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Wiktor Gomulicki

„Wieczne odpocznienie…”

Czym¿e jest ¿ycia iskra ma³a 
Przy mrokach, które œmieræ rozla³a? 
Ka¿da ³za nasza i westchnienie 
Có¿ mówi¹? - Wieczne odpocznienie! 

Po wierzchu zieleñ w g³êbokoœci 
Zbutwia³e szaty, proch i koœci. 
Mr¹ ludzie, kwiaty, gwiazd 
promienie; 
Gasn¹cym: - wieczne odpocznienie! 

S³oñce zamiera co wieczora, 
Rzecz¹ jest martw¹ ka¿de wczoraj, 
Ka¿de siê ³¹czy przebudzenie 
Z modlitw¹: - wieczne odpocznienie! 
…

Tam, gdzie piaszczyste kryj¹ kopce 
Popio³y dziadów, wnukom obce, 
Wskrzeszajmy dawno znik³e cienie 
Zaklêciem: - wieczne odpocznienie! 

Za tych, co œnili i kochali, 
P³yn¹c po jednej z nami fali, 
A dziœ ich dzia³ek zapomnienie 
Módlmy siê: - wieczne odpocznienie! 

I ci, co tworz¹ wielkie dzie³a, 
Chocia¿ ich samych noc poch³onê³a, 
Dziœ, jak drogowe s¹ kamienie, 
Niech s³ysz¹: - wieczne odpocznienie! 

Gdy tak uczcimy tych, co byli 
I których wskrzesn¹æ siê duch sili 
Kiedyœ i nasze te¿ istnienie 
Zbudzi jêk: - wieczne odpocznienie! 
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Wieœci gminne…
Informacja o bie¿¹cej pracy Rady Gminy

obec chwilowego wiosenno-letniego wyhamowania Wpandemii Rada Gminy nareszcie mog³a obradowaæ w 
trybie stacjonarnym, oczywiœcie z zachowaniem regu³ 
sanitarnych. W ostatnim okresie odby³y siê trzy sesje w tym 
jedna nadzwyczajna oraz dwie wspólne komisje. Pomimo 
widocznych symptomów powrotu do normalnoœci, to jednak 
ostro¿ny optymizm ekspertów i lekarzy wirusologów co do 
zwalniania epidemii sk³ania do refleksji nad problemami, 
które nie wygasaj¹ wraz z jej koñcem.

24 czerwca 2021 roku odby³o siê XXV posiedzenie 
Rady Gminy w Sieprawiu. Zanim Rada przyst¹pi³a do meri-
tum, nast¹pi³a ma³a uroczystoœæ: z³o¿enie œlubowania nowo 
wybranego Radnego Piotra P³achty. Nowemu Radnemu 
z³o¿ono ¿yczenie satysfakcji z bycia radnym i tworzenia 
wraz z zespo³em coraz lepszych warunków wszechstronnego 
rozwoju naszej Gminy.

W kolejnych punktach radni przyjêli sprawozdania z 
wykonania rocznych planów finansowych za rok 2020 przez 
Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Sieprawiu oraz Gminny 
Oœrodek Kultury i Sportu. Obydwie instytucje nie mog³y 
zrealizowaæ wszystkich zamierzeñ, gdy¿ by³y ograniczone 
przez zakazy zwi¹zane z pandemi¹. Rada Gminy przyjê³a 
trzy uchwa³y dotycz¹ce pomocy spo³ecznej w Gminie, a 
mianowicie sprawozdanie GOPS-u za rok 2020, planu 
potrzeb na 2021 rok oraz zasad ponoszenia odp³atnoœci za 
pobyt w oœrodkach wsparcia. Analizuj¹c sprawozdania w 
zakresie pomocy spo³ecznej nale¿y stwierdziæ, ¿e potrzeby i 
wydatki na cele socjalne wzrastaj¹ z ka¿dym rokiem i trzeba 
w zwi¹zku z tym zabezpieczyæ odpowiednie kwoty w 
bud¿ecie Gminy. W kolejnym punkcie obrad Wójt Gminy 
przedstawi³ Raport o Stanie Gminy Siepraw za rok 2020, w 
którym przedstawi³ zakres dokonañ oraz realizacjê 
za³o¿onych programów i strategii oraz uchwa³ Rady Gminy. 
Wójt zwróci³ uwagê, ¿e rok 2020 by³ rokiem niezwyk³ym ze 
wzglêdu na pandemiê, która utrudnia³a i ogranicza³a funk-
cjonowanie Gminy we wszystkich dziedzinach. Ale pomimo 
zaistnia³ych przeciwnoœci uda³o siê zrealizowaæ wiele 
wa¿nych dla mieszkañców inwestycji jak: przebudowa 
budynku Szko³y Podstawowej w Zakliczynie, II etap 
budowy S³onecznego Parku w Sieprawiu, modernizacje dróg 
powiatowych i gminnych oraz zadania zwi¹zane z sieci¹ 
wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹, a tak¿e program wymiany 
pieców w gospodarstwach indywidualnych. Trzeba tu 
wspomnieæ o dobrej pozycji rozwojowej Gminy Siepraw na 
tle innych gmin, o czym œwiadcz¹ notowania rankingowe 
sporz¹dzane przez MISTiA oraz Rzeczpospolit¹. Po 
wys³uchaniu raportu i debacie radni jednog³oœnie podjêli 
uchwa³ê o udzieleniu wotum zaufania dla Wójta Gminy 
Siepraw za rok 2020. Niew¹tpliwie jednym z wa¿niejszych 
punktów obrad by³a uchwa³a w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z 
wykonania bud¿etu Gminy Siepraw za rok 2020. Uchwa³a 
zosta³a przyjêta jednog³oœnie, co by³o równoczeœnie 
wyra¿eniem przez radnych aprobaty dla ca³orocznej pracy 
Wójta Gminy. Po zapoznaniu siê z uchwa³¹ Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie, która pozytywnie zaopinio-
wa³a wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 

dla Wójta Gminy, Rada podjêt¹ jednog³oœnie uchwa³¹ 
udzieli³a absolutorium Wójtowi Gminy z tytu³u wykonania 
bud¿etu za rok 2020. Bardzo mi³ym akcentem koñcz¹cym 
sesjê by³a jednog³oœnie przyjêta uchwa³a w sprawie nadania 
Honorowego Obywatelstwa Gminy Siepraw Ksiêdzu 
Pra³atowi Piotrowi Klusce, wieloletniemu proboszczowi 
sieprawskiej Parafii p. wezwaniem œw. Micha³a Archanio³a i 
Kustoszowi Sanktuarium B³. Anieli Salawy. Gratulujemy 
Ksiêdzu Proboszczowi i dziêkujemy za 25-letni¹ pracê i 
wspó³pracê z samorz¹dem Gminy.

W zwi¹zku z wnioskiem OSP Siepraw skierowanym 
do Wójta i Rady Gminy zwo³ana zosta³a nadzwyczajna sesja 
rady na dzieñ 3 sierpnia 2021 r. Wniosek dotyczy³ wyra¿enia 
zgody na sprzeda¿ samochodu po¿arniczego i pozyskania 
300 tys. z³otych z przeznaczeniem na zakup nowego 
samochodu stra¿ackiego. Uchwa³¹ Rady Gminy dokonano 
korekty w uchwale bud¿etowej na rok 2021, w której zazna-
czono zwiêkszenie dochodów o 300 tys. z³. Jako wp³ywy ze 
sprzeda¿y samochodu u¿ytkowanego przez OSP Siepraw 
oraz zwiêkszenie wydatków o kwotê 300 tys. z³ na zakup 
œredniego samochodu po¿arniczego. Pozosta³¹ kwotê 
potrzebn¹ na zakup pojazdu, Gmina Siepraw bêdzie stara³a 
siê pozyskaæ m.in. z Funduszu Sprawiedliwoœci sk³adaj¹c 
wniosek o dofinansowanie. ̄ yczymy stra¿akom z Sieprawia 
sprawnej akcji w realizacji zamierzonego przedsiêwziêcia. 

XXVII sesja Rady Gminy Siepraw obradowa³a 31 
sierpnia 2021 roku. Nowelizacja ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu œcieków z 19 
wrzeœnia 2019 roku zobligowa³a gminy do uchwalenia 
nowego regulaminu i w zwi¹zku z tym Rada podjê³a uchwa³ê 
w sprawie korekty regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania œcieków na terenie Gminy Siepraw. Bardzo 
wa¿n¹ uchwa³¹ by³o wyra¿enie zgody na przyst¹pienie 
Gminy Siepraw do Klastra Energii p.n. „Eko-Energia-
Klaster Ziemi Myœlenickiej” oraz wspó³finansowaniu jego 
dzia³alnoœci, licz¹c oczywiœcie na profity z tego 
przedsiêwziêcia w niedalekiej przysz³oœci. Gmina Siepraw 
bêdzie mog³a byæ wraz z oœmioma okolicznymi gminami 
za³o¿ycielem porozumienia w sprawie lokalnego bezpie-
czeñstwa energetycznego i rynku energii poprzez zwiêksze-
nie udzia³u Odnawialnych •róde³ Energii. Kolejne podjête 
uchwa³y dotyczy³y udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Wieliczka w wysokoœci 150 tys. z³otych na przebudowê 
drogi gminnej w Byszycach, Powiatowi Myœlenickiemu 170 
tys. z³otych na przebudowê drogi powiatowej ul. Kawêciny i 
70 tys. z³otych na przejœcie dla pieszych na drodze 
powiatowej w miejscowoœci Zakliczyn. Dofinansowane 
inwestycje zwiêksz¹ bezpieczeñstwo u¿ytkowników dróg i 
chodników oraz poprawi¹ estetykê traktów komunikacyj-
nych w naszej Gminie. Uchwa³¹ Rady przeznaczono tak¿e 
90 tys. z³otych na chodnik przy ul. Zarusinki. Dokonano 
równie¿ zmian w uchwale bud¿etowej na rok 2021 i 
Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Szanowni Czytelnicy ! Zbli¿a siê kolejny niepewny 
finansowo rok. Jesieni¹ 2021 roku Rada Ministrów planuje 
przyjêcie pierwszych projektów ustaw tzw. „Polskiego 
£adu”, a pierwsze pieni¹dze maj¹ trafiæ do beneficjentów w 
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2022 roku lub jeszcze w tym roku. W tej chwili trudno 
powiedzieæ co do tej pory pozostanie z „Polskiego £adu”, 
niemniej zachodzi pytanie na ile z tego piêknego has³a 
skorzystaj¹ samorz¹dy, a w tym nasza Gmina. Analizuj¹c 
za³o¿enia tego programu mo¿na stwierdziæ, ¿e na pewno 
spadn¹ dochody gmin. 

Tymczasem du¿ym obecnie problemem dla gmin 
staje siê wzrost kosztów bie¿¹cych i niedofinansowana 
oœwiata.  Proponowana przez „Polski £ad” subwencja na 
cele inwestycyjne nie zrekompensuje straty jakie ponios¹ 

samorz¹dy z wyniku zmian w podatku dochodowym. 
Pozostaje zatem mieæ nadziejê, ¿e skutki finansowe 
„Polskiego £adu”  nie bêd¹ negatywne dla naszej Gminy i 
innych samorz¹dów.

/Przewodnicz¹cy Rad Gminy
Leszek Wierzba/

Kiedy pojedziemy po œcie¿kach nad Zbiornikiem?
d pocz¹tku bie¿¹cego roku realizowany jest  projekt O„Œcie¿ki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatok¹ 

Zakliczyñsk¹”. Prace wykonuje doœwiadczona firma - 
spó³ka Budownictwo Mosty Drogi BMD z Nowego S¹cza.

Docelowo do koñca roku 2021 ma powstaæ 9 km 
œcie¿ek rowerowych, biegn¹cych wokó³ zatoki Zakliczyñ-
skiej Zbiornika Dobczyckiego w Zakliczynie i Czechówce. 
W projekcie zaplanowano kilka k³adek, mostków i 
przepustów, a tak¿e infrastrukturê dla korzystaj¹cych rowe-
rzystów - przystanki turystyczne. Przy okazji realizacji pro-
jektu wykonany bêdzie remont dróg gminnych, który 
stanowiæ bêdzie koszt niekwalifikowalny projektu.

okaza³y siê niewystarczaj¹ce, zdecydowano siê na zmianê 
technologii wykonania podbudowy œcie¿ek na niektórych, 
najbardziej podmok³ych odcinkach, gdzie zastosowano 
potrójne „materace” z geow³ókniny i kamienia. Dodatkowe 
prace mog¹ opóŸniæ oddanie ca³oœci inwestycji, ale na 
wiosnê 2022 roku rowerzyœci powinni ju¿ korzystaæ z 
piêknie po³o¿onych tras.

Podczas wykonywania prac budowlanych wykonawca 
napotka³ na istotne trudnoœci w postaci obfitych wiosennych 
i letnich opadów deszczu, co spowodowa³o znaczne 
podmakanie gruntu, na którym mia³y byæ posadowione 
œcie¿ki. Po sprawdzeniu noœnoœci gruntu przy zastosowaniu 
rozwi¹zañ przewidzianych w projekcie budowlanym, które 

W przysz³oœci œcie¿ki te bêd¹ po³¹czone z 
projektowanymi œcie¿kami  wzd³u¿ Raby (trasa VeloRaba), 
które realizuje Urz¹d Marsza³kowski Województwa 
Ma³opolskiego. W tej sprawie Wójt Gminy zwróci³ siê do 
Burmistrza Myœlenic Jaros³awa Szlachetki o zlecenie 
wykonania odcinka œcie¿ek o d³ugoœci 150 mb, który po³¹czy 
œcie¿ki na terenie Gminy Siepraw z drog¹ wojewódzk¹, a 
docelowo ze œcie¿kami VeloRaba. Burmistrz pozytywnie 
odpowiedzia³ na proœbê i odcinek ten zosta³ wykonany. 
Mieszkañcy i turyœci bêd¹ mieli dostêp do naszych œcie¿ek 
od strony Borzêty.   

/Micha³ Baran/

Zg³oœ piec do Centralnej Ewidencji Emisyjnoœci 
Budynków 

d 1 lipca 2021 roku ruszy³o zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjnoœci OBudynków. Nowe regulacje prawne dotycz¹ zasad gromadzenia danych w zakresie 
wyposa¿enia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w urz¹dzenia grzewcze. 
Obowi¹zek ustawowy z³o¿enia deklaracji o Ÿródle ciep³a i spalania paliw przez w³aœcicieli 
wynika z rozdzia³u 5a ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjnoœci budynków.
Do z³o¿enia deklaracji zobowi¹zany jest w³aœciciel lub zarz¹dca budynku, w którym 
znajduje siê Ÿród³o ciep³a i spalania paliw. Mo¿e to zrobiæ w formie elektronicznej, czyli 
przez Internet (wymagany jest tutaj profil zaufany) i jest to najszybszy sposób, lub w formie 
papierowej - wype³niony dokument mo¿na bêdzie wys³aæ listem albo z³o¿yæ osobiœcie we 
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Deklaracjê mo¿na z³o¿yæ za poœrednictwem strony 
https://zone.gunb.gov.pl/ lub wype³niony formularz 
papierowy z³o¿yæ w Urzêdzie Gminy (formularz mo¿na 
pobraæ z https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-
ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq ).

/UG/

2. Brak mo¿liwoœci ponoszenia kosztów przed dniem 
z³o¿enia wniosku o dofinansowanie,

3. Mo¿liwoœæ z³o¿enia tylko 1 wniosku o p³atnoœæ po 
zakoñczeniu prac,

4. Sfinansowanie minimum 95% kosztów z uzyskanego 
kredytu,

5. Brak mo¿liwoœci dokonywania korekt/uzupe³nieñ do 
wniosku,

6. Korespondencja z wnioskodawc¹ tylko za poœrednic-
twem e-mail.

Okres wdra¿ania i realizacja programu przewidziany 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 TERMOMO-
DERNIZACYJNA 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 

w³aœciwym Urzêdzie (zgodnie z lokalizacj¹ budynku).
Na wys³anie deklaracji obywatele maj¹ 12 miesiêcy w 
przypadku budynków ju¿ istniej¹cych. W przypadku nowo 
powsta³ych obiektów bêdzie to termin 14 dni od 
uruchomienia nowego Ÿród³a ciep³a lub spalania paliw. 
Równie¿ przy wymianie Ÿród³a ciep³a na nowe tak¹ 
deklaracjê w³aœciciel musi z³o¿yæ do 14 dni.

WeŸ dotacjê z programu „Czyste Powietrze”

z¹dowy program „Czyste Powietrze” uruchomiony Rzosta³ 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  jednoro-
dzinnych 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 realizo-
wanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawo-
wego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów do 
podwy¿szonego poziomu dofinansowania. Wszystkie doku-
menty dotycz¹ce realizacji projektu zamieszczone s¹ na 
stronie WFOŒiGW:
  

 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).  
W dniu 6 lipca 2021 roku zosta³a uruchomiona mo¿liwoœæ 
sk³adania wniosków na dofinansowanie w formie dop³at do 
kredytów bankowych tzw. œcie¿ka bankowa w ramach 
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 
Obecnie do wspó³pracy przyst¹pi³y dwa banki: Alior Bank 
oraz BOŒ Bank. 
Zgodnie z przyjêtym Procesem, wnioskodawca uda siê 
najpierw do Banku, gdzie ubiega siê o kredyt na realizacje 
przedsiêwziêcia, po uzyskaniu pozytywnej decyzji 
kredytowej mo¿e uzupe³niæ (w banku) i z³o¿yæ (równie¿ w 
banku) wniosek o dotacjê - dop³atê do kredytu bankowego.
Wszystkich informacji nt. kredytów oraz dop³at do kredytów 
udzielaj¹ Banki, w tym informacji nt. warunków 
finansowych kredytów.
Najwa¿niejsze wprowadzone zmiany w dotacjach 
(dop³atach do kredytów) to:
1. Skrócenie okresu realizacji inwestycji - do 18 miesiêcy od 

daty z³o¿enia wniosku,

https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja
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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/
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Œmieæ nasz powszechny: guma do ¿ucia
 poprzednim tekœcie poœwiêconym najpowszechniej-Wszym odpadkom przyjrzeliœmy siê niedopa³kom - dziœ 

czas na kolejny œmieæ, który widaæ (niestety) niemal¿e na 
ka¿dym kroku. Mowa o zu¿ytych gumach do ¿ucia. 
Podobnie jak niedopa³ek, guma to œmieæ niewielkich 
rozmiarów, tak powszechny, ¿e niemal¿e niezauwa¿alny. 

Czy faktycznie zu¿yta guma do ¿ucia to odpadek tak 
niewinny, ¿e z czystym sumieniem mo¿na wyrzuciæ go 
gdziekolwiek? ¯eby na to pytanie odpowiedzieæ, trzeba 
przyjrzeæ siê temu produktowi nieco dok³adniej i sprawdziæ, 
z czego produkuje siê gumy do ¿ucia.  

Piszê „dziœ”, poniewa¿ guma do ¿ucia nie jest 
produktem znanym ludzkoœci od niedawna - ju¿ staro¿ytni 
Grecy u¿ywali mastyksu, czyli œrodka oczyszczaj¹cego zêby 
i odœwie¿aj¹cego oddech. Mastyks to substancja naturalna - 
jest to miêkka, aromatyczna ¿ywica, pozyskiwana z balsamu 
wyciekaj¹cego z drzewa pistacji kleistej. Równie¿ w innych 
rejonach œwiata - w Meksyku czy Indonezji - spotykane s¹ 
roœliny, których ¿ywica nadaje siê do ¿ucia - np. s¹czyniec 
w³aœciwy. W korze tego drzewa, a tak¿e w owocach, ukryty 
jest mlecznobia³y sok zawieraj¹cy do 50% gumy. Tzw. 
"chicle" s³u¿y³a d³ugo do wyrobu „prawdziwej” gumy do 
¿ucia, podobnej do tej znanej nam dziœ. 

Przez wiele lat odœwie¿aj¹ce oddech gumy produko-
wano wiêc z substancji naturalnych, z prawdziwej gumy, 
ktor¹ podgrzewano i mieszano z dodatkami smakowymi -
gdybyœmy cofnêli siê w czasie do koñca XIX wieku, 
zapewne ze zdziwieniem przyjêlibyœmy fakt, ¿e ówczesna 
guma do ¿ucia bardzo przypomina³a tê znan¹ nam dziœ ze 
sklepów. Zdziwienie na pewno wzbudzi³aby te¿ cena tego 
produktu - guma naturalna nie jest surowcem tanim, wiêc i 
cena gumy do ¿ucia by³a dawniej odpowiednio wysoka. 

Dziœ wszyscy wiemy, ¿e guma do ¿ucia jest 
produktem tanim - ale nie jest ju¿ produktem naturalnym. 
Guma, któr¹ ¿ujemy dziœ to tworzywo sztuczne wyproduko-
wane z polimerów (najczêœciej z polizobutylenu, czyli 
niezwulkanizowanej syntetycznej gumy, oraz polioctanu 
winylu) w wyniku skomplikowanej obróbki ropy naftowej. 
Pozosta³e dodatki to barwniki, substancje zapachowe i 
smakowe (w tym cukier). W rzeczywistoœci bia³y listek czy 
dra¿etka o miêtowym smaku i zapachu, kojarz¹cy siê ze 
œwie¿oœci¹ i czystoœci¹, ma wiêcej wspólnego z farb¹, klejem 
czy œrodkiem smaruj¹cym ni¿ z miêt¹. 

Gdzie mo¿emy natrafiæ na zu¿yte gumy do ¿ucia? 
Ano w zasadzie wszêdzie: przede wszystkim widzimy je 
jako mniej lub bardziej zszarza³e z brudu placki na 
chodnikach; jako kulki przyklejone do ³awek, œcian, siedzeñ 
autobusów; odklejamy je od podeszw naszych butów czy kó³ 
wózków dzieciêcych. Guma jest œmieciem, którym nikt siê 
nie przejmuje, w zasadzie nikt go nie sprz¹ta. Ka¿dy bli¿szy 
kontakt z wyrzucon¹ przez kogoœ star¹ gum¹ do ¿ucia 
wywo³uje nasze obrzydzenie. Niestety zwierzêta, a szczegól-
nie ptaki, maj¹ gorzej. Wprawdzie gumy wyrzucane gdzie 
popadnie ich nie brzydz¹, za to czêsto brane s¹ przez ptaki za 
po¿ywienie; o ile dla nas po³kniêcie kulki z polimerów 
syntetycznych nie jest œmiertelne, to dla niewielkich ptaków 
niestety oznacza czêsto wyrok œmierci. Guma jako œmieæ 
stanowi wiêc du¿y, choæ równoczeœnie s³abo dostrzegany 
problem. 

Krajem wolnym od problemu zu¿ytych gum do 
¿ucia jest Singapur, który na pocz¹tku XXI wieku 
wprowadzi³ zakaz importu i sprzeda¿y gumy do ¿ucia 
(dozwolona jest sprzeda¿ gumy tylko w przypadku wskazañ 
medycznych, chodzi np. o gumy antynikotynowe). Sk¹d taki 
przepis? Po pierwsze, Singapur mia³ olbrzymi problem z 
przyklejonymi wszêdzie gumami do ¿ucia, i w przeciwieñ-
stwie do innych krajów, tam co jakiœ czas czyszczono ulice z 
poprzyklejanych gum. Koszt czyszczenia by³ ogromny. Po 
drugie - gumami zaklejano czujniki w metrze, co prowadzi³o 
do niebezpiecznych sytuacji. W efekcie dziœ problem gumy 
jako powszechnego odpadku w Singapurze nie istnieje. 
Notabene, Singapur s³ynie z zakazów i surowych kar za ich 
nieprzestrzeganie - wœród tamtejszych zakazów znaleŸæ 
mo¿na np. zakaz œmiecenia na ulicy czy plucia na chodnik. 
Wszystkie te zakazy s¹ respektowane, a ich z³amanie 
rzeczywiœcie karane. 

Nie twierdzê, ¿e singapurskie prawo powinno byæ 
wprowadzane wszêdzie, ale przy produkcji gumy na 
poziomie oko³o 347 trylionów listków i dra¿etek rocznie 
oraz jej konsumpcji na poziomie 100 000 ton - skala 
zaœmiecenia globu starymi gumami do ¿ucia mo¿e przeraziæ. 
Jeœli dodamy do tego informacjê, ¿e  proces rozk³adu ka¿dej 
wyplutej gumy trwa a¿ ok. 5 lat, to problem urasta do 
niebagatelnych rozmiarów. Mo¿e wiêc pora zrezygnowaæ 
ca³kiem z gum do ¿ucia lub przerzuciæ siê na dra¿etki?

* zdjêcie zosta³o zrobione na terenie kompleksu S³oneczny 
Park w Sieprawiu w sierpniu 2021 roku

/Patrycja Langer/

Pó³kolonia wakacyjna 2021
o bardzo trudnym roku szkolnym, miesi¹cach izolacji i Pwymagaj¹cym nauczaniu zdalnym, nasta³y wreszcie 

upragnione wakacje. Dziêki polepszeniu siê sytuacji 
zwi¹zanej z pandemi¹ Covid-19 i poluzowaniu obostrzeñ, 
Gmina Siepraw zorganizowa³a pó³kolonie wakacyjne dla 
dzieci z naszego terenu,  co w zesz³e wakacje nie by³o 
mo¿liwe. Chêtnych na tego typu formê wypoczynku nie 

zabrak³o i tym razem. W pó³kolonii która trwa³a od 26 lipca 
do 6 sierpnia 2021 roku uczestniczy³o ³¹cznie 234 dzieci i 
m³odzie¿y z Sieprawia, £yczanki, Czechówki i Zakliczyna. 
Opiekê nad uczestnikami sprawowali wykwalifikowani 
wychowawcy a kierownicz¹ pieczê nad wszystkim trzyma³a 
- pani Agata Zduñ. Program pó³kolonii opracowany zgodnie 
z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa GIS zapewnia³ 
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uczestnikom wiele atrakcji i aktywnoœci zarówno na 
œwie¿ym powietrzu, nad wod¹, na szlakach turystycznych  
oraz w ¿yciu kulturalnym. W ramach pó³kolonii dzieci 
codziennie otrzymywa³y wodê i dro¿d¿ówkê. 

W pierwszym dniu tradycyjnie odby³y siê zajêcia 
stacjonarne w placówkach, (Siepraw i Zakliczyn) gdzie 
uczestnicy zostali serdecznie przywitani i zapoznani z 
regulaminem oraz programem pó³kolonii. Aby wypoczynek 
przebiega³ bezpiecznie, w obydwóch placówkach odby³y siê 
spotkania z przedstawicielami zarówno Sanepidu jak i  
Policji, podczas których koloniœci poszerzyli swoj¹ wiedzê 
na temat kleszczy i postêpowania w przypadku kontaktu z 
nimi, utrwalili zasady bezpiecznej zabawy nad wod¹, w lesie,  
poruszania siê po drogach i szlakach oraz poznali najczêstsze 
przyczyny urazów. Przypomniano numery alarmowe i 
wiedzê o bezpiecznych i skutecznych sposobach reagowania 
i udzielania pomocy. Po czêœci ogólnej dzieci podzielone ju¿ 
na grupy resztê dnia spêdzi³y pod opiek¹ swoich wychowaw-
ców na grach i zabawach integracyjnych, sportowych i 
rekreacyjnych, spacerach i rozmowach. We wtorek planowo 
udaliœmy siê do Bochni, by zwiedziæ najstarsz¹ na ziemiach 
polskich kopalniê soli kamiennej dzia³aj¹c¹ nieprzerwalnie 
od 1248 roku. Warto wspomnieæ i¿ niezwyk³a sceneria 
podziemi i unikatowoœæ w skali œwiata zosta³y docenione 
przez cz³onków komisji  Œwiatowego Dziedzictwa 
UNESCO, którzy 23.06.2013 r. zdecydowali o dopisaniu 
bocheñskiej ¿upy do tej presti¿owej listy. Kolejne dwa dni 
dziêki piêknej pogodzie dzieci spêdzi³y na basenie w 
Dobczycach, gdzie korzysta³y z k¹pieli wodnych i s³onecz-
nych. Tam te¿ mieli okazjê do zabaw i gier ruchowych na 
obiektach sportowych. Pi¹tkowy wyjazd do kina Cinema 
City w Krakowie pozwoli³ odetchn¹æ trochê od upa³ów a 
zabawna historia o dzielnym smoku i jego przygodach z 
przyjació³mi w filmie „Kraina smoków” i ogromne iloœci 
popcornu,  zapewni³y wszystkim udan¹ rozrywkê. Pobyt w 
kinie zawsze stwarza okazj¹ do wdra¿ania dzieci w ¿ycie 
kulturalne i wyrabiania u nich w³aœciwych zachowañ w 
miejscu u¿ytecznoœci publicznej.  

W drugim tygodniu pogoda trochê pomiesza³a plany 

organizatorom i wymusi³a kilka zmian w programie. W 
poniedzia³ek wszystkie grupy uda³y siê do Parku Wodnego w 
Krakowie

grupy starsze próbo-
wa³y swoich si³ w krêgielni. By³y te¿ spacery, lody i zabawy 
w grupach.

, gdzie pod czujnym okiem ratowników i 
wychowawców korzysta³y z przeró¿nych atrakcji wodnych, 
zje¿d¿alni, jacuzzi, fontann i bawi³y siê aktywnie w 
basenach. We wtorek odwiedziliœmy Park Rozrywki 
„Rabkoland” w Rabce Zdrój, gdzie mo¿na by³o siê oddaæ 
szaleñstwom na przeró¿nych urz¹dzeniach znajduj¹cych siê 
w ofercie parku. Najwiêcej radoœci sprawi³y dzieciakom 
oczywiœcie doznania w czasie przeja¿d¿ek: od bajkowej, 
weneckiej karuzeli a¿ po szalony Music Express dla 
najodwa¿niejszych. Po przeja¿d¿ce Lataj¹cym Autobusem 
czy rejsem £odzi¹ Wikingów mo¿na by³o odpocz¹æ na 
diabelskim m³ynie, z którego roztacza³ siê piêkny widok na 
górsk¹ panoramê. Niezwyk³e doznania czeka³y równie¿ 
odwiedzaj¹cych Odwrócony Dom, Gabinet Luster czy Wie-
¿ê Duch-Duch. Po takim szaleñstwie dzieci zmêczone ale 
szczêœliwe wróci³y do placówek i do domów. W pochmurn¹ 
œrodê zwiedziliœmy Zamek Królewski w Dobczycach oraz 
Skansen, a po spacerze nad Zapor¹ Dobczyck¹ uzupe³nialiœ-
my energiê grillowanymi kie³baskami na Ja³owcowej Górze. 
Czwartek, równie¿ pochmurny, m³odsze grupy spêdza³y na 
zabawach w Gibolandzie czy w Parku Rozrywki Dzieciêcej 
„HipiHop” w Myœlenicach, natomiast 

Ostatni dzieñ pó³kolonii to tradycyjnie wyjazd do kina 
Cinema City w Krakowie. Tym razem dzieci m³odsze 
obejrza³y animowany film przygodowy „Luka” a nieco starsi  
udali siê na „Wyprawê do d¿ungli”. Po powrocie do 
placówek pó³kolonia zosta³a zakoñczona. 

Dwutygodniowy wakacyjny czas by³ dla dzieci 
okazj¹ do wzajemnych spotkañ, zabaw, integracji oraz 
ciekawego i aktywnego wypoczynku na ³onie natury, co po 
wielu miesi¹cach wszechogarniaj¹cej pandemii i izolacji w 
domach, by³o niezwykle radosne, cenne i wartoœciowe. 

/Joanna Ralska-Lenart, Renata Nowak- Karcz/

Nowy dyrektor, nowy rok szkolny
ak co roku wakacje by³y okresem, kiedy mo¿na by³o Jprzygotowaæ gminne szko³y do kolejnego roku szkol-

nego. We wszystkich gminnych szko³ach podstawowych i 
przedszkolach trwa³y drobne remonty i prace, które 
polepszy³y warunki nauczania w poszczególnych placów-
kach. 

Najbardziej istotn¹ zmian¹ przed rozpoczêciem 
nowego roku szkolnego by³o powo³anie na stanowisko 
Dyrektora Szko³y Podstawowej w Czechówce im. Œw. Brata 
Alberta  Pana Bogus³awa ¯y³y, który wczeœniej wygra³ 
konkurs na to stanowisko. Wójt Gminy musia³ og³osiæ 
konkurs w trybie pilnym w zwi¹zku z niespodziewan¹ 
rezygnacj¹ ze stanowiska Pani Dyrektor Stanis³awy 
Kasprzyckiej, motywowan¹ wzglêdami osobistymi. 

Dyrektor ¯y³a posiada wieloletnie doœwiadczenie w 
kierowaniu placówkami oœwiatowymi, by³ Dyrektorem 
szko³y Podstawowej w Krzyszkowicach w latach 1998-
2003, a nastêpnie kierowa³ Szko³¹ Podstawow¹ w 
Osieczanach do 2019 roku. W swojej karierze nauczyciel-
skiej dwukrotnie wi¹za³ siê z Gmin¹ Siepraw. W latach 1994-
1997 pracowa³ w Szkole w £yczance, natomiast w roku 1998 

przez kilka miesiêcy uczy³ w Szkole Podstawowej w  
Sieprawiu. 
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Nowy Dyrektor Szko³y Podstawowej w Czechówce 
jest aktywnym cz³onkiem Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. 
Za swoj¹ spo³eczn¹ dzia³alnoœci na tym polu zosta³ 
odznaczony Br¹zowym i Srebrnym Medalem Za Zas³ugi Dla 
Po¿arnictwa oraz odznaczeniem „Zas³u¿ony Dla Po¿arnic-
twa Ziemi Myœlenickiej”.

Wed³ug przedstawionej przez Pana Dyrektora na 
konkursie koncepcji zarz¹dzania: dobra szko³a to taka, w 
której panuje ciep³a, ¿yczliwa atmosfera, przyjazna nie tylko 
uczniom, ale i nauczycielom, skupiaj¹ca otwartych, 
aktywnych ludzi. Tylko w szkole twórczej, rozwijaj¹cej siê, 
ka¿dy uczeñ, pracownik, rodzic - mo¿e znaleŸæ swoje miejsce.

Natomiast rekapituluj¹c swoj¹ wizjê szko³y w 
Czechówce powiedzia³ ponadto: Wszystkie moje dzia³ania 
opieraæ siê bêd¹ na jednej zasadzie. Szko³a jest naszym 
wspólnym dobrem, a wszyscy jej cz³onkowie - nauczyciele, 
uczniowie i rodzice s¹ jednakowo wa¿ni. Moim zadaniem 
bêdzie branie pod uwagê wszystkich potrzeb, interesów, 
oczekiwañ ludzi zwi¹zanych ze szko³¹.    

¯yczymy nowemu Dyrektorowi Panu Bogus³awowi 
¯yle si³, kreatywnoœci i wszelkiej pomyœlnoœci w jak 
najlepszym kierowaniu Szko³¹ Podstawow¹ w Czechówce. 
Niech atmosfera w Szkole bêdzie taka jak w wizji Pana 
Dyrektora, a wokó³ Pana sami ¿yczliwi ludzie.

Wójt Gminy Tadeusz Pitala, Skarbnik Gminy Edyta 
¯¹d³o, Kierownik Centrum Obs³ugi Szkó³ Jolanta Trzaska 

oraz Sekretarz Gminy  Micha³ Baran sprawdzili w dniu 30 
sierpnia br. stan przygotowania gminnej oœwiaty do nowego 
roku szkolnego 2021/2022 dokonuj¹c objazdu wszystkich 
szkó³. Na miejscu dyrektorzy pokazywali co uda³o siê zrobiæ 
w miesi¹cach letnich dla poprawy warunków nauczania. 

W Sieprawiu zakoñczono modernizacjê oœwietlenia 
w klasach - teraz wszystkie sale lekcyjne maj¹ nowoczesne, 
ledowe oœwietlenie. 

W Zakliczynie doposa¿ono szkoln¹ sto³ówkê i 
kuchniê z dotacji rz¹dowej w ramach programu „Posi³ek w 
szkole i w domu” . Ponadto pomalowano kuchniê i jadalniê 
oraz wymieniono 2 szt. drzwi. £¹cznie wydatkowano 

97 593,18z³ z czego z dotacji 74 055,37 z³. Na sali 
gimnastycznej zosta³y zamontowane rolety przeciws³o-
neczne co poprawi komfort æwicz¹cych na lekcjach wf.   

W szkole w £yczance przeniesiono bibliotekê 
szkoln¹ na parter, a w zwolnionym pomieszczeniu utworzo-
no klasê. Utworzono nowy oddzia³ przedszkolny oraz wyre-
montowano toalety dla najm³odszych.

W Czechówce wycyklinowane zosta³y parkiety na 
korytarzu i salach lekcyjnych.

/Micha³ Baran/

Dobre wyniki ósmoklasistów
ed³ug danych opublikowanych przez  Central-Wn¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ podczas tegorocz-

nego sprawdzianu ósmoklasisty najlepsze wyniki 
spoœród Gmin Powiatu Myœlenickiego osi¹gnêli 
uczniowie szkó³ z Gminy Siepraw. Œredni wynik z 
jêzyka polskiego naszych uczniów to 67%, z matema-
tyki 59%, a z jêzyka angielskiego 77%.

Nieznacznie gorzej z jêzyka polskiego, bo na 
66%, posz³o uczniom w Dobczycach i na terenie 
gminy Myœlenice, kolejny wynik, czyli 64% uzyskali 
uczniowie z Su³kowic.

Podobnie z matematyki na podium znalaz³y 
siê ze œredni¹ 58% Gmina Dobczyce, a za ni¹ Gmina 
Myœlenice z 57%.

Z jêzyka angielskiego za Gmin¹ Siepraw 
uplasowa³y siê Gmina Myœlenice - 73% oraz Gmina 
Dobczyce  oraz Gmina Pcim (obie gminy z 72%).

Najni¿sze œrednie wyniki odnotowano w 
gminie Raciechowice: 58%z jêzyka polskiego, 39% z 
matematyki i 50 %z jêzyka angielskiego.

Œrednie wyniki dla ca³ego powiatu myœlenic-
kiego to: 63% z  jêzyka  polskiego, 52% z  matematyki 
i 68%  z jêzyka  angielskiego.

W wewn¹trzgminnej rywalizacji najlepiej 
wypad³a Szko³a z Zakliczyna, która uzyska³a z jêzyka 
polskiego wynik 74% (Czechówka - 69%, £yczanka - 
68%, Siepraw - 62%), z matematyki - 65% 
(Czechówka - 59%, £yczanka - 62%, Siepraw - 59%). 
Natomiast z jêzyka angielskiego najlepsi byli 
uczniowie z Sieprawia - 82% oraz kolejno Czechówki 
i £yczanki - 77% oraz Zakliczyna - 68%.

/Micha³ Baran/

Wykres pokazuj¹cy wyniki uczniów z Gminy Siepraw na tle innych 
gmin Powiatu Myœlenickiego oraz niektórych gmin Powiatu 
Krakowskiego, oraz na tle œrednich wyników z terenu Powiatu 
Myœlenickiego. 
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Nagrody dla najlepszych ósmoklasistów
13 wrzeœnia 2021 r. Wójt Gminy Siepraw Tadeusz 

Pitala oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Siepraw Leszek 
Wierzba wrêczyli w Urzêdzie Gminy nagrody oraz 
pami¹tkowe dyplomy uczniom gminnych placówek 
oœwiatowych, którzy uzyskali najlepsze wyniki egzaminu 
ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. 

Absolwentom gminnych szkó³ Wójt serdecznie 
pogratulowa³ osi¹gniêcia znakomitych wyników w nauce 
oraz ¿yczy³ szczêœcia, sukcesów  i pomyœlnoœci w 
realizowaniu swoich marzeñ i pragnieñ. Wyrazi³ tak¿e 
nadziejê, ¿e wiedza zdobyta w szkole podstawowej bêdzie 
solidn¹ podstaw¹ do dalszej edukacji

Wykaz uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty rok 2021

/Redakcja/

Pytania do Wójta Gminy
Red. Co w tej chwili uwa¿a Wójt za sprawê najwa¿niejsz¹ w 
gminie ?
Wójt gminy. W³aœciwie przez ca³y czas najwa¿niejszy jest 
powrót do sytuacji sprzed pandemii, zdrowie mieszkañców, 
ci¹g³oœæ bezpiecznej nauki stacjonarnej w naszch szko³ach. 
Wiem, ¿e ca³y czas trwa akcja szczepieñ w naszych dwóch 
praktykach lekarskich, w by³ym oœrodku zdrowia i centrum 

medycznym. 
Obecnie Gmina nie posiada informacji o zachorowa-

niach na covid 19, ale obawiam siê ich nawrotu w zwi¹zku z 
nadejœciem czwartej fali, co jest spowodowane tym, ¿e 
znaczna czêœæ mieszkañców naszej Gminy nie zosta³a jesz-
cze w pe³ni zaszczepiona. 

Epidemia trwa nadal, obowi¹zuje nas szczególny 
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tryb zachowania. Proszê naszych Mieszkañców w zwi¹zku z  
czwart¹ fal¹ epidemii o przestrzeganie wszystkich zaleceñ 
rz¹du i sanepidu, a przede wszystkim wiêkszy udzia³ w 
szczepieniach co pozwoli na unikniêcie ponownych 
ograniczeñ i - oby nie - zamykania szkó³, zak³adów pracy. Na 
koniec wrzeœnia w naszej Gminie by³o zaszczepionych 
46,3% mieszkañców, co plasuje nas na trzecim miejscu w 
powiecie myœlenickim po Gminie Su³kowice i Myœlenice . 
Póki co myœlê pozytywnie.
Red. Mo¿e wobec tego trochê informacji na temat inwestycji 
gminnych.                               
Wójt Gminy. Trwaj¹ prace przy budowie œcie¿ki rowerowej 
oraz punktów turystycznych nad Zatok¹ Zakliczyñsk¹, 
powsta³y przepusty na ciekach wodnych, trwa wykonanie 
podbudowy na œcie¿kach w Czechówce i Zakliczynie, Obfite 
opady deszczu w  sierpniu i  wysoki stan wód gruntowych 
uniemo¿liwi³y wykonanie prac ziemnych zgodnie z 
harmonogramem. 
Dopiero poprawa pogody we wrzeœniu  pozwoli³a na 
nadrabianie przez wykonawcê zaleg³oœci. Trasa rowerowa 
na czerwonej Górze w Zakliczynie zosta³a przygotowana 
pod u³o¿enie nawierzchni asfaltowej. Przy ul. Nad Zalewem  
u³o¿ono kabel elektryczny i zamontowano fundamenty pod 
oœwietlenie uliczne, a z kolei na parkingu budowanym na 
skrzy¿owaniu ulicy ks. Brandysiewicza i Starowiejskiej  
zosta³a wykonana kanalizacja deszczowa.  

Na pocz¹tku wrzeœnia zasta³a zmodernizowana 
czêœæ ulicy Kawêciny oraz skrzy¿owanie ulic Kawêciny z 
ulicami Jana Paw³a II i Ogrodow¹, wybudowano chodnik od 
mostu na Sieprawce w kierunku zmodernizowanego 
skrzy¿owania oraz po³o¿ono now¹ nak³adkê asfaltow¹ na 
odcinku od zmodernizowanego  skrzy¿owania do zakrêtu za 
stacj¹ paliw. Koszt modernizacji drogi wyniós³ ponad 600 
tys. z³ w tym wsparcie finansowe Gminy w wysokoœci 170 
tys. z³. Ta inwestycja naszego Powiatu wp³ynie na poprawê 
bezpieczeñstwa i  poprawi estetykê otoczenia przy urzêdzie.                                                                            

Powiatowi Krakowskiemu  nie uda³o siê z powodu 
braku ofert wybraæ wykonawcy na modernizacjê ulicy 
Myœlenickiej na granicy Œwi¹tnik Górnych i Rzeszotar (Pod 
Piasn¹ Górkê) Mia³ powstaæ chodnik przy ulicy 
Myœlenickiej co poprawi³oby bezpieczeñstwo naszych 
mieszkañców udaj¹cych siê na przystanek autobusowy na 
Piasnej Górce. Jest szansa, ¿e og³oszenie przetargu bêdzie 
ponowione, ju¿ z realizacj¹ tego zadania w przysz³ym roku

Powiat Myœlenicki rozstrzygn¹³ przetarg  na 
przebudowê skrzy¿owania przy dworku w Zakliczynie w 
celu poprawy bezpieczeñstwa, szczególnie pieszych i 
jeszcze w tym roku skrzy¿owanie zostanie gruntownie  
przebudowane. Starostwo na ten cel pozyska³o dofinanso-
wanie w wysokoœci 50% wartoœci robót.  Koszt w moderni-
zacji skrzy¿owania to 381 tys. z³ w tym Gmina Siepraw 
uczestniczy  kwot¹ 70 tys. z³. 

Jeszcze w tym roku w ramach tzw. bud¿etu 
obywatelskiego i rezerwy so³eckiej So³ectwa Siepraw III 
oraz œrodków z bud¿etu Gminy i Powiatu zostanie 
wybudowany nowy odcinek chodnika przy ulicy Zarusinki, 
pocz¹wszy od skrzy¿owania z ulic¹ Kalinow¹.
W paŸdzierniku rusz¹ prace przy budowie 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 i 59 

 

domów zostanie pod³¹czonych do kanalizacji.                                               
Trwaj¹ prace wykonaniu projektu przedszkola w 

Zakliczynie. Jeszcze w tym miesi¹cu zostan¹ do starostwa 
z³o¿one potrzebne dokumenty w celu uzyskania pozwolenia 
na budowê. Zakoñczenie prac projektowych powinno 
nast¹piæ zgodnie z umow¹ do koñca bie¿¹cego roku.
Równoczeœnie jest przygotowywany projekt budynku 
zaplecza sportowego na stadionie LKS Karpaty,  budynku, w 
którym znajd¹ siê 4 szatnie z zapleczem sanitarnym, 
pomieszczania dla sêdziów i sala spotkañ oraz sanitariaty dla 
kibiców  

W paŸdzierniku w miejscu starego powstanie nowy 
plac zabaw przede wszystkim dla dzieci z przedszkola przy 
Szkole Podstawowej w £yczance. Nowy plac zabaw posiada 
bezpieczn¹ nawierzchniê z poliuretanu i nowoczesne 
urz¹dzenia do zabaw. Mam nadzieje, ¿e  bêd¹ z niego korzys-
taæ dzieci ze Szko³y z £yczanki, ale tak¿e po godzinach pracy 
przedszkola dzieci z ca³ej Gminy 

Nie mogê pomin¹æ kolejnej modernizacji drogi 
rolniczej, tym razem na prze³omie miesi¹ca sierpnia i wrzeœ-
nia zosta³a zmodernizowana droga rolnicza w £yczance, 
która biegnie wzd³u¿ rzeki Sieprawki od ulicy Zarzecze w 
kierunku ulicy Dworskiej. Droga bêdzie pe³niæ te¿ rolê traktu 
spacerowego  po³¹czonego przez wybudowane przez stra¿a-
ków k³adki ze œcie¿kami spacerowymi w Lesie £yczañskim. 

Nie wszystko uda³o siê zrobiæ z tego co 
planowaliœmy. Nie uda³o siê bowiem wybraæ wykonawcy 
boiska z nawierzchni¹ z poliuretanu, które mia³o powstaæ na 
czêœci boiska trawiastego przy szkole Podstawowej w 
£yczance. Oferty z³o¿one w przetargu znacznie przekraczaj¹ 
kwoty kosztorysu inwestorskiego i kwoty zabezpieczone w 
bud¿ecie gminy.
Red. Gminy szykuj¹ wnioski do Polskiego £adu, jak to 
wygl¹da u nas?  
Wójt Gminy. My oczywiœcie te¿ bêdziemy siê staraæ na 
inwestycjê, któr¹ nazwaliœmy: Budowa kanalizacji 
sanitarnej w gm. Siepraw, w m. Siepraw, Zakliczyn i 
Czechówka, w strefie ochronnej ujêæ wody pitnej Zbiornika 
Dobczyckiego i rzeki Skawinki. Projekt obejmuje budowê 
sieci kanalizacji sanitarnej w czêœci miejscowoœci Siepraw i 
Zakliczyn, w gminie Siepraw. 

Œcieki bytowo-gospodarcze zostan¹ odprowadzone 
z 151 gospodarstw domowych projektowanymi kolektorami 
sanitarnymi i dostarczone poprzez istniej¹cy system 
kanalizacyjny do rozbudowanej do przepustowoœci 1000 

3
m /d biologiczno - mechanicznej oczyszczalni œcieków w 
Sieprawiu. 

Projekt obejmuje budowê kanalizacji sanitarnej o d³ 
12,07 km, 14 pompowni przydomowych, 1 pompowniê 
sieciow¹ z zasilaniem energetycznym, wod¹ oraz drog¹ 
dojazdow¹ i zjazdem. Przewidywana wartoœæ inwestycji 
wynosi 10.600.000,00 z³, zaœ deklarowana kwota udzia³u 
w³asnego to kwota  530.000,00 z³ 

Kolejny wniosek do Polskiego £adu dotyczy 
inwestycji: Budowa przedszkola publicznego wraz z 
przy³¹czami oraz zagospodarowaniem terenu w 
Zakliczynie, gmina Siepraw Projekt zak³ada budowê 6 
oddzia³owego przedszkola publicznego "pod klucz" 
przystosowanego dla osób niepe³nosprawnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu, w tym placu zabaw oraz przy³¹-
czami wod-kan-gaz-energia. W budynku zaplanowano: 6 
oddzia³ów, w tym 1 przystosowany dla osób niepe³no-
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sprawnych, wraz z przyleg³ymi do nich sanitariatami, salê 
wielofunkcyjn¹, jadalniê, kuchniê, szatniê, pokój nauczy-
cielski, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. 
Przewidywana wartoœæ inwestycji wynosi 7.500.000,00 z³ a 
deklarowana kwota udzia³u w³asnego to kwota 1.125.000,00 
z³

Planujemy te¿ wyst¹piæ o dotacjê na projekt bardzo 
wa¿ny dla obni¿enia bie¿¹cych kosztów dzia³alnoœci, tj. 
Monta¿ instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami 
energii w budynkach i obiektach Gminy Siepraw.  Projekt 
obejmuje monta¿ instalacji fotowoltaicznych oraz magazy-
nów energii w 24 budynkach i obiektach, bêd¹cych w³asnoœ-
ci¹ Gminy Siepraw: 4 szko³ach, przedszkolu, Urzêdzie 
Gminy, 4 obiektach sportowych, Domu Kultury, oczyszczal-
ni œcieków i 12 pompowni (œcieków oraz wody). £¹czna 
przewidywana moc wszystkich instalacji na terenie Gminy 
Siepraw to 570 kWp. Instalacje zostan¹ zamontowane na 
obiektach gminnych, które generuj¹ du¿e zu¿ycie energii 
elektrycznej, co doprowadzi do redukcji emisji CO oraz 2 

innych substancji szkodliwych, a tak¿e pozwoli uzyskaæ 
oszczêdnoœci. Przewidywana wartoœæ inwestycji wynosi 
5.224.200,00 z³ a deklarowana kwota udzia³u w³asnego to 
261.210,00 z³.

Mamy nadziejê, ¿e przynajmniej na jedno zadanie 
uzyskamy dotacjê z Polskiego £adu, co  przy znacznie 
ograniczonych dochodach, szczególnie z podatku PIT 
pozwoli realizowaæ kolejne zadania inwestycyjne.
Red. Zewsz¹d s³yszymy o gro¿¹cych nam podwy¿kach. 

Czego mo¿emy oczekiwaæ w zakresie gospodarki 
komunalnej.
Wójt Gminy. W sierpniu odby³o siê posiedzenie Komisji 
Spraw Spo³ecznych i Gospodarki Komunalnej poœwiêcone 
gospodarce odpadami, na którym przeanalizowano koszty 
systemu i wnioski mieszkañców. Komisja stwierdzi³a, ¿e 
zmiany przeprowadzone w ubieg³ym roku w systemie 
wywo¿enia œmieci spowodowa³y, ¿e w tym roku do systemu 
dop³acimy mniej ni¿ pierwotnie zak³adano. Na obni¿enie 
kosztów wp³ynê³o „uszczelnienie systemu” przez ogranicze-
nie iloœci worków wydawanych przez firmê odbieraj¹c¹ 
odpady na segregowane wielomateria³owe (worki ¿ó³te) oraz 
ograniczenie œmieci oddawanych na PSZOK-u do tych 
pochodz¹cych z gospodarstw domowych.

Wzros³a natomiast  iloœæ oddawanych gabarytów i 
odpadów zmieszanych, co w przypadku tych ostatnich 
spowodowane zosta³o przez zwiêkszenie czêstotliwoœci 
wywozu w okresie letnim.

Wiêcej informacji na ten temat przeka¿ê w okresie 
póŸniejszym, wiadomo, ¿e robimy wszystko aby nie 
zwiêkszaæ op³at komunalnych, musimy jednak pamiêtaæ, ¿e 
nie wszystko zale¿y od nas.

/rozmawia³a Wanda Matoga/

Szczególnie trudne sprawy w Gminie 
Gdzie Œwi¹tniki pozbywaj¹ siê osadu?

o kilkuletniej batalii o czyst¹ wodê w potoku PLeñczówka, p³yn¹cym od strony Œwi¹tnik Górnych 
sytuacja wydaje siê nie zmieniaæ na lepsze. Nadal 
mieszkañcy Sieprawia narzekaj¹ i zg³aszaj¹ do Urzêdu 
Gminy oraz innych instytucji zanieczyszczenie potoku i 
straszny fetor œwiadcz¹cy, ¿e oczyszczalnia w Œwi¹tnikach 
nie dzia³a prawid³owo. 

Wójt Gminy Siepraw inicjowa³ wielokrotnie 
spotkania w tej sprawie, chc¹c pomóc w rozwi¹zaniu 
problemu. Samorz¹d œwi¹tnicki nie skorzysta³ jednak z 
propozycji Wójta Gminy Siepraw, ¿eby przy³¹czyæ czêœæ 
mieszkañców Gminy Œwi¹tniki Górne do oczyszczalni 
œcieków w Sieprawiu, która dzia³a prawid³owo i ma wolne 
moce przerobowe. Z oferty tej Œwi¹tniki nie skorzysta³y, 
gdy¿ jak t³umaczy³a Pani Burmistrz Ma³gorzata Du¿y radni 
nie zgodzili siê „oddawaæ œcieków do Sieprawia”. 

Za ka¿dym razem, kiedy Urz¹d Gminy Siepraw 
otrzymuje informacje o zanieczyszczeniu strumienia 
zawiadamia Wojewódzki Inspektorat ochrony Œrodowiska w 
Krakowie, gdy¿ to on ma kompetencje do kontrolowania 
prawid³owoœci funkcjonowania ochrony œrodowiska w 
Gminie Œwi¹tniki Górne i jej gospodarki œciekowej. Z 
przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli wynika, ¿e 
istniej¹ drobne nieprawid³owoœci, za co Gmina jest karana 
mandatami. 

Zastanawiaj¹ce dla pracowników Urzêdu Gminy 
Siepraw by³y wyniki badañ œcieków oczyszczonych, 
przedstawiane przez pracowników oczyszczalni w Œwi¹tni-

kach kontrolerom z WIOŒ, które by³y w wiêkszoœci prawi-
d³owe. Sk¹d zatem czêsto wystêpuj¹ce zanieczyszczenie 
potoku i smród œcieków w Leñczówce?  

W zwi¹zku z tymi w¹tpliwoœciami Urz¹d Gminy 
Siepraw zwróci³ siê z zapytaniem do Urzêdu Miasta i Gminy 
w Œwi¹tnikach Górnych o udostepnienie informacji 
publicznej dotycz¹cej iloœci œcieków, parametrów œcieków 
surowych oraz oczyszczonych, iloœci wyprodukowanego 

Ko¿uchy osadu œciekowego, pojawiaj¹ siê co rusz na potoku 
Leñczówka. Fot. Arch. UG Siepraw
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oraz zutylizowanego / zagospodarowanego osadu w latach 
2018-2020. 17 sierpnia 2021 r. Gmina Siepraw otrzyma³a 
wnioskowan¹ informacjê. Na jej podstawie dokonano 
obliczeñ iloœci œcieków i osadu z oczyszczalni w 
Œwi¹tnikach Górnych: 

Zatem œrednio w roku oczyszczalnia w Œwi¹tnikach 
3odprowadza 100 148,3 m  œcieków oczyszczonych  

Wg danych z akredytowanego laboratorium 
wykonuj¹cego badania w oczyszczalni w Œwi¹tnikach 
Górnych (Polcargo Medyka) œrednio w œciekach surowych 
wystêpuje 409,09 mg/l zawiesiny, natomiast w œciekach 
oczyszczonych 30,33 mg/l. Tak wiêc  œrednio oczyszczanych 

3jest 378,7576 mg zawiesiny z 1 litra œcieków, a wiêc z 1 m  
œcieków oczyszczonych powinno pozostawaæ 0,378758 kg 
osadu (sucha masa). Mno¿¹c to przez iloœæ œcieków w ci¹gu 

3
roku, czyli 100 148,3 m  powinno powstawaæ 37,93 ton 
osadu (sucha masa), czyli przy uwodnieniu ok. 90% osadu 
trzymanego na poletkach przy oczyszczalni  powinny 
powstawaæ 379,32 tony osadu rocznie.

Obliczaj¹c iloœæ osadu, który powinien powstaæ w 
oczyszczalni œcieków w Œwi¹tnikach na podstawie 

funkcjonowania oczyszczalni œcieków w Sieprawiu powinna 
to byæ nawet iloœæ 449,55 ton rocznie (oczyszczalnia œcieków 

3
w Sieprawiu oczyszcza œrednio 181 666,7 m  œcieków z 
których produkuje 679,57 ton osadów uwodnionych w ok. 
70%, co daje œrednio 196 ton suchej masy osadu rocznie - na 
podstawie danych z lat 2018-2020)

Tymczasem Gmina Œwi¹tniki wykazuje w Kartach 
Ewidencji Odpadów wyprodukowanie zaledwie ok. 16 ton 
osadu rocznie! 

Zatem oko³o 363 - 433 ton osadu rocznie jest (poza 
wykazan¹ ewidencj¹) gdzieœ odprowadzane przez oczysz-
czalniê w Œwi¹tnikach Górnych. Gdzie? £atwo sobie 
odpowiedzieæ. 

Gmina Œwi¹tniki Górne osi¹ga z tego tytu³u roczne 
oszczêdnoœci rzêdu 181 500 z³ - 216 500 z³ przy za³o¿eniu, ¿e 
odbiór i utylizacja 1 tony osadu kosztuje ok. 500 z³.

Urz¹d Gminy Siepraw zwróci³ siê do Pani Burmistrz 
o wyjaœnienie wy¿ej wskazanych w¹tpliwoœci. Je¿eli nie 
wp³yn¹ wiarygodne wyjaœnienia ze strony Œwi¹tnik Urz¹d 
Gminy Siepraw zawiadomi odpowiednie organy celem 
ostatecznego za³atwienia tej wstydliwej dla Miasta Œwi¹tniki 
Górne sprawy. 

/Micha³ Baran/

Busy - niekoñcz¹ca siê historia
rzed rozpoczêciem roku szkolnego i akademickiego PWójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala zaprosi³ lokalnych 

przewoŸników na spotkanie, celem omówienia funkcjono-
wania po³¹czeñ z Gminy Siepraw do Krakowa i Myœlenic. 
Na spotkanie, które odby³o siê 23 sierpnia 2021 r. w Urzêdzie 
Gminy Siepraw, przyby³o 5 w³aœcicieli firm transportowych, 
Wójt Gminy Tadeusz Pitala , Sekretarz Gminy Micha³ Baran 
oraz Radny Piotr Nowak. 

Na spotkaniu przedstawiciel firmy DAR-BUS Sp. j. 
poinformowa³, ¿e rezygnuje z kursów z Dobczyc przez 
Zakliczyn i ul. D³ug¹ w Sieprawiu, i ¿e jego decyzja jest 
ostateczna. Okaza³o siê to du¿ym problemem dla uczniów, 
którzy zapisali siê do szkó³ w Dobczycach i liczyli, ¿e tym 
busem dotr¹ do szko³y oraz po zakoñczeniu zajêæ do domu. 
Kilkanaœcie osób w dzieñ nastêpny po spotkaniu w Urzêdzie 
z³o¿y³o proœbê do Wójta „zorganizowanie dojazdu” do 
Dobczyc. Choæ organizowanie transportu na tej trasie nie 
le¿y w kompetencjach ustawowych Wójta, to jednak uda³o 
siê namówiæ solidnego przewoŸnika DOB-TRANS z 
Dobczyc na zorganizowanie takiego kursu. 

Po opublikowaniu rozk³adów jazdy, jakie mia³y 
obowi¹zywaæ od wrzeœnia, pojawi³o siê wiele uwag ze strony 
pasa¿erów, przekazanych do Urzêdu telefonicznie, mailowo, 
czy te¿ za pomoc¹ mediów spo³ecznoœciowych. Wszystkie te 
uwagi zosta³y przekazane przedsiêbiorcom, czêœæ z nich 
zosta³a uwzglêdniona, a rozk³ady jazdy poprawione. 

W³aœciciele firm transportowych t³umaczyli ograni-
czenie w kursowaniu busów problemami zwi¹zanymi z 
pandemi¹, kosztami jakie ponieœli w okresie lockdownu i 
niedoborami na rynku pracy kierowców. Pad³a jednak 
obietnica, ¿e je¿eli nie bêdzie ograniczeñ pandemicznych m. 
in. w liczbie pasa¿erów to przewoŸnicy postaraj¹ siê wróciæ 
do starych rozk³adów, gdzie czêstotliwoœæ kursowania 
busów by³a znacznie wiêksza. 

Na spotkaniu zosta³a poruszona równie¿ przez 
Radnego Piotra Nowaka kwestia busa z Myœlenic przez 
Siepraw Brzeg, który móg³by wyd³u¿yæ swoja trasê i 
zje¿d¿aæ do skrzy¿owania z ulic¹ Jana Paw³a II. 

/Micha³ Baran/

Wa¿ne informacje z sieprawskich przychodni 
Centrum Medyczne w Sieprawiu informuje i przypomina 

Szczepieñ p. Covid  ci¹g dalszy.. 
O szczepieniach na Covid mówi siê ju¿ od kilku 

miesiêcy, wiêc tym razem krótki tekst z najwa¿niejszymi 
aktualnoœciami na prze³omie lata i jesieni.

Zapewne do wiêkszoœci z Pañstwa dotar³a ju¿ 
informacja o uruchomieniu szczepieñ tzw. dawki przypomi-
naj¹cej p. covid dla grupy wiekowej 50+ oraz dla 
pracowników medycznych maj¹cych kontakt z Pacjentami. 

Aby otrzymaæ skierowanie na to szczepienie od podania 
drugiej dawki szczepionki przeciw Covid-19 musi up³yn¹æ 
minimum 180 dni. Skierowanie pojawia siê w systemie 
automatycznie. Jeœli zaœ go brakuje, to w uzasadnionych 
przypadkach mo¿e je wystawiæ lekarz kwalifikuj¹cy do 
szczepienia. Wszyscy zakwalifikowani do podania szcze-
pionki otrzymaj¹ preparat COMIRNATY firmy 
PFIZER/BIONTECH, niezale¿nie od tego, jak¹ szczepionk¹ 
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byli szczepieni wczeœniej. Trzeci¹ grup¹ Pacjentów, którzy 
zostali uprawnieni do dawki trzeciej, to Pacjenci z 
powa¿nymi zaburzeniami odpornoœci, którzy mog¹ byæ 
szczepieni ju¿ 28 dni po przyjêciu szczepionki w cyklu 
podstawowym.

Problemów z dostêpnoœci¹ do szczepienia nie ma, 
dla wszystkich chêtnych znajdzie siê dogodny termin i 
szczepionka.

 Chroñmy siê przed gryp¹.
W przychodni widaæ ju¿ niestety, ¿e lato siê 

skoñczy³o i rozpocz¹³ siê kolejny sezon infekcyjny. Poza 
Covidem, za czêœæ z tych zachorowañ odpowiedzialna jest 
grypa. Jak co roku pomyœlmy o zapewnieniu sobie ochrony i 
w tym aspekcie. Nasza przychodnia wyst¹pi³a do NFZ o 
uczestnictwo w programie szczepieñ na grypê dedykowa-
nym dla okreœlonej grupy Pacjentów. Jeœli zostaniemy 
w³¹czeni do tego programu ka¿dy Pacjent nale¿¹cy do jednej 
z wymienionych poni¿ej grup bêdzie móg³ zaszczepiæ siê bez 
koniecznoœci kupowania szczepionki w aptece ca³kowicie 
bezp³atnie. Obecnie szczepimy Pacjentów, którzy 
samodzielnie zaopatrzyli siê w szczepionkê w aptece 
wczeœniej uzyskuj¹c receptê na szczepionkê. Przypominam, 
¿e szczepionka przeciw grypie jest na tzw. liœcie leków dla 
seniorów i osoby spe³niaj¹ce kryterium wieku otrzymuj¹ 
szczepionkê bezp³atnie.

Kogo obejmuje program Ministerstwa Zdrowia - warto 
wiedzieæ.

Grupy Pacjentów szczepione przeciw grypie w 
ramach programu Ministerstwa Zdrowia:
1) osoby zatrudnione w podmiocie wykonuj¹cym 
dzia³alnoœæ lecznicz¹ oraz osoby udzielaj¹ce œwiadczeñ 
zdrowotnych w tym podmiocie
2) osoby zatrudnione oraz osoby realizuj¹ce us³ugi 
farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynnoœci fachowe 
w aptece ogólnodostêpnej lub punkcie aptecznym
3) osoby uprawnione do wykonywania czynnoœci 
diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium
4) nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadz¹ce w 
uczelni zajêcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z 
programem odpowiednio studiów albo kszta³cenia, oraz inne 
osoby zatrudnione w uczelni
5) studenci i doktoranci uczestnicz¹cy, zgodnie z programem 
odpowiednio studiów albo kszta³cenia, w zajêciach z 
udzia³em pacjentów
6) osoby zatrudnione w organach Pañstwowej Inspekcji 
Farmaceutycznej wykonuj¹ce czynnoœci kontrolne lub 
inspekcyjne zgodnie z w³aœciwoœci¹ wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego i G³ównego Inspektora 
Farmaceutycznego
7) osoby zatrudnione lub wykonuj¹ce obowi¹zki w jednostce 
organizacyjnej pomocy spo³ecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w 
placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opiekê osobom 
niepe³nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 
podesz³ym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej 
ustawy;
8) pacjenci: zak³adu opiekuñczo-leczniczego, zak³adu 
pielêgnacyjno-opiekuñczego, hospicjum stacjonarnego lub 
domowego, oddzia³u medycyny paliatywnej
9) osoby przebywaj¹ce w domu pomocy spo³ecznej, o 

którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy spo³ecznej, lub w placówce zapewniaj¹cej ca³odo-
bow¹ opiekê osobom niepe³nosprawnym, przewlekle 
chorym lub osobom w podesz³ym wieku, o której mowa w 
art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy
10) osoby pracuj¹ce w przedszkolu, innej formie wycho-
wania przedszkolnego, szkole lub placówce dzia³aj¹cej w 
systemie oœwiaty, przedszkolu lub szkole funkcjonuj¹cej w 
systemie oœwiaty innego pañstwa znajduj¹cych siê na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia 
dziennego, placówce opiekuñczo-wychowawczej, regional-
nej placówce opiekuñczo-terapeutycznej, interwencyjnym 
oœrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dzieæmi 
w wieku do lat 3
11) funkcjonariusze albo ¿o³nierze: Si³ Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stra¿y Granicznej, Stra¿y 
Marsza³kowskiej, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, 
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
S³u¿by Wywiadu Wojskowego, S³u¿by Kontrwywiadu 
Wojskowego, S³u¿by Celno-Skarbowej, Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej, S³u¿by Ochrony Pañstwa, S³u¿by Wiêziennej, 
Inspekcji Transportu Drogowego, stra¿y ochrony kolei, 
stra¿y gminnej (miejskiej) oraz cz³onków ochotniczych 
stra¿y po¿arnych, ratowników górskich i wodnych 
wykonuj¹cych dzia³ania ratownicze
12) Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
13) osoby urodzone nie póŸniej ni¿  1946 r.

2 szczepionki jednoczeœnie
 Jeœli chodzi o po³¹czenie szczepienia przeciw 
Covid-19 ze szczepieniem przeciw grypie to jest to 
ca³kowicie dopuszczalne. Jeœli nie chcemy szczepiæ siê 
równoczeœnie, to mo¿emy przyj¹æ szczepionkê przeciw 
grypie w dowolnym odstêpie od szczepionki przeciw Covid-
19.

Zachêcamy do badañ profilaktycznych.
Kolejn¹ now¹ mo¿liwoœci¹ jak¹ udostêpni³a nasza 

przychodnia we wspó³pracy z NFZ, to program badañ 
profilaktycznych 40+. Osoby chc¹ce siê przebadaæ w ramach 
tego programu musz¹ wype³niæ ankietê (wystarczy wpisaæ w 
przegl¹darkê internetow¹ has³o: profilaktyka 40+) i na jej 
podstawie generowane jest skierowanie na odpowiednie 
badania. Ze skierowaniem umawiamy siê w naszej 
przychodni i wykonujemy komplet badañ profilaktycznych. 
Ten program równie¿ nie wi¹¿e siê z ponoszeniem 
wydatków finansowych, Pacjenci ubezpieczeni badania 
profilaktyczne w programie 40+ wykonuj¹  za darmo.

Wkraczamy w nastêpna falê pandemii Covid-19. 
Tylko od nas samych zale¿y ile jeszcze ich bêdzie i jak d³ugo 
zagro¿enie bêdzie realnie wp³ywaæ na nasze codzienne 
¿ycie. Przestrzegajmy przepisów sanitarnych, nie 
bójmy siê szczepionek, dbajmy o swoje zdrowie.

Z ¿yczeniami zdrowia
Tomasz Bara - specjalista medycyny rodzinnej
Centrum Medyczne Siepraw tel. 12 2 746 122
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Oœrodek  Zdrowia przypomina o szczepieniach przeciwko Covid i o 
grypie sezonowej.

46,2% [stan na dzieñ przygotowania artyku³u] - taki 
procent mieszkañców naszej Gminy jest w pe³ni 
zaszczepiony - to nadal ma³o, je¿eli chcemy, aby pandemia 
COVID zosta³a wygaszona. Jednoczeœnie cieszymy siê, ¿e 
a¿ tyle osób zdecydowa³o siê na szczepienie i s¹ one ju¿ 
bezpieczne. Dlatego te¿ wszystkich niezdecydowanych 
zapraszamy na szczepienia.

Szczepienie mo¿liwe jest 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 
szczepionkami Pfizer albo Johnson & Johnson. Prosimy o 
kontakt pod numerem 12 274 60 30 lub wyszukanie terminu 
w naszym Oœrodku na platformie pacjent.gov.pl albo za 
poœrednictwem infolinii 989. 

Jednoczeœnie informujemy, i¿ mo¿liwe jest 
doszczepienie przeciwko COVID dawk¹ przypominaj¹c¹ w 
celu poprawy, utrwalenia, przed³u¿enia ochrony po 
szczepieniu - w chwili obecnej jest ono mo¿liwe dla 
wszystkich osób, które ukoñczy³y 50 rok ¿ycia oraz 
pracowników ochrony zdrowia maj¹cych bezpoœredni 
kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z 
materia³em zakaŸnym SARS-CoV-2. Istotne jest jednak, ¿e 
dawkê przypominaj¹c¹ mo¿na przyj¹æ nie wczeœniej ni¿ 6 
miesiêcy od ukoñczenia pe³nego schematu szczepienia 
przeciw COVID (tj. od daty drugiej dawki szczepienia lub od 
daty szczepienia szczepionk¹ JJ). Szczepienia przypomina-
j¹ce bêd¹ realizowane szczepionk¹ Pfizer bez wzglêdu na 
rodzaj przyjêtej wczeœniej szczepionki. Dla pacjentów z 
powa¿nymi zaburzeniami odpornoœci, bez wzglêdu na wiek, 
mo¿liwe jest odszczepienie dawk¹ uzupe³niaj¹c¹, w terminie 
28 dni od daty drugiej dawki szczepienia. Dawka uzupe³nia-
j¹ca podawana jest osobom z upoœledzeniem odpornoœci, u 
których odpowiedŸ immunologiczna na szczepienie mog³a 
byæ niewystarczaj¹ca (podawana w celu osi¹gniêcia opty-
malnej ochrony). Szczepienia uzupe³niaj¹ce w naszym 
Oœrodku bêd¹ realizowane szczepionk¹ Pfizer.

Szczepienia przeciwko grypie sezonowej
Prowadzimy szczepienia przeciwko grypie, a dla 

osób, które zgodnie z przepisami prawa uprawnione s¹ do 
darmowych szczepieñ zamawiamy szczepionki i 
zapraszamy na szczepienie. Wœród osób uprawnionych do 
darmowych szczepieñ przeciwko grypie s¹: osoby, które 
ukoñczy³y 75 rok ¿ycia, nauczyciele (przedszkolni, szkolni, 
akademiccy) i osoby pracuj¹ce w takich placówkach, 
funkcjonariusze s³u¿b (policjanci, stra¿acy - w tym OSP, 
stra¿nicy miejscy), medycy i farmaceuci, studenci 
medycyny, pracownicy i mieszkañcy DPS.
W celu zapisu na szczepienie prosimy o kontakt pod 
numerem 12 274 60 30. Dla szczepieñ przeciwko grypie nie 
przewidziano centralnej rejestracji.

Czy mo¿na ³¹czyæ szczepienie przeciwko COVID ze 
szczepieniem przeciwko grypie?

Tak, mo¿na. Zgodnie ze stanowiskiem Ekspertów 
przekazanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia: „Bior¹c 
pod uwagê powagê sytuacji epidemiologicznej, ci¹gle 
niezadawalaj¹cy odsetek zaszczepionych przeciw COVID-
19 i bardzo niski stan zaszczepienia przeciw grypie w Polsce, 
rekomen-dujemy jednoczasowe (w czasie jednej wizyty, w 
dwie ró¿ne koñczyny) szczepienia przeciw COVID-19 i 
przeciw grypie wszystkimi dostêpnymi na rynku polskim 
szczepionkami, dla danej grupy wiekowej. Szczepienie prze-
ciw grypie mo¿e byæ zrealizowane zarówno z pierwsz¹, jak i 
kolejnymi dawkami szczepionek przeciw COVID-19”. (1)

Do zobaczenia na szczepieniu!

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

(1) https://opzg.pl/rekomendacje-zespolu-ekspertow-
dotyczace-jednoczesnego-stosowania-szczepionek-przeciw-
grypie-i-covid-19/ [ostatni dostêp - 04.10.2021r., g. 9:25]

Szko³a uczy i nie tylko
Nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej w Sieprawiu

ozpoczêliœmy rok szkolny 2021/2022. Wszyscy mamy Rnadziejê, ¿e bêdziemy mogli pracowaæ przez ca³y czas 
stacjonarnie, ¿e nie wróci ju¿ nauka zdalna. Da³a siê ona 
bardzo we znaki zarówno uczniom, nauczycielom, jak te¿ 
rodzicom. W tym roku w naszej szkole uczyæ siê bêdzie 417 

uczniów w 19 klasach od 1 do 8, oraz 66 dzieci w 3 
oddzia³ach zerowych. Stopniowo próbujemy wracaæ do 
normalnoœci po okresie zamkniêcia. 

Liczebnoœæ poszczególnych klas przedstawia poni¿sza 
tabela:

*int.  klasa integracyjna

Na teren szko³y powracaj¹ zajêcia pozalekcyjne, 
planujemy wiele wyjazdów edukacyjnych, zarówno do 

muzeów, jak te¿ kin i teatrów. Niektóre z wycieczek ju¿ za 
nami.

/Agnieszka Czernecka/

Szczepienia przeciwko COVID
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Ósmoklasiœci z wizyt¹ w Muzeum Auschwitz - Birkenau
ak co roku uczniowie klas ósmych, którzy na lekcjach Jhistorii omawiaj¹ czasy II wojny œwiatowej pojechali 

zwiedziæ obóz zag³ady Auschwitz - Birkenau. Mogli na 
w³asne oczy zobaczyæ w jakich warunkach ¿yli wiêŸniowie 
niemieckich obozów koncentracyjnych, jak bardzo byli 
poni¿ani i jak okropnie cierpieli ka¿dego dnia. Ósmoklasiœci 
z widocznym przejêciem s³uchali przewodnika, zadawali 
wiele pytañ, nie mog¹c siê nadziwiæ, ¿e to „ ludzie ludziom 
zgotowali ten los”. Na zakoñczenie pobytu zapalili znicze 
pod œcian¹ œmierci w Auschwitz oraz pod pomnikiem ofiar w 
Birkenau. Na pewno obrazy, które tam widzieli na d³ugo 
zostan¹ w ich pamiêci. /Ma³gorzata Cholewa/

Pola Chwa³y 2021
 sobotê, 25 wrzeœnia 80 uczniów naszej szko³y Wpojecha³o na wycieczkê do Niepo³omic. Jak co roku 

w ostatni weekend wrzeœnia odbywa siê tam bardzo du¿a 
impreza historyczno - militarna „Pola Chwa³y”. Zaintereso-
wani histori¹ uczniowie mogli zobaczyæ wiele grup 
rekonstrukcyjnych, które przyjecha³y z ca³ej Polski i nie 
tylko. Widzieli jak walczyli ze sob¹ gladiatorzy, œrednio-
wieczni woje, jak prezentowali siê kosynierzy Koœciuszki, 
czy te¿ jak¹ broni¹ walczono podczas II wojny œwiatowej. 

Podziwiali te¿ taniec szkocki z XVIII wieku. Mo¿na by³o 
równie¿ samemu spróbowaæ ulepiæ garnek z gliny, zatr¹biæ 
na bawolim rogu albo przymierzyæ elementy uzbrojenia. 
Du¿e wra¿enie na uczniach zrobi³y pokazy ³uczników 
konnych oraz wystrza³y z muszkietów. Wycieczka by³a 
bardzo ciekaw¹ podró¿¹ po epokach historycznych. By³a to 
prawdziwa ¿ywa lekcja historii.

/Agnieszka Czernecka/

Wycieczka klas siódmych do Ogrodu Doœwiadczeñ
ak ciekawa jest fizyka,  uczniowie  klas siódmych mogli Jsiê przekonaæ w czasie wycieczki do Ogrodu 

Doœwiadczeñ im. Stanis³awa Lema w Krakowie. Pod 
kierunkiem nauczycielki fizyki pani Doroty Kurek 
samodzielnie przeprowadzili wiele eksperymentów  z 
optyki, mechaniki i hydrostatyki. Osobiste doœwiadczenie i 
prze¿ywanie zjawisk fizycznych, z  udzia³em w³asnych 
zmys³ów, pozwoli³o uczniom lepiej zrozumieæ œwiat 
otaczaj¹cych ich zjawisk. Nasza wycieczka w Ogrodzie 
Doœwiadczeñ by³a nie tylko nauk¹, ale te¿ œwietn¹ zabaw¹. 

Uczniowie mogli pozje¿d¿aæ na torze saneczkowym, 
pokrêciæ siê na ¿yroskopie, czy pojeŸdziæ rowerem na  linie. 
Du¿e wra¿enie zrobi³ te¿ pokaz filmu 3D „ Na skrzyd³ach 
marzeñ” w kinie sferycznym. Mogliœmy poczuæ siê jak 
pasa¿erowie balonu, sterowca, samolotu a nawet statku 
kosmicznego. Lekcja fizyki z pewnoœci¹ by³a dla  wszyst-
kich bardzo interesuj¹ca. 

/ Ma³gorzata Cholewa/

Narodowe Czytanie
asze przedszkole wziê³o udzia³ w Narodowym NCzytaniu. Jest to polska akcja spo³eczna propaguj¹ca 

znajomoœæ literatury narodowej. Fragmenty polskich 
ksi¹¿ek s¹ odczytywane publicznie, równie¿ w œrodkach 
masowego przekazu. Akcja zapocz¹tkowana zosta³a w 2012 
i co roku gromadzi tysi¹ce Polaków. W tym roku Pan 
Prezydent zaproponowa³ fragment utworu „Moralnoœæ Pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Na tak wspania³¹ akcjê 
zaprosiliœmy Wójta Gminy Siepraw, Ksiê¿y z Parafii, 
Dyrekcjê GOKiS, Dyrekcjê ZPO Siepraw oraz Dyrektor 
gminnej biblioteki. Pani Dyrektor El¿bieta Leœniak wcieli³a 
siê w rolê Pani Dulskiej, Pan Konrad So³tys sta³ siê Panem 
Dulskim, a Pani Wicedyrektor Agnieszka Czernecka zagra³a 
rolê Hesi. Ten niezwyk³y czas umili³ nam tak¿e zespó³ 
„Bonjour” - Zofia Gancarz i Sebastian Filipowski, przygry-
waj¹c na pocz¹tku i na koñcu ca³ego wydarzenia utwory: 
Muzio Clementi - Sonatina no.1 oraz Piotra  Czajkowskiego 
- „Walc ze œpi¹cej królewny”.

 Po krótkim wstêpie Dyrektor GOKiS - Pani Natalii 
Postrzech, opisuj¹cym ca³e przedsiêwziêcie mogliœmy 
przyst¹piæ do odczytania utworu. Dzieci z uwag¹ i wielkim 

zainteresowaniem wys³ucha³y fragmentu dzie³a, tym 
bardziej, gdy¿ przedstawione zosta³o w krótkiej formie 
teatralnej, z ca³¹ aran¿acj¹ wnêtrza i przepiêknie dobranymi 
kostiumami oraz rekwizytami. Nastêpnie przedszkolaki 
próbowa³y odpowiadaæ na pytania do tekstu, które zadawa³ 
wójt. Widaæ, i¿ s³ucha³y z uwag¹, bo doskonale wiedzia³y ile 
Panu Dulskiemu zosta³o kroków, aby dojœæ na Wysoki 
Zamek, czy dlaczego chodzi³ po pokoju. 

Przy okazji „Narodowego Czytania” nie mog³o 
zabrakn¹æ pasowania na „Ma³ego Czytelnika”, którego 
podj¹³ siê Pan Tadeusz Pitala z Pani¹ Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej Hann¹ Pietrzak-Trzciñsk¹. Dzieci 
zosta³y obdarowane ksi¹¿kami, za co serdecznie dziêkujemy 
i zaproszone do czêstego korzystania z biblioteki. Nasz 
ksiêgozbiór powiêkszy³ siê tak¿e o album „Jan Pawe³ II na 
znakach pocztowych œwiata”, który z okazji „Narodowego 
Czytania” przekaza³ na nasze d³onie ksi¹dz pra³at Piotr 
Kluska. Serdecznie dziêkujemy wszystkim przyby³ym 
goœciom, w nadziei, ¿e za rok znów siê spotkamy.

/ Iwona Szlachta/
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Pocz¹tek roku szkolnego w ZPO Zakliczynie
1 wrzeœnia 2021 r., uczniowie, nauczyciele, rodzice i 
pracownicy rozpoczêli uroczyœcie, nowy rok szkolny,  z 
radoœci¹ i nadziej¹, by by³ on dla nas wszystkich Ÿród³em 
wielu wra¿eñ i prze¿yæ daj¹cych poczucie zadowolenia, 
satysfakcji, dumy i  bezpieczeñstwa. 

              W roku szkolnym 2021/2022 Szko³a Podstawowa 
liczy 205 uczniów w klasach I-VIII,  oraz 25 dzieci w 
oddziale 6-latków. Do Przedszkola uczêszcza 75 dzieci. 
Liczebnoœæ poszczególnych klas przedstawia poni¿sza 
tabelka:

Grono Pedagogiczne powiêkszy³o siê o pani¹ 
Barbarê Matogê - nauczyciela jêzyka angielskiego, pani¹ 
Ewê Akšamoviæ - nauczycielkê jêzyka hiszpañskiego i pani¹ 
Wiolettê Michalik - nauczyciela wychowania przedszkol-
nego. W gronie pracowników powitaliœmy panie Martê 
Batko i Anetê Kozubek i pana Zdzis³awa Cygana.      

W czasie wakacji zosta³y wykonane zaplanowane na 
ten czas przegl¹dy, naprawy oraz prace zwi¹zane z 
przygotowaniem szko³y/ przedszkola na rozpoczêcie roku 
szkolnego zgodnie z wytycznymi, zaleceniami wynikaj¹cy-
mi z funkcjonowania placówek oœwiatowych w czasie 
epidemiologicznym. Ponadto uda³o siê w minione wakacje 
zakoñczyæ, ju¿ d³ugo planowany, monta¿ rolet na sali 
gimnastycznej.

Sukcesem zakoñczy³y siê starania o pozyskanie 
zewnêtrznych œrodków ramach programu „ Posi³ek w domu i 
w szkole” - blisko 75 000, 00 z³ otrzymaliœmy na remont oraz 
doposa¿enie kuchni przedszkolnej. Natomiast z projektu „ 
Odkrywam Ma³opolskê” otrzymamy 3070,00 z³ na 
dofinansowanie wycieczki dla kl. VIII. Z nadziej¹ czekamy 
na pozytywne rozstrzygniêcie  jeszcze trzech sk³adanych 
przez szko³ê wniosków w ramach programów: „Aktywna 
tablica”, „Poznaj Polskê” i  „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa”.

W nowym roku szkolnym dla uczniów zosta³y 
uruchomione zajêcia pozalekcyjne, których celem jest 
rozwijanie ich zainteresowañ, jak równie¿ wyrównywanie 
szans edukacyjnych. Dodatkowo w  okresie od wrzeœnia do 
grudnia 2021 r.  bêd¹ realizowane w klasach IV- VIII  zajêcia 
wyrównuj¹ce okres nauki zdalnej z takich przedmiotów jak: 
jêzyk polski, jêzyk angielski, matematyka. Mamy nadziejê, 

¿e bêdzie to wsparciem dla uczniów  przygotowuj¹cych siê  
do egzaminu po klasie ósmej i pozwoli ponownie uzyskaæ 
najwy¿sze wyniki w egzaminie ósmoklasisty w Gminie 
tak¿e w bie¿¹cym roku szkolnym. Szczególn¹ trosk¹ i uwag¹ 
otaczamy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym 
poprzez organizacjê zajêæ specjalistycznych, pracê 
pedagoga, psychologa szkolnego oraz wspó³pracê z instytu-
cjami wspieraj¹cymi dziecko, rodzinê, a tak¿ê przez 
realizacjê programów zajêæ profilaktycznych.

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

Pierwsze dni przebieg³y dobrze, dzieci odnalaz³y siê 
w szkole/ przedszkolu. Odby³y siê ju¿ pierwsze wyjœcia, 
wyjazdy na wycieczki, które s¹ realizacj¹ treœci programo-
wych ale tak¿e mo¿liwoœci¹ integracji zespo³ów klasowych 
po okresie spo³ecznej izolacji.  ¯ywimy nadziejê, ¿e praca 
stacjonarna, w szkole/ przedszkolu, która jest najbardziej 
optymalna dla rozwoju dzieci (zw³aszcza spo³ecznego, 
emocjonalnego),  nie zostanie zaburzona w zwi¹zku z 
pogorszeniem siê sytuacji epidemiologicznej.  Nauczyciele 
w planowaniu pracy uwzglêdnili innowacje, projekty, 
programy bêd¹ce wsparciem dla dzieci w rozwoju - w 
zdobywaniu wiedzy i umiejêtnoœci.  Kontynuowany jest 
odp³atny dowóz uczniów do naszej szko³y.

 /Renata Nowak-Karcz/

„Dzieñ Patrona” w ZPO w Zakliczynie
23 wrzeœnia 2021 r. spo³ecznoœæ szkolna Szko³y 
Podstawowej w Zakliczynie celebrowa³a „Dzieñ Patrona”. 
Przyczyny  decyzji o organizacji tej wyj¹tkowej uroczys-
toœci by³y dwie:  pierwsza to beatyfikacja S³ugi Bo¿ego 
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, która odby³a siê 12 
wrzeœnia w Warszawie, druga to zaleg³a 20. rocznica nadania 
szkole imienia Prymasa Tysi¹clecia, prze³o¿ona o rok ze 
wzglêdu na panuj¹c¹ pandemiê. 

Po uroczystej mszy œw. odprawionej w koœciele pod 
wezwaniem Wszystkich Œwiêtych uczniowie, nauczyciele i 
goœcie w uroczystym pochodzie przemaszerowali do 
pobliskiej szko³y. Byli wœród nich duchowni pos³uguj¹cy 
niegdyœ i obecnie w zakliczyñskiej parafii, delegacje 
zaprzyjaŸnionych szkó³ podstawowych, ochotniczej stra¿y 
po¿arnej oraz przedstawiciele lokalnych w³adz na czele z 
wójtem gminy Siepraw, Tadeuszem Pital¹. 

Uczniowie i nauczyciele zgromadzeni w szkolnej 

sali gimnastycznej byli œwiadkami wrêczenia obrazów 
osobom zas³u¿onym dla upamiêtnienia postaci Prymasa 
Tysi¹clecia: panu Józefowi Cyganowi - fundatorowi sztan-
daru szkolnego, panu Jackowi Kotarbie, autorowi muzyki do 
hymnu szko³y oraz ks. Robertowi Joñczykowi, któremu 
zawdziêczamy portret Patrona zdobi¹cy hall naszej szko³y.

Po krótkim przemówieniu pana wójta akcentuj¹cego 
aktualnoœæ przes³ania s³ów i czynów Prymasa Tysi¹clecia  
nadszed³ czas na program artystyczny przygotowany przez 
uczniów pod kierunkiem nauczycielki jêzyka polskiego 
Ma³gorzaty Matlak. Wype³ni³y go pieœni religijne, ciekawe 
filmiki ukazuj¹ce t³o historyczne czasów, na które przypad³a 
pos³uga b³. Stefana Wyszyñskiego, a przede wszystkim 
lekcja historii ukazuj¹ca najwa¿niejsze etapy Jego ¿ycia. 
Mia³a ona formê wycieczki po muzeum, w trakcie której 
uczestnicy, czyli uczniowie klas 7. i 8.  zapoznawali siê z rol¹ 
patrona szko³y w takich wydarzeniach, jak: Powstanie 
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Warszawskie, Œluby Jasnogórskie Narodu Polskiego, 
obchody Tysi¹clecia Chrztu Polski, wybór Karola Wojty³y na 
papie¿a, pocz¹tki NSZZ Solidarnoœæ. Wszystko w ciekawej, 
anga¿uj¹cej publicznoœæ formie, na dodatek zapadaj¹cej 
³atwo w pamiêæ dziêki obrazom i symbolom ilustruj¹cym 
kolejne zdarzenia. Widzowie w skupieniu i z zaintereso-
waniem œledzili dramatyczne koleje ¿ycia Prymasa 
Tysi¹clecia, przede wszystkim okres internowania oraz 
momenty triumfu: obchody milenijne oraz pierwsz¹ 
pielgrzymkê Jana Paw³a II do Polski. Wszystko to na tle 
poruszaj¹cej oprawy muzycznej, któr¹ zapewni³ chór 
szkolny kierowany goœcinnie przez  Ewê Kapelsk¹-S³ysz. 

     Po ponadgodzinnym programie artystycznym jego 
twórcy i widzowie opuszczali salê z przeœwiadczeniem, ¿e 
obcowali z myœl¹ i ¿yciem jednego z najwiêkszych Polaków, 
wa¿nego nie tylko dla osób identyfikuj¹cych siê z koœcio³em 
katolickim, duchowego przywódcy Polski, który wspólnie z 
Janem Paw³em II przeprowadzi³ j¹ przez burzliwe koleje XX 
wieku. 

/Przemys³aw W³odarczyk/

Dzieñ Przedszkolaka w Przedszkolu w Zakliczynie
20 wrzeœnia w naszym przedszkolu by³o bardzo 

weso³o. Œwiêtowaliœmy Ogólnopolski Dzieñ Przedszkolaka 
bior¹c udzia³ w akcji „ Dzieñ Przedszkolaka to wa¿ne œwiêto, 
uczcijmy je tañcem i piosenk¹”. Wszystkie dzieci zaœpiewa³y 
piosenkê pt. „ ¯ycie Przedszkola”, która zosta³a wybrana 
przez organizatorów akcji, jako hymn przedszkolaków. 

Uroczystoœæ obfitowa³a w najró¿niejsze atrakcje 
przepe³nione œpiewem, tañcem i weso³¹ zabaw¹. Dzieci 

otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, jak równie¿ drobne 
prezenty z ¿yczeniami od swoich wychowawczyñ.

Kochanym przedszkolakom ¿yczymy spe³nienia 
marzeñ, cudownych wra¿eñ, mnóstwa radoœci i moc 
s³odkoœci!      

 /Dorota Buszko/

Przedszkolaki z Zakliczyna œwiêtuj¹ Dzieñ Kropki
15 wrzeœnia obchodziliœmy Miêdzynarodowy 

Dzieñ Kropki. Jest to œwiêto kreatywnoœci  i odwagi. W 
naszym przedszkolu odby³y siê ciekawe zabawy, które 
pomog³y dzieciom odkrywaæ talenty, poznawaæ swoje 
mocne strony, pobudzaæ wyobraŸnie i wspólnie siê pobawiæ.

Na zajêciach uwa¿nie wys³uchaliœmy opowiadania, 
jak to zwyczajna kropka zmieni³a œwiat ma³ej dziewczynki o 
imieniu Vashti. Okaza³o siê, ¿e kropki towarzysz¹ nam                                       

w codziennym ¿yciu. S¹ na skrzyde³kach biedronki, na 
kostkach do gry, jak równie¿ zdobi¹ kapelusz muchomora. 
Wspólnie bawiliœmy siê z kropk¹, skakaliœmy po kropkach,                                          
a z kolorowych farb dzieci stworzy³y wyj¹tkowe  i 
niepowtarzalne kropkowe dzie³a sztuki.

/Dorota Buszko/

Co s³ychaæ przy Dworskiej?

Pocz¹tek roku szkolnego w SP w £yczance 

1 wrzeœnia 2021 roku zabrzmia³ pierwszy dzwonek 
w Szkole Podstawowej w £yczance. Tego dnia wszyscy 
uczniowie pe³ni energii przekroczyli próg naszej szko³y. I 
chocia¿ trudno by³o im po¿egnaæ wakacyjn¹ beztroskê, to 
jednak wszyscy z radoœci¹ i entuzjazmem spotkali siê po 
d³ugiej przerwie. Po krótkiej czêœæ artystycznej przygoto-
wanej przez uczniów klasy 6 i 7, Pani Dyrektor przywita³a 
zebranych i ¿yczy³a samych sukcesów w kolejnym roku 
szkolnym. Nastêpnie uczniowie udali siê do sal na spotkania 
z wychowawcami i tym samym oficjalnie zainaugurowali 
rok szkolny 2021/2022. W Szkole Podstawowej w £yczance 
uczy siê blisko 80 dzieci. Liczebnoœæ klas przedstawia 
poni¿sza tabela.

Nowy rok przyniós³ w naszej szkole wiele zmian. 
Jesteœmy placówk¹ przyjazn¹ dzieciom, o czym œwiadczy³o 
du¿e zainteresowanie naszym przedszkolem. W zwi¹zku z 
tym  utworzony zosta³ nowy oddzia³ przedszkolny. Obecnie 
w naszej szkole funkcjonuj¹ 3 grupy: „Sówki” (maluchy), 
„Pszczó³ki” (starszaki) oraz „S³oneczka” (zerówka). 
Wyremontowana zosta³a przedszkolna ³azienka i powsta³a 
nowa sala dla zerówki. Ponadto przeniesiona zosta³a 
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darstwa agroturystycznego w Czas³awiu, gdzie dzieci mia³y 
okazjê uczyæ siê poprzez zabawê, doœwiadczenie, „¿ywe” 
lekcje przyrody. Z kolei klasy IV - VIII uda³y siê do Krakowa 
do „Renisport”, gdzie uczniowie mogli spróbowaæ swoich si³ 
na œciance wspinaczkowej. Wszystkim towarzyszy³y 
ogromne emocje, wiêc z ca³¹ pewnoœci¹ obie wycieczki na 
d³ugo pozostan¹ w pamiêci uczestników.

Nowy rok szkolny rozpoczêliœmy z radoœci¹ i 
entuzjazmem. Mamy wiele planów na nadchodz¹ce miesi¹ce 
- kolejne wycieczki, konkursy, uroczystoœci. Wierzymy, ¿e 
uda nam siê je zrealizowaæ.

/Iwona Suder/

Rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Czechówce rozpoczêty

biblioteka, a w jej miejsce utworzono now¹ salê lekcyjn¹ 
przeznaczon¹ dla klasy 2. Zmiany      w naszej szkole objê³y 
równie¿ teren placu zabaw. Inwestycja ta podzielona jest na 
dwa etapy. Obecnie zamontowana zosta³a czêœæ sprzêtów, 
natomiast wiosn¹ pojawi¹ siê pozosta³e urz¹dzenia. 
Jesteœmy przekonani, ¿e nowy plac zabaw sprawi mnóstwo 
radoœci zarówno naszym najm³odszym, jak i tym nieco 
starszym uczniom.

Maj¹c na uwadze fakt, i¿ obok zdobywania wiedzy 
wa¿nym elementem edukacji jest budowanie relacji pomiê-
dzy uczniami, jeszcze we wrzeœniu odby³y siê w naszej 
szkole dwie wycieczki. Klasy I-III wybra³y siê do gospo-

 roku szkolnym2021/22 w szkole w Czechówce Wrozpoczê³o naukê 154 dzieci w kl. I - VIII, a tak¿e 98 
dzieci w zerówce i 3 oddzia³ach przedszkolnych. Liczebnoœæ  
poszczególnych klas wygl¹da nastêpuj¹co:

W szkole nast¹pi³y równie¿ zmiany personalne, 
nowym dyrektorem zosta³ Bogus³aw ¯y³a z Osieczan, 
powo³ano równie¿ wicedyrektora, którym zosta³a znana i 
lubiana przez wszystkich pani Anna Radzik.

Pierwszy miesi¹c nauki min¹³ szybciutko, ucznio-
wie przede wszystkim od nowa przyzwyczajali siê do nauki 
stacjonarnej. O dziwo s¹ z nauki w szkole bardzo 
zadowoleni, w koñcu spokojnie mog¹ zobaczyæ siê z 
kolegami, a nauczyciele us³yszeli, ¿e w sumie to szko³a 
jednak jest „OK” i chyba warto do niej chodziæ.

W planach pracy szko³y nauczyciele postawili du¿y 
nacisk na integracjê klas. S³u¿¹ temu wspólne wyjœcia i 
wycieczki. Dla uczniów klasy pierwszej (04.10) i drugiej 
(27.09 ) atrakcj¹ by³o wyjœcie do stadniny koni w 
gospodarstwie agroturystycznym w Czechówce. Klasa pi¹ta 
ju¿ w drugim tygodniu nauki pojecha³a do Krakowa do 
Centrum Nauk Przyrodniczych. 04.10 odby³a siê wycieczka 
Przedszkolaków do sali zabaw Simba w Mogilanach. 

Z inicjatywy nowego dyrektora nawi¹zano wspó³-
pracê ze szko³¹ w £yczance i Zakliczynie, której efektem s¹ 
wspólnie zorganizowane wycieczki dla klas starszych - w 
ramach programu „Poznajemy Ma³opolskê” klasy ósme z 
Czechówki i £yczanki w dniu 07.10.2021 r. wyje¿d¿aj¹ do 
muzeum w Oœwiêcimiu (jest to wycieczka tematyczna 
dotycz¹ca historii), a klasa szósta i siódma 20.10.2021 r. 
wspólnie z podopiecznymi pani Ma³gorzaty Matlak ze 
szko³y w Zakliczynie bêd¹ zwiedzaæ „Skalne miasto” w 
Ciê¿kowicach i zamek w Wiœniczu. Równie¿ ten wyjazd 
bêdzie mia³ na celu oprócz rozrywki i rekreacji cele 
edukacyjne dotycz¹ce historii, biologii i geologii.

Kolejnym tematem, z którym ostro ruszy³a szko³a w 
Czechówce jest bezpieczeñstwo uczniów. W ramach dzia³añ 
zwi¹zanych z tym tematem dyrektor i nauczyciele klas I - III 
oraz panie z przedszkola zorganizowali dla swoich 
dzieciaków ciekawe spotkania z policj¹ (09.09.) oraz 
druhami z OSP Czechówka (01.10.). Tematem tych spotkañ 
by³o bezpieczeñstwo uczniów w drodze do szko³y, 
prawid³owe zachowanie siê wobec nieznanych ludzi, a tak¿e 
sprawy zwi¹zane z profilaktyk¹ przeciwpo¿arow¹ oraz 
udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym. Dziêki 
zaanga¿owaniu druhów z OSP Czechówka dzieci pozna³y 

zasady udzielania pierwszej pomocy, zobaczy³y jak wygl¹da 
masa¿ serca, bezpieczna pozycja dla osoby poszkodowanej, 
jakie s¹ wa¿ne dla udzielania pomocy numery alarmowe. 
Oczywiœcie dzieci mia³y równie¿ mo¿liwoœæ obejrzenia 
wozów po¿arniczych, sprzêtu i umundurowania jakim 
dysponuje OSP Czechówka. Tak dyrektor szko³y jak i 
stra¿acy maj¹ nadziejê, ¿e ta wizyta przysporzy w 
przysz³oœci jednostce nowych cz³onków, poniewa¿ dzieci 
by³y bardzo zainteresowane pokazem. Nale¿y siê tu równie¿ 
uk³on w stronê druhów z OSP ,którzy wykazali siê podczas 
spotkania du¿¹ cierpliwoœci¹ i talentem pedagogicznym.

W ramach zajêæ zwi¹zanych z promocj¹ zdrowia 
dzieci z przedszkola i klas m³odszych spotka³y siê równie¿ z 
pielêgniark¹ szkoln¹, aby porozmawiaæ o higienie, zdrowym 
od¿ywianiu i dbaniu o w³asne zdrowie w okresie jesiennym. 
Panie z przedszkola by³y równie aktywne i pomys³owe 
organizuj¹c dla swoich dzieci szereg zajêæ tematycznych, na 
przyk³ad: „Dzieñ kropki”, „Dzieñ przedszkolaka”, „Dzieñ 
koloru czerwonego”. Przedszkolaki bra³y te¿ udzia³ w 
gminnym konkursie plastycznym "Psiakoœæ" a wspólnie z 
klasami I - III zorganizowa³y w dniu 23.09 powitanie jesieni. 

Uczniowie bior¹ te¿ udzia³ w du¿ych akcjach, 
których celem jest pomaganie innym. Wszyscy chêtnie 
zaanga¿owali siê w zbiórkê zakrêtek. Ciekawym pomys³em 
jest równie¿ planowana akcja charytatywna fundacji "Liczy 
siê czas" bieg w pi¿amach - bêdzie to zbiórka pieniêdzy dla 
dzieci oddzia³ów onkologicznych prowadzona w przedsz-
kolu i klasach I-III, któr¹ wspólnie organizuj¹ panie z 
przedszkola i nauczania pocz¹tkowego.

Dodam jeszcze, ¿e w naszej szkole realizowane s¹ 
przez nauczycieli projekty innowacyjne i edukacyjne:
Innowacja" Czytam z klas¹ lekturki spod chmurki" klasa I. 
Projekt edukacyjny "Emocja" klasa I
Projekt edukacyjny " Kubusiowi przyjaciele natury" 
przedszkole, klasy I-III
Projekt edukacyjny " Piêkna nasza Polska ca³a" przedszkole
Projekt edukacyjny " Wolê wodê" przedszkole
Projekt edukacyjny " Ha³aba³a" przedszkole

/Bogus³aw ̄ y³a/
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GOKiS wczoraj i dziœ

d wielu lat bieganie stanowi jedn¹ z najbardziej Orozpowszechnionych aktywnoœci sportowych w 
Polsce. W pewnym sensie sta³o siê wrêcz symbolem 
zdrowego trybu ¿ycia. Biegaczy m³odych i tych nieco 
starszych widujemy w parkach, mijamy siê z nimi na 
chodnikach czy podczas leœnych spacerów. Trend ten 
widoczny jest równie¿ w naszej gminie. 

Osiem lat temu nasz zespó³ postanowi³ zaprosiæ 
wszystkich aktywnych mieszkañców do podjêcia biegowego 
wyzwania - zorganizowa³ pierwsz¹ edycjê Biegu Sieprawska 
Pi¹tka. Od tamtego czasu w corocznych zawodach bra³o 
udzia³ coraz wiêcej osób, równie¿ spoza Sieprawia. W 
ramach wydarzenia organizowane by³y biegi dla doros³ych 
na dystansie 5 km, jak równie¿ dla dzieci i m³odzie¿y na 
dystansach dostosowanych do ich mo¿liwoœci fizycznych. 
Tak¿e w czasach trwaj¹cej od wielu miesiêcy pandemii uda³o 
siê kontynuowaæ ten zwyczaj, w nieco zmienionej formule. 

W tym roku Sieprawska Pi¹tka wystartowa³a 1 
czerwca. Od tego dnia doroœli biegacze mieli trzy tygodnie 
by samodzielnie, z wykorzystaniem aplikacji biegowych 
pokonaæ wyznaczon¹ przez nas trasê i wys³aæ nam swój 
wynik za poœrednictwem elektronicznego formularza. 
M³odsi biegacze mogli natomiast wzi¹æ udzia³ w tradycyjnej 
formie zawodów. Biegi dla dzieci i m³odzie¿y na dystansach 
500, 1000 i 2000 metrów odby³y siê 4 lipca na terenie 
S³onecznego Parku. Uczestnicy mogli przebiec swoje trasy 
miêdzy godzin¹ 13.00 a 17.00. W tym upalnym dniu nad 
bezpieczeñstwem biegaczy czuwali stra¿acy z OSP 

Czechówka oraz wolontariusze. O dobr¹ rozgrzewkê przed 
startem zadba³o natomiast studio treningu Active Academy.

Po zakoñczonym biegu ka¿dy z uczestników 
otrzyma³ pami¹tkowy medal oraz s³odycze od jednego ze 
sponsorów wydarzenia - firmy Wawel. Na zwyciêzców w 
swoich kategoriach czeka³y natomiast dodatkowe medale i 
nagrody rzeczowe. W tym dniu odby³o siê równie¿ oficjalne 
wrêczenie nagród dla uczestników biegu g³ównego na 5,4 
km. Zwyciêzcy z ka¿dej z kategorii wiekowej otrzymali 
statuetki, a najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka z 
naszej gminy odebrali bon upominkowy na pakiet premium 
us³ug kolejnego sponsora wydarzenia, Centrum Rehabilita-
cji Reha-DUO. W biegu g³ównym ka¿dy z uczestników 
równie¿ otrzyma³ pami¹tkowy medal. Na wszystkich 
zgromadzonych w niedzielne popo³udnie na S³onecznym 
Parku czeka³y darmowe lody - prezent od Urzêdu Gminy 
Siepraw z okazji Dnia Dziecka, a tak¿e dmuchañce i strefa 
chillout.

W VIII edycji Biegu Sieprawska Pi¹tka wziê³o 
udzia³ 26 doros³ych biegaczy oraz 72 m³odszych uczestni-
ków (³¹cznie dla trzech krótszych dystansów). Trzymamy 
kciuki, by w roku 2022 uda³o siê bez przeszkód zorganizo-
waæ tradycyjne zawody, w których biegacze wspólnie bêd¹ 
mogli pokonywaæ sieprawskie trasy!

/GOKIS/

VIII Bieg Sieprawska Pi¹tka

Uczta muzyczna
 roku 2021 zbieg³y siê dwa jubileusze, do których Wwspólnego œwiêtowania Gminny Oœrodek Kultury i 

Sportu zaprosi³ mieszkañców. 
 4 lipca 2001 r. Rada Gminy Siepraw powo³a³a do istnienia 
Gminny Oœrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu. Pierwszym 
dyrektorem Oœrodka by³ Bogdan Kowalczyk, nastêpnie 
funkcjê t¹ pe³nili w kolejnych latach:  Wiktor Piwowarski, 
Rafa³ Alicki, Konrad So³tys, Natalia Postrzech (Grochal) a 
tak¿e na czas zastêpstwa Natalia Maj i ponownie Konrad 
So³tys. 20 lat istnienia Oœrodka to starania o lokalne 
dziedzictwo kulturalne, dba³oœæ o inicjatywy spo³eczno-

kulturalne, opieka nad zespo³ami, grupami zainteresowañ, 
rozbudzanie œwiadomoœci kulturalnej przez konkursy i 
zajêcia edukacyjne, wspó³praca z lokalnymi twórcami i 
animatorami, organizacja wydarzeñ artystycznych, rekrea-
cyjnych, sportowych. Aby podziêkowaæ mieszkañcom za te 
lata wspólnych dzia³añ postanowiliœmy zorganizowaæ 
wydarzenie, którego format do tej pory nie zaistnia³ w naszej 
przestrzeni kulturalnej.  
Zapewne wielu spoœród Pañstwa pamiêta, ¿e pocz¹tek 
dzia³alnoœci GOKiS wi¹za³ siê z wykorzystaniem przestrzeni 
w ramach niewielkiego budynku przy boisku sportowym w 
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Sieprawiu. Chc¹c przygotowaæ wystawê lub koncert, dziêki 
wspó³pracy i uprzejmoœci mogliœmy korzystaæ z obiektów 
szkó³, ochotniczych stra¿y po¿arnych, parafii, klubów 
sportowych, a stowarzyszenia s³u¿y³y zapleczem meryto-
rycznym. Organizacje te przez lata wspiera³y nasze dzia³ania 
i ofiarowywa³y pomoc. Wspólnie budowaliœmy i nadal 
budujemy kulturê, sport, edukacjê opart¹ na szacunku i 
porozumieniu. Dopiero powstanie hali sportowo- widowis-
kowej (2008), budynku Domu Kultury i Biblioteki (2012) 
pozwoli³y dzia³aæ w stabilnych warunkach. 
Tak akurat siê z³o¿y³o ¿e ks. Pra³at Piotr Kluska ju¿ od ponad 
25 lat dzia³a³ w naszej spo³ecznoœci jako duszpasterz, 
proboszcz parafii Siepraw. Dziêki uprzejmoœci ks. Pra³ata 
Piotra Kluski mo¿liwe by³o w murach Starego Koœcio³a 
realizowanie naszych przedsiêwziêæ koncertowych, teatral-
nych i  wystaw. 
Planuj¹c koncert postanowiliœmy zaproponowaæ wydarzenie 
z muzyk¹ na ¿ywo i utworami polskiej muzyki rozrywkowej, 

wykorzystuj¹c miejsce plenerowe w ogrodach przy 
sieprawskiej plebanii i Sanktuarium. Koncert by³ okazj¹ 
wspomnienia wielu lat wspólnych dzia³añ Oœrodka i Parafii. 
Do wspó³pracy przy tworzeniu przedsiêwziêcia zaprosiliœ-
my Wojciecha Zwierniaka, który przygotowa³ aran¿acje 
muzyczne i kierowa³ sekcj¹ instrumentaln¹. 
Koncert plenerowy odby³ siê 26 czerwca 2021r.  W 
repertuarze pojawi³y siê utwory polskich artystów m.in. 
Beaty Kozidrak, Zbigniewa Wodeckiego, Anny Marii 
Jopek, Chóru Sound'n'Grace.
Zaœpiewali dla Pañstwa:
Anna Soko³owska - Alabrudziñska
Monika Giergiel
Joanna Zwierniak
Tomasz Jarosz
Schola Emmanuel z Sieprawia

/Natalia Postrzech - GOKiS/

iknik integracyjny Siepraw Bez Barier tradycyjnie Podbywa siê w naszej gminie na pocz¹tku wrzeœnia. Tak 
by³o i w tym roku - 12 wrzeœnia Sieprawianie wraz z 
zaproszonymi goœæmi spotkali siê na kompleksie ORLIK w 
otoczeniu S³onecznego Parku.

Sieprawskie spotkania integracyjne zapocz¹tkowa-
no w 2003 roku od wydarzenia pod has³em „Ma³opolska bez 
barier”. W trakcie tego spotkania odby³a siê otwarta debata 
pt. „Jak prze³amaæ bariery mentalne?” - bariery w ludzkich 
umys³ach, które s¹ jedn¹ z najtrudniejszych przeszkód w 
programie wyrównywania szans osób z niepe³nosprawno-
œciami. Temat ten jest stale aktualny, stanowi wyzwanie na 
ka¿dy dzieñ, wymaga determinacji w pokonywaniu naszych 
uprzedzeñ i obaw. Patronk¹ spotkañ Siepraw Bez Barier jest 
b³. Aniela Salawa, której ¿ycie nierozerwalnie by³o zwi¹zane 
z niesieniem pomocy osobom potrzebuj¹cym i chorym. 

Ju¿ od 18 lat Siepraw jest miejscem spotkañ osób z 
niepe³nosprawnoœciami. W tym roku na pikniku pojawili siê 
podopieczni Fundacji na Rzecz Chorych na SM im b³. Anieli 
Salawy  i Towarzystwa Walki z Kalectwem oraz Wspólnoty 
ARKA - Chrzeœcijañskiego braterstwa osób chorych i 
niepe³nosprawnych - grupa Wieliczka; Stowarzyszenia 
Przyjació³ Osób Niepe³nosprawnych z Krzczonowa; miesz-
kañcy Domu Pomocy Spo³ecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6, 
cz³onkowie sieprawskiego Klubu 50+ oraz rodziny z Gminy 
Siepraw.

Piknik poprzedzi³a Msza Œwiêta w Sanktuarium b³. 
Anieli Salawy, potem uczestnicy spotkania przeszli do 
S³onecznego Parku. Na pocz¹tku pikniku na scenie wyst¹pi³ 
Zespó³ Kameralny Gminy Siepraw oraz Przyjaciele pod 
dyrekcjê Pani Katarzyny Gancarz. Tegoroczne spotkanie 
by³o okazj¹ do zapoznania siê z codzienn¹ prac¹ Oœrodka 
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myœlenicach 
podczas otwartej rozmowy z pani¹ Dyrektor Sylwi¹ 
Michalec-Jêkot.

W ruch posz³y farby i pêdzle - w czasie pikniku stworzyliœmy 
wspólnie kolorowy baner Sieprawia Bez Barier. Mo¿na te¿ 
by³o uczestniczyæ w zajêciach rêkodzie³a - wyszywania 
kanw oraz robienia misiów ze skarpetek. Swoje umiejêtnoœci 
tworzenia balonowych cudeniek zaprezentowa³ Marcin, a 
ka¿demu chêtnemu Paulina wymalowa³a buziê czy d³onie. 
Dru¿yna m³odzie¿owa OSP Czechówka przeprowadzi³a 
pokaz i szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
Goœci zaprosiliœmy równie¿ do udzia³u w grze terenowej 
„odszukaj pytanie”.

W tym dniu nie zabrak³o te¿ poczêstunku. S³odki 
bufet podczas pikniku obs³ugiwali wolontariusze ze szkó³ 
podstawowych z terenu Gminy Siepraw. Magia Smaku-
Cymes przygotowa³a dla uczestników pikniku zestawy 
grillowe z kie³baskami. Pogoda nam dopisa³a - mogliœmy 
spêdziæ niedzielne popo³udnia na œwie¿ym powietrzu i w 
dobrych nastrojach.

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku spotkamy siê 
w równie licznym gronie. Do zobaczenia!

         /GOKiS/

 

Piknik integracyjny „Siepraw Bez Barier”

Aniela z Sieprawia i koncerty Zespo³u Noro Lim
ok 2021 przyniós³ wa¿ne rocznice zwi¹zane z ¿yciem Rnaszej rodaczki, b³. Anieli Salawy.

Sieprawianka urodzi³a siê 9 wrzeœnia 1881 roku, 
zmar³a w Krakowie 12 marca 1922 roku. W tym roku mija 
wiêc 140 rocznica jej urodzin. Beatyfikacja naszej rodaczki 

odby³a siê 13 sierpnia 1991 roku na Rynku G³ównym w 
Krakowie, a dokona³ jej Papie¿ Jan Pawe³ II. W roku 2021 
mija 30 lat od tego wydarzenia.

Pamiêtaj¹c o tych wa¿nych momentach, Oœrodek 
Kultury i Sportu w Sieprawiu realizuje w³aœnie projekt 
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„Aniela z Sieprawia”. W ramach projektu wspólnie z Parafi¹ 
w Sieprawiu zaplanowaliœmy kilka wydarzeñ, miêdzy 
innymi koncert oraz drogê krzy¿ow¹ œladami b³ogos³awio-
nej.

15 sierpnia o godzinie 19:00 w Starym Koœciele w 
Sieprawiu odby³ siê koncert pt. „Na powrót tym, czym w 
istocie jestem” poœwiêcony w³aœnie Anieli Salawie. Na 
scenie wyst¹pi³ zespó³ Noro Lim. Repertuar koncertu 
tworzy³y teksty Ewy Akšamoviæ oparte na rozwa¿aniach z 
dzienniczka b³ogos³awionej, autorem muzyki by³ natomiast 
Rafa³ Alicki.

Koncert odby³ siê we wspó³pracy z Parafi¹ œw. 

Micha³a Archanio³a w Sieprawiu oraz Starostwem Powiato-
wym w Myœlenicach.

Ten sam koncert artyœci Zespo³u Noro Lim mieli 
okazjê zaprezentowaæ mieszkañcom Suwa³k. 29 sierpnia 
wraz z delegacj¹ naszego Oœrodka Kultury odwiedzili 
bowiem Parafiê pw. b³. Anieli Salawy w Suwa³kach przy ul. 
£anowej 13 docieraj¹c ze s³owami naszej rodaczki na drugi 
koniec Polski.

/GOKiS/

e wrzeœniu w Gminnym Oœrodku Kultury i Sportu w WSieprawiu rozpocz¹³ siê nowy sezon zajêæ artystycz-
nych i sportowych.

Oferta Oœrodka kierowana jest do dzieci i m³odzie¿y, 
lecz równie¿ doros³ych. Zapisy na zajêcia zosta³y ju¿ 
zamkniête, warto jednak zapytaæ o mo¿liwoœæ do³¹czenia do 
wybranej grupy bezpoœrednio w Domu Kultury lub 
telefonicznie pod nr 12 271 05 95.

Dzieci w wieku od 4 do 11 lat mog¹ spróbowaæ 
swoich si³ podczas zajêæ baletowych organizowanych przez 
GOKiS. Ich rówieœnicy oraz dzieci nieco starsze mia³y 
równie¿ okazjê rozpocz¹æ przygodê z tañcem nowoczesnym. 
O sprawnoœæ fizyczn¹ oraz dobr¹ zabawê dzieci od wielu lat 
dba SGAiS Olimpia, która na hali sportowej w Sieprawiu 
prowadzi zajêcia gimnastyczne ³¹cz¹ce gimnastykê artys-
tyczn¹ i trening ogólnorozwojowy.

Wszystkie dzieci uwielbiaj¹ce malowaæ i rysowaæ 
oraz te, które chc¹ po prostu spêdziæ czas kreatywnie mog¹ 
zapisaæ siê na zajêcia plastyczne. Na te spotkania GOKiS 
zaprasza dzieci i m³odzie¿ od I klasy szko³y podstawowej 
lecz równie¿ doros³ych. W ofercie Oœrodka znajd¹ Pañstwo 

Oferta Gminnego Oœrodka Kultury i Sportu 
na nowy rok szkolny

równie¿ zajêcia szachowe dla dzieci, które stanowi¹ œwietny 
trening logicznego myœlenia i rozwijaj¹ zdolnoœæ analizy 
oraz planowania.

Od wrzeœnia w Domu Kultury ruszy³y tak¿e nowe 
zajêcia dla kobiet! BALANCE to autorski program æwiczeñ 
z elementami stretchingu, pilatesu i przede wszystkim tañca.

GOKiS stale zachêca równie¿ do do³¹czenia do 
Orkiestry Dêtej „Sieprawianka” oraz Zespo³u Kameralnego 
Gminy Siepraw. Wraz z pocz¹tkiem roku szkolnego 
wznowione zosta³y spotkania Klubu 50+ oraz Grupy 
Folklorystycznej „Sieprawianie”. Niezale¿nie od pogody 
Oœrodek zachêca tak¿e do wspólnych treningów z Grup¹ 
Biegow¹ Sieprawska Pi¹tka.

Wiêcej informacji o zajêciach, warsztatach oraz 
dzia³aj¹cych przy Oœrodku sekcjach i grupach znajd¹ 
Pañstwo na stronie internetowej www.gokis.siepraw.pl. 

 /GOKiS - Natalia Postrzech/

Z ¿ycia stowarzyszeñ 
60-lecie Ko³a £owieckiego Ponowa w Myœlenicach

11 wrzeœnia 2021r. to wa¿na data dla Ko³a £owieckiego 
Ponowa w Myœlenicach. Tego dnia odby³y siê obchody 
jubileuszu 60- lecia powstania Ko³a.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. w Starym 
Koœciele p.w. œw. Micha³a Archanio³a w Sieprawiu, której 
przewodniczy³ ksi¹dz proboszcz Pawe³ Ziêba, koncelebro-
wa³ ksi¹dz pra³at Piotr Kluska, asystowa³ diakon Marcin 
Pytko. Ksi¹dz pra³at w kazaniu podkreœli³ rolê myœliwych w 
kszta³towaniu œrodowiska poprzez pracê nad zachowaniem 
naturalnej równowagi w przyrodzie.

Po nabo¿eñstwie cz³onkowie Ko³a oraz zaproszeni 
goœcie zebrali siê w domku myœliwskim. Prezes ko³a Jerzy 
Galas powita³ wszystkich przyby³ych oraz poprosi³ 
o uczczenie minut¹ ciszy pamiêæ kolegów, którzy odeszli  w 
ci¹gu ostatnich piêciu lat. Byli to: Franciszek Wielgus, 
Stanis³aw Bujas, Wojciech Gorazda, Edward Galas, Janusz 
Bartosz oraz Marek Gor¹czko.

Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê przedstawi-
ciele w³adz samorz¹dowych: Starosta powiatu myœlenic-

kiego Józef Tomal, Zastêpca Burmistrza Miasta i Gminy 
Myœlenice Mateusz Suder oraz Wójt Gminy Siepraw 
Tadeusz Pitala. Polski Zwi¹zek £owiecki reprezentowali  
£owczy Okrêgowy Aleksandra  Dziêcio³-Gêsiarz i £owczy 
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Rejonowy Mateusz Dudzik, Lasy Pañstwowe- leœniczy 
Czes³aw Szczurek i Leszek Noga.

Po wyst¹pieniu Prezesa , który przedstawi³ historiê 
Ko³a, g³os zabrali przybyli goœcie. Pogratulowali Oni 
cz³onkom Ko³a tak piêknego jubileuszu oraz ¿yczyli 
dalszych osi¹gniêæ w myœliwskiej dzia³alnoœci. Nastêpnie 
£owczy Okrêgowy udekorowa³a Ko³o Z³otym Medalem 
Zas³ugi £owieckiej. Odznaczony Z³otym Medalem zosta³ 
równie¿ kol. Wies³aw Wielgus, a Srebrnym Medalem kol. 

Jerzy Galas.
Ca³¹ uroczystoœæ uœwietni³y sygna³y ³owieckie 

wykonane na rogu myœliwskim przez Sylwiê Suder oraz 
Tomasza Jankowskiego.

Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej odby³a siê biesiada 
myœliwska.

/Jerzy Galas

Zapraszamy na Kwietn¹ ³¹kê
z³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Sieprawia Cpostanowili uatrakcyjniæ kompleks S³oneczny Park, 

poprzez stworzenie miejsca odpoczynku wœród piêknych 
kwiatów. Do realizacji pomys³u uda³o siê przekonaæ 
fundacjê Arts. Dziêki pozyskanym œrodkom zosta³y 
zakupione i  posiane kwiaty i zio³a, posadzone byliny, 
krzewy i drzewa . Dope³nieniem jest œcie¿ka i ³aweczka . Na 
wiosnê zostan¹ zamontowane ju¿ zakupione  specjalne 
domki dla owadów po¿ytecznych i dla je¿y. Wraz z 
nadejœciem wiosny ³¹ka wykwitnie ró¿nymi barwami 
kwiatów i wype³ni otoczenie cudownymi zapachami.

Kwietna £¹ka to nie tylko piêknie pachn¹ce kwietne 
kobierce, które ciesz¹ swym wygl¹dem, to równie¿, a mo¿e 
przede wszystkim, bardzo ró¿norodne, têtni¹ce ¿yciem 
zbiorowiska roœlin jednorocznych i wieloletnich, które s¹ 
schronieniem dla drobnych zwierz¹t, jak ryjówki i inne ma³e 
ssaki, ¿aby, je¿e czy jaszczurki. Wielokrotnie s¹ te¿ 
odwiedzane przez ptaki, szukaj¹ce tam pokarmu. £¹ki s¹ 
tak¿e bardzo dobrym po¿ytkiem dla wielu owadów, 
zapewniaj¹c im przez wiele miesiêcy po¿ywienie, dziêki 
ró¿nym porom kwitnienia poszczególnych roœlin.

Obecnie, gdy dotkliwie odczuwamy zjawisko suszy, 
bogate i ró¿norodne zbiorowiska roœlin ³¹kowych pozostaj¹ 
nadal zielone. Z³o¿ony system korzeniowy roœlin wi¹¿e 
wodê deszczow¹ w glebie, zatrzymuj¹c wilgoæ d³u¿ej ni¿ 

trawnik. Natomiast podczas ulewnych deszczy roœliny 
³¹kowe maj¹ zdolnoœæ retencjonowania wody, która powoli 
paruj¹c uwalniana jest do atmosfery, co ma nieoceniony 
wp³yw na poprawê mikroklimatu.

Kolejn¹ bezcenn¹ funkcj¹ jak¹ spe³nia ³¹ka kwietna 
w ekosystemach jest oczyszczanie powietrza  z py³owych 
zanieczyszczeñ. Dziêki ró¿norodnej budowie, wysokoœci  
oraz strukturze liœci i ³odyg, ³¹ka kwietna dzia³a niczym filtr 
zatrzymuj¹c ro¿nej wielkoœci cz¹stki na powierzchni roœlin. 

Jestem pewien, ¿e miejsce te bêdzie chêtnie 
odwiedzane nie tylko przez mi³oœników kwiatów, ale 
równie¿ przez rodziców z dzieæmi. Nasze pociechy mog¹ 
tam poznaæ szereg ciekawych roœlin, przyjrzeæ siê 
przyrodzie z bliska. Serdecznie zapraszam. 

/Piotr Nowak
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia 

Dzia³aj Lokalnie - w Gminie Siepraw
 roku 2021 w ramach programu „Dzia³aj Lokalnie” na Wterenie Gminy Siepraw, dofinansowanie na przedsiê-

wziêcia o charakterze spo³ecznym, kulturalnym, edukacyj-
nym i przeciwdzia³aj¹cym negatywnym skutkom pandemii 
COVID 19 otrzyma³y dwa projekty. 

„Ocaliæ przyjaŸñ” to tytu³ projektu z³o¿onego przez 
grupê Sieprawskie Horyzonty oraz Amatorski Teatr 
Przyjació³ Przedszkola Kropla S³oñca w Sieprawiu. Projekt 

odpowiada³ na potrzebê rozwoju umiejêtnoœci poznawczych 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz integracjê œrodowiska 
nauczycieli, rodziców i dziadków. W wyniku realizacji 
nagrano s³uchowisko, którego aktorami byli nauczyciele, 
pracownicy przedszkola, rodzice, dziadkowie i przyjaciele 
przedszkola Kropla S³oñca. S³uchowisko oparte by³o na 
bajcie PSIAKOŒÆ która opowiada o trudach znalezienia 
przyjació³ i w³asnego miejsca w zmieniaj¹cym siê œwiecie. 
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Elementem zwieñczaj¹cym projekt by³ konkurs plastyczny 
dla dzieci w wieku przedszkolnym tematycznie nawi¹zuj¹cy 
do s³uchowiska. Do konkursu sp³ynê³y 82 prace, ich 
ró¿norodnoœæ i pomys³owoœæ jak¹ wykaza³y siê dzieci jest 
godna podziwu. Laureaci konkursu w ramach projektu 
zostali nagrodzeni.

„Przyroda daje si³ê” tak brzmia³ tytu³ kolejnego 
projektu który otrzyma³ dofinansowanie.  Autorami pomys³u 
i wykonawcami projektu byli cz³onkowie Stowarzyszenia 
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej. Projekt polega³ na posianiu 
kwietnego zak¹tka posadzeniu roœlin i krzewów które bêd¹ 
zwabia³y owady, ptaki. Na kwietnym zak¹tku posadowiono 
domki dla owadów o domek dla je¿a, na osoby chc¹ce 
odpocz¹æ i zaobserwowaæ przyrodê czeka urz¹dzona œcie¿ka 
i ³aweczka. Kwietny zak¹tek powsta³ na terenie nierucho-
moœci Gminnej po³o¿onej tu¿ opodal s³onecznego parku, 
przy parkingu. Z roku na rok ³¹ka bêdzie piêknia³a gdy¿ 
roœliny s¹ wieloletnie. Spo³ecznoœæ gminna zyska³a 
doskona³e miejsce do edukacyjnych spotkañ gdzie mo¿na 
zaobserwowaæ piêkno natury z bliska, cykl wzrostu roœlin, 
¿ycie owadów. Projekt przyczyni³ siê do wzrostu 
œwiadomoœci na temat otaczaj¹cej nas przyrody, co 
d³ugofalowo bêdzie owocowa³o wiêksz¹ œwiadomoœci¹ 
ekologiczn¹.  Kwietny zak¹tek by³ te¿ miejscem spotkañ z 
przedszkolakami na których dzieci uczy³y siê dbaæ o 
przyrodê a tak¿e nada³y nazwy dla domku dla je¿a i domków 

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

/UG/

Kwesta w Sieprawiu W kweœcie wespr¹ nas uczniowie Szko³y Podstawo-
wej w Sieprawiu oraz Parafia Siepraw  Prosimy o wsparcie 
naszej akcji.

/Piotr Nowak
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia 
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej/

towarzyszenie Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej w ramach Sakcji „Ocalmy dla potomnych”, po rocznej przerwie 
przeprowadzi kwestê na ratowanie bezpowrotnie gin¹cych 
nagrobków.

Jeœli sytuacja pandemiczna pozwoli, to 1 listopada 
na Cmentarzu Parafialnym w Sieprawiu bêd¹ zbierane datki 
do puszek.

X Kwesta w Zakliczynie - ponowna zapowiedŸ
 Dniu Wszystkich Œwiêtych, je¿eli nie bêd¹ wprowadzone Wobostrzenia pandemiczne, jak  w roku ubieg³ym, na cmentarzu 

w Zakliczynie prowadzona bêdzie jubileuszowa X kwesta na rzecz 
renowacji i zachowania dla przysz³ych pokoleñ zabytkowych, 
uszkodzonych przez czas miejsc spoczynku naszych przodków. 

Z powodu  ubieg³orocznego zakazu  wstêpu na cmentarze w 
Dniu Wszystkich Œwiêtych i  w dniach nastêpnych nie by³o mo¿liwe  
przeprowadzenie naszej kwesty, która pozwoli³aby wyremontowaæ 
kolejne nagrobki  (dotychczas by³o ich 18, a zebrana kwota na ten cel 
wynios³a 65.296,43 PLN i 139 Euro). Je¿eli zebrane œrodki na to 
pozwol¹, to renowacji poddane bêd¹ wytypowane w roku ubieg³ym 
nagrobki znajduj¹ce siê na obecnym cmentarzu: miejsce wiecznego 
spoczynku œp. Miko³aja Chlebdy, zm. 30/3 r. 1897, znajduj¹cego siê w 
8 rzêdzie, po prawej stronie od brzozy i obelisku oraz œp. Barbary 
Baran zm. w 1939r. przy kaplicy, za miejscem gdzie niedawno 
zdemontowano ambonê. Typowany do renowacji w roku poprzednim 
nagrobek œp. Katarzyny Firkowny, znajduj¹cy siê na cmentarzu na 
Podlesiu, uda³o siê wyremontowaæ z funduszy parafialnych. Je¿eli 
zebrane œrodki z planowanej kwesty na to pozwol¹ to wytypowany 
bêdzie inny nagrobek wymagaj¹cy renowacji. 

Tradycyjnie do sk³adania  hojnych datków bêd¹ zachêcaæ 
kwestarze: m³odzie¿ przygotowuj¹ca siê do Sakramentu Bierzmo-
wania pod opiek¹ ks. Wikarego Piotra F¹frowicza, cz³onkowie Rady 
Parafialnej i Stowarzyszeñ z terenu naszej Parafii oraz Wolontariusze, 
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którzy corocznie wspieraj¹ t¹ akcjê. Patronat nad kwest¹ co 
jest ju¿ dziesiêcioletni¹ tradycj¹, obj¹³ ks. Proboszcz Józef 
Stopka

Puszki bêd¹ dostêpne dla darczyñców  w godz. 8-17

/Koordynator Kwesty
Wies³aw Œwiech/

Odkrywamy nieznane karty naszej historii 
Kilka uwag o dawnym handlu

andel rozumiany jako wymiana dóbr materialnych Hnale¿y do jednych z najstarszych przejawów 
aktywnoœci gospodarczej cz³owieka. Z biegiem czasu 
wykszta³ci³a siê odrêbna grupa ludzi, dla których 
poœrednictwo pomiêdzy wytwórcami a konsumentami sta³o 
siê g³ównym zajêciem zarobkowym. A¿ do XIX stulecia 
najczêœciej spotykan¹ na ziemiach polskich form¹ handlu 
by³y odbywaj¹ce siê okresowo targi i jarmarki oraz sprzeda¿ 
i skup towarów prowadzone przez kupców obwoŸnych. 
Charakterystyczne jest, ¿e na terenach wiejskich bardzo 
rzadko mo¿na by³o napotkaæ sta³e punkty wymiany 
handlowej i by³y to niemal wy³¹cznie karczmy. 
Przedstawiony obraz handlu odpowiada³ równie¿ sytuacji 
panuj¹cej w naszym regionie, gdzie Siepraw by³ przez d³ugi 
czas istotnym punktem wymiany handlowej. Siepraw by³ 
bowiem jedn¹ z tak zwanych wsi targowych. Nie wiemy dziœ 
kiedy nasza miejscowoœæ uzyska³a taki status. Przyjmuje siê, 
¿e tradycje handlowe Sieprawia siêgaj¹ jeszcze czasów 
œredniowiecza. To w³aœnie w tym okresie w Polsce 
ukszta³towa³a siê sieæ miejsc targowych, która nie uleg³a 
wiêkszym zmianom a¿ do po³owy XX wieku. Efektem 
procesu lokacyjnego jaki przebiega³ na ziemiach polskich do 
póŸnego œredniowiecza by³o wytworzenie siê sieci targowisk 
miejskich i wiejskich. Powsta³a w œredniowieczu sieæ miast 
nie wyeliminowa³a istniej¹cych wsi targowych z udzia³u w 
obs³udze lokalnego rynku. Jednak geneza wsi targowych nie 
zosta³a do dziœ w sposób jednoznaczny wyjaœniona. Czêœæ 
wsi targowych powsta³a w wyniku nieudanych lokacji 
miejskich lub zarzucenia przez mieszkañców tych osad 
rz¹dzenia siê prawami miejskimi. Przywileje lokacyjne 
wystawiano niekiedy na wyrost osadom, które mia³y pewne 
predyspozycje, by staæ siê oœrodkami miejskimi. Miêdzy 
innymi odbywa³y siê tam zjazdy handlowe okolicznej 
ludnoœci, ale nie starczy³o odbiorcy przywileju œrodków lub 
mo¿liwoœci do sfinalizowania doœæ kosztownej akcji 
za³o¿enia miasta w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Mo¿na 
hipotetycznie przyj¹æ, ¿e takie osady, które nie mog³y 
rozwin¹æ siê jako miasta zyska³y status wsi targowych, gdzie 
jedyn¹ cech¹ „miejskoœci” by³y odbywaj¹ce siê co pewien 
czas targi. Jednak zdecydowan¹ wiêkszoœæ stanowi¹ wsie, w 
których powstanie targu nie by³o zwi¹zane z utracon¹ 
miejskoœci¹. Takie wsie targowe by³y istotnymi punktami na 
handlowej mapie Polski i uzupe³nia³y handlowe funkcje 
przypisane miastom. Wsie targowe, z racji pe³nionych przez 
nie funkcji, by³y organizmami poœrednimi miedzy miastami 
a „wsiami w³aœciwymi”. Niekiedy wrêcz trudno jest ustaliæ 
granicê miêdzy pojêciami „miasto” i „wieœ targowa”. Takim 
wyró¿nikiem charakterystycznym dla wsi targowych by³o 
tak¿e u¿ywanie dla terenu, gdzie odbywa³y siê targi 
okreœlenia „rynek', które jest jednym z pojêæ w³aœciwych 
miastom. Równie¿ w Sieprawiu czêœæ wsi znana nam dziœ 
pod niewiele mówi¹c¹ nazw¹ „Wieœ Jeden” jeszcze do 
niedawna by³a okreœlana jako „Rynek”. Niezale¿nie od tego, 

miejsce, gdzie odbywa³y siê targi, nosi³o miano 
„Targowicy”, która to nazwa równie¿ powoli odchodzi w 
zapomnienie.

Niekiedy uzyskane przywileje targowe by³y 
punktem wyjœcia do zmiany statusu prawnego danej 
miejscowoœci i uzyskania statusu prawnego miasta. Oko³o 
4% (16) dawnych wsi targowych uzyska³o formalny status 
miasta, a ok. 6% zaczê³o formalnie uwa¿aæ siê za miasta, 
choæ nie posiada³y odpowiednich ku temu przywilejów 
prawnych. W naszej okolicy przyk³adami takich 
miejscowoœci s¹ Andrychów i Gdów. Andrychów jest dziœ 
miastem, które powsta³o na bazie wsi targowej, natomiast 
Gdów, mimo, ¿e formalnie nie ma praw miejskich, ju¿ od 
po³owy XIX wieku jest uwa¿any za miasto.

Po okresie pewnego regresu w handlu wiejskim jaki 
mia³ miejsce w XVI wieku, kiedy to ustawy sejmowe wprost 
ogranicza³y rolê wsi targowych (miêdzy innymi poprzez 
ograniczenie do p³odów rolnych, asortymentu produktów 
jakie mog¹ byæ przedmiotem obrotu na targowiskach 
wiejskich), ponowny rozwój wsi targowych nast¹pi³ pod 
koniec XVII wieku, a proces ten trwa³ a¿ do koñca istnienia I 
Rzeczypospolitej. W tym okresie funkcjonowanie wsi 
targowych ujêto w ramy prawne, poprzez nadanie tym 
miejscowoœciom specjalnych przywilejów. Akcja nadawania 
tych przywilejów mia³a szczególne nasilenie w czasach 
panowania królów z dynastii saskiej. (Tak na marginesie jest 
to kolejny punkt zadaj¹cy k³am stereotypowej wiedzy o 
degrengoladzie intelektualnej i gospodarczej Polski w 
czasach saskich). Wydawane wówczas przywileje handlowe 
mia³y ujednolicon¹ formê. Formularz dokumentu targowego 
zawiera³ nastêpuj¹ce informacje: 1). Nazwê wsi, 2). 
Przynale¿noœæ administracyjn¹, 3). Typ dóbr, 4). Nazwisko, 
imiê i tytulaturê osoby przywilejowanej, 5). Terminarz 
zjazdów handlowych, 6). Zakaz przeszkadzania przez 
przywilejowane targowisko okolicznym oœrodkom 
handlowym, 7). Królewskie zabezpieczenie wolnoœci 
osobom ró¿nych stanów, 8). Datacjê aktu, 9). Podpisy. Do 
roku 1772, czyli do pierwszego rozbioru Polski na ziemiach 
Korony Polskiej uprzywilejowane zosta³y 323 wsie targowe. 
W granicach obecnego powiatu myœlenickiego 
uprzywilejowane by³y dwie miejscowoœci: Droginia i 
Siepraw. Dokument przywileju targowego dla Sieprawia 
wed³ug powy¿szej formu³y zosta³ wydany przez króla 
Augusta III Sasa w dniu 5 paŸdziernika 1745 roku. 
Dokument ten jest przechowywany w Archiwum 
Pañstwowym w Krakowie. Jego treœæ (niepe³na i 
niedos³owna) prezentowana jest na ok³adce ksi¹¿ki „Parafia 
Siepraw i jej koœcio³y, Gmina”. Mo¿emy tam znaleŸæ 
nastêpuj¹c¹ treœæ: „Oznajmiamy wszem i wobec i ka¿demu z 
osobna, i¿ za wniesion¹ do Nas proœb¹ Stefana z Zakliczyna 
Jordana (…) targ raz na tydzieñ postanowiliœmy i nadajemy 
wiecznymi czasy, na który targ, aby ludzie wszelkiego stanu 
(…) okolicznych miejsc, miast i miasteczek z wszelkimi 
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swoimi towarami, zbo¿ami, legominami, byd³em i z wszelk¹ 
rzemieœlnicz¹ robot¹ przyje¿d¿ali, rzeczy swoje przedawali, 
zamieniali i na potrzebê swoj¹ kupowali (…) który to 
przywilej na wiêkszy dowód wiary rêk¹ nasz¹ podpisany 
pieczêci¹ koronn¹ utwierdziæ rozkazaliœmy”.

Aby targi mog³y siê odbywaæ potrzebne by³o 
miejsce ku temu przeznaczone. Wiemy dok³adnie, gdzie 
odbywa³y siê sieprawskie targi w ostatnim okresie ich 
funkcjonowania. By³o to miejsce w s¹siedztwie koœcio³a 
Œwiêtego Marcina, które jeszcze dziœ nosi nazwê 
„Targowica”. Jeszcze do lat siedemdziesi¹tych znajdowa³y 
siê tam resztki dawnej „infrastruktury handlowej” w postaci 
murowanej jatki oraz drewnianej szopy handlowej. Targ na 
tym miejscu zosta³ zorganizowany w okresie miêdzywojen-
nym. Wczeœniej odbywa³ siê on w s¹siedztwie karczmy przy 
skrzy¿owaniu dróg do Krakowa, Myœlenic i Kawêcin. Tak¹ 
lokalizacjê targu potwierdza równie¿ sporz¹dzona w 1847 
roku mapa katastralna Sieprawia. Wed³ug tej mapy w rejonie 
karczmy w Sieprawiu znajdowa³ siê plac okreœlany jako 
teren niezabudowany i nieu¿ytkowany rolniczo o powierz-
chni oko³o 40 arów, który zapewne by³ miejscem lokalizacji 
targu. Otwart¹ natomiast spraw¹ pozostaje, czy to w³aœnie 
miejsce by³o pierwotnym sieprawskim targowiskiem. 
Wczesne place handlowe mog³y mieæ i zapewne mia³y 
bardzo ma³¹ powierzchniê. Mo¿liwe jest równie¿, ¿e z 
biegiem lat plac targowy zmienia³ swoje po³o¿enie. Jednak 
jego lokalizacji nale¿y zapewne szukaæ w rejonach 
przebiegu g³ównych dróg. Równie¿ czêsto place targowe 
lokalizowane by³y w pobli¿u koœcio³ów. Innym czynnikiem, 
który móg³ decydowaæ o lokalizacji targu by³a w³asnoœæ 
gruntów. W tym kontekœcie plac taki móg³ byæ 
zlokalizowany na wspólnych, gminnych gruntach po³o¿nych 
w centrum wsi, tworz¹cych tak zwane „Nawsie”. Wszystkie 
te - mniej lub bardziej pewne lokalizacje - mieszcz¹ siê 
jednak w tej czêœci naszej miejscowoœci, która kiedyœ nosi³a 
nazwê „Rynek”.

Bardzo plastyczny opis sieprawskiego targu z okresu 
miêdzywojennego przedstawi³ ksi¹dz Adam Pitala. Warto 
przytoczyæ tê treœæ w ca³oœci, gdy¿ opisuje rzeczywistoœæ, 
która by³a udzia³em Sieprawia przez kilka stuleci, w ostatnim 
okresie jej funkcjonowania:
„Siepraw jest star¹ wsi¹, powsta³¹ przy starym wêgierskim 
trakcie handlowym, a wiêc wsi¹ targow¹, o czym œwiadcz¹ 
wtorkowe targi, zlikwidowane dopiero w drugiej po³owie XX 
wieku. Odbywa³y siê one na skrzy¿owaniu dróg z Krakowa 
do Myœlenic i Kawêcin, obok karczmy zburzonej po drugiej 
wojnie œwiatowej. W okresie miêdzywojennym targ 
sieprawski zosta³ przeniesiony na miejsce dogodniejsze, w 
s¹siedztwo koœció³ka œw. Marcina. Ówczesne targi cieszy³y 
siê du¿ym powodzeniem. Zje¿d¿ali na nie ¯ydzi z Myœlenic z 
garnkami, tekstyliami i galanteri¹ krawieck¹ (piekarz ze 
wspania³ym pieczywem równie¿); górale z wiosek 
pozamyœlenickich, zaopatruj¹cy okolicê w drewno 
budowlane, w deski, w materia³ ogrodzeniowy, w drewno 
opa³owe i w wyroby bednarskie; pojawia³y siê handlarki 
nabia³em i ptactwem domowym, zwane pospolicie 
„maœlarkami” i „kurzejami”, pochodzi³y ze wsi 
podkrakowskich i podwielickich: ze Zbydniowic, Golkowic, z 
Ochojna i Rzeszotar oraz handlarze byd³a i nierogacizny 
(Piasczanie). Wprawdzie targu zwierzêcego w Sieprawiu nie 
by³o, lecz handlarze „domokr¹¿cy” na tym targu 
nawi¹zywali kontakty z okoliczn¹ ludnoœci¹, posiadaj¹c¹ 

tuczniki lub byd³o rzeŸne.”
W drugiej po³owie XIX wieku targi wiejskie zaczê³y 

traciæ na znaczeniu. Podobnie targi w miastach stawa³y siê 
tylko miejscami lokalnej wymiany, na których sprzedawano 
przede wszystkim artyku³y rolne i spo¿ywcze wyproduko-
wane przez okolicznych rolników. Dotychczasowe targo-
wiska zaczê³y równie¿ przekszta³caæ siê w miejsca wymiany 
codziennej, st¹d te¿ pojawi³y siê na nich budki i stragany 
bêd¹ce punktami sta³ej sprzeda¿y. (Tak te¿ by³o w Sieprawiu, 
gdzie jeszcze do lat siedemdziesi¹tych przetrwa³y relikty 
dawnej zabudowy handlowej. By³y to znajduj¹ce siê na 
Targowicy: d³uga drewniana szopa i murowana jatka). W 
tym czasie zaczê³y pojawiaæ siê sklepy, które przejê³y 
g³ówn¹ rolê w handlu drobnotowarowym. Przyk³adem 
takiego sta³ego punktu handlowego mo¿e byæ Handel 
Towarami Mieszanymi Piotra W³odarczyka w Zakliczynie. 
Zachowa³a siê Ksiêga Towarów prowadzona przez ten sklep 
za lata 1927 - 1929. Pierwsza strona ksiêgi opatrzona jest 
pieczêci¹ kupca oraz sentencj¹: „ W Imiê Bo¿e dnia 12 
sierpnia 1927”. Dziêki zapisom tej ksiêgi mo¿emy 
zorientowaæ siê, czym handlowano w okresie miêdzywo-
jennym i jakie by³y ceny poszczególnych towarów. I tak na 
przyk³ad z zapisów na stronie 17 ksiêgi dotycz¹cych obrotu 
w paŸdzierniku 1927 roku mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e 
przedmiotem obrotu by³y miêdzy innymi: 2 kilogramy 
s³oniny za kwotê 9,60 z³, 3 kilogramy kie³basy za kwotê 
14,40 z³, 24 litry piwa jasnego za kwotê 28,80 z³, 10 i pó³ 
kilograma kie³basy od „Putoka” za 50,40 z³, 5 chlebów z 
Sieprawia o wartoœci 6,50 z³, 20 kg cukru kostki o wartoœci 
35 z³, 10 kostek myd³a wycenionych na 10 z³, 1 kilogram 
kawy za kwotê 8 z³ oraz 1 tuzin skarpetek za kwotê 26,40 z³. 
Te tylko wybrane produkty daj¹ nam pojêcie o poziomie 
ówczesnych cen. Kilogram kie³basy kosztowa³ wówczas 
4,80 z³, kilogram cukru 1,75 z³, kostka myd³a 1 z³, a para 
skarpetek 2,20 z³. Widzimy tak¿e, ¿e w obrocie by³y tak¿e 
„produkty regionalne” jak chleb z miejscowej piekarni czy 
te¿ wêdlina od lokalnego rzeŸnika. Wiedza o cenach 
podstawowych produktów bez informacji o poziomie 
zarobków niewiele nam jednak mówi. Z danych Ma³ego 
Rocznika Statystycznego z 1939 roku wynika, i¿ przeciêtne 
zarobki miesiêczne w 1935 roku robotników objêtych 
ubezpieczeniem emerytalnym w ZUS, wynosi³y: dla 
mê¿czyzn 102,77 z³, a dla kobiet ju¿ tylko 53,32 z³. Przy tym 
kobiety pracowa³y w roku przeciêtnie 4 tygodnie wiêcej ni¿ 
mê¿czyŸni. Wœród robotników najwiêcej zarabiali ci 
zatrudnieni w hutnictwie i przemyœle metalowym, póŸniej w 
górnictwie  i  kamienio³omach oraz  przemyœle  
w³ókienniczym. W administracji publicznej oraz w 
szkolnictwie przeciêtne wynagrodzenie oscylowa³o w 
granicach 200 z³, co by³o niez³¹ pensj¹. Natomiast 
pracownicy poczty i kolei najczêœciej z kasy pobierali od 145 
do 175 z³. Najmniej p³acono pracownikom przemys³u 
drzewnego oraz s³u¿bie i dozorcom domowym. Jeszcze 
mniej zarabiali robotnicy rolni, którzy za dniówkê 
otrzymywali 1,7 z³, co daje miesiêcznie ok. 40 z³. Tyle dane 
statystyczne. Z wiedzy jak¹ mamy od starszego pokolenia 
wiemy, ¿e na naszym terenie bardzo niewielki odsetek 
ludnoœci mia³ jak¹kolwiek sta³¹ pracê. Zdecydowana 
wiêkszoœæ utrzymywa³a siê z pracy na roli i sprzeda¿y 
produktów rolnych na miejscowym targu. Robotnicy rolni 
zatrudnieni w maj¹tku w Kawêcinach otrzymywali za dzieñ 
pracy 1,50 z³ (mê¿czyŸni) lub 1,00 z³ (kobiety). Trzeba te¿ 
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mieæ na uwadze, ¿e dzieñ pracy nie obejmowa³ tylko 8 
godzin, ale zaczyna³ siê o œwicie i trwa³ do zmierzchu. 
Widzimy wiêc, ¿e mê¿czyzna zatrudniony przy ciê¿kiej 
pracy na roli musia³ pracowaæ ponad trzy dni na kilogram 
kie³basy. Zap³ata za dniówkê takiej pracy nie wystarcza³a na 
zakup kilograma cukru. Te dane liczbowe bardzo wyraŸnie 
pokazuj¹ stan zamo¿noœci (a raczej nêdzy) przedwojennego 
spo³eczeñstwa wiejskiego. Obrazem tej nêdzy by³o 
powtarzane w czasach minionego ustroju powiedzenie o 
dzieleniu zapa³ki na czworo. Pewnie wiele osób uwa¿a³o, ¿e 
takie twierdzenia mia³y na celu jedynie zdyskredytowanie 
przedwojennego ustroju gospodarczego i nie mia³y nic 
wspólnego z rzeczywistoœci¹. Jednak je¿eli przyjrzymy siê 
danym statystycznym, to ³atwo sprawdzimy, ¿e w II RP 
zapa³ki by³y towarem niemal luksusowym. Jeszcze w 1927 
roku pude³ko zapa³ek kosztowa³o 7 groszy, ale ju¿ w roku 
1935 cena ta podskoczy³a o kilkaset procent. Tak wiêc 
dzienna pensja robotnika rolnego w 1935 roku wystarcza³a 
na zakup ledwie kilku pude³ek zapa³ek. Dlatego te¿ 
oszczêdzanie zapa³ek by³o jak najbardziej na miejscu. 

(Zupe³nie inn¹ spraw¹ jest natomiast fakt, ¿e jakoœæ 
ówczesnej zapa³ki pozwala³a na jej podzielenie na czworo).

Przytoczone powy¿ej uwagi o dawnym handlu 
rzucaj¹ nieco œwiat³a na problemy, z jakimi zmaga³y siê 
dawne pokolenia. Jednak jest to obraz z pewnoœci¹ bardzo 
niepe³ny. Takie aspekty ¿ycia zwyk³ych ludzi gin¹ bowiem 
bardzo szybko w mrokach historii.

 /Stanis³aw Konarski/
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Fot. 1. Rejon karczmy i targowiska w Sieprawiu w 1847 roku (Wg. ANK Kataster Galicyjski, Siepraw 1847 sygn. K. 
Myœl. 61). Zaznaczony na planie obszar to skrzy¿owanie dzisiejszych ulic Krakowskiej, Jana Paw³a II i Lipowej. 

Budynek oznaczony numerem 279 to istniej¹ca w tym miejscu karczma, natomiast obszar zaznaczony na bia³o i opisany 
jako „Oede” (czyli obszar nieu¿ytkowany), to najprawdopodobniej teren ówczesnego placu targowego.

Fot. 2. Ogólny widok centralnej czêœci Sieprawia w latach czterdziestych dwudziestego wieku. Po prawej stronie 
fotografii widaæ zagrodê kowala, a nad dachem kuŸni fotograf uchwyci³ jedn¹ z bud - straganów stanowi¹cych czêœæ 

zabudowañ „Targowicy”. W czasie kiedy robiono zdjêcie nazwa ta nie by³a - jak dziœ - pozbawiona treœci bo plac ten co 
wtorek o¿ywa³ i têtni³ handlem. Nad Targowic¹ dominuje strzelisty he³m koœcielnej wie¿y, charakterystycz-nego punktu 

panoramy Sieprawia. Po lewej stronie zdjêcia zwraca uwagê d³ugi, parterowy dom zaopatrzony na ca³ym swym 
po³udniowym froncie w drewniane galerie - to nieistniej¹cy dziœ budynek karczmy. Obok karczmy do okresu 
miêdzywojnia odbywa³y siê wtorkowe sieprawskie targi. (Fotografia ze zbiorów Stanis³awa Konarskiego).
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Fot. 4. Przyk³adowe strony zapisów w ksiêdze towarów z 1927 roku z naniesionymi iloœciami  i wartoœciami towarów, 
które by³y przedmiotem obrotu.

Fot. 3a i 3b. Ok³adka i strona tytu³owa ksiêgi towarów z 1927 roku z widoczn¹ preambu³¹: „W Imiê Bo¿e dnia 12 
sierpnia 1927” oraz pieczêci¹: „Handel Tow. Mieszanych Piotra W³odarczyka w Zakliczynie p. Dobczyce”.
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o wa¿nych wydarzeñ w ¿yciu dawnych sieprawian Dnale¿a³y coroczne pielgrzymki do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Pielgrzymowano dwukrotnie: w Wielkim 
Tygodniu (2 dni) i na odpust Wniebowziêcia Najœwiêtszej 
Maryi Panny w sierpniu (3 dni). Mieszkañcy Sieprawia 
pielgrzymowali do Sanktuarium Mêki Pañskiej i Matki 
Boskiej Kalwaryjskiej od dawna.
Trudno jest ustaliæ, kiedy pielgrzymki sieprawskie mia³y 
pocz¹tek. Tradycyjne pielgrzymki skoñczy³y siê na 
prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych ubieg³ego 
wieku. Wêdrowano oczywiœcie pieszo. Mówi³o siê: „Idê na 
Kalwariê”.

Uczestnicy po Mszy œw., wczesnym rankiem, 
wyruszali sprzed koœcio³a. Grupa, nazywana kompani¹, 
liczy³a przewa¿nie oko³o 50 mê¿czyzn, kobiet, a nawet 
dzieci. Nie brakowa³o równie¿ dorastaj¹cej m³odzie¿y. Na 
po¿egnanie ksi¹dz b³ogos³awi³ i kropi³ p¹tników (tak te¿ 
mówiono na pielgrzymów) wod¹ œwiêcon¹. Wyruszaj¹cych 
¿egnali tak¿e krewni, s¹siedzi, a nierzadko orkiestra. 
Niejednemu zakrêci³a siê ³za w oku, gdy orkiestra zagra³a 
pieœñ „Serdeczna Matko”. (Nadmieniam, ¿e w niektórych 
miejscowoœciach, pieœñ tê grano w czasie wesel, gdy para 
m³oda, po b³ogos³awieñstwie rodziców, wyje¿d¿a³a do 
œlubu. Œpiewali j¹ równie¿ uczestnicy pogrzebu po z³o¿eniu 
zmar³ego do grobu.)

Po po¿egnaniu kompania rusza³a w drogê. Na czele 
kroczy³ mê¿czyzna z chor¹gwi¹ z wizerunkiem Matki Bo¿ej, 
zabran¹ z koœcio³a. Co pewien czas, nios¹cy chor¹giew, 
zmieniali siê. W Wielkim Tygodniu niesiono krzy¿. 
Sieprawianie szli przez Krzyszkowice, Jawornik, Rudnik, 
Su³kowice, Lanckoronê. Drogê (oko³o 30 km) przebywali w 
ci¹gu 6 do 7 godzin. Podczas wêdrówki pielgrzymi modlili 
siê i œpiewali pieœni maryjne. Modlitwy i pieœni prowadzi³ 
przewodnik. Przewodnik musia³ znaæ drogê, mieæ donoœny 
g³os, dobr¹ wymowê, umiejêtnoœæ prowadzenia modlitw, a 
tak¿e poprawnie intonowaæ pobo¿ne pieœni. Do znanych, 
zas³u¿onych przewodników sieprawskich nale¿a³ Stanis³aw 
Wierzbicki. Co parê kilometrów p¹tnicy zatrzymywali siê na 
odpoczynek. Wówczas byli czêstowani przez mieszkañców 
wod¹ z sokiem, kwaœnym mlekiem, a nierzadko pieczonym 
w domu chlebem, z mas³em i serem. Na pielgrzymkê 
uczestnicy ubierali siê odœwiêtnie, jak do koœcio³a. Trzeba 
by³o mieæ wygodne buty. Zdarza³o siê, ¿e niektórzy szli boso 
nios¹c buty na ramieniu, prawdopodobnie traktuj¹c to jako 
umartwianie siê. Pielgrzymi nieœli ze sob¹ zapas jedzenia. 
Najczêœciej by³ to chleb, gotowane jajka i sucha kie³basa. 
Byli tacy, którzy podczas pielgrzymki jedli tylko sam chleb i 
pili czyst¹ wodê. Czêstowani przez znajomych czymœ 
innym, zdecydowanie odmawiali.

Niestety, na Kalwarii, w t³umie, zdarza³y siê 
kradzie¿e kieszonkowe i pieni¹dze nios³o siê w woreczku 
p³óciennym lub skórzanym, zawieszonym na szyi pod 
ubraniem. Przed pielgrzymk¹ wypada³o pojednaæ siê z 
krewnymi, z s¹siadami, przeprosiæ ich i prosiæ o wybaczenie 
win. W³adys³aw Reymont w czwartym tomie „Ch³opów” tak 
opisa³ ten moment:
„(…) Hanka, która przysz³a ju¿ przyszykowana do drogi, i 
chocia¿ nieœmia³o, pierwsza wyci¹gnê³a rêkê na zgodê.
- Do Czêstochowy idê, to mi darujcie, com ta przeciw waju 
zgrzeszy³a…

- Bóg zap³aæ za dobre s³owa, ale co krzywda, to krzywda!- 
mruknê³a stara.
- Nie ruchajmy tego! Proszê was ze szczerego serca, byœcie 
mi odpuœci³y.
- Z³oœci ju¿ do was w sercu nie chowam- westchnê³a ciê¿ko 
Dominikowa.
- Ani ja! Chociem niema³o przecierpia³a!- wyrzek³a 
powa¿nie Jagusia (…)”

Ka¿dy z pielgrzymów mia³ w sercu osobiste intencje 
i postanowienia, np. proœby o zdrowie, zgodê w rodzinie, o 
szczêœliwy poród, zerwanie z na³ogiem i inne. P¹tnicy przed 
pielgrzymk¹ w swoim koœciele lub na Kalwarii przystêpo-
wali do Spowiedzi i Komunii Œwiêtej. Po dotarciu na miejsce 
i uformowaniu siê w zwart¹ grupê przez klasztorem 
kompania œpiewa³a pieœñ „O Maryjo, witam Ciê”. Jeœli t³um 
nie by³ du¿y uczestnicy szli do koœcio³a, aby pomodliæ siê 
przed cudownym obrazem Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej. 
Przed powrotem do domu, jakby na po¿egnanie, równie¿ 
starali siê pomodliæ przed Jej obliczem. Wówczas œpiewali 
„O Maryjo, ¿egnam Ciê”.

Papie¿ Jan Pawe³ II tak wspomnia³ swoje 
pielgrzymowanie do kalwaryjskiego sanktuarium. 
„Kalwaria Zebrzydowska: sanktuarium Matki Bo¿ej i 
dró¿ki. Nawiedza³em je wiele razy, pocz¹wszy od moich lat 
ch³opiêcych i m³odzieñczych. Nawiedza³em je jako kap³an. 
Szczególnie czêsto nawiedza³em sanktuarium kalwaryjskie 
jako arcybiskup krakowski i kardyna³”. (Cytat z: 
„Ma³opolska. Sanktuaria oraz miejsca kultu religijnego”).

Bêd¹c ju¿ na Kalwarii, p¹tnicy, którzy nie uczynili 
tego u siebie w parafii, przystêpowali do Spowiedzi i 
Komunii. Inni modlili siê indywidualnie. Wieczorem 
udawali siê na nocleg. Sieprawianie prawie zawsze nocowali 
na strychu drewnianego budynku przy Rajskim Placu. O 
nocleg nie by³o ³atwo, gdy¿ na odpust przybywa³o tysi¹ce 
wiernych. Spa³o siê w ubraniach na s³omie po³o¿onej na 
deskach. O warunkach higienicznych, takich jak dzisiaj, nie 
by³o mowy. Op³atê za nocleg w³aœciciel tej „sypialni” 
pobiera³ w nocy, budz¹c œpi¹cych, gdy¿ obawia³ siê, ¿eby 
nad ranem nie odeszli bez zap³aty.

Kolejnego dnia z Rajskiego Placu kompania z 
chor¹gwi¹ i przewodnikiem na czele udawa³a siê na dró¿ki 
Pana Jezusa, które przypominaj¹ wydarzenia poprzedzaj¹ce 
œmieræ Zbawiciela na krzy¿u. Sk³adaj¹ siê one z 28 stacji w 
24 obiektach. Wêdruj¹c od kaplicy do kaplicy, p¹tnicy 
modlili siê s³owami u³o¿onymi na tê okolicznoœæ, donoœnym 
g³osem odczytywanymi przez przewodnika. W ten sposób 
ka¿dy z pielgrzymów prosi³ Boga o dost¹pienie odpustu dla 
siebie i dla zmar³ych. Ich imiona przewodnik odczytywa³ z 
kartek, wrêczonych mu wczeœniej przez uczestników. 
Wêdrówka dró¿kami Pana Jezusa trwa³a do póŸnego 
popo³udnia. Pani, wspominaj¹ca pielgrzymki, opowiada³a o 
tym, ¿e bardzo dokucza³o gor¹co, kurz unosz¹cy siê nad 
drog¹ i pragnienie. Czasem deszcz i b³oto. Raz zerwa³a siê 
burza z piorunami. Podczas pielgrzymek wielkopostnych 
czasem pada³ œnieg z deszczem i by³o przenikliwie zimno.

Wszystkie te niedogodnoœci znoszono cierpliwie, 
traktuj¹c je jako pokutê. Równie¿ „za pokutê” ka¿dy z 
p¹tników niós³ pod Górê Kalwaryjsk¹ w rêkach kamienie, 
jedni l¿ejsze inni ciê¿sze. Bêd¹cy pierwszy raz na 
pielgrzymce na g³owach nosili korony zrobione z ga³¹zek, 

O sieprawskim pielgrzymowaniu
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Jêzyk codzienny naszych wsi z czasów 
gdy jeszcze dominowa³o w nich rolnictwo

rzed 60 laty nasze miejscowoœci wygl¹da³y zgo³a Pinaczej, ka¿dy sp³achetek ziemi by³ obsiany, obsadzony, 
pielêgnowany, po prostu rolnictwo - jakie by wtedy nie by³o - 
by³o Ÿród³em utrzymania dla ca³ych rodzin. Jednoczeœnie 
cykl uprawy ziemi prac na roli dominowa³ codzienne ¿ycie. 
Ciekawie brzmi dzisiaj s³ownictwo zwi¹zane z gospodaro-
waniem na ziemi, jeszcze ciekawiej nazewnictwo miar 
powierzchni i objêtoœci jakimi pos³ugiwali siê wtedy 
mieszkañcy.
Branie ziemniaków - to nic innego jak dzisiejsze wykopki, z 
jednym zastrze¿eniem - wykonywane rêcznie. Do brania 
ziemniaków musia³a byæ odpowiednia ekipa kobiet z 
kopaczkami, wyposa¿ona w wiklinowe koszyki na ziemnia-
ki du¿e, ma³e i nabola³e, niezbêdny by³ te¿ ustawiony w polu 
wóz konny, na który wsypywano wykopane ziemniaki, aby 
je na koniec dnia po zaprzêgniêciu  konia przewieŸæ w 
pobli¿e domu gospodarza, lub te¿ na „ klepisko stodo³y” . Po 
ponownym przebraniu i segregacji czêœæ wêdrowa³a do 
piwnicy, czêœæ czeka³a na zakopcowanie. Integralna czêœci¹ 
ówczesnych wykopków by³o spalanie zebranych suchych 
badyli, przy powszechny by³ zwyczaj pieczenia w ogniskach 

œwie¿o zebranych ziemniaków, którymi delektowali siê i 
pracuj¹cy i dzieci, dla których by³a to atrakcja.
Loch - tak nazywano piwnicê znajduj¹c¹ siê zwykle w sieni 
domu, gdzie przechowywano ziemniaki, marchew,  buraki 
pastewne i cukrowe, a w okresie letnim wykorzystywano to 
miejsce do przechowywania - z racji panuj¹cego w niej 
ch³odu -  mleka, mas³a, sera. 
Kopiarki - to w³aœnie kobiety wykopuj¹ce ziemniaki, 
wynajête za okreœlon¹ zap³atê, najczêœciej jednak za 
„odrobek”, czyli odpracowanie gospodyni w pracach 
polowych u danej kopiarki. Kobiety kopi¹ce jednoczeœnie 
segregowa³y bulwy, zdrowe i najwiêksze wêdrowa³y z ko-
szyka na wóz, mniejsze zsypywano na kupki, przewiezione 
do obejœcia sk³adowano jako póŸniejsz¹ karmê dla „gadziny” 
- g³ównie œwiñ i kur. 
Nabola³e ziemniaki -  nadgnite, a tych by³o sporo, od razu 
oddzielano od reszty i te by³y najwczeœniej wykorzystywane 
na karmê. Okreœlenie nabola³y odnosi³o siê równie¿ do 
innych warzyw a tak¿e owoców: jab³ek, gruszek, nadgni³e 
dok³adnie okrawano i czêœci zdrowe wykorzystywano na 
bie¿¹co przygotowuj¹c posi³ki, a owoce przeznaczaj¹c do 

przypominaj¹ce cierniow¹ koronê Chrystusa. Pokut¹ by³o 
tak¿e wchodzenie na klêczkach po kamiennych stopniach, 
zwanych gradusami. Podczas sierpniowych upa³ów ulgê 
przynios³o obmycie nóg i g³owy w wodzie rzeczki Cedron, 
p³yn¹cej przez Kalwariê. Niektórym uda³o siê wy³owiæ ze 
strumyka kamyczki z wyrytymi krzy¿ykami, które zabierali 
na pami¹tkê. Po przejœciu dró¿ek kompania wraca³a na 
Rajski Plac obstawiony wokó³ mnóstwem kramów, gdzie 
mo¿na by³o kupiæ typowe dla odpustów pami¹tki. Mo¿na 
by³o tak¿e kupiæ i zjeœæ prosto z beczki kiszone ogórki, 
podobno bardzo smaczne, a tak¿e dla och³ody lody na 
patyku. Chêtni robili sobie i nabywali u fotografów 
pami¹tkowe zdjêcia na tle pejza¿u z klasztorem, namalowa-
nego na specjalnej planszy z napisem „Pami¹tka z Kalwarii” 
i dat¹. By³y te¿ wymalowane serca z otworem na g³owê i 
napisem „Pamiêtaj o mnie”, a nawet samoloty te¿ z otworem. 
By³y osobne kramy z dewocjonaliami: ró¿añcami, 
³añcuszkami, ksi¹¿eczkami do modlitwy, œwiêtymi 
obrazami, gipsowymi figurkami œwiêtych i innymi, które po 
zakupie mo¿na by³o poœwiêciæ w klasztorze.

Na odpuœcie wypada³o daæ ja³mu¿nê „dziadowi”, 
których dawniej na Kalwarii by³o sporo. Powiedzenie „dziad 
kalwaryjski” wesz³o nawet do jêzyka potocznego. Aby 
zachêciæ do dawania ja³mu¿ny, „dziady” wyœpiewywa³y 
pieœni zwane dziadowskimi. Oto fragmenty:
„Pos³uchajcie, chrzeœcijanie,
Co siê z wami teraz stanie…
Gdy nast¹pi¹ ciê¿kie lata,
Wtedy bêdzie koniec œwiata.”

„Ciyrp, ciyrp, duso moja,
A bedzies zbawiono,
Bo jak nie wycierpis,
Bedzies potympiono.”

(Tekst jak us³yszany tak zapisany)

Zwyczaj nakazywa³ tak¿e odwiedziæ chatkê 
pustelnika. Gdy pustelnik by³ w pustelni, mo¿na by³o z nim 
porozmawiaæ. Pustelnik, zgodnie z Kodeksem Prawa 
Kanonicznego, musia³ z³o¿yæ œluby i zobowi¹zaæ siê 
publicznie wobec biskupa do praktykowania rad 
ewangelicznych, czyli czystoœci, pos³uszeñstwa i ubóstwa. 
Prze³o¿onym pustelnika by³ biskup diecezjalny.

Jednak nie te atrakcje by³y wa¿ne, bo najwa¿niejsze 
dla pielgrzymów by³o uzyskanie odpustu, modlitwy 
dziêkczynno-b³agalne, modlitwy za zmar³ych i prze¿ycia 
religijne. W drugim dniu kompania wyrusza³a na dró¿ki 
Matki Bo¿ej, które maj¹ 24 stacje. Wa¿nym wydarzeniem 
tego dnia by³a procesja Pogrzebu Matki Bo¿ej, w której 
uczestniczy³y t³umy pielgrzymów, licz¹ce kilkadziesi¹t 
tysiêcy, po³¹czone orkiestry dête oraz grupy p¹tników, z 
ró¿nych stron, w strojach regionalnych. W œwiêto 
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny (trzeci dzieñ) 
przy o³tarzu polowym odprawiana by³a Msza œw. 
koncelebrowana, z kazaniem biskupa. Po zakoñczeniu Mszy 
i b³ogos³awieñstwie pielgrzymi z Sieprawia, zwart¹ grup¹, t¹ 
sam¹ drog¹, wracali do domów. Po niektórych, zw³aszcza 
starszych, przyje¿d¿a³y furmanki.

Sk³adam serdeczne podziêkowania za pomoc 
w przygotowaniu powy¿szego tekstu Pani Marii 

Wielgus, która zna przebieg dawnych pielgrzymek
z opowiadañ jej taty Franciszka Wielgusa oraz

dziadków Joanny i Jana Wielgusów, a tak¿e
sama pieszo pielgrzymowa³a na Kalwariê.

/Piotr Przêczek/



34

Dawne systemy miar 
 stosowane w naszych miejscowoœciach

iary objêtoœci tzw. nasypne - to ju¿ dziœ ciekawostka, Mpodczas gdy w potocznym jêzyku w latach 50 - tych 
u¿ywane przez mieszkañców wsi g³ównie w komuniko-
waniu siê miêdzy sob¹, bo operowali oni równie sprawnie  
nowymi, dziesiêtnymi jednostkami miar i wag w handlu i 
us³ugach. Mówi¹c o ¿niwach przeliczano  iloœæ otrzymanego 
zbioru w korcach, ale to samo ziarno oddawano do zmielenia 
do m³yna w zwa¿onych kilogramach. Ka¿da ówczesna 
nazwa miary nasypanej ( objêtoœci) oznacza jednoczeœnie 
nazwê wzorcowego dla tej miary naczynia, wykonywanego 
w sposób powtarzalny wed³ug  okreœlonych wymiarów, w 
które zaopatrywano siê na lokalnych targach. Nie wnikaj¹c w 
historiê wszelkich miar stosowanych na ziemiach polskich, 
prób ich kodyfikacji, spróbujmy rozeznaæ siê z miarami 
nasypnymi,  których u¿ywali mieszkañcy wsi, w okresie gdy 
wagi dziesiêtne nie by³y powszechnie dostêpne.
Pó³kwaterka = 1/8 l
Kwaterka = 1/4 l   = 2 pó³kwaterki
Pó³kwarta = 1/2l  = 2 kwaterki =4 pó³kwaterki  (miarkê tej 
pojemnoœci nazywano pó³kworciokiem)
Kwarta = 1 l = 2 pó³kwarty = 4 kwaterki = 8 pó³kwaterek
Pó³garniec = 2 l =2 kwarty = 4 pó³kwarty = 8 kwaterek = 16 
pó³kwaterek (miarkê nazywano pó³garncówk¹)
Garniec = 4 l = 2 pó³garnce = 4 kwart = 8 pó³kwart = 16 
kwaterek = 32 po³kwaterki
Miarka = 8 l = 2 garnce = 4 pó³garnce = 8 kwart = 16 
pó³kwart = 32 kwaterki = 64 pó³kwaterki
Pólæwieræ = 16 l = 2 miarki = 4 garnce = 8 pó³garnców = 16 
kwart = 32 pó³kwarty = 64 kwaterki = 128 pó³kwaterek
Æwieræ = 32 l = 2 pó³cwierci = 4 miarki = 8 garnców = 16 
pó³garnców = 32 kwarty= 64 pó³kwarty =128 kwaterek = 256 
pó³kwaterek
Korzec = 128 l = 4 æwierci = 8 pó³æwierci = 16 miarek = 32 
garnce = 64 pó³garnców = 128 kwart = 256 pó³kwart = 512 
kwaterek = 1024 pó³kwaterki
Nie wiem czy w jakimkolwiek gospodarstwie by³y naczynia, 
miary o wszystkich wymienionych pojemnoœciach. Pewnie 
korzec, bo wymierzano nim zbiory zbo¿a czy ziemniaków. 
Æwierci¹ mierzono na pewno zbo¿e do handlu, miarkê 
stosowano do zbierania ziarna przy om³otach, pó³garncami i 
kwartami wymierzano karmê dla zwierz¹t a tak¿e zbo¿e do 
mielenia na domowym m³ynku ( ¿arnach ), jak równie¿ m¹kê 

przy wyrabianiu chleba czy ciasta. Miarek kwaterkowych i 
pó³kwaterkowych u¿ywano w handlu nasionami, za 
wyj¹tkiem zbo¿a. 

Prawdê mówi¹c nazwy miar: korzec, æwieræ, miarka 
kojarz¹ siê nam tylko z przys³owiami: „mieæ g³owê jak 
æwieræ” czy „dobraæ siê w korcu maku”, czy te¿ ” zbieraæ 
ziarnko do ziarnka a¿ zbierze siê miarka” . 

       /Wanda Matoga/

suszenia lub sma¿enia na zimê.
Podorywka - po wybraniu warzyw okopowych pola by³y 
orane, obowi¹zkiem by³o zebranie ziemniaków, które przy 
tej okazji wykopywano. 
Œciernia - dzisiejsze œciernisko, w tamtych latach 
klasyfikowana jako ¿ytnisko, pszeniczysko, owsisko 
ka¿dorazowo przed ork¹ bywa³a dok³adnie wygrabiona, 
wszystkie k³osy po koszeniu zebrane i czêsto rozrzucone na 
podwórku, aby wszystkie ziarna wydzioba³y kury. Wydaje 
siê, rozró¿nienie poletek by³o podstaw¹ do zastosowania 
p³odozmianu w kolejnym okresie wegetacyjnym. 
Wygrabki - to zgrabione wszelkie k³osy pozosta³e po 
koszeniu zbo¿a
Zagrabki - to specjalnie formowane porcje siana, które 
uk³adano w kopy na tzw . podstawkach,  które zapewnia³y 
stabilnoœæ, do czasu zwózki.

Mórg - (w naszych miejscowoœciach w rodzaju mêskim) to 
powszechnie u¿ywana miara powierzchni jeszcze w latach 
70-tych, oczywiœcie przez najstarszych mieszkañców, 
dok³adnie okreœlali ile mórg zajmowa³y zbo¿a, ile ziemniaki, 
a ile inne okopowe. Mniejsze po³acie nazywano: pó³ morga, 
æwieræ morga. Pierwotnie morga oznacza³a miarê 
powierzchni, któr¹ mo¿na zaoraæ w ci¹gu 1 przedpo³udnia 
(!), dziœ wiemy, ¿e morga to 56 a powierzchni.
Plewid³o - pole, zagon - ró¿nych roœlin, który nale¿y 
oczyœciæ z chwastów 

/Wanda Matoga/

Korzec

Miarka

Æwieræ
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Widok na wzgórze koœcielne z roku 1966 / z albumu rodzinnego p. Barbary Wójcik z d. Suder/

W starym obiektywie

Dla wspomnieñ i refleksji , mo¿emy zidentyfikowaæ naszych œp. Przodków . To oddzia³ dzieci  ze szko³y powszechnej w 
Sieprawiu z roczników 1919 i 1920. / z albumu rodzinnego p. Wandy Kiszka z d. Matoga/
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Aspekt sportowy - koniec sezonu 20/21

 czerwcowym wydaniu biuletynu informowaliœmy, ¿e Wpierwszy zespó³ seniorów Karpat wkracza w 
decyduj¹c¹ fazê rozgrywek i jest na ostatniej prostej w walce 
o awans. Finalnie naszemu flagowemu zespo³owi uda³o siê 
utrzymaæ pozycjê lidera rozgrywek i ku uciesze wszystkich 
awansowaæ do klasy okrêgowej.

Podopieczni trenerów Krzysztofa Zaj¹ca i Konrada 
Korzeniowskiego z przewag¹ 10 punktów nad drugim 
zespo³em, czyli Clavi¹ Œwi¹tniki Górne, zakoñczyli sezon na 
pierwszym miejscu, a œwiêtowaæ awans uda³o siê ju¿ na trzy 
kolejki przed zakoñczeniem rozgrywek na boisku w Drogini.

Dorobek zespo³u rezerw Karpat by³ zdecydowanie 
mniej okaza³y, bowiem nasi gracze uzbierali w ci¹gu ca³ego 
sezonu 31 punktów. Taki dorobek punktowy pozwoli³ 
uplasowaæ siê na 10. miejscu w 14-zespo³owej stawce. 
Przypomnijmy jednak, ¿e zespó³ rezerw spe³niaæ ma 
naturalny ³¹cznik pomiêdzy zespo³em juniorów, a pierwsz¹ 
dru¿yn¹ i w tym aspekcie zdecydowanie mo¿na byæ 
zadowolonym. Wielu m³odych ch³opaków koñcz¹cych wiek 
juniora decyduje siê nadal bawiæ w pi³kê no¿n¹ jako 
zawodnicy Karpat Siepraw.

Pozosta³e dru¿yny reprezentuj¹ce nasz klub w 
rozgrywkach ligowych, czyli juniorzy, trampkarze oraz 
m³odzicy doœæ intensywny czas wiosennych gier skwitowali 
zajêciem miejsc w œrodku stawki w rozgrywkach, w których 
uczestniczyli. Mo¿na stwierdziæ, ¿e solidnie wykonywana 
praca u podstaw powoli zaczyna „rodziæ pierwsze owoce”.

Sezon 21/22

Pierwszy zespó³ po awansie przeszed³ doœæ znacz¹ce 
zmiany kadrowe. Kilku zawodników musia³o opuœciæ 
dru¿ynê, natomiast w ich miejsce sprowadzeni zostali gracze 
ograni na wy¿szych szczeblach rozgrywkowych. Efekt? 
Pocz¹tek nowego sezonu w klasie okrêgowej jest bardzo 
obiecuj¹cy, bowiem po 7 seriach gier nasz zespó³ plasuje siê 
na wysokim 3. miejscu. Stan na koniec wrzeœnia. 
Poszczególne wyniki kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
Karpaty - Z³omex Branice 2:1
LKS Œledziejowice - Karpaty 1:1
Karpaty - Puszcza II Niepo³omice 3:0 (walkower na korzyœæ 
Karpat)
Raba Dobczyce - Karpaty 0:2
Karpaty - Wróblowianka 3:0
Górnik Wieliczka - Karpaty 2:0
Karpaty - Nadwiœlanka Nowe Brzesko 2:1

 Zespó³ rezerw w dalszym ci¹gu przechodzi proces 
odm³adzania i tzw. zmiany warty. Urlopy, kontuzje i inne 
okolicznoœci mocno „odchudzi³y” kadrê zespo³u trenera 
Jaros³awa Matogi w pierwszych kolejkach.  Terminarz 
drugiego zespo³u zosta³ tak dopasowany, aby gracze 
pierwszego zespo³u, którzy nie notuj¹ regularnych 
wystêpów w klasie okrêgowej mogli nadrabiaæ braki 

wystêpami w rezerwach. W kilku kolejkach ten manewr 
przyniós³ spodziewany efekt. Mamy nadziejê, ¿e takie 
dzia³ania wp³yn¹ na podniesienie jakoœci szkolenia w 
naszym klubie. Zespó³ rezerw graj¹cy w B klasie po 7 
kolejkach zajmuje 8. miejsce z dorobkiem 7 punktów. 
Wyniki w poszczególnych meczach kszta³towa³y siê 
nastêpuj¹co:
Karpaty II - Szczebel Lubieñ 0:0
LKS Trzebunia - Karpaty II 5:1
Karpaty II - Lubomir Wiœniowa 0:2
Sêp Droginia - Karpaty II 5:2
Karpaty II - Cyrhla Krzczonów 4:1
Wicher Stró¿a - Karpaty II 5:2
Karpaty II - Górki II Myœlenice 4:0

Zespó³ juniorów pod wodz¹ trenera Jaros³awa 
Matogi bierze w obecnym sezonie udzia³ w najbardziej 
karykaturalnych rozgrywkach w skali naszego kraju. W II 
lidze juniorów podokrêgu Myœlenice bior¹ udzia³… trzy 
zespo³y. Oprócz naszych pi³karzy wystêpuje w tych 
rozgrywkach równie¿ Dalin Myœlenice oraz Cyrhla 
Krzczonów. Niestety wspomniany kszta³t rozgrywek mo¿e 
tylko destrukcyjnie wp³yn¹æ na chêci do uprawiania sportu 
tych m³odych ludzi. Tym bardziej, ¿e uda³o siê zebraæ grupê 
20 m³odych graczy, którym w takich rozgrywkach brakowaæ 
bêdzie minut na boisku. ¯aden trening nie zast¹pi trybu 
meczowego. Miejmy jednak nadziejê, ¿e przetrwaj¹ oni ten 
dziwny sezon i ten czas ich zahartuje do pozostania przy pi³ce 
no¿nej i Karpatach. 

Kolejnym zespo³em wystêpuj¹cym w rozgrywkach 
II ligi s¹ nasi trampkarze. Zespó³ przeszed³ niema³e 
zawirowania, gdy¿ w sierpniu ch³opcy zaczêli przygoto-
wania do rozgrywek z nowym trenerem. Jednak po krótkim 
czasie okaza³o siê, ¿e ze wzglêdów zawodowych nie bêdzie 
on móg³ prowadziæ naszej ekipy. Posadê trenera trampkarzy 
obj¹³ trener Mateusz Wiechniak i ch³opcy przyst¹pili niemal 
z marszu do rozgrywek ligowych. Start rozgrywek 
przypadaj¹cy na prze³om sierpnia i wrzeœnia to walka o kadrê 
na kolejne mecze. Jednak im bli¿ej by³o koñca wakacji tym 
sytuacja siê normowa³a i uda³o siê zebraæ spor¹ iloœæ 
zawodników, która rywalizuje w kolejnych spotkaniach.

Nieco inaczej wygl¹da sytuacja w dru¿ynie 
m³odzików. Tutaj spora liczba zawodników spowodowa³a to, 
¿e podopieczni duetu szkoleniowego Marcina Mieszczaka i 
Kamila Oramusa zostali zg³oszeni do rozgrywek w dwóch 
zespo³ach, tak aby ka¿dy z zawodników mia³ szansê grania 
meczów na swoim poziomie. 

Pozosta³e dru¿yny, trenuj¹ce w szkó³ce pi³karskiej, 
maj¹ regularnie mecze sparingowe i turnieje towarzyskie. Na 
szczêœcie w przypadku dzieci do 11. roku ¿ycia Polski 
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej poszed³ po rozum do g³owy i od tego 
sezonu nieprowadzone s¹ oficjalne rozgrywki z 
klasyfikacjami czy tabelami wœród najm³odszych adeptów 
pi³ki no¿nej. Piszemy „na szczêœcie”, poniewa¿ pi³ka dla 
tych dzieciaków ma byæ przede wszystkim œwietn¹ zabaw¹, a 
nie ci¹g³¹ presj¹ na zajmowanie coraz wy¿szych  miejsc w 
tabeli.

LKS Karpaty Siepraw w  II po³owie  2021 roku

Sport w gminie
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Rozwój klubu to nie tylko pi³ka i treningi

W pierwszym pó³roczu 2021 roku za poœrednictwem 
naszych social mediów uda³o nam siê zainicjowaæ akcjê 
#ZagrajmyRazem. Efektem tej akcji by³o wyjœcie z ofert¹ 
wspó³pracy do podmiotów i ludzi, którym lokalny sport nie 
jest obojêtny. Do wspó³pracy uda³o nam siê namówiæ a¿ 26 
firm. W wiêkszoœci przypadków otrzymaliœmy wsparcie 
finansowe, które zosta³o spo¿ytkowane na bie¿¹ce 
funkcjonowanie klubu oraz na renowacjê g³ównej p³yty 
boiska, która prezentuje siê z ka¿dym tygodniem coraz lepiej 
i cieszy nie tylko oko kibiców, ale równie¿ zawodników.

Na naszym sieprawskim stadionie wymianie uleg³a 
spora czêœæ ogrodzenia. Inwestycja to efekt wy³onienia 
naszego projektu w ramach rezerwy so³eckiej w naszej 
gminie. Gminna wersja Bud¿etu Obywatelskiego pozwoli³a 
pozyskaæ dofinansowanie w wysokoœci 15 tysiêcy z³otych. 
Kwota ta w ca³oœci zosta³a przeznaczona na zakup 
elementów ogrodzenia. Warty podkreœlenia jest fakt, ¿e sama 
wymiana zosta³a wykonana w tzw. czynie spo³ecznym przez 
naszych zawodników, dzia³aczy oraz sympatyków i 
rodziców najm³odszych pi³karzy.

W tym roku uda³o siê równie¿ naszemu klubowi 
uzyskaæ dofinansowanie z ogólnopolskiego Programu Klub, 
a kwota 10 tysiêcy z³otych pozwoli³a pokryæ koszty 
utrzymania jednego z trenerów oraz sfinansowaæ zakup 
kompletu bramek przenoœnych na kó³kach w rozmiarze 5 x 
2m  

Wa¿n¹ dla naszego klubu informacj¹ jest te¿ fakt 
wy³onienia naszego projektu w ramach Bud¿etu 
Obywatelskiego Województwa Ma³opolskiego. Wraz z 
Or³em Myœlenice napisaliœmy wspólny projekt opiewaj¹cy 
na kwotê 122 tysiêcy z³otych. Niedawno otrzymaliœmy 
wyniki g³osowania i z dum¹ mo¿emy stwierdziæ, ¿e uda³o siê 
uzbieraæ wystarczaj¹c¹ liczbê g³osów aby obydwa kluby 
otrzyma³y w sumie wspomniane 122 tysi¹ce z³otych.

Inicjatywy sportowe i integracyjne

Miesi¹c czerwiec sta³ pod znakiem turniejów 
pi³karskich. Wraz z szkó³k¹ pi³karsk¹ uda³o siê nam 
zorganizowaæ turnieje w kategorii ¿aków oraz skrzatów. W 
ci¹gu dwóch kolejnych niedziel czerwca na boisku 
pi³karskim w kompleksie „S³oneczny Park” blisko 150 
dzieciaków bra³o udzia³ w œwietnej pi³karskiej zabawie. 
Mamy nadziejê, ¿e trenerzy odwiedzaj¹cy Siepraw podczas 
tych turniejów zapamiêtaj¹ te wydarzenia i z chêci¹ 
korzystaæ bêd¹ w przysz³oœci z zaproszeñ naszego klubu do 
uczestnictwa w sieprawskich turniejach.
Sezon dzieci i m³odzie¿y zwieñczy³ festyn dla naszych 
zawodników w ostatni weekend czerwca. Festyn na orliku i 
w „S³onecznym Parku” zgromadzi³ oko³o 100 zawodników 
naszego klubu wraz z rodzicami. Œwietna impreza z gr¹ w 
pi³kê, grillem i dmuchañcem dla najm³odszych by³a œwietn¹ 
integracj¹ lokalnej spo³ecznoœci wokó³ naszego klubu. 
Finalnie ka¿dy z zawodników otrzyma³ pami¹tkowy medal i 
z uœmiechem na ustach móg³ udaæ siê na wakacyjn¹ przerwê 
od treningów.

Jednak nie wszystko by³o w piêknych barwach. 
Jedn¹ z rzeczy, której w ostatnim czasie nie uda³o nam siê 
przeprowadziæ jest turniej dzikich dru¿yn. Turniej, na który 
bardzo mocno liczyliœmy nie móg³ dojœæ do skutku ze 

wzglêdu na ma³e zainteresowanie. 

Obozy i pó³kolonie

W miesi¹cu lipcu ponad 20 zawodników Karpat 
Siepraw uda³o siê na Podkarpacie do Przeworska by 
szlifowaæ pi³karskie umiejêtnoœci podczas tygodniowego 
zgrupowania. Nasi gracze pod opiek¹ trenerów Marcina 
Mieszczaka, Jaros³awa Matogi oraz Mateusz Wiechniaka 
intensywnie trenowali, ale tak¿e spêdzali czas na integracji 
czy poznawaniu nowych miejsc. Uda³o nam siê zwiedziæ 
Przeworsk i s³ynny zamek wraz z przepiêknym ogrodem w 
£añcucie. By³ to bardzo dobry czas dla naszych zawodników 
i mamy nadziejê, ¿e obozy pi³karskie bêd¹ cieszy³y siê z roku 
na rok coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród naszych 
zawodników i ich rodziców.

Ponadto najm³odsi pi³karze odbyli swoj¹ pó³koloniê 
na pocz¹tku sierpnia. 5 dni intensywnych zajêæ pi³karskich i 
ogólnorozwojowych m.in. wyjazdy na baseny, do parku 
linowego, wizyta w go jump czy wizyta w kinie by³a dla 
naszych ma³ych bohaterów œwietn¹ zabaw¹. Mamy nadziejê, 
¿e rodzicom uczestników siê podoba³o i w kolejnych latach z 
ochot¹ bêd¹ wybieraæ tego typu oferty proponowane przez 
Karpaty Siepraw.

Kolejnym  akcentem obozowym w ostatnim 
tygodniu sierpnia by³ obóz stacjonarny dla zespo³ów 
m³odzików i trampkarzy. Dwie jednostki treningowe 
dziennie, dwudaniowy obiad i zajêcia teoretyczne. Tak w 
skrócie mo¿na podsumowaæ intensywny tydzieñ dla ponad 
30 zawodników. Organizacja tego obozu by³a mo¿liwa 
dziêki dofinansowaniu ze strony Gminy Siepraw z Programu 
Profilaktyki i Przeciwdzia³aniu Alkoholizmowi i Narko-
manii. 

Co w najbli¿szej przysz³oœci ?

Wiadomo, ¿e rundê jesienn¹ koñczyæ bêd¹ na 
boiskach gracze poszczególnych dru¿yn naszego klubu. 

Jednak od strony organizacyjnej przymierzamy siê 
do zorganizowania imprezy Andrzejkowej, która podobnie 
jak wspomniany festyn dla dzieci w 2020 roku nie dosz³a do 
skutku. Mamy nadziejê, ¿e imprezê t¹ uda siê przeprowadziæ 
bez ¿adnych przeszkód w tym roku. 

Czekamy równie¿ na zakoñczenie prac projekto-
wych dotycz¹cych budynku klubowego. Przedstawiciele 
naszego klubu brali udzia³ w kilku konsultacjach z 
projektantem i pracownikami Urzêdu Gminy. Pierwsze 
szkice i rzuty projektowe ju¿ powsta³y. Miejmy nadziejê na 
powstanie ca³oœci projektu do koñca roku kalendarzowego. 

W toku jest równie¿ sprawa oœwietlenia boiska 
treningowego. Wed³ug naszych informacji Urz¹d Gminy 
stara siê o pozyskanie funduszy zewnêtrznych i wszystko 
wskazuje, ¿e cel jest na „wyci¹gniêcie rêki”. Trzymamy 
mocno kciuki za powodzenie dwóch ostatnich zadañ, 
bowiem mog¹ to byæ kroki milowe w rozwoju naszego 
klubu. 

/Jaros³aw Matoga, Mateusz Wiechniak/
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i³karze I dru¿yny rozpoczêli rozgrywki klasy Pokrêgowej gr. III sezonu 2021/2022 15 sierpnia 
meczem u siebie z Puszcz¹ II Niepo³omice- wynik 2:2 (1:1). 
W poprzednim sezonie ostatecznie zespó³ seniorów zaj¹³ 9 
m-ce, zdobywaj¹c 33 pkt. Mog³o byæ o wiele lepiej, gdyby 
nie seria kolejnych 5 pora¿ek w koñcówce gier. Obecnie na 
pó³metku rundy oprócz wspomnianego wy¿ej spotkania  
dorobek dru¿yny to 4 miejsce, rozegranych 7 meczy, zdobyte 
13 pkt., 4 zw.-1rem-2por., bilans bramkowy 16:12. 
Zwyciêstwa to mecze wyjazdowe: z Górnikiem Wieliczka 
2:3 (1:0) i z Gdovi¹ Gdów 0:1 (0:0) oraz mecze u siebie z 
Nadwiœlank¹ Nowe Brzesko 1:0 (0:0) i Tempem Rzeszotary 
3:0 (2:0). Pora¿kami zakoñczy³y siê spotkanie  wyjazdowe z 
Rab¹ Dobczyce 3:2 (2:2) oraz u siebie z Wróblowiank¹ 
Wróblowice 4:5 (2:3). W tabeli prowadzi Z³omex Branice 19 
pkt. 

Druga dru¿yna seniorska po raz pierwszy 
wystartowa³a w rozgrywkach B-klasy Myœlenice. W siedmiu 
meczach uzyska³a dotychczas tylko 3 pkt.- za zwyciêstwo u 
siebie z Górkami II Myœlenice 3:2 i zajmuje ostatnie miejsce 
w tabeli.

Juniorzy - I liga okrêgowa wielicko-myœlenicka, 
zajmuj¹ po 5 meczach 5 miejsce, ich zdobycz punktowa to 4 

pkt., 1zw.-1rem.-3por., bilans bramkowy niekorzystny 7:19. 
Jedyna wygrana to mecz z  Toporem Tenczyn 2:0 (1:0), remis 
- 3:3 (1:2) na wyjeŸdzie z Tempem Rzeszotary. Pora¿ki to 
mecze u siebie: z Goœcibi¹ Su³kowice 1:4 (0:2) oraz Rab¹ 
Dobczyce 1:7, wyjazdowy z Gdovi¹ Gdów 5:1.Pozycjê  
lidera zajmuje Raba Dobczyce.

Trampkarze - III liga okrêgowa mog¹ pochwaliæ siê 
dobrymi wynikami. W rozegranych 3 meczach zdobyli 9 pkt. 
zajmuj¹ 1 miejsce odnosz¹c 3 zwyciêstwa : ze Skalnikiem 
Trzemeœnia 0:27, Hejna³em Krzyszkowice 16:2, Trójk¹ 
Myœlenice 2:7.

M³odzicy - IV liga okrêgowa rozegrali najmniej 
spotkañ w stosunku do swych rywali, zajmuj¹ 4 miejsce. 
Wszystkie mecze zakoñczy³y siê zwyciêstwami: z Cyrhl¹ 
Krzczonów 2:6, Szczeblem Lubieñ 4:3, Jaworem Jawornik 
3:5. Lideruje w tabeli Orze³ II Myœlenice 12pkt.

Tradycyjnie ¿yczymy zawodnikom z Zakliczyna 
wielu sportowych sukcesów.

 /Wies³aw Œwiech/

Dru¿yny Jordana Zakliczyn w statystyce
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