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Egzemplarz bezp³atny

Ksi¹dz Wiktor Tarczyñski 24 maja 2021 r. w Sanktuarium B³ogos³awionej Anieli Salawy odprawi³ mszê
œwiêt¹ prymicyjn¹ udzielaj¹c B³ogos³awieñstwa Prymicyjnego, w koœciele parafialnym g³osi³ swe pierwsze
kazania. ¯yczymy ks. Wiktorowi wielu ³ask bo¿ych w pos³udze kap³añskiej, w misji Towarzystwa Ducha
Œwiêtego, w niesieniu Bo¿ej Mi³oœci, niezachwianej Wiary i Nadziei.

Naucz siê dziwiæ
Naucz siê dziwiæ w koœciele,
¿e Hostia Najœwiêtsza tak ma³a,
¿e w d³onie by j¹ schowa³a
najni¿sza dziewczynka w bieli,
a rzesza przed ni¹ upada,
rozp³acze siê, spowiada¿e ch³opcy z jêzykami czarnymi od jagód-

na z³oœæ babciom wlatuj¹ pó³nagow koœcio³a drzwiach uchylonych
milkn¹ jak gawrony,
bo ich koœció³ zadziwia powag¹
I pomyœl - jakie to dziwne,
¿e Bóg mia³ lata dziecinne,
matkê, osio³ka, Betlejem
Tyle tajemnic, dogmatów,

Judaszów, mêczennic, kwiatów
i nowe wci¹¿ nawrócenia
¯e mo¿na nie mówi¹c pacierzy
po prostu w Niego uwierzyæ
z tego wielkiego zdziwienia
ks. Jan Twardowski
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Wieœci gminne…
Informacja o bie¿¹cej pracy Rady Gminy

W

okresie wiosennym radni gminy Siepraw spotykali
siê na dwóch sesjach i dwukrotnie odbyli posiedzenie
wspólnych komisji Rady Gminy, niestety, nadal w formie
ON-LINE. Obecnie kiedy widoczne s¹ symptomy
wyhamowywania pandemii i coraz wiêksza liczba
mieszkañców gminy przyjê³a lub jest w trakcie szczepieñ
daje siê zauwa¿yæ pozytywny wp³yw tych zjawisk na jakoœæ
¿ycia w gminie. Niestety, nadal pomimo znoszenia pewnych
ograniczeñ i poprawy zdrowotnej w kraju, groŸba zaka¿enia i
zachorowania wci¹¿ jest realna dlatego b¹dŸmy ostro¿ni i
zdyscyplinowani.
24 marca 2021 roku odby³a siê XXIII Sesja Rady
Gminy Siepraw, na której radni podjêli bardzo wa¿ne
uchwa³y niezbêdne do realizacji zamierzonych przedsiêwziêæ. Bior¹c pod uwagê okresow¹ zapaœæ w bran¿y
gastronomicznej podjêta zosta³a uchwa³a o zwolnieniu z
op³aty za koncesjê alkoholow¹ w 2021 roku punktów
gastronomicznych w naszej gminie. Jak co roku rada
uchwali³a program opieki nad zwierzêtami bezdomnymi
przeznaczaj¹c na ten cel w 2021 roku kwotê 20 tys. z³otych.
Wydatki bud¿etu zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu
wspierania rodziny s¹ dotowane i zajmuj¹ w bud¿ecie drugie
miejsce po oœwiacie, nale¿y je bardzo racjonalnie rozdysponowaæ, co by³o dok³adnie uwidocznione w sprawozdaniu za
rok 2020 - uchwa³a o przyjêciu zosta³a zaakceptowana
jednog³oœnie. Podjêta uchwa³a w sprawie zawarcia umowy z
gmin¹ Wieliczka o udzieleniu pomocy finansowej w 2021
roku do kwoty 150 tys. z³otych pozwoli na realizacjê zadania
publicznego dotycz¹cego przebudowy drogi na granicy
£yczanki i Byszyc. Rada przyjê³a uchwa³ê w sprawie
niewielkiej zmiany uchwa³y bud¿etowej na rok 2021, co
pozwoli na realizacjê wykonania nowych odcinków
kanalizacji (dotacja zostanie wyp³acona w przysz³ym roku),
a wiêc inwestycja bêdzie finansowana z bud¿etu gminy.
Podjêta uchwa³a umo¿liwi tak¿e budowê boisk sportowych
w £yczance i Czechówce.
XXIV Sesja Rady Gminy Siepraw obradowa³a 28
kwietnia 2021 roku. W zwi¹zku z koniecznoœci¹ m.in.
poszerzenia terenów do objêcia zmian¹ punktow¹
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Siepraw podjêta zosta³a uchwa³a zmieniaj¹ca
uchwa³ê o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia punktowej zmiany
tego planu. Uchwa³¹ rady ustalona zosta³a wysokoœæ dop³aty
do taryfy dla odbiorców us³ug kanalizacyjnych na terenie
naszej gminy. Kolejne uchwa³y dotyczy³y wyra¿enia zgody

na zawarcie z Powiatem Myœlenickim umowy na dofinansowanie w roku 2021 do kwoty 200 tys. z³otych przebudowy
drogi powiatowej Czechówka-Byszyce oraz udzielenie
pomocy finansowej w 2021 roku do kwoty 120 tys. z³otych
na realizacjê przebudowy drogi powiatowej przy ul.
Kawêciny (wykonanie chodnika z kostki brukowej). Wobec
ci¹gle wystêpuj¹cych problemów zwi¹zanych z
alkoholizmem i skrajnymi przypadkami narkomanii na
terenie naszej gminy radni przyjêli uchwa³ê dotycz¹c¹
preliminarza wydatków na te cele w kwotach: profilaktyka
alkoholowa 207 tys. 619 z³, profilaktyka narkotykowa 1000
z³. Na tej sesji uchwalona zosta³a niewielka korekta uchwa³y
bud¿etowej na rok 2021 dotycz¹ca zwiêkszenia dochodów
na œcie¿ki rowerowe oraz wydatków na bie¿¹ce utrzymanie
dróg.
Up³ynê³o kilka miesiêcy bie¿¹cego roku, w którym
samorz¹dy nadal borykaj¹ siê z powa¿nym kryzysem.
Kryzys finansów samorz¹dowych nie pojawi³ siê nagle gdy¿
jego symptomy widoczne by³y ju¿ przy wczeœniejszych
reformach rz¹du, ale apogeum tego negatywnego zjawiska
nast¹pi³o w okresie pandemii, które mocno uderzy³o w
finanse gmin, gdy¿ to one dŸwigaj¹ g³ówny ciê¿ar walki z
now¹ rzeczywistoœci¹. Panaceum na t¹ niespodziewan¹
okolicznoœæ mia³o byæ solidne wsparcie rz¹du, ale jak
nietrudno zauwa¿yæ samorz¹dy sta³y siê zak³adnikami gry
politycznej, czego przyk³adem mo¿e byæ podzia³ œrodków z
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Có¿, ¿ycie toczy siê dalej,
myœlmy pozytywnie i starajmy siê dobrze wykonywaæ swoje
obowi¹zki w takiej rzeczywistoœci jak¹ podyktowa³a obecna
sytuacja. Pandemia dotknê³a nas wszystkich, bezpoœrednio
czy poœrednio, bez wzglêdu na narodowoœæ, wiek czy zawód
i wymusi³a takie zmiany w codziennej egzystencji, które
wydaj¹ siê nie do przyjêcia. Obecnie wszyscy oczekujemy na
zakoñczenie tej gehenny ale tylko wspólny wysi³ek pozwoli
na powrót do normalnego ¿ycia. Nasz¹ najwiêksz¹ szans¹ i
nadziej¹ na stopniowy powrót do rzeczywistoœci sprzed
pandemii s¹ szczepienia przeciw COVID-19, dziêki którym
mamy szansê i nadziejê jako spo³eczeñstwo, osi¹gn¹æ
poziom odpornoœci zbiorowej i kontrolê nad tym groŸnym
wirusem, który na razie jest w odwrocie, wiêc nie u³atwiajmy
mu powrotu. ¯yczê zdrowia i odpornoœci.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leszek Wierzba

Realizacja inicjatyw obywatelskich

W

zwi¹zku z niemo¿noœci¹ zwo³ania zebrañ
wiejskich i zaopiniowania wniosków z³o¿onych na 2021 r. w ramach realizacji inicjatywy obywatelskiej
(rezerwa celowa so³ectw) Wójt Gminy Siepraw wyda³ 29
marca 2021 r. Zarz¹dzenie nr 321/21 w sprawie realizacji
inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej so³ectw
w Gminie Siepraw, które to zarz¹dzenie zawiera procedurê
wyboru w sytuacjach braku opinii zebrañ wiejskich (§3 ust.
7. W przypadku niemo¿liwoœci zwo³ania zebrania wiejskiego

ze wzglêdów epidemicznych lub innych obiektywnych
przyczyn do 31 marca roku, którego dotyczy wniosek, Wójt
Gminy dokonuje wyboru zadañ do realizacji w danym roku
bud¿etowym do 30 kwietnia danego roku bud¿etowego bez
opinii zebrania wiejskiego, o której mowa §3 ust. 4.)
Nastêpnie Zarz¹dzeniem Nr 322/21 z dnia 29 marca
2021 r. Wójt Gminy Siepraw dokona³ wyboru inicjatyw
obywatelskich do realizacji w ramach rezerwy celowej
so³ectw w Gminie Siepraw w roku 2021, uwzglêdniaj¹c
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tak¿e zapisy Uchwa³y nr XIV/129/16 Rady Gminy Siepraw z
28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjêcia „Strategii Rozwoju
Gminy Siepraw na lata 2016-2022”.
Inicjatywy obywatelskie wybrane do realizacji w

ramach rezerwy celowej so³ectw bud¿etu Gminy Siepraw w
roku 2021:

/Micha³ Baran/

WeŸ dotacjê z programu „Czyste Powietrze”

R

z¹dowy program „Czyste Powietrze” uruchomiony zosta³ w 2018 roku.
Realizowany jest on przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej, przy udziale Gmin w celu lepszej realizacji
programu. Skierowany jest do osób fizycznych bêd¹cych
w³aœcicielami lub wspó³w³aœcicielami budynków jednorodzinnych lub wydzielonych w nich lokali mieszkalnych.
Celem programu jest poprawa jakoœci powietrza w Polsce
poprzez wymianê starych kot³ów na wêgiel i drewno oraz
ocieplenie domów jednorodzinnych. Ponadto mo¿na
uzyskaæ dofinansowanie na mikroinstalacjê fotowoltaiczn¹,
wentylacjê mechaniczn¹ z odzyskiem ciep³a, instalacjê CO i
CWU, wymianê okien, drzwi i bram gara¿owych czy
dokumentacjê (np. audyt energetyczny). Narzêdziem w
osi¹gniêciu celu jest dofinansowanie przedsiêwziêæ
realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do
podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów
do podwy¿szonego poziomu dofinansowania. Wszystkie
dokumenty dotycz¹ce realizacji projektu zamieszczone s¹ na
stronie WFOŒiGW:
https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja
Zgodnie z regulaminem, wnioski nale¿y sk³adaæ do
w³aœciwych terytorialnie wojewódzkich funduszy ochrony
œrodowiska i gospodarki wodnej. Gmina Siepraw w ramach
porozumienia podpisanego z WFOŒiGW w Krakowie
prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny , gdzie mo¿na
uzyskaæ szczegó³owe informacje dotycz¹ce programu jak
równie¿ otrzymaæ pomoc w z³o¿eniu wniosku o
dofinansowanie i póŸniejsze jego rozliczenie (Urz¹d Gminy
Siepraw pok. 22).
Okres wdra¿ania i realizacja programu przewidzia-
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ny jest na lata 2018 - 2029, przy czym sk³adanie wniosków
przez beneficjentów i tym samym podpisywanie umów
podejmowane bêd¹ do 31.12.2027 r. Zachêcamy do
skorzystania ze œrodków przeznaczonych na wymianê Ÿróde³
ciep³a w budynkach jednorodzinnych.
Kolejnym sposobem by zachêciæ Polaków do
wymiany pieców oraz ocieplania budynków jest ULGA
TERMOMODERNIZACYJNA w postaci nowej ulgi
podatkowej, która zaczê³a obowi¹zywaæ od 2019 roku. W
ramach ulgi mo¿na odliczyæ od dochodu zakup materia³ów
budowlanych oraz urz¹dzenia i us³ugi zwi¹zane z realizacj¹
przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego budynków jednorodzinnych. Podmiotami uprawnionymi do korzystania z
ulgi s¹ podatnicy podatku PIT op³acaj¹cy podatek:
- wed³ug skali podatkowej (17% lub 32%),
- wed³ug 19% stawki podatku liniowego,
- rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych.
Przez trzy lata mo¿na odliczyæ od dochodu nawet 53 tysi¹ce
z³otych.
Nowy Program Ochrony Powietrza (dalej POP),
który wszed³ w ¿ycie ju¿ w ubieg³ym roku, a dok³adnie 1
paŸdziernika 2020 r. zobligowa³ Gminy miêdzy innymi do
intensywnych kontroli palenisk w indywidualnych
gospodarstwach domowych. Okreœli³ równie¿ zadania jakie
musz¹ byæ spe³nione w ci¹gu najbli¿szych lat przez
samorz¹dy. Punkt obs³ugi programu „Czyste Powietrze” jest
jednym z takich wymogów. Program Ochrony Powietrza jest
œciœle zwi¹zany z uchwalon¹ w 2017 roku Uchwa³¹
antysmogow¹ dla Województwa Ma³opolskiego, która
okreœla jakoœæ paliwa jakie mo¿na stosowaæ oraz wyznacza
okresy przejœciowe w jakich nale¿y dokonaæ wymiany
pieców niespe³niaj¹cych norm emisji. Zgodnie z jej
wytycznymi, od lipca 2017 roku w Ma³opolsce nie mo¿na

instalowaæ nowego pieca na wêgiel, drewno lub kominka o
parametrach emisji gorszych ni¿ wyznaczone w unijnych
rozporz¹dzeniach w sprawie tzw. ekoprojektu. To nie znaczy,
¿e nie mo¿na paliæ na terenie naszej gminy drewnem czy
wêglem. Te paliwa musz¹ spe³niaæ wymogi unijne. Od 2020
roku wszystkie dostêpne w sprzeda¿y na terenie Polski i Unii
Europejskiej kot³y na wêgiel i drewno musz¹ spe³niaæ
wymagania ekoprojektu. Listê takich urz¹dzeñ znaleŸæ
mo¿na na stronie internetowej:
Https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/. Wszystkie
kot³y nie spe³niaj¹ce ¿adnej klasy, tak zwane „kopciuchy”
trzeba wymieniæ do koñca 2022 roku. Kot³y, które maj¹ klasê
3 lub 4 trzeba wymieniæ do koñca 2026 roku. Jeœli natomiast
u¿ytkowa³eœ kocio³ 5 klasy przed 1 lipca 2017 roku, mo¿esz
u¿ywaæ go do koñca jego ¿ywotnoœci. POP nie wprowadza
kolejnych programów dotacyjnych, k³adzie natomiast nacisk
na lepsze wykorzystanie ju¿ istniej¹cych takich jak program
„Czyste Powietrze”.

Przydatne dokumenty:
Uchwa³a Antysmogowa dla woj. ma³opolskiego
Uchwa³a nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa
Ma³opolskiego z dnia 23 stycznia 2017
Ulga termomodernizacyjna
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o
zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne
Kontrola palenisk
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
Œrodowiska art. 379
/Edyta Bidziñska/

Propozycja Punktu Szczepieñ Masowych w Sieprawiu

W

ojewoda Ma³opolski £ukasz Kmita w piœmie z dnia
30 marca br. zwróci³ siê do gmin z terenu Województwa Ma³opolskiego o zg³aszanie propozycji Punktów
Szczepieñ Masowych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala niezw³ocznie, bo ju¿ 1
kwietnia br., w porozumieniu z sieprawskimi praktykami
lekarskimi (Centrum Medycznym Siepraw sp. z o.o. oraz
Grupow¹ Praktyk¹ Lekarsk¹ Oœrodek Zdrowia w Sieprawiu)
zg³osi³ gotowoœæ organizacji takiego punktu na Hali
Sportowej w Sieprawiu.
Wed³ug rz¹dowych wytycznych, opublikowanych
na gov.pl, docelowo w ka¿dym powiecie (lub mieœcie na
prawach powiatu) powinny byæ co najmniej 2 du¿e punkty
szczepieñ funkcjonuj¹ce jako Punkty Szczepieñ Powszechnych:
- Jeden prowadzony przez PWDL (populacyjny punkt
szczepieñ), najlepiej szpital z du¿ym potencja³em szczepieñ.
- Drugi jako element sieci koordynowanej przez wojewodów
organizowany „od podstaw” przez samorz¹dy we wspó³pracy z wybranym podmiotem wykonuj¹cym dzia³alnoœæ
lecznicz¹ (PWDL) oraz w porozumieniu z NFZ. Nowe
punkty powinny byæ co do zasady organizowane poza
obecn¹ sieci¹ placówek medycznych (np. w domu kultury, w
formie namiotów lub punktów drive-thru).
W powiatach o najwiêkszej gêstoœci punktów
szczepieñ opartych o istniej¹ce placówki medyczne i du¿ej
wydajnoœci wystarczaj¹ce mo¿e byæ funkcjonowanie tylko
jednego PSP.
PSP powinny byæ w stanie szczepiæ znaczn¹ liczbê osób.
Docelowy potencja³ szczepieñ zale¿y od lokalizacji punktu,
orientacyjna wydajnoœæ jest nastêpuj¹ca:
A. miasta do 50 tys. mieszkañców: wydajnoœæ min. 200
dawek dziennie,

B. miasta powy¿ej 50 tys. mieszkañców: wydajnoœæ min. 500
dawek dziennie.
Samorz¹dy powinny by³y zg³aszaæ do wojewodów
listê proponowanych lokalizacji nowych PSP oraz wspó³pracuj¹cych z nimi PWDL. NFZ po przeanalizowaniu zg³oszeñ
og³osi, które miejsca zostan¹ w³¹czone do Narodowego
Programu Szczepieñ jako Punkty Szczepieñ Powszechnych.
Decyzja zosta³a podjêta na podstawie poni¿szych kryteriów:
- Spe³nienie wymogów formalnych i niezbêdnych
wymogów bezpieczeñstwa
- Potencja³ istniej¹cych punktów szczepieñ zestawiony z
liczb¹ mieszkañców do zaszczepienia w danym powiecie. W
celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów w
systemie ochrony zdrowia, w powiatach z relatywnie
wieloma punktami szczepieñ bêdzie funkcjonowaæ
odpowiednio mniej PSP (ale co do zasady minimum 2 w
ka¿dym powiecie: w placówce medycznej i poza ni¹ - we
wspó³pracy z JST). Tak jak wspomniano wczeœniej, w
powiatach z najbardziej rozwiniêt¹ sieci¹ istniej¹cych
punktów szczepieñ wystarczaj¹ce mo¿e byæ funkcjonowanie
tylko jednego PSP.
Ostatecznie Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydowa³ siê na organizacje dwóch Punktów Szczepieñ Powszechnych. Jeden, którego organizatorem jest Miasto i Gmina
Myœlenice, powsta³ w Myœlenicach na Hali Sportowej na
Zarabiu. Drugi powsta³ w Dobczycach: jego organizatorem
jest Gmina i Miasto Dobczyce, a osoby s¹ szczepione na sali
gimnastycznej TKKF.
/Micha³ Baran/

Dla kogo Tarcza?

W

styczniu br. niektóre z gmin Powiatu Myœlenickiego
otrzyma³y dofinansowanie z Rz¹dowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych (maksymalnie 22 mln z³!). Gmina
Siepraw, pomimo z³o¿onego wniosku, nie otrzyma³a
dofinansowania, ani te¿ uzasadnienia dlaczego to dofinansowanie nie zosta³o przyznane.

Do œrodków dla gmin górskich, które by³y
przyznawane w marcu br., Gmina Siepraw nie mog³a
startowaæ jako jedyna gmina z Powiatu Myœlenickiego, gdy¿
przyjête kryteria nie pozwala³y na z³o¿enie wniosku. Przed
up³ywem terminu z³o¿enia wniosku Wójt interweniowa³ u
Pana Wicepremiera Jaros³awa Gowina, aby je¿eli to mo¿liwe
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Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zmieni³o
kryteria przyznawania œrodków. Prosiliœmy o uwzglêdnienie w kryteriach posiadania infrastruktury do uprawiania
sportów zimowych. Samo po³o¿enie gminy powy¿ej 500 m
n. p. m., czy te¿ posiadanie na swoim terenie wzniesieñ o tej
wysokoœci nie sprawia, ¿e na terenie danej gminy koszty
funkcjonowania, czy utrzymania infrastruktury np.
drogowej s¹ wy¿sze ni¿ w gminach po³o¿nych ni¿ej na
pogórzu, ale posiadaj¹cych bardzo urozmaicon¹ rzeŸbê
terenu - tak jak nasza Gmina. Posiadanie wzniesieñ nie
œwiadczy tak¿e z automatu, ¿e dana gmina ucierpia³a w
jakikolwiek sposób z powodu zamkniêcia bran¿y
turystycznej.
Gmina Siepraw wydzier¿awi³a w 2003 r. swoje
dzia³ki przedsiêbiorcy, który uruchomi³ w Sieprawiu stacjê
narciarsk¹ „Siepraw - Ski”. W ubieg³ym roku (2 grudnia)
Rada Gminy podjê³a uchwa³ê w sprawie okreœlenia
wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na minimalnym poziomie 0,1% od budowli zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci sportowej i rekreacyjnej oraz kolejek
linowych i wyci¹gów narciarskich, aby w sytuacji
epidemiologicznej nie by³ zbyt obci¹¿aj¹cy dla przedsiêbiorcy.
Gmina Siepraw ponadto czerpa³a dochody z
dzier¿awy dzia³ki w postaci czynszu, okreœlonego jako 1%
od obrotów na wyci¹gach narciarskich. Tych dochodów w
tym sezonie nasza Gmina nie uzyska³a ze wzglêdu na zakaz
dzia³ania stacji narciarskich.

Nasza proœba nie zosta³a uwzglêdniona przez
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i jako jedyna
gmina z Powiatu Myœlenickiego nie otrzymaliœmy
dofinansowania.
W zwi¹zku z powy¿sz¹ sytuacj¹ Wójt Gminy
zwróci³ siê do Premiera Mateusza Morawieckiego pismem z
dnia 29 marca br. podkreœlaj¹c, ¿e w trudnej pandemicznej
sytuacji bud¿etowej nie chcemy aby Gmina Siepraw
rezygnowa³a z zaplanowanych inwestycji i wci¹¿ siê
rozwija³a, dlatego niema³ym wysi³kiem, kosztem innych
zadañ, realizujemy du¿e inwestycje:
- Œcie¿ki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatok¹
Zakliczyñsk¹ za kwotê 6 500 000 z³
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach
Siepraw, Zakliczyn, £yczanka w Gminie Siepraw za kwotê
ponad 4 000 000 z³.
Do dnia wydania bie¿¹cego numeru kwartalnika
Urz¹d Gminy Siepraw nie otrzyma³ odpowiedzi na ww.
pismo.
W kwietniu br. Rz¹d przyzna³ z Tarczy dla
Samorz¹dów œrodki z tzw. rezerwy. Tym razem Gmina
otrzyma³a dofinansowanie, ale najmniejsze spoœród samorz¹dów w Powiecie, które otrzyma³y te œrodki.
Wielkoœæ dofinansowania z Rz¹dowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych dla poszczególnych samorz¹dów
gminnych z naszego Powiatu w 2021 r. obrazuje poni¿sza
tabela.

/Micha³ Baran/

Koncepcja Przedszkola w Zakliczynie

W

odpowiedzi na zapytanie Wójta Gminy Siepraw do
kilku pracowni architektonicznych - do Urzêdu
Gminy Siepraw wp³ynê³a w dniu 18 marca 2021 r. jedna
oferta wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej
oraz koncepcja budynku Przedszkola Publicznego w
Zakliczynie z Pracowni Architektonicznej „ARCHLOGICA” z Borzêty. W zapytaniu zosta³ okreœlony program
funkcjonalno - u¿ytkowy, sporz¹dzony na podstawie
prognozy demograficznej oraz wytycznych opracowanych
przez Wójta w porozumieniu z Dyrektor Zespo³u Placówek
Oœwiatowych w Zakliczynie, Kierownik Centrum Obs³ugi
Szkó³ w Sieprawiu oraz pracownikami Urzêdu.
Przedmiotem zamówienia by³o opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowej na budowê
nowego przedszkola wraz z miejscami postojowymi,
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uk³adem komunikacyjnym oraz placem zabaw, na dzia³ce
numer 803/2, o ³¹cznej powierzchni 0,2996 ha, po³o¿onej w
Zakliczynie na rogu ulic Koœcielnej i Podlesie, której
w³aœcicielem od 2020 r. jest Gmina Siepraw.
Charakterystykê budynku okreœlono nastêpuj¹cymi parametrami:
1. Przedszkole 6-oddzia³owe.
2. Sale dydaktyczne przeznaczone dla realizacji zadañ
wychowawczo-dydaktycznych, zabaw oraz wypoczynku i
spania. £azienka z wejœciem bezpoœrednio z sal z
systemowymi œciankami wygradzaj¹cymi kabiny, umywalki
o obni¿onej wysokoœci, muszle ustêpowe ma³e, kabina
natryskowa z bateri¹ wannow¹ (brodzik). Pomieszczenia na
pomoce dydaktyczne, schowki porz¹dkowe, miejsce na
le¿aki z wejœciem bezpoœrednio z sal.

3. Zaplecze szatniowe umo¿liwiaj¹ce „bezkolizyjne”
przyprowadzanie i odbieranie dzieci o jednej porze. Dla
pomieszczenia szatni proponuje siê osobne, bezpoœrednie
wejœcie z zewn¹trz. Lokalizacja szatni na parterze budynku,
bez koniecznoœci przechodzenia rodziców przez dodatkowe
pomieszczenia przedszkola, z wy³¹czeniem wiatro³apu
(rozwi¹zania pozwalaj¹ce utrzymanie re¿imu sanitarnego).
4. WC personelu przedszkola, w s¹siedztwie sal dydaktycznych.
5. WC ogólnodostêpny, w tym przystosowane dla potrzeb
osób niepe³nosprawnych. Pomieszczenia zlokalizowane na
parterze budynku. Dostêpne z korytarza, udostêpnione
rodzicom, interesantom, w tym osobom niepe³nosprawnym.
6. Kuchnia do przygotowywania posi³ków na potrzeby
przedszkola, wraz z pomieszczeniami wymaganymi zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi przygotowywania posi³ków - blok ¿ywieniowy. Blok ¿ywieniowy winien
posiadaæ bezpoœrednie wejœcie z zewn¹trz, w tym powinien
obejmowaæ m.in. magazyny na materia³y sypkie i inne,
pomieszczenie intendentki oraz szatniê dla personelu kuchni
wraz z WC i pomieszczeniem socjalnym.
7. Jadalnia dla min. 50 dzieci - zlokalizowana przy bloku
¿ywieniowym. Wydawanie obiadów w trzech turach.
8. Pomieszczenie do logopedii i terapii pedagogicznej wyposa¿ony m.in. w umywalkê oraz pozosta³e wyposa¿enie
wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów.
9. Czêœæ administracyjna, w tym m.in.
- pomieszczenie administracyjne dla osoby zarz¹dzaj¹cej
przedszkolem,
- pomieszczenie socjalno - biurowe (pokój nauczycieli),
- pomieszczenie intendentki/sekretariatu zlokalizowane na
parterze budynku.
- szatnia dla personelu nauczycielskiego/pracowników
administracyjnych.
10. Sala wielofunkcyjna - pomieszczenie przeznaczone do
zajêæ ruchowych (zabaw, gimnastyki, rytmiki), zajêæ
umuzykalniaj¹cych, do organizowania uroczystoœci z
udzia³em rodziców, imprez kulturalnych, projekcji. W
s¹siedztwie sali przewidzieæ magazynek na sprzêt sportowy i

inne wyposa¿enie/sprzêty. Sala wyposa¿ona w nag³oœnienie,
projektor z ekranem, sk³adan¹ scenê oraz kotarê sceniczn¹.
Sala zlokalizowana na parterze budynku.
11. Pomieszczenia gospodarcze i techniczne, w tym: pralnia,
kot³ownia, pomieszczenie porz¹dkowe, magazyn sprzêtu.
Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. Nale¿y
zaprojektowaæ pomieszczenia gospodarcze/magazynowe z
zewnêtrznym wejœciem (dla sk³adowania m.in. kosiarki,
taczek, narzêdzi ogrodniczych oraz zabawek u¿ywanych na
zewn¹trz budynku).
12. Inne pomieszczenia wynikaj¹ce z organizacji pracy
przedszkola lub obowi¹zuj¹cych przepisów.
Przedstawiona przez ARCH-LOGICA oferta spe³nia³a wymagania zapytania oraz zawiera³a koncepcjê
wizualn¹ budynku Przedszkola. Oferta wykonania kompletnej dokumentacji wyceniona zosta³a na 123 000,00 z³.
Termin realizacji zamówienia to koniec 2021 r.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowê bêdzie mo¿na
przystêpowaæ do realizacji tej wa¿nej dla spo³ecznoœci
Zakliczyna, jak i ca³ej Gminy, inwestycji, pocz¹wszy od
2022 r.
/Micha³ Baran/

Pytania do Wójta Gminy
Red. Pierwsze pytanie - czy Wójt gminy Siepraw zaszczepi³
siê przeciw Covid -19 ?
Wójt: Oczywiœcie, zaszczepi³em siê, a tak¿e ca³a moja
najbli¿sza rodzina. Ci¹gle trwa akcja szczepieñ w naszych
dwóch praktykach lekarskich, w by³ym oœrodku zdrowia i
centrum medycznym, a wiêc dostêpnoœæ do szczepieñ dla
naszych mieszkañców nale¿y uznaæ za bardzo dobr¹. Z
lekarzami obu naszych praktyk chcieliœmy utworzyæ na hali
sportowej masowy punkt szczepieñ, ale Narodowy Fundusz
Zdrowia wybra³ wniosek Burmistrza Myœlenic i utworzono
punkt szczepieñ masowych w Myœlenicach a tak¿e wniosek
Starostwa Myœlenickiego o utworzenie drugiego punktu
szczepieñ w Dobczycach. Obecnie gmina nie posiada
informacji o skali zachorowañ na Covid- 19, myœlê, ¿e spora
liczba mieszkañców po przebyciu choroby naby³a czasow¹
odpornoœæ, myœlê, ¿e du¿a czêœæ z nas przyjê³a ju¿
szczepionkê, albo zrobi to w najbli¿szym czasie. Apelujê do
wszystkich naszych mieszkañców, ¿eby zrobili to jak
najszybciej dla dobra swojego i najbli¿szych. Epidemiolodzy, lekarze - ca³y œwiat nauki przypomina, ¿e epidemia
trwa nadal, przewiduje siê kolejn¹ czwart¹ ju¿ jej falê. To jak

j¹ przejdziemy zale¿y od nas, od naszego zachowania.
Proszê naszych mieszkañców z zwi¹zku z przewidywan¹
czwart¹ fal¹ epidemii o przestrzeganie wszystkich zaleceñ
rz¹du i sanepidu, a przede wszystkim wiêkszy udzia³ w
szczepieniach.
Red. Jak kszta³tuje siê sytuacja w realizacji zaplanowanych
inwestycji?
Wójt: Zacznê od finansów. Nasza gmina jako jedyna w
powiecie myœlenickim nie spe³ni³a kryteriów ustanowionych
dla gmin górskich, w zwi¹zku z tym nie otrzymaliœmy
œrodków z Funduszu Inwestycji Samorz¹dowych - Tarcza II.
Gmina z³o¿y³a wnioski do rezerwy Funduszu Inwestycji
Samorz¹dowych i otrzyma³a dofinansowanie w kwocie 950
tys. z³, co znaczne odbiega od kwot wsparcia , jakie
otrzyma³y pozosta³e gminy powiatu myœlenickiego.
Inwestycje zaplanowane kontynuujemy.
Trwaj¹ prace przy budowie œcie¿ek rowerowych
oraz punktów turystycznych nad Zatok¹ Zakliczyñsk¹.
Wykarczowano zakrzaczenia na d³ugoœci 6 km, na trasie
projektowanych œcie¿ek i punktów turystycznych powsta³y
przepusty na ciekach wodnych, na razie wysoki stan wód
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gruntowych uniemo¿liwia wykonanie prac ziemnych przy
budowie œcie¿ek.
Zakoñczono prace przy budowie chodnika przy
ulicy D³ugiej w Sieprawiu z dofinansowaniem Rz¹dowego
Programu Modernizacji Dróg lokalnych. Inwestycjê prowadzi³ Zarz¹d Dróg Powiatowych, na podstawie dokumentacji
przebudowy przygotowanej przez Gminê Siepraw i z
naszym udzia³em finansowym w tej inwestycji w kwocie
200 tys. z³. W ramach inwestycji powsta³o 1100 metrów
chodnika, po³o¿ono now¹ nak³adkê asfaltow¹ wzd³u¿
nowego chodnika, powsta³y te¿ perony przystankowe.
Ponadto opracowana zosta³a dokumentacja przebudowy
skrzy¿owania ul. D³ugiej i ul. Wielickiej, rozpoczêcie
modernizacji uzale¿nione jest od pozyskania gruntu pod
przebudowê skrzy¿owania
Zosta³y zakoñczone prace przy drugim etapie budowy chodnika na ulicy Galicyjskiej na granicy Sieprawia i
Rzeszotar. W nastêpnym etapie zostanie wykonana nowa
nak³adka asfaltowa. Gmina Siepraw wspó³finansowa³a t¹
inwestycjê z Gmin¹ Œwi¹tniki Górne i Powiatem Krakowskim. Na ten cel gmina Siepraw przeznaczy³a z bud¿etu 350
tysiêcy z³otych, przy ca³kowitym koszcie inwestycji ponad
1,4 mln z³. Jeszcze w tym roku ma powstaæ chodnik przy
ulicy Myœlenickiej w Œwi¹tnikach Górnych, co poprawi
bezpieczeñstwo naszych mieszkañców udaj¹cych siê na
przystanek autobusowy na Piasnej Górce.
Powiat z³o¿y³ wniosek o dofinansowanie na przebudowê skrzy¿owania przy dworku w Zakliczynie w celu
poprawy bezpieczeñstwa komunikacyjnego, szczególnie dla
pieszych i jest du¿a szansa, ¿e w najbli¿szych miesi¹cach
skrzy¿owanie bêdzie zmodernizowane.
W bie¿¹cym miesi¹cu zostanie og³oszony przetarg
na budowê kanalizacji przy ulicy Zarusinki i ulicy Dêbowej
w Sieprawiu, na któr¹ Gmina pozyska³a dofinasowanie w
kwocie 2 mln z³ z Unijnego Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. W latach 2021-2022 powstanie 3,9 kilometra
sieci kanalizacyjnej co pozwoli na pod³¹czenie do
kanalizacji kolejnych 59 domów.
W marcu zosta³ wybrany projektant, który
przygotuje do koñca bie¿¹cego roku projekt przedszkola w
Zakliczynie. Z programu funkcjonalno-u¿ytkowego, który
zosta³ ju¿ opracowany, przedszkole ma posiadaæ szeœæ
oddzia³ów przedszkolnych, salê spotkañ, kuchniê ze
sto³ówk¹ oraz plac zabaw, z tego wynika, ¿e obiekt bêdzie
wielkoœci¹ porównywalny do przedszkola w Sieprawiu.
W marcu Gmina Siepraw z³o¿y³a kolejny raz
wniosek do rz¹dowego programu Sportowa Polska na
dofinansowanie budowy boisk ze sztuczn¹ nawierzchni¹
przy szkole Podstawowej w Czechówce i £yczance.
Realizacja inwestycji planowana jest na 2022 rok i
uzale¿niona jest od pozyskanego dofinansowania. Informacja jaka gmina skorzysta z dofinansowaniu ma siê pojawiæ w
czerwcu.
Red.
Jeszcze szczególna informacja o œcie¿kach

spacerowych w Lesie £yczañskim.
Wójt: W maju zosta³y wyremontowane k³adki dla pieszych
w Lesie £yczañskim na rzece Sieprawce. Prace wykonali
druhowie z OSP w £yczance przy wsparciu Pani so³tys
Gra¿yny Chlebdy. Materia³ potrzebny do wykonania k³adek
zakupi³a Gmina. Pragnê serdecznie podziêkowaæ Pani So³tys
i druhom z OSP £yczanka za wykonanie k³adek, dziêki
którym mieszkañcy naszej gminy bêd¹ mogli bezpiecznie
korzystaæ z piêknych œcie¿ek spacerowych.
W najbli¿szym miesi¹cu z dofinansowaniem z Urzêdu
Wojewódzkiego zostanie wyremontowana droga rolnicza
³¹cz¹ca ulicê Dworsk¹ z ulic¹ Zarzecze w £yczance, która
bêdzie stanowiæ czêœæ œcie¿ki spacerowej.
Red. O co chodzi w ograniczeniu iloœci worków na odpady
segregowane dla mieszkañców gminy, o czym g³oœno na
portalach spo³ecznoœciowych ?
Wójt: Faktycznie obowi¹zuje ograniczenie w iloœci worków
wydawanych przez firmê odbieraj¹c¹ odpady segregowane
wielomateria³owe (worki ¿ó³te). Jest to spowodowane
interwencjami mieszkañców i naszymi obserwacjami, ¿e
przy niektórych nieruchomoœciach, w których zamieszkuj¹
dwie lub trzy osoby wystawianych jest kilkanaœcie lub
kilkadziesi¹t worków ¿ó³tych i to praktycznie w ka¿dym
miesi¹cu. Domniemywaæ nale¿y, ¿e s¹ to odpady pochodz¹ce z dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej w danej nieruchomoœci lub od s¹siada, który ma np. hurtowniê i podrzuca
œmieci przed s¹siedni¹ nieruchomoœæ. Za œmieci segregowane w bie¿¹cym roku p³acimy w podobnej wysokoœci jak
za œmieci zmieszane i jest to kwota ponad 800 z³ za tonê.
Koszty wywozu i utylizacji powinny byæ rozliczone na
wszystkich mieszkañców, a ani nasi mieszkañcy ani Gmina
nie powinni p³aciæ za œmieci pochodz¹ce z dzia³alnoœci
gospodarczej. W przypadku gospodarstw domowych gdzie
jest wiêcej osób lub w³aœciciel nieruchomoœci uzasadni
potrzebê na dodatkowe worki jest mo¿liwoœæ otrzymania
dodatkowych worków w Urzêdzie Gminy. Dzia³ania gminy
maj¹ na celu utrzymanie stawki za wywóz i utylizacjê
odpadów na obecnym poziomie. Gmina do systemu wywozu
œmieci dop³aca z bud¿etu co roku ponad 400 tys. z³, co jest
nie do koñca zgodne z przepisami. W dodatku ostatnie
zmiany przepisów spowodowa³y wzrost czêstotliwoœci
wywozu odpadów zmieszanych w okresie letnim, co
skutkuje znacznym wzrostem iloœci odpadów, za które
musimy zap³aciæ. Ponadto pracownicy firmy obieraj¹cej
œmieci i Urzêdu Gminy bêd¹ kontrolowaæ Ÿród³o
pochodzenia œmieci. Innej drogi nie ma, a chcemy mieæ
elementarn¹ pewnoœæ, ¿e obci¹¿amy mieszkañców
faktycznie jedynie kosztami odpadów segregowanych
pochodz¹cych z gospodarstw domowych.
rozmawia³a Wanda Matoga

Œmieæ nasz powszechny: niedopa³ek

N

iniejszym tekstem chcia³abym rozpocz¹æ krótki cykl
dotycz¹cy najpowszechniejszych œmieci, które
spotkamy w naszym codziennym zyciu. S¹ to œmieci czêsto
niewielkich rozmiarów, niepozorne i tak powszechne, ¿e w
zasadzie niezauwa¿ane. Œmieci pomijane nawet w g³oœnych
akcjach sprz¹tania. Œmieci, których szkodliwoœæ wydaje siê
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nam wszystkim w¹tpliwa czy niewielka. Czy faktycznie s¹
tak neutralne dla œrodowiska, jak nam siê wydaje?
Na pierwszy (nomen omen) ogieñ idzie niedopa³ek.
Charakterystyczny kawa³ek papierosa, z pomarañczow¹
otoczk¹ wokó³ filtra i resztk¹ tytoniu zawiniêt¹ w bia³y
papier - jak wygl¹da niedopa³ek wie chyba ka¿dy z nas. Na

pewno nieraz sami, jeœli akurat jesteœmy palaczami,
wyrzucaliœmy ten niewielki odpadek tak, jak nam by³o
najwygodniej, czyli rozgniataj¹c go butem na ziemi;
zapewne równie czêsto w trakcie jazdy samochodem
pstrykaliœmy palcami przez otwarte okno, pozbywaj¹c siê w
ten sposób problemu niedopa³ka z wnêtrza auta. A nawet jeœli
nie palimy i sami tego nie robiliœmy, to podobne gesty
widzieliœmy na pewno wiele razy. S¹ powszechnie
spotykane i praktykowane.
¯eby uœwiadomoæ sobie skalê problemu, warto
najpierw przyjrzeæ siê liczbom: co roku na œwiecie produkuje
siê oko³o 6 bilionów papierosów i wg szacunków
przynajmniej dwie trzecie z powsta³ych w trakcie palenia
niedopa³ków nie trafia tam, gdzie powinno - czyli do koszy
na œmieci. Jakby nie patrzeæ i nie liczyæ - niedopa³ek to
najpowszechniejszy œmieæ œwiata, generuj¹cy oko³o 4
biliony ma³ych œmieci rocznie, i to œmieci obecnych
wszêdzie: w przestrzeni miejskiej, w wodzie, w lasach.
Z czego sk³adaj¹ siê niedopa³ki? Blisko 90%
papierosów zawiera filtry zrobione z octanu celulozy,
materia³u wykorzystywanego tak¿e min. do produkcji
okularów. Taki filtr w zale¿noœci od warunków mo¿e
rozk³adaæ siê od kilkunastu miesiêcy do nawet kilkunastu lat.
Poza samym octanem celulozy, filtry zawieraj¹ te¿
szkodliwe zwi¹zki, które powstaj¹ podczas palenia i które w³aœnie dziêki dzia³aniu filtra - nie trafiaj¹ do organizmów
palaczy. Tak wiêc wyrzucony na pla¿y, na drodze czy w lesie
niedopa³ek bêdzie zawiera³ wszystkie te szkodliwe zwi¹zki,
które - na szczêœcie - nie zdo³a³y trafiæ do p³uc palacza, za to
teraz zatruwaæ mog¹ bez przeszkód glebê i wodê. S¹ to
miêdzy innymi nikotyna (stosowana tak¿e jako insektycyd),
amoniak (stosowany w chemii gospodarczej, ale wówczas
taki produkt jest stosownie oznakowany) czy arsen
(wystêpuje np. w trutkach na szczury).
Z niedopa³ków korzystaj¹ te¿ zwierzêta, np.
mniejsze ptaki wykorzystuj¹ filtry do budowy gniazd.
Niestety, ten budulec nie ma korzystnego wp³ywu na

kondycjê piskl¹t i doros³ych ptaków, które mia³y d³u¿szy
kontakt z niedopa³kami. Badacze zajmuj¹cy siê tym
zjawiskiem ustalili, ¿e kontakt z toksycznymi substancjami
zawartymi w niedopa³kach (czyli nikotyn¹, etylofenolem,
insektycydami i cyjankiem) powodowa³ uszkodzenia DNA i
chromosomów u ptaków.
Mówi¹c wprost - niedopa³ki, choæ s¹ œmieciami
niewielkich rozmiarów i przez to pozornie niewinnymi, w
rzeczywistoœci s¹ d³ugo rozk³adaj¹cymi siê odpadami,
nas¹czonymi toksycznymi substancjami. Warto o tym
wiedzieæ i pamiêtaæ, kiedy skoñczymy paliæ papierosa i
trzeba bêdzie jakoœ pozbyæ siê niedopa³ka. Wrzucenie go w
ka¿de inne miejsce ni¿ kosz na œmieci nie jest na pewno
dobrym pomys³em.
* przy pisaniu tekstu korzysta³am z ksi¹¿ki Stanis³awa
£ubieñskiego pt.: „Ksi¹¿ka o œmieciach”
* zdjêcie zosta³o zrobione na terenie kompleksu S³oneczny
Park w Sieprawiu w maju 2021
/Patrycja Langer/

Z ¿ycia parafii
Droga go kap³añstwa

W

iktor Tarczyñski urodzi³ siê 17go listopada 1993
roku w Tarnobrzegu, jako trzecie dziecko Urszuli i
Piotra. Rok póŸniej zosta³ ochrzczony w parafii pw. Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej pomocy w Tarnobrzegu-Serbinowie.
Pierwsz¹ komuniê œwiêt¹ przyj¹³ w Parafii Mi³osierdzia
Bo¿ego w Tarnobrzegu, na osiedlu Dzików. W 2000 roku
rozpocz¹³ edukacjê w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana
Paw³a II w Tarnobrzegu. Po ukoñczeniu klasy czwartej
szko³y podstawowej przeprowadzi³ siê na dwa kolejne lata
do Gorzyc ko³o Sandomierza, miejscowoœci rodzinnej
swoich dziadków, gdzie kontynuowa³ klasê V i VI Szko³y
Podstawowej. W tym czasie rodzice ojca Wiktora podjêli
decyzjê o budowie domu w okolicy Krakowa. Ostateczny
wybór pad³ na Siepraw.
Tym samym rok szkolny 2006/2007 rozpocz¹³ w
Gimnazjum w Sieprawiu. W okresie gimnazjalnym, bêd¹c w
klasie II, za namow¹ p. Doroty Suder i ks. Wojciecha Galicy
rozpocz¹³ formacjê w Grupie Apostolskiej przy Parafii w
Sieprawiu. W 2008 roku o. Wiktor rozpocz¹³ swoje pierwsze
rekolekcje zorganizowane przez Ruch Apostolstwa

M³odzie¿y. Okaza³y siê one czasem fascynacji Bogiem i
pocz¹tkiem mi³oœci do ewangelizacji „m³odych z wielkich
drzwi Koœcio³a”. W miêdzyczasie z r¹k J.E. bpa Józefa
Guzdka przyj¹³ sakrament dojrza³oœci chrzeœcijañskiej.
Ksi¹dz Wiktor jako ówczesny animator wyje¿d¿a³
wielokrotnie na rekolekcje Ruchu Apostolstwa M³odzie¿y,
stopniowo rozeznaj¹c powo³anie do kap³añstwa.
Po zakoñczeniu edukacji w Gimnazjum uczêszcza³
do IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki
w Krakowie, realizuj¹c rozszerzenie z zakresu biologii oraz
chemii, z myœl¹ rozpoczêcia studiów z zakresu medycyny. W
tym czasie pozostawa³ w kierownictwie duchowym u ks.
Wojciecha Galicy, gdzie ostatecznie w roku 2011, w czasie II
klasy liceum rozezna³ powo³anie do kap³añstwa. W 2011
roku przyj¹³ b³ogos³awieñstwo Animatora Ruchu
Apostolstwa M³odzie¿y Archidiecezji Krakowskiej z r¹k
J.E. bpa Grzegorza Rysia. W czasie po przyjêciu
b³ogos³awieñstwa kontynuowa³ pracê z m³odzie¿¹ w
przestrzeni parafii i diecezji.
Rok póŸniej po zdaniu egzaminu maturalnego

9

rozpocz¹³ formacjê w Wy¿szym Seminarium Duchownym
Archidiecezji Krakowskiej. W czasie studiów w WSD AK
mia³ okazjê uczyæ siê w ramach jednego rocznika teologii z
braæmi z Towarzystwa Ducha Œwiêtego. Dla o. Wiktora by³
to czas fascynacji nowym zgromadzeniem zakonnym. Po 2,5
roku formacji opuœci³ Wy¿sze Seminarium duchowne w
styczniu 2015 roku i podj¹³ pracê w banku. W czasie
pó³rocznego okresu pracy utrzymywa³ sta³y kontakt z braæmi
z Towarzystwa Ducha Œwiêtego, których Seminarium
Duchowne mieœci³o siê w Krakowie. W czasie tym zd¹¿y³
zapoznaæ siê z dzie³ami duchaków w Krakowie i do³¹czy³ do
Wspólnoty Huty Ducha Œwiêtego w Krakowie, troszcz¹c siê
o organizacjê nabo¿eñstw dla m³odzie¿y.
W czasie tym w o. Wiktorze rozwinê³a siê pasja do
charyzmatu Towarzystwa Ducha Œwiêtego, do pracy z
cz³owiekiem chorym, cierpi¹cym i odrzuconym, ze
szczególnym nastawieniem na m³odzie¿, która odesz³a od
wiary w Boga. Ostatecznie po odbyciu pielgrzymki szlakiem
Camino do Santiago w paŸdzierniku 2015 roku, zosta³
przyjêty do postulatu w Towarzystwie Ducha Œwiêtego.
Rok póŸniej rozpocz¹³ nowicjat, który zakoñczy³
z³o¿eniem pierwszych œlubów zakonnych 9 wrzeœnia 2017
roku. Od 2017 roku kontynuowa³ studia teologiczne na
Uniwersytecie Papieskim Jana Paw³a II w Krakowie. Od
2017 roku br. Wiktor rozpocz¹³ koordynacjê projektów
wakacyjnych Towarzystwa Ducha Œwiêtego, dedykowanych
m³odzie¿y, organizuj¹c m.in. „Wakacje z Jezusem” dla
dzieci ze Œl¹ska oraz Kaszub. W tym samym czasie z
ramienia zakonu rozpocz¹³ realizacjê wspólnych wyjazdów
m³odzie¿y TDŒ oraz Sióstr Kanoniczek Ducha Œwiêtego. Od
2017 podejmowa³ równie¿ pos³ugê dla Wspólnoty Huty
Ducha Œwiêtego. W czasie studiów podj¹³ czêœæ charyzmatu

zakonu, okreœlon¹ jako „towarzyszenie m³odym w
dojrzewaniu do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie”. W
kolejnych latach uczestniczy³ w powstaniu nowej, 120
osobowej wspólnoty
„Przebudzenie Mocy na Œl¹sku”,
gdzie obj¹³ koordynacjê formacji mêskiej. W 2019 wraz ze
wspó³braæmi utworzy³ w Krakowie grupê formacji mêskiej „
Projekt Moj¿esz”, pozostaj¹c jej liderem a¿ do dzisiaj.
15 sierpnia 2020 r. Wiktor Tarczyñski z³o¿y³
wieczyst¹ profesjê zakonn¹, a dzieñ póŸniej przyj¹³
œwiêcenia diakonatu z r¹k J.E. bpa Zbigniewa Zieliñskiego.
W ramach praktyki diakoñskiej br. Wiktor podj¹³ pracê w III
Spo³ecznym Liceum Ogólnokszta³c¹cym Spo³ecznego
Towarzystwa Oœwiatowego w Krakowie, katechizuj¹c
m³odzie¿ licealn¹. W maju 2021 zda³ egzamin magisterki z
teologii, realizuj¹c w ramach studiów pracê dyplomow¹ pt.
„Strapionych pocieszaæ. Pocieszenie jako zadanie duszpasterskie”, z zakresu Psychologii Pastoralnej, napisan¹ pod
kierunkiem ks. dr. hab. Jana Dziedzica, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II .
21 maja 2021 roku przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie w
Archikatedrze Gdañskiej w Oliwie i zosta³ tym samym
inkardynowany do Archidiecezji Gdañskiej jako kap³an
zakonny w Towarzystwie Ducha Œwiêtego. Przez kapitu³ê
zgromadzenia po œwiêceniach zosta³ skierowany do pracy w
Domu G³ównym Zakonu w miejscowoœci D¹browa k. Wiela,
celem pracy przy formacji m³odzie¿y oraz jako wsparcie
merytoryczne Sekretariatu Moderatora Towarzystwa Ducha
Œwiêtego.
/Na podstawie ¿yciorysu
ks. Wiktora Tarczyñskiego- Redakcja/

Szczepimy siê- dla siebie - dla innych
Informacje wa¿ne dla pacjentów Centrum Medycznego Siepraw … i
nie tylko
Szczepienia:
Czas na podsumowanie kolejnych dwóch miesiêcy
szczepieñ w Centrum Medycznym Siepraw. Zgodnie z
ostatni¹ zapowiedzi¹ uda³o siê zwiêkszyæ mo¿liwoœci
szczepieñ o ponad sto procent co skutkowa³o znacznym
przyœpieszeniem tempa szczepieñ.
Do dnia 02.06. w Centrum Medycznym Siepraw podano
1104 dawki szczepionki. W tej liczbie dwoma dawkami
zaszczepiono 347 osób. Jeœli chodzi o podzia³ wg grup
wiekowych, to zaszczepiliœmy 582 osoby powy¿ej 65 roku
¿ycia, 492 osoby w wieku od 30 do 64 lat, oraz 30 osób
poni¿ej 30 roku ¿ycia.
W chwili obecnej nie ma ju¿ u nas osób zapisanych na listê
oczekuj¹cych, wszystkie osoby z listy zosta³y umówione na
konkretny termin otrzymania szczepionki. Obecnie osoby
uprawnione do rejestracji maj¹ mo¿liwoœæ umówienia siê na
konkretny termin „od rêki”.
Chcielibyœmy podkreœliæ, ¿e nasza przychodnia
dysponuje spor¹ iloœci¹ wolnych terminów na szczepienia
jeszcze w czerwcu. Serdecznie zapraszamy osoby nadal
oczekuj¹ce na umówienie terminu w tzw. „zeszytach - listach
oczekuj¹cych” w innych przychodniach do kontaktu i
ustalenia terminu szczepienia w Centrum Medycznym
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Siepraw.
Zaznaczamy, ¿e w przypadku braku zainteresowania
Pacjentów przychodnia udostêpni wszystkie wolne terminy
do puli tzw. terminów zewnêtrznych, aby nie dochodzi³o do
utraty otrzymanych a niewykorzystanych dawek
szczepionek. Pamiêtajcie jednak Pañstwo - przede
wszystkim pracujemy dla mieszkañców Gminy Siepraw i
chcielibyœmy wp³ywaæ na poprawê bezpieczeñstwa jej
mieszkañców. Jeszcze raz zachêcamy do kontaktu i
umawiania siê na szczepienia!
W Centrum Medycznym Siepraw szczepimy
szczepionkami firmy Pfizer. Z powodu od nas niezale¿nego
otrzymaliœmy jedynie 100 dawek szczepionki Moderna
(wszystkie zosta³y wykorzystane). Nie otrzymaliœmy ¿adnej
szczepionki jednodawkowej. Mamy tak¿e ponad sto osób
zaszczepionych preparatem firmy Astra Zeneca. Tu
zachêcam osoby zaszczepione tym preparatem w innych,
nierzadko odleg³ych punktach szczepieñ - od pierwszego
lipca drug¹ dawkê bêdzie mo¿na przyj¹æ w oœrodku innym,
ni¿ ten, w którym podano pierwsz¹ dawkê. Bêdzie okazja aby zaszczepiæ siê bli¿ej domu i byæ mo¿e szybciej!
Bêdziemy mieæ zabezpieczone przynajmniej 50 dawek tej
szczepionki dla takich osób. Przypominam jednak o dacie -

pierwszy lipca! Wczeœniej nie mo¿emy szczepiæ Pacjentów
zaszczepionych poza centrum w szybszym terminie
poniewa¿ jest to zabronione.
Przypominamy te¿, ¿e od poniedzia³ku 07.06. na szczepienia
mog¹ siê rejestrowaæ Pacjenci w wieku 12-15 lat, ale
oczywiœcie musz¹ to zrobiæ w ich imieniu rodzice.
Wiemy, a w³aœciwie powinniœmy wiedzieæ jak
wa¿ny jest poziom wyszczepienia w grupie osób powy¿ej 65
roku ¿ycia. Nasza przychodnia plasuje siê dok³adnie w
œredniej dla kraju, czyli zaszczepionych zosta³o oko³o 65%
Pacjentów (dane dotycz¹ tylko Pacjentów zdeklarowanych
do naszej placówki), co dla mnie osobiœcie nie jest wynikiem
zadowalaj¹cym. Zastanawia tak¿e ma³a liczba zaszczepionych osób w wieku poni¿ej 30 roku ¿ycia. Jeszcze raz zwracamy siê z wyraŸnym komunikatem: mamy szczepionki,
mamy wolne terminy, zapraszamy wszystkich chêtnych do
rejestracji na szczepienie!
Wielu jeszcze nie zaszczepionych obawia siê po
prostu nastêpstw szczepienia. Jeœli chodzi o niepo¿¹dane
odczyny poszczepienne to do tej pory odnotowano jeden
powa¿ny odczyn, który zosta³ zaraportowany jako
powik³anie po podaniu drugiej dawki szczepionki. Doœæ
czêsto zdarzaj¹ siê typowe objawy: os³abienie, podwy¿szona
temperatura lub ból w miejscu podania szczepionki, jednak
s¹ to objawy o du¿ej zmiennoœci osobniczej, nie s¹ to
objawy, które powinny kogokolwiek niepokoiæ, lub tym
bardziej zniechêcaæ do przyjêcia szczepionki. Dwa dni
pobolewania ramienia, bóle kostno-miêœniowe lub temperatura 38 stopni to naprawdê ma³a cena za bezpieczeñstwo i
ochronê przed œmierci¹ lub trwa³ym pogorszeniem komfortu
¿ycia i sprawnoœci wskutek powik³añ po przebytej infekcji
Covid-19.
Powik³ania po przebytej infekcji Covid - 19, co dalej ?
Skoro mowa o infekcji i jej uci¹¿liwych powik³aniach to obecnie Pacjenci mog¹ liczyæ przede wszystkim na
swojego lekarza rodzinnego. NFZ nie oferuje na chwilê
obecn¹ okreœlonego schematu opieki po przebyciu Covid19, a liczne informacje w mediach nale¿y traktowaæ jako
zapowiedzi. Bêdziemy œledziæ informacje dotycz¹ce
mo¿liwoœci leczenia i rehabilitacji i jeœli tylko takie siê
pojawi¹, Pacjenci bêd¹ informowani o nich w naszym
Centrum. Obecnie Pacjenci mog¹ siê ubiegaæ o pobyt w
ramach lecznictwa sanatoryjnego profilowany na osoby po
przechorowaniu Covid-19. Wœród naszych Pacjentów
objawem wiod¹cym jest kaszel i dyskomfort oddechowy,
który utrzymuje siê ró¿nie d³ugo. Po przeprowadzeniu
diagnostyki kilku Pacjentów wymaga³o skierowania do
poradni chorób p³uc.
Programy profilaktyczne dla pacjentów Centrum
Medycznego
Informujemy, ¿e ca³y czas prowadzimy program w
ramach profilaktyki chorób uk³adu kr¹¿enia. Jest to program
NFZ dedykowany dla okreœlonych roczników Pacjentów

zadeklarowanych do naszej przychodni. Celem programu
jest wykrycie zagro¿enia dla zdrowia, zanim zacznie dawaæ
ono jakiekolwiek objawy. Wœród przebadanych do tej pory
osób uda³o siê wykryæ u przynajmniej kilku z nich istotne
ryzyko przedwczesnej œmierci lub inwalidztwa po tzw.
incydencie sercowo-naczyniowym (najczêœciej s¹ to zawa³y
serca lub udary mózgu). Co istotne - osoby te zazwyczaj nie
maj¹ œwiadomoœci zagro¿enia, bo s¹ w œrednim wieku, czuj¹
siê dobrze i nic im nie dolega, a jednak mo¿na powiedzieæ, ¿e
siedz¹ na tzw. „bombie z opóŸnionym zap³onem”. ¯ycie
zmienia siê diametralnie wskutek udaru mózgu czy
rozleg³ego zawa³u serca, takie schorzenia dotykaj¹ coraz
czêœciej ludzi m³odych i w œrednim wieku. Konsekwencj¹
udaru czy zawa³u mo¿e byæ przewlek³a niewydolnoœæ serca
lub niepe³nosprawnoœæ. Pamiêtajmy - najlepiej jest coœ
zrobiæ zanim dojdzie do nieszczêœcia. PóŸniej (o ile Pacjent
prze¿yje ostry incydent) mo¿na tylko minimalizowaæ
straty...
Jaka jesieñ przed nami ?
Bazuj¹c na informacjach medialnych z pewnoœci¹
nie mo¿na powiedzieæ, ¿e jest Ÿle. Jednak nie jest te¿ na tyle
dobrze, abyœmy mogli spokojnie patrzeæ na nadchodz¹c¹
jesieñ. Poziom wyszczepienia Polaków oscyluje oko³o 50%
populacji. Doliczaj¹c do tego osoby niezaszczepione, ale
posiadaj¹ce odpornoœæ po przechorowaniu Covid-19 mo¿na
zak³adaæ, ¿e jeœli kolejna fala siê pojawi to skala zachorowañ
nie bêdzie tak masowa jak w poprzednich. Jednak 50 procent
odpornych to za ma³o, aby czuæ siê bezpiecznie i ¿aden
epidemiolog nie powie nam, ¿e w paŸdzierniku lub
listopadzie nie doœwiadczymy kolejnej fali zachorowañ i byæ
mo¿e jakiejœ formy lockdownu. Brakuje naprawdê niewiele,
to naprawdê ostatnia prosta. Jeœli jednak nie osi¹gniemy
odpornoœci stadnej, wirus bêdzie siê szerzy³ wœród niezaszczepionej czêœci spo³eczeñstwa i co gorsza, mo¿e
mutowaæ. Oby nie w kierunku odpornoœci na stosowane
szczepionki. W takim przypadku wracamy do punktu
wyjœcia sprzed pandemii, a ogromny wysi³ek ca³ego systemu
ochrony zdrowia w Polsce zostanie zniweczony.
Informacja o bie¿¹cej pracy Centrum.
Na koniec informacja dotycz¹ca bie¿¹cej dzia³alnoœci Centrum Medycznego Siepraw. Do dziœ zdarzaj¹ siê
osoby pytaj¹ce, czy mo¿na zg³aszaæ siê do oœrodka
osobiœcie. TAK, MO¯NA! Ju¿ od lutego Pacjenci
rejestruj¹cy siê na wizytê s¹ pytani przez pielêgniarkê, czy
ma byæ to teleporada, czy wizyta osobista. Jeœli tylko maj¹
Pañstwo ¿yczenie zobaczyæ siê z nami w sprawie medycznej
- zapraszamy. Personel jest zaszczepiony a ruch Pacjentów
organizowany tak aby nie stwarzaæ zagro¿enia w poczekalni
w oczekiwaniu na wizytê.
Z ¿yczeniami dobrego zdrowia i wysokiej odpornoœci.
Tomasz Bara - specjalista medycyny rodzinnej
Centrum Medyczne Siepraw. Tel.12 274 61 22

Przes³anie dla Pacjentów Oœrodka … i nie tylko
Szczepienia
Szczepienia w Oœrodku Zdrowia przeciw COVID19 przebiegaj¹ sprawnie i wci¹¿ roœnie liczba
zaszczepionych osób. W naszym Oœrodku stworzone zosta³y
trzy zespo³y szczepi¹ce oraz mobilny punkt szczepieñ,

organizujemy tak¿e sobotnie akcje szczepieñ. Podczas
rozmów kwalifikacyjnych do szczepienia, jak równie¿ w
trakcie wizyt personel Oœrodka rozwiewa w¹tpliwoœci
pacjentów - szczepiæ siê czy nie szczepiæ? - szczepienie jest
bezpieczne, niebolesne, mog¹ po niej wyst¹piæ objawy, które
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mog¹ pojawiæ siê po ka¿dym typie szczepionki, nie tylko
przeciw COVID-19 i mo¿emy sobie z nimi szybko oraz
³atwo poradziæ.
Do koñca maja ³¹cznie zaszczepiono 2731 osób, w tym
dwoma dawkami 701 osób, jedn¹ dawkê otrzyma³o 2030
osób. Warto spojrzeæ na szczepionych w poszczególnych
grupach wiekowych, i tak zaszczepiono:
· 140 osób w wieku powy¿ej 80 lat
· 341 osób w przedziale wiekowym 70 - 79 lat
· 697 osób w przedziale wiekowym 60 - 69 lat
· 447 osób w przedziale wiekowym 50 - 59 lat
· 219 osób w przedziale wiekowym 40 - 49 lat
· 138 osób w przedziale wiekowym 30 - 39 lat
· 28 osób w przedziale wiekowym 22 - 29 lat
· 19 osób w wieku ni¿szym od 21 lat
Powik³ania pocovidowe u pacjentów Oœrodka
Choroba COVID-19 jest chorob¹ bardzo groŸn¹, jej przebieg
mo¿e mieæ charakter ciê¿ki, który niejednokrotnie koñczy
siê tragicznie. Nie musisz mieæ 80 lat, 20 latki te¿ umieraj¹ na
COVID-19. Choroba COVID-19 ma swoje ró¿norodne
powik³ania, które ujawniaj¹ siê po d³ugim czasie od jej
przebycia, równie¿ w przypadku, gdy przechodzimy j¹ w
³agodnym stopniu lub praktycznie bezobjawowo. Przyk³ady
powik³añ pocovidowych, które zaobserwowaliœmy u
naszych pacjentów: os³abienie trwaj¹ce ok. 3 miesi¹ce, mg³a
covidowa - zaburzenia zapamiêtywania, kojarzenia trwaj¹ce
ok. 2-6 miesiêcy, trwa³y spadek wydolnoœci fizycznej
wynikaj¹cy z uszkodzenia p³uc i serca. Powik³ania te coraz
czêœciej wystêpuj¹ wœród m³odszych grup wiekowych.
Boisz siê objawów poszczepiennych?
Od stycznia w Oœrodku podaliœmy ³¹cznie ok. 3 tysi¹ce
dawek wszystkich szczepionek, które s¹ dopuszczone do
u¿ytku w Polsce. Jedyne objawy jakie zaobserwowaliœmy u
zaszczepionych pacjentów to: utrzymuj¹ce siê dobê lub dwie
bóle ramienia w miejscu podania szczepionki, stan
podgor¹czkowy lub gor¹czka - trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ 2-3
doby, ³atwe do opanowania przy pomocy niedu¿ych dawek
paracetamolu. Nie obserwowaliœmy ani jednego powa¿niejszego powik³ania czy dzia³ania niepo¿¹danego.
Boisz siê, ¿e szczepionki nie zosta³y przetestowane lub
przetestowano je na zbyt ma³ej liczbie pacjentów?
Do tej pory w samej tylko Polsce przetestowano
szczepionki na ok. 15 milionach ludzi i nikt z nich nie umar³.
Boisz siê powik³añ zakrzepowo-zatorowych lub chorujesz
na choroby zwi¹zane z zaburzeniami krzepniêcia krwi?
Umów siê na rozmowê konsultacyjn¹ z naszym lekarzem w
ramach poradni POZ.
Ze szczepienia przeciwko COVID-19 wynikaj¹ dla Ciebie
bezpoœrednie korzyœci:
1. Ochrona ¿ycia i zdrowia swojego - ochrona przed

zachorowaniem lub przynajmniej ciê¿kim przebiegiem
choroby, brak nara¿enia na powik³ania pocovidowe.
2. Ochrona ¿ycia i zdrowia najbli¿szych - je¿eli jesteœ
niezaszczepiona/niezaszczepiony to mo¿esz przynieœæ
wirusa swoim dzieciom, rodzicom, dziadkom; mo¿esz mieæ
lekkie objawy lub nawet praktycznie ich nie mieæ, a oni mog¹
przechorowaæ COVID-19 ciê¿ko, mieæ trwa³y uszczerbek na
zdrowiu lub po prostu umr¹.
3. Kwestie administracyjno-techniczne - uzyskanie
certyfikatu szczepienia (dostêpny po pe³nym zaszczepieniu
na platformie pacjent.gov.pl lub wydrukowany w Oœrodku),
który daje mo¿liwoœæ skorzystania ze stacjonarnej s³u¿by
zdrowia (np. planowe leczenie szpitalne), wyjazdu na
wakacje, udzia³u w imprezie towarzyskiej.
Zaznaczamy, ¿e pierwsza dawka dwufazowej szczepionki
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca) nie daje pe³nej odpornoœci
organizmu, dlatego nale¿y w okresie miêdzy szczepieniami
ograniczaæ kontakty z innymi osobami, w szczególnoœci
niezaszczepionymi.
Przypominamy, ¿e obecnie trwaj¹ zapisy dla m³odzie¿y od
ukoñczonego 12 roku ¿ycia, dla których przeznaczona jest
szczepionka Pfizer. W dalszym ci¹gu zapisujemy i
szczepimy pacjentów z pozosta³ych grup wiekowych.
Prosimy o kontakt pod numerem 12-274-60-30 lub wyszukanie terminu w naszym Oœrodku na platformie:
pacjent.gov.pl.
Przed szczepieniem nale¿y wype³niæ kwestionariusz
- wersje papierowe dostêpne s¹ w Oœrodku, a od niedawna
mo¿na je równie¿ wype³niæ elektronicznie na platformie:
pacjent.gov.pl.
Warto siê szczepiæ, ¿eby chroniæ siebie i swoich
bliskich przed t¹ groŸn¹ chorob¹.
Do zobaczenia na szczepieniu!
W imieniu Zespo³u Karolina Bobrowska, koordynator ds. szczepieñ
Zespó³ Oœrodka Zdrowia w Sieprawiu - tel. 12 274 60 30

Szczepmy siê - 55 % doros³ych Mieszkañców Gminy przyjê³o szczepionkê

W

ed³ug danych Urzêdu Stanu Cywilnego 31.05.2021
spo³ecznoœæ gminna liczy³a 9032 osoby, z czego
uprawnionych do szczepieñ przeciw covid- 19 w wieku
powy¿ej 18 lat by³o 6979 osób, zaœ grupa dzieci i m³odzie¿y,
która od 7.06. mo¿e zg³aszaæ siê na szczepienia liczy w
naszych miejscowoœciach 554 osoby.
Z danych przekazanych nam z naszych przychodni
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prowadz¹cych szczepienia wynika, ¿e ³¹cznie wykonano
3835 szczepieñ, dwoma dawkami zaszczepiono 1048 osób,
zaœ jedn¹ dawkê szczepionki otrzyma³o 2787 osób.
Jeœli te dane odniesiemy do populacji osób doros³ych
w gminie, to stwierdzimy, ¿e do koñca maja 55%
mieszkañców podda³o siê szczepieniu.
W tej chwili, jak siê mówi, wirus jest w odwrocie,

choæ codziennie og³aszane s¹ informacje o nowych
zaka¿eniach i co gorsze kolejnych œmierciach. Wirusolodzy
przewiduj¹ kolejn¹ falê epidemii w jesieni, zastanawiaj¹ siê
czy kolejne mutacje wirusa nie wymkn¹ siê os³onie

stosowanych do tej pory szczepionek.
/Wanda Matoga/

Szko³a uczy i nie tylko
Z ¿ycia ZPO Siepraw
Sukces uczniów ze Szko³y Podstawowej w Sieprawiu. Napisany przez nich podrêcznik do
fizyki zosta³ nagrodzony w presti¿owym konkursie “Projektanci edukacji”!

C

hêtni uczniowie z klas siódmych i ósmych Szko³y
Podstawowej w Sieprawiu (Rafa³ Kwinta, Szymon
£êtocha, Dominika Matoga, Maksymilian Wysocki,
Dominika Dobosz, Oliwia Orzechowska, Nikola Pindelska,
Katarzyna Pindelska, Paulina Pasternak, Wiktoria Nowak,
Maria Piwowarska, Emilia WoŸnica, Justyna Filiciak,
Bartosz Mika, Karol Nowak, Alicja Grochal, Piotr GwóŸdŸ,
Szymon Zakrzewski, Gabriela Kotarba, Roxana Ruszkiewicz, Maria Podgórska, Martyna Firek, Maria Bujas,
Hanna Kubicka, Kamil Baran, Martyna Wojtyczka) pod
opiek¹ nauczycielki fizyki Doroty Kurek wziêli udzia³ w
ogólnopolskim konkursie „Projektanci edukacji” zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era.
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch etapów. Pierwszy etap
polega³ na opisaniu pomys³u na projekt edukacyjny. Do
konkursu zosta³ zg³oszony pomys³ na projekt pt. „Tworzymy
podrêcznik do fizyki”, którego opis mo¿na przeczytaæ na
stronie internetowej:
https://projektanciedukacji.pl/projekt?id=13160
Pomys³ ten zdoby³ grant przyznany przez jury
konkursu. Poniewa¿ grupa projektowa by³a jednym z
laureatów pierwszego etapu, zmotywowana do pracy,
przyst¹pi³a do etapu drugiego.
Etap drugi konkursu polega³ na zrealizowaniu
opisanego wczeœniej pomys³u. Uczniowie wraz z
nauczycielk¹ podjêli wiêc dzia³ania, w celu stworzenia
podrêcznika do fizyki. Utworzyli na classroomie specjaln¹
klasê, w której pojawia³y siê ró¿ne informacje i og³oszenia, a
na dysku Google stworzyli folder wspó³dzielony, do którego
dostêp mieli wszyscy uczestnicy projektu - zamieszczali tam
tworzone przez siebie materia³y na podstawie wskazówek i
materia³ów dostarczanych im przez nauczyciela. Na koniec
wszystko po³¹czyli w jedn¹ ca³oœæ i w ten sposób powsta³
podrêcznik do fizyki w wersji pdf (mo¿na go pobraæ i
zobaczyæ na przytoczonej wczeœniej stronie internetowej).
Podrêcznik ma 3 rozdzia³y i zawiera treœci dla klas siódmych.
Uczniowie sami stworzyli wszystkie teksty do ksi¹¿ki i
wykonali w domach doœwiadczenia, które opisali potem w
podrêczniku. Ca³oœæ jest bogato ilustrowana zdjêciami i
rysunkami, tak¿e samodzielnie wykonanymi przez dzieci.
Czêœæ definicji ujêta jest w formie wierszyków u³atwiaj¹cych zapamiêtanie, a na koñcu rozdzia³ów znajduj¹ siê
u³o¿one przez uczniów quizy lub lapbooki podsumowuj¹ce.
Za wygrane pieni¹dze podrêcznik zosta³ wydrukowany w profesjonalnej drukarni. Papierowe egzemplarze
trafi³y do uczestników grupy projektowej oraz do szkolnej
biblioteki (mo¿na je stamt¹d wypo¿yczyæ). Wydrukowany
podrêcznik mo¿na te¿ obejrzeæ w filmie na YouTube, do
którego link mo¿na znaleŸæ na wspomnianej wczeœniej
stronie internetowej.

To jeszcze nie wszystko. W drugim etapie konkursu
uczniowie Szko³y Podstawowej w Sieprawiu równie¿
zwyciê¿yli wygrywaj¹c Z³oty Grant. Jest to ogromny
sukces, bo w konkursie startowa³o 457 grup projektowych z
ca³ej Polski, a laureatami II etapu zosta³o tylko 6 z nich - w
tym ta z Sieprawia.
Uczestnicy grupy projektowej poproszeni o krótkie
skomentowanie swojej pracy pisz¹:
„Ka¿dy z uczniów myœli o tym, ¿eby nauka by³a przyjemna.
Dziêki tworzeniu podrêcznika mo¿na by³o siê uczyæ w
przyjemny sposób, a w dodatku u³atwiæ naukê nastêpnym
rocznikom.”
Paulina Pasternak - uczennica klasy 7B
„W tym projekcie wykonywa³em ilustracje do podrêcznika,
poprawi³em ok³adkê pomys³u kole¿anki i stworzy³em tyln¹
ok³adkê. Gdybym mia³ tak¹ mo¿liwoœæ to na pewno
zg³osi³bym siê do tego projektu jeszcze raz, bo mi³o
wspó³pracowa³o mi siê z reszt¹ uczniów i mog³em pokazaæ co
potrafiê. Niektórzy mogliby pomyœleæ, ¿e tylko rysujê w tym
podrêczniku, wiêc nie jest mi do tego potrzebna wiedza z
dziedziny fizyki. Jest wrêcz przeciwnie- musia³em znaæ
wzory, rozumieæ je i zastanawiaæ siê, w jaki sposób
przedstawiæ je na ilustracjach. Bêd¹c w projekcie nauczy³em
siê pracowaæ w grupie oraz udoskonali³em moje
umiejêtnoœci w rysowaniu. Patrzenie na powstaj¹ce
ilustracje i na sam podrêcznik sprawia³o mi satysfakcjê.
Ten podrêcznik na pewno bêdzie przydatny dla uczniów
poniewa¿ jest zrobiony przez uczniów i zawiera du¿o
informacji podanych krótko i zwiêŸle.”
Rafa³ Kwinta - uczeñ klasy 8A
„Myœlê, ¿e przy tworzeniu podrêcznika naprawdê dobrze siê
bawiliœmy. Nauczyliœmy siê te¿ pracowaæ w grupach i
wykonywaæ swoje obowi¹zki na czas. Gdy zaczynaliœmy
tworzyæ podrêcznik nie s¹dzi³am, ¿e uda nam siê zajœæ a¿ tak
daleko i zdobyæ z³oty grant. Gotow¹ ksi¹¿kê pokazywa³am
kole¿ankom - mówi³y, ¿e jest to na prawdê fajny sposób na
naukê i te¿ chcia³yby tak¹ napisaæ. Koñczê w tym roku szko³ê
podstawow¹, ale na pewno w szkole œredniej te¿ bêdê z niej
korzysta³a. Po zakoñczeniu projektu pozostanie nam na
pewno du¿o super wspomnieñ. Chcia³abym wszystkich
zachêciæ do nabrania inspiracji i stworzenia swojego
podrêcznika.”
Emilia WoŸnica, uczennica klasy 8B
W projekcie by³am odpowiedzialna za przeprowadzanie i
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opisywanie doœwiadczeñ z ró¿nych tematów. Gdybym mog³a
cofn¹æ czas to z pewnoœci¹ zg³osi³abym siê do projektu
ponownie, poniewa¿ przy tworzeniu podrêcznika nauczy³am
siê wielu rzeczy - opanowa³am prawie do perfekcji wiêkszoœæ
tematów z 7 klasy. Ciekawa historia, która przydarzy³a mi siê
podczas pracy by³a taka, ¿e jedno z doœwiadczeñ nie chcia³o
mi wyjœæ i zala³am pó³ ³azienki :) Osoby, którym
pokazywa³am wydrukowany podrêcznik by³y pod
wra¿eniem. Trudnoœci sprawia³o mi wykonywanie
niektórych doœwiadczeñ, poniewa¿ nie zawsze mia³am
potrzebne materia³y. Najbardziej usatysfakcjonowa³ mnie
efekt naszych prac - gotowy, wydrukowany podrêcznik.”
Nikola Pindelska - uczennica klasy 8B
„Moim zadaniem w pracy nad podrêcznikiem by³o
przygotowanie niektórych doœwiadczeñ i ich opis, np. do
dzia³u o napiêciu powierzchniowym, o swobodnym
spadaniu, o wyznaczaniu gêstoœci cia³. Bardzo mi siê
podoba³o to, ¿e mog³em sam wszystko zrobiæ. Niekiedy
sporym wyzwaniem by³o przygotowanie wszystkich
niezbêdnych rzeczy do danego doœwiadczenia np. zebranie
odpowiedniej iloœci takich samych zakrêtek, cylindra
miarowego z odpowiedni¹ podzia³k¹ czy dwóch ma³ych
identycznych lusterek. Dziêki nauce przez doœwiadczenia
³atwiej by³o mi zrozumieæ zjawiska i prawa, których uczymy
siê w szkole. Fajne by³o te¿ to, ¿e ka¿dy z nas, pracuj¹c nad

Diecezjalny Konkurs Plastyczny
19 marca br. og³oszono wyniki konkursu plastycznego:
,,Uczymy siê kochaæ Pana Boga, bliŸnich i Ojczyznê.
Organizatorem konkursu by³ Wydzia³ Katechetyczny Kurii
Metropolitalnej w Krakowie. Celem konkursu jest pomoc
dzieciom w osobistym odkrywaniu wielkoœci daru jakim jest
Rodzina i Naród w nauczaniu Prymasa Kard. Stefana
Wyszyñskiego. Ka¿dy uczestnik konkursu wykona³
indywidualnie jedn¹ pracê w formacie nie mniejszym ni¿
A3, stosuj¹c wybrane przez siebie techniki plastyczne.
Konkurs ten odbywa³ siê w trzech etapach:
szkolnym, rejonowym i diecezjalnym. Mi³o nam
poinformowaæ, ¿e Monika Kiszka z kl. Va zosta³a laureatk¹
owego konkursu plastycznego. Nale¿y nadmieniæ i¿ tytu³
laureata otrzymuje tylko 5 osób z ca³ej diecezji. Praca
Moniki tak zachwyci³a Jury, ¿e postanowiono po raz
pierwszy w historii konkursu przyznaæ nagrodê specjaln¹ dla
Moniki. Monika w swojej pracy przedstawi³a ¿ycie i
nauczanie Prymasa Polski w bardzo ciekawy i oryginalny
sposób - co mo¿na zobaczyæ na zdjêciu. Odbieraj¹c nagrody
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projektem, mia³ swój folder stworzony przez nasz¹ Pani¹ od
fizyki, w którym zamieszczaliœmy poszczególne etapy swojej
pracy i podgl¹daliœmy co ju¿ jest zrobione przez kolegê czy
kole¿ankê. To na pewno mobilizowa³o nas do szybszej i
bardziej efektywnej pracy. Nie wiedzia³em czy uda nam siê
naszym projektem przejœæ a¿ tak daleko. Teraz ju¿ to wiem i
jest to ogromna radoœæ, podwójna, bo t¹ pierwsz¹ mia³em,
kiedy zobaczy³em ksi¹¿kê w ca³oœci, stworzon¹ z tylu
poszczególnych puzzli, przez tyle osób i to przez okres kilku
miesiêcy. Efekt koñcowy naszej pracy by³ chyba najwiêkszym
zaskoczeniem, naprawdê, wielkie WOW!!! Jesteœmy dumni z
siebie i Naszej Pani! Chcia³bym kiedyœ mieæ mo¿liwoœæ
wzi¹æ udzia³ w podobnym projekcie i znów zobaczyæ swoje
nazwisko na ok³adce ksi¹¿ki :)” Maksymilian Wysocki - uczeñ klasy 8B
„Praca z m¹drymi, ambitnymi i chêtnymi do dzia³ania
uczniami (a w³aœnie takie osoby tworzy³y moj¹ grupê
projektow¹) to sama przyjemnoœæ. Wykonaliœmy mnóstwo
ciê¿kiej pracy, ale zdecydowanie by³a ona warta uznania
jakie w zamian za ni¹ otrzymaliœmy.”
Dorota Kurek - opiekun grupy projektowej.
/Dorota Kurek/

Monika mówi³a; ,, Du¿o czasu zaj¹³ mi pomys³ i wykonanie
projektu. Pracê wykona³am kredkami i przyozdobi³am
filcem oraz koronk¹.
Ogromna radoœæ sprawi³a mi
wygrana." Gratulujemy Monice i ¿yczymy dalszych
sukcesów w konkursach plastycznych.

Konkurs wiedzy „Œwiêta Siostra Faustyna
Kowalska i Bo¿e Mi³osierdzie” dla uczniów
klas V-VIII Szkó³ Podstawowych

O

rganizatorem Konkursu „Œwiêta Siostra Faustyna
Kowalska i Bo¿e Mi³osierdzie”, dla uczniów klas VVIII Szkó³ Podstawowych, jest Wydzia³ Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Patronat nad Konkursem sprawuj¹: Ksi¹dz Arcybiskup Marek Jêdraszewski
Metropolita Krakowski, Wydzia³ Katechetyczny Archidiecezji Krakowie. Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w
Krakowie - £agiewnikach. oraz Kuratorium w Krakowie.
Celem Konkursu by³o;
-uczczenie 20 rocznicy kanonizacji œwiêtej Siostry

Faustyny Kowalskiej i 20 rocznicy og³oszenia Œwiêta
Mi³osierdzia Bo¿ego,
-zapoznanie m³odzie¿y z przes³aniem oraz formami kultu
Mi³osierdzia Bo¿ego,
-przybli¿enie m³odzie¿y historii ¿ycia i pos³annictwa
Aposto³ki Mi³osierdzia Bo¿ego,
-kszta³towanie u uczniów chrzeœcijañskiej hierarchii
wartoœci i postaw zgodnych z nauczaniem Jana Paw³a II.
Konkurs odby³ siê w dwóch etapach: szkolnym i
wojewódzkim. W etapie wojewódzkim z naszej szko³y
wziê³o udzia³ 5 uczniów: Maria i Hanna Kibicka, Bartosz
Grochal, Justyna Filiciak i Sebastian Gorczyca. 3 maja br.
w re¿imie sanitarnym odby³ siê etap wojewódzki w
Krakowskich £agiewnikach. Nasi uczniowie wypadli w nim
wspaniale: 2 miejsce zajê³a Maria Kubicka, 4 jej siostra
Hanna Kubicka, 10 Bartosz Grochala, 12 Justyna

Filiciak. Sukces uczniów bardzo cieszy , gdy¿ materia³ z
jakim musieli siê zmierzyæ by³ bardzo, bardzo obszerny.
Zestaw zadañ konkursowych na etapie wojewódzkim
sk³ada³ siê z pytañ zamkniêtych jednokrotnego wyboru oraz
pytañ otwartych. W zestawie zadañ pojawi³y siê tak¿e
zdjêcia, mapy, grafiki oraz
wypowiedzi Jana Paw³a II o
mi³osierdziu Bo¿ym. Gratulujemy uczniom i cieszymy siê,
¿e mimo nauki zdalnej chêtnie
bior¹ udzia³ w konkursach z
du¿ymi sukcesami. Poni¿ej
uczestnicy etapu fina³owego

Ma³opolski Konkurs Biblijny

Przygotowuj¹c siê do niego pod kierunkiem katechety:
Krzysztofa Kowalczyka musieli przeczytaæ nie tylko
Ewangelie, ale równie¿ lektury które zdaj¹ na egzaminach
studenci teologii. Bardzo dziêkujemy nie tylko Martynie,
ale równie¿ Gabrielii Leœniak z kl VI b która dotar³a do etapu
fina³owego, ale ze wzglêdu na kwarantannê nie mog³a wzi¹æ
udzia³u w etapie fina³owym, za podjêty trud poznawania
Ewangelii Œwiêtego £ukasza i ogromn¹ pracê, któr¹
wykona³y.

T

egoroczny Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobr¹
Nowin¹ przez ¿ycie” - Ewangelia £ukasza by³ bardzo
specyficzny i trudny, ze wzglêdu na panuj¹c¹ pandemiê, ale
mimo to z wielk¹ radoœci¹ informujemy, ¿e tytu³ finalisty
tego konkursu zdoby³a Martyna P³atek z kl. VIII B. Konkurs
sk³ada³ siê z trzech etapów szkolnego : 3.973 uczestników,
etap rejonowy 2869 osób, etap fina³owy tylko 80 osób. Jak
widaæ nie by³o ³atwo dostaæ siê do etapu fina³owego.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Janie Pawle II

U

czniowie naszej szko³y po raz siódmy wziêli udzia³ w
konkursie ogólnopolskim wiedzy o œw. Janie Pawle II,
organizowanym przez firmê Olimpus. Celem konkursu by³o
poznanie ¿ycia i dzie³a jednego z najwiêkszych Polaków.
Aby dobrze siê przygotowaæ, dzieci mia³y mo¿liwoœæ
skorzystania z informacji przekazywanych zdalnie na
Classroomie
Tegorocznym przygotowaniom towarzyszy³a szczególna atmosfera, gdy¿ przebiega³y w kontekœcie re¿imu
sanitarnego oraz 101 rocznicy urodzin Jana Paw³a II. To
wydarzenie z pewnoœci¹ wp³ynê³o na wiêksze zainteresowanie konkursem. Dzieci mog³y te¿ lepiej zrozumieæ
znaczenie pojêæ zwi¹zanych z tematyk¹ papiesk¹. Konkurs
mia³ zakres ogólnopolski i prawo do udzia³u w nim mieli
uczniowie z klas IV, V, VI. Wziê³o w nim udzia³ 20 uczniów
przygotowanych przez katechetê - Krzysztofa Kowalczyka.

Konkurs odby³ siê równolegle we wszystkich szko³ach w
dniu 30. 05. 2021 r.. Konkurs polega³ na pisemnym
udzieleniu odpowiedzi na 30 pytañ testowych, na co
przeznaczone by³o 45 minut + 10 minut na sprawy
organizacyjne. Do ka¿dego pytania w teœcie podane by³y 4
odpowiedzi. Ka¿de pytanie mia³o co najmniej jedn¹
poprawn¹ odpowiedŸ.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e nasi uczniowie
osi¹gnêli rewelacyjne wyniki. Na 7,5 tysi¹ca wszystkich
uczestników 1 miejsce w Polsce zdoby³y : Maria Kubicka,
Monika Kiszka Gabriela Leœniak, Bartosz Grochal, Zofia
Szlósarczyk i Martyna Wierzbicka, 3 miejsce w kraju
zdobyli: Hanna Kubicka, Justyna Filiciak, Julia Mika i
Dawid Wojtaczka. Serdecznie gratulujemy wszystkim
laureatom. Oby dalsza praca zaowocowa³a nie tylko
kolejnymi sukcesami, ale przede wszystkim dobrem w
postaci wzbogacenia duszy i umocnienia wiary.
/Krzysztof Kowalczyk/

Pokaz mody wiosennej w Przedszkolu
Kropla S³oñca
21.05.2021r. w naszym przedszkolu odby³ siê
„Wiosenny pokaz mody”. By³ on okazj¹ do pokazania
niezwyk³ych strojów, w których przedszkolaki zaprezentowa³y siê przed swoimi kole¿ankami i kolegami, a tak¿e
zaproszonymi goœæmi: Wójtem Gminy Siepraw p. Tadeuszem Pital¹, sekretarzem - p. Micha³em Baranem,
Dyrektor ZPO Siepraw - p.
El¿biet¹ Leœniak oraz
Dyrektorem administracyjnym GOKiS - p. Konradem
So³tysem. Kreacje zosta³y zaprojektowane przez nauczycieli
Przedszkola „Kropla S³oñca”, którzy wykazali siê ogromn¹
pomys³owoœci¹. Do ich przygotowania wykorzystali
bowiem: tkaniny, bibu³ê, nakrêtki, gazety, folie, piórka,
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wyt³oczki po jajkach i wiele innych materia³ów, których nie
sposób wymieniæ. Pokaz podobnie jak na profesjonalnych
wybiegach przebiega³ w bardzo mi³ej atmosferze. Dzieci
kroczy³y po czerwonym dywanie, przy dŸwiêkach muzyki
Jeana-Michela Jarre, a wokó³ b³yska³y flesze aparatu
fotograficznego. Ka¿da kreacja by³a przepiêkna, niepowtarzalna, zas³uguj¹ca na wyró¿nienie, a pomys³owoœæ
projektuj¹cych stroje nauczycieli, mog³aby byæ inspiracj¹
dla projektów mody na ca³ym œwiecie. Na „wybiegu”

œwietnie odnaleŸli siê tak¿e nasi mali modele, którzy z gracj¹
naœladowali profesjonalistów. Kto wie, czy pokaz ten, nie
bêdzie pokazem, który cyklicznie stanie siê „uczt¹ dla oczu”,
a dla nauczycieli mo¿liwoœci¹ rozwoju zmys³u projektanta.
Serdecznie dziêkujemy tak¿e p. Paw³owi So³tysowi
za uwiecznienie naszego pokazu w formie materia³u
filmowego.
/Iwona Szlachta/

Z ¿ycia ZPO w Zakliczynie
Osi¹gniêcia w konkursach i olimpiadach
Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ i dum¹ spieszymy
chwaliæ naszych zdolnych i ambitnych uczniów. Dwoje z
nich uzyska³o tytu³ finalisty w przedmiotowych konkursach
z geografii i biologii, a jedna z uczennic uzyska³a wysoki
wynik w Olimpiadzie Literatury i Jêzyka Polskiego dla szkó³
podstawowych.
„Œwiat i Polska - przyroda, spo³eczeñstwo,
gospodarka", taki by³ temat Konkursu Geograficznego, do
którego podesz³o dwóch uczniów pod okiem Pani mgr
Janiny Lejdy - Filip Leszczyñski i Bart³omiej Podgórski.
Poœwiêcili ogrom czasu na przygotowanie tak obszernego
materia³u z zakresu geografii œwiata, ze szczególnym
uwzglêdnieniem Azji, Australii i Oceanii, Afryki oraz
regionów geograficznych Polski. Filipowi z klasy 8 uda³o siê
dotrzeæ do etapu rejonowego, a Bart³omiej, uczeñ klasy 7 b,
zdoby³ tytu³ finalisty w etapie wojewódzkim. Ch³opcy byli
zobowi¹zani zapoznaæ siê z literatur¹, która zosta³a
wskazana w informatorze konkursowym, musieli wykazaæ
siê umiejêtnoœci¹ wyszukiwania informacji i analizy wiedzy.
Pomimo ograniczonej dostêpnoœci do stacjonarnej nauki,
pod czujnym okiem Pani Janiny, uczniowie poœwiêcili ka¿d¹
woln¹ chwilê na naukê. W miarê mo¿liwoœci spotykali siê z
nauczycielk¹ w szkole, poœwiêcaj¹c wolny czas ferii albo
organizowali spotkania online.
W Konkursie Biologicznym do etapu wojewódzkiego dotar³a jedna uczennica, Walentyna Krawiec z klasy 8.
Tematem tegorocznych zmagañ by³o „Cia³o ludzkie jako
wielkie laboratorium biochemiczne”. W przygotowaniach
od pocz¹tku towarzyszy³a jej Pani mgr Dorota Kowalewska,
która mobilizowa³a i pomaga³a usystematyzowaæ wiedzê.
Jak powiedzia³a Pani Dorota: „Walentyna, to bardzo
pracowite dziecko, podchodz¹ce do tematu z pasj¹, a nie

tylko zadaniowo!”. Ta m³oda dziewczyna z ogromnym
zaanga¿owaniem przygotowywa³a siê do tego wyzwania.
Poœwiêca³a 2-3 godziny, kilka razy w tygodniu na naukê z
Pani¹. Dodatkowo Walentyna gra na instrumencie i uprawia
sport. Walentyna jest przyk³adem m³odego cz³owieka, który
potrafi ³¹czyæ pasjê z nauk¹ i wychodzi jej to na najwy¿szym
poziomie.
W Olimpiadzie Literatury i Jêzyka Polskiego do
etapu wojewódzkiego pod kierunkiem Pani mgr Ma³gorzaty
Matlak dotar³a jedna uczennica klasy 7 b, Joanna Matys.
Olimpiada sk³ada³a siê z 3 etapów. Uczennica musia³a
wykazaæ siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami ujêtymi w podstawie
programowej z jêzyka polskiego dla szkó³ podstawowych,
poszerzonymi o zagadnienia przedstawione na dany rok
przez Komitet G³ówny Olimpiady. Zawody wojewódzkie
polega³y na napisaniu rozprawki oraz rozwi¹zaniu testu z
zagadnieñ jêzykowych, a etap ustny na dokonaniu g³osowej
interpretacji wylosowanego wiersza, a nastêpnie rozmowie z
jurorami na jego temat oraz wykazaniem siê znajomoœci¹
regu³ poetyki i kontekstów biograficznych. Ten etap
olimpiady Joasia ukoñczy³a uzyskuj¹c bardzo wysoki
wynik.
Ponadto nasi uczniowie brali równie¿ udzia³ w
Ma³opolskim Konkursie Matematycznym, gdzie do etapu
rejonowego zakwalifikowa³a siê uczennica kl. 7 b Joanna
Matys oraz w Ma³opolskim Konkursie Jêzyka Angielskiego w nim do etapu rejonowego zakwalifikowa³ siê Filip
Leszczyñski z kl. 8.
Bardzo serdecznie dziêkujê nauczycielom przygotowuj¹cym uczniów, a tak¿e rodzicom. Wszystkim serdecznie
gratulujemy.
/Renata Nowak-Karcz/

Konkursy szkolne podczas edukacji zdalnej

T

wórczoœæ i kreatywnoœæ nie zanika podczas pandemii.
Rozwijanie zainteresowañ, pasji i talentów jest
niezwykle wa¿ne w rozwoju dziecka. Dbaj¹c o to,
nauczycielki ZPO w Zakliczynie, Magdalena Obajtek i
Joanna Ralska-Lenart pomimo zdalnego nauczania,
zorganizowa³y kilka konkursów, zachêcaj¹c tym samym
uczniów do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu szko³y.
Z okazji Dnia Modlitwy, 5 marca, uczniowie
przelewali na papier swoje dzieciêce modlitwy. Pojawi³o siê
wzruszaj¹ce dziêkczynienie, uwielbienie oraz proœby o
zdrowie. W tym konkursie nieodzown¹ pomoc okaza³ ks.
Piotr F¹frowicz, który wspomóg³ prace komisji i ufundowa³
nagrody.
Obchodz¹c Dzieñ Motyla, 14 marca, chcieliœmy
zwróciæ uwagê uczniów na wieloœæ polskich gatunków.
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Tematem przestrzennych prac plastycznych by³y tylko
polskie motyle. Na szkolnym korytarzu zrobi³o siê
wiosennie kiedy pojawi³a siê piêkna wystawa prac
konkursowych.
Wychodz¹c z progu domu czêsto nie zauwa¿amy jak
piêkna przyroda nas otacza. Chc¹c z³apaæ piêkno najbli¿szej
okolicy, 22 kwietnia zorganizowaliœmy konkurs fotograficzny z okazji Dnia Ziemi. Dzieci mia³y za zadanie uchwyciæ
kadr miejsca zachwycaj¹cego przyrod¹, bêd¹cego elementem najbli¿szej okolicy. Urzekaj¹ca galeria zdjêæ zdobi
gablotê naszej szko³y.
W konkursach wziêli udzia³ uczniowie w ka¿dej
kategorii wiekowej, od przedszkolaka do ósmoklasisty.
Najlepsze prace zosta³y nagrodzone.
/Magdalena Obajtek/

„ Zapachnia³o, zajaœnia³o wiosna, ach to ty…”

S

³owa znanej piosenki Marka Grechuty szczególnie w
tym trudnym roku szkolnym dla wszystkich uczniów
sta³y siê inspiracj¹ do zorganizowania szkolnego konkursu
recytatorskiego pt. „Wiosenne wierszowanie”.
Konkurs zosta³ przygotowany przez nauczycielki
klas I-III dla swoich wychowanków. Celem konkursu by³a
popularyzacja poezji o tematyce wiosennej oraz prezentacja
umiejêtnoœci artystycznych uczniów klasa I-III w ZPO
Zakliczynie.
Wiosna to cudowny czas przemian, na który
czekamy co roku , szczególnie w tym okresie trwania
pandemii. Mali artyœci do swoich wystêpów przygotowali
siê niezwykle profesjonalnie. Wyniki przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co : I miejsce Martynka Skoczylas,
II miejsce Maja Pu³torak , III miejsce Maksymilian
Kasperek. Wyró¿nienia otrzymali : Natalia Sala, Gabriel
Hajdus oraz Nadia Czajczyk.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
/Edyta Muniak/

Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi w Zakliczynie podlewaj¹c je. Dbamy o czystoœæ na naszym placu zabaw i w
22 kwietnia nasze przedszkolaki wraz z paniami
uroczyœcie obchodzi³y Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi. Z tej
okazji ka¿de dziecko przynios³o do przedszkola kwiat, który
wspólnie posadziliœmy w naszym przedszkolnym ogródku.
Od zawsze w przedszkolu zwracamy uwagê na ogromn¹
potrzebê otaczania naszej planety szczególn¹ opiek¹ i trosk¹.
Wspó³czesnoœæ nie jest ³askawa dla œrodowiska naturalnego
w zwi¹zku z tym tak wa¿ne jest, by ju¿ od najm³odszych lat
budziæ w dzieciach szacunek do przyrody, która nas otacza i
œrodowiska, w którym ¿yjemy. Ka¿dego dnia staramy siê
nawet niewielkimi gestami okazywaæ wsparcie naszej
Planecie. Kszta³tujemy ekologiczn¹ postawê nie tylko
poprzez nasz¹ dzia³alnoœæ podejmowan¹ na rzecz
œrodowiska, ale tak¿e stajemy siê stra¿nikami przyrody
pilnuj¹c siebie nawzajem i zwracaj¹c uwagê na zachowania
osób przebywaj¹cych w naszym otoczeniu. Pog³êbiamy
nasz¹ wiedzê w zakresie ekologii zwracaj¹c uwagê na
wartoœci jakimi s¹ codzienne dzia³ania, jak: segregacja
œmieci, oszczêdzanie energii, wody, rezygnacja z
plastikowych opakowañ, a daj¹c dobry przyk³ad innym
powodujemy, ¿e wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu budzenie
szacunku wzglêdem otoczenia (przyrody, œrodowiska,
planety) kszta³tuje siê ju¿ od najm³odszych lat w postaci
prawid³owych nawyków.
Udowodniliœmy ju¿ tak¿e, ¿e w naszych rêkach
œrodowisko jest bezpieczne i szanowane, a powierzone nam
zadania ekologiczne wykonujemy nie tylko z okazji Dnia
Ziemi, ale przez ca³y czas. Wprawdzie wiosna tego roku nie
rozpieszcza nas zbytnio ciep³ym s³oñcem, ale w cieplejsze
dni pamiêtamy o naszych posadzonych roœlinkach

Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich

Z

okazji Œwiatowego Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich
wybraliœmy siê na spacer do biblioteki szkolnej, gdzie
dowiedzieliœmy siê wielu ciekawych rzeczy na temat
ksi¹¿ek, sposobu ich tworzenia, a tak¿e zdobyliœmy
informacje z zakresu funkcjonowania biblioteki i ksiêgarni
poznaj¹c ró¿nice w dzia³alnoœci tych dwóch miejsc. Na
koniec zamieniliœmy siê w ilustratorów i wraz z Bajkow¹
Planet¹ Fantazj¹ (strona na portalu Facebook, prowadzona

okolicy naszego przedszkola, a tak¿e w przedszkolu
sprz¹taj¹c zabawki, utrzymuj¹c w czystoœci ³azienkê,
korytarze, szatnie, a tak¿e gasz¹c œwiat³o, gdy opuszczamy
przedszkoln¹ salê. Wiemy doskonale i jesteœmy œwiadomi
tego, ¿e nasze starania wzglêdem œrodowiska i przyrody
powracaj¹ do nas w postaci najpiêkniejszych krajobrazów,
które obserwujemy ka¿dego dnia.
/Ewa Jania/

przez jedn¹ z nauczycielek w celu promowania czytelnictwa)
stworzyliœmy w³asn¹ ksi¹¿eczkê. Nie od dziœ wiadomo, ¿e
promowanie czytelnictwa jest jednym z ulubionych zadañ
œrodowiska przedszkolnego. Bajki towarzysz¹ nam od
najm³odszych lat. Wspominaj¹c dzieciñstwo nie sposób nie
przypomnieæ sobie ulubionej bajki czytanej przez mamê, tatê
czy dziadków. W dobie Internetu, gdzie technologia
komputerowa roz³o¿y³a swoje skrzyd³a bardzo szeroko
zapraszaj¹c w komputerowy œwiat, dzieci bardzo wa¿ne jest
przypominanie o tym, jak wartoœciowe s¹ ksi¹¿ki.
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Telewizory, komputery, tablety i telefony zachêcaj¹
kolorowym, szybko zmieniaj¹cym siê obrazem, ¿ywio³owymi interesuj¹cymi dŸwiêkami, a tak¿e bardzo czêsto
odpowiedni¹ motywacj¹ w postaci punktów, nagród i
interesuj¹cych gier nierzadko zupe³nie niedostosowanych do
delikatnych i wra¿liwych dzieciêcych umys³ów i systemu
nerwowego, który przecie¿ dopiero siê kszta³tuje. A czym
mo¿e zachêciæ le¿¹ca na pó³ce ksi¹¿ka? Bardzo istotnym
dzia³aniem osób doros³ych jest umo¿liwianie dziecku
spêdzania czasu z ksi¹¿k¹, poprzez sta³y dostêp do
biblioteczki domowej, a jeœli nie ma w domu takiego miejsca
to stworzenie go. Pó³eczka z ksi¹¿kami, wygodny fotel czy
pufa, z dala od komputera, telewizora, tabletu i telefonu.
Stwórzmy takie miejsce wraz z dzieckiem k¹cik czytelniczy,
czy domowy k¹cik bajkowy to naprawdê miejsce cudowne,
wyciszaj¹ce i magiczne, które z pewnoœci¹ zachêci do
czytania. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e dzieci czêsto chodz¹
œladami doros³ych. Poka¿my wiêc, ¿e i my czytamy.
Czytanie dziecku (z dzieckiem) jest nie tylko piêkn¹ form¹
spêdzania czasu z rodzin¹, ale tak¿e najlepszym æwiczeniem
rozwijaj¹cym zasób s³ownictwa, kszta³tuj¹cym wyobraŸniê,
kreatywnoœæ, a tak¿e motywuj¹cym do podejmowania
ró¿nych zabaw, które, jak wiadomo s¹ najwspanialsz¹ form¹
uczenia siê. Czytaj¹c dziecku ksi¹¿ki, bajki, b¹dŸ s³uchaj¹c,
kiedy czyta je dziecko wp³ywamy na jego wszechstronny
rozwój, wspomagamy go. Tylko wspólnymi si³ami mo¿emy
obudziæ w dzieciach mi³oœæ do ksi¹¿ek. Staramy siê wiêc w
przedszkolu promowaæ czytelnictwo ju¿ od najm³odszych
lat i zachêcaæ dzieci do spêdzania czasu w magicznym
œwiecie bajek poprzez ró¿norodne formy. Niech magia bajek
towarzyszy dzieciom ka¿dego dnia!
/Ewa Jania/

Mama i Tata - najpiêkniejsze s³owa œwiata. Bardzo Was kochamy, a ¿yczenia wyœpiewamy!
26 maja przedszkolaki wraz z wychowawcami
zebra³y siê w przedszkolnej sali, by z³o¿yæ rodzicom
¿yczenia z okazji dnia mamy i taty. ¯yczenia w postaci
nagranego filmiku, na którym dzieci zaœpiewa³y dla
rodziców piêkne piosenki wk³adaj¹c w ich wykonanie ca³e
swoje serce.
Ka¿dego roku ma³e dzieciêce r¹czki z wielkim
zaanga¿owaniem tworzy³y zaproszenia dla rodziców na
uroczystoœæ z okazji Dnia Mamy i Taty. Z wielk¹ radoœci¹
witaliœmy w progach naszego przedszkola tak wa¿nych
goœci. W tym roku maj wygl¹da³ nieco inaczej i choæ ju¿
zd¹¿yliœmy siê przyzwyczaiæ do ograniczeñ, jakie
wprowadzone zosta³y dla bezpieczeñstwa nas wszystkich, to

jednak gdzieœ w naszych serduszkach pojawi³ siê ¿al, ¿e nie
spotkaliœmy siê osobiœcie i ¿e nie mieliœmy okazji zobaczyæ
rodziców na widowni. Dzieci bardzo chcia³y wyst¹piæ dla
mamy i taty, przekazaæ osobiœcie upominki, poca³owaæ,
przytuliæ, us³yszeæ brawa, pomachaæ ze sceny i spêdziæ z
rodzicami wspólne chwile w swoim przedszkolnym œwiecie.
Te w³aœnie chwile tworz¹ przecie¿ historiê ca³ego
przedszkola. Z tych w³aœnie chwil tworz¹ siê piêkne
wspomnienia. Mamy wielk¹ nadziejê, ¿e pandemia nie
zabierze nam wiêcej tych wspomnieñ i ¿e w kolejnym roku
spotkamy siê wszyscy w murach naszego przedszkola i
szko³y.
/Ewa Jania/

„Witaj maj! 3 Maj!” - Zakliczyn œwiêtuje!

Dla upamiêtnienia tej donios³ej rocznicy oraz dla
rozbudzania patriotyzmu w sercach, przy Szkole
Podstawowej w Zakliczynie zosta³ zamontowany maszt, na
którym dumnie powiewa flaga bia³o czerwona, kieruj¹c
nasze myœli i uczucia ku OjczyŸnie i jej niezwyk³ej historii.
Nie mog¹c ju¿ kolejny rok œwiêtowaæ tradycyjnie
podczas akademii szkolnej, tego wa¿nego dla wszystkich
Polaków wydarzenia, uczniowie naszej szko³y pod okiem
pani Magdaleny Obajtek, nagrali wirtualnie akademiê,
œpiewaj¹c radosne, patriotyczne piosenki i recytuj¹c wiersze
wyra¿aj¹ce radoœæ i dumê z bycia Polakiem i dumê z naszego
kraju.
„230 kilometrów na 230 rocznicê”

S

ejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowi³ rok 2021
Rokiem Konstytucji 3 Maja dla upamiêtnienia 230.
rocznicy uchwalenia przez Sejm Czteroletni pierwszej
spisanej ustawy zasadniczej w Europie i drugiej takiej na
œwiecie. Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
jako wa¿ny krok na drodze naprawy pañstwa, by³a prób¹
unowoczeœnienia ustroju upadaj¹cej Polski ratowania jej
suwerennoœci. Wydarzenie z 1791 roku pozosta³o
fundamentem i punktem odniesienia dla tradycji
chrzeœcijañskich, tolerancji i d¹¿eñ niepodleg³oœciowych w
kolejnych trudnych dla ojczyzny etapach - w czasie
rozbiorów, okupacji i komunistycznego zniewolenia.
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Chc¹c aktywnie w³¹czyæ uczniów w majowe
œwiêtowanie Samorz¹d Uczniowski zaprosi³ chêtnych z klas
4-8 do w³¹czenia siê w akcjê: „230 kilometrów na 230
rocznicê”. Celem akcji by³o uzbieranie ³¹cznie 230
kilometrów ró¿nej aktywnoœci ruchowej - do wyboru rolki,
rower lub bieg i tym samym uczciæ okr¹g³¹ rocznicê
uchwalenia Konstytucji, a jednoczeœnie zachêciæ uczniów
przebywaj¹cych na zdalnym nauczaniu do aktywnoœci
fizycznej. Po zliczeniu przes³anych wyników okaza³o siê, ¿e
kilometrów by³o znacznie wiêcej, co niezmiernie ucieszy³o
zarówno organizatorów akcji jak i nauczycieli wf-u.
/Joanna Ralska-Lenart/

Drzewo na Dzieñ Ziemi zasadzone w Zakliczynie

M

iêdzynarodowy Dzieñ Ziemi, który jest obchodzony
w równonoc wiosenn¹, czyli 22 kwietnia, jest dniem
sk³aniaj¹cym do refleksji. Czy nasza postawa wobec Matki
Ziemi jest eko? Czy eko, to tylko moda, czy powa¿nie
podchodzimy do tematu? Warto sobie uœwiadomiæ jak
kruchy jest nasz ekosystem, oraz to, ¿e dbaj¹c o nasz Dom,
dbamy o nastêpne pokolenia. Trudno jest przeoczyæ fakt, ¿e
wszyscy jesteœmy czêœci¹ przyrody, która z tego powodu
zas³uguje na nasz szacunek. Tymczasem chêtnie o tym
zapominamy. Codziennie, nieustannie, w ka¿dej sekundzie
eksploatujemy j¹ i ingerujemy w ni¹ bezlitoœnie, pompuj¹c z
niej tyle, ile siê da.
Uczniowie zakliczyñskiej podstawówki, chc¹c
przy³o¿yæ swoj¹ rêkê do wspólnego dobra, zasadzili drzewo
na terenie szko³y. Sadzenie drzew jest wa¿nym aktem
pozwalaj¹cym celebrowaæ Dzieñ Ziemi nie tylko jako
intelektualn¹ ideê, ale konkretne dzia³anie, w które mo¿na
zaanga¿owaæ równie¿ rêce i serce. Drzewa mo¿na sadziæ
indywidualnie, ale raŸniej jest w grupie. Obok boiska
sportowego pojawi³ siê piêkny, m³ody jawor, o którego
bêdziemy wspólnie dbaæ. Obok drzewka wbiliœmy

pami¹tkow¹ tabliczkê.
/Magdalena Obajtek/

Z ¿ycia SP w £yczance - piórem uczniów
Z ¿ycia ósmoklasisty…

J

ak zapewne wszyscy wiemy, od 25 do 27 maja trwa³y
egzaminy ósmoklasisty. Sprawdzana by³a wiedza
kolejno: z jêzyka polskiego, matematyki oraz z jêzyka
obcego nowo¿ytnego (najczêœciej angielskiego). Zdania
uczniów na temat trudnoœci egzaminu by³y podzielone,
jednak¿e wiêksza czêœæ twierdzi, ¿e mo¿e siê spodziewaæ
wysokich wyników. Du¿ym zaskoczeniem dla nas
wszystkich by³o pojawienie siê lektury „Pan Tadeusz” na
egzaminie z jêzyka polskiego. Ma³o kto spodziewa³ siê
ujrzeæ w³aœnie ten utwór, gdy¿ znalaz³ siê on ju¿ na
egzaminie próbnym. Drugi filozoficzny tekst nieliteracki
dotyczy³ rozumienia pojêcia “przyjaciel m¹droœci”, co
potem odnosi³o siê do rozprawki oraz by³o poruszane w
opowiadaniu. Natomiast po egzaminie z matematyki

Egzaminów nadszed³ czas!

J

ak wszyscy wiemy, 25, 26 i 27 maja 2021r. odbêd¹ siê
egzaminy klas ósmych z jêzyka polskiego, matematyki i
jêzyka angielskiego. Wi¹¿e siê to z ogromnym stresem
uczniów, poniewa¿ egzaminy maj¹ du¿y wp³yw na ich

pojawi³y siê bardzo ró¿ne opinie - jedni twierdz¹, ¿e zadania
by³y ³atwe, a inni, ¿e pytania by³y wyj¹tkowo trudne. Có¿,
jak na „królow¹ nauk” przysta³o, ma ona swoich
zwolenników i przeciwników. Ostatniego dnia maratonu
egzaminacyjnego przysz³o nam zmierzyæ siê z jêzykiem
angielskim. Z tego egzaminu wiêkszoœæ uczniów wysz³a
przed up³ywem wyznaczonego czasu. Byliœmy pozytywnie
zaskoczeni jego poziomem trudnoœci - by³ dla nas bardzo
³atwy.
Reasumuj¹c - najtrudniejsze za nami. Teraz jedynie
pozostaje nam wybraæ wymarzon¹ szko³ê i czekaæ na wyniki
- wszystkim nam ósmoklasistom ¿yczymy jak najwy¿szych!
/Karolina Kryñska i Adela Iwanów/
przysz³oœæ, decyduj¹ o tym, do jakiej szko³y ponadpodstawowej bêd¹ uczêszczaæ.
W tym roku czas przed egzaminami by³ stresuj¹cy
dla ósmoklasistów równie¿ dlatego, ¿e od 17 maja wrócili
do stacjonarnego nauczania po bardzo d³ugim czasie nauki
zdalnej. Musieli ponownie przestawiæ siê na tryb „nor-
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malnego” nauczania. Na pewno na pocz¹tku wi¹za³o siê to z
du¿ym zmêczeniem i stresem.
Uczniowie przygotowywali siê do egzaminów
ucz¹c siê samodzielnie w domu oraz w szkole z
nauczycielami. Dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych równie¿ ten czas by³ bardzo ciê¿ki, poniewa¿ chcieli
przekazaæ jak najwiêcej wiedzy swoim uczniom.

Reasumuj¹c, dla wszystkich ten czas jest trudny i
stresuj¹cy, a na barkach ósmoklasistów spoczywa du¿a
odpowiedzialnoœæ.
Oczywiœcie wszyscy trzymamy za nich kciuki i
¿yczymy im jak najlepszych wyników!
/Zuzanna Jêdrzejowska/

Œwiêta Pañstwowe - Wa¿ne, aby je obchodziæ!

C

o roku, od 1919 r., obchodzimy Œwiêto Narodowe
Trzeciego Maja w rocznicê uchwalenia Konstytucji 3
maja 1791r. Od 2007 roku 3 maja jest równie¿ œwiêtem
narodowym Litwy. Konstytucjê 3 maja uchwali³ Sejm
Czteroletni, jako ustawê reguluj¹c¹ ustrój prawny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Jest to wa¿ne œwiêto narodowe, które ka¿dy
obywatel Polski powinien uroczyœcie obchodziæ.
O tak istotnym œwiêcie pamiêtali równie¿ uczniowie klas 1-3
Szko³y Podstawowej w £yczance. Dzieci wraz z nauczycielami zorganizowa³y akademiê z okazji tego œwiêta, aby
godnie je uczciæ. Nie zabrak³o odœwiêtnych strojów,
piêknych dekoracji, piosenek patriotycznych, wierszy i

krótkiej historii tego wa¿nego wydarzenia. Mamy nadziejê,
¿e ka¿dy, nawet najm³odszy uczeñ naszej szko³y, bêdzie
pamiêta³ o tych wa¿nych dla naszej ojczyzny rocznicach i w
kolejnych latach uczniowie równie¿ chêtnie bêd¹ obchodziæ
to wyj¹tkowe œwiêto narodowe.
/Zuzanna Jêdrzejowska/
Od red. Publiczne obchody Œwiêta uchwalenia Konstytucji 3
Maja odbywa³y siê ju¿ przed 1919r.
W latach pózniejszych te¿ przebiega³y ró¿nie. W okresie
PRL-u Œwiêto by³o coraz bardziej marginalizowane i
wreszcie zniesione. Dopiero w 1990r. Sejm RP ustanowi³ w
dniu 3 maja Œwiêto Narodowe.

Z ¿ycia SP w Czechówce
Julia Suder laureatk¹ Ma³opolskiego Konkursu Jêzyka Angielskiego

U

czennica Szko³y Podstawowej im. œw. Brata Alberta w
Czechówce uzyska³a tytu³ laureata Ma³opolskiego
Konkursu Jêzyka Angielskiego - konkursu organizowanego
przez Kuratorium w Krakowie. Etap wojewódzki odby³ siê
na pocz¹tku marca 2021 w Krakowie. Sprawdza³ on
znajomoœæ jêzyka angielskiego na Poziomie C1 oraz wiedzê
na temat s³awnych ludzi Wielkiej Brytanii oraz Stanów

Zjednoczonych. Julia zakwalifikowa³a siê do grona 47
najlepszych uczniów w ca³ym województwie.
Do konkursu przygotowywa³a j¹ nauczycielka
jêzyka angielskiego Justyna Œlusarczyk.
/Justyna Œlusarczyk/

GOKiS wczoraj i dziœ
Na k³opoty… ksi¹¿ka!

C

o mo¿na znaleŸæ w ksi¹¿ce? Rozrywkê, informacjê,
pocieszenie. A tak¿e - wiele cennych ¿yciowych rad. Na
rynku wydawniczym w ci¹gu ubieg³ych kilku lat pojawi³o
siê mnóstwo poradników, których motyw przewodni mo¿na
by sprowadziæ do has³a: jak ¿yæ? Oczywiœcie poszczególne
tytu³y poruszaj¹ rozmaite aspekty naszej egzystencji,
omawiaj¹ role, jakie przychodzi nam pe³niæ - pracownika,
ma³¿onka, rodzica. Mierz¹ siê z niekiedy z ciê¿kimi
zagadnieniami jak œmieræ bliskiej osoby, choroba, na³óg.
Pisane s¹ przez osoby z wykszta³ceniem i doœwiadczeniem w
zakresie psychologii czy psychoterapii lecz tak¿e
celebrytów, znanych z tego, ¿e s¹ znani. Nie jest ³atwo
poruszaæ siê w tym g¹szczu, zw³aszcza nam bibliotekarzom,
chc¹cym zaproponowaæ swoim czytelnikom naprawdê
wartoœciowe pozycje. Jednak staramy siê, aby dzia³
poradników psychologicznych stanowi³y przydatne i cenne
ksi¹¿ki.
Dobra lektura naprawdê mo¿e pomóc w trudnych
chwilach, a tych nam wszystkim w ci¹gu ostatniego roku
raczej nie brakowa³o.
Dlatego chcielibyœmy zachêciæ u¿ytkowników
biblioteki do siêgania po tak¹ literaturê. Warto uwierzyæ w jej
moc!
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Poœród poradników znajduje siê te¿ wydzielony
zbiór wydawnictw przeznaczonych dla rodziców - od tych
dopiero oczekuj¹cych narodzin potomka po maj¹cych w
domu nastolatka. Osobn¹ czêœæ naszych zbiorów stanowi¹
ksi¹¿ki, w których poruszane s¹ rozmaite dzieciêce
problemy - w sposób odpowiedni do percepcji ma³ego
czytelnika. Lektura mo¿e albo pomóc oswoiæ siê z jak¹œ
sytuacj¹, albo byæ wstêpem do rozmowy z dzieckiem na
trudne tematy. Niekoniecznie s¹ to tytu³y typowo
biblioterapeutyczne, ale staramy siê, by wszystkie by³y na
odpowiednim poziomie, a do tego atrakcyjne graficznie,
¿eby dzieci po prostu chcia³y je poznawaæ. Aby u³atwiæ
naszym czytelnikom poszukiwanie odpowiednich ksi¹¿ek,
poza s³u¿eniem rad¹ podczas wizyty w bibliotece, staramy
siê umieszczaæ na stronie biblioteka.siepraw.pl jak najwiêcej
opisów dostêpnych pozycji oraz zestawienia tematyczne, w
których ujête s¹ poszczególne tytu³y np. Poradniki
psychologiczne, Biblioterapia, Poradniki dla rodziców K¹cik rodzica.
¯yczymy naszym czytelnikom, by problemy
omija³y ich szerokim ³ukiem, ale jeœli niestety nadejd¹ - nie
zapominajcie o remedium, jakie stanowiæ mo¿e nañ
odpowiednia lektura.
/Hanna Pietrzak-Trzciñska/
www.biblioteka.siepraw.pl, profil na Facebooku:
Biblioteka Siepraw
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Byli wœród nas
Wspomnienie o Ojcu Ferdynandzie Pasternaku

W

tym roku mija sto lat od urodzin Ojca Ferdynanda
Pasternaka. Jest wiêc dobra okazja aby wspomnieæ
najwa¿niejsze fakty z ¿ycia tego duchownego. Oprócz tego,
¿e by³ on wybitnym naukowcem, to przede wszystkim w
swoim ¿yciu mia³ ogromn¹ ³askê bycia przyjacielem
œwiêtych, tj. kardyna³a Stefana Wyszyñskiego oraz biskupa
Karola Wojty³y (Ojca œwiêtego Jana Paw³a II).
Ojciec Ferdynand Pasternak urodzi³ siê 8 maja 1921
roku w £yczance. By³ synem Stanis³awa i Anny z domu
DŸwig. Na chrzcie œwiêtym otrzyma³ imiê Stanis³aw. W
szóstym roku ¿ycia rozpocz¹³ naukê w szkole podstawowej
w Sieprawiu. Dziêki dobremu katechecie i rodzicom bardzo
g³êboko prze¿y³ uroczystoœæ Pierwszej Komunii Œwiêtej,
któr¹ przyj¹³ w 1930 roku. Ju¿ wtedy zrobi³ sobie
postanowienie, „Jeœli mu Bóg dopomo¿e, to ze swej strony
do³o¿y wszelkich starañ, aby zostaæ kap³anem”. Sakrament
bierzmowania przyj¹³ w 1937 roku z r¹k arcybiskupa Adama
Sapiehy.
Z biegiem lat coraz silniej odczuwa³ g³os powo³ania,
za rad¹ rodziców 8 maja 1934 roku zg³osi³ siê do Juwenatu
Ojców Paulinów w Krakowie na Ska³ce. Nie móg³ jednak go
ukoñczyæ, gdy¿ jego rodziców nie by³o staæ na op³acenie
kszta³cenia. Ostatecznie ukoñczy³ Prywatne Liceum Mêskie
w Pawlikowicach u Ksiê¿y Michalitów. Jako gimnazjalista
nale¿a³ do Sodalicji Mariañskiej oraz do dru¿yny
harcerskiej. By³ równie¿ cz³onkiem chóru, zespo³u
aktorskiego, a tak¿e opracowywa³ gazetkê „Nasze ¿ycie”.
Jak sam wspomina³ od dzieciñstwa ¿ywi³ szczególne
nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej. Dlatego postanowi³ oddaæ siê
na Jej s³u¿bê w zakonie szczególnie Jej poœwiêconym, a za
taki uwa¿a³ Paulinów. Dlatego te¿ w maju 1939 roku poprosi³
o przyjêcie do Nowicjatu Zakonu Paulinów. Na skutek
wybuchu II wojny œwiatowej do zakonu wst¹pi³ dopiero 25
czerwca 1940 r. przyje¿d¿aj¹c na Jasn¹ Górê. W zakonie
otrzyma³ imiê Ferdynand. W pauliñski habit zosta³
ob³óczony 29 lipca 1940 r. w klasztorze w Leœniowie.
Pierwsze œluby zakonne z³o¿y³ 31 lipca 1941 r., a studia
filozoficzno- teologiczne rozpocz¹³ 16 wrzeœnia 1943 r. na
Jasnej Górze w Czêstochowie. W tym czasie studiowa³
równie¿ prawo kanoniczne na Uniwersytecie Jagielloñskim
w Krakowie. Œluby wieczyste z³o¿y³ w Krakowie dnia 27
czerwca 1948 roku. Œwiêcenie kap³añskie otrzyma³ 26 maja
1949 r. W 1951 ukoñczy³ studia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Jagielloñskiego uzyskuj¹c tytu³ magistra
teologii.
W 1952 r. Ojciec Ferdynand zosta³ wybrany drugim
Definitorem Generalnym (czyli doradc¹ genera³a zakonu).
Równoczeœnie zosta³ mianowany Prefektem Kleryków
Seminarium Duchownego w Krakowie na Ska³ce. Od 1955 r.
pe³ni³ równoczeœnie urz¹d Przeora, Rektora i Prefekta
Kleryków. W 1957 r. powierzono mu urz¹d Wikariusza
Generalnego, tj. zastêpcy genera³a zakonu. Po dwu i pó³
letniej przerwie Ojciec Ferdynand powróci³ na Ska³kê jako
Prefekt Kleryków i wyk³adowca prawa kanonicznego. By³
równie¿ egzaminatorem m³odych ojców sk³adaj¹cych
egzaminy „piêcioletnie”. Równoczeœnie w 1960 rozpocz¹³
studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii

Katolickiej w Warszawie. Ukoñczy³ je w 1963 uzyskaniem
tytu³u magistra prawa kanonicznego (praca dyplomowa pt.
Stosunek Koœcio³a do pañstwa w konkordatach ³otewskim i
rumuñskim).
Na Kapitule Generalnej Paulinów obraduj¹cej w
dniu 24 lipca 1963 r. Ojciec Ferdynand zosta³ wybrany
Prokuratorem Generalnym przy Stolicy Œwiêtej oraz
Przeorem pauliñskiego klasztoru w Rzymie na Via Barbieri.
Pomimo wielokrotnych interwencji ówczesne w³adze PRL-u
nie wyda³y mu jednak zezwolenia na wyjazd do Rzymu.
W tym czasie O. Ferdynand przygotowa³ pracê
doktorsk¹ z prawa kanonicznego pt. „Najstarsze wêgierskie
Regu³y Zakonu Paulinów na tle koœcielnego prawa
powszechnego” której promotorem by³ Ks. prof. dr Ignacy
Subera. Publiczna obrona mia³a miejsce 7 lipca 1964 r. na
ATK w Warszawie
Nie czuj¹c siê najlepiej zdrowotnie w 1965 r. Ojciec
Ferdynand zosta³ mianowany rektorem kaplicy w domu
wypoczynkowym Paulinów na Bachledówce, gdzie podj¹³
przygotowanie swojej pracy habilitacyjnej. Ten okres pobytu
na Bachledówce zaowocowa³ bli¿sz¹ znajomoœci¹ z
Ksiêdzem Prymasem Stefanem Wyszyñskim, który tu
spêdza³ swój letni wypoczynek. Z odwiedzinami do Ksiêdza
Prymasa na Bachledówkê przyje¿d¿a³ ksi¹dz biskup, potem
kardyna³ Karol Wojty³a. Prymas Tysi¹clecia bardzo ceni³
osobê Ojca Ferdynanda. Oto jak dziêkowa³ mu za goœcinê na
Bachledówce w 1967 roku: „Nie wywdziêczymy siê ³atwo
Ojcu Ferdynandowi za jego detaliczn¹, a¿ przera¿aj¹co
dok³adn¹ czujnoœæ i troskliwoœæ. Na co cz³owiek spojrzy i
czego nie dotknie, wszêdzie widaæ przemyœlenie Ojca
Ferdynanda. Przyznam siê, ¿e by³o dla mnie radosnym
zdziwieniem widzieæ Ojca Ferdynanda, mê¿a statecznego i
powa¿nego, w takiej w³aœnie sytuacji, w jakiej siê znalaz³. W
takiej sytuacji dobrze sobie radziæ i to tak szczegó³owo,
detalicznie, ze znajomoœci¹ ¿ycia i jego najrozmaitszych
specyfik, mo¿e tylko cz³owiek, który rz¹dzi siê sercem. A my
tutaj tak wiele tej detalicznej troski doznaliœmy.”
Wzruszaj¹ce s¹ wspomnienia Ojca Ferdynanda z jego
pobytu na Bachledówce zamieszczone w ksi¹¿ce „Okrusyna
casu jak okrusyna chleba”. Wspomnienia te Ojciec
Ferdynand spisa³ tu¿ przed swoj¹ œmierci¹. Warto tu
zacytowaæ chocia¿ ich niewielki fragment: „...dobrze wiem,
¿e w rêku Boga jest los cz³owieczy…a tyle ju¿ otrzyma³em od
Niego niezas³u¿onych darów i ³ask - wœród nich - i ten
bezcenny… ¿e dane mi by³o na drodze mojego skromnego
¿ycia zetkn¹æ siê ze œwiêtymi i pos³ugiwaæ œwiêtym. Wielkim
œwiêtym tych naszych trudnych czasów... wszak Ks. Kardyna³
Wyszyñski jest ju¿ og³oszony „S³ug¹ Bo¿ym' i kandydatem na
o³tarze, a Ojciec Œwiêty, ten najwiêkszy cz³owiek naszych
czasów, „Totus Tuus”, ocalony cudownie przez Matkê Bo¿¹
jest niekwestionowanym œwiêtym naszego wieku.”
Po d³u¿szym czasie bezskutecznych starañ o
uzyskanie wizy Ojciec Ferdynand z³o¿y³ rezygnacjê z urzêdu
Prokuratora Generalnego i zaanga¿owa³ siê w pracê ró¿nych
Komisjach Odnowy Soborowej. Od 1968 prowadzi³ na
Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie wyk³ady zlecone, a w 1970
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otrzyma³ tam etat jako adiunkt w Katedrze Historii Prawa
Koœcielnego w Polsce, a nastêpnie od 1971 jako adiunkt
Katedry Koœcielnego Prawa Publicznego i Miêdzynarodowego. 19 czerwca 1973 uzyska³ na tym wydziale na
podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zagadnienie tolerancji i niedyskryminacji w dokumentach Soboru
Watykañskiego II stopieñ naukowy doktora habilitowanego
w zakresie prawa kanonicznego. 1 marca 1975 otrzyma³
stanowisko docenta ATK. Zosta³ te¿ kierownikiem nowo
powsta³ej Katedry Koœcielnego Prawa Fundamentalnego i
Miêdzynarodowego na tej uczelni. W latach 1975-1984 (trzy
kadencje) by³ prodziekanem Wydzia³u Prawa Kanonicznego
ATK, a w latach 1984-1991 dziekanem tego wydzia³u.
Ojciec Ferdynand Pasternak by³ cz³owiekiem
bardzo pracowitym. Pe³ni¹c wiele wa¿nych urzêdów
znajdywa³ równie¿ czas na pracê naukow¹, redakcyjn¹ i
duszpastersk¹. Pozostawi³ po sobie wiele monografii,
studiów, rozpraw, artyku³ów i sprawozdañ z sympozjów
naukowych, które organizowa³. Przez szereg lat by³ tak¿e
redaktorem naczelnym kwartalnika „Prawo Kanoniczne”.
Oddaj¹c siê pracy naukowej nigdy nie zapomina³, ¿e jest
kap³anem. By³ cenionym kaznodziej¹, g³osi³ równie¿
konferencje dla osób duchownych oraz prowadzi³ rekolekcje
parafialne. Za swoj¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹, patriotyczn¹, spo³eczn¹ i naukow¹ zosta³ w 1991 roku nagrodzony
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
nagrod¹ Ministra Edukacji Narodowej „za wybitne
osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne”. Odznaczenia te z³o¿y³
jako wotum dla Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.
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Ostatnie lata ¿ycia Ojca Ferdynanda naznaczone
by³y chorob¹ i cierpieniem. Ojciec Stanis³aw Ferdynand
Pasternak zmar³ w Krakowie 2 listopada 1999 roku. Pogrzeb
odby³ siê 4 listopada 1999 roku w koœciele Paulinów na
Ska³ce. Mszy œwiêtej pogrzebowej przewodniczy³ biskup
Stanis³aw Smoleñski. Wœród licznie zgromadzonych
wiernych w uroczystoœciach pogrzebowych uczestniczyli
tak¿e przedstawiciele uczelni katolickich, wspólnot
zakonnych, górale z Bachledówki oraz wierni z Sieprawia.
Ojciec Ferdynand Pasternak zosta³ pochowany w grobowcu
pauliñskim na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Warto zachowaæ w pamiêci postaæ Ojca Ferdynanda
Pasternaka. Jego ¿ycie naznaczone œwiêtoœci¹ oraz dorobek
naukowy nie s¹ wci¹¿ wystarczaj¹co znane jego rodakom.
/Stanis³aw Konarski/
•ród³a:
- Okrusyna casu jak okrusyna chleba, Czerwienne Bachledówka 1999.
- Miesiêcznik Jasna Góra nr 2/2000
Do³¹czone do tekstu fotografie przedstawiaj¹ Ojca
Ferdynanda Pasternaka z okresu jego pobytu na Bachledówce. Pochodz¹ one z ksi¹¿ki Okrusyna casu jak okrusyna
chleba.

Z ¿ycia stowarzyszeñ
Serce dla serca

C

zerwone Serce - pojemnik na zakrêtki,
zakupiony przez Stowarzyszenia Przyjació³
Ziemi Sieprawskiej, który stan¹³ przy Urzêdzie Gminy
Siepraw ju¿ czterokrotnie zosta³ zape³niony po brzegi.
£¹cznie do skupu trafi³o ok. 550 kilogramów ró¿nego
rodzaju plastikowych zakrêtek. Dziêkujemy wszystkim
mieszkañcom Gminy Siepraw, którzy w³¹czaj¹ siê w akcjê.
Pieni¹dze ze sprzeda¿y zakrêtek zasili³y konto Oskara Blaka
podopiecznego Stowarzyszenia Hospicyjnego „B¥D•MY
RAZEM" w Wiœniowej.
Wiêcej informacji o Oskarze i o mo¿liwoœci pomocy
mu , mo¿emy znaleŸæ pod adresem:
Https://badzmyrazem.org/komu-pomagamy/oskarek-blak/
/Piotr Nowak/
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Przyjació³
Ziemi Sieprawskiej

Kolejny ocalony od ruiny nagrobek

S

towarzyszenie Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej, kieruj¹c
siê mottem „Póki starczy zdrowia, si³y - nie zarosn¹
œcie¿ki do mogi³y”, doprowadzi³o do kolejnej renowacji
zniszczonego nagrobka na naszym cmentarzu parafialnym .
Z kwesty przeprowadzonej w roku 2019 uda³o siê
zrekonstruowaæ bardzo zniszczony nagrobek Ksiêdza Józefa
Wielgusa. Prace polega³y na rozbiórce starych p³yt .
Nastêpnie wylano nowy fundament i usadowiono zrekon-

struowany pomnik. Odnowiono i zamontowano star¹ p³ytê z
epitafium. Koszt ca³ej renowacji wyniós³ 6400 z³.
Dziêkujemy wszystkim , którzy przyczynili siê do tego
szczytnego dzie³a.
/Piotr Nowak/
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej

Ksi¹dz Józef Wielgus

K

si¹dz Józef Wielgus ur. siê 1.03.1905r w Sieprawiu ,
by³ synem Jana Wielgusa i Marianny Pyrdek. W dniu
5.03.1905r. zosta³ ochrzczony w koœciele parafialnym przez
ks. Ignacego Cie¿a, jego rodzice chrzestni to Jan Dyrda i
Anna Wielgus. / na podst. zapisów Ksiêgi Ochrzczonych
parafii Siepraw tom5,str.209, nr 28 /
Zmar³ 18.09.1950r w parafii Bliszczyce, a na jego grobie na
sieprawskim cmentarzu parafianie z Bliszczyc ufundowali
nagrobek,
Jego nieistniej¹cy ju¿ dom rodzinny znajdowa³ siê
na obecnej ulicy Parkowej, tu¿ przy jej koñcu. Nale¿a³ do
Zgromadzenia Ksiê¿y Sercanów, Zgromadzenia Ksiê¿y
Najœwiêtszego Serca Jezusowego, katolickiej wspólnoty
¿ycia apostolskiego za³o¿onej w 1879r. w Saint Quentin
przez S³. Bo¿ego ks. Leona, Jana Dehona. W Polsce ksiê¿a
Sercanie obecni s¹ od 22.09.1928r, kiedy to zamieszkali w
Krakowie P³aszowie, w nowo wybudowanym tam domu
zakonnym na podstawie decyzji Ksiêcia Metropolity Adama
Sapiehy, którego zamys³em by³o tworzenie nowych parafii
na przedmieœciach rozrastaj¹cego siê Krakowa. Koœció³ p.w.
Najœwiêtszego Serca Jezusowego w P³aszowie wybudowano
w 1932r. ale oddzielna parafia erygowana zosta³a 1.01.1939
r. wczeœniej by³a to czêœæ parafii œw. Józefa w Podgórzu. Od
tego czasu ksiê¿a Sercanie pracowali w parafiach, a od
ksiê¿y diecezjalnych wyró¿nia ich czarny sznur zwany
kordonem, którym przepasuj¹ sutannê. Nie uda³o siê ustaliæ,
gdzie odbywa³a siê formacja zakonna ks.Wielgusa, gdzie

studiowa³, gdzie otrzyma³ œwiecenia, z historii zakonu
dowiadujemy siê, ¿e do 1928r. zarówno nowicjat, jak i studia
teologiczne kandydatów na ksiê¿y Sercanów odbywa³y siê
we W³oszech, Belgii, b¹dŸ we Francji.
Z przekazów ustnych dowiadujemy siê, ¿e ks. Józef
Wielgus przed wojn¹ przez jakiœ czas pracowa³ w parafii we
Francji, do kraju wróci³ prawdopodobnie w 1936 lub 1937r.
co mo¿emy okreœliæ na podstawie przybli¿onego wieku osób
sfotografowanych przez ksiêdza w dniu sieprawskiego
odpustu œw. Micha³a Archanio³a, w którym uczestniczy³.
Jeszcze przed wojn¹
ksi¹dz Wielgus by³ wikarym w
P³aszowie, odwiedza³ m.in. swych znajomych z rodzinnej
wsi, którzy zamieszkali w krakowskim Podgórzu. Tam te¿
pe³ni³ swe obowi¹zki duszpasterskie w latach II wojny, a
s¹siedzi z Sieprawia wspomagaj¹c ¿ywnoœci¹ swych
bliskich ¿yj¹cych w Krakowie nie zapominali o pomocy dla
ksiêdza rodaka. Pod koniec wojny musia³ ks. Józef uciekaæ
przed Niemcami i schroni³ siê w Sieprawiu, nie uda³o siê
ustaliæ u kogo siê ukrywa³, na pewno nie u rodziny .Tu¿ po
wojnie wyjecha³ na tzw. „ ziemie odzyskane”.
Na temat jego duszpasterskiej pracy powojennej
uda³o nam uzyskaæ wiêcej informacji od obecnego proboszcza parafii Bliszczyce, który s³ysz¹c o pracy naszego Stowarzyszenia i odnowie nagrobka ks. Wielgusa ufundowanego
przed 71 laty przez ówczesnych cz³onków Jego parafii odnalaz³ w opracowaniu Benedykta Pospiszyla „ Historia
Bliszczyc” ( wyd. 2019r .w wydawnictwie Tekst ) fragmenty
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poœwiêcone ks. Józefowi Wielgusowi. Okazuje siê, ¿e
probostwo w Bliszczycach obj¹³ 25.X.1948 r. przechodz¹c z
s¹siedniej parafii Wódka, zaraz po przybyciu zaj¹³ siê
remontem dachu zabytkowego gotyckiego koœcio³a z koñca
XVI w . Autor opracowania potwierdza te¿, ¿e ks. Józef
nale¿a³ do Zgromadzenia Ksiê¿y Sercanów oraz to, ¿e przed
wojn¹ pracowa³ wœród Polaków we Francji. Koñcowa
informacja mówi, ¿e zmar³ po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie
18.09.1950r.
Obecnie obydwie parafie nale¿¹ do diecezji
opolskiej ( dopiero od 1972r. ), do dekanatu Branice, le¿¹ w
powiecie g³ubczyckim, a wiêc na obszarze, który w
granicach Polski znalaz³ siê po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej. Pierwsza parafia ks. Wielgusa „ na ziemiach

odzyskanych” to parafia Wódka p.w. Œw. Tekli, tworzy³a j¹
œl¹ska grupa etniczna Morawców, zamieszkiwali oni okolice
Owsiszcza i Kietrza - sami uwa¿ali siebie za Morawian lub
Niemców. Zarówno parafia w Wódce, jak i parafia w
Bliszczycach p.w. Œwiêtej Katarzyny Aleksandryjskiej w
ówczesnych czasach znajdowa³y siê na terenie tzw. dystryktu
kietrzañskiego i nale¿a³y do diecezji o³omunieckiej na
terenie Czechoslowacji.
/Wspomnienie o ks. Józefie Wielgusie bardzo skromne, tyle
uda³o siê zebraæ. Jeœli uzyskamy informacje z archiwum
Prowincjalatu Ksiê¿y Sercanów to ponownie opublikujemy
uzupe³nienie/
/Stowarzyszenie Przyjació³
Ziemi Sieprawskiej - Wanda Matoga/

Odkrywamy nieznane karty naszej historii
Jakie bywa³y dawniej spory?

W

kilku moich dotychczasowych tekstach nawi¹zywa³em do artyku³ów Stanis³awa Konarskiego i
Krzysztofa Króla. Tym razem równie¿ nawi¹¿ê do artyku³u
Stanis³awa Konarskiego pt.”Dawna kronika kryminalna”,
zamieszczonego w numerze 1(88) 2020 „ Z Czterech Stron
Gminy”. Autor podaje w nim przyk³ady wyroków s¹du
dobczyckiego z pierwszej po³owy XVIII w., które by³y
bardzo surowe, wrêcz okrutne.
Zachowa³a siê czêœæ, o wiele m³odsza, akt S¹du
Grodzkiego w Dobczycach. (Na szczêœcie nie trafi³y na
makulaturê). Dobczyce by³y niegdyœ siedzib¹ tak zwanego
powiatu s¹dowego, który obejmowa³ swym dzia³aniem
dosyæ znaczny obszar. S¹d dobczycki zajmowa³ siê
rozstrzyganiem spraw mniejszej wagi. Najczêœciej by³y to
sprawy spadkowe, dotycz¹ce k³ótni s¹siedzkich, drobnych
kradzie¿y, bójek i inne.
Postanowi³em przedstawiæ Czytelnikom fragmenty
niektórych dokumentów s¹dowych. Uwa¿am, ¿e s¹ one
ciekawym Ÿród³em do poznawania przesz³oœci. Ze
zrozumia³ych wzglêdów nie podajê pe³nych brzmieñ nazw
miejscowoœci i nazwisk osób wystêpuj¹cych w tych
dokumentach. Pomijam tak¿e s³owa uwa¿ane powszechnie
za nieprzyzwoite. Poza tym cytujê bez zmian, w pisowni
oryginalnej, czêsto z b³êdami ortograficznymi czy
interpunkcyjnymi. Dodam, ¿e poni¿sze cytaty z pism
s¹dowych ukaza³y siê w dobczyckim miesiêczniku „Tapeta”
nr 4(62) 2008 r.
Wa¿nym powodem niestawienia siê w s¹dzie by³
brak butów. Oskar¿ona Petronela B. z miejscowoœci K. za
s³own¹ obrazê posterunkowych skazana zosta³a zaocznie
przez S¹d Grodzki w Dobczycach:” na karê aresztu przez 2
(dwa) tygodnie”.Nie pogodzi³a siê z wyrokiem i z³o¿y³a do
S¹du proœbê: „Wobec tego wnoszê proœbê o ponown¹
rozprawê na któr¹ nie by³am w stanie przybyæ, poniewa¿ ja
jezdem biedna nie maj¹c obuwia a czas nie pozwala³ przybyæ
na powy¿sz¹ bez obuwia jak równie¿ by³am chora. Raczy
Œwietny S¹d Grodzki rozpatrzyæ moj¹ proœbê i wyznaczyæ na
czas cieplejszy, na któr¹ siê zg³oszê i z³o¿e protokó³. O co
proszê Œwietny S¹d Grodzki w pokorze”.
Sprawa ta
toczy³a siê w roku 1937, pismo napisane zosta³o przez kogoœ,
a oskar¿ona tylko siê podpisa³a.
Niektóre spory przypominaj¹ wrêcz sceny z filmu
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„Sami swoi”: „Zajœcie miêdzy stronami powsta³o na tym tle,
¿e Szczepan C. przeszkadza³ dró¿nikowi Janowi K., w
rozci¹gniêciu sznurów i w ten sposób kontynuowaniu pracy
przy przekopywaniu fosy. Gdy wyrwa³ sznury Szczepan C.
Janowi K. dró¿nikowi, to stoj¹cy obok K. Szymon M.
Odepchn¹³ go od dró¿nika a Szczepan C. odepchniêty
potkn¹³ siê widocznie o sznury i upad³ na ziemiê. Stoj¹cy
obok Marian K., maj¹c ³opatê w rêkach zamierzy³ siê ³opat¹
na Szczepana C., ale go nie uderzy³ a tylko powiedzia³
”wynoœ siê st¹d”. Zdarzenie to mia³o miejsce w K., a sprawa
ci¹gnê³a siê w s¹dzie 2 lata (1941-1942).
Równie dramatyczny przebieg mia³o zajœcie w W. w
roku 1888: ,,(…) prowadzi³em ja podpisany konie z pola do
wody napoiæ, i podpisany siedz¹c na jednego konia,- a gdy
blisko ku wodzie do rzeki przed karczmê w W. przyby³em,przyszkoczy³ do mnie Marian K. i z³apa³ swego kapelusza w
zamiarze z³oœliwym na konie cisn¹³ i okropnie konie
zestraszy³, tak, ¿e konie okropnie skoczyli, i uzdy i ³añcuszki
stargali (…) ten¿e zaœ do mnie przyszkoczy³, i z³apa³ mnie
pod gard³o i z konia na ziemiê mnie zwlók³ i bij¹c mnie
piêœciami na g³owie i w twarz itd.”. Obraza osoby publicznej
te¿ znalaz³a swój epilog przed wymiarem sprawiedliwoœci.
S¹d w Dobczycach wyda³ wyrok skazuj¹cy „na karê aresztu
przez jeden miesi¹c i grzywny w kwocie 20z³” mieszkankê
W. Franciszkê Z. Za to, ¿e: „w piœmie skierowanym przez
oskar¿on¹ w maju 1938 r. do Urzêdu Wojewódzkiego w
Krakowie obrazi³a godnoœæ osobist¹ Dr. Franciszka K.,
lekarza powiatowego w K. s³owami: by³ znany w W.,
na³ogowy pijak, który w tym stanie nie odpowiada³ swemu
zadaniu, przywo¿ono go jak belê pijanego, wywo³uj¹cego
zachowaniem zgorszenie, takich mamy urzêdników(…)”.
Sprawa ta ci¹gnê³a siê od roku 1938 do 1941. S¹d zajmowa³
siê tak¿e sporami miêdzy ma³¿onkami. M¹¿ podejrzanej
January B. zamieszka³y w F. Zezna³ przed s¹dem w
charakterze œwiadka:” Zona moja Agnieszka z L. B. W
skardze separacyjnej (…) wniesionej do S¹du Okrêgowego
w Krakowie oskar¿y³a miê o to ze w jesieni 1934 r. goni³em j¹
z siekier¹ i no¿em w zamiarze pobicia, i dopiero obroni³ j¹
Feliks K., a nadto o to ¿e bi³em j¹ w dniu 27 lipca 1932 r.
bykowcem w którym by³ wkrêcony drut.
Nie poczuwam siê do tego, bym kiedykolwiek mia³
goniæ ¿onê swoj¹ z siekier¹ lub no¿em w zamiarze jej pobicia
lub zabicia, jak równie¿ bym bi³ j¹ bykowcem, w którym
mia³ byæ wkrêcony drut, a przyznajê ¿e uderzy³em j¹ kilka

razy w dniu 27 VII 1932 r. bykowcem w którym drutu nie
by³o, co zrobi³em we w³asnej obronie, gdy¿ w tym dniu
napadli na mnie teœciowa Teofila L., Szczepan L. z kopaczk¹
i Anna L. z kijem, którym mnie uderzy³a kilka razy, zaœ
Teofila L. kopnê³a mnie kilka razy w brzuch, podrapa³a miê
po karku, zdar³a mi marynarkê i uderzy³a mnie ko³o domu
Marianny C. sztachet¹ po ramieniu (…)”
Zastanawiaj¹ce jest to, ¿e wiele spraw zaczêtych

Gwara

W

yra¿enia z dawnego jêzyka naszych wsi, które mog¹
zak³ócaæ wspó³czesn¹ komunikacjê jêzykow¹
benckaæ - biæ, ale te¿ du¿o i ³apczywie jeœæ
bencki - lanie, pobicie
bolok - czyrak, wrzód
gwarzyæ, pogwarzyæ - rozmawiaæ, gadaæ z kimœ,
porozmawiaæ na ró¿ne tematy
okropecny - du¿y, ale te¿ straszny
góra, na górze - strych domu ,na strychu
popaniaty - przesadnie elegancki, udaj¹cy kogoœ innego

przed II wojn¹ œwiatow¹ kontynuowanych by³o po jej
wybuchu i d³u¿ej. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nieszczêœcie,
jakie spad³o na naród, powinno za³agodziæ nieco obyczaje i
zbli¿yæ ludzi do siebie, a jednak by³o jak dawniej.
/Piotr Przêczek/
prze³onacyæ - przekrêciæ czyj¹œ wypowied¿
swarzyæ siê, poswarzyæ siê - k³óciæ siê, pok³óciæ siê
suæ - sypaæ ,wysuæ siê - wysypaæ , rozsuæ siê - rozsypaæ
œwidrowaty - zezowaty
œpas - ¿art, œpasowaæ - ¿artowaæ
uflogany - umoczony, ubrudzony
umurcany - do dziecka z ubrudzon¹ buzi¹
zrobiæ coœ na wolo - zrobiæ coœ zgodnie z oczekiwaniem
/Wanda Matoga/

Warto promowaæ
Redakcja otrzyma³a pracê studentki II roku polonistyki
stworzon¹ w ramach projektu „Odkrywanie dziedzictwa
kulturowego w³asnego regionu”, w której ze swej
sieprawskiej perspektywy wskazuje na Wieliczkê i Kraków, a
w³aœciwie Wawel jako miejsca wa¿ne i warte poznania.
Publikujemy fragmenty tej pracy naszej mieszkanki,
przysz³ej nauczycielki.

Œwiête miejsca cz³owieka sieprawskiego
„Przywi¹zanie przenikaj¹ce zadomowienie jest
odpowiedzi¹ na odkrycie, i¿ dany cz³owiekowi skrawek
przestrzeni jest dla cz³owieka. Cz³owiek nachyla siê ku temu,
co jest dla cz³owieka, i przywi¹zuje siê do tego. St¹d czerpie
si³y do ¿ycia. Mo¿e teraz powiedzieæ - jestem st¹d, pochodzê
z tego domu” (1).
Cz³owiek sieprawski, wbrew opinii niedowiarków,
nale¿y do gatunku homo sapiens. Ka¿dego dnia stara siê
wstawaæ z ³ó¿ka z uœmiechem na twarzy i pozytywnym
nastawieniem, co w praktyce bywa doœæ uci¹¿liwe. Z
równym zapa³em walczy z wszelkimi trudnoœciami. Tu¿ po
przebudzeniu przeciera oczy, podnosi ¿aluzje i z
niezmiennym zachwytem podziwia swoje rodzinne ziemie.
Jak s³usznie pisa³ nieoceniony ks. Tischner, „widok z okien
domu jest pierwszym widokiem cz³owieka na œwiat” (2). Poza
ogromnym obszarem zieleni i pagórkowatym terenem mo¿e
bez problemu dostrzec miejsce uwielbiane i licznie
odwiedzane ka¿dej zimy przez turystów, a mianowicie stok
narciarski wraz z towarzysz¹c¹ mu infrastruktur¹. „Siepraw
Ski”, bo o nim tutaj mowa, to kompleks po³o¿ony w
województwie ma³opolskim, niedaleko Krakowa.
Mi³oœnicy bia³ego szaleñstwa maj¹ do dyspozycji kilka tras:
czerwon¹ (trudn¹), dwie niebieskie (³atwe) i zielon¹ (bardzo
³atw¹). W oœrodku dzia³a tak¿e szko³a narciarska, gdzie
mo¿na szlifowaæ swoje umiejêtnoœci pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów.

B³ogos³awiona miêdzy sieprawianami
Wbrew pozorom fantastyczny obiekt narciarski to
nie jedyne miejsce w tej niewielkiej wsi, którym cz³owiek
sieprawski mo¿e siê poszczyciæ i nacieszyæ. To w³aœnie w
Sieprawiu w 1881 roku urodzi³a siê Aniela Salawa.
Wychowana w rodzinie katolickiej, ju¿ w wieku 18 lat
z³o¿y³a œluby czystoœci i wst¹pi³a do Stowarzyszenia S³ug
Katolickich w Krakowie. Po wybuchu I wojny œwiatowej
pomaga³a rannym ¿o³nierzom i jeñcom wojennym, dziel¹c
siê dobrym s³owem oraz w³asnymi, skromnymi racjami
¿ywnoœciowymi. By³a kobiet¹ niezwykle pomocn¹ i dobr¹.
U schy³ku ¿ycia potrafi³a przepowiedzieæ dalsze losy
niektórych osób, a miesi¹c przed œmierci¹ napisa³a akt
ofiarowania siê za Polskê:
O Jezu, w Najœwiêtszym Sakramencie utajony!
£¹cz¹c z ofiar¹ ¿ycia i œmierci Twojej mnie ca³¹, duszê z
Dusz¹ Twoj¹, serce z Sercem Twoim, cia³o z Cia³em Twoim,
ofiarujê Ci przez rêce Niepokalanej Twojej Matki, Królowej
Polski, œw. Józefa i Œwiêtych Twoich, wszystkie chwile mego
¿ycia, wszystkie boleœci i cierpienia, szczególnie straszne
palenie w gardle i jêzyku.
Ofiarujê Ci resztê ¿ycia, ¿ycie i œmieræ w sprawie tej
wielkiej, jaka siê ma z woli Twojej wykonaæ ku czci i chwale
Twojej najpierw w Polsce, a przez Polskê wœród wielkiego
œwiata. Ofiarujê Ci to za tego kap³ana, o którym wiesz i przez
którego postanowi³eœ tak wa¿n¹ sprawê przeprowadziæ.
Proszê Ciê, pob³ogos³aw mu w pracy i nie zostawiaj go w
po³owie drogi, do jakiej sam go powo³aæ raczy³eœ. Amen (3).
Przekonanie ojców franciszkanów o œwiêtobliwoœci
Anieli pozwoli³o wznieœæ j¹ na o³tarze. Do beatyfikacji
konieczny by³ cud za jej wstawiennictwem. By³o nim
uzdrowienie oœmioletniego Grzegorza Serafina z Nowego
Targu, który podczas zabawy uleg³ tragicznemu wypadkowi.
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Po zaakceptowaniu tego cudu przez Stolicê Apostolsk¹ 13
sierpnia 1991 roku podczas mszy œwiêtej, któr¹ celebrowa³
Jan Pawe³ II na Rynku G³ównym w Krakowie, odby³a siê
beatyfikacja Anieli Salawy. Podczas uroczystoœci ojciec
œwiêty powiedzia³:
Jest to dla mnie ogromna radoœæ, ¿e mog³em dzisiaj
w Krakowie wynieœæ do chwa³y b³ogos³awionych Anielê
Salawê. Ile razy modli³em siê przy jej relikwiach, jak g³êboko
zapad³y mi w pamiêæ, w serce te s³owa: „Panie! ¯yjê, bo
ka¿esz, umrê, kiedy chcesz, zbaw mnie, bo mo¿esz” (4).
B³ogos³awiona Aniela Salawa zosta³a patronk¹
tercjarzy franciszkañskich (katolickie stowarzyszenie
publiczne, którego uczestnicy prowadz¹ ¿ycie apostolskie i
d¹¿¹ do doskona³oœci chrzeœcijañskiej), s³u¿¹cych,
studentów, nieuleczalnie chorych oraz chorych na
stwardnienie rozsiane.
Aby upamiêtniæ tê niezwyk³¹ osobê, w Sieprawiu
powsta³o Sanktuarium B³ogos³awionej Anieli Salawy, gdzie
wierni mog¹ pomodliæ siê przy jej relikwiach. Nieca³e dwa
kilometry od tego miejsca, na niewielkiej polanie, w piêknej
scenerii znajduje siê równie¿ Ÿróde³ko poœwiêcone
b³ogos³awionej. Wielu turystów z pobliskich miejscowoœci
odwiedza to miejsce, które sk³ania do refleksji, odpoczynku
oraz modlitwy. Ludzie (nie tylko sieprawscy) wierz¹ w
lecznicze w³aœciwoœci wody ze Ÿród³a, dlatego odwiedza je
wiele osób przewlekle chorych, prosz¹c o wstawiennictwo
b³ogos³awion¹ Anielê Salawê.

(…)
(…) jednak cz³owiek sieprawski nadal siê uczy.
Chêtnie czyta artyku³y poœwiêcone tym tematom i ogl¹da
filmy historyczne, poniewa¿ bardzo go to interesuje. Jednak
ka¿da podró¿ musi kiedyœ siê zakoñczyæ i tak jest te¿ w
przypadku cz³owieka sieprawskiego. D³u¿szy pobyt z dala
od domu, od rodzinnych stron, sprawia, ¿e zaczyna za nimi
têskniæ, poniewa¿ „przestrzeni¹ cz³owiekowi najbli¿sz¹ jest
dom (5) […]. Wszystkie drogi cz³owieka przez œwiat mierz¹
siê w odleg³oœci od domu” (6). Dlatego zawsze z radoœci¹
wraca do swojej malutkiej wioski w ma³o znanym Sieprawiu.
Tam ma swoje korzenie i tam mieszkaj¹ ludzie, za którymi
têskni.
/Wiktoria Pó³torak/
1) J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 1998, s. 229.
2) Tam¿e, s. 228.
3) Has³o 'Aniela Salawa', Wikipedia,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aniela_Salawa
(dostêp: 3.01.2021).
4) Tam¿e.
5) Tischner, Filozofia dramatu, s. 228.
6) Tam¿e, str. 228.

Sport w gminie
LKS Karpaty Siepraw w 2021 roku

W

Ludowym Klubie Sportowym „Karpaty” w
pierwszym pó³roczu 2021 dzia³o siê bardzo wiele.
S³owa te dotycz¹ zarówno obszaru sportowego naszego
klubu jak i obszaru organizacyjnego.
Jeœli chodzi o kwestie sportowe to start rundy
wiosennej, zaplanowany na czas tu¿ przed œwiêtami
Wielkanocnymi, zosta³ storpedowany przez lockdown.
Niestety przestój ten dotkn¹³ wszystkie grupy naszego klubu.
OpóŸnienie startu rozgrywek spowodowa³o, ¿e nasze ekipy
maj¹ swoisty maraton spotkañ ligowych. Runda, która trwa
w normalnych okolicznoœciach oko³o 4 miesiêcy
skumulowana jest w 2 miesi¹cach. Problem ten dotyka
g³ównie seniorów, bowiem rozgrywanie spotkañ systemem
„weekend - œroda - weekend” dla zawodników na tym
poziomie wymusza wybór pomiêdzy amatorsk¹ pi³karsk¹
pasj¹, a prac¹ zawodow¹. Z tego typu sytuacjami borykaj¹
siê nasze dwie ekipy seniorów wystêpuj¹ce odpowiednio na
poziomie A i B klasy. Równie utrudnione zadanie maj¹ grupy
m³odzie¿owe, dla których obowi¹zki szkolne (matury,
egzaminy ósmoklasisty), a szczególnie intensywny okres
wystawiania ocen, wymusza³ na naszych zawodnikach
czêst¹ absencje podczas zajêæ treningowych i meczów
ligowych.
Mimo tych przeciwnoœci losu pierwszy zespó³
Karpat w rundzie wiosennej nie zazna³ jeszcze smaku
pora¿ki. Wyniki w poszczególnych meczach prezentowa³y
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siê nastêpuj¹co:
Karpaty - LKS Rudnik 3:1
Rokita Kornatka - Karpaty 1:2
Karpaty - Hejna³ Krzyszkowice 1:1
Górki Myœlenice - Karpaty 2:3
Karpaty - Goœcibia 3:1
Clavia Œwi¹tniki Górne - Karpaty 2:2
Karpaty - Zielonka Wrz¹sowice 5:2
Rezultaty te doprowadzi³y do tego, ¿e podopieczni
trenera Krzysztofa Zaj¹ca przewodz¹ ligowej stawce z
przewag¹ 5 punktów nad drugim zespo³em czyli Clavi¹
Œwi¹tniki Górne. Mamy nadziejê, ¿e skutecznoœæ
zawodników pierwszego zespo³u zostanie podtrzymana i na
finiszu rozgrywek nie roztrwoni¹ oni mozolnie
wypracowanej przewagi. Jest to o tyle istotne, i¿ rozgrywki
w czerwcu wkraczaj¹ w decyduj¹ca fazê, a kumulacja
meczów zwiastuje, ¿e nasi gracze s¹ na ostatniej prostej
przed wyznaczonym celem, którym jest awans do klasy
okrêgowej.
Nieco mniej imponuj¹co wygl¹da dorobek
zawodników drugiej dru¿yny. Wyniki kszta³towa³y siê
nastêpuj¹co:
Jawor Jawornik - Karpaty 4:3
Dukla Bysina - Karpaty 1:2
Karpaty - Cyrhla Krzczonów 1:1
Wicher Stró¿a - Karpaty 4:0

Karpaty - Szczebel Lubieñ 0:3
Radwan Skomielna Czarna - Karpaty 5:6
Dorobek ten pozwoli³ do tej pory zgromadziæ naszej
„dwójce” 27 pkt i w tabeli klasy B plasuje nasz zespó³ na 9.
miejscu w tabeli. Wa¿nym aspektem podkreœlaj¹cym
wartoœæ istnienia drugiego zespo³u seniorów w naszym
klubie jest fakt, ¿e w³adze klubu oraz trener Jaros³aw Matoga
za³o¿yli sobie reorganizacjê struktury dru¿yny, która do tej
pory w gruncie rzeczy by³a osobnym klubem. Powoli
nastêpuje zmiana pokoleniowa wœród graczy naszych
rezerw, a plan, który cierpliwe ma byæ realizowany w
najbli¿szych latach zak³ada, aby zespó³ rezerw by³
naturalnym ³¹cznikiem dla juniorów Karpat z pierwsz¹
dru¿yn¹. W ten sposób, aby w przysz³oœci w zespole rezerw
swoje pierwsze kroki stawiali juniorzy i ewentualnie by³oby
to miejsce dla zawodników pierwszego zespo³u, którzy w
danej kolejce ligowej nie zagraliby zbyt du¿ej iloœci minut.
Podkreœliæ natomiast nale¿y, ¿e proces ten nie nast¹pi za
pomoc¹ dotkniêcia „czarodziejskiej ró¿d¿ki”, lecz trwaæ
bêdzie zapewne kilka pe³nych sezonów.
Natomiast zespó³ juniorów w tym sezonie zosta³
reaktywowany i w pierwszym roku jego ponownego
istnienia nikt w klubie nie zak³ada³ wygórowanych
oczekiwañ wobec garstki chêtnych i ambitnych m³odzieñców chc¹cych reprezentowaæ barwy naszego klubu. W myœl
starego polskiego prawid³a „dobra praca zawsze siê obroni”.
Przed startem wiosennych rozgrywek do zespo³u do³¹czyli
kolejni nowi zawodnicy. Z pewnoœci¹ jest to efekt dobrze
wykonywanej pracy przez trenera, bowiem nowi zawodnicy
to g³ównie m³odzi ch³opcy z okolicznych klubów. Nasz
zespó³ wystêpuje w II lidze juniorów, a w tym pó³roczu
rozegra³ kilka spotkañ ligowych odnotowuj¹c zwyciêstwa z
LKS Rudnik oraz Skalnikiem Trzemeœnia, a ustêpuj¹c pola
Toporowi Tenczyn. Dorobek naszego zespo³u od pocz¹tku
rozgrywek to 19 punktów, co pozwala na zajmowanie 4.
miejsca w 7-mio dru¿ynowej stawce.
Kolejnym zespo³em graj¹cym w ligowych bojach
jest zespó³ trampkarzy wystêpuj¹cy w II lidze myœlenickiej.
G³ównym celem podopiecznych trenera Marcina
Mieszczaka by³o zachowanie ligowego bytu na w tej samej
klasie rozgrywkowej. Naszym ch³opcom sprzyja zmienna
fortuna, natomiast kilka spotkañ uda³o siê wygraæ i cel
najpewniej uda siê zrealizowaæ.
Podobnie ligowe boje tocz¹ podopieczni trenera Bart³omieja
Pabiana z zespo³u m³odzików, którzy tak jak starsi koledzy,
graj¹ w rozgrywkach II ligi myœlenickiej. Nasi m³odzi gracze
zanotowali lekki falstart, bowiem w pierwszym pojedynkach
to rywale zwyciêsko schodzili z boiska. W koñcu jednak
pojawi³o siê œwiate³ko w tunelu i naszemu zespo³owi uda³o
siê wygraæ. Mamy nadziejê, ¿e do koñca rozgrywek nasi
gracze bêd¹ mieli jeszcze kilkukrotnie okazjê, by odtañczyæ
taniec radoœci na œrodku boiska.
Zarówno zespó³ m³odzików, jak i m³odsze dru¿yny
reprezentuj¹ LKS, natomiast pi³karskie szlify zbieraj¹ w
Szkó³ce Pi³karskiej, która jest naturaln¹ czêœæ ca³ego
projektu Karpat Siepraw. W tym momencie poza
wspomnianym zespo³em m³odzików, szkó³ka szkoli dwa
zespo³y orlików, ¿aków, skrzatów oraz skrzacików, czyli 4 i 5
latków. W zasadzie niemal ka¿da grupa rozgrywa regularnie
przynajmniej raz w tygodniu mecze sparingowe oraz turnieje
towarzyskie. Pi³ka no¿na w przypadku tych m³odych
adeptów ma byæ przede wszystkim œwietn¹ zabaw¹ - bez

zbêdnej presji. Z tego te¿ powodu zespo³y te nie graj¹ w
¿adnych ligach gdzie prowadzona by³aby jakakolwiek
klasyfikacja.
Coraz lepiej wykonywana praca u podstaw
pi³karskiej piramidy przynosi powoli w Sieprawiu pierwsze
efekty, a z roku na rok powinno to wygl¹daæ jeszcze lepiej. W
tym momencie w Szkó³ce Pi³karskiej i Ludowym Klubie
Sportowym trenuje blisko 200 zawodników i kilka
zawodniczek, którzy godnie reprezentuj¹ nasz¹ gminê na
pi³karskich boiskach.
Z Organizacyjnego punktu widzenia
Mimo przerwy w rozgrywkach i mocno utrudnionego funkcjonowania w covidowej rzeczywistoœci pierwsze
pó³rocze 2021 r. sta³o pod znakiem szeregu inicjatyw i
solidnej pracy. Coraz odwa¿niej realizowany w klubie
pomys³ na dzia³alnoœæ wykraczaj¹c¹ poza sportow¹
aktywnoœæ, a wrêcz zahaczaj¹cy o podstawy marketingowego i biznesowego patrzenia na pi³kê no¿n¹, doprowadzi³
do zainicjowania akcji #ZagrajmyRazem. Jako klub
postanowiliœmy nieco odkurzyæ empatiê lokalnych
przedsiêbiorców wobec Karpat Siepraw. W zamian za
pomoc oferowaliœmy szeroki wachlarz wspó³pracy, którego
wisienk¹ na torcie s¹ okalaj¹ce boisko banery i specjalnie
przygotowana tablica sponsorska na fasadzie budynku tu¿
przy parkingu na stadionie. Efekt? Ten przerós³ nasze
najœmielsze oczekiwania. A¿ 25 podmiotów w tym roku
rozpoczê³o lub odnowi³o wspó³pracê z klubem. Tak szeroka
grupa sponsorów i partnerów, przy ci¹g³ym wsparciu ze
strony Gminnego Oœrodka Kultury i Sportu oraz Urzêdu
Gminy pozwala optymistyczniej, ni¿ dot¹d patrzeæ w
przysz³oœæ.
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Uzyskane w ten sposób wsparcie pozwoli na
funkcjonowanie naszego klubu w 2021 roku. Jednym z
wa¿niejszych wydatków jest renowacja g³ównej p³yty, któr¹
w maju przeprowadzi³a uznana na polskim rynku firma.
Efekty mamy nadziejê ogl¹daæ ju¿ w nied³ugim czasie.
Dodatkowo w najbli¿szym czasie na naszym
sieprawskim obiekcie wymianie ulegnie spora czêœæ
ogrodzenia. Inwestycja to efekt wy³onienia naszego projektu
w ramach rezerwy so³eckiej w naszej gminie. Warty
podkreœlenia jest fakt, ¿e zakup elementów zostanie
sfinansowany z wy¿ej wspomnianych œrodków, natomiast
same prace zwi¹zane z t¹ inwestycj¹ zostan¹ wykonane w
tzw. „czynie spo³ecznym” przez naszych zawodników i
dzia³aczy.
W tym roku oczekujemy równie¿ zatwierdzenia
projektu nowego budynku klubowego oraz oœwietlenia
boiska treningowego. Na obydwa projekty w tym roku
zarezerwowano w bud¿ecie gminy œrodki finansowe i mamy
nadziejê, ¿e bêd¹ to kolejne ma³e kroczki pozwalaj¹ce
naszemu klubowi siê rozwijaæ.
Inicjatywy
W lutym tego roku odby³ siê Sieprawski Puchar
Halowy, organizowany przy wspó³pracy z GOKIS i
Urzêdem Gminy. Dwa turnieje w kategoriach wiekowych
U11 i U10, przez dwa weekendy lutego zebra³y na hali w
Sieprawiu w sumie ponad 300 m³odych zawodników z
ró¿nych czêœci naszego województwa. Turnieje w ka¿dej
kategorii wiekowej by³y dwudniowe i okaza³y siê
niew¹tpliwym œwiêtem m³odych pi³karzy. W organizacyjnym sukcesie utwierdza³y nas pozytywne opinie
uczestników oraz trenerów, którzy, miejmy nadziejê ten

turniej zapisz¹ sobie na sta³e w swoich grafikach zimowych
rozgrywek.
Ponadto planujemy, ¿e czerwiec tego roku równie¿
ma staæ pod znakiem pi³karskich turniejów w Sieprawiu.
Niemal na ka¿dy weekend mamy zaplanowan¹ organizacjê
rozgrywek w ró¿nych kategoriach wiekowych, w których
uczestniczyæ bêd¹ zespo³y naszej szkó³ki.
Sezon dzieci i m³odzie¿y zwieñczyæ ma specjalnie
szykowany festyn dla naszych zawodników w ostatni
weekend czerwca. Impreza ta regularnie odbywa³a siê w
latach poprzednich (z wyj¹tkiem 2020 roku odwo³any z
powodu pandemii). Przez lata takie wydarzenia stanowi³y
bardzo wartoœciow¹ inicjatywê, scalaj¹c¹ lokalne
œrodowisko wokó³ naszego klubu.
Dodatkowo, jako klub, planujemy zorganizowanie
obozu pi³karskiego dla naszych zawodników w lipcu w
Przeworsku na Podkarpaciu oraz w sierpniu - obozu
dochodzeniowego na naszych obiektach. Podczas tych
zgrupowañ nasi gracze wykuwaæ bêd¹ formê na przysz³y
sezon oraz przede wszystkim œwietnie siê bawiæ i
integrowaæ.
Miejmy nadziejê, ¿e plany na przysz³oœæ, które
ods³aniamy oraz kilka innych inicjatyw bêd¹cych na etapie
wstêpnego planowania uda nam siê zrealizowaæ. W³odarze
LKSu, a tak¿e szkó³ki stawiaj¹ sobie jasny cel - coraz
czêœciej i coraz g³oœniej mówiæ o powolnym, lecz
efektywnym procesie odbudowy klubu i o swoistym
„renesansie” Karpaty Siepraw.
/Mateusz Wiechniak/

Pi³ka no¿na w Zakliczynie

W

poprzednim numerze naszego biuletynu wyrazi³em
w tytule artyku³u ¿yczenie „Uzyskaæ wyniki lepsze
ni¿ jesieni¹”. Z przyjemnoœci¹ mogê poinformowaæ, ¿e
wyniki te s¹ zaskakuj¹co dobre, œwiadczy to o solidnej pracy
trenera i zawodników w przygotowaniach do sezonu,
pomimo ograniczeñ zwi¹zanych z pandemi¹. Na treningach
³¹czonych seniorów i juniorów nierzadko pojawia³o siê
ponad 30 zawodników. Trener Marcin Kwater mia³ problem
jak „ogarn¹æ” tak du¿¹ grupê pi³karzy i przeprowadziæ
w³aœciwie zajêcia. W 8 meczach rundy rewan¿owej dorobek
Zakliczynian to 20 pkt, jesieni¹ by³o to tylko 13 pkt i 9
miejsce w tabeli. Obecnie dru¿yna seniorów zajmuje 5
miejsce w tabeli klasy okrêgowej z dorobkiem 33 pkt a do
rozegrania zosta³o jeszcze 5 kolejek. Jest wiêc szansa na
kolejne zdobycze punktowe. W tabeli prowadzi Wiœlanka
Grabie- najbardziej prawdopodobny kandydat do awansu z
dorobkiem 52 pkt.
Juniorzy graj¹cy w I lidze myœlenicko-wielickiej
zajmuj¹ 5 miejsce, rozegrali 12 meczy i zdobyli 18 pkt.
Wynik ten daje im pozostanie w tej klasie rozgrywek. Mecze
rozgrywane s¹ nieregularnie ze wzglêdu na wycofanie siê z
gry 2 zespo³ów. W³adze pi³karskie powinny rozwa¿yæ
reorganizacjê tych rozgrywek i ograniczyæ sk³ad ekip do
poszczególnych powiatów. Pozwoli³o by to ograniczyæ
koszty przejazdów na mecze. W tabeli tej grupy prowadzi
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Orze³ Myœlenice z 39 pkt.
Podobnie jak seniorzy i juniorzy, trampkarze
Jordana z III ligi zajmuj¹ 5 miejsce w tabeli z dorobkiem 12
pkt uzyskanych w 8 meczach. Liderem jest Lubomir
Wiœniowa 22 pkt. Zajmuj¹ca 3 miejsce Raba II Dobczyce
mo¿e poszczyciæ siê zdobyciem 101 bramek, co daje
przeciêtn¹ prawie 13 bramek strzelonych przeciwnikom na 1
mecz.
M³odzicy graj¹cy w III lidze okrêgowej, zajmuj¹
ostatnie 9 miejsce - w 8 meczach zdobyli tylko 4pkt.
Na boisku Jordana planowane s¹ prace przy
remoncie ogrodzenia, urz¹dzaniu boiska treningowego,
wymianie balustrady i p³ytek na balkonie budynku
klubowego.
Zarz¹d klubu i zawodnicy pragn¹ jeszcze raz
podziêkowaæ przyjacio³om z Karpat Siepraw i Iskry
Brz¹czowice za okazane wsparcie w postaci przekazanego
sprzêtu sportowego (pi³ek), utraconych w wyniku kradzie¿y.
Tradycyjnie ¿yczymy zawodnikom z Zakliczy-na
wielu sportowych sukcesów.
/Wies³aw Œwiech/
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Diecezjalny Konkurs Plastyczny - praca Moniki Kiszki z kl.Va
str. 14

Przyroda wokó³ nas
Jak pomóc podlotowi?

https://otop.org.pl/piskleta-i-podloty/

P

omimo niesprzyjaj¹cej aury tej wiosny, jak co roku o tej
porze m³ode ptaki wylatuj¹ z gniazd i dziupli. Jak zwykle
pierwsze by³y sowy, które czêsto rozpoczynaj¹ lêgi ju¿ w
zimie. W kwietniu Urz¹d Gminy otrzyma³ informacjê o
sowie, któr¹ ks. proboszcz Józef Stopka znalaz³ ko³o
koœcio³a w Zakliczynie. Na miejscu okaza³o siê, ¿e to podlot
puszczyka (Strix aluco), który nie potrafi³ wróciæ na drzewo,
z którego sfrun¹³ podczas pierwszych prób lotu. Pisklê, które
by³o w dobrej kondycji zosta³o po³o¿one na drzewie, tak aby
by³o bezpieczne i ³atwo dostêpne dla rodziców.
Pamiêtajmy! Kiedy znajdziemy s³abo lataj¹cego
ptasiego podlota na ziemi najlepsz¹ form¹ pomocy jest jego
od³o¿enie na drzewo, gdzie spokojnie znajd¹ go jego rodzice
i siê nim zajm¹ (nakarmi¹, ochroni¹ przed drapie¿nikami).
Nie nale¿y pisklêcia zabieraæ do domu i wychowywaæ
samemu!
O podlotach i sposobach pomocy ma³ym ptakom mo¿na
wiêcej przeczytaæ na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa
Wydawca:

/Micha³ Baran/
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