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Mariusz Parlicki

„Czy to dobrze, ¿e wakacje s¹ latem?”

Ma³a Zosia o œwiecie wie wiele,
lecz siê zmaga wci¹¿ z tym dylematem,
czy to dobrze, czy te¿ nie najlepiej,
¿e wakacje co roku s¹ latem.

Gdy o kwestiê tê tatê spyta³a
co zagwozdkê mia³ z t¹ nieto¿sam¹,
to on burkn¹³, by spokój mu da³a
i by w sprawie tej gada³a z mam¹.

Mama œledz¹c operê mydlan¹,
w której mnóstwo jest wielkich tragedii

widz¹c córkê sw¹ skonfundowan¹,
rzek³a: "nie wiem, sprawdŸ to w Wikipedii".

W Wikipedii nic o tym nie by³o,
choæ renomê ma wiedzy krynicy,
co Zosieñkê niezwykle smuci³o,
a wiêc przesz³a do has³a edycji.

Napisa³a to dobrze, ¿e latem 
s¹ wakacje, bo w innych uk³adach
denerwuje siê bardziej, gdy tata,
czy te¿ mama ze mn¹ nie gada.

No a latem œwiat ca³y dojrzewa
wiêc w wakacje siê cieszê nadziej¹,
¿e niebawem i moi rodzice
do swych ról mo¿e wreszcie dojrzej¹.
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Wieœci gminne…
Informacja o bie¿¹cej pracy Rady Gminy

ierwsze pó³rocze roku 2022 to czas, w którym wreszcie Puwolniliœmy siê z okowów pandemii i Rada Gminy 
mog³a pracowaæ w normalnych warunkach. W minionym 
okresie Rada zbiera³a siê trzykrotnie na obradach sesji i 
odby³y siê cztery wspólne komisje. 

23 marca 2022 roku obradowa³a XXXI Sesja Rady 
Gminy Siepraw, na której radni podjêli szereg uchwa³ 
niezbêdnych do realizacji zamierzonych w bie¿¹cym roku 
przedsiêwziêæ. Dalsza modernizacja sieci dróg powiatowych  
w naszej gminie wymaga³a uchwa³y o przejêciu przez Gminê 
Siepraw od Powiatu Myœlenice opracowania dokumentacji 
projektowej wykonania chodników przy ul. Królewskiej w 
Sieprawiu i na ul. Szkolnej w Czechówce. Podobna uchwa³a 
dotyczy³a przebudowy chodników przy ul. D³ugiej, gdzie 
Gmina Siepraw bêdzie partycypowa³a w kosztach udzielaj¹c 
pomocy finansowej Gminie Wieliczka w wysokoœci ok. 200 
tys. z³otych.

Jak co roku, 31 marca up³ywa obligatoryjny termin 
podjêcia uchwa³y o przyjêciu „Programu opieki nad 
zwierzêtami bezdomnymi”, którego za³o¿enia zapewniaj¹ 
zwierzêtom porzuconym przez ludzi schronienie i opiekê 
weterynaryjn¹, i na ten cel przeznaczyliœmy kwotê 30 tysiêcy 
z³otych na rok 2022. 

Potrzeby remontu dachu w budynku OSP 
Czechówka oraz po³o¿enie posadzki ¿ywicznej w budynku 
OSP Zakliczyn spowodowa³y przyznanie dotacji na 
wykonanie tych prac. Nale¿y te¿ nadmieniæ, ze stra¿nica w 
Czechówce sta³a siê domem dla kilku osób z Ukrainy. 

Rada podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu Gminy 
Siepraw do  stowarzyszenia pod nazw¹ „Otulina 
Podkrakowska”. Dziesiêæ gmin w tym Siepraw bêd¹ mog³y 
po³¹czyæ si³y, aby pozyskaæ œrodki unijne na rozbudowê 
infrastruktury w trybie pozakonkursowym. Perspektywa 
finansowa dla gmin to co najmniej 100 mln z³otych. S¹dzê 
te¿, ¿e obok korzyœci materialnych, partnerskie dzia³ania 
zrzeszonych gmin wzmocni¹ rangê i wizerunek ka¿dej z 
nich. 

Radni wys³uchali sprawozdania  kierownika GOPS i 
przyjêli uchwa³ê o realizacji zadañ w zakresie wspierania 
rodziny w roku 2021, jak równie¿ uchwa³¹ Rady przyjêty 
zosta³ Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-
24, który zak³ada poprawê jakoœci ¿ycia rodzin, a 
szczególnie dzieci, tam gdzie wystêpuj¹ problemy w 
zakresie opiekuñczo - wychowawczym. 
W zwi¹zku z rozwi¹zaniem  ZPO w Sieprawiu, Rada 
przyjê³a uchwa³ê, która zapewni odrêbnoœæ organizacyjn¹ 
Szko³y Podstawowej w Sieprawiu i Przedszkola. Ustalona 
zosta³a aktualna sieæ publicznych przedszkoli i oddzia³ów 
przedszkolnych w szko³ach podstawowych prowadzonych 
przez Gminê Siepraw. 

Uchwa³¹ Rady Gminy udzielono dotacji celowej w 
wysokoœci 15 000,00 z³ dla Szpitala w Myœlenicach na dofi-
nansowanie Oddzia³u Chirurgii Urazowo Ortopedycznej. 

Radni podjêli uchwa³ê w sprawie zmiany uchwa³y 
bud¿etowej Gminy Siepraw oraz w sprawie zmiany 
Wieloletniej  Prognozy Finansowej,  dokonuj¹c korekty 
bud¿etu Gminy na rok 2022. 

Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Siepraw odby³y 
siê 26 kwietnia 2022 roku. W zwi¹zku z obowi¹zuj¹cymi 
uchwa³ami tj. Antysmogowej oraz Programu Ochrony 
Powietrza dla Województwa Ma³opolskiego, dla Mieszkañ-
ców Gminy Siepraw zosta³ utworzony program p.n. 
„Sieprawski Program Wymiany Pieców” skierowany do 
mieszkañców, który oferuje dotacje na realizacjê zmiany 
systemu ogrzewania nieekologicznego na proekologiczne. 
Radni przyjêli uchwa³ê jednog³oœnie, podkreœlaj¹c rangê 
tego przedsiêwziêcia. 

Celem u³atwienia komunikacyjnego i zwiêkszenia 
bezpieczeñstwa mieszkañców ul. Górskiej w Sieprawiu i w 
£yczance radni podjêli uchwa³ê w sprawie przyjêcia 
opracowania dokumentacji projektowej na budowê zatoki 
autobusowej. Uchwa³¹ rady, id¹c naprzeciw potrzebom, 
udzielono wsparcia  finansowego Komendzie Powiatowej 
Stra¿y Po¿arnej w Myœlenicach oraz Komendzie Powiatowej  
Policji w Myœlenicach w  kwocie 10 tys. z³otych.

Kiedy fala uchodŸców z Ukrainy zawita³a do naszej 
Gminy wiadomo by³o, ¿e bêd¹c w obcym kraju potrzebuj¹ 
nie tylko wsparcia materialnego, ale serdecznoœci i opieki, 
gdy¿ dla nich by³a to sytuacja nadzwyczajna, zreszt¹ dla 
mieszkañców Gminy te¿. Wówczas zrobiliœmy wiele, aby 
czuli siê tu dobrze i bezpiecznie, zw³aszcza w pierwszych 
dniach i tygodniach na obczyŸnie. Jednak¿e i w tym 
przypadku sytuacja wymaga umocowañ prawnych  i dlatego 
rada gminy podjê³a uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹ Kierownika 
GOPS-u do za³atwiania indywidulanych spraw dotycz¹cych 
przyznawania œwiadczeñ pieniê¿nych dla podmiotów 
zapewniaj¹cych zakwaterowanie i wy¿ywianie obywateli 
Ukrainy.  Druga uchwa³a dotyczy konkretnej pomocy w 
znalezieniu lokum, ¿ywienia, transportu, pomocy 
medycznej, a tak¿e adaptacji dzieci w polskich szko³ach. 
Uchwa³a w sprawie programu os³onowego p.n. „Korpus 
Wsparcia Seniorów” w Gminie Siepraw, którego adresatami 
s¹ nasi mieszkañcy maj¹cy problemy z samodzielnym 
funkcjonowaniem  i nie posiadaj¹cy wsparcia bliskich, 
pozwoli na poprawê bezpieczeñstwa osób po 65 roku ¿ycia i 
zapewni im tzw. „opiekê na odleg³oœæ” poprzez przekazanie 
opasek alarmowych na wypadek potrzeby natychmiastowej 
pomocy. 

XXXIII Sesja Rady Gminy Siepraw obradowa³a 24 
maja 2022 roku. Uchwa³¹ Rady wprowadzono korektê do 
uchwa³y poprzedniej sesji dotycz¹c¹ „Sieprawskiego 
Programu Wymiany Pieców” uniemo¿lwiaj¹c¹ demonta¿ 
nowego Ÿród³a ciep³a i stosowanie paliwa niezgodnego ze 
wskazaniem producenta, pod groŸb¹ kary. 
Wobec wycofania z u¿ytku przez OSP Siepraw lekkiego 
samochodu ratowniczo-gaœniczego ze wzglêdu na stan 
techniczny, Rada Gminy podjê³a uchwa³ê o przyznaniu 
dotacji celowej z bud¿etu Gminy na rok 2022 w wysokoœci 
80 000 z³otych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
specjalnego samochodu ratowniczego, który pozwoli na 
udzia³ w akcjach ratowniczych uniemo¿liwiaj¹cych u¿ycie 
ciê¿kiego sprzêtu.  

W zwi¹zku z przyst¹pieniem przez Gminê Siepraw 
do „Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska” uchwa³¹ Rady 
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Gminy ustalono roczn¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ w wysokoœci 1 
z³ od ka¿dego mieszkañca zameldowanego w naszej Gminie 
na pobyt sta³y. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y 
bud¿etowej na rok 2022 dotyczy³a m.in., wydatków 
zwi¹zanych z dotacj¹ na zakup samochodu  OSP Siepraw, 
budowy oœwietlenia boiska treningowego przy S³onecznym 
Parku oraz budowê k³adki pieszej nad potokiem Sieprawka 
wraz z dojœciem od ulicy S³owiañskiej. 

Od lutego wielu mieszkañców naszej gminy 
prze¿ywa stres zwi¹zany z zaplanowan¹ budow¹ drogi S7 
Myœlenice - Kraków. Nikt nie ma z³udzeñ, ¿e warianty 
Studium Korytarzowego 3, 4, i 6, w których przewidziane  
jest po³¹czenie S7 z Beskidzk¹ Drog¹ Integracyjn¹ doprowa-
dzi³oby do totalnej dewastacji i destabilizacji ¿ycia miesz-

kañców Sieprawia. Od tamtej pory odby³o siê wiele 
protestów i spotkañ na ró¿nych szczeblach jednak¿e nie 
zdo³ano wypracowaæ alternatywnego rozwi¹zania. Nikt nie 
ma pomys³u jak rozwik³aæ ten „wêze³ gordyjski”, gdy¿ w 
zasadzie ka¿da próba, ka¿da debata, tylko potêguje 
antagonizmy miêdzy gminami, a GDDKiA te¿ nie ma 
pomys³u jak za¿egnaæ te spory. Myœlê, ¿e potrzeba czasu, aby 
doprowadziæ do wypracowania akceptowalnego stanowiska.

/Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Leszek Wierzba/

Red. Pierwsze pytanie dotyczy pomocy udzielanej dla  
uchodŸcom z Ukrainy.
Wójt .W ramach pomocy dla przebywaj¹cych na terenie 
Gminy uciekinierów z objêtej wojn¹ Ukrainy funkcjonuje 
sklep za „0” z³otych, który jest pod nadzorem GOKiS-u i 
GOPS-u  i który obs³uguj¹ wolontariusze.  Wolontariusze 
œwiadcz¹ te¿ pomoc w organizowaniu niezbêdnych 
przewozów miêdzy innymi do lekarza lub na dworzec oraz 
przy transporcie darów z Banku ¯ywnoœci.  W pierwszym 
okresie pobytu kiedy uchodŸcy nie mieli jeszcze nadanych 
peseli, a tym samym nie byli  uprawnieni do pomocy 
oferowanej systemowo przez pañstwo, to nasi mieszkañcy 
pokrywali zakup m.in. leków. Wszelkie produkty w sklepie 
pochodz¹ te¿ od lokalnych darczyñców, które uzupe³niane s¹ 
zakupami pokrywanymi ze œrodków zgromadzonych na 
specjalnym koncie w Gminie. W  po³owie  kwietnia na 
terenie naszej gminy przebywa³o 230 uchodŸców z Ukrainy, 
w zdecydowanej wiêkszoœci w prywatnych domach oraz w 
Agroturystyce w Czechówce i £yczance. Na koniec maja 
liczba uchodŸców zmniejszy³a siê o po³owê, do  Ukrainy 
wróci³o wiele osób pochodz¹cych z okolic Kijowa gdy tylko 
nadesz³y informacje o  wycofaniu siê wojsk rosyjskich z tych 
terenów. Czêœæ uchodŸców wyjecha³a do swoich rodzin, 
które znalaz³y schronienie w innych rejonach Polski. Uda³o 
siê dziêki sponsorom i œrodkom zebranym na specjalnym 
koncie uruchomionym przez Gminê  zorganizowaæ dwie 
wycieczki dla osób z  Ukrainy do Zakopanego i Krakowa.  
Nawiasem mówi¹c konto jest dalej aktywne i chêtni 
mieszkañcy mog¹ wp³aciæ nawet niewielkie kwoty na pomoc 
uciekinierom. Obecnie trwa wyp³acanie zasi³ków w 
wysokoœci 40 z³ za dzieñ pobytu dla mieszkañców, którzy 
przyjêli osoby z Ukrainy do swych domów. Urz¹d Stanu 
Cywilnego wyda³ numery pesel  dla 320 osób, by³o to 
mo¿liwe  dziêki dodatkowej pracy w dwie soboty. Najwiêcej 
zadañ zwi¹zanych z uchodŸcami wykonuje GOPS i 
pracownik na stanowisku zarz¹dzania kryzysowego. Wiêcej 
szczegó³ów podajemy w odrêbnym artykule Urzêdu Gminy i 
SP w Sieprawiu.
Red. Czy s¹ ju¿ jakieœ konkrety w sprawie planów budowy 
drogi ekspresowej E7 
Wójt. Trwaj¹ nadal dyskusje i spotkania w ró¿nych gronach 
na temat przebiegu tego odcinka drogi ekspresowej S7. 
Gmina Siepraw stara siê uczestniczyæ w wszystkich 
spotkaniach i przedstawiaæ swoje stanowisko. Sw¹ opiniê 
sformu³owa³o te¿ Miasto Kraków,  opowiadaj¹c siê za  
wariantem 6.Ten z kolei jest nie do przyjêcia przez Gminê 

Pytania do Wójta Gminy
Siepraw. Przeciwnikami tego wariantu, poza nasz¹ Gmin¹ 
jest Gmina Wieliczka, Biskupice oraz Gmina Dobczyce. 
Odby³o siê tak¿e spotkanie zespo³u parlamentarnego, na 
którym przedstawiciele protestuj¹cych mieszkañców gmin i 
samorz¹dów mogli przedstawiæ swoje uwagi  przedstawi-
cielom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z 
informacji uzyskanych z tego spotkania wynika, ¿e  w 
planach zagospodarowania zabezpieczone s¹ tereny pod 
modernizacjê obecnej „Zakopianki” wzd³u¿ jej obecnego 
przebiegu i to jest informacja, która powinna byæ 
wykorzystana przy dalszych negocjacjach. GDDKiA 
zaproponowa³a, aby samorz¹dy i organizacjê pozarz¹dowe 
wyznaczy³y wariant spo³eczny przebiegu drogi ekspresowej 
w terminie do koñca czerwca bie¿¹cego roku, a nastêpnie 
wyd³u¿ono ten termin do koñca wrzeœnia. Ze wstêpnych 
ustaleñ wynika, ¿e nie ma szans na wypracowanie takiego 
rozwi¹zania poniewa¿ stanowiska samorz¹du i przedstawi-
cieli mieszkañców ró¿nych gmin s¹ bardzo ró¿ne i nie daj¹ 
mo¿liwoœci wypracowania kompromisu. Takie postawienie 
sprawy mo¿e doprowadziæ do sk³ócenia protestuj¹cych i byæ 
mo¿e taki jest cel Generalnej Dyrekcji
Red. Wracaj¹c do spraw wewnêtrznych proszê o 
przybli¿enie spraw bie¿¹cych inwestycji  na terenie Gminy 
jak te¿ najbli¿szych, planowanych.
Wójt. Trwaj¹ koñcowe prace przy budowie œcie¿ek 
rowerowych oraz punktów turystycznych nad Zatok¹ 
Zakliczyñsk¹,  zosta³a po³o¿ona nak³adka asfaltowa na ca³ej 
powierzchni œcie¿ek i na ulicy Nad Zalewem. Trwaj¹ te¿ 
prace przy budowie  przystanków turystycznych, zamonto-
wano ju¿ konstrukcje stalowe, trwa monta¿ wype³nienia 
œcian z drewna i kamienia montowana jest drewniana 
pod³oga, a w koñcowym etapie zostan¹ zamontowane 
urz¹dzenia si³owni i placu zabaw oraz u³o¿ona nawierzchnia 
z poliuretanu. Trwaj¹ te¿ prace przy parkingu na skrzy¿o-
waniu ulicy Starowiejskiej i ulicy ks. W Brandysiewicza, na 
którym osoby korzystaj¹ce ze œcie¿ek bêd¹ mog³y 
pozostawiaæ samochody. Zosta³y do  posadowienia znaki i 
tablice informacyjne, przed nami jeszcze ca³a  procedura 
odbioru i uzyskanie zgody na u¿ytkowanie. Oficjalne 
oddanie œcie¿ek do u¿ytkowania planujemy na prze³omie 
lipca i sierpnia.

Zakoñczono prace  przy budowie kanalizacji przy 
ulicy Zarusinki i ulicy Dêbowej  w Sieprawiu. Koszt prac 
wynosi ³¹cznie 3,1mln z³. Na realizacjê tej inwestycji Gmina 
pozyska³a dofinasowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Unii Europejskiej. Powsta³o 3,9 kilometra sieci  
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kanalizacyjnej, do której zostanie pod³¹czonych 59 domów.                            
Zosta³ rozstrzygniêty przetarg na budowê kanaliza-

cji sanitarnej ze œrodków pozyskanych z  dofinansowania w 
ramach Polskiego £adu. Projekt obejmuje budowê sieci 
kanalizacji sanitarnej w czêœci miejscowoœci Siepraw  przy 
ulicach: Zarusinki, Wrzosowej, Myœliwskiej, Micha³a 
Anio³a, Królewskiej i Krêtej  i  w Zakliczynie przy ulicach:  
Myœlenickiej, Kamionka, i Œw. Floriana.

Docelowo œcieki bytowe  zostan¹ odprowadzone ze 
151 gospodarstw domowych projektowanymi kolektorami 
sanitarnymi i dostarczone poprzez istniej¹cy system 
kanalizacyjny do  oczyszczalni œcieków  w Sieprawiu. 
Projekt obejmuje budowê kanalizacji sanitarnej o d³ugoœci 
12,07 km, 14 pompowni przydomowych,  1 pompowniê 
sieciow¹ z  zasilaniem energetycznym, wod¹ oraz drogê 
dojazdow¹.

Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma Pana Zbig-
niewa Kutryby z Myœlenic, która w tym roku realizowa³a 
budowê kanalizacji przy ulicy Zarusinki. Inwestycja bêdzie 
zrealizowana w ci¹gu 19 miesiêcy za kwotê 11 991 000 z³, w 
tym œrodki Gminy w wysokoœci: 1 921 000 z³.  W ramach 
drugiego naboru do Polskiego £adu Gmina Siepraw otrzy-
ma³a œrodki na dofinansowanie budowy przedszkola w 
Zakliczynie oraz na monta¿ instalacji fotowoltaicznych wraz 
z magazynami energii na budynkach i obiektach nale¿¹cych 
do Gminy, co jest niezwykle wa¿ne dla obni¿ki kosztów za  
energiê elektryczn¹.

Chcê te¿ poinformowaæ, ¿e Starostwo powiatowe 
otrzyma³o z Polskiego £adu œrodki w wysokoœci 8 mln z³ na 
przebudowê ulicy ks. Jana Przytockiego, na któr¹ to Gmina 
przygotowuje dokumentacjê techniczn¹. Szczegó³y poda-
jemy w osobnym artykule. 

Jesieni¹ planowany jest jeszcze jeden nabór na 
dofinansowanie z Polskiego £adu, my planujemy z³o¿yæ 
dwa wnioski. Pierwszy wniosek obejmowa³by  moderni-
zacjê infrastruktury sportowej, w tym budowê budynku 
zaplecza stadionu LKS Karpaty, na który posiada 
dokumentacjê i pozwolenie na budowê oraz budowê 
ogólnodostêpnych boisk ze sztuczn¹ nawierzchni¹ przy 
szko³ach Czechówce i £yczance. Drugi wniosek dotyczyæ 
bêdzie  modernizacji ulicy œw. Micha³a Archanio³a, na któr¹ 
przygotowujemy dokumentacjê.
Red. Czy Gmina prowadzi jeszcze inne inwestycje? 

Wójt. Zosta³ rozstrzygniêty przetarg na wykonanie k³adki i 
dojœcia od ulicy Anieli Salawy uszkodzonej przez powódŸ w 
sierpniu  w 2021. Koszt wykonania  zadania to 460 tys. z³. 
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma pana Józefa Paryla z 
Wêglówki, firma ta wczeœniej realizowa³a œcie¿ki i k³adki w 
„S³onecznym Parku”. Zadanie ma byæ zrealizowane do 
koñca wrzeœnia bie¿¹cego roku.

Na pocz¹tku czerwca zosta³a urz¹dzona nowa droga 
wewnêtrzna, która pocz¹tek ma od ulicy Gajówki i biegnie 
równolegle do ulicy Anieli Salawy w kierunku Brzegu. 
Nowa droga ma d³ugoœæ 254 mb przy szerokoœci nak³adki 
asfaltowej 2,7 mb i kosztowa³a gminê 157 tys. z³

Gmina  otrzyma³a te¿ dofinansowanie w wysokoœci 
51 tys. z³ na modernizacjê drogi rolniczej na przysió³ku 
Podlesie w Zakliczynie i jesteœmy na etapie wyboru oferty na 
realizacjê tego zadania. Przewidywany koszt modernizacji 
drogi o d³ugoœci 300 mb wynosi 150 tys. z³

Zamówiliœmy równie¿ wiaty przystankowe, które 
zostan¹ zamontowane na ul. D³ugiej, Zacisze i Krakowskiej 
w Sieprawiu.

Red. Jakie dzia³ania podejmuje Gmina by zwiêkszyæ szanse 
na uzyskanie nowych œrodków m.in. na inwestycje?
 Wójt. Staramy siê byæ na bie¿¹co z projektami mo¿liwoœci 
pozyskiwania funduszy dla Gminy. Dlatego te¿ przyst¹pi-
liœmy do Stowarzyszenia „Otulina Podkrakowska”, co w 
przypadku naszej Gminy mo¿e zaowocowaæ kwot¹ ok. 8 mln 
z³otych do wydania w okresie 7 lat nastêpnego 
programowania UE. Wiêcej informacji podajemy w 
niniejszym numerze gazetki.

Gmina Siepraw przyst¹pi³a tak¿e do Stowarzyszenia 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Myœlenicka Brama 
Beskidów”, które zrzesza 8 gmin Powiatu Myœlenickiego i 
podmioty gospodarcze dzia³aj¹ce w turystyce. Stowarzysze-
nie ma za zadanie rozwój turystyki na terenie gmin powiatu 
myœlenickiego oraz pozyskanie na ten cel œrodków 
zewnêtrznych. Wiêcej informacji podajemy w odrêbnej 
notatce.

Rozmawia³a Wanda Matoga

Gmina otrzyma³a pieni¹dze za przedszkole
mina Siepraw otrzyma³a wreszcie, po d³ugich Gstaraniach, pieni¹dze z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego za budowê 
Przedszkola w Sieprawiu, które w pe³ni dzia³a od 2018 r. 
Kilka lat temu z³o¿ony zosta³ wniosek o dofinansowanie w 
ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej, Dzia³anie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w 
ramach RPO Województwa Ma³opolskiego na lata 2014-
2020 na projekt: „Rozbudowa i przebudowa budynku 
us³ugowo-biurowo-magazynowego na potrzeby przedszkola 
publicznego”. Wówczas wniosek znalaz³ siê na liœcie 
rezerwowej z du¿¹ szans¹ na dofinansowanie w przysz³oœci. 

Staraniem kilku zainteresowanych samorz¹dów 
sprawa dofinansowania, powsta³ych ju¿ w kilku gminach 
obiektów w ramach dzia³añ rewitalizacyjnych, wci¹¿ by³a 
„na stole” Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego. Z ró¿nych 
przyczyn Województwo nie decydowa³o siê na przesuniêcie 

dodatkowych œrodków na ww. cel, a¿ przysz³y prace nad 
Tarcz¹ Antykryzysow¹ i nadarzy³a siê okazja do zadoœæuczy-
nienia staraniom samorz¹dów lokalnych. 

Po wype³nieniu wszystkich wymogów formalnych, 
w tym wykonaniu kontroli dokumentacji technicznej, 
przetargowej oraz samego budynku Przedszkola przez 
przedstawicieli Urzêdu Marsza³kowskiego Gmina w marcu 
br. otrzyma³a decyzjê o zatwierdzeniu wniosku o p³atnoœæ. 
Nastêpnie  kwota dofinansowania w wysokoœci ponad 3 mln 
228 tys. Z³ wp³ynê³a na konto Gminy. Dofinansowanie 
stanowi 75% ca³kowitych kwalifikowanych wydatków na 
przedsiêwziêcie, które ostatecznie wynios³y 4 mln 305 tys. 
z³.  

/Micha³ Baran/
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30 maja 2022 r. podczas konferencji prasowej na 
myœlenickim Rynku Pose³ na Sejm RP W³adys³aw Kurowski 
poinformowa³, ¿e Gmina Siepraw, podobnie jak inne samo-
rz¹dy ziemi myœlenickiej, otrzyma œrodki, o które siê stara³a 
z Rz¹dowego Funduszu Polski £ad. 

10 marca br. Gmina z³o¿y³a dwa wnioski do Programu: 

1.  Budowa przedszkola publicznego wraz z przy³¹czami 
oraz zagospodarowaniem terenu w m. Zakliczyn w 
gminie Siepraw.
Przewidywana wartoœæ Inwestycji 8.236.000,00 z³.
Deklarowana kwota udzia³u w³asnego: 1.235.400,00 z³
Procentowy udzia³ w³asny Wnioskodawcy w realizacji 
inwestycji: 15 %
Kwota wnioskowanych œrodków: 7.000.600,00 z³

2. Dostawa i monta¿ instalacji fotowoltaicznych wraz z 
magazynami energii w budynkach i obiektach Gminy 
Siepraw.
Przewidywana wartoœæ Inwestycji: 2.975.500,00 z³
Deklarowana kwota udzia³u w³asnego: 148.775,00 z³
Procentowy udzia³ w³asny Wnioskodawcy w realizacji 
inwestycji: 5 %
Kwota wnioskowanych œrodków: 2.826.725,00 z³

Wa¿ny dla nas wniosek Powiatu Myœlenickiego, 

dotycz¹cy inwestycji na terenie Gminy Siepraw - 
modernizacji ul. Ks. Jana Przytockiego, wraz z przebudow¹ 
skrzy¿owania z ul. Jana Paw³a II w Sieprawiu, uzyska³ 
dofinansowanie.

Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e w obliczu inflacji oraz 
gwa³townego wzrostu cen w bran¿y budowlanej ceny 
uzyskane w postepowaniach przetargowych nie bêd¹ zbyt 
wygórowane i pozwol¹ na realizacjê wszystkich zaplano-
wanych inwestycji.

/UG/

Gmina Siepraw otrzyma œrodki na przedszkole i fotowoltaikê

Fot. UG Myœlenice

Powsta³o Stowarzyszenie „Otulina Podkrakowska”
4 kwietnia 2022 r. w Jerzmanowicach odby³o siê 

zebranie za³o¿ycielskie Stowarzyszenia „Otulina 
Podkrakowska”, w której uczestniczyli z ramienia Gminy 
Siepraw Wójt Tadeusz Pitala oraz Sekretarz Micha³ Baran. 

Stowarzyszanie gmin „Otulina Podkrakowska” 
powsta³o na podstawie przyjêtej przez Województwo 
Ma³opolskie Strategii Rozwoju „Ma³opolska 2030", które 
stworzy³o Miejski Obszar Funkcjonalny Krakowa (MOF 
Krakowa), uznaj¹c go za obszar strategicznej interwencji na 
poziomie regionalnym. Obszar ten obejmuje miêdzy innymi 
gminy: Myœlenice, K³aj, Koniusza, S³omniki, Iwanowice, 
Ska³a, Su³oszowa, Jerzmanowice-Przeginia i Krzeszowice, 
które wraz z Sieprawiem wspó³tworz¹ nowe Stowarzysze-
nie. Korzyœci¹ z wybranego modelu bêdzie mo¿liwoœæ 
rozwoju wspó³pracy w procesie ubiegania siê o œrodki unijne 
na kluczowe projekty infrastrukturalne w formule 
pozakonkursowej, a zatem poprawi to efektywnoœæ podej-
mowanych dzia³añ na rzecz rozwoju gmin.

Podczas inauguracyjnego zebrania uchwalono statut 
Stowarzyszenia, wybrano Zarz¹d, w sk³ad którego weszli 
wszyscy wójtowie i burmistrzowie gmin za³o¿ycieli, a tak¿e 
wybrano trzyosobow¹ Komisjê Rewizyjn¹. Prezesem 

Zarz¹du Stowarzyszenia zosta³ wybrany Burmistrz Miasta i 
Gminy Myœlenice Jaros³aw Szlachetka. 

Po dope³nieniu wszystkich formalnoœci dokonano 
rejestracji Stowarzyszenia w s¹dzie rejestrowym, tym 
samym Stowarzyszenie mo¿e oficjalnie dzia³aæ na rzecz 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz poszczególnych 
gmin. 

/UG/ 

Matropolitalna deklaracja wspó³pracy
10 czerwca mia³o miejsce wyj¹tkowe wydarzenie 

podkreœlaj¹ce si³ê wspó³pracy na rzecz rozwoju ponad-
lokalnego. Deklaracjê poparcia wspó³pracy metropolitalnej 
z³o¿yli przedstawiciele województwa ma³opolskiego, 
powiatu wielickiego oraz 12 gmin zwi¹zanych funkcjonalnie 
z Krakowem. W imieniu Gminy Siepraw deklaracje podpisa³ 
Sekretarz Gminy Micha³ Baran.

Spotkanie zapocz¹tkowa³o wspó³pracê pomiêdzy 
gminami Metropolii Krakowskiej oraz gminami powi¹za-
nymi funkcjonalnie z Krakowem tj. BrzeŸnica, Dobczyce, 
Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Koniusza, K³aj, 
Krzeszowice, Myœlenice, Nowe Brzesko, Siepraw, Ska³a, 
Spytkowice, przy wsparciu Samorz¹du Województwa oraz 
Powiatu Wielickiego. Podpisuj¹c deklaracjê, samorz¹dowcy 
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wyrazili przekonanie, (…)¿e dziêki istniej¹cej sile 
wspó³pracy i sprawnej koordynacji, posiadaj¹ odpowiedni 
potencja³, aby wspólnie odpowiedzieæ na stoj¹ce przed nimi 
wyzwania. 

Podczas spotkania ka¿dy z przedstawicieli gmin 
przedstawi³ kilka problemów, wyzwañ, które stoj¹ przed 
dan¹ gmin¹, a które zwi¹zane s¹ z Krakowem i Metropoli¹. 
Sekretarz Gminy Siepraw poruszy³ sprawy organizacji tran-
sportu i po³¹czenia ze stolic¹ Ma³opolski, sprawy ochrony 
œrodowiska, w tym ochrony Zbiornika Dobczyckiego, jako 
rezerwuaru wody pitnej dla kilkuset tysiêcy osób, a tak¿e 
sprawê planowanego przebiegu drogi S7.

/UG/

Fot. UMWM

Odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie LOT Myœlenicka Brama Beskidów
8 gmin z powiatu myœlenickiego na spotkaniu 13 

czerwca br. powo³a³o do ¿ycia Lokaln¹ Organizacjê 
Turystyczn¹, obejmuj¹c¹ obszarem swojego dzia³ania 
Ziemiê Myœlenick¹. 

Myœlenicka Brama Beskidów” tworzyæ bêd¹ gminy: LOT „  
Dobczyce, Lubieñ,  Myœlenice, Pcim, Siepraw, Su³kowice, 
Tokarnia i Wiœniowa. 

Na zebraniu za³o¿ycielskim stowarzyszenia, na 
którym Gminê Siepraw reprezentowali Wójt Gminy Tadeusz 
Pitala, Sekretarz Gminy Micha³ Baran oraz Radny Piotr 
Nowak, wybrano nazwê stowarzyszenia, przyjêto statut, 
okreœlono wysokoœæ sk³adek cz³onkowskich, wybrano 
w³adze stowarzyszenia - Zarz¹d na czele którego stan¹³ 
Dariusz Tylek - inicjator powstania LOT, Komisjê Rewi-
zyjn¹, której przewodnicz¹cym zosta³ Micha³ Baran oraz 
Radê Stowarzyszenia - w sk³ad której weszli wszyscy 
w³odarze gmin za³o¿ycielskich. 

W³adze LOT-u czeka teraz rejestracja stowarzysze-
nia, opracowanie strategii dzia³ania oraz organizacja biura, 
dziêki którym to dzia³aniom organizacja bêdzie dzia³aæ na 
rzecz rozwoju turystyki w naszym rejonie. 

/Micha³ Baran/

Fot. Gmina Myœlenice

Gmina Siepraw dla Ukrainy
 wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie od koñca Wlutego br. granicê Polski zaczêli przekraczaæ 

Ukraiñcy (g³ównie kobiety i dzieci), którzy na terytorium 
naszego kraju szukali bezpiecznego schronienia. W niesa-
mowitym odruchu pomocy Polacy przyjêli pod swoje dachy 
uchodŸców, w gminach zaczêto organizowaæ pomoc 
zarówno dla uchodŸców, jak i pozostaj¹cych na miejscu 
obywateli Ukrainy. 

W Gminie Siepraw znalaz³o schronienie niespe³na 
300 osób.  381 osobom Urz¹d Gminy wyda³ numer PESEL, 
249 mieszkaj¹cym na terenie Gminy, 132 spoza naszego 
terenu. PESEL by³ niezbêdny m. in. do starania siê o 
œwiadczenia, które pochodzi³y ze œrodków rz¹dowych.  Przy 
okazji wydawania tego numeru identyfikacyjnego Urz¹d 
zorganizowa³ bezp³atne fotografie dla 165 osób. 

W szko³ach i przedszkolach Gmina zorganizowa³a 
opiekê i naukê dla 38 uczniów. W placówkach oœwiatowych 
zatrudniono 2 osoby jako pomoce nauczyciela ze znajomoœ-
ci¹ jêzyka ukraiñskiego i polskiego. 

Zapewniono posi³ki dla dzieci i m³odzie¿y, z tego 
œwiadczenia skorzysta³o 53 osoby za kwotê 8 967 z³ (stan na 
13.06 br.).

W Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej wyp³aco-

no jednorazowe, rz¹dowe  œwiadczenie pieniê¿ne 300 z³. 
Wydatkowana kwota 70 662 z³. 231 osób (stan na 13.06 br.).

Œwiadczenia rodzinne wyp³acono 7 osobom na 
kwotê 3070 z³ (stan na 6.06 br.).

W Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej zorgani-
zowano wyp³atê œrodków na œwiadczenie z tytu³u 
zapewnienia zakwaterowania i wy¿ywienia obywatelom 
Ukrainy. Wydatkowana kwota to 275 520 z³ (stan na 10.06 
br.). Liczba obywateli, którym zagwarantowano zakwatero-
wanie i wy¿ywienie w prywatnych domach - 187 osób. 

Powsta³ „Sklep za 0 z³”, w którym obywatele 
Ukrainy mog¹ siê zaopatrywaæ w niezbêdne produkty 
spo¿ywcze, higieniczne i ubrania. Sklep zorganizowali - 
dyrekcja i pracownicy Gminnego Oœrodka Kultury i Sportu 
w Sieprawiu, anga¿uj¹c wolontariuszy, którzy zajmuj¹ siê 
codzienn¹ obs³ug¹ zaopatrzenia i wydawania towarów. 

Z Banku ¯ywnoœci z Krakowa Gmina pozyska³a do 
„Sklepu za 0 z³” artyku³y spo¿ywcze - 1918 kg  za kwotê 24 
411 z³ oraz 85 kg œrodków higienicznych na kwotê 850 z³.

11 wolontariuszy z terenu Gminy wyrazi³o chêæ 
przewo¿enia w³asnym transportem uchodŸców chc¹cych 
skorzystaæ z porady lekarskiej, za³atwiæ sprawy w urzêdach 
itp. 
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W zwi¹zku z licznymi potrzebami, dotycz¹cymi 
przyjmowanych uchodŸców z Ukrainy na terenie Gminy 
Siepraw, Urz¹d Gminy Siepraw uruchomi³ konto bankowe 
do wp³at darowizn na rzecz pomocy uchodŸcom. 

Na dedykowane konto zebrano 42 918,40 z³ 
darowizn, które pochodzi³y z pikniku charytatywnego, 
zorganizowanego przez Przedszkole Samorz¹dowe „Kropla 
S³oñca” w Sieprawiu - 23 461,40 z³,  wp³at za aukcje 
charytatywne na facebookowej grupie „Licytacje charyta-
tywne SIEPRAW i okolica dla UKRAINY” - ok. 10 000,00 z³ 
oraz wp³at indywidualnych bezpoœrednio na za³o¿one konto 
ok. 10 000 z³ (stan na 15.06. br). 

Do puszek w Urzêdzie Gminy Siepraw zebrano 1 
396 z³. 

Z bud¿etu Gminy Siepraw wydatkowano 15.06. br. 
na pomoc obywatelom Ukrainy do kwotê 65 910,33 z³. 
Œrodki przeznaczono m. in. na przystosowanie pomieszczeñ 
i wyposa¿enie stra¿nicy OSP Czechówka oraz Szko³y 
Podstawowej w Sieprawiu do przyjêcia uchodŸców, czy te¿ 
zaopatrzenie „Sklepu za 0 z³”

/Micha³ Baran/

Z³ote gody obchodzili
 dniu 2 czerwca 2022r. w Sieprawiu odby³o siê Wuroczyste wrêczenie  Medali za D³ugoletnie Po¿ycie 

Ma³¿eñskie  przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej 12 Parom Ma³¿eñskim zamieszka³ym na terenie 
gminy, które  co najmniej 50 lat wspólnie dziel¹ radoœci i 
smutki zwi¹zane z ¿yciem codziennym, prac¹, wychowywa-
niem dzieci.
Odznaczone  Pary Ma³¿eñskie to:
-  Anna i Ryszard Chwistek
- Stanis³awa i Franciszek Cygan
- Genowefa i W³adys³aw Czajczyk
- Helena i Józef Furczoñ
- Wanda i Kazimierz Kiszka
- Zofia i Eugeniusz Kozio³
- Anna i Józef Matoga
- Irena i Józef Motyka
- Danuta i Jan Mrowczyk
- Wanda i Jan Nowak

- Janina i Jacek S³oboda
- Wanda i Micha³ Tylek.

Medale w imieniu Prezydenta RP wrêczy³ Wójt 
Gminy Tadeusz Pitala. W uroczystoœci wziêli tak¿e udzia³ 
proboszcz, kustosz Sanktuarium ks. Pawe³ Ziêba, Przewo-
dnicz¹cy Rady Gminy Leszek Wierzba, pracownicy Urzêdu 
Stanu Cywilnego Ilona Baran i S³awomir Koloch oraz 
dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury i Sportu Natalia 
Postrzech.

Uroczystoœæ uœwietni³ koncert akordeonowy w 
wykonaniu Pana Tadeusza Dziewoñskiego, akompaniatora 
Grupy Folklorystycznej „Sieprawianie”.
Wszystkim  Jubilatom ¿yczymy du¿o zdrowia i spokoju 
¿ycia  w dalszej drodze do… brylantowych godów.

/Ilona Baran/

Lato w bibliotece
Staramy siê, ¿eby w zbiorach naszej biblioteki 

znajdowa³y siê ksi¹¿ki wspieraj¹ce rozwój, daj¹ce wiedzê w 
okreœlonych dziedzinach, pomagaj¹ce w ró¿nych sytuacjach 
¿yciowych, ale przecie¿ literatura ma tak¿e moc rozrywko-
w¹, odci¹gaj¹c¹ myœli od powa¿nych problemów. Zw³aszcza 
w wakacje czytelnicy szukaj¹ l¿ejszych lektur. Wychodz¹c 
im naprzeciw bêdziemy prezentowaæ przez ca³e lato 
dwutygodniowe (ot, jak turnus wczasów) wystawy 
poœwiêcone wybranym krajom czy regionom œwiata. Wœród 
naszych propozycji ksi¹¿kowych znajdziecie nie tylko 
przewodniki turystyczne oraz relacje z podró¿y, ale tak¿e 
biografie i reporta¿e dotycz¹ce ¿ycia w danym miejscu na 
œwiecie. I wreszcie - literaturê piêkn¹, która w sposób 
specjalny oddaje klimat, zabytki, charakter ludzi tam 
¿yj¹cych.

Kiedy piszê te s³owa na naszym stoliku goszcz¹ 
W³ochy. Jeœli jesteœcie ciekawi jakie jeszcze kraje chcemy 
Wam pokazaæ - wpadnijcie koniecznie do nas przynajmniej 
raz w czasie letnich miesiêcy. Mo¿e uda nam siê Was 
zaskoczyæ? My same mia³yœmy przy wybieraniu pañstw i 
lektur je opisuj¹cych niez³e wyzwanie, ale i zabawê. Akcja 
Literackie Podró¿e potrwa do wrzeœnia.
Drug¹ nasz¹ propozycj¹ wakacyjn¹ jest regalik z ksi¹¿kami 
idealnymi do czytania podczas letniego wypoczynku. 
Znajdziecie tam lektury, które bez wahania mo¿na wzi¹æ, by 
towarzyszy³y nam na urlopie niezale¿nie od tego, czy 

spêdzamy go w domu czy na wyjeŸdzie.
Przy okazji przypominamy, ¿e ci czytelnicy, którzy 

co roku maj¹ problem z dopiêciem walizki :) oraz byæ mo¿e 
tak¿e z wyborem tytu³u do wziêcia na wczasy, mog¹ 
skorzystaæ z darmowych kodów do platform Legimi oraz 
Empik Go, na których znajduj¹ siê tysi¹ce tytu³ów e-
booków. Korzystaj¹c z kodu mo¿na zabraæ na wakacje ca³¹ 
bibliotekê. Iloœæ kodów jest ograniczona, decyduje kolejnoœæ 
zg³oszeñ, a te mo¿na zrobiæ poprzez nasz¹ stronê 
www.biblioteka.siepraw.pl na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca. 
W aplikacji Empik Go dostêpne s¹ tak¿e liczne audiobooki. 
Uzupe³niaj¹ one nasz¹ doœæ skromn¹ jeszcze kolekcjê 
ksi¹¿ek mówionych w formacie MP3 dostêpnych do 
wypo¿yczenia. S³uchanie powieœci jest œwietnym sposobem 
na zabicie nudy podczas d³ugich podró¿y - zw³aszcza w 
towarzystwie dzieci.

Zapraszamy zatem do biblioteki oraz œledzenia nas 
w mediach spo³ecznoœciowych - na Facebooku i 
Instagramie.  

  /Hanna Pietrzak-Trzciñska/
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 smogu nie przywykliœmy myœleæ jako o œmieciu - Oraczej jako o brudnej mgle, zanieczyszczeniu, ale nie 
czymœ namacalnym (jak choæby niedopa³ek le¿¹cy na 
chodniku). W rzeczywistoœci smog - czyli brudne powietrze, 
powstaj¹ce w wyniku zawieszonych w nim szkodliwych 
cz¹stek (np. benzo(a)pirenu czy py³ów PM 2.5 i PM 10), jest 
odpadem. Owo brudne powietrze powstaje bowiem w 
wyniku naszej dzia³alnoœci, któr¹ niew¹tpliwie jest spalanie 
paliw kopalnych, czy to w kot³ach ogrzewaj¹cych nasze 
domy, czy w silnikach naszych pojazdów.  

Rozró¿niamy dwa rodzaje smogu: smog typu Los 
Angeles (spotykany w du¿ych miastach z wielkim ruchem 
pojazdów) oraz smog typu londyñskiego, którego nazwa 
nawi¹zuje do dymi¹cych kominów. Czêsto mówi siê te¿ o 
smogu wywo³anym tzw. nisk¹ emisj¹ - wytworzonym przez 
niskie kominy, a raczej przez spalanie wêgla/innego opa³u w 
kot³ach naszych domów. W³aœnie ten typ smogu jest 
najpowszechniejszy w Polsce; tak¿e i w Sieprawiu mamy z 
nim kontakt wszyscy, w najwiêkszym stê¿eniu podczas 
ka¿dego sezonu grzewczego. To, jak¹ jakoœæ ma danego dnia 
nasze powietrze, mo¿emy sprawdziæ po prostu spogl¹daj¹c 
przez okno: jeœli przejrzystoœæ jest dobra i nie widaæ snuj¹cej 
siê nad kominami szarej mg³y, zapewne smogu w danym 
dniu nie ma. W sposób bardziej naukowy i dok³adniejszy 
sprawdzimy jakoœæ powietrza poprzez odczyt czujnika 
znajduj¹cego siê na budynku sieprawskiego Domu Kultury. 
Mo¿emy to zrobiæ po prostu patrz¹c na kolor czujnika 
(zielony - powietrze jest dobre, pomarañczowy /czerwony 
/fioletowy - jest z³e lub fatalne) lub korzystaj¹c z aplikacji 
Airly, która poda nam dok³adne wskazania dla konkretnego 
czujnika i podpowie, czym danego dnia oddychamy. 

Problem ze smogiem to tak¿e problem zwi¹zany z 
dok³adnym okreœleniem iloœci kot³ów wymagaj¹cych 
wymiany. Jak dot¹d nie uda³o siê dok³adnie policzyæ, ile 
kot³ów w Polsce trzeba wymieniæ. Pewn¹ nadziejê na zmianê 
w tym obszarze daje powo³anie Centralnej Ewidencji 
Emisyjnoœci Budynków: do koñca czerwca 2022 roku ka¿dy 
w³aœciciel domu w Polsce musi z³o¿yæ deklaracjê dotycz¹c¹ 
sposobu ogrzewania swojej nieruchomoœci. Mo¿e wówczas 
uda siê dok³adnie nakreœliæ skalê problemu „kopciuchów” i  
zmotywowaæ licznych w³aœcicieli do konkretnych dzia³añ? 
Wed³ug danych naszej gminy pod koniec kwietnia w CEEB 
zosta³o zarejestrowanych 1155 deklaracji, co stanowi oko³o 
42% wszystkich budynków naszej gminy. Mam nadziejê, ¿e 
w chwili pisania tego artyku³u (czerwiec 2022) bêdziemy ju¿ 
na mecie jeœli chodzi o lokaln¹ ewidencjê kot³ów, i 
przynajmniej bêdzie ju¿ znana liczba kot³ów wymagaj¹cych 
wymiany. 

Brudne powietrze jest - niestety - powszechnie 
lekcewa¿onym cichym zabójc¹. Szacuje siê, ¿e w Polsce 

Œmieæ nasz powszedni - smog
smog jest przyczyn¹ przedwczesnej œmierci nawet 44-48 tys. 
osób rocznie (Ÿród³o: smoglab.pl). Szkodliwe cz¹stki, 
zawieszone w brudnym powietrzu, latami odk³adaj¹ siê w 
naszych organizmach - pocz¹tkowo mog¹ powodowaæ 
„tylko” ³agodne infekcje czy alergie, ale z czasem 
kumuluj¹ce siê trucizny wywo³uj¹ choroby uk³adu kr¹¿enia, 
oddechowego i nowotwory. Trujemy siebie nawzajem. Nie 
odbywa siê to w sposób widowiskowy i nag³y, lecz powolny i 
taki doœæ zwyczajny. Bo kto z nas nie zna zapachu 
„wêdzonki”, w któr¹ jesieni¹, zim¹ i wczesn¹ wiosn¹ 
zmienia siê nasze powietrze? Znamy chyba wszyscy, i przez 
lata przywykliœmy do takiego stanu rzeczy - dlatego walka ze 
smogiem jest tak trudna. 

Kolejna trudnoœæ w walce ze smogiem jest bardziej 
przyziemna, s¹ ni¹ po prostu pieni¹dze. Wprawdzie mamy 
rz¹dowe dotacje, dziêki którym w naszej gminie przed 1 
lipca 2021 kot³y wymieni³y 130 rodziny (Ÿród³o: dane 
Gminy Siepraw) i dziêki temu zrobi³y to taniej. Ale wiemy a¿ 
za dobrze, ¿e wymiana kot³a, ca³ej instalacji to koszt niema³y 
i czêsto wi¹¿¹cy siê z remontem w domu - a to nic 
przyjemnego, wiadomo.  Niemniej trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e 
wszystkich nas dotyczy tzw. ma³opolska ustawa antysmo-
gowa, w myœl której do koñca 2022 roku konieczna jest 
wymiana kot³ów na wêgiel lub drewno, które nie spe³niaj¹ 
¿adnych norm emisyjnych, a do koñca 2026 roku tak¿e 
kot³ów, które obecnie spe³niaj¹ podstawowe wymagania 
emisyjne (czyli posiadaj¹ klasê 3 lub 4 wed³ug normy PN-
EN 303-5:2012). Z kosztami i tak trzeba siê wiêc liczyæ - 
dlatego najlepiej zdecydowaæ siê na wymianê obecnego 
urz¹dzenia grzewczego jak najszybciej, dopóki jeszcze s¹ 
mo¿liwe dofinansowania i dotacje. 

W sytuacji wojny za nasz¹ wschodni¹ granic¹, 
szybuj¹cych cen paliw oraz problemów z otrzymaniem na 
czas gazowych przy³¹czy, o czym ostatnio by³o g³oœno - nie 
dziwi spadaj¹ce zainteresowanie wymian¹ „kopciuchów” na 
kot³y gazowe, id¹ce w parze ze wzrostem zainteresowania 
pompami ciep³a. Do programu „Czyste Powietrze” tylko w 
kwietniu br. z³o¿ono w ca³ym kraju ponad 13 tys. wniosków, 
i pompy ciep³a odpowiada³y za niemal 50% wszystkich tych 
podañ (Ÿród³o: smoglab.pl). Nic dziwnego, wszak pompa 
ciep³a to rozwi¹zanie bardzo nowoczesne i korzystne 
(niestety pocz¹tkowy koszt urz¹dzenia jest relatywnie 
wysoki), w dodatku - po³¹czenie pompy z instalacj¹ 
fotowoltaiczn¹ mo¿e w d³u¿szej perspektywie okazaæ siê 
ekonomicznym strza³em w dziesi¹tkê, jeœli chodzi o jak 
najni¿sze koszty ogrzewania domu i wody oraz korzystania z 
innych urz¹dzeñ elektrycznych. A jeœli dodamy do tego 
samochód z napêdem elektrycznym lub hybrydowym - mo¿e 
siê okazaæ, ¿e jesteœmy prawie samowystarczalni pod 
wzglêdem tak bardzo istotnych i generuj¹cych spore koszty 
obszarów naszego ¿ycia jak energia elektryczna, paliwo oraz 
ogrzewanie wody i domu. Na pewno takie rozwi¹zania nie s¹ 
opcj¹ dostêpn¹ i idealn¹ dla ka¿dego, ale czasy kryzysu 
klimatycznego, wojny oraz inflacji wymuszaj¹ na nas 
wszystkich rezygnacjê z wielu dotychczasowych zwyczajów 
i niestandardowy sposób myœlenia. A  jeœli w efekcie tych 
zmian wszyscy zyskamy zdrowsze powietrze i d³u¿sze ¿ycie 
w zdrowiu - to bêdzie to gigantyczny sukces i bezcenna 
nagroda. 

/Patrycja Langer/
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Szko³a uczy i nie tylko
Wyniki egzaminu ósmoklasistów w gminie Siepraw w roku szkolnym 

2021 - 2022
e wszystkich szko³ach w gminie egzamin zdawa³o 123 uczniów klas ósmych, a wyniki które uzyskali  przedstawiamy Ww poni¿szej tabeli.

Œrednia wyników egzaminu  uczniów koñcz¹cych 
szko³ê podstawow¹  w gminie Siepraw to: z jêzyka  
polskiego 66%  dobrych odpowiedzi, z matematyki œrednio 
70% dobrze rozwi¹zanych zadañ, z jêzyka angielskiego - 
77% dobrych odpowiedzi.

Dla porównania - aby radoœæ z osi¹gniêæ uczniów 
sieprawskich szkó³ by³a wiêksza zwróæmy uwagê, w skali  
powiatu myœlenickiego za rozwi¹zanie zadañ z jêzyka 
polskiego uczniowie uzyskali œrednio - 63% punktów, z 
matematyki - 65%,  z jêzyka angielskiego - 67%.
Œredni wynik uczniów w skali woj. ma³opolskiego : - jêzyk 
polski -  63,56% punktów, matematyka -  63,17% i jêzyk 

angielski -  69,18 % punktów za dobre odpowiedzi.
Mo¿emy tez odnieœæ wyniki ósmoklasistów z gminy 

do œredniej uzyskanej przez uczniów w skali ca³ego kraju, 
œrednia ogólnopolska z  jêzyka polskiego to  60% dobrze 
rozwi¹zanych zdañ, z matematyki - 57%, z jêzyka angiels-
kiego - 67%.

Gratulacje dla uczniów, gratulacje dla Nauczy-
cieli, bo to Oni w³o¿yli wiele pracy, a teraz kibicuj¹ by ich 
uczniowie dostali siê do wybranych szkó³. 

      /redakcja/

Z ¯YCIA SZKO£Y W SIEPRAWIU
Wycieczka klas siódmych do Warszawy

czniowie klas siódmych w dniach 18-20 maja wziêli Uudzia³ w wycieczce do Warszawy. Wyjazd ten by³ 
dofinansowany ze œrodków projektu „Poznaj Polskê”. 
Zwiedzanie stolicy zaczêliœmy od Pa³acu w Wilanowie, 
gdzie zobaczyliœmy zarówno wnêtrza  i ogrody tego 
piêknego miejsca, zwi¹zanego z   królem Janem III 
Sobieskim. Nastêpnie udaliœmy siê na Stadion Narodowy. 
Tam obejrzeliœmy trybuny i pos³uchaliœmy o ró¿nych 
imprezach, jakie tu siê odbywaj¹. Byliœmy te¿ w centrum 
prasowym, szatniach i strefie zawodniczej. Poznaliœmy 
ró¿ne ciekawostki zwi¹zane z przygotowaniami meczów 
Bia³o- Czerwonych na PGE Narodowym. Dzieñ 
zakoñczyliœmy ró¿nymi rozgrywkami sportowymi w 
naszym oœrodku oraz ogniskiem z pieczeniem kie³basek.

W drugim dniu naszego pobytu w stolicy 
zobaczyliœmy Zamek Królewski, Plac Zamkowy z Kolumn¹ 
Zygmunta III Wazy, Starówkê oraz Pomnik Ma³ego 
Powstañca. Kolejnym punktem naszej wycieczki by³a 
wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Tu uczniowie mogli 
poczuæ siê jak badacz i odkrywca. Samodzielnie 
wykonywali doœwiadczenia, znakomicie siê przy tym 
bawi¹c. W ostatnim dniu czeka³ nas spacer po £azienkach 
Królewskich, gdzie podziwialiœmy letni¹ rezydencjê i park 
ostatniego króla Polski Stanis³awa Augusta Poniatowskiego.  
Wycieczkê zakoñczyliœmy wizyt¹ w Muzeum Powstania 
Warszawskiego. To interaktywne muzeum, które upamiêtnia 

najwiêksz¹ akcjê zbrojn¹ podziemia w okupowanej przez 
Niemców Europie podczas II wojny œwiatowej. Zrobi³o ono 
du¿e wra¿enia na uczniach. Mogli oni poznaæ dzieje 63 dni 
walki, obejrzeæ pami¹tki powstañcze i pos³uchaæ opowieœci 
uczestników walk, a tak¿e zrozumieæ jak czuli przemiesz-
czaj¹cy  siê kana³ami ¿o³nierze i zobaczyæ z lotu ptaka 
zrównan¹ z ziemi¹ stolicê na filmie „Miasto ruin”. Do domu 
wróciliœmy pe³ni wra¿eñ i mi³ych wspomnieñ.

/Ma³gorzata Cholewa/
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Wycieczka klas ósmych do Warszawy - 
relacje uczniów

nia 1 czerwca 2022 roku klasy 8a i 8b wyjecha³y do DWarszawy na trzydniow¹ wycieczkê.  Podró¿ 
przebiega³a spokojnie. Minêliœmy Góry Œwiêtokrzyskie oraz 
zamek w Chêcinach. Nasz¹ przygodê z Warszaw¹ 
rozpoczêliœmy od zwiedzania  Stadionu Narodowego.  
Weszliœmy na trybuny i do szatni pi³karzy naszej 
reprezentacji. Mieliœmy równie¿ okazjê obejrzeæ jedyne w 
swoim rodzaju wydarzenie: rozwijanie murawy pi³karskiej. 
Po zg³êbieniu wszystkich tajników stadionu udaliœmy siê na 
taras widokowy z zapieraj¹cym dech w piersiach widokiem 
na ca³y stadion.

Nastêpnie zwiedziliœmy Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Dziêki interesuj¹cym eksponatom dowie-
dzieliœmy siê du¿o o najwiêkszym zrywie niepodleg³oœ-
ciowym na terenie naszego kraju podczas II wojny 
œwiatowej. Nastêpnie pojechaliœmy  do naszego oœrodka.  Po 
posi³ku wszyscy aktywnie spêdzaliœmy czas na  boisku 
sportowym. 

Nastêpnego ranka udaliœmy siê w kierunku stolicy, 
by  z sympatycznym przewodnikiem zwiedzaæ Stare Miasto 
oraz  Zamek Królewski. PóŸniej przejechaliœmy metrem  do 
Centrum Nauki Kopernik, gdzie przez ponad 2 godziny 
odkrywaliœmy ciekawe sekrety nauki. Dzieñ pe³en wra¿eñ 
zakoñczy³ siê wspólnym spotkaniem przy ognisku. 

Ostatni dzieñ zaczêliœmy od zwiedzania £azienek 
Królewskich. Podziwialiœmy  pomnik Chopina oraz Pa³ac na 
Wodzie. Na koniec udaliœmy siê do Wilanowa, aby zobaczyæ 
niezwyk³¹ rezydencjê Jana III Sobieskiego oraz spacerowaæ 
po piêknych ogrodach. 

Wycieczka by³a dla ka¿dego œwietn¹ zabaw¹ i 
okazj¹ do zwiedzenia stolicy naszego kraju. Ka¿dy z nas  z 
pewnoœci¹ na d³ugo j¹ zapamiêta.

                                                                                              
Wojciech Topa, klasa 8a

Pierwszego czerwca razem z moj¹ klas¹ i klas¹ 8a 
wybraliœmy siê na trzydniow¹ wycieczkê do Warszawy. Po 
zbiórce wsiedliœmy do autobusu i wyjechaliœmy do stolicy.
W pierwszym dniu odwiedziliœmy Stadion Narodowy i 
Muzeum Powstania Warszawskiego . Podczas wizyty w 
muzeum, którego ekspozycja ma charakter interaktywny,  
odczuwalny by³ brak przewodnika, którego, z powodu wielu 
grup zwiedzaj¹cych,  nie uda³o siê nam zarezerwowaæ. 
Muzeum jest bardzo du¿e, a my  u¿ywaliœmy aplikacji i 
chodziliœmy po muzeum sami, dlatego niektórzy nie 
wiedzieli, gdzie s¹ ró¿ne eksponaty i nie mieli szansy ich 
zobaczyæ. Myœlê, ¿e wielu z nas odwiedzi to miejsce jeszcze 
raz.

Po zakoñczeniu zwiedzania udaliœmy siê do 
miejscowoœci, gdzie znajdowa³o siê nasze miejsce 
noclegowe. Oœrodek i jego okolice bardzo mi siê spodoba³y, 
poniewa¿ by³ tam plac zabaw oraz boisko do siatkówki i pi³ki 
no¿nej. 

Nastêpnego dnia odwiedziliœmy Zamek Królewski. 
Jego wnêtrze zrobi³o na mnie du¿e  wra¿enie, szczególnie 
zapad³a mi w pamiêæ sala, w której mogliœmy zobaczyæ z 
bliska obrazy Jana Matejki, przedstawiaj¹ce wa¿ne 
wydarzenia z historii Polski. Moim ulubionym punktem tej 

wycieczki by³o Centrum Nauki Kopernik. W tym miejscu 
mogliœmy wykonywaæ ró¿ne eksperymenty i graæ w gry. 
Myœlê, ¿e wa¿ne jest to, aby zabawa  by³a nie tylko rozrywk¹, 
ale te¿ uczy³a.

Kolejnym odwiedzonym miejscem by³y £azienki 
Królewskie. Zosta³y one zaprojektowane w stylu 
angielskim. Zobaczyliœmy tam Pa³ac na Wodzie, przy 
którym wielu z nas zrobi³o sobie pami¹tkowe zdjêcia. 
Ostatnim punktem naszej wycieczki by³ pa³ac w Wilanowie,  
rezydencja króla Jana III Sobieskiego. Na pocz¹tku 
przeszliœmy przez ogród  za³o¿ony w stylu francuskim, który  
podoba³ mi siê mniej ni¿ £azienki Królewskie. Podczas 
zwiedzania wnêtrz pa³acowych pani przewodnik opowie-
dzia³a nam miêdzy innymi o znaczeniu fresków na plafonach 
znajduj¹cych siê na sufitach ró¿nych pomieszczeñ, co 
wyda³o mi siê najbardziej interesuj¹ce. 

Ca³¹ wycieczkê uwa¿am za naprawdê udan¹ i jest mi 
przykro, ¿e trwa³a tylko trzy dni. Chêtnie pojecha³abym na 
ni¹ jeszcze raz, poniewa¿ mi³o spêdzi³am na niej czas z 
kole¿ankami i kolegami z klasy, a niektóre odwiedzane 
miejsca warto zobaczyæ jeszcze raz.

Zuzanna Chmiel, klasa 8b

W dniach 1-3 czerwca uczniowie klas ósmych wziêli 
udzia³ w wycieczce do Warszawy, która zosta³a dofinanso-
wana w ramach projektu “Poznaj Polskê”. Celem wycieczki 
by³o poznanie zabytków i wyj¹tkowych miejsc naszej stolicy 
i zwi¹zanych z ni¹ historii. 

Zwiedzanie Warszawy rozpoczêliœmy od Stadionu 
Narodowego. Zobaczyliœmy ca³e boisko, które mogliœmy 
ogl¹daæ z ogromnych trybun. Dowiedzieliœmy siê przy tym 
wielu ciekawostek. Byliœmy te¿ w szatniach, gdzie 
znajdowa³y siê stroje pi³karzy oraz w pomieszczeniu, z 
którego zawodnicy wychodz¹ na murawê. Nastêpnie 
udaliœmy siê do Muzeum Powstania Warszawskiego, które 
ka¿dy z nas zwiedza³ osobno. Jest to muzeum, upamiêtnia-
j¹ce najwiêksze wyst¹pienie zbrojne podziemia przeciwko 
okupuj¹cym Warszawê wojskom niemieckim, zorganizo-
wane przez Armiê Krajow¹. Mogliœmy bardzo dok³adnie 
poznaæ historiê osób ¿yj¹cych w tamtym okresie oraz 
zobaczyæ pami¹tki powstañcze. By³o to dla nas wszystkich 
wyj¹tkowe prze¿ycie. Wieczorem wspólnie graliœmy w gry 
zespo³owe.

Nastêpnego dnia zwiedzaliœmy Starówkê w 
Warszawie. Zobaczyliœmy plac zamkowy z wielk¹ kolumn¹ 
Zygmunta III Wazy, kamienice dawnych mieszczan, Pomnik 
Ma³ego Powstañca. Dok³adnie zwiedziliœmy Zamek 
Królewski - rezydencjê królów . Mieliœmy okazjê zobaczyæ 
tak¿e zmianê warty przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza. 
PóŸniej udaliœmy siê do Centrum Nauki Kopernik. Po drodze 
widzieliœmy symbol naszej stolicy -  Warszawsk¹ Syrenkê, 
przy której zrobiliœmy wspólne zdjêcia. W Centrum Nauki 
Kopernik mogliœmy wykonywaæ doœwiadczenia, uczyæ 
poprzez zabawê i eksperymenty .Myœlê, ¿e by³o to jedno z 
ciekawszych miejsc, w którym œwietnie siê bawiliœmy.

Pod koniec tego dnia zrobiliœmy ognisko i znów 
razem spêdzaliœmy czas.

Ostatni dzieñ rozpoczêliœmy od zwiedzania 
£azienek Królewskich. By³o to piêkne i wyj¹tkowe miejsce, 
w którym spaceruj¹c i s³uchaj¹c przewodnika , 
podziwialiœmy letni¹ rezydencjê oraz park Stanis³awa 
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Augusta Poniatowskiego. Widzieliœmy tak¿e pomnik 
znanego pianisty Fryderyka Chopina oraz pomnik 
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Ostatnim punktem 
wycieczki by³a wizyta w pa³acu króla Jana III Sobieskiego w 
Wilanowie. Ogromne plafony w komnatach królewskich, 
z³ocenia, rzeŸby, marmurowe posadzki, piêkne malowid³a ze 
scenami o tematyce mitologicznej, cudowne francuskie 
ogrody oraz sam zewnêtrzny wygl¹d pa³acu bez w¹tpienia 
wywar³ na wszystkich ogromne wra¿enie.

Do domu wróciliœmy pe³ni wra¿eñ i niezapomnia-
nych chwil. Ka¿de miejsce mia³o swoj¹ inn¹ historiê i 
budzi³o w nas ró¿ne odczucia. Myœlê, ¿e ta wycieczka by³a 
jedn¹ z lepszych, w jakich braliœmy udzia³, a wspomnienia z 
niej na d³ugo pozostan¹ nam w pamiêci. 

Dominika Dobosz, klasa 8b

Od pierwszego do trzeciego czerwca wraz z moj¹ 
klas¹ przebywa³am na wycieczce szkolnej w Warszawie. 
Wycieczka ju¿ od samego pocz¹tku zapowiada³a siê bardzo 
obiecuj¹co. Oœrodek, w którym wypoczywaliœmy by³ blisko 
lasu, wiêc po wszystkich atrakcjach mo¿na by³o mi³o spêdziæ 
czas  na œwie¿ym powietrzu, zw³aszcza ¿e w pobli¿u 
budynku znajdowa³o siê boisko i plac zabaw z licznymi 
atrakcjami. Wnêtrze oœrodka by³o bardzo przytulne, zatem  
bardzo przyjemnie by³o tam wracaæ po mêcz¹cych dniach, 
pe³nych rozrywki. Z wielu atrakcji tej wycieczki, moj¹ 
ulubion¹ by³o zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik.  
Mogliœmy tu siê nauczyæ wielu ciekawych rzeczy, o których 
istnieniu nawet nie wiedzieliœmy! Moim ulubionym 
punktem zwiedzania by³a wystawa “Przysz³oœæ jest dziœ”. 
Na tej wystawie mo¿na by³o zagraæ w wiele ciekawych gier, 
które rozwija³y nasze logiczne myœlenie. Na przyk³ad w 
pewnej grze dwuosobowej, jedna osoba pyta³a drug¹ o ró¿ne 
rzeczy i musia³a stwierdziæ czy odpowiadaj¹cy mówi 
prawdê, a w tym samy czasie na ekranie osoby pytanej 
wyœwietla³ siê komunikat, czy mia³a k³amaæ czy nie. 
Wycieczka by³a bardzo udana, œwietnie siê na niej bawi³am i 
bez zastanowienia mog³abym siê na ni¹ wybraæ drugi raz. 

Natalia Salawa, klasa 8b

Wystawa plastyczna

 pocz¹tkiem czerwca w szkolnej przestrzeni pojawi³a siê Zwystawa prac plastycznych uczniów klas siódmych. 
Prace s¹ efektem projektu rzeŸbiarskiego i przedstawiaj¹ 
postaæ w ruchu. Kompozycje zosta³y wykonane z drutu i folii 

aluminiowej. Przedstawiaj¹ baletnice, sportowców itp. 
Obecna wystawa pokazuje talenty i du¿e umiejêtnoœci 
naszych uczniów. 

/Ma³gorzata Bzowska - nauczycielka plastyki/

Dzieñ postaci z bajek

zieciêcy œwiat po czêœci utkany jest z bajek i baœni. DMagia, tajemnica, humor i nauka ukryte w barwnych 
opowieœciach fascynuj¹ od stuleci i ma³ych, i du¿ych. 
Zg³êbiaj¹c tê skarbnicê m¹droœci, czerpiemy z niej stale. 
Bajkowy œwiat bowiem nie przemija i chêtnie do niego 
wracamy.

Bajki i baœnie wywieraj¹ fantastyczny wp³yw nie 
tylko na wyobraŸniê m³odego cz³owieka, jego ciekawoœæ 
poznawcz¹, ale równie¿ na wra¿liwoœæ emocjonaln¹, chêæ 
pokonywania w³asnych s³aboœci, kszta³tuj¹ prawid³owe 
postawy spo³eczne, ucz¹ wartoœci moralnych i estetycznych, 
buduj¹ poczucie w³asnej wartoœci. Jednym s³owem - 
wzbogacaj¹ osobowoœæ i charakter. Moc baœni jest tak silna, 
¿e nawet my, doroœli, pamiêtamy je do dziœ. Prawie ka¿dy z 
nas, gdyby siêgn¹³ pamiêci¹ do dzieciñstwa, uto¿samia³ siê 
ze swoim bajkowym bohaterem. Dla nas, bajki s¹ te¿ 
swoistym ³¹cznikiem pomiêdzy pokoleniami. Bajka 
zacieœnia wiêzi rodzinne.

23 maja w naszej szkole obchodziliœmy  Dzieñ 
Postaci z Bajek,  uczniowie przebrali siê za swoich 
ulubionych, bajkowych bohaterów. Na starszych uczniów 
czeka³a niespodzianka, poniewa¿ ka¿dy uczeñ, który 
przebra³ siê za postaæ z bajki, nie by³ tego dnia pytany. 
Ponadto wszyscy uczniowie ogl¹dali przedstawienie pt; 
,,Znane bajki  dla dzieci". Odby³ siê te¿ konkurs plastyczny 
pt.,,Ulubiona postaæ z bajki". Wszystkie przedszkolaczki 
dosta³y upominki, dyplomy i odznaki.

Wa¿nym punktem programu by³o wspólne czytanie 
pod has³em „M³odsi s³uchaj¹, jak starsi czytaj¹”. Uczniowie 
samorz¹du szkolnego  na lekcji pierwszej czytali ulubione 
bajki, wybrane przez dzieci kl ; 0 - 3. Mi³ym akcentem by³o 
czytanie bajki pierwszoklasistom  przez uczennicê kl.O b 
Milenê Matoga.

/Krzysztof Kowalczyk/
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Mecz siatkówki nauczyciele kontra 
uczniowie

ardzo cieszymy siê, ¿e po dwóch latach pandemii Bmogliœmy powróciæ do tradycyjnego ju¿ w naszej 
szkole meczu siatkówki: nauczyciele - uczniowie.  Jak za 
ka¿dym razem mecz ten przyniós³ wszystkim du¿o uœmiechu 
i emocji. Po dwóch setach rozegranych z przedstawicielami 
uczniów klas siódmych i ósmych, mecz zakoñczy³ siê 
remisem. Mamy nadziejê, ¿e przed nami jeszcze wiele takich 
wydarzeñ.

/Barbara Matoga/

Inscenizacja „Dziadów”

„Ciemno wszêdzie, g³ucho wszêdzie ... ” - inscenizacja II 
czêœci „Dziadów” Adama Mickiewicza

         16.05.2022r. uczniowie klas siódmych i ósmych mieli 
okazjê zobaczyæ inscenizacjê  
II czêœci „Dziadów” Adama Mickiewicza przygotowan¹  w 
ramach lekcji jêzyka polskiego  przez uczniów klasy 7a. 
Dramat Mickiewicza jest lektur¹ szkoln¹, dlatego obejrzenie 
spektaklu by³o dla uczniów doskona³¹ form¹ utrwalenia jego 
treœci. Uczniowie klasy 7a dobrze opanowali tekst, sami 
przygotowali wystrój sali, rekwizyty i kostiumy. W rolê 
prowadz¹cego obrzêd Guœlarza wcieli³ siê Tobiasz Talaga, 
ducha Józia zagra³ Oskar Wilk, Z³ym Panem  - Widmem 
zosta³  Oskar Stawowy , któremu towarzyszy³ Kruk - Tomasz 
Hy¿y i Sowa - Maria Kubicka. W œliczn¹ pasterkê, Zosiê, 
wcieli³a siê £ucja Bujas.   Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ w 
przygotowanie  spektaklu w³¹czy³a siê ca³a klasa 7a. 
         Inscenizacja spodoba³a siê publicznoœci, która 
obejrza³a j¹ w wielkim skupieniu i nagrodzi³a wykonawców 
brawami. 

/Urszula Motyka - re¿yser przedstawienia/

Sieprawiu i Zakliczynie. Konkurs sk³ada³ siê z VIII kategorii 
zadañ. Uczniowie miêdzy innymi odpowiadali na pytania 
dotycz¹ce historii i wspó³czesnoœci krajów UE, musieli 
wykazaæ siê znajomoœci¹ stolic poszczególnych krajów, 
mieli do u³o¿enia puzzle z flagami, po konturach 
rozpoznawali jaki to unijny kraj, rozwi¹zywali rebusy oraz 
krzy¿ówkê. Po ponad godzinnych zmaganiach jury z³o¿one z 
nauczycielek historii: p. Beaty Ochel, p. Moniki Kupczak-
Topy oraz p. Agnieszki Czerneckiej podliczy³o punkty i 
og³osi³o wyniki. Miejsce III zajê³a dru¿yna ze Szko³y 
Podstawowej w £yczance, miejsce II dru¿yna ze Szko³y 
Podstawowej w Zakliczynie, a miejsce pierwsze dru¿yna ze 
Szko³y Podstawowej w Sieprawiu. Wszystkim uczniom 
gratulujê ogromnej wiedzy. Mam nadziejê, ¿e konkurs by³ 
dla nich okazj¹ do dobrej wspólnej zabawy.

/Agnieszka Czernecka - organizator konkursu/

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

o dwuletniej przerwie zwi¹zanej z pandemi¹ w naszej Pszkole zosta³ zorganizowany siódmy ju¿ gminny 
konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Bra³y w nim 
udzia³ 3 piêcioosobowe dru¿yny ze szkó³ w £yczance, 

100 - lecie œmierci b³. Anieli Salawy

ak wszyscy wiemy, w tym roku obchodzimy setn¹ Jrocznicê œmierci  naszej rodaczki b³. Anieli Salawy. (12 
marca 1922 r.) Bardzo wa¿n¹ form¹ krzewienia kultu s¹  
konkursy organizowane dla dzieci i m³odzie¿y, gdy¿ 
pozwalaj¹   uczestnikom  zapoznaæ siê  z ¿yciem b³. Anieli 
Salawy i jej drog¹ do œwiêtoœci.

W ramach obchodów tej rocznicy nasza  szko³a 
zorganizowa³a  gminny konkurs  plastyczny pt; ,, B³. Aniela 
Salawa w oczach dziecka"  i  ,, Dwie drogi".  Na konkurs 
wp³ynê³o 60 prac - bardzo ciekawych i oryginalnych.  
Zwyciêzcami konkursu  ,,B³. Aniela Salawa w oczach 
dziecka"  w klasach 1- 3 zostali:
1 miejsce-  Jeremiasz Domaga³a: Sp. £yczanka
2 miejsce- Bart³omiej Kaczmarek : Sp. Siepraw
3 miejsce -  Mateusz Grabowiecki : Sp Siepraw
Wyró¿nienie Zuzanna Wawrzynek Sp. Siepraw

W klasach 4 - 8
1 miejsce - Monika Kiszka : Sp Siepraw
2 miejsce - Emilia Kusek : Sp Siepraw
3 miejsce - Julia Tomanik ; Sp Zakliczyn

W konkursie  ,, Dwie drogi"

1 miejsce Alicja Suder :Sp. Siepraw
2 miejsce  Patrycja Palkiewicz ; Sp. £yczanka
3 miejsce- Oliwier Kaczmarek ;Sp . Siepraw
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 Uroczyste rozdanie nagród odby³o siê w dzieñ dziecka 1 
czerwca br. Nagrody wrêczali zwyciêzcom ks. Proboszcz : 
Pawe³ Ziêba i Pan wójt : Tadeusz Pitala.
Po rozdaniu nagród wszyscy nagrodzeni i uczniowie naszej 
szko³y mogli ogl¹daæ wystawê  wszystkich prac 
plastycznych. Uczniowie naszej szko³y mogli zapoznaæ siê 
równie¿ z ¿yciem Anieli  ogl¹daj¹c przedstawienie pt; ,, 
Anielo Salawo siostro nasza droga"  w wykonaniu uczniów 
klasy 5b pod kierownictwem p. katechety K. Kowalczyka. 
Przedstawienie bardzo podoba³o siê zarówno uczniom jak i 
nauczycielom.

Odby³a siê te¿ gra terenowa dla klas 4 - 7: ¿ycie b³. 
Anieli Salawy drog¹ do œwiêtoœci. Zamiarem konkursu by³o 
wyjœcie z ciekaw¹ propozycj¹ spêdzenia czasu w miejscu 
zwi¹zanym z b³. Aniel¹ Salaw¹. G³ównym celem konkursu 
by³o przybli¿enie uczniom postaci  b³. Anieli Salawy  w 
sposób wolny od szkolnej, codziennej monotonii oraz 
zaanga¿owanie uczestników w edukacyjny spacer po 
Sieprawiu, w trakcie którego odwiedzali  miejsca zwi¹zane z 
postaci¹ Anieli Salawy oraz  zdobywali wiedzê dotycz¹c¹ jej 
¿ycia i dzia³alnoœci. Mamy nadziejê i¿ konkurs ten, zachêci 
ich do dalszego, samodzielnego korzystania ze spuœcizny 
jak¹ pozostawi³a po sobie nasza  rodaczka. Uczniowie mieli 
do przebycia trasê licz¹c¹ oko³o 4 km. Po drodze 
zatrzymywali siê  w 10 punktach ; szko³a, oœrodek zdrowia, 
kaplica Czerwieniów, stra¿nica , Ÿróde³ko, dom Anieli 
Salawy, Koœció³ek œw. Marcina, cmentarz na Kopani,  
koœció³ œw. Micha³a Archanio³a, Sanktuarium i rozwi¹zywali 
zadania dotycz¹ce ¿ycia Anieli Salawy m.in: rebusy, 
kalambury, mieli przenieœæ wodê do wiadra z zamkniêtymi 
oczyma, nakarmiæ kolegê jogurtem, a  w sanktuarium z 
p³atków ró¿ u³o¿yæ piêkne serce.  Mimo zmêczenia  prawie  
wszystkim uda³o siê grê ukoñczyæ. Zwyciê¿y³a kl. VII b,   2 
miejsc kl. VII a,  3 miejsce V b . Jedno jest pewne: dzieci  z  
Sieprawia poznaj¹ b³. Anielê Salawê. Poznanie zaœ jej jest 
podwalin¹ czci i dalszego rozwoju  kultu.

Obecnie wystawa prac plastycznych poœwiêconych 
b³. Anieli Salawie zosta³a przeniesiona do starego koœcio³a w 
Sieprawiu i bêdzie j¹ mo¿na tam ogl¹daæ do 16 wrzeœnia 
2022r.

/Katecheta: Krzysztof Kowalczyk/    
         

Dzieci z Ukrainy - nowi uczniowie naszej 
szko³y

„Solidarni z Ukrain¹” to dziœ has³o, które w 
naszym kraju przek³ada siê na ró¿ne formy pomocy 
uchodŸcom z kraju ogarniêtego wojn¹. W szkole i 
przedszkolu przyjmujemy dzieci, które na terenie naszej 
Gminy znalaz³y schronienie. Od 21 marca 2022 r. do klas 
szkolnych i grup przedszkolnych w Zespole Placówek 
Oœwiatowych w Sieprawiu do³¹czy³o 33 dzieci w wieku od 3 
do 15 lat. Wœród naszych nowych uczniów znalaz³o siê 5 
przedszkolaków, 6 dzieci, które do³¹czy³y do zerówek, 7 
dzieci w klasach 1-3 i 15 uczniów w klasach 4-8.

Uczniowie z Ukrainy uczestnicz¹ w lekcjach i 
zajêciach przedszkolnych razem z naszymi dzieæmi. 
Dodatkowo ucz¹ siê jêzyka polskiego na odrêbnych 
zajêciach - najpierw by³y to 2 godziny tygodniowo, a od 4 
maja jest to 6 godzin w tygodniu. Dzieci bior¹ normalny 
udzia³ w ¿yciu szko³y - je¿d¿¹ na wycieczki, uczestnicz¹ w 
szkolnych uroczystoœciach i œwiêtach i s¹ naprawdê otoczeni 
serdeczn¹ opiek¹  przez swoich polskich rówieœników oraz 
naszych nauczycieli.  Dwoje uczniów z klas ósmych 
przyst¹pi³o do polskiego egzaminu ósmoklasisty, a w ich 
zadaniach egzaminacyjnych polecenia przet³umaczono na 
jêzyk ukraiñski.

Wraz z up³ywem czasu i zmian¹ sytuacji rodzinnej  
czêœæ dzieci z Ukrainy wróci³a z opiekunami do swojej 
ojczyzny lub zmieni³a miejsce zamieszkania w Polsce. 
Ostatecznie w szkole sklasyfikujemy na koniec roku i 
wystawimy œwiadectwa ukoñczenia klasy 13 uczniom z 
Ukrainy, a 6 dzieci u nas dokoñczy tegoroczn¹ edukacjê 
przedszkoln¹.

Dziœ nie wiemy, jak bêdzie wygl¹daæ sytuacja po 
wakacjach. Wiemy, ¿e jeœli bêdzie taka potrzeba, bêdziemy 
pomagaæ z takim samym sercem i zaanga¿owaniem jak 
obecnie.

/El¿bieta Leœniak/

Sukcesy uczniów z Sieprawia

Diecezjalny konkurs plastyczny

19 marca br. og³oszono wyniki konkursu plastycznego : ,„Dzie³o 
to z Boga jest i dla Boga” b³. matka El¿bieta Ró¿a Czacka, którego 
organizatorem by³  Wydzia³ Katechetyczny Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie. 

Ka¿dy uczestnik konkursu wykona³  jedn¹ pracê w 
formacie nie mniejszym ni¿ A3, stosuj¹c wybrane przez siebie 
techniki plastyczne.  Konkurs ten odbywa³ siê w trzech etapach: 
szkolnym, rejonowym i diecezjalnym. Mi³o nam  poinformowaæ, 
¿e Monika Kiszka z kl. 6 zajê³a I miejsce, a Wiktoria Szczepanek z 
kl. 5 b 3 miejsce  owego konkursu plastycznego.  Nale¿y nadmieniæ 
i¿ tytu³ laureata otrzymuje tylko 5 osób z ca³ej diecezji.  Monika   w 
swojej pracy przedstawi³a ¿ycie i nauczanie b³ogos³awionej  w 
bardzo ciekawy i oryginalny sposób- co mo¿na zobaczyæ na 
zdjêciu. Wrêczenie nagród odby³o siê 10 czerwca  br. w Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie.
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Gratuluj¹c laureatom, Ma³opolska Kurator Oœwiaty 
zwróci³a uwagê na trud, jaki uczniowie w³o¿yli w 
poszerzanie wiedzy o czymœ, „co jest wa¿ne, co nas 
kszta³tuje ku dobru”. Abp Marek Jêdraszewski us³yszaw-
szy od  dzieci, ¿e czekaj¹ na wakacje, zaznaczy³, ¿e aby by³y 
„fajne” i „bezpieczne”, powinny byæ z Panem Bogiem i 
dobrymi ludŸmi. Na wakacje „wspania³e i piêkne, ze 
s³oñcem i uœmiechami na twarzy” metropolita krakowski 
wszystkim pob³ogos³awi³. 

Odbieraj¹c nagrody Monika mówi³a: ,, Du¿o czasu 
zaj¹³ mi pomys³ i wykonanie projektu. Pracê wykona³am 
kredkami i przyozdobi³am filcem oraz koronk¹. Ogromna 
radoœæ sprawi³a mi wygrana." Gratulujemy Monice  i 
Wiktorii ¿yczymy dalszych sukcesów w konkursach 
plastycznych. 

Konkurs wiedzy:  „przez Maryjê - Bogu 
samemu: b³. kard. Stefan Wyszyñski”

dla uczniów klas V-VIII szkó³ 
podstawowych

rganizatorem Konkursu  dla uczniów klas V-VIII Szkó³ OPodstawowych jest Wydzia³ Katechetyczny Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie.  Patronat nad Konkursem 
sprawuj¹: Ksi¹dz Arcybiskup Marek Jêdraszewski - 
Metropolita Krakowski, Wydzia³ Katechetyczny Archidie-
cezji Krakowie, o Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w 
Krakowie - £agiewnikach. oraz Kuratorium w Krakowie.  

Konkurs odby³ siê w  dwóch etapach : szkolnym i 
wojewódzkim. W etapie wojewódzkim  do którego dotar³o 
tylko  35  osób z ca³ego województwa,  z naszej szko³y 
wziê³o udzia³ 4 uczniów: Maria  Kubicka, Bartosz Grochal, 
Gabriela Leœniak i Sebastian Gorczyca.  Nasi uczniowie 
wypadli w nim wspaniale:  5 miejsce zajê³a Maria Kubicka, a 
7 Bartosz Grochal.  Sukces uczniów bardzo cieszy, gdy¿ 
ogrom materia³u  z jakim  musieli siê zmierzyæ by³ bardzo, 
bardzo obszerny. Zestaw zadañ konkursowych na etapie 
wojewódzkim  sk³ada³ siê z pytañ zamkniêtych jednokrot-
nego wyboru oraz pytañ otwartych. W zestawie zadañ 
pojawi³y  siê tak¿e zdjêcia, mapy, grafiki oraz wypowiedzi 
kard. Wyszyñskiego.  Gratulujemy uczniom i cieszymy siê, 
chêtnie bior¹ udzia³ w konkursach z du¿ymi  sukcesami. 
Poni¿ej uczestnicy etapu fina³owego .

Ma³opolski Konkurs Biblijny

egoroczny Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobr¹ TNowin¹ przez ¿ycie” - Ewangelia œw. Marka, by³ bardzo 
specyficzny i trudny. Z wielk¹ radoœci¹ informujemy, ¿e 
Tytu³ finalisty tego konkursu zdoby³o a¿ 5 - cioro uczniów 
naszej szko³y:  Monika Kiszka, Gabriela £eœniak, Sebastian 
Gorczyca, Oliwia Dobosz i £ucja Bujas . Konkurs sk³ada³ siê 
z trzech etapów: szkolnego - 4.973 uczestników, rejonowego 
- 2869 osób i  fina³owego z 220 osobami. Jak widaæ nie by³o 
³atwo dostaæ siê do etapu fina³owego. Przygotowuj¹c siê do 
niego pod kierunkiem katechety Krzysztofa Kowalczyka 
musieli  przeczytaæ nie tylko Ewangelie, ale równie¿ lektury 
z których znajomoœci  zdaj¹ na egzaminach studenci teologii 
. Bardzo dziêkujemy   podjêty trud poznawania Ewangelii 
Œwiêtego Marka i ogromn¹ pracê, któr¹ wykonali, ucz¹c siê 
równie¿ zdalnie.

Biblia i Przypowieœci Biblijne.
Ogólnopolski Konkurs: ,, Biblia i 

Przypowieœci Biblijne ”

iblia wp³ynê³a na ukszta³towanie siê cywilizacji oraz Bkultury, jej rola przesta³a ograniczaæ siê tylko do funkcji 
religijnej. Treœci przekazywane przez Bibliê mo¿na odnaleŸæ 
w programach politycznych, kulturze, filozofii, literaturze, 
poezji, w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, ale przede wszystkim zaœ 
wp³ynê³a na ukszta³towanie systemu wartoœci.

W dniu 30.11.2022 r .odby³ siê ogólnopolski 
konkurs : ,,Biblia i Przypowieœci Biblijne”. Nasz¹ szkolê w 
konkursie reprezentowa³o na poziomie 1 klasy I- III - 11 
uczniów, na poziomie 2 klasy IV - VI - 10 uczniów i  8 z kl. 
VII na poziomie III,  którzy przez kilka tygodni 
przygotowywali siê do konkursu czytaj¹c i analizuj¹c Pismo 
Œwiête. Przystêpuj¹c do rywalizacji uczniowie musieli 
wykazaæ siê wiedz¹ ponadprogramow¹ o znajomoœci 
zapisów  Biblii, zawartych w niej wydarzeñ oraz 
umiejêtnoœci¹ interpretacji tekstów. W konkursie wziê³o 
udzia³  4458 uczniów na poziomie 1,  7498 uczestników na 
poziomie 2 i 6578 na poziomie 3 z ca³ej Polski.

Trudnoœæ konkursu polega na tym, ¿e jest to test 
wielokrotnego wyboru, a za nieprawid³ow¹ odpowiedŸ 
uczeñ otrzymuje punkty karne. Uczniowie naszej szko³y 
wykazali siê potê¿n¹ znajomoœci¹ Biblii i zajêli fantastyczne 
miejsca. Dla najlepszych przewidziano dyplomy 
grawerowane oraz atrakcyjne nagrody ksi¹¿kowe. 
Wyniki Konkursu: 
Poziom I   
I miejsce w Polsce :  Martyna Salawa z kl. III b ,  Amelia 
Kisielak i Stasiu Topa z kl. III  c
II  miejsce w Polsce  : Julia Borowiec z kl. III b
III  miejsce w Polsce :  Piotr Leœniak  z kl. III b
Poziom II
II miejsce w Polsce: Hanna Bobek z kl.  V a , Monika Kiszka i 
Zofia Szlósarczyk  z kl. VI
Poziom III 
I miejsce w Polsce : Sebastian Gorczyca z kl. VII b
II miejsce w Polsce :  Gabriela Leœniak  z kl.  VII b i 
Agnieszka Salawa z kl VII c

Bardzo cieszy, ¿e nasi  najm³odsi uczniowie, którzy po raz  
pierwszy  startowali w konkursie osi¹gaj¹ tak wspania³e 
wyniki. Zwyciêzcom z serca GRATULUJEMY! Zachêcam 
do czytania Biblii, byœmy mogli za Romanem Brandstae-
tterem powtarzaæ: „Biblio, ojczyzno moja, Biblio, moja 
ziemio polska…” i w nastêpnym roku równie owocnie wzi¹æ 
udzia³ w tym konkursie.
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Ogólnopolski konkurs wiedzy o Janie 
Pawle  II

czniowie naszej szko³y po raz siódmy  wziêli udzia³ w Ukonkursie ogólnopolskim wiedzy o  œw.  Janie Pawle II, 
organizowanym przez firmê Olimpus. Celem konkursu by³o 
poznanie ¿ycia i dzie³a jednego z najwiêkszych Polaków.  
Dzieci mog³y te¿ lepiej zrozumieæ znaczenie pojêæ 
zwi¹zanych z tematyk¹ papiesk¹. Konkurs mia³ zakres 
ogólnopolski i prawo do udzia³u w nim mieli uczniowie z 
klas IV -VIII. Wziê³o w nim udzia³ 20 uczniów 
przygotowanych przez katechetê- Krzysztofa Kowalczyka. 
Konkurs odby³ siê równolegle we wszystkich szko³ach w 
dniu 30. 04. 2022 r.

 Konkurs polega³ na pisemnym udzieleniu 
odpowiedzi na 30 pytañ testowych, na co przeznaczone by³o 

45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Do ka¿dego 
pytania w teœcie podane by³y 4 odpowiedzi. Ka¿de pytanie 
mia³o co najmniej jedn¹ poprawn¹ odpowiedŸ.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e nasi uczniowie 
osi¹gnêli rewelacyjne wyniki. Na 7,5 tysi¹ca wszystkich 
uczestników 1 miejsce w Polsce zdoby³y: Kornelia Salawa z 
klasy 4a i Natalia S³abosz z kl 5b,  2 miejsce  w kraju zdobyli: 
Adam Œlusarczyk z kl 4a, Gabriela Leœniak z kl 7 b, Zofia 
Szlósarczyk z kl 6 i Agnieszka Salawa z kl 7c, 3 miejsce w 
kraju zdoby³a: Monika Kiszka z kl 6, a czwarte Hania Bobek 
z kl 5a. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. 

/Krzysztof  Kowalczyk/

Z ¿ycia szko³y w £yczance 
„Baza dydaktyczna szko³y”

Cz³owiek odbiera œwiat przez zmys³y - nie jest to dla 
nas tajemnic¹. Codziennie spogl¹damy na œwiat za pomoc¹ 
oczu, kosztujemy go zmys³em smaku, odczuwamy 
najró¿niejsze zapachy przy pomocy wêchu, poruszamy siê 
zachowuj¹c równowagê, ws³uchujemy siê w najró¿niejsze 
dŸwiêki. W naszej szkole staramy siê ka¿dego dnia 
umo¿liwiæ uczniom wielozmys³owe poznawanie œwiata. 
Dbamy aby ka¿de dziecko mia³o mo¿liwoœæ rozwoju, 
wyrównywania szans oraz nauki w przyjaznej atmosferze 
oraz mi³ym otoczeniu. Uczniowie oraz dzieci z przedszkola 
mog¹ korzystaæ z pomocy wielu specjalistów w doskonale 
wyposa¿onych salach. Nowoczesny gabinet logopedyczny, 
kolorowy, ale stonowany, wyposa¿ony w gry i pomoce 
dydaktyczne atrakcyjne dla dzieci, sprzyja nauce oraz 
doskonaleniu zaburzonych funkcji. Stworzyliœmy równie¿ 
salê do zajêæ rewalidacyjnych z funkcj¹ sali doœwiadczania 

œwiata. To specjalnie wyodrêbnione pomieszczenie, 
wyposa¿one w urz¹dzenia stymuluj¹ce rozwój zmys³ów. W 
bezpiecznym i komfortowym otoczeniu za poœrednictwem 
efektów œwietlnych i specjalnych urz¹dzeñ pobudzane s¹ 
podstawowe zmys³y cz³owieka. Pobyt w sali wzbogaca 
dotychczasowe doœwiadczenia przez dostarczanie ró¿nego 
rodzaju bodŸców, które s¹ przez dzieci poznawane, badane i 
kontrolowane za pomoc¹ wszystkich zmys³ów. W 
przyjemnej atmosferze pe³nej akceptacji i relaksu dzieci 
same wybieraj¹ bodŸce, których w danej chwili potrzebuj¹. 

Sala ta doskonale sprawdza siê podczas zajêæ 
rewalidacji, jako wsparcie terapii logopedycznej, a tak¿e 
jako miejsce odpoczynku i  wyciszenia dla uczniów, którzy 
tego potrzebuj¹. Mamy nadziejê, ¿e nowe miejsca do pracy, 
nauki i terapii pomog¹ naszym uczniom odnieœ sukces i 
osi¹gn¹æ zamierzone przez specjalistów rezultaty.

/Anna Smyczek/
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„Najlepsi z najlepszych”

23 oraz 30 maja w Szkole Podstawowej w £yczance 
odby³ siê Gminny Konkurs Ortograficzny. Do wyj¹tkowo 
trudnych zmagañ przyst¹pi³o 24 uczniów z klas II-III oraz 43 
z klas IV-VIII. Wszyscy uczestnicy musieli zmierzyæ siê z 
naje¿onymi ortograficznymi pu³apkami dyktandami oraz 
dodatkowymi arcytrudnymi s³owami. Uczniowie z 
wszystkich szkó³ w naszej gminie poradzili sobie z nimi 
znakomicie, a jury wy³oni³o Mistrzów Ortografii 2022 oraz 
laureatów, którymi zostali nastêpuj¹cy uczniowie:
Klasa II 
I miejsce: Miko³aj W³odarczyk - SP Czechówka
II miejsce: Maja Kiszka - SP Czechówka
III miejsce: Gabriela Baran - SP Czechówka
Klasa III 
I miejsce: Karolina Brózda - SP £yczanka
II miejsce: Eryk Turcza - SP Zakliczyn
III miejsce: Gabriel Suder - SP Czechówka
Klasa IV 
I miejsce: Dawid Dudek - SP Siepraw
II miejsce: Kamil £apa - SP Siepraw
III miejsce: Szymon Rybka - SP Czechówka
Klasa V 
I miejsce: Natalia S³abosz - SP Siepraw
II miejsce: Julian Siatka - SP £yczanka
III miejsce: Hubert Kaczmarczyk - SP Czechówka
Klasa VI 
I miejsce: Katarzyna So³tys - SP Siepraw
II miejsce: Martyna Stagraczyñska - SP Czechówka
III miejsce: Milena Kominiak - SP Zakliczyn
Klasa VII 
I miejsce: Adam Suder - SP Zakliczyn
II miejsce: Bruno Wyka - SP Siepraw
III miejsce: Izabela Suwaj - SP Siepraw
Klasa VIII 
I miejsce: Wojciech Topa - SP Siepraw
II miejsce: Emilia Michalik - SP Siepraw
III miejsce:  Paulina Guba³a - SP £yczanka

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy 
dalszych sukcesów!

/Iwona Suder/

Miêdzynarodowy Projekt Edukacyjny 
- Czytam z klas¹ - III edycja

egoroczna edycja projektu edukacyjnego, do którego Tprzyst¹pili uczniowie klasy pierwszej ze Szko³y 
Podstawowej w £yczance mia³a zasiêg miêdzynarodowy. 
Poprzez czytanie lektur dzieci zg³êbia³y wiedzê na temat 
cech i kompetencji osób wykonuj¹cych ró¿ne zawody. W 
roku szkolnym 2021/2022 odwiedziliœmy Miasta Zawodów i 
poznaliœmy ró¿norodne profesje. W projekcie pojawi³y siê 
trzy modu³y, a w ka¿dym z nich ciekawe  lektury do wyboru. 
Udzia³ w projekcie by³ wspania³¹ okazj¹ do rozwijania 
kompetencji kluczowych u uczniów. Poprzez naukê i zabawê 
rozbudzano u uczniów ciekawoœæ literack¹, rozwijano 
aktywnoœæ czytelnicz¹, doskonalono czytanie ze 
zrozumieniem. M³odzi Czytelnicy odkrywali siebie i swoje 
zainteresowania. Integrowano nie tylko zespó³ klasowy, ale 

tak¿e wspó³pracowano ze szko³ami  z terenu ca³ego kraju 
oraz zagranicznymi szko³ami polonijnymi.
Na zakoñczenie projektu ka¿dy uczestnik otrzyma³ dyplom 
oraz certyfikat.

Niby nie Tatry, a jednak du¿e wyzwanie 
czyli Dzieñ Dziecka klas 4-8 w £yczance

1 czerwca w naszej szkole odby³y siê dla klas 
starszych podchody w pobliskim ³yczañskim lesie. Klasy 
wraz z wychowawcami wychodzi³y ze szko³y co 15 minut. 
Uczniowie musieli wykazaæ siê spostrzegawczoœci¹, 
poniewa¿ trasê wyznacza³y strza³ki i sznurek na konarach 
drzew. Nale¿a³o znaleŸæ i wykonaæ 11 zadañ. Na koñcu trasy 
m³odzie¿ schodzi³a  ze stromego zbocza wykorzystuj¹c linê. 
£atwo nie by³o, a niektórzy byli zdziwieni, ¿e nasz las ma tak 
strome podejœcia. Po powrocie do szko³y na uczniów czeka³a 
kie³baska z grilla przygotowana przez Radê Rodziców, wata 
cukrowa, lody i popcorn. Ostatnim punktem programu by³ 
Dzieñ Idola. Chêtne osoby przebra³y siê za  d³ugo zostanie 
pamiêci.

/Renata Bujas/

Dzieñ Mamy i Taty

23 maja w Przedszkolu w £yczance w grupie 
Pszczó³ek odby³a siê wspania³a uroczystoœæ Dnia Mamy i 
Taty. Po trudnym okresie wywo³anym epidemi¹ mogliœmy 
siê tym razem spotkaæ w gronie rodziców i dzieci, i wspólnie 
œwiêtowaæ. 
 Nauczyciele wraz z przedszkolakami  przygotowali 
program  artystyczny, który zaprezentowali mamusiom i 
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tatusiom. Dzieci na ten czas zamieni³y siê w ma³ych piratów i 
piratki. Wykona³y trzy tañce, w tym jeden do melodii 
„Piratów z Karaibów”. Oczywiœcie oprócz tañca mo¿na by³o 
podziwiaæ wystêpy dzieci z wierszami pe³nymi ciep³ych 
s³ów. Na twarzach rodziców malowa³y siê uœmiechy, a do 
oczu nap³ywa³y ³zy wzruszenia. Piêkne wypowiedzi dzieci 
przeplatane by³y piosenkami, które rozbawi³y tatusiów i 
wzrusza³y mamusie.

Chwil radoœci nie by³o koñca, gdy¿ dzieci wrêczy³y 
swoim rodzicom rêcznie wykonane prezenty i podziêko-
wania. Teraz mogli przytuliæ swoich bliskich z ca³ych si³. Na 
koniec czeka³ na nas wszystkich s³odki poczêstunek. 

/Kinga Hajdus/

Pe³ni wra¿eñ i emocji na wycieczce
 W Zatorze

czniowie klas I-III oraz Oddzia³u Przedszkolnego ze USzko³y Podstawowej w £yczance wybrali siê w piêkny 
czerwcowy dzieñ na wycieczkê do Zatora. W promykach 
s³oñca uczniowie pod¹¿ali szlakiem Ruchomych Dino-
zaurów, na którym mogli podziwiaæ sto prehistorycznych 
okazów. Dreszczyk emocji towarzyszy³ wszystkim, gdy nad 
g³owami potê¿ne stwory macha³y ogonami i wydawa³y 
dziwne odg³osy. Podsumowaniem zdobytych wiadomoœci 
by³a wizyta w kinie i udzia³ w seansie 5D.

Nowoœci¹ by³ Park Mitologii, który usytuowany by³ 
na wodzie. W trakcie rejsu tramwajem wodnym mo¿na by³o 
zobaczyæ pos¹gi greckich bogów. Och³ody dodawa³y nam 
tañcz¹ce fontanny wœród Zeusa i Ateny. Z bliska mo¿na by³o 
podziwiaæ herosów i mityczne stworzenia. By³o to wspania³e 
miejsce do nauki historii  staro¿ytnej Grecji. Dla chc¹cych 
poruszaæ siê jak Odyseusz przygotowany zosta³ model Konia 
Trojañskiego.

Zaœ w  Parku Owadów mo¿na by³o podziwiaæ 

Z wizyt¹ u pilota

8 czerwca uczniowie klas I - III mieli okazjê z bliska 
przyjrzeæ siê jak wygl¹da zawód pilota. Zaproszony Goœæ - 
Pan Wojciech Krawczyk opowiedzia³ nam o swojej pasji i 
zaprosi³ do swojego hangaru.

owady ludzkich rozmiarów.  By³y wiêc gigantyczne 
biedronki, koniki polne, mrówki, motyle i jelonki - rogacze. 
By³y to owady pochodz¹ce z ró¿nych zak¹tków œwiata( 
Tajlandii, Maroka).
Byliœmy równie¿ Goœæmi w domu do góry nogami. By³ to 
istny zawrót g³owy. W klasycznym Lunaparku mo¿na by³o 
bawiæ siê do woli. Wspólne zabawy sprzyja³y integracji 
naszych milusiñskich. Pe³ni wra¿eñ i emocji, radosne i 
uœmiechniête dzieci wróci³y do czekaj¹cych na nie rodziców. 
Dzieñ ten na d³ugo utkwi³ wszystkim w pamiêci ! 

/Joanna GwóŸdŸ /

Z ¿ycia szko³y w Zakliczynie
Niezwyk³y muzyk w Przedszkolu w 

Zakliczynie

o naszego przedszkola przyby³ wyj¹tkowy goœæ - Dmuzyk, multiinstrumentalista specjalizuj¹cy siê w 
muzyce œredniowiecznej jak i szkockiej, Pan Andrzej 
Horabik.

Goœæ ubrany w specjalny œredniowieczny strój 
przeniós³ dzieci w magiczny œwiat muzyki. Zaprezentowa³ 
dzieciom grê na takich instrumentach jak: Border pipe ( dudy 
z miechem), dudy œredniowieczne (z jednym basem), lira 
korbowa Nyckelharpa Harfa,Mandola œredniowieczna i 
wielkie dudy szkockie. Przedszkolaki zachwycone wygl¹-
dem oraz brzmieniem instrumentów mia³y okazjê spróbowaæ 
na nich zagraæ. Muzyk bardzo ciekawie opowiada³ o 
instrumentach oraz muzyce szkockiej i œredniowiecznej. 
Dzieci na d³ugo zapamiêtaj¹ udzia³ w tej niezwyk³ej lekcji 
muzyki. 

 /Dorota Buszko/

Wizyta Higienistek stomatologicznych w 
Przedszkolu w Zakliczynie

 dniu 26.05.2022r. nasze przedszkole odwiedzi³y WPanie Higienistki z Gabinetu Stomatologicznego 
"Fedczyszyn" w Myœlenicach. 

Pani Ewelina i Pani Magdalena z wielkim 
zaanga¿owaniem opowiedzia³y dzieciom o swojej pracy 
oraz o tym, jak wa¿ne jest dbanie o higienê jamy ustnej. 
Przedszkolaki wziê³y udzia³ w zabawie, w której 
wskazywa³y produkty maj¹ce korzystny wp³yw na zêby. 
Dzieci mia³y równie¿ okazjê poæwiczyæ prawid³owe mycie 
zêbów z przyjacielem Smokusiem.Mamy nadziejê ¿e 
zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w praktyce przy 
domowych zabiegach higienicznych.

Serdecznie dziêkujemy za wartoœciowe spotkanie, 
upominki dla dzieci i ¿yczymy wielu sukcesów zawodo-
wych. 

/Dorota Buszko/
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Dzieñ dziecka w ZPO w Zakliczynie

i¹ty dzieñ czerwca by³ dla dzieci wyj¹tkowym dniem. PTego dnia na terenie Zespo³u Placówek Oœwiatowych w 
Zakliczynie uroczyœcie obchodziliœmy Gminny Dzieñ 
Dziecka. 

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê punktualnie o 14:00 
powitaniem wszystkich goœci i zaproszeniem do wspólnej 
zabawy. Nastêpnie Pani Dyrektor Szko³y Podstawowej w 
£yczance, wrêczy³a nagrody laureatom gminnego konkursu 
ortograficznego. Kolejnym punktem uroczystoœci by³ pokaz 
tañca przygotowany przez nasze grupy taneczne z 
przedszkola i szko³y. Dzieci oraz uczniowie z wielkim 
zaanga¿owaniem zaprezentowa³y swoje taneczne umie-
jêtnoœci, jakie mia³y okazjê nabyæ na zajêciach dodatkowych 
w naszej placówce. A co by³o dalej?

Szaleñstwo w czystej postaci! Na dzieci czeka³o 
wiele atrakcji, niespodzianek i nagród: malowanie twarzy, 
dmuchane zje¿d¿alnie, pokaz z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy poszkodowanej osobie, przygotowany przez 
stra¿aków i ratowników, gry i zabawy, a tak¿e bañki 
mydlane, pinaty, modelowane balony, zabawy ruchowe z 
animacjami, konkurencje sportowe, turniej szachowy oraz 
zabawy taneczne w mi³ym towarzystwie rodziców, którzy 
równie chêtnie i aktywnie w³¹czyli siê w zabawy i 
konkurencje wraz z dzieæmi i nauczycielami. 

Dziêki Radzie Rodziców nie zabrak³o tak¿e 
przek¹sek i s³odkich niespodzianek: grill, ciasto, ciasteczka, 
wata cukrowa, soki, lody i popcorn - prawdziwa uczta.

Serdecznie dziêkujemy wspó³organizatorom tego 
piêknego wydarzenia, zebranym goœciom i dzieciom za 
wspóln¹ zabawê, wiele radoœci i mi³o spêdzony czas.

/Ewa Jania/

stara³y siê opisaæ kto jest poszkodowany, w jakim jest stanie 
oraz gdzie siê znajduje. Mieliœmy tak¿e okazjê do æwiczeñ w 
prowadzeniu resuscytacji kr¹¿eniowo oddechowej, a tak¿e 
do utrwalenia bezpiecznej pozycji w jakiej powinien znaleŸæ 
siê poszkodowany po uprzednim sprawdzeniu jego stanu 
zdrowia.

Pan Krzysztof wyjaœni³ krok po kroku jak nale¿y 
zachowaæ siê w sytuacji kiedy jesteœmy œwiadkami 
wypadku, lub spotykamy na swojej drodze osobê 
poszkodowan¹/nieprzytomn¹. Mogliœmy tak¿e zobaczyæ jak 
prawid³owo zabezpieczyæ poszczególne czêœci cia³a po 
wypadku, jak nale¿y siê zachowaæ, kiedy jesteœmy 
poszkodowani oraz w sytuacji, kiedy udzielamy pomocy 
poszkodowanemu. Dzieci bardzo chêtnie wchodzi³y w rolê 
poszkodowanych i ratowników, z wielk¹ ochot¹ i 
zaanga¿owaniem wspó³dzia³a³y z naszym goœciem. 

Panu Krzysztofowi raz jeszcze serdecznie dziêku-
jemy za poœwiêcony nam czas, wartoœciowe spotkanie, 
przekazan¹, bezcenn¹ wiedzê, a tak¿e mi³¹ atmosferê, 
uœmiech i przybli¿enie specyfiki swojej pracy. ¯yczymy, by 
w pracy - do ratowania - by³o du¿o si³y i ma³o okazji. 

/Ewa Jania/

Pierwsza pomoc - wa¿na sprawa! 
Przedszkolaki z Zakliczyna ju¿ o tym 

wiedz¹!

05.05.2022 roku goœciliœmy w naszym przedszkolu 
wyj¹tkowego goœcia. 

Pan Krzysztof Fr¹czek - ratownik medyczny, stra¿ak 
Lotniskowej S³u¿by Ratowniczo-Gaœniczej w Miêdzynaro-
dowym Porcie Lotniczym Balice, cz³onek OSP Grupy 
Poszukiwawczo- Ratowniczej w Myœlenicach, a tak¿e 
instruktor Polskiej Federacji Seido Karate - spotka³ siê z 
naszymi przedszkolakami, by przybli¿yæ najm³odszym 
specyfikê zawodu ratownika. 

Zajêcia prowadzone przez naszego goœcia dostar-
czy³y nie tylko wiedzy teoretycznej, ale tak¿e by³y œwietn¹ 
okazj¹ do utrwalenia jej podczas praktycznych æwiczeñ. 
Dzieci wraz z nauczycielami powtórzy³y podstawowe 
czynnoœci, jakie nale¿y wykonaæ podczas udzielenia 
pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nasz goœæ umo¿liwi³ 
dzieciom aktywny udzia³ w zajêciach, dziêki czemu nasze 
przedszkolaki mia³y okazjê utrwaliæ numer alarmowy i 
poæwiczyæ miêdzy innymi rozmowê telefoniczn¹ z 
dyspozytorem przyjmuj¹cym zg³oszenie o wypadku. Dzieci 

Spotkanie ze sztuk¹. „Performance” z 
Panem £ukaszem Murzynem - artyst¹ 

sztuki wspó³czesnej.

8 czerwca w szkole podstawowej w Zakliczynie, w 
ramach lekcji plastyki, odby³o bardzo ciekawe spotkanie z 
niezwyk³ym artyst¹, dr. hab. £ukaszem Murzynem, który 
jest tat¹ ucznia klasy VII a - Miko³aja - a który zgodzi³ siê 
opowiedzieæ uczniom o sztuce wspó³czesnej, nowoczesnej i 
wyjaœniæ, czym tak w³aœciwie jest Performance - i sk¹d „to” 
siê wziê³o? Pan £ukasz - jest artyst¹, kantorem sztuki oraz 
Dziekanem Wydzia³u Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Tworzy niezwyk³e dzie³a poruszaj¹c w nich 
bardzo wa¿ne kwestie egzystencjalne. Tworzy wideo 
instalacje, instalacje i performance. Autor ponad dwudziestu 
prezentacji indywidualnych, uczestnik kilkudziesiêciu 
wystaw zbiorowych. Eksperymentuje z kontekstem sztuki. 
£¹czy nowe media z zagadnieniami psychologii religii i 
liturgi¹ Koœcio³a. Interesuje siê tak¿e problemami 
dziedzictwa oraz kryzysu cywilizacyjnego i kulturowego.

Podczas wspólnego spotkania uczniowie klas VII 
mogli w sposób bardzo ciekawy i przystêpny zg³êbiæ 
informacje na temat sztuki nowoczesnej, dowiedzieæ siê 
wielu ciekawych rzeczy, poznaæ czym jest Performance oraz 
wzi¹æ udzia³ w tworzeniu krótkiego dzie³a. Za niezwyk³e 
spotkanie serdecznie dziêkujemy.

/Joanna Ralska-Lenart/
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Z ¿ycia szko³y w Czechówce 
Mistrzowie ortografii w Szkole Podstawowej w Czechówce, 

czyli wielki sukces uczniów klasy II

23 maja 2022r. w Szkole Podstawowe w £yczance 
odby³ siê gminny konkurs ortograficzny, skierowany do 
uczniów klas I-III. Szko³ê Podstawow¹ w Czechówce 
reprezentowa³o na nim szeœcioro uczniów: troje z klasy II 
oraz troje  klasy III, wy³onionych podczas wewn¹trzszkol-
nych eliminacji, polegaj¹cych na napisaniu przez uczniów 
dyktand w poszczególnych klasach. 

W tegorocznym gminnym konkursie ortograficz-
nym uczniowie z Czechówki nie mieli sobie równych! 

Uczniowie klasy II: Miko³aj W³odarczyk, Maja Kiszka oraz 
Gabriela Baran, zajêli kolejno: I, II oraz III miejsce! W 
kategorii klas III, Gabriel Suder uzyska³ miejsce III. 
Uczniowie zas³u¿enie uzyskali tytu³y mistrzów Ortografii! 
Gratulujemy zwyciêzcom i ¿yczymy dalszych sukcesów!

/Maria Durek/

Z prawem na ty
S³owo wstêpu

 poni¿szym artykule wracamy do tematu przepisania Wmaj¹tku, który rozpoczêliœmy w nr 4 (95) z 2021 
roku? naszego Biuletynu [s.12, przyp. aut.]. Ponadto omówiê 
najnowsze zmiany w prawie pracy, a dok³adniej w 
regulacjach zwi¹zanych z pracowniczymi planami 
kapita³owymi  - dotycz¹ one zarówno pracowników jak i 
pracodawców, w ma³ych, jak i du¿ych przedsiêbiorstwach. 
Zapraszam do lektury!

Akademia prawa - przepisanie maj¹tku  - 
darowizna i do¿ywocie

 jaki sposób, oprócz zapisania maj¹tku w testamencie W[o czym mowa w numerze 4 (95) z 2021 roku 
Biuletynu, s. 12, przyp. aut.] mo¿emy przekazaæ maj¹tek - 
dom, dzia³kê, mieszkanie osobom najbli¿szym np. dzieciom 
albo s¹siadowi ? 

Dla takich sytuacji polskie prawo przewiduje 
mo¿liwoœæ zawarcia umów: darowizny albo do¿ywocia. Te 
sposoby powoduj¹, ¿e prawo w³asnoœci do maj¹tku 
przechodzi na jego nabywcê ju¿ w chwili zawarcia takiej 
umowy, a nie tak jak jest to w przypadku testamentu, w 
chwili œmierci testatora.

Darowizna to umowa, w której jedna osoba 
jednostronnie i bez ¿adnego wynagrodzenia lub innych 
zobowi¹zañ przenosi w³asnoœæ nieruchomoœci albo innych 
rzeczy na inn¹ osobê, a ta druga osoba nie jest zobowi¹zana 
do uiszczania zap³aty ani wykonywania jakichkolwiek 
czynnoœci w zamian za to. Je¿eli przedmiotem umowy 
bêdzie nieruchomoœæ (dom, dzia³ka, mieszkanie), 
powinniœmy udaæ siê do notariusza, poniewa¿ wtedy umowa 
darowizny powinna zostaæ zawarta w formie aktu 
notarialnego. Natomiast je¿eli chcemy przekazaæ pieni¹dze 
albo samochód umowa bêdzie skuteczna w chwili 
przekazania - wystarczy zrobiæ przelew pieniêdzy na konto 
obdarowanego (co ma znaczenie równie¿ dla celów 
podatkowych) albo wydaæ mu samochód wraz z 
dokumentami. Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e darowiznê w 
pewnych przypadkach mo¿na odwo³aæ np. je¿eli 
obdarowany dopuœci³ siê wzglêdem darczyñcy ra¿¹cej 

niewdziêcznoœci, a od chwili kiedy darczyñca dowiedzia³ siê 
o tym nie up³yn¹³ jeszcze rok. Darowizna zwykle jest 
doliczana do spadku w przypadku œmierci darczyñcy. Przy 
umowie darowizny nale¿y zap³aciæ podatek od spadków i 
darowizn. Natomiast w przypadku ma³¿onka, zstêpnych, 
wstêpnych, pasierba, rodzeñstwa, ojczyma i macochy 
nastêpuje zwolnienie od tego podatku. Mo¿e jednak powstaæ 
obowi¹zek zg³oszenia darowizny w³aœciwemu naczelnikowi 
urzêdu skarbowego w okreœlonym terminie (6 miesiêcy). 
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ online za poœrednictwem Portalu 
Podatkowego (aktualny formularz SD-Z2). 

Do¿ywocie to umowa, w której jedna osoba przenosi 
w³asnoœæ nieruchomoœci na inn¹ osob¹ w zamian za 
zapewnienie jej do¿ywotniego utrzymania. Umowê nale¿y 
zawrzeæ przed notariuszem. W takiej sytuacji nabywca 
nieruchomoœci powinien przyj¹æ zbywcê jako domownika, 
dostarczaæ mu wy¿ywienia, ubrania, mieszkania, œwiat³a i 
opa³u, zapewniæ mu odpowiedni¹ pomoc i pielêgnowanie w 
chorobie oraz sprawiæ mu w³asnym kosztem pogrzeb 
odpowiadaj¹cy miejscowym zwyczajom. Mo¿liwe jest 
równie¿ ustanowienie prawa u¿ytkowania lub s³u¿ebnoœci 
czêœci nieruchomoœci, co oznacza, ¿e osoba przekazuj¹ca 
nieruchomoœæ bêdzie mia³a zagwarantowane prawo 
korzystania z niej. W takiej umowie mo¿na równie¿ 
przewidzieæ, ¿e nabywca nieruchomoœci bêdzie przekazywa³ 
osobie, która przekaza³a mu nieruchomoœæ, w regularnych 
odstêpach czasu pieni¹dze albo inne rzeczy. Do¿ywocie nie 
jest doliczane do spadku w przypadku œmierci zbywcy 
nieruchomoœci. Umowa o do¿ywocie jest opodatkowana 
podatkiem od czynnoœci cywilnoprawnych i podatek wynosi 
2% wartoœci rynkowej nieruchomoœci. Podatek powinien 
zap³aciæ nabywca nieruchomoœci.

Nowoœci w prawie - pracownicze plany kapita³owe (PPK)

Od 4 czerwca 2022  r. obowi¹zuje szereg zmian 
wprowadzonych do ustawy z dnia 4 paŸdziernika 2018r. o 
pracowniczych planach kapita³owych. Co siê dok³adnie 
zmieni³o?

[Istotne dla pracowników]
Klika zmian mo¿emy zakwalifikowaæ jako wa¿nych 

przede wszystkim z punktu widzenia pracowników, a s¹ to 
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nastêpuj¹ce kwestie:
1. zmieniono termin na z³o¿enie oœwiadczenia o 

zawartych umowach o prowadzenie PPK w przypadku 
zmiany miejsca zatrudnienia - uczestnik PPK powinien 
z³o¿yæ pracodawcy oœwiadczenie o zawartych w jego 
imieniu umowach o prowadzenie PPK w terminie 7 dni 
od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK 
(dotychczas musia³ to zrobiæ w terminie 7 dni po up³ywie 
10 dni miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym 
up³yn¹³ termin 3 miesiêcy zatrudnienia), a nastêpnie 
pracodawca niezw³ocznie po otrzymaniu takiego 
oœwiadczenia powinien poinformowaæ pracownika o 
obowi¹zku z³o¿enia w jego imieniu wniosku o wyp³atê 
transferow¹ œrodków zgromadzonych na jego innych 
rachunkach PPK (utworzonych w ramach PPK 
wdro¿onych przez innych pracodawców) na jego nowo 
utworzony rachunek PPK,

2. zmieniono termin przekazania wp³aty powitalnej - 
przesuniêto termin na przekazanie wp³aty powitalnej na 
rachunek PPK uczestnika PPK o 15 dni  (powinno 
nast¹piæ w terminie 45 dni po zakoñczeniu kwarta³u),

3. zmieniono zasady dop³at rocznych do PPK  - 
dotychczas pracodawca, który zawar³ umowê o 
zarz¹dzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a 
nastêpnie utworzy³ pracowniczy program emerytalny 
(dalej: PPE) i odprowadza³ sk³adki podstawowe do PPE 
w wysokoœci co najmniej 3,5%, móg³, w porozumieniu z 
zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹, nie finansowaæ 
wp³at podstawowych i wp³at dodatkowych do PPK za 
pracowników, którzy przyst¹pili do PPE i takiemu 
uczestnikowi PPK nie przys³ugiwa³a dop³ata roczna do 
PPK, natomiast po zmianie przepisów zwolnienie siê 
przez pracodawcê z finansowania przez niego wp³at 
do PPK nie bêdzie wp³ywaæ na uprawnienia 
uczestnika do otrzymania dop³aty rocznej.

4. doprecyzowano, ¿e dla osoby, która ukoñczy³a 55 lat 
zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastêpuje zawsze 
na jej wniosek.

[istotne dla pracodawców]
Pozosta³e zmiany mo¿emy zakwalifikowaæ jako wa¿ne 
przede wszystkim z punktu widzenia pracodawców, a s¹ to 
nastêpuj¹ce kwestie:
1. przyznano Polskiemu Funduszowi Rozwoju S. A. z 

siedzib¹ w Warszawie (dalej: PFR) uprawnienie do 
wzywania mikroprzedsiêbiorców do wskazania 
powodu niestosowania przez nich ustawy o PPK  - 
przypominam, ¿e dotychczas tacy przedsiêbiorcy nie byli 
zobowi¹zani do zawierania umów zwi¹zanych z PPK 
je¿eli wszystkie osoby u nich zatrudnione z³o¿y³y 
deklaracjê o rezygnacji z PPK,

2. przyznano uprawnienie Pañstwowej Inspekcji Pracy 
(dalej: PIP) do przeprowadzania kontroli pracodawców 
(oraz podmiotów zatrudniaj¹cych na innych postawach 
prawnych swoich wspó³pracowników) w zakresie 
przestrzegania zakazu nak³aniania do rezygnacji z 
oszczêdzania w PPK,

3. zmieniono numer identyfikacyjny, którym bêd¹ 
ewidencjonowani pracodawcy i umowy o zarz¹dzanie 
PPK w ewidencji PPK  - bêdzie nim NIP lub REGON, 
zatem je¿eli pracodawca lub zleceniodawca nie posiada 
takiego numeru, to obowi¹zki podmiotu zatrudniaj¹cego 

bêd¹ spoczywaæ na p³atniku sk³adek na ubezpieczenia 
spo³eczne,

4. zniesiono obowi¹zek informowania pracodawców przez 
instytucje finansowe o dokonywanych wyp³atach, 
wyp³atach transferowych i zwrotach,

5. skrócono okres na zawarcie umowy o prowadzenie PPK w 
imieniu i na rzecz pracownika do co najmniej 14 dni od 
dnia zatrudnienia (dotychczas mia³o to nast¹piæ po 
up³ywie trzeciego miesi¹ca zatrudnienia), natomiast 
nale¿y tego dokonaæ nie póŸniej ni¿ do 10 dnia miesi¹ca 
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym up³yn¹³ termin 3 
miesiêcy zatrudnienia),

6. doprecyzowano termin obowi¹zywania deklaracji 
wp³aty dodatkowej do PPK i obecnie wp³ata 
dodatkowa w wysokoœci zadeklarowanej przez 
uczestnika PPK obowi¹zuje od miesi¹ca nastêpuj¹cego 
po miesi¹cu, w którym uczestnik PPK z³o¿y³ deklaracjê 
wp³aty dodatkowej,

7. zmieniono termin dokonywania wp³at do PPK i 
obecnie pierwsze wp³aty oblicza siê i pobiera siê od 
wynagrodzenia wyp³aconego uczestnikowi PPK po 
powstaniu stosunku prawnego wynikaj¹cego z umowy o 
prowadzenie PPK, a wp³aty te, tak jak i kolejne wp³aty do 
PPK, maj¹ byæ dokonywane w terminie do 15. dnia 
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zosta³y 
obliczone i pobrane.

Warto równie¿ odnotowaæ, i¿ wprowadzona zosta³a 
jeszcze zmiana, która wejdzie w ¿ycie dopiero od 21 
listopada 2022r., a która zmienia i doprecyzowuje sytuacjê 
rozpoczêcia wyp³at z PPK przez uczestników po 60. roku 
¿ycia. Od tego dnia pracodawcy bêdzie przekazywana 
informacja o rozpoczêciu wyp³aty przez takiego uczestnika 
PPK i tym samym pracodawca od tego czasu nie bêdzie 
zobowi¹zany do obliczania, pobierania, dokonywania wp³at 
do instytucji finansowej, natomiast takiemu uczestnikowi 
PPK nie bêd¹ przekazywane równie¿ dop³aty roczne ani 
wp³aty powitalne.

Odpowiedzi na pytania Czytelników - ponowne zaproszenie
W tym miejscu chcia³abym odpowiadaæ na Pañstwa 

pytania - zatem ponownie zachêcam do ich zadawania, aby w 
nastêpnym wydaniu Biuletynu mog³a siê tutaj znaleŸæ 
opowieœæ o prawie.

Karolina Bobrowska
radca prawny, partner w Bobrowska Janik 
Lawyers Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
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GOKiS na wczoraj i dziœ

portowe emocje jak zawsze dopisa³y na dziewi¹tej edycji SSieprawskiej Pi¹tki. Œladem lat sprzed pandemii bieg 
zorganizowano w tradycyjnej formie ze wspólnego startu. W 
pierwszej kolejnoœci odby³y siê starty w biegach 
dedykowanych dzieciom i m³odzie¿y. Pierwsi na starcie 
pokazali siê uczestnicy z roczników 2013, 2014 i 2015 w 
dystansie na 500m, nastêpnie startowa³y biegi na 1000m i 
2000m. Frekwencja by³a zadowalaj¹ca jednak nie pad³ 
rekord liczby uczestników. Podobnie by³o w biegu 
tytularnym na 5 km. Sprawnie i bezpiecznie uczestnicy 
przebiegli przygotowan¹ dla nich trasê. Jak zwykle wielkie 
brawa za zaanga¿owanie i profesjonalizm nale¿¹ siê 
Ochotniczym Stra¿om Po¿arnym z Gminy Siepraw na czele 
z Komendantem Paw³em Sosinem, Komendzie Powiatowej 

„Pomagamy jak umiemy” pod takim has³em 
przebiega³a 7 tygodniowa zbiórka produktów ¿ywnoœcio-
wych w placówkach oœwiatowych Gminy Siepraw. W 
ka¿dym tygodniu zachêcaliœmy uczniów i rodziców do 
ofiarowywania produktów ¿ywnoœciowych do sklepu O 
z³otych w Sieprawiu. Staraliœmy siê w ka¿dym tygodniu 
wybieraæ 4 lub 5 produktów np. „tydzieñ owocowy zawrót 
g³owy”, wtedy koncentrowaliœmy siê na zbiórce musów 
owocowych, mieszankach owoców suszonych, wodach 
smakowych oraz sokach owocowych, w „tygodniu 
œniadaniowym” zbieraliœmy mleko, p³atki œniadaniowe, 
kakao, kawê, kaszê mann¹ itp. Serdecznie dziêkuje 
dyrektorom placówek oœwiatowych, nauczycielom, prac-
ownikom za pomoc w zbiórkach produktów ¿ywnoœcio-
wych. Specjalne podziêkowania nale¿¹ siê darczyñcom czyli 
uczniom i ich rodzicom, dziêkujemy za otwartoœæ, ofiarnoœæ. 
Chocia¿ minê³o ju¿ sporo czasu od wybuchu wojny, i zdawaæ 

by siê mog³o ¿e ju¿ temat spowszednia³, to nadal prosimy o 
pomoc w miarê mo¿liwoœci. Osoby chêtne do ofiarowania 
produktów ¿ywnoœciowych zapraszamy w okresie wakacji w 
œrody od 9.00  12.00 do Sklepu 0 z³ gdzie mo¿na przynosiæ 
produkty. Sklepy na terenie naszej Gminy tak¿e maj¹ 
kartony, w których zostawiaæ mo¿na zakupion¹ tam 
¿ywnoœæ. Zapotrzebowanie jest g³ównie na takie produkty 
jak: mleko, olej, kawa, d¿emy, kremy czekoladowe do 
chleba, p³atki œniadaniowe, musy owocowe, konserwy 
rybne, sosy do makaronu, makaron, kasza gryczana, m¹ka, 
cukier, woda, soki. W imieniu wolontariuszy sklepu 0 
z³otych jeszcze raz dziêkujemy za pomoc i dobre s³owo. 

/koordynator wolontariatu/ 

Pomagamy jak umiemy

IX Bieg Sieprawska Pi¹tka
Policji z podinspektorem Krzysztofem Grzybkiem, 
Maltañskiej  S³u¿bie Medycznej odzia³ Myœlenice z dr. 
Magdalen¹ Maciuszek. Dziêkujemy wolontariuszom którzy 
wsparli nas w biurze zawodów oraz na trasie biegów.   Grono 
wspieraj¹cych nas Partnerów i Sponsorów sukcesywnie siê 
zwiêksza z czego siê cieszymy, poniewa¿ wspólna 
organizacja i interakcja zawsze przynosi obopólne korzyœci. 
Najlepsz¹ zawodniczk¹ z Gminy Siepraw by³a Agnieszka 
Bujas (Grupa Biegowa Sieprawska Pi¹tka) a najlepszym 
zawodnikiem z Gminy Siepraw by³ Adrian Król ( Grupa 
Biegowa Sieprawska Pi¹tka). W przysz³ym roku spotkajmy 
siê na starcie 10 edycji Sieprawskiej Pi¹tki!

Nie masz ci nie masz jako Sieprawianie…
 dobrym towarzystwie czas up³ywa szybko, tak jest z WGrup¹ Folklorystyczn¹ Sieprawianie. Zdawaæ by siê 

mog³o, ¿e tak niedawno zaczêliœmy wspólne próby, zajêcia 
taneczne, wokalne. Po odjêciu czasu pandemii,  podczas 
którego nie by³o prób, to w tym roku grupa obchodzi³a 10 lat 
dzia³ania. Choæ mo¿e jubileusz niewielki, to wart 

œwiêtowania. Przygotowuj¹c siê do jubileuszu wspominaliœ-
my nasze pocz¹tki osoby które z nami wystêpowa³y, 
cz³onków grupy, których ju¿ z nami nie ma. Obecny sk³ad 
zespó³u tworz¹ mieszkañcy Gminy Siepraw, którzy sw¹ 
energi¹ i pasj¹ pielêgnuj¹ i przekazuj¹ zwyczaje i tradycje 
naszych przodków. G³ównym bodŸcem dzia³alnoœci Grupy 
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jest chêæ kultywowania rodzimych tradycji ludowych. Przez 
10 lat Grupa przygotowa³a 6 przedstawieñ teatralnych, które 
prezentowa³a na przegl¹dach artystycznych i wyjazdach do 
Gmin Partnerskich. Na przestrzeni lat dzia³alnoœæ artys-
tyczn¹ Grupy wspierali Ewa Kapelska - S³ysz, Marek 
Harbaczewski, Katarzyna Targosz, Wiktoria Chorobik, 
Katarzyna Gancarz. Obecnym kierownikiem artystycznym 
Jest Pan Marek Harbaczewski, zaœ akompaniatorem jest Pan 
Tadeusz Dziewoñski. W trakcie dzia³alnoœci grupa aktywnie 
uczestniczy³a w realizacji projektów zwi¹zanych z 
rozwojem ¿ycia kulturalnego województwa ma³opolskiego, 
podnosi³a swoje umiejêtnoœci taneczne i sceniczne bior¹c 
udzia³ w 2 letnich warsztatach w ramach Matecznika 
Tradycji. 

Ostatnim widowiskiem nad jakim Grupa Sieprawia-
nie pracowa³a by³a  „Sieprawska Medycyna.  Lepszy Kowol 
niŸli babskie gadanie” w re¿yserii Natalii Postrzech. 
Przestawienie to otrzyma³o II Miejsce w paŸdzierniku 2021 
na XIV Ma³opolskim Festiwalu Teatrów Wiejskich w 
Wiœniowej oraz II Miejsce na 9. Posiadach Teatralnych na 
Orawie w marcu 2022r.

W ramach œwiêtowania Jubileuszu 10 lecia  
Sieprawianie zaprosili na widowisko o Sieprawkiej 
Medycynie. W celu wzbogacenie obchodów z degustacj¹ 
potrwa wystawi³y siê takie organizacje: KGW Czechówka, 
SIO w Czechówce, Klub 50+, KGiG z Sieprawia i Smaki 
Tatr. Warsztaty rêkodzielnictwa poprowadzili Monika 
Stanisz i Marek Czech. Zespó³ z wielkim przejêciem i 
wzruszeniem wyst¹pi³ przed rodzim¹ publicznoœci¹ i cieszy³ 
siê z ciep³ego przyjêcia, gratulacji i upominków. Pan Wójt 
Tadeusz Pitala z³o¿y³ Sieprawianom gratulacje w imieniu 
spo³ecznoœci Gminy, zaœ pan dr Tadeusz ¯aba, 
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Myœlenickiego przekaza³ 

okolicznoœciowy adres z gratulacjami od Starosty 
Myœlenickiego. Grono wspó³pracuj¹cych z Sieprawianami 
Grup Regionalnych powiêksza siê sukcesywnie, na 
Jubileusz zaproszony zosta³ Zespó³ Regionalny Dolina 
Popradu z Piwnicznej Zdroju  prezentuj¹cy barwny folklor 
górali czarnych. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas tak¿e 
Zespó³ Stvroczanie ze Spiskiego Stvrtu. Grupie ¿yczymy 
wielu owocnych lat dzia³alnoœci, kolejnych udanych 
spektakli oraz powiêkszaj¹cej siê liczby cz³onków zespo³u, a 
jak pokazali na scenie Sieprawnie wœród publicznoœci 
znalaz³y siê pere³ki,  które spokojnie mog¹ zasiliæ grono 
nowych uczestników. Wystarczy chcieæ w mi³ym 
towarzystwie spêdziæ œrodowe wieczory, potañczyæ, 
poœpiewaæ i wcieliæ siê w rolê dawnego mieszkañca 
Sieprawia.   
Nie masz ci to nie masz
Jako Sieprawianie
Ch³opy jak panowie
Ich panny jak panie

Sukcesy Orkiestry Dêtej Sieprawianka
rkiestra Dêta Sieprawianka 12 czerwca wyst¹pi³a na Oeliminacjach 44 Ma³opolskiego Festiwalu Orkiestr 

Dêtych ECHO TR¥BITY. Ma³opolski Festiwal Orkiestr 
Dêtych ECHO TROMBITY jest dorocznym spotkaniem 
konkursowym najlepszych orkiestr dêtych Województwa 
Ma³opolskiego. Jest jedn¹ z najbardziej presti¿owych i 
najwiêkszych cyklicznych imprez amatorskiego ruchu 
muzycznego. G³ównym celem Festiwalu jest promocja i 
podniesie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr 
dêtych poprzez umo¿liwienie im prezentacji aktualnych 
osi¹gniêæ, stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany 
doœwiadczeñ, doskonalenie warsztatu muzycznego, 
inspirowanie do poszukiwañ repertuarowych. Eliminacje dla 
powiatów krakowskiego, myœlenickiego, proszowickiego i 
wielickiego odby³y siê w centrum Wieliczki w s³oneczn¹ 

niedzielê 12 czerwca. Orkiestra Dêta Sieprawianka 
zaprezentowa³a jakie utwory: marsz ASM, wi¹zankê pieœni 
¿o³nierskich, Abba Gold. Wystêp nale¿a³ do udanych i zosta³ 
doceniony przez jury konkursowe, które przyzna³o naszej 
Orkiestrze wyró¿nienie. Gratulujemy sukcesu! Nasza 
Orkiestra powiêksza grono muzyków, z roku na rok 
przybywaj¹ m³ode osoby które po zajêciach w sekcjach 
dzieciêcych lub nauce w szkole muzycznej odnajduj¹ siê w 
szeregach Sieprawianki. Obecnie najpilniejsz¹ spraw¹ jest 
zakup instrumentu którego do tej pory Orkiestra nie 
posiada³a. Zakup Waltorni to koszt oko³o 20 tyœ z³otych, byæ 
mo¿e wœród czytelników zajdzie siê Sponsor zainteresowany 
dofinansowaniem zakupu instrumentu, jeœli tak to prosimy o 
kontakt z Gminnym Oœrodkiem Kultury i Sportu w 
Sieprawiu.  

Stvrtocky Juniales czyli 50 litrów 
gulaszu wersja Sieprawska

rupa Folklorystyczna Sieprawianie zosta³a zaproszona Gdo Partnerskiej Gminy Spissky Stvrtok na konkurs na 
najsmaczniejszy gulasz. Sieprawianie podjêli to wyzwanie, 
po dopracowaniu receptury, pe³ni zaanga¿owania wyruszyli 
na S³owacjê. Po raz pierwszy Grupa bra³a udzia³ w konkursie 
potraw nie maj¹c ¿adnego doœwiadczenia w tej dziedzinie. 
Jednak trzeba przyznaæ, ¿e jak przysta³o na prawdziwe 
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jak podkreœla³o jury, smak naszego gulaszu by³ wyrazisty. 
Podczas konkursu mo¿na by³o spróbowaæ gulaszu 
wo³owego, wieprzowego, z dzika, daniela. 

Sieprawskie Gospodynie - daliœmy radê! Co prawda miano 
najlepszego gulaszu (przyznano tylko pierwsze miejsce) 
przypad³o ekipie stra¿aków ze Spisskiego Stvrtku jednak, 

towarzyszenie Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej otrzyma³o Sdofinansowanie w ramach Mecenatu Ma³opolski na 
realizacjê projektu pt. „B³ogos³awiona Aniela Salawa - 
Ma³opolanka na miarê naszych czasów”. W ramach projektu 
powstanie broszura informacyjna z rozwa¿aniami drogi 
krzy¿owej w oparciu o dzienniczek B³ Anieli Salawy, tablica 

Stowarzyszenie otrzyma³o dofinansowanie
informacyjna oraz koncert. Z Mecenatu Ma³opolski na 
realizacjê zadania zostanie przekazanych 10 000 z³, 
ca³kowity koszt zadania to 12 982,60 z³. 

/GOKIS/

„Na ludow¹ nutê”
czniowie klasy 0B "Papu¿ki" ze Szko³y Podstawowej w USieprawiu przez ca³y rok szkolny uczestniczyli w 

zajêciach tañca i œpiewu ludowego "Na ludow¹ nutê" 
prowadzonych przez nauczycielkê  - p. Ewê Szymañsk¹. 
Celem zorganizowania zajêæ o takim profilu by³a chêæ 
szerzenia tradycji i wartoœci ludowych wyra¿anych piosenk¹ 
i tañcem. Zerówkowicze z wielkim zapa³em æwiczyli swe 
umiejêtnoœci. 

W tym samym czasie Grupa Folklorystyczna 
Sieprawianie obchodzi³a jubileusz - 10 lat pracy artystycz-
nej. Pani Ewa oraz instruktor Grupy Folklorystycznej 
Sieprawianie postanowili po³¹czyæ si³y i zaproponowaæ 
uczniom udzia³ we wspólnej lekcji folkloru. Do tego 
przedsiêwziêcia zaprosili tak¿e pozosta³e grupy zerówkowe: 
kl. OA "Kotki" oraz OC "Pandy". Pan Marek Harbaczewski 
przygotowa³ prezentacjê strojów regionalnych krakowiaków 
zachodnich. 

Uczniowie klas 0 mieli okazjê nie tylko poznaæ i 

utrwaliæ nazwy poszczególnych elementów regionalnego 
ubioru ale tak¿e sami mogli ubraæ siê jak prawdziwy 
krakowiak i krakowianka. Specjalnie na t¹ okazjê dzieci 
zaprezentowa³y wczeœniej przygotowane piosenki i tañce 
ludowe. Grupa "Kotki" wraz z nauczycielkami: Dominik¹ 
Muniak i Agat¹ Baran zaœpiewa³a piosenkê "Sz³a 
dzieweczka do laseczka". Dzieci z grupy "Pandy" pod okiem 
nauczycielek; Marceliny Nowak oraz Iwony Matogi 
zaprezentowa³y taniec do utworu "Kuku³eczka". Grupa 
"Papu¿ki" zaprezentowa³a zabawy ludowe z piosenk¹ 
"Grozik" oraz "Nie chcê ciê znaæ" (inaczej "Zwodzony"). 
Ewa Szymañska  i Marek Harbaczewski zaprosili dzieci oraz 
doros³ych obecnych na wspólnej lekcji folkloru do udzia³u 
we wspólnych zabawach tanecznych. Ka¿demu sprawi³o to 
wiele radoœci. 

/GOKiS/

Z ¿ycia parafii 
Franciszkañskie prymicje w Sieprawiu

 ostatni¹ niedzielê maja w sieprawskim Sanktuarium Wb³. Anieli Salawy nowo wyœwiêcony kap³an - Dawid 
Bujas OFMConv odprawi³ swoj¹ mszê prymicyjn¹, czyli 
pierwsz¹ samodzielnie sprawowan¹ eucharystiê przez nowo 
wyœwiêconego kap³ana (neoprezbitera). Warto, by przy tej 
okazji przybli¿yæ  istotê ¿ycia zakonnego i sylwetkê nowego 
duchownego z sieprawskiej parafii.

Dla wielu z nas, ¿yj¹cych w pêdzie codziennoœci, 
¿ycie sta³o siê kieratem, w który sami siê wpiêliœmy. Brakuje 
nam czasu na refleksjê, w jakim kierunku zmierzamy. Pogoñ 
za tym, co wydaje siê niezbêdne i najwa¿niejsze: za 
dobrobytem, wygod¹, popularnoœci¹- przes³ania inny 
wymiar i sens naszej ziemskiej egzystencji. Nie jesteœmy pod 
tym wzglêdem ró¿ni od innych spo³eczeñstw. Podobnych 
dylematów doœwiadczali ludzie ¿yj¹cy na przestrzeni 
dziejów.  W œredniowieczu, które wydaje nam siê byæ epok¹ 
ascezy, ludzie równie¿ ho³dowali dobrobytowi, bogactwu, 
pró¿noœci. 

W koñcu XII wieku (w roku 1181 lub 1182), w  
bogatej, kupieckiej rodzinie Pietra Bernardone, we 
w³oskim mieœcie Asy¿, przychodzi na œwiat ch³opiec. 
Otrzymuje na chrzcie imiê Jan, jednak wszyscy nazywaj¹ 
ch³opca Francesco, czyli Franciszek - zapewne dlatego, ¿e 

matka ch³opca pochodzi³a z Francji. Franciszek, bêd¹c ju¿ 
m³odzieñcem, chcia³ imponowaæ. Marzy³ o stanie rycerskim. 
Jednak koleje losu sprawi³y, ¿e szybko zauwa¿y³, co w ¿yciu 
ma istotn¹ wartoœæ. Maj¹c dwadzieœcia cztery lata odrzuca 
dobrobyt i rozpoczyna zupe³nie nowe ¿ycie. Franciszek z 
Asy¿u staje siê wzorem dla innych m³odych ludzi, którzy 
do³¹czaj¹ do niego. Pozostawiaj¹c za sob¹ wygodne, 
dostatnie ¿ycie, wybieraj¹ drogê ubóstwa i prostoty. Z 
w³asnego wyboru zrzekaj¹ siê swoich maj¹tków, 
rozpoczynaj¹ ¿ycie ¿ebracze. Nazywaj¹ siê braæmi 
„mniejszymi”- ówczesne spo³eczeñstwo jest podzielone na 
warstwy- warstwa „minorum” to warstwa ludzi ubogich.

Franciszek opracowa³ tekst regu³y Zakonu Braci 
Mniejszych, nawo³uj¹cej do naœladowania ¿ycia Chrystusa 
ubogiego, cierpi¹cego i modl¹cego siê. Regu³a ta obowi¹zuje 
bez zmian do dnia dzisiejszego. Ci, którzy pragn¹ pod¹¿aæ 
przez ¿ycie wedle tej regu³y, musz¹ przejœæ „czas próby”- 
trwaj¹cy przez okres jednego roku nowicjat, po którym 
sk³adaj¹ œluby: pos³uszeñstwa, ubóstwa i czystoœci. Pierwsze 
œluby sk³adane s¹ na czas jednego roku i powtarzane na 
kolejny rok, póŸniej bracia sk³adaj¹ œluby wieczyste  
(profesja wieczysta). Istot¹ ¿ycia w zakonie franciszkañskim 
jest zachowanie rad ewangelicznych.  Idea³y ¿ycia wedle 
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franciszkañskiej regu³y przyjmuj¹ równie¿ kobiety- 
powstaje zakon ¿eñski, którego wspó³za³o¿ycielami s¹ œw. 
Franciszek i œw. Klara. Ludzie œwieccy, pragn¹cy realizowaæ 
idea³y ¿ycia franciszkañskiego, stowarzyszaj¹ siê we 
Franciszkañskim Zakonie Œwieckich (III Zakon). 
Cz³onkowie III Zakonu nazywani s¹ tercjarzami. Znanym 
pozdrowieniem franciszkañskim staje siê zawo³anie:  „Pokój 
i dobro!” (³ac. Pax et bonum). Jest to ¿yczenie bliŸnim 
pokoju i dobra, rozumianego jako zbawienie duszy.

Czy dziœ, w realiach pierwszej po³owy XXI wieku 
¿ycie w ubóstwie, pos³uszeñstwie i czystoœci ma jakiœ sens? 
Na to pytanie musi odpowiedzieæ sobie ka¿dy z nas z osobna. 
Patrz¹c na ¿ycie z pozycji cz³owieka wiary na pewno na tak 
postawione pytanie odpowiemy twierdz¹co. Na to pytanie 
przed kilku laty twierdz¹co odpowiedzia³ nasz parafianin, 
Dawid Bujas. We wrzeœniu 2014 roku rozpocz¹³ formacjê w 
G³ogówku na OpolszczyŸnie. Wczeœniej ukoñczy³ Szko³ê 
Podstawow¹ (2004 r.) i Gimnazjum (2007) w Sieprawiu, 
nastêpnie V Liceum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 
(matura w roku 2010). Podj¹³ studia w Wydziale 
Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki 
krakowskiej AGH na kierunku Informatyka. Decyzjê o 
rozpoczêciu ¿ycia zakonnego podj¹³ ju¿ po ukoñczeniu 
studiów (2014), jako in¿ynier informatyk i œwietnie 
zapowiadaj¹cy siê programista. Pozostawi³ dotychczasowe 
¿ycie, karierê. Po z³o¿eniu pierwszych œlubów zakonnych 
rozpocz¹³ studia teologiczne i formacjê duchow¹ w 
seminarium franciszkañskim. Profesjê wieczyst¹ z³o¿y³ 8 
XII 2020 r. Studia teologiczne ukoñczy³ obron¹ magisterium 
nt.: „Motyw radoœci w Liœcie do Filipian” (maj 2022). 
Œwiêcenia kap³añskie zakoñczy³y etap formacji duchowej. 
Aktualnie decyzj¹ prowincja³a Prowincji œw. Antoniego i b³. 
Jakuba Strzemiê Franciszkanów w Krakowie zosta³ pos³any 
do pracy w Parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. w Sanoku.

Jakie by³y motywy obrania przez Dawida w³aœnie 
takiej drogi ¿ycia? Byæ mo¿e wskazówk¹ by³a data 
urodzenia - Dawid urodzi³ siê 13 sierpnia 1991 roku, na kilka 

godzin przed beatyfikacj¹ Sieprawianki - Anieli Salawy, 
która by³a przecie¿ franciszkañsk¹ tercjark¹. Kilkadziesi¹t 
godzin wczeœniej, 9 sierpnia, w peruwiañskim miasteczku 
Pariacoto, zostali bestialsko zamordowani przez 
komunistycznych zbrodniarzy z organizacji „Œwietlisty 
Szlak” dwaj polscy misjonarze - franciszkanie: Zbigniew 
Strza³kowski i Micha³ Tomaszek. Mo¿e te zdarzenia zosta³y 
przez niego w jakiœ sposób odczytane jako swoista 
wskazówka.

Po seminaryjnej formacji Dawid przyj¹³ œwiêcenia 
prezbiteratu w Krakowskiej Bazylice Franciszkanów w 
sobotê, 28 maja, z r¹k biskupa Damiana Muskusa. 
Franciszkanie nazywaj¹ siebie braæmi - OFM to skrót 
³aciñskiej nazwy zakonu: Ordo Fratrum Minorum czyli 
Zakon Braci Mniejszych. W Polsce zwyczajowo w 
odniesieniu do brata zakonnego, który przyj¹³ œwiêcenia 
kap³añskie, u¿ywa siê zwrotu „ojciec”. Na pocz¹tku wieku 
XVI zakon franciszkanów podzieli³ siê, wyodrêbnili siê 
Bracia Mniejsi Kapucyni oraz Bracia Mniejsi Konwentualni 
(OFMConv). Dawid wybra³ zakon Braci Mniejszych 
Konwentualnych, zwanych potocznie czarnymi lub szarymi 
(ze wzglêdu na kolor stroju zakonnego, czyli habitu). Bracia 
konwentualni s¹ gospodarzami krakowskiej Bazyliki 
Franciszkanów, miejsca spoczynku doczesnych szcz¹tków b³. 
Anieli Salawy. 

¯ycie zakonne to zupe³nie inna forma realizacji 
powo³ania. Ka¿dy cz³owiek jest powo³any do œwiêtoœci - 
mo¿na to powo³anie realizowaæ na ró¿ne sposoby. Jednak 
zdecydowanie s¹ nam potrzebne przyk³ady ¿ycia w ubóstwie i 
wyzbyciu siê dóbr doczesnych - pogoñ za tym, co ulotne i 
ma³o wartoœciowe przys³ania wielu z nas prawdziwe ¿yciowe 
wartoœci. W zagonionej wspó³czesnoœci potrzeba nam 
refleksji i przyk³adu, ¿e mo¿na ¿yæ dla wiecznoœci.

  /Redakcja/

Msza prymicyjna Ksiêdza Marcina Pytko
si¹dz Marcin Pytko ur. Siê w Czernichowie 21.12.1995r., tam te¿ ukoñczy³ Kpodstawówkê i gimnazjum, a nastêpnie Technikum Ogrodnicze o profilu 

architektura krajobrazu. Do Wy¿szego Seminarium Duchownego w Krakowie 
wst¹pi³ w 2016r. tym samym rozpoczynaj¹c studia na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Paw³a II zakoñczone obron¹ pracy magisterskiej, której temat to: „Symbolika i 
znaczenie Krzy¿a - studium historyczno - teologiczne”. Po 5 latach formacji 
seminaryjnej w 2021r przyj¹³ œwiecenia diakonatu i dekretem Ksiêdza Arcybiskupa 
Marka Jêdraszewskiego zosta³ skierowany na praktykê diakoñsk¹ w naszej parafii, a 
od jej rozpoczêcia nie min¹³ rok i ksi¹dz Marcin odprawia 2 msze prymicyjne - 
tradycyjnie pierwsz¹ w swojej rodzinnej parafii i tydzieñ póŸniej tak¿e sw¹ pierwsz¹ 
w Sanktuarium B³. Anieli Salawy.
 Opiekunem praktyki diakoñskiej by³ ksi¹dz proboszcz Pawe³ Ziêba i pod Jego 
kierunkiem diakon Marcin zapoznawa³ siê z wszystkimi aspektami pracy 
duszpasterskiej : prowadz¹c nabo¿eñstwa, przewodnicz¹c modlitwom, prowadz¹c 
pogrzeby, ucz¹c w szkole, zapoznaj¹c siê i prowadz¹c spotkania grup i wspólnot 
dzia³aj¹cych przy parafii, jak np. grupy apostolskiej czy spotkañ III Zakonu 
Franciszkañskiego Œwieckich. Diakoni mog¹ równie¿ wyg³aszaæ homilie, udzielaæ 
chrztu , œlubu. Ksi¹dz Marcin wspomina, ¿e w ub. roku udzieli³ œlubu swemu o trzy 
lata m³odszemu bratu Mateuszowi i jego narzeczonej. W zakres praktyki diakona w 
parafii wchodzi równie¿ poznanie zasad prowadzenia spraw kancelarii parafialnej a 
tak¿e prowadzenie katechezy w szkole. Przez ca³y ubieg³y rok szkolny ks. Marcin 
prowadzi³ lekcje katechezy w szkole podstawowej w Olszowicach - w wymiarze 
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15,5 godziny tygodniowo - ucz¹c dzieci z przedszkola i 
wszystkich klas od pierwszej do ósmej - to spore grono, które 
bêdzie katechetê wspominaæ. Parafianie bêd¹ te¿ wspominaæ 
„¿yw¹ szopkê”, Orszak Trzech Króli czy wyj¹tkow¹ Drogê 
Krzy¿ow¹ po ulicach Sieprawia. 
 Z perspektywy minionego czasu - ks. Marcin wspomina : 
„Dziêki ogromnej ¿yczliwoœci ksiêdza Proboszcza i 
ofiarnoœci parafian uda³o siê zorganizowaæ tradycyjne 
wydarzenie bo¿onarodzeniowe, bo w rozwiazywanie kwestii 
technicznych czy logistycznych w³¹czy³o siê wiele osób, 
ka¿dy kto przychodzi³ chcia³ pomagaæ. W szopce nade 
wszystko by³a œwiêta rodzina, jej obecnoœæ uœwiadamia³a 
odwiedzaj¹cym rolê rodziny, tak w czasach gdy Chrystus 
narodzi³ siê w Betlejem, jak i dzisiaj. Przede wszystkim 
jednak podkreœliliœmy wagê wydarzeñ dla nas 
fundamentalnych, bo prawda o wcieleniu Bo¿ego S³owa, 
wcieleniu Syna Bo¿ego to przecie¿ fundament naszej wiary i z 
tego te¿ p³ynie wielka radoœæ. My chcieliœmy w radoœci z 
drugim cz³owiekiem prze¿yæ te œwiêta, wyci¹gn¹æ z domów 
ca³e rodziny, ale te¿ ludzi starszych, samotnych, chorych i 
wspólnie œwiêtowaæ w sposób choæ trochê obrazuj¹cy 
rzeczywistoœæ sprzed 2 tysiêcy lat, gdy w grocie betlejemskiej 
narodzi³ siê Syn Bo¿y. I to siê uda³o patrz¹c na liczbê osób 
uczestnicz¹cych z terenu parafii i nie tylko. Przy organizacji 
Orszaku Trzech Króli - powód ten sam : radujemy siê z 
Objawienia Pañskiego, choæ orszak przeby³ krótk¹ drogê, bo 
do ¿ywej szopki, ale potem by³o wspólne œpiewanie kolêd , a 
tak¿e piêkny koncert naszych artystów na scenie przy 
koœciele. O Drodze Krzy¿owej po ulicach Sieprawia ksi¹dz 
Marcin mówi tak: „To by³o wzruszaj¹ce i buduj¹ce, myœlê, ¿e 
ka¿dy prze¿y³ takie rekolekcje w drodze. By³em zaskoczony 
jak wiele osób w³¹czy³o siê w organizacjê tego nabo¿eñstwa , 
ustawienie krzy¿y przy ka¿dej stacji od Koœció³ka Œw. 
Marcina do podœwietlonego na czerwono Sanktuarium , co 
symbolicznie podkreœla³o rozwa¿ania Mêki Pañskiej, jak 
du¿o osób wziê³o udzia³ w nabo¿eñstwie. Niezwyk³ym 
doœwiadczeniem by³a obecnoœæ podczas tej Drogi Krzy¿owej 
osób z Ukrainy, które chcia³y siê modliæ razem z nami w 
intencji pokoju na œwiecie, a wiêc i o pokój w Ukrainie.
Ksi¹dz Marcin stwierdza te¿, ¿e parafia sieprawska na 
zawsze bêdzie w jego pamiêci i sercu, ¿e spotkania z ludŸmi, 
rozmowy, modlitwy ot tak nagle nie znikn¹.” Zwieñczeniem 
choæby wspólnych modlitw i spotkañ z Tercjarzami bêdzie 
msza œwiêta, której bêdê przewodniczy³ w koncelebrze i 
wyg³oszê te¿ homiliê na Jasnej Górze o pó³nocy z 22 na 23 
lipca dla III Zakonu , którego cz³onkowie z ca³ej Polski bêd¹ 
tam prze¿ywaæ dni skupienia, dni modlitwy.”
Ksi¹dz Marcin Pytko 28 maja w Katedrze Wawelskiej z r¹k 
Arcybiskupa Marka Jêdraszewskiego przyj¹³ œwiêcenia 
prezbiteratu, o chwilach tych mówi: „Maj¹c œwiadomoœæ 

czego dostêpujê czu³em wielkie wzruszenie i zadziwienie, jak 
bardzo Pan Bóg nam zaufa³ daj¹c w nasze ludzkie, marne 
rêce tak wielki skarb jakim jest Eucharystia a tak¿e wielk¹ 
radoœæ, ¿e Pan Bóg mnie wybra³, powo³a³ i mi zaufa³ ” 
Dzieñ póŸniej zgodnie z tradycj¹ sw¹ mszê prymicyjn¹ 
odprawi³ ksi¹dz Marcin w swej rodzinnej parafii w 
Czernichowie po raz pierwszy samodzielnie i w intencji 
parafian, rodziców, rodziny, ksiê¿y. Podkreœla te¿, ¿e by³o to 
œwiêto ca³ej parafii, gdy¿ ostatni ksi¹dz z niej siê wywodz¹cy 
wyœwiêcony by³ 34 lata temu, i przez ten czas modlono siê o 
nowe powo³anie,” parafianie wspierali mnie modlitw¹ przez 
ca³e seminarium, ja t¹ modlitwê czu³em, wiem, ¿e dalej siê za 
mnie modl¹ a ja za nich. Ta radoœæ znalaz³a wyraz w oprawie 
przygotowanej przez parafian, w ukwieceniu drogi od mego 
domu rodzinnego a¿ do drzwi koœcio³a, wreszcie w 
uroczystym towarzyszeniu mi w dojœciu do o³tarza.”
 Drug¹ mszê prymicyjn¹ 5 czerwca odprawi³ ksi¹dz Marcin 
w naszym koœciele parafialnym, pierwsz¹ samodzieln¹ mszê 
w intencji parafian, w równie uroczystej oprawie w 
otoczeniu ksiê¿y z dekanatu mogilañskiego i ksiê¿y 
rodaków, tak¿e swoich rodziców i wielu wiernych. „Przez 
wiele miesiêcy przy tym o³tarzu stawa³em w dalmatyce, jako 
pierwszy pos³uguj¹cy i podchodz¹c do o³tarza poczu³em ³zy 
wzruszenia, ¿e za moment sprawowa³ bêdê w Sanktuarium 
B³. Anieli Salawy Eucharystiê. Pamiêtam s³owa Arcybiskupa 
Jêdraszewskiego, który wrêczaj¹c mi dekret kieruj¹cy na 
s³u¿bê diakoñsk¹ powiedzia³, ¿ebym siê nie martwi³, bo 
B³ogos³awiona mnie poprowadzi. Tak sobie myœlê, ¿e 
faktycznie poprowadzi³a”… 
Na pytanie o w³asne przemyœlenia, refleksje po praktyce 
diakoñskiej i o to czego mu ¿yczyæ na pocz¹tku drogi 
kap³añskiej. Ksi¹dz Marcin powiedzia³ : „•ród³o moich 
przemyœleñ wynika i tkwi w postawie kap³anów, którzy tutaj 
pos³uguj¹, w postawie ksiêdza proboszcza, ksiêdza pra³ata i 
ksiêdza Micha³a. Oni pokazali i dali œwiadectwo tego, ¿e 
kap³an wierny, zanurzony w modlitwie i Panu Bogu to kap³an 
szczêœliwy. Z t¹ wiernoœci¹ Bogu i Ewangelii wi¹¿e siê ca³a 
przestrzeñ pos³ugi kap³añskiej: czy to konfesjona³, czy 
sprawowanie Eucharystii, czy rozmowa z cz³owiekiem, 
którego spotykamy a nawet przestrzeñ pracy w kancelarii 
parafialnej. Myœlê, ¿e to takie g³ówne przemyœlenie, które we 
mnie tkwi - by moja pos³uga kap³añska zawsze wynika³a z 
wiernoœci, z zanurzenia siê w Ewangelii, z oddania siê Panu 
Bogu, tego na pewno trzeba mi ¿yczyæ i o tak¹ intencjê 
modlitewn¹ proszê. Na tym bêdê budowa³ sw¹ niekiedy 
pewnie trudn¹ ale piêkn¹ drogê kap³añsk¹ rozpoczynaj¹c 
sw¹ pos³ugê w parafii w Trzemeœni.”

 /Redakcja/

Ministranci z Zakliczyna z medalem mistrzostw Polski
 XVII Mistrzostwach Polski Liturgicznej S³u¿by WO³tarza w Pi³ce No¿nej rozegranych w Ko³obrzegu 

reprezentuj¹cy parafiê Zakliczyn ministranci zajêli III 
miejsce w finale g³ównym a lektorzy I miejsce  w finale C. W 
rozgrywkach wziê³o udzia³ ok. 1500 zawodników z 114 
dru¿yn pochodz¹cych z parafii  z ró¿nych regionów Polski. 
Poszczególne zespo³y przesz³y eliminacje na poziomie 
swoich dekanatów i diecezji. Dla zobrazowania tych 
zmagañ, nale¿y podaæ , ¿e w Archidiecezji Krakowskiej jest 
45 dekanatów i 448 parafii. W skali Polski jest to 

wielokrotnie wiêcej.
Ministranci wyst¹pili w sk³adzie: B³a¿ej Baran, 

Patryk Kapuœciñski, Mateusz Szlachta, Bartosz P³achta, 
Miko³aj Majka, Mateusz Nowak, Piotr P³achta, Gabriel 
Wojtycza, Maksymilian Kasperek.

Sk³ad lektorów starszych to: Micha³ Karcz, 
Nikodem Malec, Kamil Matoga, Dariusz Kochan, Szymon 
Hachlica, Maksymilian Gawêda, Pawe³ Toporkiewicz, Igor 
Matoga, Patryk Matoga, Hubert Panuœ.

O relacjê poprosiliœmy, uczestnika tych wydarzeñ,  
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lektora Szymona Hachlicê. „Turniej zacz¹³ siê 27 czerwca, 
ministranci grali w hali, w ich grupie by³o 8 dru¿yn. W 
rozegranych spotkaniach zdobyli 19 pkt, nie trac¹c bramki. 
Grupa by³a wyrównana, nasi ministranci dobrze sobie 
poradzili, bawi¹c siê pi³k¹ i strzelaj¹c piêkne bramki  - nawet 
bramkarz „ustrzeli³” dwa gole. Do nastêpnej rundy weszli 
remisuj¹c tylko jeden mecz, resztê wygrywaj¹c. Lektorzy 
starsi grali na boiskach „Orlika”. Warunki by³y bardzo 
trudne, w cieniu temperatura dochodzi³a do 33 stopni. 
Walczyliœmy nie tylko z innymi zawodnikami, ale równie¿ z 
pogod¹. Mia³o to wp³yw na nasz¹ grê. Dwóch zawodników 
musia³o ze wzglêdów zdrowotnych zakoñczyæ sw¹ grê. 
Zmiennicy godnie jednak ich zast¹pili i w bardzo 
wyrównanym meczu przegrali z póŸniejszymi v-ce mistrzami 
tylko 1:0. Dru¿yna w 1 dniu rozegra³a 5 spotkañ i tylko jedno 
wygra³a”.

Po wspólnym odpoczynku i regeneracji si³ , drugiego 
dnia naszego pobytu na mistrzostwach, dru¿yny przyst¹pi³y 
do dalszych meczy jeszcze bardziej zmotywowane. 
Ministranci zaczêli swoje spotkania od 1/8 fina³u. Nasi 
podopieczni grali dobrze, ale brakowa³o im celnoœci, dlatego 
2razy musieli wykonywaæ rzuty karne aby awansowaæ dalej. 
Pierwszy raz wykonywali je w æwieræfinale a drugi raz w 
pó³finale, gdzie po18 seriach karnych odpadli z rywalizacji o 
mistrzostwo.  Ministranci, obserwuj¹c ich grê mogê to 
powiedzieæ, byli najlepiej graj¹c¹ dru¿yn¹, nie przegrali 
¿adnego meczu i tylko ta celnoœæ. Gdyby nie to, mielibyœmy 
„mistrza”. Co nie uda³o siê w pó³finale, uda³o siê w meczu o 3  
miejsce. Ch³opaki odnaleŸli siê i wygrali mecz o „ br¹z ” 1:0. 
Przez ca³y turniej stracili tylko 2  bramki.

G³ównymi architektami tego sukcesu byli: Ks. Piotr 

F¹frowicz i  Pan Piotr Kapuœciñski, którzy dowodzili.  W 
naszych zmaganiach wspierali nas opiekunowie i rodzice, 
którzy licznie wybrali siê z nami na mistrzostwa. By³o to 
ponad 10  rodzin. Dziêki temu z trybun nie ustawa³ doping: 
Zakliczyn!  Zakliczyn! Zakliczyn!!!!. W tym samym czasie 
lektorzy w finale C, przy zdecydowanie lepszej pogodzie, 
wygrali wszystkie 5 meczy, nie zostawiaj¹c przys³owiowej 
suchej nitki na swoich przeciwnikach. W tej fazie rozgrywek 
szansê do gry dostali rezerwowi zawodnicy, dla których by³ 
to pierwszy turniej i  okazja do pokazania swoich 
umiejêtnoœci”.

Cieszymy siê z uzyskanych wyników, mamy 
sportowy niedosyt, wróciliœmy z du¿ym baga¿em 
doœwiadczeñ i ambicjami na wygran¹ za rok.

Trzeba dodaæ, ¿e pomimo zajêæ zwi¹zanych z 
uczestnictwem w turnieju, byliœmy na wspania³ym 
wyjeŸdzie, razem spêdzaliœmy mi³o du¿o czasu. Dziêki ks. 
Piotrowi mogliœmy zwiedziæ trochê Ko³obrzeg i poopalaæ siê 
na pla¿y.

Serdecznie gratulujemy ministrantom i lektorom 
odniesionego sukcesu, promuj¹cego nasz¹ parafiê na forum 
ogólnopolskim. Mamy nadziejê, ¿e za rok bêdziemy mieæ 
upragnione mistrzostwo, bo 2 i 3 miejsce w tych 
rozgrywkach Zakliczyn ju¿ ma.

Dla przybli¿enia idei zmagañ pi³karzy s³u¿b 
liturgicznych polecamy przeczytanie artyku³u w czasopiœ-
mie Niedziela Ma³opolska, nr 19(813) z dnia 08.05.2022r. 
Str. VI-VII Tytu³ artyku³u: „Stanêli na wysokoœci zadania”.

/Wies³aw Œwiech/ 

Sieprawski zabytek dawnego œlusarstwa
dobraæ siê do cudzego dobytku. Bardziej skomplikowanego 
zabezpieczenia u¿ywali Egipcjanie. Drzwi domów egipskich 
by³y ryglowane poprzez umieszczenie w ryglu kilku 
pionowych ko³eczków. Klucz posiada³ trzpieñ uformowany 
identycznie jak uk³ad kanalików. Taki zamek by³ doœæ 
skomplikowany, jednak w ca³oœci wykonany z drewna, co 
znacznie obni¿a³o jego ¿ywotnoœæ.

W okresie œredniowiecza stosowano zamki, których 
zasada dzia³ania opiera³a siê na pomys³ach sprawdzonych w 

Odkrywamy nieznane karty naszej historii 

u¿ od najdawniejszych czasów cz³owiek stara³ siê chroniæ Jsiebie i swoje zasoby odgradzaj¹c siê od otaczaj¹cego go 
œwiata zewnêtrznego. W ten sposób wymyœlone zosta³y 
drzwi a wraz z nimi zamek. Najstarszy zamek odnaleziono w 
Mezopotamii. Wykonany jest z drewna i szacuje siê, ¿e ma 
oko³o 4 tysi¹ce lat. Staro¿ytni Grecy zamykali swoje 
domostwa ryglem przesuwanym przy pomocy klucza, który 
mia³ oko³o metra d³ugoœci. Tak solidny klucz móg³ byæ tak¿e 
z powodzeniem u¿yty do odpêdzenia intruza próbuj¹cego 
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staro¿ytnoœci. Nowoœci¹ jaka pojawi³a siê w tym okresie by³ 
jednak materia³, z którego wykonywano zamki. To wtedy 
pojawi³y siê zamki w ca³oœci wykonane z metalu. Typowy 
œredniowieczny zamek dzia³a³ na zasadzie drewnianej 
zasuwy  obracaj¹cy siê w dziurce klucz, zaczepia³ ³opatk¹ o 
wygiêcie w ryglu i otwiera³ go. Tego typu zamek by³ jednak 
doœæ ³atwy do sforsowania przez ówczesnych z³odziei, z 
czego doskonale zdawano sobie sprawê. Dlatego te¿ starano 
siê stosowaæ rozmaite dodatkowe przeszkody, jak na 
przyk³ad specjalnie wygiêta ³opatka klucza, która musia³a 
przejœæ przez dodatkow¹ strefê zabezpieczeñ w zamku. 
Wymyœlano równie¿ inne pu³apki chroni¹ce przed prób¹ 
sforsowania zamka. Do zasuw montowano na przyk³ad 
urz¹dzenia, które ucina³y w³amywaczom palce.

W naszym regionie, kiedy mowa o zamkniêciach do 
drzwi, w pierwszej kolejnoœci przychodz¹ nam na myœl 
pobliskie Œwi¹tniki Górne - miejscowoœæ, która od lat s³ynie 
z produkcji wszystkiego co s³u¿y do zamykania, a wiêc 
przede wszystkim zamków i k³ódek. Równie¿ w Sieprawiu 
wiele osób zajmowa³o siê (i nadal zajmuje) wyrobem k³ódek 
i zamków a tak¿e rozmaitych pó³fabrykatów s³u¿¹cych do 
wyrobu ró¿nego rodzaju zamkniêæ. Pewnie te¿ w wielu 
sieprawskich domach mo¿na jeszcze dziœ znaleŸæ stare, 
rêcznie wytwarzane k³ódki lub solidne zamki puszkowe. 
Przyk³ady takich obiektów przedstawiono na fotografiach 
(fot. 1 i 2). Zdjêcia nie zawsze wiernie oddaj¹ rzeczywistoœæ, 
dlatego warto wiedzieæ, ¿e najwiêksza z prezentowanych 
k³ódek ma prawie 15 centymetrów d³ugoœci, a d³ugoœæ 
klucza od zamka puszkowego to 18 centymetrów. By³y to 
wiêc ca³kiem solidne zabezpieczenia.

Jednak zamki puszkowe czy œwi¹tnickie stare k³ódki  
choæ cenne  nie s¹ jednak jeszcze wyj¹tkowo rzadkimi 
przedmiotami. Tak¹ rzadkoœci¹ jest natomiast, bez 
w¹tpienia, zamek w drzwiach do zakrystii starego koœcio³a w 
Sieprawiu. Zamek ten zosta³ doceniony ju¿ w po³owie 
ubieg³ego wieku, kiedy powstawa³ katalog zabytków sztuki 
w Polsce. Oprócz innych obiektów z terenu ówczesnego 
Sieprawia wymienia on równie¿ w Koœciele Œwiêtego 
Micha³a Archanio³a „drzwi z prezbiterium do zakrystii ze 
starymi okuciami, zamkiem i k³ódk¹”. By³y to wiêc obiekty 
na tyle cenne, ¿e znalaz³o siê dla nich miejsce w katalogu 
zabytków. Jest to jednak bodaj jedyna oficjalna wzmianka o 
tych zabytkach. Nie znamy równie¿ ¿adnego bardziej 
precyzyjnego ich datowania, poza bardzo pojemnym 
okreœleniem, ¿e by³y one „stare”. Byæ mo¿e zamek do 
zakrystii nie by³ pierwotnym wyposa¿eniem koœcio³a, ale 
archaiczna konstrukcja pozwala na domniemanie, ¿e jego 
historia mo¿e siêgaæ w osiemnaste lub nawet siedemnaste 
stulecie. Za „staro¿ytnoœci¹” tego zamka przemawia tak¿e 
jego rola w systemie zamkniêæ koœcio³a. Jak wiadomo do 
koœcio³a Œwiêtego Micha³a prowadz¹ trzy wejœcia: od 
po³udnia, zachodu oraz od pó³nocny przez zakrystiê. 
Zaprojektowany ju¿ na etapie budowy koœcio³a system 
zabezpieczeñ tych wejœæ przewidywa³, ¿e wejœcia 
po³udniowe i zachodnie bêd¹ ryglowane od wewn¹trz 
zasuwami a jedynie wejœcie pó³nocne (przez zakrystiê) 
bêdzie zabezpieczone zamkiem mechanicznym. Gniazda po 
dawnych zasuwach znajdowa³y siê wewn¹trz murów  dziœ 
takie gniazdo po zdjêciu tynków doskonale widaæ przy 
zachodnim wejœciu do koœcio³a. Ten niepozorny otwór w 
pó³nocnej oœcie¿nicy ma ponad 2 metry g³êbokoœci, tak aby 
po odryglowaniu drzwi pomieœciæ ca³¹ zasuwê. Inaczej 

rozwi¹zano zabezpieczenie drzwi do koœcio³a, które 
prowadzi³y z zakrystii. Tutaj zamkniêcie musia³o 
umo¿liwiaæ obs³ugê od zewn¹trz, a takie zadanie najlepiej 
móg³ spe³niæ zamek. Lepszemu zabezpieczeniu tego wejœcia 
sprzyja³y tak¿e jego niewielkie rozmiary. S³u¿¹cy 
zamykaniu tych drzwi stary zamek i k³ódka a tak¿e okucia 
funkcjonowa³y do czasu tragicznego po¿aru koœcio³a w dniu 
10 sierpnia 1968 roku. Wygl¹d starego zamka w latach 
piêædziesi¹tych XX wieku ilustruje fotografia (fot. 3). 
Zamek by³ pokaŸnych rozmiarów: jego d³ugoœæ wynosi³a 53 
cm a szerokoœæ 37 centymetrów. Konstrukcja mechanizmu 
zamka by³a otwarta od strony wnêtrza koœcio³a. System 
ryglowania sk³ada³ siê z trzech rygli: jednego po³¹czonego z 
klamk¹ oraz dwoma uruchamianymi za pomoc¹ klucza. 
Zwraca równie¿ uwagê ciekawy kszta³t obudowy 
mechanizmu sk³adaj¹cy siê prostok¹ta po³¹czonego z 
pó³kolem. Elementy konstrukcyjne zamka zosta³y 
ozdobione kutymi liœæmi.

Po po¿arze koœcio³a w 1968 roku los zabytkowego 
zamka przez d³ugie lata pozostawa³ nieznany. Wydawa³o siê, 
¿e przepad³ on na zawsze i podzieli³ smutny los innych 
zabytków ze Starego Koœcio³a. Szczêœliwie jednak sta³o siê 
inaczej. Zamek zosta³ odnaleziony (przy udziale pisz¹cego te 
s³owa) w dniu 5 czerwca 1999 roku na strychu starej plebanii 
wœród ró¿nych znajduj¹cych siê tam rupieci. Zamek, mimo 
skorodowania i silnego zanieczyszczenia zachowa³ siê w 
ca³kiem niez³ym stanie technicznym. Wdziêcznoœæ nale¿y 
siê komuœ, kto po po¿arze koœcio³a doceni³ wartoœæ tego 
zabytku i uchroni³ go od unicestwienia umieszczaj¹c na 
plebañskim strychu. W czasie, gdy odnaleziono zamek, 
trwa³y ju¿ prace zwi¹zane z odbudow¹ Starego Koœcio³a. 
By³a wiêc doskona³a okazja aby w odbudowanym wnêtrzu 
znalaz³o siê miejsce równie¿ dla tego zabytku. Kiedy w dniu 
18.grudnia 2001 roku zamawiano nowe drzwi prowadz¹ce z 
prezbiterium do zakrystii, przewidziano wyposa¿enie ich w 
starodawny zamek. Drzwi te zosta³y wykonane przez firmê 
Tomasza Króla z Gruszowa i zamontowane w dniu 17. maja 
2002 roku. Z t¹ dat¹ historyczny zamek powróci³ na swoje 
dawne miejsce (fot. 4). Dziœ nawiedzaj¹c Stary Koœció³ w 
Sieprawiu warto równie¿ zatrzymaæ siê przy tym elemencie 
jego wyposa¿enia. Jest to przedmiot, który zas³uguje na 
uwagê nie tylko jako wyj¹tkowy zabytek dawnej techniki, 
ale równie¿ jako œwiadek dramatycznej historii tego miejsca.

/Stanis³aw Konarski/

Fot. 1. Stare k³ódki wytwarzane w Œwi¹tnikach Górnych. 
(Najstarsza pochodzi najprawdopodobniej z okresu 
miêdzywojennego). K³ódki tego typu by³y wytwarzane 
rêcznie, przy u¿yciu prostych narzêdzi.

Fot. 2. Stary zamek puszkowy z solidnym, mierz¹cym 18 cm, 
kluczem.

Fot. 3. Zamek w drzwiach do zakrystii Starego Koœcio³a w 
Sieprawiu wed³ug stanu z lat 50-tych XX wieku.

Fot. 4. Zamek w drzwiach do zakrystii Starego Koœcio³a w 
Sieprawiu - wygl¹d obecny.
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Fot.2Fot.1 

Fot.4Fot.3

Tak by³o
u¿ coraz mniej ludzi pamiêta czasy, gdy Katowice Jnazywa³y siê Stalinogród, a w ka¿dym prawie mieœcie i 

miasteczku by³y ulice i place Józefa Stalina, W³odzimierza 
Lenina, Bohaterów Stalingradu, Armii Czerwonej itp. Huta 
w Nowej Hucie nosi³a imiê Lenina, a ka¿da wycieczka 
jad¹ca do Zakopanego najczêœciej wstêpowa³a do Poronina, 
gdzie sta³ jego pomnik. Z okazji ró¿nych œwi¹t pañstwowych 
i rocznic budynki pañstwowe obowi¹zkowo obwieszano 
wielkimi portretami Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. 
Stalin by³ prawie wszêdzie, póŸniej po jego potêpieniu, 
Lenin. W ka¿dej klasie szkolnej, w urzêdach, zak³adach 
pracy na œcianach frontowych wisia³y portrety Boles³awa 
Bieruta i marsza³ka Konstantego Rokossowskiego (mar-
sza³ek Zwi¹zku Radzieckiego i Polski). Po roku 1956 wisia³y 
portrety W³adys³awa Gomu³ki i Józefa Cyrankiewicza. 
„Miêdzynarodówkê” œpiewano i grano czêœciej ni¿ hymn 
Polski.

By³y to czasy dzieciñstwa i m³odoœci naszych 
starszych czytelników i chcieliœmy, chocia¿ trochê, je 
przypomnieæ. Do dzisiaj tkwi¹ w zakamarkach ich pamiêci 
wierszyki dla dzieci w rodzaju:
„Stoj¹ w oknie tulipany.
(…) Dziœ zakwit³y wszystkie cztery.

P³ynie ciep³y wiatr od pola.
Bêdzie mia³ towarzysz Bierut
Podarunek od przedszkola”.
Teraz mog¹ one wywo³ywaæ uœmiech, ale wówczas nikomu 
do œmiechu nie by³o. Za opowiedzenie dowcipu polityczne-
go mo¿na by³o trafiæ do wiêzienia na kilka lat lub zostaæ 
wywiezionym na Syberiê.

Ziemowit Kalinowski w ksi¹¿ce „Bohaterowie 
wyklêci na ziemi myœlenickiej 1945-1956” opisuje przypa-
dek aresztowania przez Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa 
Publicznego w Myœlenicach ucznia Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w Gdowie 1 paŸdziernika 1952 r. pod zarzutem: (…) 
rozpowszechniania wrogiej propagandy na terenie szko³y 
odnoœnie naczelnych organów w³adzy w Polsce Ludowej”. 
Okaza³o siê, ¿e z kolegami szkolnymi rozmawia³ o Katyniu i 
o tym, co mówi radio Wolna Europa. Opowiadali sobie tak¿e 
¿arty polityczne. Wœród kolegów by³ konfident, który na 
niego doniós³. W areszcie przesiedzia³ pó³ roku, podczas 
œledztwa poddawany by³ torturom fizycznym i psychicznym. 
Zwolniony zosta³ na podstawie amnestii. Na dalsz¹ naukê i 
zdanie matury w LO w Gdowie nie mia³ ju¿ ¿adnych szans.

W czasach, które wspominam, œw. Miko³aja 
zastêpowano dziadkiem Mrozem, a nawet sam Lenin 
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przyniós³ dzieciom podarunki na tzw. gwiazdkê jak w 
opowiadaniu „Choinka w Sokolnikach”: „Te podarunki 
przyniós³ dzieciom Lenin. Jedno dosta³o samochód, drugie 
tr¹bkê, a jeszcze inne bêbenek”. „Opowiadanie o Leninie” 
maj¹ce podtytu³ „Dla m³odszych dzieci (8-10 lat)” 
zape³nia³y pó³ki w ka¿dej bibliotece szkolnej czy publicznej, 
podobnie jak dzie³a Lenina i Stalina. Lenin zna³ siê na 
wszystkim, nawet na jeŸdzie na ³y¿wach. W jednym z 
opowiadañ we wspomnianej ksi¹¿eczce dla dzieci znajduje 
siê fragment: „Potem znowu zaczêli siê œlizgaæ i znów ojciec 
przeœcign¹³ syna. A wyprzedziwszy go raz jeszcze, 
powiedzia³: -Ze mn¹ ci siê nie równaæ! Mnie œlizgaæ siê uczy³ 
jeszcze Lenin”.

W zwi¹zku Radzieckim, wed³ug propagandy, ¿yli 
ludzie o nieograniczonych wrêcz mo¿liwoœciach. Jest o tym 
mowa w wierszu:

„ -A popatrz bracie w Kraju Rad,
 co cz³owiek zdzia³aæ mo¿e (…)
 -Zmieniaj¹ rzeki bieg swych wód
 -Padaj¹ sztuczne deszcze
 To cz³owiek sprawi³ taki cud
 I sprawi jeszcze wiêcej”.

Wiersz W³adys³awa Broniewskiego „S³owo o Stalinie” 
zamieszczany by³ w podrêcznikach do jêzyka polskiego 
nawet dla szkó³ podstawowych. Trzeba by³o uczyæ siê go na 
pamiêæ. Jedna ze strof wiersza brzmi:

„Chwa³a tym, co wœród ognia i mrozu
Jak z³om granitowy trwali,
jak wieloma wola i rozum,
jak Stalin”
Tak zatruwano psychikê dzieci i m³odzie¿y. Na 

szczêœcie by³a nasza polska tradycja, by³y rodziny i 
wychowanie w domach, a przede wszystkim wiara katolicka, 
które pomaga³y przetrwaæ naprawdê ciê¿kie czasy.

Osobny rozdzia³ historii tamtych lat to walka w³adzy 
ludowej z wiar¹ i Koœcio³em, któr¹ ju¿ zaczynano w szkole 
podstawowej. W podrêczniku do j. polskiego dla klasy VII z 
roku 1956 pt. „Na drodze przemian” autorzy zamieœcili 
opowiadanie o tym, jak w budowie Nowej Huty przeszkadza³ 
duch „Szarego Przeora”, który by³ podobno jednym z dawno 
zmar³ych zwierzchników klasztoru. „Natomiast jego duch 
posiada³ rzekomo tê przykroœæ, ¿e pojawia³ siê wtedy, gdy 
mia³o siê staæ coœ niedobrego”.

Ju¿ dzieci w wieku szkolnym mobilizowano do 
walki z ku³akami (ku³ak to ch³op, który mia³ wiêcej ziemi od 
innych i nie chcia³ jej oddaæ do spó³dzielni produkcyjnej). W 
tym samym podrêczniku znajduje siê opowiadanie pt. 
„Pierusze zwyciêstwo”, w którym m³odzie¿ z ZMP (Zwi¹zek 
M³odzie¿y Polskiej) wytropi³a ku³aka szkodz¹cego 
spó³dzielni. Podobno zepsu³ traktor ci¹gn¹cy ¿niwiarkê na 
polach spó³dzielczych. Nie oby³o siê oczywiœcie bez 
zebrania organizacji partyjnej: „Zebranie partyjne odby³o siê 
na najbli¿szych snopkach, trochê nieformalnie i bez 
odczytania protoko³u z poprzedniego zebrania, pod 
obstrza³em ¿ywych komentarzy reszty spó³dzielców”.

Zachêcam czytelników, aby zachowaæ dawne 
podrêczniki szkolne, inne ksi¹¿ki, gazety, fotografie, 
przedmioty, gdy¿ s¹ one œwiadectwem tamtych czasów i 
maj¹ wartoœæ historyczn¹.

/Piotr Przêczek/

Z ¿ycia stowarzyszeñ 

akoñczy³y siê prace konserwatorskie obrazów i rzeŸb z Zkapliczki przy ul. Jana Paw³a II. Stowarzyszenie 
przyjació³ Ziemi Sieprawskiej pozyska³o na ten cel kwotê 
19881 z³ z grantu „Zachowanie dziedzictwa lokalnego na 
obszarze LGD Turystyczna Podkowa”. Ca³kowitej renowa-
cji poddano 5 obrazów wraz z ramami oraz 7 rzeŸb 

drewnianych i kamiennych. Dodatkowo uda³o siê pozyskaæ 
dodatkow¹ dotacjê w wysokoœci 2400 z³ z Urzêdu Gminy 
Siepraw na renowacjê obrazów i drewnianych œwieczników, 
które nie by³y objête grantem. W ten sposób odnowiono 
prawie ca³e najcenniejsze wyposa¿enie XIX wiecznej 
kapliczki. Pozyskanie dotacji by³o mo¿liwe dziêki 

Prace konserwatorskie w kapliczce przy ul. Jana Paw³a II



31

wspó³pracy naszego stowarzyszenia z sieprawskim klubem 
50 +, czego uwieñczeniem by³o spotkanie przy kapliczce z 
cz³onkami klubu i stowarzyszenia. Sk³adamy wielkie 
podziêkowania seniorom za wspó³pracê oraz wszystkim, 
którzy przyczynili siê do tego szczytnego celu.

/Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia 
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej

Piotr Nowak/ 

nym skrócie przedstawiæ Pañstwu w poni¿szym a
V LIGA, V LIGA KARPATY!!!
Pierwszy zespó³ Karpat Siepraw po rundzie jesiennej 
plasowa³ siê „w czubie” tabeli Klasy Okrêgowej Kraków III, 

udowy Klub Sportowy Karpaty Siepraw prze¿ywa swój Lrenesans. Po latach „chudych” na horyzoncie pojawiaæ 
siê zaczynaj¹ te zdecydowanie lepsze. O tym co dzia³o w 
pierwszej po³owie 2022 roku postaramy siê w telegraficz-

Bardzo udane pierwsze pó³rocze 
w LKS Karpaty

Sport w gminie

Ocalmy od zapomnienia
towarzyszenie Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej po raz Skolejny pozyska³o dofinansowanie na cele zachowania 

dziedzictwa historycznego naszej gminy. Kilka miesiêcy 
temu powsta³ pomys³ , aby zarchiwizowaæ cenne dane 
historyczne na noœnikach cyfrowych. Z pomoc¹ przysz³a 
fundacja ARTS, która og³osi³a nabór na wnioski o 
dofinansowanie w konkursie „Dzia³aj Lokalnie 2022”. 
Nasze stowarzyszenie z³o¿y³o wniosek i uzyska³o 4500 
z³otych na ten cel. Projekt polega na zeskanowaniu i 
zapisaniu na noœnikach cyfrowych historycznych dokumen-
tów, fotografii oraz najstarszych ksi¹g Parafialnych, co 
pozwoli na szybki i bezinwazyjny dostêp do nich. 

Zachêcamy do wspó³pracy wszystkich mieszkañ-
ców naszej gminy. Wszelakiego typu pami¹tki, zdjêcia, 
pocztówki, listy, wszystko co dotyczy naszej lokalnej historii  
wypo¿yczymy, zeskanujemy i oddamy w nienaruszonym 
stanie. Bêdziemy bardzo wdziêczni za ka¿d¹ pozycjê. W 

przysz³oœci mo¿e uda siê stworzyæ wydawnictwo, które 
pozwoli zaprezentowaæ pozyskane dokumenty. Ka¿dego kto 
zechce siê w³¹czyæ w to dzie³o, prosimy o kontakt z Urzêdem 
Gminy lub bezpoœrednio z cz³onkami stowarzyszenia. Chêæ 
udostêpnienia mo¿na te¿ zg³aszaæ przez stronê stowarzysze-
nia: 

www.siepraw-stowarzyszenie.pl/ 
e-mail: 
 info@siepraw-stowarzyszenie.pl 

/Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia 
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej

Piotr Nowak/
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a trenerzy jak i sami zawodnicy oficjalnie mówili o 
aspiracjach siêgaj¹cych awansu do wy¿szej klasy 
rozgrywkowej. 

Sytuacja by³a o tyle sprzyjaj¹ca, ¿e wobec 
reorganizacji rozgrywek pi³karskich w naszym wojewódz-
twie z ka¿dej z klas okrêgowych dwie pierwsze dru¿yny w 
finalnym rozrachunku premiowane by³y awansem. Mistrz 
klasy okrêgowej móg³ wywalczyæ nawet awans do nowej IV 
ligi, która bêdzie obejmowa³a ca³e województwo, natomiast 
droga do niej wiod³a przez bara¿e z mistrzami innych grup. 
Przegrany takiego bara¿u i tak l¹dowa³ w nowej V lidze, 
która bêdzie bardzo mocna sportowo. Podobnie v-ce 
mistrzowie klas okrêgowych premiowani mieli byæ 
awansem do tej¿e V ligi. 

Ju¿ pierwszy mecz dla Karpat by³ kluczowy, bowiem 
w marcu Karpaty wygra³y na terenie dotychczasowego lidera 
Z³omexu Branice, równaj¹c siê z nim punktami. Jednak 
euforia w obozie Karpat trwa³a zaledwie kilkadziesi¹t 
godzin, gdy¿ mecz walkowerem wygrali gospodarze, 
wskutek b³êdów formalnych po stronie naszego klubu. 

Pomimo rozgoryczenia, zespó³ oraz sztab pierwszej 
dru¿yny zareagowa³ w najlepszy mo¿liwy sposób, czyli 
Karpaty seryjnie odprawia³y rywali z kwitkiem. Potem 
jednak  przegrana w meczu z rywalem zza miedzy, Jordanem 
Zakliczyn oraz myœlenickim Or³em, mog³y sprawiæ, ¿e 
awans móg³ uciec naszej ekipie. Na szczêœcie pomimo 
wspomnianych pora¿ek, wyniki innych zainteresowanych 
dru¿yn u³o¿y³y siê ni¿ej sieprawian, którzy w ostatnim 
meczu ligowym przypieczêtowali awans do V ligi na sezon 
2022/23. 

Finalnie I zespó³ seniorów uplasowa³ siê na 2. 
miejscu w tabeli, gromadz¹c w 26 kolejkach 53 punkty oraz 
popisuj¹c siê stosunkiem bramkowym 70:35. 

W sezonie 21/22 nasz zespó³ reprezentowa³o 27 
zawodników, którym serdecznie dziêkujemy za wk³ad w ten 
sportowy sukces: Marek Wróblewski, Jacek Pitala, Sebastian 
Jag³a, Tomasz Szablowski, Jaros³aw Chryczyk, Adrian 
Szymski,, Mateusz Kêsek, Filip Lesak,, Grzegorz 
£awrowski, Karol Biskup, Mateusz Migra³a, Grzegorz 
Chlebda, Sebastian Sobótka, Damian Kubera, Konrad 
Korzeniowski, Bart³omiej Chlebda, Marcin So³tys, Tomasz 
Armatys, Konrad Komperda, Szymon Wdowiak, Damian 
Surówka, Sebastian Galas, Kamil Baran, Pawe³ Stefañski, 
Krzysztof Zaj¹c, Dawid Salawa, Marcin Mieszczak 

Najwiêksze uk³ony nale¿¹ siê jednak Krzysztofowi 
Zaj¹cowi. Popularny „Kijek”, to cz³owiek instytucja w 
Ludowym Klubie Sportowym Karpaty. Wyborny strzelec, 
trener, a przede wszystkim twórca wicemistrzowskiej 
dru¿yny, bêd¹cy jednym z g³ównych sponsorów kadry 
pierwszego zespo³u.

DOROBEK POZOSTA£YCH EKIP
B-klasowe rezerwy, musia³y obejœæ siê smakiem, bowiem 
wiosn¹ dogrywa³y one trzy spotkania fazy zasadniczej 
sezonu. Przed tymi spotkaniami mo¿na by³o mieæ nadziejê, 
¿e gracze „dwójki” zamelduj¹ siê w grupie mistrzowskiej. 
Niestety potkniêcia we wspominanych trzech meczach 
spowodowa³y, ¿e w drugiej czêœci graæ przysz³o Karpatom II 
w grupie spadkowej. 

W grupie tej Karpaty uplasowa³y siê na pierwszym 
miejscu w siedmiodru¿ynowej stawce. Finalnie w obydwu 
czêœciach rozgrywek B klasy zawodnicy trenera Jaros³awa 
Matogi w 19 spotkaniach zdobyli 30 punktów oraz 

stosunkiem bramek 41:41. 
Co wa¿ne, w ekipie tej nastêpuje w dalszym ci¹gu 

zmiana warty i coraz wiêcej m³odych zawodników stanowi o 
sile tej dru¿yny.

Zespó³ juniorów wystartowa³ w rozgrywkach I ligi 
myœlenickiej, mimo i¿ jeszcze w lutym by³y obawy, ¿e do 
rozgrywek ch³opcy mog¹ nie przyst¹piæ. Finalnie trenuj¹c 
wspólnie z rezerwami nasi juniorzy przygotowali siê do 
swoich meczów i mimo obaw o start, wypad³ on ca³kiem 
przyzwoicie. 

Nasi juniorzy uplasowali siê na 4 miejscu w tabeli 
gromadz¹c w 12 spotkaniach 15 punktów oraz stosunkiem 
bramek 27:38. Bior¹c pod uwagê zimowe perypetie 
uznajemy, ¿e by³a to ca³kiem dobra runda naszych juniorów i 
liczy, ¿e w kolejnym sezonie uda powalczyæ siê o wy¿sz¹ 
lokatê. 

Zespó³ trampkarzy pod wodz¹ trenera Mateusz 
Wiechniaka przez d³ug¹ czêœæ wiosennych rozgrywek 
aspirowa³ do miejsca na podium w rozgrywkach I ligi 
trampkarzy w powiecie myœlenickim. Niestety fatalna 
koñcówka sprawi³a, ¿e nasi trampkarze musz¹ zadowoliæ siê 
5 miejscem. Co wa¿ne, podkreœlenia mimo w¹skiej kadry, 
ch³opcy stanêli na wysokoœci zadania i nawet w meczach 
gdzie notowali pora¿ki walczyli ile si³ w nogach bêd¹c 
równorzêdnym rywalem dla innych ekip. 

Zespó³ m³odzików, czyli podopieczni trenera 
Marcina Mieszczaka, w swoich rozgrywkach I ligi 
myœlenickiej zaj¹³ wysokie 4. miejsce. W przypadku 
m³odzików cieszy nas przede wszystkim liczna kadra 
zespo³u , bowiem do rozgrywek przyst¹pi³y dwa zespo³y 
Karpat w tej kategorii wiekowej. Oprócz wspomnianej I ligi, 
na trzecim froncie rozgrywek rywalizowa³ nasz drugi zespó³, 
w którym oprócz m³odzików swoje minuty w starszej 
kategorii mogli zaliczaæ równie¿ gracze z orlików. 

Pozosta³e dru¿yny Karpat, trenuj¹ce pod egid¹ 
szkó³ki pi³karskiej rywalizowa³y w licznych turniejach oraz 
grach towarzyskich. W dzieciêcych kategoriach nie 
prowadziliœmy ¿adnych rankingów, ani tabel tak by pi³ka 
no¿na by³a przede wszystkim œwietn¹ zabaw¹ dla 
najm³odszych. 

ORGANIZACYJNY STEP BY STEP
Podobnie jak w roku ubieg³ym równie¿ w 2022 roku 
postawiliœmy na rozwój na wielu p³aszczyznach, nie tylko w 
tej sportowej.
Drugi rok z rzêdu uda³o nam siê nawi¹zaæ wspó³pracê z 
wieloma podmiotami i firmami, które postanowi³y wesprzeæ 
nasz klub. Œmia³o mo¿emy siê pochwaliæ, ¿e akcja 
#ZagrajzKarpatami ma swoj¹ kontynuacje w bie¿¹cym roku. 

Kolejny raz mo¿emy siê pochwaliæ jednymi z 
lepszych muraw pi³karskich w okolicy, maj¹c na myœli 
zarówno murawê na stadionie jak i boisko treningowe. Jest to 
efekt zabiegów, które po raz kolejny przeprowadzi³a 
profesjonalna firma. 

Ponadto w pierwszej czêœci roku uda³o siê nam 
dokoñczenie wymiany ogrodzenia na stadionie Karpat. Tutaj 
podziêkowania kierujemy do Gminy Siepraw, która 
pozwoli³a na zakup niezbêdnych elementów. Osobne 
podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim osobom, które w 
ramach wolontariatu pomog³y przy pracach zwi¹zanych z 
sam¹ wymian¹ ogrodzenia. 

Jak chodzi o sprawy zwi¹zane z infrastruktur¹ 
dobieg³ koñca proces tworzenia projektu budowlanego 
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Jordan Sum-Zakliczyn po rundzie wiosennej

DOFINANSOWANIA
Wspomnieliœmy o turnieju zorganizowanym we 

wspó³pracy z Or³em Myœlenice. By³ to efekt tego, ¿e wraz z 
zaprzyjaŸnionym klubem wystartowaliœmy z wnioskiem do  
Bud¿etu Obywatelskiego Województwa Ma³opolskiego i 
dziêki zebraniu odpowiedniej liczby  g³osów uda³o nam siê 
uzyskaæ to dofinansowanie w wysokoœci 122 tysi¹ce z³otych 
dla obydwu klubów.

Pierwsze pó³rocze tego roku by³o czasem realizacji 
projektu. Oprócz wspomnianego turnieju, podobny zosta³ 
zorganizowany na obiektach w Myœlenicach. Ponadto 
obydwa kluby zaopatrz¹ siê w du¿¹ iloœæ sprzêtu sportowego 
niezbêdnego do przeprowadzenia procesu treningowego. 

Drugim dofinansowaniem, które uda³o nam siê 
otrzymaæ jeszcze w 2021 roku jest wsparcie z LGD 
Turystyczna Podkowa. W ramach tego wsparcia w kwocie 
bliskiej 28 tysiêcy z³otych zakupiliœmy przede wszystkim 
du¿¹ iloœæ bramek, które s³u¿¹ naszym wszystkim dru¿ynom 
na boisku treningowym. 

CO DALEJ?
Wobec sportowego awansu naszej dru¿yny seniorów przed 
dzia³aczami spore wyzwanie. Mamy nadziejê, ¿e proces 
rozwoju klubu bêdzie nadal przebiega³, co najmniej w 
dotychczasowym tempie. Wykonana praca z ostatnich 
kilkunastu miesiêcy sprawia, ¿e z optymizmem sieprawscy 
pi³karze mog¹ patrzeæ w przysz³oœæ. 

nowego budynku, jednak musimy cierpliwie czekaæ, aby 
gmina pozyska³a œrodki zewnêtrzne na jego budowê.

Wa¿nym elementem, na który równie¿ nie mo¿emy 
siê doczekaæ jest równie¿ monta¿ oœwietlenia na boisku 
treningowym. Z naszych informacji wynika, ze œrodki na t¹ 
inwestycjê s¹ przez gminê zabezpieczone i kwesti¹ jest 
wybór ostatecznego wykonawcy tej wa¿nej dla nas 
inwestycji. 

TURNIEJE, TURNIEJE….
W lutym tego roku na hali w Sieprawiu przy wspó³pracy z 
gminnym oœrodkiem kultury i sportu uda³o siê nam 
zorganizowaæ drug¹ ju¿ edycjê Sieprawskiego Pucharu 
Halowego. 

Podczas dwóch weekendów zmagañ na sieprawskiej 
hali rywalizowa³o w sumie blisko 250 m³odych pi³karzy. 
Œwietna organizacja, wysoki poziom sportowy i wyj¹tkowa 
atmosfera, to by³y kluczowe aspekty tych turniejów. 

Drugim turniejem, który organizowaliœmy by³ 
turniej ¿aków na pocz¹tku czerwca. Impreza dla dzieciaków 
podczas, której wyst¹pi³o ponad 60 zawodników. Œwietna 
zabawa by³a zbudowana licznymi atrakcjami. Dmuchañce 
dla najm³odszych, œwietnie zaopatrzony grill i pami¹tkowe 
medale, tak w skrócie mo¿na opisaæ ten turniej. Organizacja 
tego turnieju mo¿liwa by³a dziêki wspó³pracy z Or³em 
Myœlenice i wygranym projekcie „Pi³karski rozwój talentów 
w powiecie Myœlenickim”.

espó³ seniorów w III lidze okrêgowej ZKraków, w 26 meczach zdoby³ 43 pkt, co 
pozwoli³o na zajêcie 5 miejsca w w tabeli. Na  
ten dorobek punktowy, z³o¿y³o siê: 13 meczów 
wygranych, 4 remisy i niestety 9 pora¿ek, bilans 
bramkowy 52-50.O awans do IV ligi powalcz¹, 
w bara¿ach Zjednoczeni - Z³omex Branice, 

których pi³karze wygrali t¹ fazê rozgrywek. 
Seniorzy Jordana w rozegranych spotkaniach 
rundy wiosennej uzyskali nastêpuj¹ce wyniki: 
Puszcza II Niepo³omice - Jordan 1:2; Jordan-
Raba Dobczyce 3:2;  Wróblowianka  Kraków- 
Jordan 2:0; Jordan-Górnik Wieliczka 3:1: 
Nadwiœlanka Nowe Brzesko-Jordan 1:4; 

/Matusz Wiechniak, 
Jaros³aw Matoga/
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Przyroda wokó³ nas
Piêkny i jadalny- topinambur

oraz czêœciej w naszych sklepach pojawia siê na Cpó³kach z warzywami, nie bardzo wiemy co to, jak go 
zjeœæ. Mowa tu o topinamburze inaczej nazywanym 
s³oneczniczkiem jadalnym. Nazwa „topinambur” pochodzi 
od nazwy plemienia, przyby³ego z Brazylii. Przedstawiciele 
Indian Tupinamba, przybyli do stolicy Francji,  zaopatrzeni 
w dziwne jadalne bulwy, nastêpnie roœlina rozprzestrzeni³a 
siê po ca³ej Francji, a stamt¹d po Europie. Bylina by³a 
uprawiana prawie we wszystkich ogrodach, niestety z 
biegiem lat straci³a sw¹ popularnoœæ na rzecz ziemniaka. 
Dlaczego powraca do ³ask? Po pierwsze: jest piêkn¹ bylin¹, 
zdobi nasz ogród ¿ó³tymi , du¿ymi kwiatami. Po drugie : jest 
bardzo ³atwa w uprawie. Roœlina ³atwo roœnie na prawie 
wszystkich glebach, nie wymaga podlewania i jest 
mrozoodporna. Nie imaj¹ siê jej ¿adne choroby czy 
szkodniki. Jest bardzo cennym sk³adnikiem naszej diety , 
dostarczaj¹c nam witaminy z grupy B, witaminê A,E, C, a 
tak¿e ¿elazo, potas i magnez. Jest Ÿród³em naturalnego 
probiotyku inuliny, który stymuluje wzrost bardzo 
po¿ytecznych bakterii, a to z kolei wp³ywa na prawid³ow¹ 
pracê jelit. Œwie¿o wyciœniêty sok z bulw stanowi te¿ 
doskona³y lek na wrzody ¿o³¹dka, natomiast napary z 

kwiatów tej roœliny pomagaj¹ przy ró¿nych dolegliwoœciach 
¿o³¹dkowych. 

Uprawê tej piêknej roœliny mo¿emy zacz¹æ na 
wiosnê lub na jesieñ. Jeœli bulwy posadzimy wczesn¹ 
wiosn¹, to plon bêdziemy mogli zbieraæ ju¿ od jesieni do 
pierwszych przymrozków. Bulwy topinamburu mo¿na 
przechowywaæ podobnie jak inne korzeniowe, najlepiej w 
zimnej piwnicy, b¹dŸ w wilgotnym piasku. Z sadzeniem i 
pielêgnacj¹ postêpujemy tak jak z ziemniakami. Jeœli chodzi 
o smak, topinambur nie przypomina ziemniaka, raczej 
orzechy czy karczochy, jest smaczny i delikatny. Przed 
obróbk¹ nale¿y bulwy dok³adnie oczyœciæ i umyæ.  Jadalne 
bulwy mo¿na gotowaæ tradycyjnie, mo¿na je sma¿yæ jak 
frytki, b¹dŸ ugotowaæ na parze. Podziemne bulwy nadaj¹ siê 
te¿ do marynowania. Dla dzieci mo¿na przyrz¹dziæ 
przepyszne czipsy. 

Warto pokusiæ siê o posadzenie tej wspania³ej i 
wartoœciowej roœliny w naszym ogrodzie, dostarczy nam ona 
nie tylko wspania³ych doznañ estetycznych, ale tez pysznego 
jedzenia. Polecam.

/Piotr Nowak/ 

Jordan- Gdovia 0:2: Tempo Rzeszotary - Jordan 4:1 : Jordan - 
Wêgrzcanka Wêgrzce Wielkie 2:6: Wiarusy Igo³omia - 
Jordan 1:1: Orze³ Myœlenice - Jordan 1:1; Jordan - Karpaty 
Siepraw 4:1; Zjednoczeni Z³omex Branice - Jordan 4:0; 
Jordan- LKS Œledziejowice 0:3;  Do A-Klasy spad³y zespo³y 
Wiarusów Igo³omia i Gdovii Gdów. Ze wzglêdu na 
reorganizacjê rozgrywek, nie mo¿na podaæ reszty awansów 
pozosta³ych zespo³ów. Jedno jest pewne, dru¿yna pi³karzy  z 
Zakliczyna pozostaje wœród najlepszych ekip klasy 
okrêgowej na naszym terenie.

Na obecn¹ chwilê brak jest koñcowych wyników dla 
rozgrywek m³odych pi³karzy. Z dot¹d rozegranych spotkañ 
wynika, ¿e du¿y sukces zanotowa³ zespó³ trampkarzy 
Jordana awansuj¹c z pierwszego miejsca do II ligi 
okrêgowej. W tym miejscu nale¿¹ siê s³owa podziêkowania 
dla trenera Micha³a P³achty, który opiekowa³ siê dotychczas 
tymi zawodnikami. Ze wzglêdów rodzinnych od nowego 
sezonu szkoleniowiec ten z³o¿y³ rezygnacjê z obowi¹zków 
trenera zespo³u trampkarzy i m³odzików a jego miejsce 

zajmie Mariusz Rydz, pochodz¹cy z Trzemeœni.
W klubie rozpoczê³a dzia³alnoœæ szkó³ka m³odzi-

ków, któr¹ poprowadz¹ Marcin Kwater- trener I zespo³u oraz 
wspomniany wy¿ej Mariusz Rydz. Obecnie w szkó³ce 
trenuje 15 jej adeptów.

Na dobrej drodze jest sprawa urz¹dzenia boiska 
treningowego, zgodnie z deklaracj¹ Wójta Gminy s¹ 
zarezerwowane œrodki na jego urz¹dzenie (wszystko zale¿y 
na znalezieniu wykonawcy tych robót).

Tradycyjnie ¿yczymy sportowcom z Jordana-Sum 
Zakliczyn wielu sportowych sukcesów.

 /Wies³aw Œwiech/
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 str. 17
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