê z fajn¹ zabaw¹. 
Poznaj¹ nasz¹ bibliotekê i zapamiêtaj¹ j¹ jako miejsce, do 
którego trzeba wracaæ. Kto wie? Mo¿e i ich rodzice, jeœli 
dawno u nas nie byli, przypomn¹ sobie, ¿e warto siêgaæ po 
ksi¹¿kê, szukaæ w niej pocieszenia, rozrywki, informacji, 
rady?
Zw³aszcza, ¿e w tym roku dziêki dotacji z Urzêdu Gminy 
oraz z Biblioteki Narodowej uda³o siê kupiæ naprawdê du¿o 
nowoœci wydawniczych z ró¿nych dziedzin: beletrystyki, 
literatury faktu, ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, pojawi³y siê 
poradniki dotycz¹ce ró¿nych aspektów ¿ycia.

Na koniec jak zawsze - zapraszamy - nowych i 
sta³ych czytelników do odwiedzin w bibliotece. Pamiêtajcie 
tak¿e o naszej stronie internetowej:
www.  oraz 

/Hanna Pietrzak-Trzciñska/

biblioteka.siepraw.pl profilu na Facebooku: 
Biblioteka Siepraw, gdzie znajdziecie informacje o naszych 
dzia³aniach oraz nowoœciach, a tak¿e recenzje wybranych 
ksi¹¿ek.
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awsie to okreœlenie, które pewnie dla wiêkszoœci z nas Nnie jest ca³kowicie jasne i zapewne mielibyœmy 
trudnoœci w jego zdefiniowaniu. Tymczasem w czasach 
œredniowiecza i póŸniejszych by³a to czêœæ wsi nieodzowna 
do jej prawid³owego funkcjonowania. Czym zatem by³o owo 
nawsie? Wed³ug wspó³czesnej definicji nawsie to „plac 
po³o¿ony w centrum dawnej wsi. By³ otoczony zagrodami, 
czêsto mia³ kszta³t wrzecionowaty. Pierwotnie stanowi³ 
w³asnoœæ wspóln¹ wsi i s³u¿y³ wspólnym celom. Bardzo 
czêsto na nawsiu lokalizowany by³ koœció³ wraz z 
otaczaj¹cym go cmentarzem. Nawsie bywa³o tak¿e 
wykorzystywane jako ³¹ka, pastwisko, ale te¿ jako miejsce 
targów. Z czasem zanik³, zabudowywany”. Nawsie by³o 
wiêc w pewnym sensie odpowiednikiem tego, czym dla 
miasta jest rynek. By³o miejscem u¿ytkowanym przez ca³¹ 
spo³ecznoœæ, na którym koncentrowa³o siê ¿ycie danej 
spo³ecznoœci.

Zagadnienie genezy i funkcji nawsia nie zosta³o do 
dziœ w pe³ni wyjaœnione. Generalnie badacze tego 
zagadnienia przyjmuj¹, ¿e charakterystyczn¹ cech¹ nawsia 
by³a jego lokalizacja w pobli¿u wód zarówno stoj¹cych jak i 
p³yn¹cych, gdy¿ to one okreœla³y dawne osadnictwo 
wiejskie. Gdyby Siepraw w obecnym kszta³cie przenieœæ do 
czasów œredniowiecza, wielu mieszkañców mia³aby 
problem z codziennym funkcjonowaniem, a to dlatego, ¿e 
nie mieliby oni dostêpu do wody. W œredniowieczu (ale 
równie¿ w czasach zupe³nie nam bliskich) studnie 
praktycznie nie istnia³y. •ród³em dla zaopatrzenia w wodê 
by³y mniejsze lub wiêksze zbiorniki deszczówki i przede 
wszystkim powierzchniowe wody p³yn¹ce. Dlatego te¿ 
kluczow¹ spraw¹ dla mieszkañców by³a dostêpnoœæ wody. 
Tak¹ dostêpnoœæ zapewni³a wspólna w³asnoœæ jak¹ by³o 
nawsie. Dziêki niemu wszyscy mieszkañcy mieli 
zapewniony dostêp do rzeki. Mogli zatem swobodnie 
czerpaæ wodê na u¿ytek domowy, poiæ byd³o i konie, praæ 
bieliznê. Aby tak¹ dostêpnoœæ zapewniæ, nawsie musia³o 
znajdowaæ siê równie¿ w bezpoœrednim s¹siedztwie domów 
i dróg. Przyjmuje siê, ¿e tego typu nawsie by³o efektem 
przemyœlanej i œwiadomej akcji osadniczej. Nie oznacza to 
jednak, ¿e nawsia nie posiada³y najstarsze osady o 
charakterze „samorodnym”.

Wieœ jako jednostka osadnicza ulega³a w ci¹gu 
wieków ci¹g³ym przeobra¿eniom. Sk³ada³o siê na ni¹ kilka 
nieodzownych do jej funkcjonowania elementów, takich jak: 
drogi dojazdowe, zagrody, pola uprawne, pastwiska, ³¹ki i 
lasy, system drogowy i wodny. W niektórych przypadkach 
tak¿e folwark szlachecki, koœció³ i plebania, zagrody 
m³ynarzy, karczmarzy, rzemieœlników wiejskich. Czêœci¹ 
sk³adow¹ przestrzeni wiejskiej by³o równie¿ nawsie czyli 
wspólny plac wioskowy. W pocz¹tkowym okresie 
kszta³towania siê pañstwa polskiego osadnictwo wiejskie 
mia³o charakter otwarty i nieunormowany prawnie, 
dostosowywa³o siê do istniej¹cych warunków terenowych. 
Do osiedlenia siê, wykorzystywano najdogodniejsze tereny, 
w tym szczególnie po³o¿one blisko Ÿróde³ wody. W ten 
sposób powstawa³y tzw. „wsie samorodne”, które 
przybiera³y ró¿ne kszta³ty.

Zasadnicze zmiany w kszta³tach wsi dokona³y siê we 
wczesnym œredniowieczu na skutek wprowadzenia tak 
zwanego „prawa polskiego”, a póŸniej od XIII wieku tak 
zwanego „prawa niemieckiego”. Wi¹za³o siê to z 
przebudow¹ ca³ego systemu gospodarczo-spo³ecznego wsi. 
W zale¿noœci od topografii terenu rozwinê³y siê dwie 
podstawowe formy wsi: niwowa i ³anów leœnych. Uk³ad wsi 
niwowych by³ dostosowany do terenów nizinnych. Wsie 
³anów leœnych zak³adano na terenach wy¿ynnych i 
podgórskich. Wieœ ³anów leœnych, jest typow¹ wsi¹ okresu 
tak zwanej „kolonizacji na prawie niemieckim”. Wsie ³anów 
leœnych to tak¿e klasyczne osady z nawsiem. Nawsie 
wystêpuje tutaj jako organiczna czêœæ rozplanowania osady. 
Osadnictwo wygl¹da³o w ten sposób, ¿e po ogólnym 
wyznaczeniu granic wsi wytyczano w dolinie wzd³u¿ potoku 
dogodne miejsca pod zabudowania. Nastêpnie ka¿demu 
osadnikowi wyznaczano jednakowy zazwyczaj pas gruntu 
ci¹gn¹cy siê od zabudowañ w górê a¿ po granicê wsi, któr¹ 
stanowi³ zazwyczaj dzia³ wodny. £any wytyczano 
prostopadle do strumienia lub drogi, równomiernie, jeden za 
drugim, przydzielaj¹c je poszczególnym osadnikom, którzy 
stawiali na nich w³asne zagrody. Obok ka¿dego ³anu gruntu 
wytyczano wzd³u¿ drogê poln¹. Podobnie by³o z 
zabudowaniami; ka¿dy z osadników stawia³ je na pocz¹tku 
swego gruntu w pewnej odleg³oœci od potoku. Wzd³u¿ 
szeregu zabudowañ bieg³a zwykle droga wiejska. Rzecz¹ 
najistotniejsz¹ jest to, ¿e pocz¹tek wymierzonych ³anów nie 
siêga³ strumienia czy rzeki, lecz zaczyna³ siê w pewnej 
odleg³oœci od p³yn¹cej czy stoj¹cej wody. Z drugiej strony 
wody sytuacja wygl¹da³a analogicznie. W ten sposób 
zostawa³ pominiêty od podzia³u miêdzy osadników pas 
gruntu z obu stron wody. Ten wspólny pas gruntu po³o¿ony w 
centrum wsi, to w³aœnie nawsie.

Jeœli spojrzymy na wci¹¿ doskonale czytelny w 
terenie uk³ad centrum dawnego Sieprawia, z ³atwoœci¹ 
dostrze¿emy, i¿ zosta³ on wytyczony bardzo regularnie. Po 
obu stronach potoku Sieprawka, który przecina terytorium 
wsi ze wschodu na zachód, ci¹gn¹ siê w pewnym oddaleniu 
od siebie dwie niemal równoleg³e drogi. (S¹ to dzisiejsze 
ulice Œwiêtego Jana Paw³a II oraz S³owiañska). Prostopadle 
do tych dróg, na po³udnie i pó³noc biegn¹ szerokie pasy pól 
oddzielone od siebie bocznymi drogami. Pierwotnie ka¿dy z 
takich pasów ziemi stanowi³ w³asnoœæ jednego osadnika. 
Dziœ podzielone na drobniejsze dzia³ki nale¿¹ do kilku lub 
nawet kilkunastu w³aœcicieli, których domy po³o¿one s¹ nie 
tylko w s¹siedztwie g³ównej drogi, ale tak¿e niekiedy 
rozrzucone na ca³e d³ugoœci pasa gruntu. Charakterystyczne 
dla centrum dawnego Sieprawia jest to, ¿e miêdzy g³ównymi 
drogami pozosta³ pas gruntów ci¹gn¹cy siê wzd³u¿ rzeki, 
który nie zosta³ rozdzielony miêdzy poszczególnych 
osadników, ale stanowi³ w³asnoœæ wspóln¹. By³o to tak 
zwane nawsie. Nie wiemy kiedy dok³adnie mia³a miejsce 
lokacja Sieprawia, która pozostawi³a po sobie czytelny do 
dziœ uk³ad. Zapewne nast¹pi³o to w XIV, a byæ mo¿e nawet 
ju¿ w XIII wieku. Mo¿emy te¿ z du¿¹ doz¹ 
prawdopodopodobieñstwa uznaæ, ¿e lokacja ta by³a raczej 
wtórnym przeorganizowaniem istniej¹cej ju¿ wczeœniej 
osady. Ukszta³towany wtedy Siepraw by³ osad¹ konsek-

Odkrywamy nieznane karty naszej  historii
Nawsie - zapomniana cz¹stka dawnego Sieprawia
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wentnie i planowo wytyczon¹ i zorganizowan¹, w której z 
pewnoœci¹ nie by³o miejsca na ¿aden przestrzenny chaos.

W roku 1847 zosta³ sporz¹dzony tak zwany „kataster 
galicyjski”. Oprócz szczegó³owych map zawiera on tak¿e 
precyzyjne opisy dotycz¹ce powierzchni, struktury 
w³asnoœci oraz zagospodarowania poszczególnych dzia³ek. 
Z dokumentu tego dowiadujemy siê, ¿e w³asnoœci¹ Gminy 
Siepraw, oprócz dzia³ek stanowi¹cych drogi, by³ równie¿ 
zwarty kompleks gruntów po³o¿ony w samym centrum 
Sieprawia. Kompleks ten sk³ada³ siê z dwudziestu parcel 
gruntowych o ³¹cznej powierzchni 22 morgów austriackich i 
958 s¹¿ni kwadratowych wiedeñskich. W przeliczeniu na 
obecnie stosowane miary powierzchni otrzymujemy area³ 
gruntów obejmuj¹cych oko³o 13 hektarów. Ten kompleks 
gruntów nale¿¹cych do Gminy (czyli stanowi¹cych w³asnoœæ 
wspóln¹) ci¹gn¹³ siê szerokim pasem wzd³u¿ potoku 
Sieprawka. Jego wschodni¹ granicê stanowi³ skraj 
dzisiejszego stadionu sportowego, a od zachodu koñczy³ siê 
oko³o sto metrów przed potokiem Leñczówka (fot.1). Nie 
jesteœmy jednak w stanie stwierdziæ, czy nawsie 
zobrazowane na mapie katastralnej z po³owy XIX wieku 
odpowiada³o temu, które zosta³o wytyczone w 
œredniowieczu. Od tego czasu ¿y³o na tym terenie ponad 20 
pokoleñ. Nie da siê wykluczyæ, ¿e mog³y zajœæ tutaj ró¿ne 
zmiany skutkuj¹ce uszczupleniem powierzchni pierwotnego 
nawsia. Jest bardzo mo¿liwe, ¿e pierwotnie na gruntach 
wspólnych stanowi¹cych nawsie mog³y zostaæ ulokowane 
tak¿e plac targowy oraz koœció³. O tym, ¿e tereny nawsia 
by³y wy³¹czane ze wspólnego u¿ytkowania i dysponowano 
nimi na inne cele, œwiadcz¹ zachowane wypiski z ksi¹g 
protoko³ów Gminnej Rady w Sieprawiu z drugiej po³owy 
XIX i pocz¹tków XX wieku.   I tak 11 paŸdziernika 1867 
roku zezwolono Jakubowi Prociakowi (sieprawskiemu 
m³ynarzowi) na wybudowanie domu na pastwisku gminnym 
zwanym „Nawsie”. 10 grudnia 1869 roku wyra¿ono zgodê 
na sprzeda¿ spichlerza gminnego w centrum wsi na 
„Nawsiu”. Z kolei 29 marca 1906 roku zosta³a podjêta 
uchwa³a o wydzier¿awieniu pastwiska gminnego 
prywatnym u¿ytkownikom. 

Sieprawskie nawsie istnia³o jeszcze w tradycyjnej 
formie w okresie miêdzywojennym. Dowodzi tego pismo 
Urzêdu Gminnego w Sieprawiu do Okrêgowego Urzêdu 
Ziemskiego w Krakowie z dnia 19 stycznia 1922 roku. Oto 
treœæ tego dokumentu: “Odnoœnie do tamtejszego okólnika z 
dnia 30.12.1921 L1882, podpisana Zwierzchnoœæ gminna 
donosi, ¿e pastwisk pozostaj¹cych pod zarz¹dem gminnego 
Urzêdu, znajduje siê w gminie tutejszej 14 morgów, 
gospodarzy którzy korzystaj¹ z tego¿ pastwiska jest 70, 
którzy wypasaj¹ byd³a oko³o 300 sztuk, pastwisko jest lichej 
jakoœci z powodu braku poprawy.” Pismo opatrzone jest 
pieczêci¹ Gminy Siepraw przedstawiaj¹c¹ s³oñce, a podpisa³ 
je Naczelnik gminy Micha³ Dziura (fot.1). Tak wiêc w 
okresie miêdzywojennym istnia³y nadal w Sieprawiu grunty 
wspólne, u¿ytkowane w tradycyjny rolniczy sposób. Jednak 

ju¿ w tym czasie zaczê³y nastêpowaæ zmiany w sposobie 
wykorzystania tych terenów. Na tych w³aœnie gruntach 
wzniesiono Dom Ludowy, który jednak równie¿ by³ 
miejscem wykorzystywanym przez ca³¹ spo³ecznoœæ. Tak 
wiêc w pewnym sensie kontynuowa³ tradycjê wspólnego 
wykorzystywania tych terenów.

Równie¿ i dziœ w Sieprawiu ci¹gle widoczne s¹ 
relikty dawnego nawsia. Na jego terenach znajduj¹ siê dzisiaj 
dwa boiska sportowe, poczta, remiza stra¿y po¿arnej oraz 
kompleks S³oneczny Park. W ten sposób kontynuowana jest 
siêgaj¹ca œredniowiecza tradycja wspólnego u¿ytkowania 
tych terenów.

/Stanis³aw Konarski/
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Fot.1. Pismo Urzêdu Gminnego w Sieprawiu z 1922 roku w 
sprawie u¿ytkowania gruntów gminnych (ze zbiorów 
Stanis³awa Konarskiego).

O potajemnym œlubie
rzygotowuj¹c publikacjê o dzia³alnoœci Armii Krajowej Pw Dobczycach i okolicy, odby³em wiele spotkañ i 

rozmów z uczestnikami i œwiadkami zmagañ z okupantem. 
Czas sprawi³, ¿e nie ma ich ju¿ wœród ¿yj¹cych. Moi 
rozmówcy, chocia¿ mieli siwe w³osy i pochylone latami 
plecy, dobrze pamiêtali zdarzenia i prze¿ycia z lat m³odoœci 

oraz nie ukrywali swoich emocji i wzruszeñ. Z rozmów, 
oprócz wiadomoœci wa¿nych dla historii ma³ej ojczyzny, 
wynios³em te¿ pewne refleksje i przemyœlenia. Interesowa³y 
mnie równie¿ postawy ludzkie w tamtych czasach 
bohaterstwa, poœwiêcenia i wiernoœci, ale tak¿e, na szczêœcie 
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wystêpuj¹ce rzadko, postawy wrêcz przeciwstawne.
Na pytania, czy wynieœli coœ dobrego ze swojej 

przynale¿noœci i dzia³alnoœci w AK, prawie wszyscy 
odpowiadali, ¿e wielkim dobrem by³y zawarte wówczas 
wierne i dozgonne przyjaŸnie, scementowane wspólnymi 
niebezpieczeñstwami i trudami. W czasach, pe³nych 
œmiertelnych zagro¿eñ i poœwiêceñ, zawi¹zywa³y siê nie 
tylko przyjaŸnie, ale tak¿e rozbudza³y siê g³êbokie, trwa³e 
uczucia, koñcz¹ce siê ma³¿eñstwami. O jednym z nich 
wspomnia³em w numerze 4 (87) 2019 „Z Czterech Stron 
Gminy”. Abym napisa³ coœ wiêcej o potajemnym œlubie, 
znów zaproponowali mi Czytelnicy. Dlatego postaram siê o 
nim opowiedzieæ. 

12 wrzeœnia 1944 r. Celina Drozdowicz ps. 
„Rusa³ka”, mieszkanka  Dobczyc, sanitariuszka i ³¹czniczka 
AK, maj¹ca wówczas 18 lat, dochowuj¹c przysiêgi, wraz ze 
swoj¹ starsz¹ siostr¹ wyruszy³y z domu, po¿egnane przez 
mamê znakiem krzy¿a nad g³owami. Z przygotowanymi 
wczeœniej opatrunkami, na rowerach, dotar³y na miejsce 
bitwy partyzantów z Niemcami. Dzieñ po bitwie podczas 
patrolu, w potyczce z Niemcami zosta³ ciê¿ko ranny 
Franciszek Mróz ps. „¯ó³w”, licz¹cy 34 lata. Rannego, po 
udzieleniu mu pierwszej pomocy przez lekarza, wozem 
konnym przewieziono do szpitala polowego w Zakliczynie, 
a póŸniej dla bezpieczeñstwa do £yczanki, gdzie siostry 
Drozdowiczówny opiekowa³y siê chorym.

Prawdopodobnie to w Zakliczynie i w £yczance 
miêdzy Celin¹ i Franciszkiem zawi¹za³a siê niæ sympatii, 
mimo sporej ró¿nicy wieku (16 lat). Ci, którzy pamiêtali 
Celinê, z podziwem wyra¿ali siê o jej wdziêku i urodzie. Po 
zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1945 r. wielu partyzantów 
AK nie pogodzi³o siê z ustrojem, narzuconym przez 
komunistów i znów zeszli do podziemia. Wœród nich byli 
Celina Drozdowicz i Franciszek Mróz, który pod 
zmienionym pseudonimem „Bóbr” zorganizowa³ tajny 
oddzia³, zwalczaj¹cy w³adzê ludow¹. Celina zosta³a 
³¹czniczk¹ w oddziale „Bobra”. 10 listopada 1946 r., na 
skutek donosu, aresztowa³ j¹ Urz¹d Bezpieczeñstwa. Zabrali 
j¹ z lekcji w gimnazjum w Dobczycach. W areszcie 
poddawana by³a podczas przes³uchañ torturom fizycznym i 
psychicznym. Mróz unikn¹³ wtedy aresztowania i nadal 
dzia³a³ w konspiracji, tropiony usilnie przez UB i wojsko. Po 
wyjœciu z wiêzienia Celina powróci³a do Dobczyc. 

We wrzeœniu 1948 r. Celina i Franciszek wziêli 
potajemny œlub, którego okolicznoœci obros³y do dzisiaj 
legend¹. Kr¹¿¹ o nim we wspomnieniach niekiedy sprzeczne 
opowieœci. Nic dziwnego, bo wydarzenie mia³o wrêcz 
sensacyjny przebieg. Œlub odby³ siê w œcis³ej konspiracji w 
koœciele w Dziekanowicach, noc¹, przy wygaszonym 
œwietle, a pañstwo m³odzi i œwiadkowie skradali siê do 
koœcio³a pojedynczo. O œlubie syna nie wiedzia³a nawet 
matka Mroza. Œlubu udzieli³ ks. Stefan Muniak, proboszcz 
parafii w Dziekanowicach. O zdarzeniu tym ktoœ doniós³ na 
UB i ks. Muniak zosta³ aresztowany. Pisa³em o tym we 
wspomnianym wy¿ej artykule. Przypomnê, ¿e za udzielenie 
œlubu s¹d skaza³ ksiêdza na karê 7 lat pozbawienia wolnoœci i 
utratê praw publicznych na 2 lata. W wiêzieniu przesiedzia³ 
prawie 5 lat, zwolniony za dobre sprawowanie, powróci³ do 
Dziekanowic w 1955 r. 

Dziêki ¿yczliwoœci Pana Ziemowita Kalinowskiego 
z Myœlenic, znawcy tematu ¯o³nierzy Wyklêtych - 
Niez³omnych na ziemi myœlenickiej, dotar³em do 

dokumentów Instytutu Pamiêci Narodowej, dotycz¹cych ks. 
Stefana Muniaka. Ich kserokopie, które posiadam, licz¹ 
kilkadziesi¹t stron. Aby zainteresowani Czytelnicy poznali 
bli¿ej okolicznoœci potajemnego œlubu, zacytujê fragmenty 
protoko³u rozprawy g³ównej, tocz¹cej siê przed Wojskowym 
S¹dem Rejonowym w Krakowie przeciwko ks. Muniakowi. 
Podczas rozprawy ksi¹dz zezna³: 

„Niepamiêtnego mi bli¿ej dnia we wrzeœniu 1948 r. 
zg³osi³a siê do mnie narzeczona Mroza i prosi³a, abym 
udzieli³ jej œlubu z Mrozem Franciszkiem. Zapyta³em 
wówczas narzeczonej Mroza, Drozdowiczówny, czy 
zastanowi³a siê nad swoim przedsiêwziêciem, na co 
oœwiadczy³a mi, ¿e zastanowi³a siê. Ja wtedy oœwiadczy³em 
Drozdowicz, ¿e œlubu takiego udzielê im. Drozdowicz, 
bêd¹c u mnie, prosi³a mnie wówczas o udzielenie œlubu w 
tajemnicy, bez zapowiedzi, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo 
w³asne, jak i jej narzeczonego. Drozdowicz nie mówi³a mi 
wtedy, kim jest jej narzeczony.

Wtedy, kiedy Drozdowicz by³a u mnie, pyta³em j¹, 
jakie to ma byæ niebezpieczeñstwo, na co odpowiedzia³a mi, 
¿e narzeczony jej ukrywa siê. Oœwiadczy³em wówczas 
Drozdowicz, ¿e w tej sprawie muszê siê porozumieæ z 
w³adzami koœcielnymi z zapytaniem o mo¿liwoœciach 
udzielenia takiego œlubu, a o decyzji tych w³adz powiadomiê 
j¹. W powy¿szej sprawie zwraca³em siê pisemnie do Kurii 
Biskupiej w Krakowie, do kanclerza ks. Mazanka. W liœcie 
tym nie pisa³em, ¿e chodzi o udzielenie œlubu cz³owiekowi, 
który siê ukrywa, a jedynie napisa³em, ¿e narzeczeni ¿ycz¹ 
sobie, aby œlub odby³ siê bez zapowiedzi.

Na moje pismo wys³ane do Kurii Biskupiej 
otrzyma³em odpowiedŸ pisemn¹, w której ks. Mazanek 
wyrazi³ zgodê na udzielenie œlubu bez zapowiedzi. 
OdpowiedŸ Kurii Biskupiej przekaza³em Drozdowicz 
Celinie, przy czym powiedzia³em, i¿ mog¹ siê zg³osiæ, to im 
œlubu udzielê w tajemnicy . W dniu 21 wrzeœnia 1948 r. 
wieczorem zg³osili siê do mnie do koœcio³a Mróz Franciszek 
i Drozdowicz Celina oraz oko³o czterech osób, których ja nie 
zna³em i wtedy udzieli³em œlubu Mrozowi i jego 
narzeczonej. Po œlubie przyszed³ do mnie Mróz, m¹¿ 
Drozdowiczówny, i powiedzia³, ¿e dzieñ ten jest 
najszczêœliwszym w jego ¿yciu i ¿e czuje siê podniesiony na 
duchu.”

Niestety, nowo¿eñcy nied³ugo cieszyli siê 
ma³¿eñstwem. 10 paŸdziernika 1950 r., na skutek zdrady, w 
Winiarach ko³o Dobczyc Franciszek Mróz zosta³ podstêpnie 
aresztowany przez UB. Podczas jego aresztowania UB 
zabi³o dwóch m³odych cz³onków oddzia³u Mroza. Byli to: 
Tadeusz Lenart i Emil Przeciszewski. Do dzisiaj, mimo 
usilnych poszukiwañ, nie odnaleziono ich grobów. 
Wyrokiem WSR w Krakowie 12 maja 1951 r., za zamiar 
zmiany przemoc¹ ustroju i d¹¿enie do tego celu, Franciszek 
Mróz zosta³ skazany, jak wielu ¯o³nierzy Wyklêtych - 
Niez³omnych, na karê œmierci. Wyrok wykonano w 
Wiêzieniu Montelupich w Krakowie 25 czerwca 1951 r. 
Grób jego znajduje siê na Cmentarzu Rakowickim w 
Krakowie. Mia³ byæ bezimienny, lecz odnaleŸli go i 
oznaczyli przyjaciele z konspiracji. Na zakoñczenie dodam, 
¿e Franciszek Mróz nikogo nie pozbawi³ ¿ycia.

/Piotr Przêczek/
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Siepraw Tadeusz Pitala. 

 /Micha³ Baran/

5 wrzeœnia w koœciele œw. Micha³a 
Archanio³a w Sieprawiu ks. Czes³aw Sto¿ek - 
Proboszcz z Zawady, odprawi³ mszê œwiêta w 
intencji lokalnego bohatera podziemia 
antyhitlerowskiego, ¿o³nierza Armii Krajowej, 
ppor. Józefa Fija³kowskiego (ps. „Halniak”, 
„Odwet”) oraz Jego Rodziny, którzy zostali 
zamordowani przez Niemców w 1944 roku. 

Po mszy w koœciele zgromadzeni 
przeszli na cmentarz parafialny, gdzie 
pochowany jest ppor. Fija³kowski. Tam 
ods³oniêto i poœwiêcono tablicê ku pamiêci 
„Halniaka” i Jego Rodziny. W uroczystoœci 
wzi¹³ udzia³ Jan Fija³kowski, najm³odszy brat 
„Halniaka” który cudem uratowa³ siê przed 
œmierci¹ ze strony hitlerowców, cz³onkowie 
Grupy Rekonstrukcyjno -  Historycznej AK 
„Murawa”, dzia³aj¹cej przy LO w Myœleni-
cach, stra¿acy OSP Zawada, przedstawiciele 
Zwi¹zku ̄ o³nierzy Narodowych Si³ Zbrojnych. 
Sieprawian reprezentowa³ m. in. Wójt Gminy 

Z ¿ycia stowarzyszeñ 
Ratujemy zabytkow¹ kapliczkê

towarzyszenie Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej z³o¿y³o w Sdniu 13 marca 2020 roku wniosek w naborze 14/2020/6 
na realizacjê zadania: Przeprowadzenie prac konserwa-
torskich obrazów i rzeŸb  w kapliczce znajduj¹cej siê w 
Sieprawiu w ramach Przedsiêwziêcia: Zachowanie 
dziedzictwa lokalnego. Wniosek zosta³ rozpatrzony pozy-
tywnie przez Radê Lokalnej Grupy Dzia³ania Turystyczna 
Podkowa i zasta³ przes³any do dalszej aprobaty przez 
Województwo. Po ostatecznej ocenie i przyznaniu œrodków, 

Stowarzyszenie wy³oni wykonawcê, który przeprowadzi 
renowacjê bezcennych dzie³. 

/Piotr Nowak 
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej/

W Dniu Wszystkich Œwiêtych na cmentarzu 
parafialnym w Zakliczynie prowadzona bêdzie po raz 
dziesi¹ty kwesta na rzecz renowacji i zachowania dla 
przysz³ych pokoleñ wiekowych, zniszczonych przez czas 
nagrobków naszych przodków, szczególnie tych 
pochówków, których ju¿ nikt nie pamiêta.

Ze œrodków zebranych dotychczas odnowiono 18 
nagrobków na obecnym cmentarzu i kilka pomników na 
cmentarzu na Podlesiu. Z poprzednich kwest zebrano na ten 
szczytny cel 65.296,43 PLN i 139,04 Euro. Z zapowiadanej 
kwesty planowane jest przywrócenie do dawnego wygl¹du 2 
nagrobków na cmentarzu g³ównym, s¹ to miejsca wiecznego 
spoczynku: Miko³aja Chlebdy zm. 30/3 r.1897, znajduj¹cego 
siê w rzêdzie 8, po prawej stronie blisko brzozy oraz Barbary 
Baran zm. w 1939 r.- rz¹d 20, przy kaplicy za ambon¹. Na 
starym cmentarzu na Podlesiu, je¿eli zostan¹ œrodki 
wyremontowany zostanie nagrobek Katarzyny Firkowy  
zm.1913.7.11 (pisownia z zachowanej inskrypcji na p³ycie 
nagrobnej).

Jak co roku do sk³adania datków zachêcaæ bêd¹ 
kwestarze: m³odzie¿ pod piecz¹ ks. Piotra F¹frowicza, 
nowego naszego Wikariusza (przez lata czyni³ to ks. Damian 
Zaj¹c, któremu nale¿¹ siê serdeczne podziêkowania za 
mobilizowanie m³odzie¿y do uczestnictwa w naszej akcji), 
cz³onkowie: Rady Parafialnej i Stowarzyszeñ z terenu naszej 
Parafii oraz Wolontariusze, którzy nigdy nam nie odmawiaj¹ 
i w³¹czaj¹ siê w nasze dzia³ania. Patronat nad kwest¹ obj¹³ 
Proboszcz ks. Józef Stopka.

00 00Do puszek mo¿na bêdzie  sk³adaæ datki w godŸ. 8 -17 .

/Koordynator Kwesty
Wies³aw Œwiech/

X Kwesta w Zakliczynie - zapowiedŸ
Ze œrodków zebranych dotychczas odnowiono 18 nagrobków

Uczczono Halniaka
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Po d³u¿szej przerwie, spowodowanej pandemi¹, 
wznowione zosta³y rozgrywki pi³karskie w klasach 
ni¿szych. Sezon 2019/2020 zakoñczy³ siê na rundzie 
jesiennej, po której dru¿yna seniorów z Zakliczyna 
zajmowa³a wysokie, 4 miejsce w tabeli. Rundy rewan¿owej, 
wiosennej nie rozegrano. Po rozegraniu 8 meczy w obecnej 
rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 dorobek I dru¿yny to 6 
pkt zdobytych, na co sk³ada siê 2 zwyciêstwa i a¿ 6 pora¿ek, 
przy bardzo niekorzystnym stosunku bramkowym 4-18. 
Martwi¹ kibiców zakliczyñskiej dru¿yny rozmiary 
ponoszonych pora¿ek np. 4-1 z Gdovi¹. Tylko 4 gole zdobyte 
w 8 meczach równie¿ chluby nie przynosz¹. Jedyn¹ pociech¹ 
jest to, ¿e w ubieg³ych latach zespó³ powoli siê rozkrêca³, 
odrabiaj¹c straty pod koniec rundy i w rewan¿ach. Rodzi siê 
pytanie czy czeka nas jedynie walka o utrzymanie siê w 
obecnej klasie rozgrywek.

Zaplecze I dru¿yny,  juniorzy awansowali w tym 
sezonie do I ligi okrêgowej grupy myœlenicko-wielickiej. W 
dotychczas rozegranych 5 meczach z dorobkiem 7 pkt 

zajmuj¹ 5 miejsce w tabeli ( 2 zw. 1 rem. 2 por.), bramki 35-
15. Ze sk³adu zespo³u 7 zawodników gra w I dru¿ynie 
seniorów ogrywaj¹c siê po okiem swych bardziej 
doœwiadczonych kolegów.
Trampkarze w 2 meczach III ligi myœlenickiej nie zdobyli 
jeszcze punktów, strzelaj¹c 3 bramki i trac¹c ich 24.

M³odzicy graj¹cy w III lidze okrêgowej , po 4 
meczach zajmuj¹ 4 miejsce w tabeli z dorobkiem 4 pkt ( 1 zw. 
1 rem. 2 por.), bramki 7-14. W zespole tym wystêpuje 5 
dziewcz¹t, z których najstarsze s¹ z rocznika 2005.

Ogó³em do obecnych rozgrywek zg³oszonych jest 86 
zawodników - 24 seniorów, 23 juniorów, 23 trampkarzy i 16 
m³odzików.

Trzymamy kciuki za sukcesy sportowe wszystkich 
zespo³ów Jordana w nastêpnych meczach.
                                                                                                                         

/Wies³aw Œwiech/

Pi³ka no¿na w Jordanie Zakliczyn

Ju¿ po raz jedenasty Stowarzyszenie Przyjació³ 
Ziemi Sieprawskiej wraz z uczniami Szko³y Podstawowej w 
Sieprawiu, przy wsparciu Parafii  Siepraw, przeprowadzi 
kwestê na ratowanie bezpowrotnie gin¹cych nagrobków. 

W dniu 1 listopada przy dwóch wejœciach  na 
cmentarz  Parafialny bêd¹ zbierane datki do skarbon. W 
ci¹gu szeregu lat uda³o siê ju¿ uratowaæ wiele cennych 
nagrobków, dziêki hojnoœci odwiedzaj¹cych nasz cmentarz. 

Z datków  z zesz³ego roku (6256,21 z³) bêdzie 

zrekonstruowany pomnik Ksiêdza Oramusa. Zosta³a ju¿ 
zrobiona odkrywka ziemna oraz wstêpny projekt. Prosimy o 
wsparcie naszej akcji. Wielkie Bóg Zap³aæ !

/Piotr Nowak 
Przewodnicz¹cy  Stowarzyszenia 
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej/

XI Kwesta w Sieprawiu
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laczego paleoæwiczenia? Prezentowany zestaw 4 Dæwiczeñ znany ka¿demu choæby ze szko³y jest  
uniwersalny, kszta³tuje i poprawia sprawnoœæ si³ow¹ 
potrzebn¹ zarówno sportowcom, jak i wszystkim osobom 
chc¹cym zachowaæ lub wzmocniæ swoj¹ kondycjê fizyczn¹. 
Nasi dalecy przodkowie przed wieloma tysi¹cami lat 
stosowali te æwiczenia w sposób naturalny jako czêœæ 
aktywnoœci codziennej. Od sprawnoœci fizycznej zale¿a³o 
¿ycie i prze¿ycie ka¿dego kolejnego dnia. To czy byli zdolni 
do szybkiego poderwania siê do biegu goni¹c zwierzynê lub 
uciekaj¹c przed ni¹, do wspiêcia siê na drzewo lub ska³ê, 
decydowa³o o ¿yciu lub œmierci. St¹d æwiczenia, które w 
wielu publikacjach dotycz¹cych treningu si³owego 
nazywane s¹ "bazowymi", ja pozwoli³em sobie nazwaæ 
"paleo-æwiczeniami".

Mam nadziejê, ¿e zachêcê Pañstwa do systematycz-
nych treningów, bo choæ zagro¿enie, ¿e bêdziemy musieli 
uciekaæ przed dzik¹ zwierzyn¹ nie jest obecnie zbyt wielkie, 
to jednak nabyta kondycja fizyczna przyda siê, aby stawiæ 
czo³a dzisiejszym wyzwaniom cywilizacyjnym. 

2
Do treningu potrzebujemy 2m  powierzchni w 

2
mieszkaniu. Idealnie by³oby gdyby te 2m  znajdowa³y siê w 
sta³ym miejscu nie koliduj¹cym z potrzebami innych 
domowników. Potrzebna bêdzie nam mata (gumowa lub 
piankowa) oraz dr¹¿ek sta³y lub rozporowy.
Pora dnia o jakiej przeprowadzamy trening powinna byæ w 
miarê mo¿liwoœci sta³a. Jest to bardzo istotne ze wzglêdu na 
specyficzn¹ cechê mózgu, który po pewnym czasie dostraja 
swoj¹ aktywnoœæ do powtarzaj¹cych siê godzin treningu. 
Pamiêtajmy, ¿e trening si³owy to nie tylko praca miêœni, ale i 
mózgu, a wraz z nim ca³ego systemu nerwowego.

Trenujemy 3 razy w tygodniu w taki sposób, aby dni 
treningu nie nastêpowa³y bezpoœrednio po sobie i by³y 
oddzielone dniami odpoczynku lub innej ni¿ si³owa 
aktywnoœci fizycznej (np. bieganie, rower, wycieczka).

Miêœnie rosn¹ i nabieraj¹ sprawnoœci w dniach 
odpoczynku po treningu, a nie w dniach treningowych! To 
bardzo wa¿na informacja dla niecierpliwych, którzy czêsto 
po latach bezruchu chcieliby „teraz i natychmiast" widzieæ 
efekty æwiczeñ.

Trening sk³ada siê z okreœlonej liczby serii, a seria sk³ada siê 
z okreœlonej liczby powtórzeñ.
Przyk³ad:
Æwiczeniem jest podci¹gniêcie siê na dr¹¿ku
Wykonujemy pierwsz¹ seriê w ramach której podci¹gamy 
siê bez przerw 5 razy. Nastêpnie odpoczywamy 1 minutê i 
wykonujemy drug¹ seriê, podczas której znowu poci¹gamy 
siê 5 razy. Nastêpuje 1 minuta odpoczynku, po którym 
rozpoczynamy trzeci¹ seriê jeszcze raz powtarzaj¹c 
podci¹gniêcia na dr¹¿ku 5 razy.
Podsumowanie: 
Wykonaliœmy 1 æwiczenie, 3 serie, 15 powtórzeñ (lub 3 serie 
po 5 powtórzeñ).
Przerwy pomiêdzy seriami, zwane interwa³ami odpoczynko-
wymi, s¹ bardzo istotne dla ustabilizowania oddechu i pracy 
serca. Ich ustalenie jest spraw¹ indywidualn¹ ka¿dego 

æwicz¹cego i zale¿y od stopnia wytrenowania, aktualnej 
kondycji fizycznej i stanu zdrowia. Pocz¹tkuj¹cy powinni 
odpoczywaæ miêdzy seriami d³u¿ej, do momentu 
ustabilizowania oddechu, niekiedy nawet 2 minuty. 

Intensywnoœæ treningu jest pojêciem œciœle zwi¹za-
nym z iloœci¹ serii i wykonywanymi w ramach serii 
powtórzeniami. Pocz¹tkuj¹cym zalecam wykonywanie 3 
serii w ramach tego samego treningu. Iloœæ powtórzeñ 
dobieramy tak, aby nie by³a to maksymalny wysi³ek, ale by w 
„rezerwie" pozosta³o jedno lub dwa powtórzenia. Zalecenia 
te nie obowi¹zuj¹ dla osób d³u¿ej trenuj¹cych.

Æwiczenie I

Podci¹ganie obur¹cz na dr¹¿ku

Dr¹¿ek mocujemy tak, aby mo¿na by³o do niego 
siêgn¹æ bez doskoku. Dr¹¿ek chwytamy obur¹cz podchwy-
tem na szerokoœæ barków (kciuki na zewn¹trz), przecho-
dzimy do zwisu z lekko podkurczonymi nogami. Podci¹ga-
my siê tak, aby dr¹¿ek znajdowa³ siê na wysokoœci brody i 
³agodnie opuszczamy do pozycji wyjœciowej. Ca³y czas 
utrzymujemy napiêcie miêœni ramion, nie prostuj¹c ich 
ca³kowicie w dolnej pozycji.

Æwiczenie jest niezast¹pione jeœli chcemy 
dysponowaæ tzw. „si³¹ funkcjonaln¹", kszta³tuje si³ê ramion, 
barków i górnych czêœci miêœni klatki piersiowej. Znane i 
stosowane we wszystkich armiach œwiata.

Æwiczenie wykonywane nachwytem (chwyt „ptasi", 
kciuki do œrodka) jest trudniejsze lecz dodatkowo wspaniale 
wzmacnia i modeluje miêsieñ najszerszy grzbietu tzw. 
„trójk¹t" pleców.

Wariant ³agodniejszy dla osób z delikatnymi d³oñmi 
i nadgarstkami, polecany te¿ dla p³ci piêknej, polega na 
wykonywaniu podci¹gniêcia z pozycji stoj¹cej bez zwisu na 
rêkach. Na pocz¹tek wystarczy sama próba podci¹gniêcia siê 
i napiêcia miêœni. Podci¹gniêcie mo¿e te¿ byæ wykonane z 
lekkiego podskoku. Po kilku lub kilkunastu próbach 
wykonasz to æwiczenie wzorowo bez odbicia i podskoku 
podci¹gaj¹c siê samymi ramionami.

Æwiczenie II

Pompki

Æwiczenie wykonujemy na macie, która daje lepszy 
komfort i stabilnoœæ d³oniom. Z pozycji le¿¹cej przodem 
wypychamy cia³o si³¹ ramion do ich wyprostu. Powoli 
opadamy a¿ do momentu zetkniêcia siê klatki piersiowej z 
mat¹. Ca³y czas tu³ów i nogi w jednej linii. Wersja 
³agodniejsza polega na u¿yciu kolan, a nie stóp, jako 
podparcia. Mo¿na te¿ u¿yæ parapetu, sto³u lub krawêdzi 
wanny jako oparcia dla d³oni.

Æwiczenie wzmacnia wiele grup miêœniowych, 
przede wszystkim jednak miêœnie klatki piersiowej, barków i 
miêsieñ trójg³owy ramienia (z racji swojego klinowatego 
kszta³tu zwany "sier¿antem"). Poza tym miêœnie brzucha i 

Œwiat wokó³ nas
Paleotrening, paleoæwiczenia na czas pandemii i nie tylko
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W niedzielê 30 sierpnia 2020 w starym koœciele 
w Sieprawiu odby³ siê koncert charytatywny na rzecz 
dzieci z powik³aniami poszczepiennymi oraz z 
chorobami onkologicznymi.

Podczas okaza³ej i bardzo profesjonalnie 
przygotowanej imprezy zbierano fundusze na rzecz 

Antosia z Warszawy, który choruje na gruŸlicê oraz 
Tobiasza z £yczanki, cierpi¹cego na komplikacje 
poszczepienne. 

W koncercie wziêli udzia³ znani i cenieni nie 
tylko w Polsce, ale i na œwiecie artyœci: sopranistka El¿-
bieta Towarnicka, œpiewaczka Miranda Go³êbiowska-

Koncert charytatywny „Prze³amaæ strach”

grzbietu, ale tylko wtedy gdy cia³o podczas æwiczenia 
utrzymywane jest w jednej linii bez za³amania w biodrach. 
Znanych jest wiele wariantów tego æwiczenia ze wzglêdu na 
jego silne oddzia³ywanie na miêsieñ piersiowy wiêkszy. 
Miêsieñ ten ma specyficzny wachlarzowaty kszta³t i 
przyroœniêty jest do czêœci ¿ebrowej mostka do obojczyka i 
do koœci ramiennej. W zale¿noœci od u³o¿enia d³oni i ramion 
podczas æwiczenia aktywuje ró¿ne partie tego miêœnia.

Æwiczenie III 

Sk³ony tu³owia z le¿enia na plecach

Z pozycji wyjœciowej le¿enia na plecach z ugiêtymi 
w kolanach nogami wykonujemy sk³on w kierunku kolan. 
Ruch zaczynamy od przyci¹gniêcia brody w stronê klatki 
piersiowej, a nastêpnie wydychaj¹c powietrze p³ynnie 
sk³aniamy tu³ów w stronê kolan. Æwiczenie wykonujemy 
p³ynnie, niezbyt szybko powracaj¹c do pozycji le¿enia na 
plecach. Uwaga! Æwiczenie wykonywane bez przyci¹gniê-
cia brody do klatki piersiowej zwiêksza wygiêcie krêgos³upa 
w czêœci lêdŸwiowej i prowadzi do kontuzji (lordoza 
lêdŸwiowa). Wa¿na jest synchronizacja oddechu z ruchami 
cia³a. Wydech wykonujemy podczas sk³onu, wdech przy 
powrocie do pozycji wyjœciowej.

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e ju¿ sama próba wykonania 
æwiczenia polegaj¹ca na spiêciu miêœni brzucha i 
przyci¹gniêcia brody do mostka jest wartoœciowa i 
skuteczna. Uwaga ta skierowana jest do osób maj¹cych 
pocz¹tkowe trudnoœci z wykonywaniem æwiczenia 
prawid³owo. 
Klasyczne æwiczenie wzmacniaj¹ce miêœnie brzucha jest, 
pomimo popularnoœci, bardzo czêsto wykonywane 
nieprawid³owo przez co nie pomaga, ale szkodzi kondycji i 
jest przyczyn¹ dysfunkcji i bólu krêgos³upa. Wykonywane 
wg wczeœniejszych zaleceñ bêdzie bezpieczne i poprawi 
Wam sylwetkê.

Miêœniem najciê¿ej pracuj¹cym jest miêsieñ prosty 
brzucha (zwany potocznie "kaloryferem"). Jeœli podczas 
sk³onu bêdziemy obracali cia³o kieruj¹c bark do 
przeciwstawnego kolana aktywujemy miêœnie skoœne 
brzucha. Polecam ten wariant.

Æwiczenie IV

Przysiady

Pozycja wyjœciowa: stoimy rozstawiaj¹c stopy na szerokoœæ 
ok. 2 stóp, tzw. pozycja wartownika. Wykonujemy przysiad 
niepe³ny, k¹t pomiêdzy udami a podudziami powinien 

o
wynosiæ ok 45 . Wykonywanie przysiadu w takim zakresie 
ruchu jest bezpieczne dla kolan, szczególnie dla osób z 
nadwag¹. Synchronizujemy oddech z wykonywanym 

ruchem, wyprost wdech, przysiad wydech.
Istnieje wersja tego æwiczenia polegaj¹ca na 

wstawaniu i siadaniu na ³aweczkê, krzes³o lub taboret o 
ró¿nej wysokoœci. Æwiczenie wykonujemy p³ynnie i 
rytmicznie. Æwiczenie obci¹¿a przede wszystkim miêœnie 
uda popularnie zwane "czwórkami". Wykonywane dok³ad-
nie i wolno, z wyprostowanym tu³owiem wzmacnia równie¿ 
miêœnie pleców i brzucha. Æwiczenie jest ³atwiejsze, gdy pod 
piêty pod³o¿ymy niewielk¹ podk³adkê.

Przedstawiony zestaw prostych, popularnych 
æwiczeñ si³owych znanych ze szko³y, pozwoli Wam 
znacz¹co poprawiæ lub utrzymaæ kondycjê, nie tylko w 
czasach pandemii. Nie oczekujcie jednak rezultatów „tu i 
zaraz". Pierwsze odczuwalne i widoczne efekty pojawi¹ siê 
po oko³o 3 miesi¹cach.

B¹dŸcie systematyczni i dok³adni w treningach. 
Prezentowany zestaw mo¿e byæ elementem sta³ego treningu 
bez wzglêdu na wiek, ale pod warunkiem braku 
przeciwskazañ zdrowotnych.

Na koniec uwaga bardzo istotna ze wzglêdu na 
ochronê Waszego zdrowia. Nigdy pod ¿adnym pozorem nie 
trenujcie na tzw. bezdechu. Pierwsze treningi poœwiêæcie na 
dok³adne wykonywanie æwiczenia i zgranie oddechu z 
wykonywanymi ruchami cia³a i koñczyn. Æwiczenie na 
bezdechu prowadzi do powa¿nych zaburzeñ uk³adu 
sercowo-oddechowego.

¯yczê wspania³ych treningów i wiele satysfakcji z 
osi¹gniêtych rezultatów. Trenuj bezpiecznie i rozs¹dnie.

/Andrzej Szuperski/



25

podoba, czy nie - oprócz nas na naszej dzia³ce mieszka ca³a 
masa przeró¿nych stworzeñ i roœlin. Co wiêcej, 
prawdopodobnie na d³ugo przed naszym tutaj przybyciem 
„nasz” teren by³ ju¿ zamieszka³y i podzielony - mniej lub 
bardziej zgodnie - przez ¿yj¹ce tu drzewa, pokrzywy, 
mniszek lekarski, krety, œlimaki, ptaki, dziki czy mszyce. 
Czêsto o tym zapominamy - i myœlimy, ¿e tylko my, ludzie, w 
naszym ogrodzie jesteœmy u siebie. Dzielimy roœliny i 
zwierzêta wokó³ nas na te, które s¹ po¿yteczne i w zwi¹zku z 
tym s¹ mile widziane - oraz na szkodniki, które w najlepszym 
razie s¹ nieproszonymi goœæmi, w najgorszym - zostaj¹ 
potraktowane chemiczn¹ trucizn¹ albo innego rodzaju 
broni¹. Pewnie, ¿e wygodniej i ³adniej ¿yje siê bez mszyc na 
ró¿ach - ale pamiêtajmy, ¿e likwiduj¹c mszyce w sposób 
sztuczny, przyczyniamy siê do niszczenia bio¿norodnoœci. 
W sytuacji ekstremalnej taka postawa prowadzi do 
katastrofy: znanym na c¹³y œwiat przypadkiem têpienia 
bioró¿norodnoœci by³a s³ynna akcja walki z czterema 
plagami (chodzi³o o szczury, wróble, komary i muchy) w 
latach 50. w Chinach. PóŸniejsze, straszne skutki tej decyzji 
odbi³y siê bolesnym piêtnem na wielu pokoleniach 
mieszkañców Chin. 

Dla mnie bioró¿norodnoœæ oznacza przede 
wszystkim dzielenie siê przestrzeni¹, któr¹ zajmujemy ja i 
moja rodzina z innymi jej mieszkañcami. Na tyle, na ile jest 
to mo¿liwe - bo oczywiœcie nie propagujê tutaj dzielenia 
domu ze szczurami czy kunami. Ale jakoœ trudno mi 
uwierzyæ, ¿e znany biblijny cytat o czynieniu sobie Ziemi 
poddanej mo¿e w praktyce oznaczaæ betonowanie kostk¹ 
brukow¹ jak najwiêkszych przestrzeni wokó³ domu (bo 
wygodnie), spryskiwanie herbicydami ka¿dego chwasta 
(¿eby kostka ³adnie wygl¹da³a), posypywanie trucizn¹ 
œlimaków (bo zjad³y nam funkie) oraz zabijanie kreta ³opat¹ 
(bo ryje nam trawnik). Chyba jednak nie o to w tym 
wszystkim chodzi, ¿eby tylko nam siê ¿y³o wygodnie i 
przyjemnie.

statnio sporo siê mówi i s³yszy na temat bioró¿no-Orodnoœci: niektórzy twierdz¹, ¿e to coœ, co trzeba 
pielêgnowaæ i chroniæ; niektórzy z kolei uwa¿aj¹ ochronê 
bioró¿norodnoœci za wymys³ ekologów broni¹cych 
„ptaszków i motylków”. 

Czym tak naprawdê jest to zjawisko? Wed³ug 
definicji (cytujê za ekologia.pl) bioró¿norodnoœæ to 
ró¿norodnoœæ biologiczna, która dotyczy ¿ycia na wszelkich 
poziomach. W kontekœcie œrodowiska naturalnego i jego 
ochrony najczêœciej mowa jest o bioró¿norodnoœci 
gatunkowej, która dotyczy  ró¿norodnoœci gatunków roœlin, 
zwierz¹t i mikroorganizmów wystêpuj¹cych na Ziemi. Im 
jest ona wiêksza, tym stabilniejsze jest œrodowisko. Czyli w 
du¿ym skrócie - im wiêksza bioró¿norodnoœæ - tym lepiej dla 
nas wszystkich. Tym zdrowsze jest nasze otoczenie.

Na co dzieñ raczej nie zaprz¹tamy sobie g³ów 
bioró¿norodnoœci¹. O kwestiach ochrony œrodowiska czêsto 
myœlimy jako o sprawach dla rz¹dz¹cych, dla ministerstw i 
ustawodawców; wa¿ne decyzje nie zapadaj¹ przecie¿ na tak 
niskim szczeblu, jak nasz w³asny, domowy - takie sprawy 
lepiej zostawiæ specjalistom. Nic bardziej mylego - 
przynajmniej w przypadku bioró¿norodnoœci. Nie jest ona 
bowiem czymœ, co w cudowny sposób pojawi siê po 
podpisaniu odpowiedniej ustawy albo po apelu kogoœ 
wa¿nego. Bioró¿norodnoœæ jest czymœ, na co mamy istotny 
wp³yw i co sami wspó³tworzymy. Jak? 

Lubiê patrzeæ na zagadnienie ró¿norodnoœci 
biologicznej i nasz¹ w nim rolê w taki sposób: nasz ogród i 
nasze otoczenie s¹ nie tylko nasz¹ w³asnoœci¹. Nawet jeœli 
mamy odpowiedni akt notarialny - jest to terytorialny akt 
w³asnoœci, który podpisujemy miêdzy „swoimi”, czyli 
miêdzy ludŸmi. Podobnie na „w³asnoœæ” jakiegoœ terytorim 
umawiaj¹ siê ze sob¹ zwierzêta, a pewnie i niektóre roœliny. 
Nasza dzia³ka, nasze terytorium, jest zapewne tak¿e 
terytorium jakiegoœ kreta, nornicy, sikorek. Czy nam siê to 

Ta trudna bioró¿norodnoœæ

„Widok Na Nas” jest projektem realizowanym 
przez, powsta³¹ z inicjatywy mieszkañców naszej gminy, 
grupê Sieprawskie Horyzonty. Za³o¿eniem projektu jest 
stworzenie dwóch filmów dokumentalno-reporta¿owych, 
obrazuj¹cych spo³eczne nastroje wywo³ane pandemi¹ 
COVID-19. Filmy bêd¹ noœnikiem informacji na temat tego, 
w jaki sposób w tym czasie zmienia³ siê otaczaj¹cy nas œwiat. 
Tematy te zwi¹zane s¹ z codziennoœci¹, nasz¹ aktywnoœci¹ 
sportow¹, dzia³alnoœci¹ kulturaln¹, sfer¹ duchow¹, prac¹, 
nauk¹ i wiêzami rodzinnymi. W materia³ach filmowych 
znajd¹ siê rozmowy z zaproszonymi przez grupê Siepraw-

skie Horyzonty aktywnymi liderami spo³ecznoœci lokalnej. 
Grupa inicjatywna w celu komunikacji z odbiorcami oraz na 
potrzeby promocji przedsiêwziêcia wykorzystuje media 
spo³ecznoœciowe i ogólnodostêpne platformy typu YouTube. 
Publikacja filmów planowana jest na listopad bie¿¹cego 
roku.

Projekt dofinansowano ze œrodków programu 
„Dzia³aj Lokalnie” Polsko-Amerykañskiej Fundacji 
Wolnoœci realizowanego przez Akademiê Rozwoju 
Filantropii w Polsce, Fundacjê Sztuki, Przygody i 
Przyjemnoœci ARTS  oraz Gminê Siepraw. 

/Sieprawskie Horyzonty/

WIDOK NA NAS

Exner, jazzman Marek Ba³ata, aktor i piosenkarz Ivan 
Komarenko. Poza tym wyst¹pili: Dominika Dominiak, 
Wassim Ibrahim, Chór w Kontakcie oraz Zespó³ Ani1.

Organizatorami  koncertu byli: Fundacja Dar 
Jonasza, Kasia Kasia i Katarzyna Lason.

/Redakcja/
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darza siê, ¿e czasem znajdujemy martwe ptaki przy Zœcianach, czy te¿ na balkonach naszych domów. 
Zastanawiamy siê co siê sta³o, ¿e zdrowo wygl¹daj¹cy ptak 
nagle skona³. Nie widaæ na nim œladów choroby, czy zêbów 
kota, a jednak ptak z jakichœ wzglêdów dokona³ ¿ywota. 
Czasem mo¿na dostrzec stró¿kê krwi s¹cz¹c¹ siê z k¹cików 
dzioba.  Takie ptaki s¹ najczêœciej ofiar¹ naszych domów, a 
konkretnie wystêpuj¹cych w nich przeszkleñ - szyb w 
oknach i drzwiach. 

Ptak lec¹c z du¿¹ prêdkoœci¹ widzi czêsto w szybie 
odbicie krajobrazu, który ma za sob¹, nie umie oceniæ, ¿e to 
tylko z³udzenie i uderza z du¿¹ si³¹ - gin¹c na miejscu, 
ewentualnie silnie siê rani¹c. Co mo¿emy zrobiæ je¿eli ptak 
prze¿y³ zderzenie? Ptak  po  kolizji  z  szyb¹ jest  zwykle 
mocno oszo³omiony, a co za tym idzie zupe³nie bezbronny. 
Stan ten trwaæ mo¿e nawet kilka  godzin.  W  tym  czasie  
ptak  staje siê najczêœciej ³atw¹ ofiar¹ drapie¿ników, takich 
jak koty, czy kuny. Aby  do  tego  nie  dopuœciæ nale¿y 
zaopiekowaæ siê ofiar¹ kolizji. 

Ptak mo¿e doznaæ urazu skrzyde³ i ³apek 
(nienaturalnie odchylone skrzyd³a lub ³apki). Nie  próbuj 
samodzielnie  usztywniaæ z³amañ,  bo  zamiast  pomóc  
mo¿esz pog³êbiæ uraz!  Delikatnie umieœæ  ptaka w  pude³ku. 
Nie dopuœæ do  jego wych³odzenia i zanieœ do weterynarza. 
Je¿eli wystêpuje: krwawienie - zatamuj  krwotok przy  
u¿yciu  gazików ja³owych.  Jeœli  nie  masz  gazików 
wykorzystaj czyste chusteczki higieniczne.  Nie  dopuœæ do  
jego wych³odzenia i zanieœ do weterynarza.

Przy udzielaniu pomocy ptakowi zadbaj o swoje  
bezpieczeñstwo. O czym nale¿y pamiêtaæ? O rêkawiczkach - 
ochroni¹ przed ewentualnym dziobniêciem (wa¿ne w 
przypadku dziêcio³ów, grubodziobów, ale i sikorki potrafi¹ 
„skubn¹æ” w palec). Ka¿de dzikie zwierzê jest potencjalnym 
nosicielem chorób dlatego pamiêtaj o dok³adnym umyciu r¹k 
po bezpoœrednim kontakcie z ptakiem.

Je¿eli ptak jest tylko oszo³omiony, bo uderzy³ w 
szybê lekko, wystarczy jak posiedzi w pude³ku jakiœ czas. Po 

miniêciu szoku jest w stanie odfrun¹æ i dalej normalnie 
funkcjonowaæ. 

Jednak najwa¿niejsz¹ rzecz¹, któr¹ mo¿emy zrobiæ 
po kolizji ptaka z szyb¹, to zabezpieczenie  szklanych 
powierzchni, pod którymi spotykamy ofiary kolizji. Mo¿na 
to ³atwo zrobiæ wyklejaj¹c taœm¹ pionowe pasy na oknach 
lub specjalne, bia³e kropki co 10 cm. Wygl¹da to estetycznie, 
nie zas³ania widoku, a jest bardzo skuteczne w 
zabezpieczaniu ptaków przed zderzeniem. 

Je¿eli to jest przystanek komunikacji publicznej  lub 
ekran akustyczny mo¿emy zg³osiæ przypadki zabijania siê 
ptaków do zarz¹dcy drogi lub wpisaæ to miejsce do rejestru 
prowadzonego przez Fundacjê Szklane Pu³apki 
http://szklanepulapki.pl/ Tam te¿ mo¿emy zamówiæ 
profesjonalne zabezpieczenie naszych okien (naklejanie 
sylwetek ptaków szponiastych na szyby jest nieskuteczn¹ 
metod¹).
W artykule skorzysta³em z informacji umieszczonych na 
http://szklanepulapki.pl/

/Micha³ Baran/

Szklane pu³apki

Zabezpieczone okno i drzwi w domu . Fot. Szklanepulapki.pl

dmuchawca to po¿ywienie wielu ptaków (ich nasionami 
regularnie po¿ywiaj¹ siê u mnie dzwoñce i makol¹gwy), a 
kwitn¹ce koniczyny to wabik dla pszczó³;
- zostawmy - w miarê mo¿liwoœci - jakieœ samosiejki na 
swoim terenie; nada to naszemu otoczeniu naturalny 
charakter, a przy okazji - oszczêdzimy na kupnie drzew czy 
krzewów;
- nie betonujmy zbytnio przestrzeni wokó³ domu: brukowa 
kostka mo¿e i jest wygodna, ale nie przepuszcza wody (przez 
co szybko „ucieka” ona z pod³o¿a). Z kolei latem taki 
betonowy plac zmienia siê w rozgrzan¹ patelniê;
- zrezygnujmy ze stosowania herbicydów zawieraj¹cych 
rakotwórczy glifosat - ju¿ dziœ czêœæ krajów UE wycofuje 
takie preparaty z obiegu, zapewne nied³ugo to samo stanie siê 
w Polsce; jeœli naprawdê nie mo¿emy znieœæ widoku 
chwastów - zawsze zostaje nam metoda przodków, czyli 
plewienie;
- zrezygnujmy z uprawy roœlin, o których wiemy, ¿e s¹ 
lubiane przez mszyce czy choroby grzybowe; w ten sposób 
nie bêdzie nas kusi³o, ¿eby siêgaæ po chemiczne œrodki 
ochrony roœlin.

/Patrycja Langer/

Wiêkszoœæ z nas, mieszkañców gminy Siepraw, ma 
to szczêœcie i przywilej, ¿e mo¿e cieszyæ siê choæ niewielkim 
skrawkiem ziemi, kawa³kiem œwiata, który mo¿emy 
kszta³towaæ wed³ug w³asnych gustów, mo¿liwoœci i 
przekonañ. Korzystajmy z tego prawa m¹drze i pozwólmy, 
aby w naszych ogrodach jak najwiêcej stworzeñ czu³o siê u 
siebie. Jak to zrobiæ? Oto kilka prostych rad: 
- nie koœmy za czêsto trawników i nie pozbywajmy siê z nich 
roœlin, które nie s¹ traw¹: mniszki lekarskie w stadium 
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Po¿egnanie ks. Damiana         str. 10
(Ks. Daman Zaj¹c - fotografia pochodzi z profilu Fb 

Grupy Apostolskiej Zakliczyn

Projekt “Czytam z klas¹”
 str.12

Aktywnie w czasie pandemii       str. 16
Aktywna sobota

Aktywnie w czasie pandemii       str. 16 
Piknik “Siepraw bez barier”

Bezpieczny Zakliczyn
 str. 15

Akcja “Ca³a Polska czyta dzieciom “ w Przedszkolu w 
Zakliczynie       str. 13

Dzieñ Przedszkolaka
 str.  13

Zdrowo i owocowo
 str. 13
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