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Egzemplarz bezp³atny

Szopki z³o¿one na konkurs w 2021r. /fot.Magdalena Kruczek/

Weso³ych, rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia !
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Wieœci gminne…
Informacja o bie¿¹cej pracy Rady Gminy

C

zas jesienny to okres podsumowañ, ocen, a tak¿e
prognozowania pracy na zbli¿aj¹cy siê nowy rok
kalendarzowy. W minionym okresie Rada Gminy Siepraw
odby³a jedn¹ sesjê i jedno wspólne posiedzenie po³¹czonych
komisji.
Na 12 paŸdziernika 2021 roku zwo³ana zosta³a
XXVIII Sesja Rady Gminy Siepraw, na której radni podjêli
szereg uchwa³ niezbêdnych do bie¿¹cego funkcjonowania
gminy. Rada jednog³oœnie podjê³a uchwa³ê o wyra¿eniu
zgody na nieodp³atne przekazanie w drodze darowizny
nieruchomoœci na rzecz Powiatu Myœlenickiego po³o¿onych
przy ul. S³owiañskiej w Sieprawiu. Chodzi o grunty 0,0116
ha wydzielone pod poszerzenie pasa drogowego drogi
powiatowej Siepraw-Zakliczyn-Brz¹czowice, celem uregulowania statusu prawnego tych nieruchomoœci. Kolejnym
punktem obrad by³a jednog³oœnie podjêta uchwa³a w sprawie
przyjêcia Rocznego Programu Wspó³pracy z Organizacjami
Pozarz¹dowymi i innymi podmiotami na rok 2022. Na
realizacjê programu, który ma na celu m.in. kszta³towanie
wspó³pracy i wspieranie aktywnoœci lokalnej gmina
zaplanowa³a kwotê 139 tys. z³otych. Jednog³oœnie
zaakceptowana zosta³a uchwa³a w sprawie wyasygnowania z
bud¿etu gminy 2021 r., kwoty 2 tys. 500 z³. z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przez
Komendê Powiatow¹ Policji w Myœlenicach. W zwi¹zku z
koniecznoœci¹ dokonania korekt w uchwale bud¿etowej na
rok 2021 wynikaj¹cych ze zmian wp³ywu dochodów oraz
zmian wydatków rada jednog³oœnie podjê³a uchwa³ê

przed³o¿on¹ przez skarbnika gminy, co skutkowa³o równie¿
akceptacj¹ zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Skarbnik Gminy przedstawi³a radzie informacjê o
wykonaniu Bud¿etu Gminy Siepraw za I pó³rocze 2021 roku
oraz informacjê o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Siepraw. Wed³ug informacji wykonanie
bud¿etu na dzieñ 30 czerwca 2021 roku przedstawia siê
nastêpuj¹co: dochody 47,12%, w tym bie¿¹ce 53,43% a
maj¹tkowe tylko 6,86% ze wzglêdu na to, ¿e czêœæ œrodków
inwestycyjnych na œcie¿ki rowerowe w Zakliczynie i
Czechówce bêdzie wydatkowana i rozliczana w 2022 roku,
gdy¿ inwestycja nie zosta³a ukoñczona w tym roku. W
informacji przedstawione zosta³y równie¿ dane z wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Sieprawiu oraz Gminnego Oœrodka Kultury i Sportu w
Sieprawiu na dzieñ 30 czerwca 2021 roku. Trzeba przyznaæ,
¿e pomimo i¿ bud¿et pierwotny by³ wielokrotnie korygowany, to poziom jego wykonania wskazuje na dobre
gospodarowanie finansami publicznymi przez Wójta Gminy.
Informacja zosta³a jednog³oœnie przyjêta przez radê.
Rok 2021 ju¿ czêœciowo zasygnalizowa³ co oznacza
trudna sytuacja finansowa samorz¹du dla spo³ecznoœci
lokalnej. Miejmy nadzieje, ¿e przysz³oroczny bud¿et gminy
pozwoli w du¿ej mierze realizowaæ zamierzenia samorz¹du.
/Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leszek Wierzba/

Akcja zima 2021/2022
DROGI GMINNE
Wykonawca: Firma Us³ugowo-Handlowa Tadeusz
Ho³uj, Jawornik 480, 32-400 Myœlenice
Odpowiedzialny: Tadeusz Ho³uj, Tel. kom. 605 557 238
Zamawiaj¹cy: Gmina Siepraw.
Odpowiedzialny: Inspektor UG Siepraw Krzysztof
Postrzech, Sekretarz Gminy Micha³ Baran, tel. kom. 607 032
082
DROGI POWIATOWE
Wykonawca: GREI-DRÓG Krzyszkowice Edward
Raczek, 32-445 Krzyszkowice 191
Odpowiedzialny: Edward Raczek, tel. kom. 501 590 840,
534 580 600
Zamawiaj¹cy: Zarz¹d Dróg Powiatowych w Myœlenicach,
Myœlenice, Ul. Drogowców 2
Odpowiedzialny: Dyrektor ZDP Jerzy Grabowski,

tel. kom. 600 973 114, Inspektor Nadzoru ZDP Irena Figiel
Korzeñ. Tel. 12 272 17 33.
/Redakcja/

Nowy sprzêt komunalny

W

listopadzie br. pojawi³ siê nowy sprzêt na
wyposa¿eniu oczyszczalni œcieków w Sieprawiu:
ci¹gnik rolniczy Zetor Major CL 80 oraz beczka asenizacyjna Pomot Chojna T 507/3. Zakupione maszyny
spowoduj¹ sprawniejsze odbieranie œcieków ze zbiorników
bezodp³ywowych na terenie Gminy, gdy¿ od tej pory bêd¹

dzia³a³y dwa zestawy asenizacyjne - nowy i dotychczas
u¿ytkowany.
Ci¹gnik Zetor Major CL 80
Cena: 176 000,00 z³ (brutto)
Beczka asenizacyjna Pomot Chojna T 507/3
Cena: 35 000,00 z³ (brutto)
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Gmina Siepraw zakupi³a równie¿ piaskarkê komunaln¹
firmy DEXWAL. PK 550 do doraŸnej likwidacji œliskoœci na
placach i drogach gminnych.

Cena: 5 900,00 z³ (brutto)
/UG/

Nie potrzeba wielu s³ów, by tak wiele powiedzieæ…
Gminne obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
11 listopada to w kalendarzu niezwyk³e œwiêto.
Ka¿dego roku w tym dniu we wszystkich zak¹tkach naszego
kraju odbywaj¹ siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce odzyskanie
przez Polskê niepodleg³oœci. W tym roku gminne obchody
tego wa¿nego œwiêta mia³y miejsce 10 listopada w Szkole
Podstawowej w £yczance.
Wydarzenie rozpoczê³a uroczysta Msza Œwiêta w
intencji ojczyzny w Sanktuarium b³. Anieli Salawy w

Sieprawiu. Nastêpnie w Szkole Podstawowej w £yczance
mia³ miejsce wyj¹tkowy program artystyczny pt. Pod bia³ym
or³em. Program ten zosta³ przygotowany przez dzieci z
oddzia³u przedszkolnego, uczniów wszystkich klas,
rodziców, absolwentów i nauczycieli naszej szko³y. W
formie pantomimy aktorzy zaprezentowali niemal tysi¹c lat
naszej bogatej historii - od pocz¹tków pañstwa polskiego po
odzyskanie niepodleg³oœci. Nie zabrak³o wiêc legendy o
Lechu, Czechu i Rusie, chrztu Polski, koronacji, wielkich
bitew, twórczoœci pisarzy, znanych wszystkim wydarzeñ
zwi¹zanych z rozbiorami, utrat¹ niepodleg³oœci a¿ po jej
odzyskanie. Wszystko to okraszone znakomit¹ scenografi¹,
kostiumami oraz wyj¹tkow¹ muzyk¹ wywo³a³o ogromne
wra¿enie na zgromadzonej publicznoœci i dostarczy³o wielu
wzruszeñ, emocji. Nasz¹ uroczystoœæ uœwietnili licznie
przybyli goœcie, wœród których znaleŸli siê m.in. Wójt
Gminy, Starosta Powiatu Myœlenickiego, Przewodnicz¹cy
oraz Radni Gminy Siepraw, Ksiê¿a z parafii w Sieprawiu i
Zakliczynie, Dyrekcje Szkó³ Podstawowych w Zakliczynie,
Sieprawiu, Czechówce oraz Dyrekcja Przedszkola „Kropla
S³oñca” w Sieprawiu, delegacje z pocztami sztandarowymi
z wszystkich szkó³ w naszej gminie, jednostek OSP oraz
Orkiestra Dêta „Sieprawianka”. W wydarzeniu wziê³o udzia³
równie¿ wielu mieszkañców gminy. Po zakoñczeniu czêœci
artystycznej na wszystkich obecnych czeka³ poczêstunek
oraz wyj¹tkowa wystawa niepodleg³oœciowa przygotowana
przez uczniów klasy 8 naszej szko³y.
Tego dnia wszyscy byliœmy œwiadkami wyj¹tkowej
podró¿y przez bogat¹ historiê naszego kraju. Podró¿y przez
wydarzenia, które stanowi¹ o naszej to¿samoœci narodowej i
dziêki którym dziœ mo¿emy cieszyæ siê wolnoœci¹.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy uœwietnili tê
uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹. Z pewnoœci¹ emocje i
wzruszenia, jakich dostarczy³o nam to widowisko zostan¹ na
d³ugo w naszej pamiêci.
/Iwona Suder/
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Czy B³ogos³awiona Aniela zostanie Patronk¹ Gminy?

W

bie¿¹cym roku przypada³a 30-ta rocznica beatyfikacji B³ogos³awionej Anieli oraz 140-ta rocznica Jej
urodzin, a w 2022 roku przypadaæ bêdzie setna rocznica
œmierci B³ogos³awionej. Jest to dobra okazja aby przy tej
okazji sta³a siê Patronk¹ ca³ej Gminy.
B³ogos³awiona jest otaczana wielk¹ czci¹ przez
Mieszkañców Gminy Siepraw, a tak¿e obecna jest w
codziennej dzia³alnoœci samorz¹dowej. Towarzyszy nam w
herbie Gminy w postaci bia³ych lilii, symbolizuj¹cych
B³ogos³awion¹, jako, ¿e lilie zakwit³y na Jej grobie, mimo
siarczystego mrozu w styczniu 1933 roku. W 2006 proboszcz
parafii Œw. Micha³a Archanio³a w Sieprawiu ks. Piotr Kluska
przekaza³ na rêce przewodnicz¹cej Rady Gminy obraz olejny
przedstawiaj¹cy portret B³ogos³awionej, który zawieszono
w Urzêdzie Gminy i do dzisiaj znajduje siê w sali obrad.
Gmina w swojej strategii z 2016 roku uwypukli³a
kult Anieli i wagê turystyki pielgrzymkowej dla propagowania kultu B³ogos³awionej Rodaczki. Wspólnota
samorz¹dowa poprzez budowê infrastruktury s³u¿¹cej
Mieszkañcom i Pielgrzymom przyczynia siê do szerzenia
informacji o ¿yciu i czynach Anieli Salawy. Gmina do tej
pory urz¹dzi³a parking wraz z punktem informacji

turystycznej/pielgrzymkowej przy Koœciele Œw. Micha³a
Archanio³a, urz¹dzi³a te¿ œcie¿kê pielgrzymkow¹ wiod¹c¹
od Sanktuarium do •róde³ka B³ogos³awionej Anieli, przy
którym wybudowa³a przystanek turystyczny z parkingiem.
Corocznie wraz z Parafi¹ Œw. Micha³a Archanio³a
oraz Fundacj¹ na Rzecz Chorych na SM im. b³. Anieli Salawy
w okresie odpustu organizujemy imprezê integracyjn¹
„Siepraw Bez Barier”, skierowan¹ g³ównie do osób
niepe³nosprawnych i starszych.
Argumentem za tym, aby B³ogos³awiona Aniela
zosta³a Patronk¹ Gminy jest charyzmat s³u¿by wpisany w jej
¿ycie, s³u¿ebna rola jak¹ pe³ni³a przez ca³e swoje ¿ycie jest
to¿sama z rol¹ jak¹ powinien pe³niæ samorz¹d wobec
Mieszkañców. Aniela Salawa by³a te¿ wielka patriotk¹,
wszyscy pamiêtamy jej pe³n¹ poœwiêcenia opiekê nad
rannymi ¿o³nierzami w czasie I wojny œwiatowej, znamy te¿
napisany na miesi¹c przed œmierci¹ Akt ofiarowania siê za
Polskê.
Wójt Gminy Tadeusz Pitala, po konsultacji z Rad¹
Gminy, która uznawszy powy¿sze argumenty popar³a
pomys³ ustanowienia Patronki gminy, zwróci³ siê 22 lutego
br. Ksiêdza Arcybiskupa Marka Jêdraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, z proœb¹ o ustanowienia B³ogos³awionej
Rodaczki Sieprawskiej Patronk¹ Gminy. W odpowiedzi 1-go
marca Ksi¹dz Arcybiskup wskaza³ jak powinna wygl¹daæ
procedura ustanowienia patrona wg norm Stolicy Apostolskiej. Poprosi³ o do³¹czenie do wczeœniejszego listu Wójta
pism probszczów parafii le¿¹cych na terenie Gminy. Wójt
zwróci³ siê z proœb¹ o opiniê do Pasterzy koœcio³ów lokalnych w dniu 17 marca. Po otrzymaniu 30 sierpnia kompletu
pism od ksiê¿y proboszczów Wójt ponowi³ proœbê do
Metropolity 20 wrzeœnia o wdro¿enie dalszych procedur
koœcielnych w sprawie patronatu. Ksi¹dz Arcybiskup, po
konsultacji z przedstawicielem Kongregacji Kultu Bo¿ego i
Sakramentów Stolicy Apostolskiej, poprosi³ pismem z 15
paŸdziernika br. jeszcze o przedstawienie stosownej uchwa³y
Rady Gminy dot. patronatu b³. Anieli. Projekt uchwa³y zosta³
przedstawiony radnym, a ci w g³osowaniu na sesji Rady
Gminy w dniu 30 listopada podjêli uchwa³ê wyra¿aj¹c¹ wolê
ustanowienia B³ogos³awionej Sieprawianki Patronk¹ Gminy
Siepraw. Obecnie pozostaje czekaæ na oficjalne
zatwierdzenie Patronatu B³. Anieli przez w³adze koœcielne
oraz uroczyste og³oszenie tego faktu.
/Micha³ Baran/

Polski £ad dla Gminy Siepraw

W

poniedzia³ek 25 paŸdziernika br. Premier Mateusz Morawiecki
og³osi³ wyniki naboru w Rz¹dowym Funduszu Polski £ad: Program
Inwestycji Strategicznych. Gmina Siepraw otrzyma³a dofinansowanie w
wysokoœci 95% tj. 10 070 000 z³ na zadanie:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Siepraw, w m. Siepraw, Zakliczyn i
Czechówka, w strefie ochronnej ujêæ wody pitnej Zbiornika Dobczyckiego i
rzeki Skawinki. Szacowana wartoœæ inwestycji 10.600.000 z³, wnioskowane
dofinansowanie 10.070.000 z³.

Lokalnie dla terenu Powiatu Myœlenickiego og³oszenie wyników naboru do
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Polskiego £adu odby³o siê w biurze poselskim Pos³a na Sejm
RP W³adys³awa Kurowskiego. Gminê Siepraw podczas
konferencji prasowej reprezentowa³ Sekretarz Gminy
Micha³ Baran, który podziêkowa³ za wsparcie Panu Pos³owi
oraz Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz
wyrazi³ nadziejê, ¿e to nie ostatnie dofinansowanie z
Rz¹dowego Funduszu dla Gminy Siepraw.
Pozosta³e wnioski z³o¿one do BGK przez Gminê
Siepraw:
- Budowa przedszkola publicznego wraz z przy³¹czami oraz
zagospodarowaniem terenu w Zakliczynie, Gmina Siepraw.
Szacowana wartoœæ inwestycji 7.500.000 z³, wnioskowane
dofinansowanie 6.375.000 z³.
- Monta¿ instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami
energii w budynkach i obiektach Gminy Siepraw. Szacowana
wartoœæ inwestycji 5.224.200 z³, wnioskowane dofinansowanie 4.962.990 z³.
Na powy¿sze zadania Gmina Siepraw bêdzie stara³a siê
pozyskaæ œrodki w przysz³ych edycjach Rz¹dowego
Funduszu Polski £ad.
Rz¹dowy Fundusz Polski £ad: Program Inwestycji
Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów
inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i
miasta lub ich zwi¹zki w ca³ej Polsce. Program realizowany
jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Wysokoœæ bezzwrotnego dofi-

nansowania jest zale¿na od obszaru priorytetowego, w
którym mieœci siê planowana inwestycja.
Pierwsza edycja pilota¿owego naboru wniosków
rozpoczê³a siê 2 lipca i trwa³a do 15 sierpnia 2021 r. W tym
czasie ka¿da JST czy zwi¹zek JST mog³y zg³osiæ maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:
1 wniosek bez kwotowego ograniczenia,
1 wniosek, którego wartoœæ dofinansowania nie mo¿e
przekroczyæ 30 mln z³,
1 wniosek, którego wartoœæ dofinansowania nie mo¿e
przekroczyæ 5 mln z³.
Rz¹dowy Fundusz Polski £ad: Program Inwestycji
Strategicznych ma przyczyniæ siê do rozwoju lokalnej
przedsiêbiorczoœci, poprawy warunków ¿ycia obywateli, a
tak¿e powstawania nowych miejsc pracy.
Dodatkowo 5 listopada zosta³a og³oszona informacja o przeznaczeniu z Polskiego £adu œrodków na inwestycje
wodno-kanalizacyjne. Premiowane by³y samorz¹dy, które
maj¹ najmniejszy wskaŸnik skanalizowania. Gmina Siepraw
otrzyma³a jedn¹ z ni¿szych promes w Powiecie Myœlenickim
opiewaj¹c¹ na 1 200 000 z³.
/Micha³ Baran/

Powsta³ nowy klaster energii
31 sierpnia br. Rada Gminy Siepraw przyjê³a
uchwa³ê w sprawie: wyra¿enia zgody na przyst¹pienie
Gminy Siepraw do Klastra Energii pn. „Eko-Energia Klaster
Energii Ziemi Myœlenickiej” oraz wspó³finansowania jego
dzia³alnoœci. Tym samym zosta³a wyra¿ona zgoda na
uczestnictwo w dzia³alnoœci Klastra oraz do partycypowania
w kosztach jego prowadzenia, które bêd¹ pokrywane tak¿e
ze œrodków Gminy Siepraw.
Definicja klastra energii wprowadzona zosta³a do
polskiego porz¹dku prawnego ustaw¹ z dnia 22 czerwca
2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych Ÿród³ach energii
oraz niektórych innych ustaw.
Formalnie klastrem energii okreœlamy cywilnoprawne porozumienie, czyli zawart¹ przez uczestników
umowê. Umowê mog¹ zawrzeæ osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze, a tak¿e
jednostki samorz¹du terytorialnego. Jej przedmiotem jest
wytwarzanie i równowa¿enie zapotrzebowania, dystrybucja,
obrót energi¹ (w tym z odnawialnych Ÿróde³) lub wybrane
przez cz³onków klastra poszczególne elementy.
Celem klastrów energii jest rozwój energetyki
rozproszonej, wytwarzanie i równowa¿enie zapotrzebowania energi¹ z odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE). S³u¿¹
one poprawie lokalnego bezpieczeñstwa energetycznego w
sposób zapewniaj¹cy uzyskanie efektywnoœci ekonomicznej
i przyjazny dla œrodowiska, zapewniaj¹c optymalne warunki
organizacyjne, prawne i finansowe. Klastry energii
umo¿liwiaj¹ wykorzystanie miejscowych zasobów i
potencja³u energetyki krajowej. Sprzyjaj¹ wdra¿aniu
najnowszych technologii tam, gdzie s¹ one u¿yteczne i
op³acalne.
Celem utworzenia Klastra Energii Ziemi Myœlenickiej jest wspólne, partnerskie d¹¿enie do osi¹gniêcia
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zwiêkszenia bezpieczeñstwa energetycznego poprzez
zmniejszenie energoch³onnoœci gospodarki oraz zwiêkszenie udzia³u Ÿróde³ OZE w miksie energetycznym i
uniezale¿nienie siê od zagranicznych dostaw paliw, a tak¿e
rozwój lokalnego rynku energii.
Zasiêg geograficzny Klastra bêdzie obejmowaæ
obszar powiatu myœlenickiego, a w sk³ad jego Cz³onków
Za³o¿ycieli wejd¹ gminy: Siepraw, Myœlenice, Su³kowice,
Tokarnia, Pcim, Lubieñ, Wiœniowa, Raciechowice,
Dobczyce oraz podmiot gospodarczy DOEKO GROUP Sp. z
o.o., który bêdzie pe³ni³ rolê Koordynatora Klastra. Rolê
Lidera obejmie Gmina Myœlenice.
Celami dzia³alnoœci Klastra bêd¹:
1) ograniczenie niskiej emisji na terenie dzia³ania
Klastra, w tym poprzez inwestycje w OZE;
2) zwiêkszenie bezpieczeñstwa energetycznego poprzez dywersyfikacjê Ÿróde³ energii;
3) rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój
rozproszonej energetyki prosumenckiej;
4) redukcja ubóstwa energetycznego na terenie Klastra
z wykorzystaniem energii pochodz¹cej z OZE;
5) wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie
efektywnego zarz¹dzania energi¹
Liczymy na sprawn¹ i efektywn¹ dzia³alnoœæ klastra w
pozyskiwaniu œrodków na wymienione wy¿ej cele, co
sprawi, ¿e pozyskiwana energia przede wszystkim dla
Mieszkañców bêdzie tañsza, a zarazem bardziej przyjazna
œrodowisku.
/Micha³ Baran/

Powstanie Lokalna Organizacja Turystyczna
25 paŸdziernika 2021 roku w Muzeum Niepodleg³oœci odby³o siê spotkanie informacyjne w sprawie powo³ania do ¿ycia Lokalnej Organizacji Turystycznej, która swym
zasiêgiem objê³aby Powiat Myœlenicki.
W spotkaniu uczestniczyli w³odarze lub przedstawiciele wiêkszoœci gmin Powiatu Myœlenickiego, Gminê
Siepraw reprezentowa³ Micha³ Baran - Sekretarz Gminy. Na
zaproszenie inicjatorów powstania LOT-u- Dariusza Tylka
Sekretarza Gminy Pcim oraz Piotra Hajduka Wójta Gminy
Pcim w spotkaniu wziêli udzia³ Daniel Lisak Kierownik Krynickiej Organizacji Turystycznej, Agnieszka MatuszyñskaDziewitek Animatorka ds. wspó³pracy z jednostkami samorz¹du terytorialnego Biura Inicjatyw Spo³ecznych w Krakowie oraz Pawe³ Mierniczak Dyrektor Biura Ma³opolskiej
Organizacji Turystycznej.
Po wys³uchaniu krótkich prezentacji zaproszonych
goœci, jak LOT - y funkcjonuj¹ gdzie indziej oraz jak proces
powstawania Lokalnej Organizacji na terenie Ziemi
Myœlenickiej móg³by wygl¹daæ, przedstawiciele gmin
podzielili siê swoimi spostrze¿eniami, zauwa¿yli du¿y
potencja³ turystyczny naszego obszaru i wyrazili gotowoœæ
do tego, aby podj¹æ wspó³pracê na rzecz rozwoju szeroko
pojêtej turystyki. Lokalna Organizacja Turystyczna to w
dzisiejszych realiach prawnych najlepsza mo¿liwoœæ, aby
podj¹æ now¹ zinstytucjonalizowan¹ formê wspó³pracy w
tematach zwi¹zanych z rozwojem turystyki. Wspó³praca ta
oczywiœcie musi byæ trzysektorowa - samorz¹d, przedsiêbiorcy oraz organizacje pozarz¹dowe.
Przed gminami kolejne kroki, aby mo¿na by³o
powo³aæ LOT jak najszybciej.
Reprezentanci gmin
wyznaczeni do kontaktów w sprawie powo³ania Lokalnej
Organizacji Turystycznej wype³nili przygotowane ankiety,
które u³atwi¹ prace nad powstaniem LOT-u. W formularzu,
co najwa¿niejsze, nale¿a³o zadeklarowaæ chêæ przyst¹pienia
do nowej organizacji, czy wstêpnie wybraæ lub

zaproponowaæ swoj¹ nazwê LOT-u. Propozycje by³y
ciekawe: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Myœlenickiej (LOT Ziemi Myœlenickiej), LOT Beskid Myœlenicki,
LOT Krakowiacy i Górale, LOT Dolina Raby, LOT Brama
Beskidów, czy te¿ LOT Beskidu Œredniego. Zebranie
za³o¿ycielskie bêdzie mia³o z czego wybieraæ, a mo¿e
zaproponowana zostanie jeszcze ciekawsza nazwa.
Kolejnym wa¿nym pytaniem w ankiecie by³a proœba
o wskazanie osób, które w gminach s¹ „blisko” tematów
oko³oturystycznych. Grupa inicjatywa musi skompletowaæ
zespó³ roboczy oraz cz³onków za³o¿ycieli LOT, spoœród
których wybrane zostan¹ tak¿e w³adze stowarzyszenia
(zarz¹d i komisja rewizyjna). Byæ mo¿e oprócz zarz¹du i
komisji rewizyjnej stworzony zostanie dodatkowy organ np.
w formule rady programowej, w której zasi¹d¹ wszyscy
szefowie gmin.
Przed grup¹ inicjatywn¹ szereg dzia³añ aby LOT Ziemi
Myœlenickiej móg³ powstaæ:
· zbudowanie zespo³u roboczego - opracowanie modelu
funkcjonowania, treœci statutu;
· walne zebranie za³o¿ycielskie LOT-u;
· z³o¿enie dokumentów rejestracyjnych do KRS;
· uchwa³y Rady Gmin o do³¹czeniu Gmin do LOT-u;
· rozpoczêcie dzia³alnoœci biura LOT i na dobry pocz¹tek
prace nad inwentaryzacj¹ zasobów;
· konferencja inauguruj¹ca uroczyœcie dzia³alnoœæ LOT-u;
Chêtnych do wspó³tworzenia Lokalna Organizacja
Turystyczna zapraszamy do kontaktu z inicjatorem - Panem
Dariuszem Tylkiem - dariusz.tylek@pcim.pl.
/Micha³ Baran/

Konsultacje linii kolejowej

F

irma International Management Services Sp. z o.o. na
zlecenie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Ma³opolskiego opracowuje wstêpne studium planistycznoprognostyczne dla projektu pn.: „Budowa po³¹czenia
kolejowego Kraków - Myœlenice”.
Przedmiotowy projekt zosta³ zakwalifikowany do II
Etapu naboru programu Kolej+, w ramach którego
wnioskodawcy zobowi¹zani s¹ do przed³o¿enia wstêpnego
studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu
równowa¿nego, dla zg³oszonego projektu.
W zwi¹zku z tym 29 paŸdziernika 2021 o godz.
17:30 odby³y siê konsultacje on-line dla mieszkañców
Gminy Siepraw. W pierwszej jego czêœci eksperci IMS
omówili cele i za³o¿enia, a tak¿e zaprezentowali zakres
opracowywanego studium, zaœ w drugiej czêœci odpowiadali
na pytania.
Firma zaprezentowa³a dwa warianty przebiegu trasy
kolejowej. ¯aden z nich, w przeciwieñstwie do studium
opracowanego wczeœniej, nie przebiega przez Gminê
Siepraw. Jedynie Wariant 1 „dotyka” granic Sieprawia w
okolicy ul. Lipowej. Tam te¿ zlokalizowano przystanek
Kolejowy pn. „K¹ty” w miejscowoœci Krzyszkowice, Gmina
Myœlenice w pobli¿u granicy tak¿e z gminami Mogilany i

Œwi¹tniki Górne.
Wójt Gminy Siepraw zwróci³ uwagê prowadz¹cym
konsultacje na sens realizacji Wariantu 1 (niebieskiego),
który umo¿liwi korzystanie z kolei mieszkañcom Gminy
Siepraw po po³¹czeniu projektowanego przystanku K¹ty z
ul. Lipow¹ w Sieprawiu. Wariant 2 (pomarañczowy) z
punktu widzenia mieszkañców Gminy Siepraw jest
nieu¿yteczny (oddalony od naszej Gminy, pokrywa siê
niepotrzebnie z przebiegiem Zakopianki która posiada dobre
po³¹czenia busowe i autobusowe).
Z uwagami o podobnej treœci Wójt Gminy zwróci³
siê pisemnie do opracowuj¹cych studium planistyczne,
sugeruj¹c w³¹czenie do kosztów projektu wybudowania
po³¹czenia drogowego przystanku K¹ty z ulic¹ Lipow¹ w
Sieprawiu (ok. 1,4 km) oraz zaprojektowanie du¿ego
parkingu Park & Ride w celu umo¿liwienia korzystania z
przystanku osobom doje¿d¿aj¹cym do niego w³asnym
samochodem
/Micha³ Baran/
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Zmiany w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w gminie Siepraw

N

a terenie gminy dzia³aj¹ cztery jednostki OSP, w tym
trzy jednostki zarejestrowane s¹ w Krajowym Systemie
Ratownictwa Gaœniczego. £¹czna liczba czynnych
cz³onków OSP wynosi 127 osób ( w tym 119 mê¿czyzn, 8
kobiet), cz³onków wspieraj¹cych jest 4 a 17 osób ma status
honorowego cz³onka OSP. W gminie dzia³aj¹ dwie M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze zrzeszaj¹ce 22 cz³onków.
W bie¿¹cym roku odby³y siê Walne Zebrania
Sprawozdawczo - Wyborcze Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu gminy. Podczas zebrañ przedmiotem obrad
by³y sprawozdania z dzia³alnoœci i finansowe a tak¿e
sprawozdania komisji rewizyjnej. We wszystkich jednostkach udzielono zarz¹dom absolutorium za okres sprawozdawczy, przeprowadzono równie¿ wybory zarz¹dów,
wybrano tak¿e delegatów na Zjazd Oddzia³u Gminnego
ZOSP RP oraz przedstawicieli poszczególnych jednostek do
Zarz¹du Oddzia³u Gminnego. We wszystkich jednostkach
wybrano nowy Zarz¹d, a ich sk³ad to w:
OSP Siepraw : Prezes - Józef Suder
Wiceprezes - Marcin Mitan
Wiceprezes - Naczelnik - Micha³ Baran
Sekretarz - Zbigniew Sanowski
Skarbnik - Jan Lenczowski
OSP Zakliczyn: Prezes - Piotr Kiszka
Wiceprezes -Naczelnik - Karolina Komperda
Zastêpca Naczelnika - Grzegorz Sarak
Sekretarz - Artur Pó³torak
Skarbnik - Kazimierz Baran
Gospodarz - Andrzej £aszczyk
OSP Czechówka: Prezes - Pawe³ Sosin
Wiceprezes - Naczelnik - Rafa³ Nowak
Wiceprezes - Leszek Cygan
Z-ca Naczelnika - Wojciech Panek
Sekretarz - Tomasz Siatka
Skarbnik - Krzysztof Gawêda
Gospodarz - Mariusz Szwarc
OSP £yczanka: Prezes - Pawe³ Kurek
Wiceprezes - Naczelnik - Dariusz Sarga
Wiceprezes - Miros³aw Proszkowiec
Z - ca Naczelnika - Tadeusz Iwanów
Sekretarz - Wojciech Woœ
Skarbnik - Maksymilian Wyrostek
Gospodarz - Wojciech Œwidowski
Kronikarz - Damian Frasik
Cz³onek - Roman Dudek
W tym roku odby³ siê równie¿ Zjazd Gminny

Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Sieprawiu, który
odbywa siê co 5 lat. Przez ostatnie 34 lata funkcjê Prezesa
Oddzia³u Gminnego pe³ni³ druh Micha³ Przêczek. Zebrani
na ZjeŸdzie z³o¿yli ustêpuj¹cemu Prezesowi podziêkowania
za d³ugoletni¹ s³u¿bê dla spo³ecznoœci gminnej i dla dobra
jednostek OSP. Funkcjê Komendanta Gminnego OSP przez
15 lat pe³ni³ druh Józef Jania, obowi¹zuj¹ce przepisy nie
pozwalaj¹ mu dalej pe³niæ roli koordynatora jednostek stra¿y
w gminie, mimo, i¿ wype³nia³ j¹ wzorowo, czego uczestnicy
zjazdu serdecznie mu gratulowali i sk³adali te¿ podziêkowania.
Podczas Zjazdu wybrano na nastepn¹ kadencjê
Zarz¹d Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Sieprawiu w sk³adzie:
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego OSP - druh Tadeusz
¯aba, Komendant Gminny OSP - druh Pawe³ Sasin.
Nowym w³adzom ¿yczyæ pozostaje sukcesów i satysfakcji z
pe³nienia honorowych funkcji w s³u¿bie lokalnej spo³ecznoœci.
A teraz trochê refleksji. W ostatnim okresie nast¹pi³a
istotna zmiana charakteru dzia³añ ratowniczych stra¿y,
dawniej by³y to g³ównie po¿ary, a teraz zagro¿enia dla ¿ycia,
zdrowia i mienia mieszkañców stwarzaj¹ si³y przyrody,
wiele groŸnych katastrof dla siebie i innych powoduje sam
cz³owiek poprzez nieostro¿noœæ a co gorsza brawurê. Jedno
jest pewne, bez wzglêdu na przyczynê zagro¿eñ stra¿acy
zawsze nios¹ sw¹ pomoc. Przyk³adem niech bêdzie
wspieranie gminy w sytuacji zagro¿enia pandemicznego
poprzez akcjê informowania przez megafony mieszkañców
gminy o pozostaniu dla w³asnego bezpieczeñstwa w
domach, wykonywania dezynfekcji miejsc publicznych, czy
te¿ dowo¿enie osób do punktów szczepieñ…
Wszyscy jesteœmy zgodni: stra¿acy w s³u¿bie
ludziom nara¿eni s¹ zawsze na wiele niebezpieczeñstw.
Obecnie Parlament RP przyja³ ustawê o Ochotniczych
Stra¿ach Po¿arnych, która m.in. zak³ada dowartoœciowanie
pracy druhów poprzez mo¿liwoœæ uzyskania dodatku do
emerytury w wys. 200 z³ za czynny udzia³ w dzia³aniach
ratowniczych przez co najmniej 25 lat.
Ustawa wchodzi w ¿ycie od 1.01.2022 r.
Na podstawie informacji z urzêdu gminy
- redakcja

Pytania do Wójta Gminy
Red. Po raz kolejny, z przykroœci¹, rozpoczynam rozmowê od
pytania o Pana wiedzê na temat czwartej fali pandemii w
gminie.
Wójt. Urz¹d nie posiada oficjalnych informacji o skali
covidowych zachorowañ, ale równie¿ obserwujemy nawrót
czwartej fali, czego przyczyn mo¿na szukaæ w poziomie
zaszczepienia. Na koniec listopada szczepieniu podda³o siê
47,2% mieszkañców gminy, to plasuje nas wprawdzie na
trzecim miejscu w powiecie po Gminie Su³kowice i
Myœlenice, ale to jeszcze zbyt ma³o. Zachorowania na covid
odnotowano w Szkole w Czechówce i £yczance u niezasz-
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czepionych dzieci i nauczycieli.
Pandemia trwa nadal, codziennie s³yszymy o
rosn¹cych liczbach zaka¿onych, o zajêtych ³ó¿kach w
szpitalach, o coraz m³odszych pacjentach pod respiratorami,
o przera¿aj¹cej statystyce zgonów. Liczê nadal na m¹droœæ i
rozs¹dek naszej spo³ecznoœci, na zachowywanie na co dzieñ
wszelkich obostrzeñ, a tak¿e rewizje swych pogl¹dów na
temat szczepieñ. Wszyscy chcemy normalnoœci, nieograniczonych kontaktów z innymi, ci¹g³oœci stacjonarnej nauki w
szko³ach, co jest niezwykle wa¿ne dla rozwoju dzieci, nie
chcemy powtórnego zamykania zak³adów pracy. Apelujê

zarówno o szczepienia, jak równie¿ o zachowanie
ostro¿noœci, stosownie do oficjalnych zaleceñ.
Red. Koñczy siê rok, a wiêc kolejne pytanie o stan inwestycji
zaplanowanych na ten okres.
Wójt. Trwaj¹ prace przy budowie œcie¿ki rowerowych oraz
punktów turystycznych nad Zatok¹ Zakliczyñsk¹, zosta³a ju¿
po³o¿ona nak³adka asfaltowa na po³owie d³ugoœci œcie¿ki w
Czechówce, a pozosta³a czêœæ jest przygotowana do u³o¿enia
nawierzchni. Trwa praca przy wykonaniu fundamentu pod
przystanek turystyczny na pocz¹tku œcie¿ki w Czechówce
oraz montowana jest k³adka na potoku Wolnica. Zakoñczono
prace przy œcie¿ce na Czerwonej Górze, do wykonania zosta³
przystanek turystyczny przy „Diabelskich Ska³ach” i
zamontowanie k³adki nad potokiem na granicy z Borzêt¹.
Samo wyjœcie do „Diabelskich Ska³” urz¹dzili gminni
pracownicy gospodarczy. Nadal trwaj¹ prace przy wykonaniu podbudowy na œcie¿kach w Zakliczynie na Przysió³ku
Bie¿anów.
Gruntownie zosta³o przebudowane skrzy¿owania
ulicy Iwaszkiewicza z ulic¹ Zadziele przy dworku w
Zakliczynie, co niezaprzeczalnie poprawi³o bezpieczeñstwo,
szczególnie dla pieszych. Powsta³y zatoki autobusowe,
wydzielone i oœwietlone przejœcie dla pieszych. Starostwo na
ten cel pozyska³o dofinansowanie w wysokoœci 50%
wartoœci robót. Koszt w modernizacji skrzy¿owania to 381
tys. z³, w tym Gmina Siepraw uczestniczy³a kwot¹ 70 tys. z³.
Jeszcze w tym roku w ramach tzw. bud¿etu
obywatelskiego i rezerwy so³eckiej So³ectwa Siepraw III
oraz œrodków z bud¿etu Gminy i Powiatu zostanie
wybudowany na d³ugoœci oko³o 200 mb nowy odcinek
chodnika przy ulicy Zarusinki pocz¹wszy od skrzy¿owania z
ulic¹ Kalinow¹.
W dalszym ci¹gu trwaj¹ prace przy budowie kanalizacji przy ulicy Zarusinki i ulicy Dêbowej w Sieprawiu,
koszt prac wynosi ³¹cznie 3,1 mln z³. Na t¹ inwestycjê Gmina
pozyska³a dofinasowanie z unijnego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich . Do po³owy przysz³ego roku powstanie
3,9 kilometra sieci kanalizacyjnej i zostanie pod³¹czonych
do kanalizacji 59 domów.
Do starostwa z³o¿yliœmy komplet dokumentów w
celu uzyskania pozwolenia na budowê przedszkola w
Zakliczynie. Zakoñczenie wszystkich prac projektowych
powinno nast¹piæ zgodnie z umow¹ do koñca bie¿¹cego
roku. Na tym etapie nie uda³o siê uzyskaæ z Polskiego £adu
dofinansowania do budowy przedszkola, ale wniosek
ponowimy w nastêpnym naborze zapowiadanym na prze³om
listopada i grudnia.
W dalszym ci¹gu oczekujemy na projekt budynku
zaplecza sportowego na stadionie LKS Karpaty, zgodny z
zaakceptowan¹ koncepcj¹, któr¹ prezentowa³em ju¿
czytelnikom w poprzednim numerze.
Zakupiliœmy nowy ci¹gnik i beczkê asenizacyjn¹ o
pojemnoœci 4100 l do wywozu nieczystoœci z szamb, co
pozwoli na przyspieszenie wykonywania us³ug. Na dzieñ
dzisiejszy mamy du¿e opóŸnienia w wykonywaniu tych
us³ug dla mieszkañców, w listopadzie przyjmowaliœmy
zapisy na wywóz œcieków z szamb na styczeñ 2022 r.
Red.Wspomina³ Wójt wczeœniej o wnioskach o dofinansowanie zamierzeñ gminy z tzw. Polskiego £adu …
Wójt. Gmina Siepraw pozyska³a z Polskiego £adu
dofinansowanie na budowê kanalizacji sanitarnej w Gminie
Siepraw. Jak ju¿ informowa³em, projekt obejmuje budowê
sieci kanalizacji sanitarnej w czêœci miejscowoœci Siepraw

na przy ulicach: Zarusinki, Wrzosowej, Myœliwskiej,
Micha³a Archanio³a, Królewskiej, Krêtej, a w Zakliczynie
przy ulicach Myœlenickiej, Kamionka, Œw. Floriana. Œcieki
bytowo-gospodarcze zostan¹ odprowadzone ze 151 gospodarstw domowych kolektorami sanitarnymi i dostarczone
poprzez istniej¹cy system kanalizacyjny do biologiczno mechanicznej 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 drog¹ dojazdow¹ i zjazdem. Realizacja inwestycji przewidziana jest w czasie ponad 24 miesiêcy, a jej wartoœæ
wyniesie 10.600.000,00 z³ z udzia³em w³asnym gminy w
kwocie 530.000,00 z³ .
Jak ju¿ wspomina³em nie uda³o siê pozyskaæ dofinansowania
na budowê przedszkola publicznego wraz z przy³¹czami oraz
zagospodarowaniem terenu w Zakliczynie, chocia¿ wniosek
by³ z³o¿ony do programu jako pierwszy. Spróbujemy
ponownie z³o¿yæ wniosek w nastêpnym naborze.
Zamierzamy tak¿e ponowiæ wniosek o dofinansowanie monta¿u instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach i obiektach gminnych, co w
znacz¹cy sposób obni¿y³oby koszty eksploatacji tych¿e
obiektów.
Red. Kolejne pytanie dotyczy op³at ponoszonych przez
mieszkañców za odbiór œmieci. Czy ju¿ wiadomo o
zmianach?
Wójt. Zosta³ og³oszony przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów z Gminy Siepraw, którego otwarcie nast¹pi 2
grudnia i wtedy podejmiemy decyzje o ewentuualne zmianie
wysokoœci op³at za wywóz odpadów.
Red. Rada Gminy zajmowa³a siê spraw¹ podatków
lokalnych na przysz³y rok, czego mo¿emy siê spodziewaæ?
Wójt. Zaplanowaliœmy stosunkowo niewielki wzrost
niektórych podatków, a wzrost odnosiliœmy do stopy inflacji.
Rada Gminy uchwali³a nowe stawki podatków lokalnych,
które zosta³y podniesione od 3,6% do 6,7% .W zakresie
podatku od nieruchomoœci uchwalono œredni wzrost o 4,5%
w stosunku do stawek dotychczasowych. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e stawki podatków od nieruchomoœci dotycz¹ce mieszkañców indywidualnych i powierzchni pod dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ s¹ w naszej gminie znacznie ni¿sze ni¿ w s¹siednich
gminach.
Dla przyk³adu: podatek od 100 m, powierzchni
mieszkalnej wzroœnie o 3 z³ w skali roku, a 100 m,
powierzchni zajêtej pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 108 z³.
Red. Myœlê, ¿e mieszkañcy s¹ ¿ywo zainteresowani bud¿etem
gminy na rok 2022, czego mog¹ siê spodziewaæ?
Wójt. Projekt bud¿etu na rok 2022 zak³ada dochody w
wysokoœci 46,286 mln z³, w tym: udzia³y w podatku PIT
10,320 mln z³, wp³ywy z podatków lokalnych na kwotê 4,018
mln z³, œrodki z subwencji oœwiatowej powinny wynieœæ
9,807 mln z³, natomiast z subwencji wyrównawczej 2,152
mln z³.
Wydatki zaœ zaplanowano na poziomie 48,815 mln
z³. Najwiêksze wydatki w wysokoœci 19,345 mln z³
planowane s¹ na oœwiatê, kolejno na: pomoc rodzinie kwotê
7,926 mln z³. i na gospodarkê komunaln¹ 5,412 mln z³. W
projekcie bud¿etu zaplanowano wydatki inwestycyjne w
wysokoœci 5,1 mln z³, warto podkreœliæ, ¿e taka kwota
mo¿liwa jest do realizacji dziêki œrodkom zewnêtrznym
pozyskanym w poprzednich latach. W projekcie bud¿etu
gminy na rok 2022 nie przewidziano œrodków z „Polskiego
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£adu”, poniewa¿ promesê otrzymaliœmy po z³o¿eniu
projektu bud¿etu do Rady Gminy i œrodki te bêd¹
wprowadzone do bud¿etu w formie autopoprawki.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano
miêdzy innymi 1,98 mln z³ na kontynuowanie budowy
kanalizacji oraz na inwestycjê w otoczeniu Zb. Dobczyckiego kwotê 2,02 mln z³. Na inwestycje na drogach
gminnych i powiatowych za³o¿yliœmy 380 tys. z³, a na
budowê w miejsce zniszczonej przez powódŸ k³adki w
Sieprawiu kwotê 300 tys. z³
Bud¿et bêdzie procedowany na komisjach Rady
Gminy i mam nadziejê, ¿e zostanie przyjêty przez Radê
Gminy na ostatniej sesji grudniowej. Chcia³bym zwróciæ
uwagê na ogromny wzrost wydatków bie¿¹cych, który jest
spowodowany drastycznym wzrostem kosztów zakupu p¹du
i gazu. Gmina Siepraw uczestniczy w grupie zakupowej
obejmuj¹cej Gminy Powiatu Myœlenickiego oraz Starostwo

Powiatowe, która og³asza wspólny przetarg na dostawcê.
Wyniki ostatniego przetargu to wzrost ceny pr¹du o 100%, a
gazu o 170%. Wzrost wydatków bie¿¹cych spowodowany
jest te¿ wzrostem o 10% p³acy minimalnej, a wynagrodzenia
na poziomie p³acy minimalnej otrzymuje w Gminie oko³o 50
osób.
Subwencja oœwiatowa wzros³a wprawdzie o 812 tys.
z³, ale koszty w oœwiacie o 1,1 mln i to bez uwzglêdnienia tak
znacznych podwy¿ek mediów i ograniczeniu wydatków
pozap³acowych do minimum.
Dodatkowo zosta³a zmniejszona Gminie subwencja
wyrównawcza o kwotê 468 tys. z³. Tak wiêc mo¿emy
powiedzieæ, ¿e przysz³y rok bud¿etowy bêdzie bardzo
trudny.
(rozmawia³a Wanda Matoga)

„Diabelskie ska³y”

Wa¿ne informacje z sieprawskich przychodni
Zespó³ sieprawskiego Oœrodka - o tym, co wa¿ne dla pacjentów i nie tylko.
Pytasz, czy muszê siê szczepiæ? Nie, nie musisz, ale przeczytaj dlaczego warto
przyj¹æ szczepionkê, mo¿e podejmiesz w³aœciw¹ decyzjê.
Krótka historia o COVID a szczepienia
Jesteœmy w trakcie czwartej fali pandemii COVID.
Obserwuj¹c dotychczasowe fale i przebieg pandemii
mo¿emy powiedzieæ, ¿e szczepienia maj¹ sens! Osoby
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zaszczepione nie choruj¹, albo choruj¹ ale w zdecydowanie
l¿ejszym przebiegu ni¿ osoby niezaszczepione. Ze szpitali
p³yn¹ do nas informacje, ¿e od 70 do 95% pacjentów
covidowych to osoby niezaszczepione, które wymagaj¹

intensywnej terapii tlenowej albo wspomagania respiratorem, w ekstremalnych przypadkach podpiêcia do p³ucoserca, które przejmuje funkcjê tych dwóch organów i
realizuje kr¹¿enie pozaustrojowe. Je¿eli nadal boisz siê
skutków ubocznych szczepienia takich jak gor¹czka czy
ogólne rozbicie - porównaj to sobie z zajêtymi p³ucami w 50
czy 70%, co spowodowaæ mo¿e, ¿e nie bêdziesz w stanie
oddychaæ, bêdziesz potrzebowa³ wspomagania urz¹dzeñ (o
ile jeszcze bêd¹ miejsca w szpitalu), a Twój organizm bêdzie
siê zakwasza³, co mo¿e doprowadziæ do za³amania
organizmu. Dlatego, aby tego unikn¹æ, zapisz siê na
szczepienie ju¿ dziœ!
Szczepienia przeciwko COVID
W dalszym ci¹gu prowadzimy szczepienia dla osób,
które dotychczas nie przyjê³y jeszcze swojej pierwszej dawki
szczepionki. Szczepienie mo¿liwe jest dla m³odzie¿y od
ukoñczonego 12 roku ¿ycia (szczepionka Pfizer) oraz
pacjentów z pozosta³ych grup wiekowych (szczepionkami
Pfizer albo Johnson & Johnson). W celu zapisu na
szczepienie prosimy o kontakt pod numerem 12 274 60 30
lub wyszukanie terminu w naszym Oœrodku na platformie
pacjent.gov.pl albo za poœrednictwem infolinii 989.
Przypominamy, ¿e mo¿liwe jest doszczepienie
przeciwko COVID dawk¹ przypominaj¹c¹ w celu
poprawy, utrwalenia, przed³u¿enia ochrony po szczepieniu dla wszystkich osób, które przyjê³y ju¿ swoje dawki
szczepionek, a od ukoñczenia pe³nego schematu szczepienia
przeciw COVID (tj. od daty drugiej dawki szczepienia lub od
daty szczepienia szczepionk¹ JJ) up³ynê³o ju¿ 6 miesiêcy,
natomiast dla osób 50+ zosta³ skrócony ten odstêp czasowy
do 5 miesiêcy. Szczepienia przypominaj¹ce realizowane s¹
szczepionk¹ Pfizer bez wzglêdu na rodzaj przyjêtej
wczeœniej szczepionki. Dla pacjentów z powa¿nymi
zaburzeniami odpornoœci, bez wzglêdu na wiek, mo¿liwe
jest doszczepienie dawk¹ uzupe³niaj¹c¹, w terminie 28 dni
od daty drugiej dawki szczepienia. Szczepienia uzupe³nia-

j¹ce w naszym Oœrodku s¹ realizowane szczepionk¹ Pfizer.
Jednoczeœnie zachêcamy do bie¿¹cego œledzenia informacji
albo kontaktu z nami, poniewa¿ prawdopodobnie jeszcze w
tym roku szczepionka Pfizer powinna zostaæ dopuszczona do
u¿ytku w Unii Europejskiej dla dzieci w wieku od 5 lat.
Szczepionka Pfizer dla dzieci ma byæ podawana w dwóch
dawkach po dziesiêæ mikrogramów, co stanowi jedn¹ trzeci¹
dawki stosowanej zwykle u doros³ych. W Stanach
Zjednoczonych Ameryki szczepienia dzieci w grupie
wiekowej 5-11 lat prowadzone s¹ ju¿ od pocz¹tku listopada
bie¿¹cego roku.
Szczepienia przeciwko grypie sezonowej
Prowadzimy szczepienia przeciwko grypie, które
zgodnie z przepisami prawa od 23.11.2021r., s¹ darmowe dla
wszystkich pacjentów, którzy ukoñczyli 18 rok ¿ycia. W celu
zapisu na szczepienie prosimy o kontakt pod numerem 12
274 60 30. Dla szczepieñ przeciwko grypie nie jest prowadzona systemowa rejestracja.
Przypominamy, ¿e zgodnie z rekomendacjami
Ekspertów przekazanymi przez Narodowy Fundusz
Zdrowia zalecane jest jednoczesne przyjmowanie szczepionki przeciwko COVID i przeciwko grypie.
Maj¹c na wzglêdzie, ¿e szczepienia s¹ wci¹¿ najskuteczniejszym i naj³atwiej dostêpnym sposobem na unikniêcie
ciê¿kiego przebiegu COVID-19 czy grypy, zachêcamy do
wizyty w Oœrodku i przyjêcia swojej dawki szczepionki (a
nawet jednoczeœnie obu szczepionek - i przeciwko COVID i
przeciwko grypie).
Do zobaczenia na szczepieniu!
/W imieniu Zespo³u - Karolina Bobrowska
Zespó³ Oœrodka Zdrowia w Sieprawiu - tel. 12 274 60 30/

Centrum Medyczne - jak dbaæ o w³asne zdrowie a wiêc zapobiegaæ
chorobom.

P

rze³om jesieni i zimy to czas, w którym powinniœmy
zwracaæ uwagê na rzeczy, które w lecie nie zaprz¹ta³y
naszej uwagi. Przyjemne temperatury zast¹pi³ œnieg z
deszczem a czasem mróz, dzieñ sta³ siê krótki, cierpimy na
niedobór œwiat³a s³onecznego. To w³aœnie teraz warto
pamiêtaæ o kilku prostych zasadach, które pozwol¹ nam
unikn¹æ k³opotów zdrowotnych.
Zatem co mo¿emy dla naszego zdrowia i kondycji zrobiæ?
Po pierwsze - suplementacja witaminy D 3. W
zasadzie ka¿dy z nas powinien przy okazji rutynowych
badañ krwi oznaczyæ jej poziom. S¹ osoby, które wymagaj¹
wiêkszych dawek ni¿ te w ogólnych zaleceniach dla
poszczególnych grup wiekowych. Niedobory tej witaminy
s¹ doœæ czêste i niekorzystnie wp³ywaj¹ na nasz¹ ogóln¹
kondycjê, w tym odpornoœæ na czêste w tym czasie infekcje.
Aby suplementacja by³a skuteczna warto stosowaæ preparat,
który zadzia³a w naszym sposobie funkcjonowania w ci¹gu
dnia. Jedni z nas mog¹ i bêd¹ stosowaæ witaminê po posi³ku,
inni potrzebuj¹ preparatu, który mog¹ za¿yæ w dowolnym
momencie dnia, niezale¿nie od posi³ku. Akurat w przypadku
witaminy D3 ma to zasadnicze znaczenie co przek³ada siê na
skutecznoœæ suplementacji.

Po drugie - aktywnoœæ fizyczna. Zalecana
niezmiennie przez ca³y rok! Pamiêtajmy jednak, aby
rozs¹dnie dostosowaæ j¹ do panuj¹cych warunków
atmosferycznych i naszych mo¿liwoœci. Jeœli jest to
aktywnoœæ na otwartej przestrzeni to dostosujmy nasz strój
do biegania czy spaceru z kijami do warunków pogodowych.
Jako lekarz przestrzegam, ¿e jeœli bêdziemy uprawiaæ
aktywnoœci mimo niesprzyjaj¹cych warunków np. siarczysty
mróz, mg³a, s³aba jakoœæ zadymionego zim¹ powietrza
mo¿emy przyp³aciæ to nie¿ytem dróg oddechowych. Warto
kierowaæ siê zdrowym rozs¹dkiem
Po trzecie - sen i stres. Zima to czas, kiedy natura
zwalnia. Zwalniaj¹ tak¿e nasze organizmy i dzieje siê to
niezale¿nie od naszych personalnych czy zawodowych
planów. Bierzmy na to poprawkê, miejmy œwiadomoœæ, ¿e w
miesi¹cach zimowych musimy obchodziæ siê z samymi sob¹
nieco delikatniej, wolniej, spokojniej. I niech nas nie dziwi,
¿e nie rozpiera nas letnia energia.
Po czwarte (powinno byæ po pierwsze) - szczepienia. Wiem, powtarzamy siê jako medycy - ci¹gle zalecamy
szczepienia, ale to niezwykle wa¿ne. Od prawie dwóch lat
najpierw czekaliœmy na szczepionkê, a póŸniej szczepiliœmy
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siê na Covid-19, obecnie dawka nr 3. Chcia³bym jednak
jeszcze raz wspomnieæ o zasadnoœci szczepienia przeciw
pneumokokom (szczepionka dla osób doros³ych jest
jednodawkowa i nie ma dawek przypominaj¹-cych), oraz
szczepienia przeciw grypie (tu niestety mamy do czynienia z
wirusem, który zmienia sw¹ budowê sezonowo i
szczepionkê nale¿y przyjmowaæ dedykowan¹ na dany sezon
co roku). Pamiêtajmy, ¿e to - co wiêkszoœæ z Pacjentów
okreœla potocznie „gryp¹” przewa¿nie jest zwyk³ym lekkim
przeziêbieniem. Prawdziwa grypa jest chorob¹, z któr¹ nie
ma ¿artów, potocznie mówimy, ¿e „zwala cz³owieka z nóg”,
to choroba któr¹ nale¿y przechorowaæ w domu a nie w pracy
czy szkole na tak zwanych lekach „przeciwgrypowych”.
Grypa nieprawid³owo leczona mo¿e doprowadziæ do
ciê¿kich powik³añ jak zapalenie pogrypowe p³uc, zapalenie
mózgu, zapalenie miêœnia sercowego. Nie wolno bagatelizowaæ ¿adnych infekcji i przechodziæ ich bez prawid³owego
leczenia. Izolacja w warunkach domowych zmniejsza tak¿e
transmisjê wirusa na wspó³mieszkañców i wspó³pracowników. Odizolowanie siê to wyraz odpowiedzialnoœci wobec
innych.
Nie mo¿e zabrakn¹æ akapitu na temat, który niestety
na sta³e wpisa³ siê w nasz¹ rzeczywistoœæ.
COVID. Nie ³udŸmy siê, wszyscy mamy kontakt z wirusem.
Z perspektywy lekarskiej mogê powiedzieæ, ¿e gdybyœmy
nie dysponowali szczepionk¹, codzienna praca z Pacjentami
w POZ by³aby bardzo niebezpieczna.
Oko³o 60% zaszczepionej populacji to niestety za
ma³o aby ograniczyæ transmisjê wirusa. Wariant delta który
teraz jest obecnie dominuj¹cym i nowy wariant omikron z
Afryki po³udniowej stanowi¹ nadal ogromne zagro¿enie
przez swoj¹ wysok¹ zakaŸnoœæ skutkuj¹c¹ du¿¹ iloœci¹ osób
(przewa¿nie niezaszczepionych) choruj¹cych ciê¿ko i
wymagaj¹cych leczenia szpitalnego. Niestety skutkuje to
tak¿e wysok¹ liczb¹ zgonów (w ostatnich dniach w Polsce
oko³o 400 zgonów z powodu infekcji Covid 19 dziennie).
Generalnie powtarzamy scenariusze z poprzednich fali
zaka¿eñ, tyle tylko ¿e z pewnymi ró¿nicami. W szpitalach
le¿¹ g³ównie ludzie niezaszczepieni. Efektem jest kryzys (by
nie napisaæ parali¿) szpitalnej opieki zdrowotnej. Obawiam
siê, ¿e efekty tego stanu odczuwalne bêd¹ przez lata. Co
wiemy na temat odpornoœci po szczepieniu ? Poziom
odpornoœci po oko³o pó³ roku niestety spada. Spada poziom
przeciwcia³, jednak nasza odpornoœæ komórkowa ci¹gle jest
na wy¿szym poziomie ni¿ u niezaszczepionych. Szczepieni
pacjenci maj¹ nawet jeœli zachoruj¹, niskie ryzyko hospitalizacji i niskie ryzyko zgonu. Do szpitala raczej nie trafimy, ale
tydzieñ lub dwa zmagamy siê z infekcj¹. Zdarzaj¹ siê
przypadki osób, które lekko, ale jednak przechorowa³y covid
w momencie, kiedy do wymaganych 180 dni od przyjêcia
drugiej dawki do szczepienia trzeci¹ brakowa³o dos³ownie

kilku tygodni. Dlatego aktualne zalecenia s¹ takie, ¿e dla
osób po 50 roku ¿ycia trzecia dawka powinna byæ przyjêta po
5-ciu miesi¹cach od dawki numer dwa. Pozosta³e roczniki
musz¹ odczekaæ 180 dni od drugiej dawki. Nareszcie
doczekaliœmy siê dopuszczenia szczepionki dla dzieci
powy¿ej pi¹tego roku ¿ycia. Niesie to nadziejê lepszej
kontroli nad infekcjami szalej¹cymi w przedszkolach i w
pierwszych klasach szkó³ podstawowych.
Bardzo zachêcamy wszystkich do tego, aby nie baæ
siê wykonania testu. Pamiêtajmy, ¿e jeœli byliœmy szczepieni, wykonamy test z powodu nawet kataru czy kaszlu i
niestety oka¿emy siê „pozytywni” nie oznacza to
„zamkniêcia” wszystkich domowników w domu. Osoby
zaszczepione nie s¹ obejmowane kwarantann¹, powinny siê
tylko obserwowaæ i zbadaæ jeœli zaobserwuj¹ u siebie objawy
infekcji. B¹dŸmy odpowiedzialni za siebie i innych. Jeœli
wynik bêdzie pozytywny zostaniemy w domu przez dziesiêæ
dni - œwiat siê przez to nie zawali, a byæ mo¿e uratujemy
¿ycie osobie niezaszczepionej, której nie zarazimy. Pamiêtajmy, aby dokoñczyæ to co zaczêliœmy, przyjmijmy trzeci¹
dawkê, to bardzo istotnie utrwala i zwiêksza nasz¹ odpornoœæ
na wirusa. B¹dŸmy elastyczni, obserwacje skutecznoœci
szczepionki nadal trwaj¹. Trzecia dawka szczepionki nie jest
niczym nadzwyczajnym.
Kilka s³ów dla osób niezaszczepionych. Lepiej
póŸno ni¿ wcale. Nadal maj¹ Pañstwo mo¿liwoœæ zwiêkszenia swojego (i nie tylko swojego) bezpieczeñstwa zdrowotnego poprzez wykonanie szczepienia. Po dwóch tygodniach
po drugiej dawce (lub pierwszej w przypadku preparatu J&J)
mo¿emy poczuæ siê pewniej. Ca³y czas jest mo¿liwoœæ
przyjêcia szczepionki (Centrum Medyczne Siepraw
dysponuje szczepionk¹ jedno- i dwudawkow¹).
Nadal nie zapominajmy o podstawowych i skutecznych
wobec ka¿dego wariantu wirusa prostych zasadach:
1. maseczka (na nos, nie tylko usta) w pomieszczeniach i
przestrzeniach zamkniêtych gdzie spotykamy du¿¹ liczbê
osób (ogranicza tak¿e ryzyko „przeziêbieñ” i grypy)
2. dezynfekcja (ma³y pojemnik z p³ynem lub ¿elem zawsze
przy sobie)
3. dystans min 1.5 metra
Korzystaj¹c z okazji personel Centrum Medycznego
Siepraw ¿yczy Pañstwu dobrego zdrowia i optymizmu w tym
burzliwym czasie.
Tomasz Bara - Specjalista Medycyny Rodzinnej
Centrum Medyczne Siepraw - tel. 12 2746 122

Z prawem na ty ...

T

o tytu³ nowej rubryki w Biuletynie, któr¹ prowadziæ
bêdzie Radca Prawny - pani Karolina Bobrowska,
partner w kancelarii Bobrowska Janik Lawyers Kancelaria
Radców Prawnych spó³ka partnerska, mieszkanka naszej
Gminy.
Mecenas Bobrowska przedstawiaæ bêdzie omówienia bie¿¹cych zmian prawnych, czy te¿ nowych unormowañ,
a zarówno jedne jak i drugie zmieniaj¹ siê jak w
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kalejdoskopie. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie to bie¿¹ca baza
wiedzy niezbêdnej dla ka¿dego mieszkañca, informacja o
naszych prawach i obowi¹zkach wynikaj¹cych z wdra¿anych przepisów. Nieznajomoœæ prawa nie zwalnia nas z jego
przestrzegania, ba, nieznajomoœæ prawa mo¿e nam
zaszkodziæ, dlatego chcemy budowaæ nasz¹ œwiadomoœæ
prawn¹ prezentuj¹c istotne sprawy w przystêpny sposób.
Autorka rubryki w swym projekcie zak³ada równie¿

tzw. odpowiedzi na pytania, odniesie siê chêtnie do
problemów prawnych czytelników, mieszkañców.
Zachêcamy do zadawania pytañ!
Pytania mo¿na przes³aæ poczt¹ na adres Urz¹d Gminy,
ul.Kawêciny 30, 32-447 Siepraw z dopiskiem „ Z czterech

stron Gminy , lub donieœæ osobiœcie do urzêdu z takim samym
dopiskiem. Pytania mo¿na te¿ kierowaæ na adres e mail:
gmina@siepraw.pl

S³owo wstêpu
Chcia³abym Pañstwa przywitaæ w nowej rubryce w
naszym Biuletynie. Chcê Pañstwu przybli¿aæ sprawy prawne
w przystêpny sposób - zatem, je¿eli siê znamy albo nie
znamy - wszystkim Pañstwu mówiê -Dzieñ Dobry! Proszê
pamiêtaæ, ¿e omawiamy tutaj zagadnienia prawne, natomiast
artyku³y nie stanowi¹ porad prawnych dla konkretnych
przypadków, bowiem ka¿da sytuacja wymaga indywidualnego podejœcia. W tym numerze omówiê dwa zagadnienia:
jakie mamy mo¿liwoœci przepisania maj¹tku na inn¹ osobê
oraz nowe przepisy dotycz¹ce dowodów osobistych.
Zapraszam do lektury!

Nowoœci w prawie - dowody osobiste

Akademia prawa - przepisanie maj¹tku
W jaki sposób mo¿emy przekazaæ maj¹tek - dom, dzia³kê,
mieszkanie osobom najbli¿szym np. dzieciom albo
s¹siadowi ?
Polskie prawo przewiduje kilka rozwi¹zañ w takiej sytuacji.
Jednym z nich jest sporz¹dzenie testamentu, a kolejnymi
zawarcie umowy darowizny albo do¿ywocia.
Umowa darowizny i do¿ywocia s¹ skuteczne w chwili ich
zawarcia co oznacza, ¿e w³asnoœæ maj¹tku, który chcemy
przenieœæ na inn¹ osobê, przejdzie na ni¹ w tej chwili. W
niniejszym wydaniu omówiê testament, natomiast w
kolejnym przedstawiê darowiznê oraz do¿ywocie.
Testament to akt jednostronny osoby, która posiada maj¹tek
oraz powoduje nabycie maj¹tku przez osoby w nim
wskazane, dopiero po œmierci testatora. Mo¿liwe jest
sporz¹dzenie testamentu na trzy sposoby: w³asnorêcznie poprzez zapisanie swojej woli na kartce papieru; przed
notariuszem; albo ustnie w obecnoœci dwóch œwiadków i
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marsza³ka
województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzêdu stanu cywilnego. W wyj¹tkowych przypadkach
mo¿liwe jest oœwiadczenie przez testatora ostatniej woli
ustnie przy jednoczesnej obecnoœci co najmniej trzech
œwiadków. W testamencie mo¿emy rozporz¹dziæ zarówno
nieruchomoœciami jak i ruchomoœciami, natomiast
pamiêtajmy, ¿e w³asnoœæ tych rzeczy przejdzie na
spadkobierców dopiero po œmierci testatora i uzyskania
przez nich potwierdzenia nabycia spadku - w s¹dzie albo
przed notariuszem, na podstawie przedstawionego
testamentu. Spadkobiercy zap³ac¹ podatek od spadków i
darowizn, natomiast jest mo¿liwoœæ zwolnienia od jego
zap³aty dla osób z najbli¿szej rodziny, je¿eli zostanie to
zg³oszone do Urzêdu Skarbowego w ci¹gu pó³ roku od daty
otrzymania spadku.

(Redakcja)

Od 8.11.2021r. mo¿emy sk³adaæ wnioski o dowody
osobiste z odciskami palców. W zwi¹zku z wprowadzeniem
nowych dowodów nie ma koniecznoœci obowi¹zkowej
wymiany wa¿nych dokumentów, gdy¿ mo¿na korzystaæ z
nich do czasu, a¿ minie ich wa¿noœæ czyli je¿eli mój dowód
osobisty jest wa¿ny do 2025 roku, mogê dopiero wtedy
z³o¿yæ wniosek o nowy dowód - nie muszê teraz wnioskowaæ
o wydanie dowodu z odciskiem palca.
Nowe dowody osobiste bêd¹ ró¿ni³y siê od dotychczas
stosowanych, zarówno w warstwie wizualnej (odrêczny
podpis), jak i elektronicznej (odcisk palca), bêd¹ wydawane
na 10 lat.
Istotnym dla nas jest, ¿e odciski palców, jak i podpisy
trzeba bêdzie zostawiæ w urzêdzie, co oznacza, ¿e nie ma
mo¿liwoœci z³o¿enia elektronicznych wniosków o dowód
osobisty - konieczna bêdzie wizyta w urzêdzie.
Wyj¹tkiem s¹ dowody osobiste dla dzieci poni¿ej 12. roku
¿ycia - dla nich wnioski o wydanie dowodów osobistych
mog¹ nadal byæ sk³adane online, poniewa¿ od nich nie bêd¹
pobierane odciski palców.
Urzêdnik podczas sk³adania wniosku o wydanie
nowego dowodu osobistego pobierze od nas odciski palców
oraz poprosi o odwzorowanie w³asnorêcznego podpisu. Natomiast przy wydaniu dokumentu urzêdnicy bêd¹
weryfikowaæ odciski palców posiadacza dowodu z odciskami zamieszczonymi w dowodzie.
Do czego s³u¿y warstwa elektroniczna w dowodzie
osobistym? Dziêki niej mo¿liwe jest np. elektroniczne
podpisywanie dokumentów. Aby aktywowaæ t¹ mo¿liwoœæ
nale¿y w urzêdzie (podczas odbioru dokumentu, albo w
innym czasie ustaliæ kody PIN, którymi bêdziemy logowaæ
siê w systemach i podpisywaæ pisma.
Rozwi¹zania dotycz¹ce nowych dowodów osobistych
wynikaj¹ z dostosowania prawa polskiego do wymogów
prawa unijnego.
Odpowiedzi na pytania Czytelników - zaproszenie
W tym miejscu chcia³abym odpowiadaæ na Pañstwa pytania zatem 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.

Szko³a uczy i nie tylko
Z ¿ycia szko³y w Sieprawiu
Wycieczki, wycieczki, wycieczki …

K

orzystaj¹c z piêknej jesieni, jak¹ mieliœmy w
paŸdzierniku wiele klas wybra³o siê na wycieczkê.

Wiêkszoœæ z nich by³a realizowana w ramach projektu
„Odkrywam Ma³opolskê”. I tak klasy drugie i trzecie odwiedzi³y Ojcowski Park Narodowy, Jaskiniê Nietoperzow¹ oraz
Zamek w Pieskowej Skale. Pierwszaki pojecha³y na zajêcia
edukacyjne do Zamku w Dobczycach, a klasom pi¹tym uda³o
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siê spêdziæ przepiêkny dzieñ w Zakopanem. Czwartoklasiœci brali udzia³ w warsztatach pt.: Kim jest mnich? w
Klasztorze Benedyktynów w Tyñcu. Klasa 7a zwiedza³a
Krakowski Kazimierz, Star¹ Synagogê oraz poznawa³a
tradycje zwi¹zane z religi¹ ¿ydowsk¹. Klasy pi¹te równie¿
bra³y udzia³ w warsztatach. By³y to warsztaty historyczne w
Muzeum Archeologicznym w Krakowie i dotyczy³y
staro¿ytnego Egiptu. Uczniowie po lekcji muzealnej,

podczas której mogli zobaczyæ prawdziwe egipskie mumie
mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia w warsztatach. Pi¹toklasiœci
samodzielnie wykonywali sarkofag i tworzyli mumie. Z
kolei klasy ósme pozostaj¹c nadal w tematyce II wojny
œwiatowej wybra³y siê do Fabryki Schindlera oraz na teren
by³ego obozu koncentracyjnego w P³aszowie.

Ojców

Muzeum Archeologiczne

Fabryka Schindlera

Œwiêto Niepodleg³oœci

wiekowej swój program zaprezentowa³y klasy trzecie pod
kierunkiem wychowawczyñ, Pañ Agnieszki Wróbel i
Andrzeliki Zakrzewskiej - Suder. Na uwagê zas³uguje piêkne
wykonanie pieœni patriotycznych przez uczniów klas 1-3.
Natomiast najm³odsze dzieci z grup zerowych zachwyci³y
nas swoim programem s³owno - tanecznym, który przygotowa³y z nimi Panie: Marcelina Nowak, Dominika Muniak,
Ewa Szymañska, Agata Baran i Iwona Matoga. Dzieci
piêknie zatañczy³y miêdzy innymi poloneza, œlicznie
œpiewa³y hymn narodowy oraz pieœni.

W

przeddzieñ Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci w
naszej szkole uczniowie uczestniczyli w uroczystoœciach zwi¹zanych z 103. rocznic¹ odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci. Na drugiej i pi¹tej godzinie lekcyjnej, klasa
6 pod kierunkiem Pañ Eweliny P³atek i Agnieszki
Czerneckiej zaprezentowa³a przedstawienie, podczas
którego pokrótce przypomnia³a nasz¹ historiê. Uczniowie
cofnêli siê o ponad 200 lat i opowiedzieli jak dosz³o do
rozbiorów Polski, jak póŸniej nasi przodkowie próbowali
odzyskaæ wolnoœæ i w koñcu jak to siê im uda³o po
zakoñczeniu I wojny œwiatowej. Dla m³odszej grupy

/Agnieszka Czernecka/

Z ¿ycia szko³y w Zakliczynie
W Zakliczynie po pandemii

P

andemia i zwi¹zana z ni¹ przerwa w nauczaniu
stacjonarnym by³a ciê¿kim okresem dla uczniów i
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nauczycieli, godziny spêdzane przed komputerem, izolacja,
brak ruchu i kontaktów z rówieœnikami, co w efekcie
przynios³o chêæ uprawiania sportu.

Rok szkolny 2021/2022 w ZPO w Zakliczynie
rozpoczêliœmy z przytupem i wygraliœmy Gminne Biegi
Sztafetowe w kategorii ch³opców i dziewcz¹t starszych, a
ch³opcy m³odsi tj. kl. VI i m³odsi zajêli drugie miejsce.
Nastêpnie by³a pi³ka no¿na halowa gdzie nasi ch³opcy i
dziewczêta m³odsze pokonali swoich rówieœników z gminy i
awansowali do rozgrywek powiatowych. Na tym szczeblu
ch³opcy wygrali pokonuj¹c w finale Dobczyce a dziewczêta
zajê³y trzecie miejsce. Ch³opaki awansowa³y do turnieju
rejonowego który odby³ siê w Nowym Targu na Hali
„Gorce”. Po zaciêtym pojedynku w finale przegrywamy 2:3
z Nowym Targiem i zajmujemy drugie miejsce.
Nastêpnie odbywaj¹ siê Gminne Zawody w Tenisie
Sto³owym. Ch³opcy m³odsi indywidualnie zajmuj¹ dwa
pierwsze miejsca: 1 - Sebastian Piwowarczyk, 2 - Jakub
Rybka. Równie¿ dru¿ynowo uczniowie ci zajmuj¹ pierwsze
miejsce i awansuj¹ do rozgrywek powiatowych gdzie
zajmuj¹ miejsce trzecie.
Przyszed³ w koñcu czas na siatkówkê. Na poziomie
gminy nasze dziewczêta starsze kl. VII - VIII oraz ch³opcy
m³odsi wygrywaj¹ i jad¹ na mistrzostwa powiatu. W
powiecie ch³opcy m³odsi wygrywaj¹ i awansuj¹ do rejonu,
który odbêdzie siê w Suchej Beskidzkiej.
Oprócz zawodów sportowych w szkole w ramach
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „ZAKLIK”
odbywaj¹ siê sta³e zajêcia. Grupa uczniów co czwartek
przyje¿d¿a na si³owniê Iron Gym do Dobczyc, a na Sali
gimnastycznej odbywaj¹ siê zajêcia z pi³ki no¿nej dla
dziewcz¹t m³odszych prowadzone przez instruktora sportu.
Nasz klub bierze równie¿ udzia³ w rozgrywkach ligowych w
sepak takraw , które odbywaj¹ siê w Bia³ce Tatrzañskiej. Jest
to nowa dyscyplina w Polsce i nasi ch³opcy wspaniale siê
bawi¹ jednoczeœnie podnosz¹c i doskonal¹c swoje
umiejêtnoœci.

Sepak takraw- za wikipedi¹ wywodzi siê z
tradycyjnej gry tajskiej i malajskiej, znanej ju¿ w XV w.,
zwanej w Tajlandii pod nazw¹ µÐ¡ÃéÍ takro (RTGS, w
angielskiej pisowni takraw), zaœ w Malezji jako sepak raga,
gra polega³a na wrzucaniu do kosza uplecionej z rattanu
pi³ki, u¿ywaj¹c przy tym wszelkich czêœci cia³a oprócz r¹k.
W latach 40 powsta³a zmodyfikowana wersja gry,
przypominaj¹ca bardziej siatkówkê, nazwana sepak takraw.
Nazwa jest mieszana, malajsko-tajska, bêd¹ca wynikiem
kompromisu ustalonego w 1965 roku podczas igrzysk
azjatyckich pomiêdzy przedstawicielami Tajlandii i Malezji,
posiadaj¹cych najsilniejsze dru¿yny. S³owo sepak w jêzyku
malajskim znaczy "kopniêcie", zaœ takraw w jêzyku tajskim
"pleciona pi³ka".
Wspó³czesna wersja sepak takraw znajduje siê pod zarz¹dem
miêdzynarodowej federacji ISTAF (International Sepak
Takraw Federation), corocznie w Tajlandii organizuje siê
mistrzostwa o Puchar Królewski.
/Wiktor Piwowarski/

Co s³ychaæ u przedszkolaków z Zakliczyna?

N

asz przedszkolny rok ju¿ od pocz¹tku wrzeœnia
dostarcza³ nam wiele ciekawych atrakcji i wyzwañ.
Jednym z nich by³ #JesiennyChallenge, do którego zaprosi³o
nas Przedszkole numer 188 w Krakowie. Zostaliœmy
nominowani do wykonania jesiennego stworka/ludzika z
darów natury. Ju¿ sam proces planowania tego, co
wykonamy dostarczy³ dzieciom wiele radoœci. Zwiedziliœmy
pó³ Zakliczyna w poszukiwaniu piêknych szyszek i skarbów
jesieni, a w efekcie koñcowym pod okiem naszej Pani Wioli
powsta³ u nas cudowny jesienny je¿yk, który do dnia
dzisiejszego ozdabia nasze przedszkolne okno.
Nasze przedszkolaki z wielk¹ ochot¹ bior¹ tak¿e
udzia³ w projekcie: „Ma³y Miœ w œwiecie wielkiej literatury”
codziennie czytaj¹c ksi¹¿ki z ma³ym misiem w swojej sali, a
tak¿e w domu. W projekt zaanga¿owali siê niezast¹pieni
rodzice, którym bardzo dziêkujemy za pomoc w zorganizowaniu rodzinnego czytania z ma³ym misiem. W ramach
projektu uczestniczyliœmy w Europejskim Tygodniu Kodowania (Code Week), a tak¿e wziêliœmy udzia³ w cudownych
zajêciach przygotowanych przez autorkê projektu pani¹
Anetê Konefa³, oraz Zespó³ Wydawnictwa Mac. Zajêcia
zakoñczy³y siê Ogólnopolskim Turniejem Wiedzy o Polsce,
w którym reprezentacja naszego przedszkola wypad³a
znakomicie.
To jeszcze nie koniec atrakcji. Kolejne wyzwania
czekaj¹ na nas w programie „Sensorycznie siê rozwijam, bo

skaczê, biegam, badam i dotykam”. To program, dziêki
któremu w trakcie zajêæ anga¿ujemy wszystkie swoje
zmys³y. W ramach programu przedszkolaki stworzy³y
pyszne i zdrowe kompoty na zimê, rozpoznawa³y przyprawy
za pomoc¹ wêchu. Stara³y siê rozpoznawaæ owoce i warzywa
za pomoc¹ dotyku, ale z wy³¹czeniem zmys³u wzroku, co
choæ trudne, okaza³o siê bardzo interesuj¹cym doœwiadczeniem. W naszej sali powsta³ k¹cik sensoryczny, w którym
dzieci ka¿dego dnia bawi¹ siê z wielk¹ ochot¹ rozwijaj¹c
miêdzy innymi motorykê ma³¹, a tak¿e odkrywaj¹c swoje
zainteresowania i ucz¹c siê przez zabawê.
/Ewa Jania/

Pasowanie na przedszkolaka, starszaka i
zerówkowicza

P

asowanie to dla przedszkolaków ogromnie wa¿na
uroczystoœæ, do której przygotowania trwaj¹ zawsze
bardzo d³ugo. W tym roku mieliœmy mo¿liwoœæ zaproszenia
goœci do naszego przedszkola, co jeszcze mocniej
podkreœli³o w dzieciêcych sercach powagê ca³ego wydarzenia. Dzieci z m³odszych grup mia³y okazjê po raz pierwszy
wyst¹piæ na przedszkolnej scenie w obecnoœci swoich
rodziców. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê przygotowanym przez
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dzieci przedstawieniem, podczas którego dostarczyliœmy
wszystkim trochê dobrego humoru i trochê wzruszenia dla
równowagi.
Po wyst¹pieniach artystycznych, Pani Dyrektor oficjalnie nada³a wszystkim dzieciom miano przedszkolaka, a
dzieciom uczêszczaj¹cym do zerówki status prawdziwego
zerówkowicza. To ogromna duma wyst¹piæ na scenie na
¿ywo przed widowni¹ i odebraæ dyplom od Pani Dyrektor.
Dzieci w trakcie przedstawienia z³o¿y³y uroczyste obietnice i
œlubowanie czym udowodni³y wszystkim zebranym, ¿e na
status przedszkolaka po prostu dzielnie zapracowa³y.
Serdecznie dziêkujemy rodzicom za obecnoœæ i
pomoc w zorganizowaniu ca³ego wydarzenia. Dziêkujemy
za odpowiedzialn¹ postawê i zastosowanie wszelkich zasad
bezpieczeñstwa, oraz za przygotowane dla dzieci upominki,
które dostarczy³y im wiele radoœci tego dnia.
/Ewa Jania/

Pierwsze wycieczki przedszkolaków z Zakliczyna

M

ocno stêsknieni za wyjazdami ju¿ w paŸdzierniku
postanowiliœmy wybraæ siê na pierwsze przedszkolne
wycieczki. Dzieci z grup starszych odwiedzi³y Kopalniê Soli
w Wieliczce, gdzie wêdrowa³y po bajkowych wielickich
podziemiach. W drodze do magicznej krainy Solilandii,
gdzie czeka³ na nich duch Kopalni- Skarbnik, spotka³y
Soliludka i odkry³y tajemnicze œlady smoka Solonia. W taki
sposób przedszkolaki spêdzi³y mi³o czas w bardzo
atrakcyjnym turystycznie miejscu.
Pragniemy podziêkowaæ Pañstwu Beacie i Tomaszowi
Koœció³ek za ogromn¹ pomoc i zaanga¿owanie w
organizacjê i przebieg wycieczki.

M³odsze grupy natomiast wybra³y siê na swoj¹
pierwsz¹ wycieczkê do sali zabaw Giboland w Myœlenicach.
Pierwsz¹ atrakcj¹ wycieczki okaza³ siê przejazd autokarem.
Na miejscu czeka³a na dzieci moc atrakcji przygotowana
przez nasz¹ Pani¹ Wiolê. Zabawy, animacje i szaleñstwo
wœród kolorowych pi³ek przypad³o do gustu ka¿demu. Do
przedszkola wróciliœmy bardzo szczêœliwi choæ troszkê
zmêczeni. Do Sali zabaw Giboland wrócimy jeszcze z wielk¹
radoœci¹.
/Ewa Jania/
Wizyta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Przedszkolu w
Zakliczynie
8 paŸdziernika w naszym przedszkolu mia³o
miejsce wyj¹tkowe wydarzenie. Goœcili u nas stra¿acy z
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Zakliczynie.
W trakcie tego spotkania dzieci z zaciekawieniem s³ucha³y o
ciê¿kiej i niebezpiecznej pracy stra¿aka. Dowiedzia³y siê, ¿e
stra¿acy nie tylko gasz¹ po¿ary, ale równie¿ udzielaj¹
pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ podziwiaæ wyposa¿enie,
jakim dysponuj¹ stra¿acy podczas swojej pracy. Jednak
najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³ wielki, czerwony wóz
stra¿acki, do którego ka¿dy móg³ wejœæ i poczuæ siê jak
prawdziwy stra¿ak.
Wra¿enia jakie dostarczyli nam stra¿acy na d³ugo
pozostan¹ w pamiêci przedszkolaków, za co nale¿¹ siê
druhom podziêkowania.
/Dorota Buszko/

„ Kredkobranie” w naszej szkole

W

paŸdzierniku nasza szko³a do³¹czy³a do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Kredkobranie. Akcja mia³a
na celu pomoc najm³odszemu pokoleniu Polaków mieszkaj¹cych na kresach dawnej Rzeczypospolitej. Uczniowie
naszej szko³y z wielkim zapa³em ruszyli, by pomóc swoim
rówieœnikom. Ka¿dego dnia przez prawie 3 tygodnie nasza
„kolekcja” powiêksza³a siê o zeszyty, kredki, o³ówki i
mnóstwo innych przyborów szkolnych. Kolejny raz

uczniowie naszej szko³y wykazali siê empati¹, chêci¹
pomocy drugiej osobie oraz hojnoœci¹.
Dary zebrane w ramach akcji, trafi³y ju¿ do
organizatorów, którzy przeka¿¹ je do szkó³ polskich oraz
placówek, w których ucz¹ siê polskie dzieci na Bia³orusi,
Ukrainie i Litwie.
/Agnieszka Rolka/

Nasza ma³a Ojczyzna

Z

decydowanie nie chcia³am zaczynaæ artyku³u od
cytowania pierwszych wersów wiersza Stanis³awa
Jachowicza pt „Wieœ”, wydawa³y mi siê strasznie
„oklepane”. Pasuj¹ jednak idealnie, nie mam wiêc wyjœcia.
Jak pisa³ poeta „cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie
wiecie, co posiadacie”. A jako mieszkañcy Ma³opolski
„posiadamy” naprawdê wiele pere³ek turystycznych i jak w
wierszu- nie znamy ich wszystkich. Mo¿e to blask Krakowa
przyæmiewa wszystko, a mo¿e po prostu nikt nie zaszczepi³
w nas pasji zwiedzania.
Od czego jednak jest szko³a? Projekt „Poznajemy
Ma³opolskê” okaza³ siê fantastycznym pretekstem i pomoc¹
do zapoznania naszych uczniów z nieco mniej popularnymi,
ale ciekawymi miejscami w naszym województwie. „Na
przygodê” wyruszyliœmy 18 paŸdziernika br. Zaczê³o siê
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od… deszczu. W niebo spogl¹daliœmy z niepokojem, bo aura
nie zachêca³a do zwiedzania. Na szczêœcie pierwsza atrakcja
mia³a byæ pod dachem. Ale jakim dachem! Naszym
pocz¹tkowym przystankiem by³a bowiem Malowana WieœZalipie. Miejsce z którego Polska s³ynie na ca³ym œwiecie,
jak siê okaza³o - zupe³nie nieznane wiêkszoœci naszych
uczniów. Najpierw zwiedziliœmy koœció³, którym podziwiaæ
mo¿na ró¿ne style ornamentów - pe³ne kolorów, lub
jednokolorowe, malowane, rysowane i wyszywane. Ale to
dopiero pocz¹tek. Nastêpnie udaliœmy siê do Domu Malarek,
gdzie m³odzie¿ zajê³a swoje miejsca nieco zaskoczona, bo na
sto³ach le¿a³y… kolorowanki. Okaza³o siê jednak, ¿e pe³ni¹
one wa¿n¹ rolê - pozwalaj¹ nauczyæ siê Zalipiañskiego stylu
malowania na tyle dobrze, ¿eby nastêpnie w³asnorêcznie
wymalowaæ drewnian¹ deseczkê do krojenia (która œwietnie

spe³ni³a rolê pami¹tki z tego miejsca).
Po zmyciu farby z r¹k i nosów wyruszyliœmy dalej.
Czeka³ na nas deszczowy Tarnów. Niedawno mo¿na by³o
us³yszeæ, ¿e to w³aœnie to miasto znalaz³o siê poœród 15
naj³adniejszych miast Europy! Jego historiê przybli¿y³ nam
miejscowy przewodnik. Okaza³o siê, ¿e wspomniane piêkno
i wielokulturowoœæ tego miejsca potrafi³ nam pokazaæ mimo
niesprzyjaj¹cej aury. Zwiedziliœmy miejsca zwi¹zane z
histori¹ ¯ydów (jak ruiny synagogi, mykwê czy miejsce
pierwszego transportu do Auschwitz), Wêgrów (pomnik
genera³a Bema, mural historyczny) i oczywiœcie z histori¹
Polski (Katedra z przepiêknymi nagrobkami Tarnowskich,
dawny rynek, urokliwe uliczki i wiele innych).
Po zwiedzaniu Tarnowa udaliœmy siê na nocleg, ale
przed spaniem uda³o nam siê jeszcze zintegrowaæ podczas
grupowych zabaw i wspólnych gier. Kolejny dzieñ rozpoczêliœmy od krótkiego zwiedzania Lipnicy Murowanej,
gdzie zobaczyliœmy najd³u¿sze palmy w Polsce i zjedliœmy
pyszne lody. Nastêpnie udaliœmy siê do… Zakliczyna. Ale
tego nad Dunajcem. Zrobiliœmy sobie pami¹tkowe zdjêcie,
zobaczyliœmy charakterystyczne konstrukcje domów i
odwiedziliœmy koœció³ parafialny. Przy okazji dowiedzieliœmy siê, ¿e miejscowoœæ ta jest m³odsza od „naszego”
Zakliczyna.
Wyjazd zakoñczy³ siê dla nas wizyt¹ na zamku w
Wiœniczu. Wraz z Pani¹ Przewodnik obejrzeliœmy historyczne wnêtrza, wzbogacone o wystawê strojów dzieciêcych
z dawnych lat. Dodatkowo zobaczyliœmy wystawê poœwiêcon¹ wiêzieniu w Wiœniczu oraz niesamowitemu artyœcie
Czes³awowi Dzwigajowi. Na sam koniec odbyliœmy
warsztaty alchemiczne, z których ka¿dy z nas wyszed³ z
w³asnorêcznie zrobionym pachnid³em. Wyjazd by³ nie tylko
ciekaw¹ form¹ spêdzenia czasu, ale przede wszystkim
zintegrowa³ naszych uczniów, pokaza³ im wiele piêknych
miejsc, znajduj¹cych siê niemal „na w³asnym podwórku” a
do tego w bardzo przystêpny sposób poszerzy³ ich wiedzê z

wielu przedmiotów (plastyka, chemia, historia…). Mamy
nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo znów uda nam siê zorganizowaæ
ciekawy wyjazd. Wszak w taki sposób ucz¹ siê oni
najbardziej efektywnie - wra¿enia i wiedza z wycieczki
zostaj¹ z nimi na wiele lat.
/Weronika G³¹b/

Dla ka¿dego coœ dobrego, czyli co s³ychaæ
w Szkole Podstawowej w Czechówce

P

ierwsze miesi¹ce nowego roku szkolnego minê³y w
naszej szkole bardzo szybko i obfitowa³y w wiele
ró¿norodnych wydarzeñ. Oprócz ¿mudnej nauki by³y
wycieczki, ciekawe spotkania, wa¿ne akcje, a tak¿e
sportowe zmagania, czyli dla ka¿dego coœ dobrego!

Pasowanie na ucznia

T

u¿ przed œwiêtem Komisji Edukacji Narodowej mia³o
miejsce pasowanie na przedszkolaka i œlubowanie
pierwszoklasistów Wydarzenie to zawsze wzbudza wiele
emocji zarówno wœród dzieci, jak i ich rodziców. Najpierw
uczniowie zaprezentowali swoje umiejêtnoœci wokalne,
recytatorskie i artystyczne. Najwa¿niejszym momentem
uroczystoœci by³o z³o¿enie przez dzieci uroczystego
œlubowania oraz pasowanie na przedszkolaków i uczniów,
którego dokona³ Pan Dyrektor poprzez symboliczne
dotkniêcie ramienia dziecka drewnianym o³ówkiem. Na
zakoñczenie wszyscy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i
upominki.

Pi¿amowa akcja charytatywna
15 paŸdziernika mo¿na by³o bezkarnie przyjœæ do
szko³y w pi¿amach! Wszystko po to,by pomagaæ chorym
dzieciom. Co to za akcja? Po co? Dla wielu podopiecznych
oddzia³ów onkologicznych pi¿ama sta³a siê nieod³¹czn¹
czêœci¹ codziennoœci. Szkolna inicjatywa to pokaz
solidarnoœci z chorymi na nowotwory. Akcja ma charakter
ogólnopolski i jest zainicjowana przez Fundacjê "Gdy liczy
siê czas". Przedszkolaki i uczniowie m³odszych klas wraz z
wychowawcami ochoczo w³¹czyli siê do akcji. Ka¿dy
chêtnie wrzuca³ do puszki datki na rzecz chorych dzieci.
Rekordzistami w zbiórce okazali siê wolontariusze z klasy
trzeciej.

Œwiatowy Dzieñ Tabliczki Mno¿enia

S

zko³a w³¹czy³a siê tak¿e w organizacjê Œwiatowego Dnia
Tabliczki Mno¿enia, obchodzonego 1 paŸdziernika.
Akcja mia³a na celu zachêcenie wszystkich do odœwie¿enia
swoich umiejêtnoœci rachunkowych.
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W tym dniu wy³onieni spoœród uczniów „egzaminatorzy” stworzyli patrole sprawdzaj¹ceznajomoœæ tabliczki
mno¿enia. Próbie poddani zostali zarówno uczniowie jak i
pracownicy szko³y. Osoby, które pomyœlnie przesz³y
egzamin, otrzyma³y tytu³ eksperta i drobne smako³yki.

,,Motylki" odkrywa³y tajemnice Niemiec. Dowiedzia³y siê
gdzie s¹ one zlokalizowane na mapie, jak wygl¹daj¹ flagi
obu krajów, jakie s¹ charakterystyczne potrawy i zabytki
oraz pozna³y kilka zwrotów w ka¿dym z jêzyków.

Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych

Jesienne konkursy

W drugiej po³owie paŸdziernika obchodziliœmy
Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych. G³ównym za³o¿eniem
tego œwiêta jest promowanie wœród uczniów ró¿norodnoœci
kulturowej i jêzykowej Europy jako bogactwa, które nale¿y
ci¹gle rozwijaæ i pielêgnowaæ.
W tym dniu czeka³o na uczniów wiele ciekawych
zadañ. Wychowawczynie klas I-III przygotowa³y stacje z
zadaniami. Podczas rozwi¹zywania zadañ podopieczni
musieli wykazaæ siê wiedz¹ na temat poszczególnych krajów
takich jak W³ochy, Francja, Grecja czy Polska. Uczniowie
kolorowali flagi pañstw europejskich oraz rozwi¹zywali
rebusy i ³amig³ówki.

Ciekawym paŸdziernikowym wydarzeniem, w
którym braliœmy udzia³, by³ organizowany przez nauczycieli
ze szko³y w £yczance gminny konkurs plastyczny pn.
„B¹belkowy, jesienny zawrót g³owy". Uczestnicy wykazali
siê wyobraŸni¹ oraz kreatywnoœci¹ w przedstawianiu tej
pory roku, jej barw i walorów. Konkurs ten doskonale wpisa³
siê w organizowany co roku w klasach edukacji
wczesnoszkolnej ” Jesienny tydzieñ”. Lekcje w tych dniach
wspó³organizowa³y klasy I-III (za zachowaniem re¿imu
sanitarnego). Tydzieñ ten zakoñczy³ siê szkolnym konkursem plastycznym, pn. „Kwiaty póŸnego lata i jesieni”, na
który sp³ynê³o wiele piêknie wykonanych prac. Komisja
konkursowa wybra³a te najciekawsze a Rada Rodziców
nagrodzi³a zwyciêzców wspania³ymi nagrodami.

W klasach IV-VI stacje dydaktyczne polega³y na
wykonaniu ró¿nych zadañ zwi¹zanych przede wszystkim z
jêzykiem angielskim, ale równie¿ wiedz¹ ogóln¹, polegaj¹c¹
na dopasowaniu flag do pañstw czy znanych budowli do
miejsc. Poprawnie rozwi¹zane zadanie by³o kluczem do
rozszyfrowania g³ównego has³a. Uczestnicy rywalizowali ze
sob¹ w czasie zabaw jêzykowych czy uk³adania kart trymino.
Starsze zespo³y wykonywa³y plakaty tematyczne
promuj¹cych naukê jêzyków obcych. Uczniowie mieli
przedstawiæ na nich wybrane s³ownictwo, dotycz¹ce
pozdrowieñ, po¿ywienia czy nazw zwierz¹t wraz z
t³umaczeniami w kilku jêzykach np. angielskim,
niemieckim, francuskim, hiszpañskim.
Obchody Europejskiego Dnia Jêzyków przeprowadzono równie¿ w oddzia³ach przedszkolnych. Grupa
Smerfów poznawa³a bli¿ej Wielk¹ Brytaniê. Przedszkolaki
dzielnie mierzy³y siê z wyzwaniami. Odszukiwa³y ukryte
pod sol¹ charakterystyczne elementy dla Wielkiej Brytanii,
uk³ada³y puzzle oraz kolorowa³y malowanki. Natomiast
grupa Je¿yków w tym czasie zapoznawa³a siê z ciekawostkami na temat Francji, odszukiwa³y charakterystyczne
dla Francji potrawy, zabytki itp. uk³ada³y puzzle z których
powsta³a wie¿a Eiffla.
Dzieci z grupy ¯abki odby³y wycieczkê do W³och, a

Œwiêto Niepodleg³oœci
Ze wzglêdu na okolicznoœci zwi¹zane z pandemi¹
Covid-19 obchody Œwiêta Niepodleg³oœci mia³y niestandardow¹ formê. Zamiast tradycyjnego, grupowego apelu
uczniowie ka¿dej klasy realizowali ró¿norodne projekty
upamiêtniaj¹ce 11 listopada 1918 . By³y wiêc, plakaty,
prezentacje, gazetki okolicznoœciowe, wspólne wykonywanie kotylionów i œpiewanie pieœni legionowych. Ponadto o
11:11 wszyscy odœpiewali Mazurka D¹browskiego realizuj¹c has³o „Szko³a do hymnu”.
Natomiast mali patrioci z naszego przedszkola
wziêli udzia³ w konkursie recytatorskim pod has³em „ Czy
wiesz, jaki to znak: w czerwonym polu Bia³y Ptak?”.
Zwyciêzcy zostali wy³onieni spoœród dwóch kategorii
wiekowych.
Wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Kategoria wiekowa 3-4 latki:
I miejsce - Nikodem ¯¹d³o gr. „Je¿yki”, Ró¿a Æwierz gr.
„Motylki”
II miejsce - Wojciech Hebda gr. „Je¿yki”
III miejsce - Zofia Przybylska gr. „Motylki”
Kategoria wiekowa 5-6 latki:
I miejsce - Julia Kwater gr. „Motylki”
II miejsce - Alicja Lachowicz gr. „¯abki”
III miejsce - Dawid Szczerbaniuk gr. „Motylki”, Karol
W³odarz gr. „¯abki”, Jan Suder gr. „¯abki”
Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie
gratulujemy!

,,CZYTAM Z KLAS¥ lekturki spod chmurki”
Czy lektury musz¹ byæ nudne? Oczywiœcie, ¿e nie.
Aby rozbudziæ u uczniów ciekawoœæ literack¹, rozwijaæ
aktywnoœæ czytelnicz¹, doskonaliæ czytanie ze zrozumieniem, zintegrowaæ zespó³ klasowy, promowaæ szko³ê i jej
mocne strony - uczniowie klasy I naszej szko³y przyst¹pili do
ogólnopolskiegiej innowacji wspieraj¹cego rozwój
czytelnictwa wœród uczniów ,,CZYTAM Z KLAS¥ lekturki
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spod chmurki”. Projekt sk³ada siê z trzech modu³ów.
Pierwszym z etapów by³o zaopatrzenie pierwszoklasistów w
Lekturniki, w których dzieci bêd¹ zamieszczaæ
najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce czytanej lektury.
Pierwsz¹ wspólnie wybran¹ ksi¹¿k¹ jest „O psie, który
jeŸdzi³ kolej¹”. Innowacja bêdzie realizowana w klasie I
przez ca³y rok szkolny 2021-22.

Miêdzynarodowy Projekt Edukacyjny
„Emocja”

W

roku szkolnym 2021/2022 klasa I bierze udzia³ w
Miêdzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocja”, którego celem jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i
spo³ecznego uczniów. Wprowadzenie dzieci w œwiat
wartoœci moralnych, jest niezwykle wa¿ne, gdy¿ s¹ one
fundamentem dalszego ¿ycia. Projekt sk³ada siê z piêciu
modu³ów:
Modu³ 1 - Kraina Kreatywnoœci
Modu³ 2 - Kraina WyobraŸni
Modu³ 3 - Kraina Mocy S³ów
Modu³ 4 - Kraina Empatii
Modu³ 5 - Kraina Odwagi
Uczniowie z zainteresowaniem i du¿ym zapa³em odkrywaj¹
œwiat emocji i æwicz¹ umiejêtnoœci spo³eczne tak bardzo
potrzebne w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Projekt realizowany
bêdzie w klasie I przez ca³y rok szkolny 2021-22.
Wedle przys³owia ,, Æwiczenie czyni mistrza”
ósmoklasiœci podjêli próby zmierzenia siê z zadaniami
egzaminacyjnymi. Przeprowadzono dwa próbne egzaminy,
które by³y nie tylko form¹ weryfikacji wiedzy i umiejêtnoœci,
ale tak¿e treningiem opanowania stresu i w³aœciwego
gospodarowania czasem. Ka¿dy z uczniów ma szansê i czas,
by emocje zwi¹zane z czekaj¹cymi go egzaminami przekuæ
na skuteczne dzia³anie i satysfakcjonuj¹ce go wyniki.

Ciekawe spotkania
1 paŸdziernika2021r. uczniowie uczestniczyli w
spotkaniu ze stra¿akami. Celem spotkania by³o przybli¿enie
zawodu stra¿aka oraz dzia³alnoœci Stra¿y Po¿arnej w
Czechówce. Uczniowie dowiedzieli siê, ¿e praca stra¿aka
jest ciê¿ka i trudna, czasami bardzo niebezpieczna. Poznali
zadania i obowi¹zki oraz dowiedzieli siê, jakie predyspozycje powinien posiadaæ kandydat na druha. Stra¿acy
przypomnieli numery alarmowe i ogólne zasady bezpieczeñstwa, a tak¿e zademonstrowali zasady udzielania pierwszej
pomocy w nag³ych wypadkach. Dzieci mog³y zobaczyæ strój
stra¿aka gotowego do akcji, sprzêt ratowniczy i gaœniczy. Jak
zwykle wielk¹ atrakcj¹ by³o ogl¹danie wozów stra¿ackich.
Nie zabrak³o pytañ i pami¹tkowych zdjêæ.
10 listopada goœciliœmy Sebastiana Kasprzyka,
utytu³owanego zawodnika biegów z przeszkodami, zwyciêzcê Ninja Warrior Polska. Podczas spotkania zachêca³ on
wszystkich do aktywnoœci sportowej i rozwijania swoich
pasji. Zebrani mogli podziwiaæ mistrzowskie umiejêtnoœci
Sebastiana , a ochotnicy mieli okazjê zmierzyæ siê ze
specjalnie przygotowanym torem przeszkód. Na
zakoñczenie goœæ rozdawa³ zachwyconym dzieciom
autografy i pozowa³ do wspólnych zdjêæ.

Wycieczkowy zawrót g³owy

P

iêkna jesienna pogoda sprzyja³a licznym wycieczkowym planom. Na swoje pierwsze wycieczki wyruszy³y
przedszkolaki. 4 paŸdziernika dzieci z grupy ,,Je¿yki,, ,,
Motylki,, i ,,¯abki,, odwiedzi³y salê zabaw Simba, to
doskona³e miejsce na wspóln¹ zabawê i integracjê z grup¹
rówieœnicz¹. Podczas pobytu przedszkolaki korzysta³y z
zajêæ ruchowych z animatorem, zje¿d¿alni, basenu z
kulkami. Dla najm³odszych by³ to radosny dzieñ pe³en
wra¿eñ.
Równie¿ w ten sam dzieñ uczniowie klasy I
odwiedzili stadninê koni "S³oneczna Czechówka". Dzieci
wziê³y udzia³ w zajêciach przyrodniczo-edukacyjnych,
poznawa³y zasady pracy ze zwierzêtami, obserwowa³y ich
pielêgnacjê, karmienie. Nasi wychowankowie mieli
mo¿liwoœæ skorzystaæ z lekcji jazdy konnej pod okiem
instruktora. „Zaszczepiæ w dziecku pasjê mo¿na tylko w
jeden sposób, pokazuj¹c mu co kochasz.” Byæ mo¿e
wycieczka do stadniny spowoduje, ¿e nasi uczniowie zechc¹
kontynuowaæ naukê jazdy konnej. Po wra¿eniach
jeŸdzieckich przysz³a pora na karmienie koni. Tradycyjnie
by³o te¿ pieczenie kie³basek i wspólne zabawy.
12 paŸdziernika uczniowie m³odszych klas spêdzili
wyj¹tkowo interesuj¹co, gdy¿ ogl¹dali spektakl teatralny w
Teatrze Wspó³czesnym w Krakowie pt. " Doktor Dolitlle i
jego zwierzêta". Przedstawienie to wpisuje siê w kanon
lektur, omawianych na pierwszym etapie edukacyjnym Jest
sceniczn¹ realizacj¹ powieœci, która przekazuje widzom
wa¿ne prawdy o relacjach ludzi ze zwierzêtami i o tym, jak
powinniœmy odnosiæ siê do wszystkich istot ¿ywych wokó³
nas. Dzieci z niezwyk³ym zainteresowaniem obejrza³y
przedstawienie, ¿ywo reagowa³y na sceniczny humor,
œpiewa³y razem z aktorami. Po zakoñczeniu spektaklu
odby³y siê warsztaty, ukazuj¹ce kulisy powstawania
przestawieñ teatralnych.
W czwartek 28 paŸdziernika uczniowie klasy
trzeciej wybrali siê na wycieczkê do wioski indiañskiej w
Szczyrzycu. Dzieci spêdzi³y tam czas poznaj¹c kulturê,
zwyczaje i legendy Indian Ameryki Pó³nocnej. Integraln¹
czêœci¹ wyprawy by³y gry terenowe oraz warsztaty
rêkodzielnicze, na których ka¿dy uczestnik móg³ wykonaæ
dla siebie wisiorek na sekretny amulet. Uczniowie mi³o i
interesuj¹co spêdzili czas ucz¹c siê poprzez zabawê.
W paŸdzierniku tak¿e starsze dzieci bra³y udzia³ w
wielu wycieczkach. Czwartoklasiœci wêdrowali tras¹
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królewsk¹, poznawali legendy i historiê Krakowa, zwiedzili
Collegium Maius, najstarsz¹ czêœæ Uniwersytetu Jagielloñskiego, a na Wawelu podziwiali po królewskie komnaty i
uczestniczyli w lekcji muzealnej. Natomiast uczniowie klasy
V pojechali na zajêcia do nowo otwartego Centrum Edukacji
Przyrodniczej UJ, jako pierwsi zwiedzaj¹cy poznawali
historiê zagro¿onych gatunków fauny. Wyjazd by³ te¿ okazj¹
do wizyty w kinie i obejrzenia filmu „Czarny M³yn”.
Klasy VI i VII w ramach projektu „Odkrywamy
Ma³opolskê” zwiedza³y zamek w Wiœniczu i piramidy w
Ciê¿kowicach. Nie lada atrakcjê wycieczki stanowi³ turniej
³uczniczy i wirtualne zwiedzanie Bastionu.
Natomiast ósmoklasiœci odwiedzili obóz koncentracyjny w Oœwiêcimiu. By³a to dla nich trudna, ale bardzo
wa¿na lekcja historii.

Sportowe zmagania

N

ie od dziœ wiadomo, ¿e uprawianie sportu wywiera
ogromny, oczywiœcie pozytywny wp³yw na cz³owieka.
Aby osi¹gn¹æ sukces sportowy nawet na poziomie
zawodów szkolnych, potrzeba nie tylko umiejêtnoœci, pracy,
ale i odpornoœci psychicznej. Takimi cechami charakteryzuj¹
siê uczniowie SP w Czechówce, siêgaj¹c niejednokrotnie po
najwy¿sze sukcesy sportowe.
Do najwiêkszych osi¹gniêæ w grupie m³odszej,
mo¿na zaliczyæ: I miejsce w dru¿ynowym turnieju tenisa
sto³owego dziewcz¹t, (ch³opcy II miejsce), który reprezentowa³y Patrycja Rospond i Amelia PaŸdzierkiewicz,
wygrywaj¹c ze wszystkimi uczennicami z innych szkó³ w
gminie. Natomiast indywidualnie Patrycja zajê³a I miejsce, a
Amelia II miejsce, pokonuj¹c równie¿ wszystkie przeciwniczki. Jako mistrzynie gminy dziewczyny reprezentowa³y
gminê Siepraw na zawodach powiatowych,gdzie spotykaj¹
siê „mistrzowie gmin” z ca³ego powiatu. Po trudnych i
wyczerpuj¹cych pojedynkach dziewczyny znalaz³y siê w
finale, graj¹c z reprezentantkami z Czas³awia. Dopiero w tie
- break'u, mecz zosta³ rozstrzygniêty na korzyœæ naszej
dru¿yny i siódmokasistki zosta³y mistrzyniami powiatu
myœlenickiego, zapewniaj¹c sobie awans do pó³fina³ów
wojewódzkich, które odbêd¹ siê w Nowym Targu. W turnieju
indywidualnym, na poziomie powiatu Patrycja Rospond
zajê³a III miejsce, przegrywaj¹c tylko jeden mecz.
05.11.2021 r. w SP nr 4 w Myœlenicach odby³ siê XV
Powiatowy Turniej Tenisa Sto³owego im. Aleksandra Ruska
w 3 kategoriach. Impreza mia³a charakter rekreacyjny , a jej
cel to motywowanie dzieci i m³odzie¿y do uprawiania sportu
oraz promowanie ró¿nych form aktywnoœci fizycznej. Nasz¹
szko³ê reprezentowa³o 6 uczniów w 3 kategoriach: Patrycja
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Rospond i Amelia PaŸdzierkiewicz - dziewczêta z rocznika
2009 i m³odsi, Natalia Baran i Emilia Sosin - dziewczêta z
rocznika 2007 - 2008 oraz Konrad Cygan i Antoni Hajduk ch³opcy z rocznika 2007 - 2008. Uczniowie zaprezentowali
siê na najwy¿szym poziomie, podejmuj¹c zaciêt¹ walkê i
pokazuj¹c sportowa klasê ,której dowodami s¹ medale i
puchary: Patrycja Rospond - I miejsce, Amelia PaŸdzierkiewicz - III miejsce, Natalia Baran - I miejsce, Emilia Sosin - II
miejsce, Konrad Cygan - IV miejsce, Antoni Hajduk - VII
miejsce.
Kolejnym sukcesem by³y zawody w pi³ce siatkowej.
Dziewczêta spisa³y siê dos³ownie na medal i to z³oty.
Wygra³y wszystkie swoje mecze w dwóch setach. Ostatni
mecz gra³y z zawodniczkami SP Siepraw, który te¿ mia³ na
koncie ju¿ dwie wygrane, wiêc mecz zapowiada³ siê
ciekawie. Jednak dziewczêta z SP Czechówka nie da³y za
wygran¹ i w pierwszym secie wygra³y do 17, a w drugim
secie do 7, deklasuj¹c przeciwniczki. Ch³opcy ostatecznie
zajêli II miejsce.
Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej to zawody sportowe
grupy starszej, czyli rocznika 2007 -2008. W tej grupie
wiekowej te¿ mo¿emy pochwaliæ siê sukcesami sportowymi.
W turnieju tenisa sto³owego nasi reprezentanci okazali siê
niepokonani, zgarnêli wszystkie mo¿liwe nagrody. W
turnieju dru¿ynowym dziewczêta wygra³y ze wszystkimi
szko³ami 2:0 i zajê³y I miejsce (Natalia Baran, Emilia Sosin),
ch³opcy równie¿ wygrali wszystkie swoje mecze 2:0 ,
zajmuj¹c dru¿ynowo I miejsce (Konrad Cygan, Antoni
Hajduk). Tym samym zapewnili sobie awans do etapu
powiatowego! Turniej indywidualny nie pozostawi³ rywalom z³udzeñ, zarówno dziewczêta, jak i ch³opcy nie mieli
sobie równych: Natalia Baran - I miejsce, Emilia Sosin - II
miejsce, Konrad Cygan - I miejsce, Antoni Hajduk - II
miejsce.
Na etapie powiatowym zawody dru¿ynowe rozgrywane by³y w dwóch grupach systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
Pierwsze miejsca z obu grup gra³y o miejsce I, a drugie
miejsca z obu grup gra³y o miejsce III. Dziewczêta rozegra³y
mecz z SP Droginia o miejsce III - walka by³a bardzo zaciêta,
do ostatniej pi³ki. Ostatecznie dziewczêta w turnieju
dru¿ynowym zajê³y III miejsce. Zawody indywidualne
rozgrywane by³y w tabeli do „dwóch przegranych”. Nasi
uczniowie podeszli do turnieju bardzo skoncentrowani i to
zaowocowa³o sukcesem.
Szeœcioro najlepszych zawodników z etapu powiatowego awansowa³o do pó³fina³ów wojewódzkich, które
odbêd¹ siê w styczniu 2022 r. W kategorii dziewcz¹t Natalia Baran zajê³a II miejsce, a w kategorii ch³opców
Antoni Hajduk - V miejsce i Konrad Cygan - II miejsce i
tym samym wszyscy awansowali do kolejnego etapu.
Reprezentantom naszej szko³y nale¿¹ siê ogromne gratulacje
za trud i pracê, któr¹ w³o¿yli, by znaleŸæ siê na tak wysokim
poziomie.
Jak widaæ jesieñ obfitoœci¹ stoi. Ró¿norodnoœæ
zaplanowanych wydarzeñ sprawi³a ,¿e ka¿dy uczeñ móg³
znaleŸæ coœ interesuj¹cego. Dla nas by³ to dobry, efektywnie
wykorzystany czas, dlatego dzia³amy dalej i z nadziej¹
patrzymy w przysz³oœæ.
/Zespó³ nauczycieli SP w Czechówce/

Z ¿ycia Szko³y Podstawowej w £yczance
Czas na zabawê!

W

paŸdzierniku zakoñczy³ siê pierwszy etap budowy
d³ugo wyczekiwanego nowego placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w £yczance. Obiekt wyposa¿ono w
nowoczesne i certyfikowane urz¹dzenia zapewniaj¹ce
dzieciom bezpieczeñstwo podczas rekreacji. Wszystkie
urz¹dzenia przesz³y pozytywne testy przeprowadzone przez
naszych uczniów i przedszkolaków. Radosnym zabawom i

emocjom nie by³o koñca, gdy po raz pierwszy mogli z nich
skorzystaæ! By³ ogrom zabawy i mnóstwo radoœci, o czym
œwiadczy³y uœmiechy od ucha do ucha na twarzach dzieci.
Drugi etap budowy bêdzie mia³ miejsce wiosn¹. Z
niecierpliwoœci¹ czekamy na to wydarzenie!
/Iwona Suder/

"Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie"
w Szkole Podstawowej w £yczance.

W

dniu 26 paŸdziernika br. uczniowie Szko³y
Podstawowej w £yczance uczestniczyli w II
Miêdzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji "Przerwa
na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie",
realizowanej w ramach Miêdzynarodowego Miesi¹ca
Bibliotek Szkolnych oraz kampanii spo³ecznej "Ca³a Polska
czyta dzieciom”, której organizatorem by³a Biblioteka
Pedagogiczna Wojewódzkiego Oœrodka Metodycznego w
Gorzowie Wielkopolskim.
Celem akcji by³a promocja czytelnictwa wœród
dzieci i m³odzie¿y, integracja œrodowiska lokalnego,
pokazanie uczniom, ¿e czytanie jest ciekawe oraz zachêcenie

uczniów do siêgania po ksi¹¿kê w ka¿dej sytuacji i ka¿dym
miejscu. Uczniowie klas starszych czytali przedszkolakom
oraz uczniom klas I-III, a pozostali czytali samodzielnie na
ka¿dej przerwie ksi¹¿ki o tematyce ekologicznej.
Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III brali
udzia³ w spotkaniu autorskim z pisark¹ dla dzieci, pani¹
Jadwig¹ Daniek-Salaw¹. Autorka jest nauczycielk¹ wychowania przedszkolnego, od kilku lat pisze wiersze i
opowiadania, które nastêpnie wykorzystuje w swojej pracy.
Dziêki swojej twórczoœci i ciê¿kiej pracy Pani Jadwiga
odnios³a wiele sukcesów w ró¿nych konkursach, równie¿ w
konkursach literackich. Pani Jadwiga opowiedzia³a nam o
swojej pracy, przeczyta³a nam równie¿ opowiadanie ze
swojej ksi¹¿ki "Jak Zuzia Wiktorkowi o zwierzêtach leœnych
opowiada³a", dzieci s³ucha³y z zaciekawieniem i chcia³y
wiêcej. Nie zabrak³o równie¿, jak to na nauczycielkê
przysta³o, wielu zabaw, które bardzo podoba³y sie dzieciom.
Autorka przeczyta³a tak¿e dzieciom fragmenty „Rymowanek dla przedszkolaków i nie tylko…”. Uczniowie odbyli
podró¿ przez cztery pory roku, wys³uchali wierszy patriotycznych, mogli us³yszeæ kilka dobrych rad, poznali
przygody sympatycznych zwierzaków.
Po spotkaniu do dzieci przedszkolnych oraz uczniów
klas I-III przyszli starsi koledzy i kole¿anki, którzy czytali im
ksi¹¿eczki o tematyce ekologicznej.
Akcja przeros³a oczekiwania organizatora szkolnego. Cieszymy siê, ¿e uda³o nam siê byæ czêœci¹ tak
wielkiego i pomys³owego wydarzenia czytelniczego.
Jesteœmy pewni, ¿e przyczynimy siê do pobicia ostatniego
rekordu, który wynosi 158 809 osób czytaj¹cych na przerwie
(991 placówek w Polsce i 14 za granic¹). Zanim jednak
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przyst¹piliœmy do akcji, rozwiesiliœmy plakaty promuj¹ce to
wspania³e wydarzenie. Wszyscy uczniowie obecni w tym
dniu w szkole ( 76 uczniów i 40 przedszkolaków) oraz
nauczyciele i pracownicy szko³y przyczynili siê do pobicia
tego rekordu. Efekty zostan¹ og³oszone 8 grudnia br.
„Przerwa na czytanie” œwietnie propagowa³a czytanie,
dawa³a szansê tym uczniom, którzy nie maj¹ w domu

kontaktu z ksi¹¿k¹. Wielu uczniów odkry³o bibliotekê i
dotar³o do ciekawych ksi¹¿ek. Efektem akcji jest równie¿
postanowienie o kontynuacji w naszej szkole czytania na
przerwach w ka¿de pi¹tki.
/Organizator akcji: Barbara Figlewicz- bibliotekarz szkolny/

GOKiS wczoraj i dziœ
Katarzyny Kozubskiej opowieœæ o sieprawskich krewnych

W

pi¹tek 15 paŸdziernika na sali konferencyjnej w
Sieprawiu odby³o siê spotkanie z pani¹ Katarzyn¹
Ew¹ Kozubsk¹, autork¹ ksi¹¿ki „Ca³ujê r¹czki, do nó¿ek
upadam. Moja opowieœæ o galicyjskich krewnych”. Ksi¹¿ka
ta stanowi rodzaj sagi rodzinnej, w której autorka w ciekawy
i przystêpny sposób opowiedzia³a historiê swojej rodziny.
Wiêkszoœæ zawartych w ksi¹¿ce opowieœci wynios³a z domu
dziadków, kiedy bywa³a u nich na niedzielnych obiadach.
W powieœci autorka opisuje autentyczne postacie,
cz³onków swojej rodziny, którzy niegdyœ mieszkali na
Kresach Wschodnich, w Krakowie, Wieliczce, Muszynie,
Bieczu, a tak¿e w Sieprawiu. Na spotkaniu autorskim pani
Katarzyna opowiedzia³a nam o losach swojej rodziny
zamieszkuj¹cej w³aœnie tereny Sieprawia. Historia Kozubskich pozwoli³a nam przenieœæ siê myœlami do XIX i XX
wieku i wyobraziæ sobie nasze rodzinne miejsca w czasach,
w których przy Koœciele œw. Micha³a Archanio³a sta³a
jeszcze organistówka. Kim byli zamieszkuj¹cy j¹ sieprawscy
Kozubscy?
W roku 1812 w nieznanym autorce miejscu
przyszed³ na œwiat Jan Kozubski, za³o¿yciel linii sieprawskich Kozubskich. Od roku 1844 pe³ni³ on funkcjê organisty
w Zakliczynie, a w latach 1859-1890 w Sieprawiu. Na obu

wsiach by³ równie¿ nauczycielem w szkó³kach parafialnych.
Po œmierci wraz ze swoj¹ ¿on¹ Ew¹ zosta³ pochowany na
cmentarzu na Kopani. Po Janie funkcjê organisty w
Sieprawiu przej¹³ jego syn, Wojciech. Gdy ten zmar³ w 1913
roku, za sieprawskimi organami zasiad³a jego córka,
wówczas 17-letnia Zofia. Pe³ni³a tê funkcjê w zastêpstwie za
brata Stanis³awa, który wówczas by³ jeszcze za m³ody na
zostanie organist¹. Zofia uczy³a równie¿ œpiewu w
sieprawskiej szkole w latach 1917-1925. Jej brat, Stanis³aw
by³ trzecim organist¹ z rodziny Kozubskich, a tak¿e wójtem
Sieprawia przed II wojn¹ œwiatow¹. Po wojnie opuœci³
rodzinne strony i zamieszka³ w Rybniku. Z czasem Siepraw
opuœci³y równie¿ pozosta³e dzieci i wnuki Wojciecha. Dziœ,
po zamieszkiwanej przez nich przykoœcielnej Organistówce
nie ma ju¿ œladu.
Autorka opowieœci o galicyjskich krewnych, Katarzyna Ewa Kozubska to pisarka specjalizuj¹ca siê przede
wszystkim w literaturze dzieciêcej. Popularnoœæ przynios³y
jej ksi¹¿ki z cyklu opowiadaj¹cego o Myszce Chrapiszce.
Znalaz³y siê wœród nich "Myszka Chrapiszka", "Myszka
Chrapiszka i Tarapatka" oraz "Myszka Trapiszka i Dom pod
Koci¹ £apk¹".

Œcie¿ka obok drogi - Ewa Da³kowska i Dominik Ros³oñ w Sieprawiu

L

istopad to miesi¹c, w którym szczególne miejsce
zajmuj¹ opowieœci o historii naszego kraju. W tym roku
z takim wspomnieniem Siepraw odwiedzi³a aktorka Ewa
Da³kowska oraz muzyk Dominik Ros³oñ..
Projekt pn. WSPOMNIENIE O MARSZA£KU
JÓZEFIE PI£SUDSKIM, z którym przyjechali do nas
artyœci, opiera³ siê na prezentacji fragmentów ksi¹¿ki pt.
„Œcie¿ka obok drogi”, autorstwa Kazimiery I³³akowiczówny. Utwór jest literackim wspomnieniem o Marsza³ku
Józefie Pi³sudskim z okresu pracy poetki w Ministerstwie
Spraw Wojskowych. Dope³nieniem prezentowanego przez
Da³kowsk¹ utworu by³a muzyka na ¿ywo w wykonaniu
Dominika Ros³onia.
Wspomnienia Kazimiery I³³akowiczówny, która w
latach 1926 - 1935 by³a osobist¹ sekretark¹ Marsza³ka, s¹
barwn¹ opowieœci¹ ukazuj¹c¹ postaæ Józefa Pi³sudskiego z
dwóch perspektyw - jako zwyk³ego cz³owieka i wielkiego
mê¿a stanu. Dziêki Da³kowskiej i Ros³oniowi na kilka dni
przed Œwiêtem Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci
mieliœmy okazjê wspomnieæ jego postaæ jako polityka,
¿o³nierza i mê¿a stanu, a przede wszystkim cz³owieka, który
w drodze naszego narodu do wolnoœci pe³ni³ szczególn¹ rolê.
Kazimiera I³³akowiczówna, to polska poetka i
t³umaczka, obok licznych tomów poetyckich w jej
twórczoœci mo¿emy znaleŸæ dzie³a dotycz¹ce w³aœnie
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Marsza³ka - tomik „Wiersze o Marsza³ku Pi³sudskim”
(1936), a tak¿e zbiór wspomnieñ „Œcie¿ka obok drogi”
(1938), który sta³ siê tematem przewodnim projektu
Da³kowskiej i Ros³onia.
Ewa Da³kowska, która przedstawi³a nam tekst
I³³akowiczówny, jest aktork¹ teatraln¹ i filmow¹. W swojej
karierze stworzy³a wiele niezapomnianych kreacji.
Wspó³pracowa³a z najwiêkszymi polskimi twórcami, m.in.
z: Andrzejem Wajd¹, Janem Englertem, Antonim Krauze,
Andrzejem Barañskim, Agnieszk¹ Holland czy Krzysztofem
Zanussim. W 2015 roku wyst¹pi³a w nagradzanym w Polsce i
w Europie filmie „Body/Cia³o” Ma³gorzaty Szumowskiej
oraz w filmie „Smoleñsk” Antoniego Krauzego, gdzie
wcieli³a siê w rolê Marii Kaczyñskiej. W stanie wojennym
dzia³a³a w podziemiu. Wspó³tworzy³a Teatr Domowy,
którego dzia³alnoœæ zosta³a zainaugurowana 1 listopada
1982 roku w jej mieszkaniu. W 2007 roku zosta³a
odznaczona Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zas³ugi na rzecz przemian demokratycznych w
Polsce (…). Od 2008 nale¿y do zespo³u Nowego Teatru w
Warszawie.
Dominik Ros³oñ, który wype³ni³ s³owa opowieœci o
Marsza³ku muzyk¹, to wibrafonista, pianista, perkusista i
kompozytor. Podczas konkursu w ramach festiwalu „Jazz
nad Odr¹” zosta³ uznany za indywidualnoœæ jazzow¹ 2007

roku. Jest te¿ laureatem Klucza do kariery 2007 Festiwalu
„Pomorska Jesieñ Jazzowa”, jak równie¿ nagrody indywidualnej na „Pinnenberg Jazz Festiwal” w Niemczech. Na
swoim koncie posiada kilka nagranych p³yt, jako pianista,
perkusista, kompozytor i aran¿er. Wspó³pracowa³ z Teatrami
Muzycznymi w Chorzowie, Gdyni, teatrami warszawskimi
Rampa, Buffo, Och Teatr, Roma. Wystêpowa³ u boku m.in.

takich artystów jak: Krystyna Janda, Piotr Machalica,
Marian Opania, Lidia Stanis³awska, Mieczys³aw Szczeœniak, Monika Brodka, Ewa Uryga.
Cieszymy siê, ¿e mogliœmy goœciæ tak wspania³ych
artystów i wspólnie z nimi wspomnieæ Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego.
/GOKiS/

„Kowol zaradzi”, bo lepszy Kowol ni¿ babska medycyna.

T

akimi s³owami skwitowaæ mo¿na ostatnie przedstawienie Grupy Folklorystycznej "Sieprawianie". Premiera
spektaklu odby³a siê podczas XIV Ma³opolskiego Festiwalu
Teatrów Wiejskich w Wiœniowej. Na scenie stanê³o 8
zespo³ów w dwóch kategoriach: obrzêd lub utwór
dramatyczny. Grupa Folklorystyczna "Sieprawianie"
wspólnie z Zespo³em "Toporzanie" zajê³a II miejsce.
W roku 2022 Grupa Folklorystyczna „Sieprawianie”
obchodziæ bêdzie skromn¹ rocznicê 10-lecia dzia³alnoœci.
Na marzec 2022 planowane s¹ obchody jubileuszu. Ponadto

Grupa sk³adaæ bêdzie projekt o dofinansowanie swojej
dzia³alnoœci zwi¹zanej z ochron¹ tradycji regionalnej i
rozwojem twórczoœci artystycznej. Warto podziêkowaæ
osobom, które czynnie anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ Grupy.
Przypominamy o mo¿liwoœci przekazania na rzecz Grupy
dawnych ubiorów roboczych, przedmiotów gospodarstwa
domowego itp., jakie spotkaæ mo¿na by³o w wiejskich
zagrodach.
/GOKiS/

Wiele siê dzieje w Klubie 50+. Mo¿e warto siê w³¹czyæ ?

P

o d³u¿szym czasie izolacji z powodu Covid-19
wznowiliœmy swoj¹ dzia³alnoœæ stacjonarnie spotykaj¹c
siê, haftuj¹c kanwy, szyde³kuj¹c serwety, anio³ki i kwiaty.
Æwiczyliœmy równie¿ œpiew piosenek, które mieliœmy
okazjê zaprezentowaæ na piknikach oraz spotkaniach w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Krakowie.
Od 21 lipca 2021 r. wyje¿d¿aliœmy na wycieczki.
Zwiedziliœmy „Bachledówkê” w Czerwiennej ko³o Zakopanego, LudŸmierz i Rabkê Zdrój, gdzie podziwialiœmy
górskie krajobrazy i piêkne budowle sakralne. Braliœmy
czynny udzia³ w pikniku „Siepraw Bez Barier”, gdzie na
kiermaszu wystawione zosta³y nasze prace, ciesz¹c siê
du¿ym zainteresowaniem.
Wrzesieñ i paŸdziernik 2021 r. obfitowa³ w wiele
wydarzeñ. Odbyliœmy wycieczkê do Krosna do tamtejszej
huty szk³a, gdzie ogl¹daliœmy rêczn¹ pracê hutników
wykonuj¹cych szk³o ozdobne i gospodarstwa domowego.
Zwiedziliœmy Bazylikê Matki Boskiej Saletyñskiej w
Dêbowcu oraz Koœció³ o. Bernardynów w Dukli z pustelni¹
œw. Jana z Dukli.
Odpowiadaj¹c na zaproszenie Turystycznej Podkowy wziêliœmy udzia³ w „Festiwalu Smaków” na hali
sportowej w Sieprawiu, gdzie mieliœmy okazjê ponownie
zaprezentowaæ nasze prace rêkodzielnicze. Równie¿ w
paŸdzierniku delegacja Klubu 50+ uczestniczy³a w
„Festiwalu Rêkodzielników” w Tokarni.
11 paŸdziernika udaliœmy siê do kina Kijów w
Krakowie na film pt. „Wyszyñski zemsta czy przebaczenie”.
Po seansie zwiedziliœmy Muzeum Jana Paw³a II w „Domu
Papieskim” w £agiewnikach.
W listopadzie w hali sportowej w Sieprawiu
wys³uchaliœmy wspomnieñ o Józefie Pi³sudskim przedstawionych przez artystów Ewê Da³kowsk¹ i Dominika
Ros³onia. Delegacja naszego Klubu wziê³a te¿ udzia³ w

warsztatach kulinarnych i propagowaniu zdrowej ¿ywnoœci
wœród najm³odszych w przedszkolu „Kropla S³oñca” w
Sieprawiu.
Ile mo¿na czerpaæ radoœci z bycia razem pokaza³o
nam spotkanie andrzejkowe, podczas którego seniorzy z
naszego Klubu mieli okazjê bawiæ siê wspólnie z zaproszonymi goœæmi: Wójtem Gminy Siepraw, Przewodnicz¹cym
Rady Gminy oraz pani¹ Dyrektor Gminnego Oœrodka
Kultury i Sportu.
Nie oby³o siê te¿ bez seniorów 50+ na obchodach
50-lecia za³o¿enia Domu Pomocy Spo³ecznej w Krakowie na
ul. Kluzeka oraz na spotkaniu andrzejkowym w zaprzyjaŸnionym DPS-ie, gdzie bawiliœmy siê wspólnie z m³odzie¿¹ z
Klubu Wolontariusza ze szko³y w Zakliczynie.
Klub 50+ dzia³a ju¿ od kilku lat przy Gminnym
Oœrodku Kultury i Sportu w Sieprawiu. Zapraszamy
chêtnych seniorów z naszej gminy do spêdzania mi³o i
ciekawie wolnego czasu wspólnie z nami.

Biblioteka Ma³ego Czytelnika

znaleŸæ u nas potrzebn¹ i interesuj¹c¹ lekturê. Ale
szczególny nacisk w naszych dzia³aniach k³adziemy na
przyci¹ganie do biblioteki najm³odszych czytelników, nie
tylko poprzez aktualizowanie ksiêgozbioru (w tym roku
wzbogaci³ siê o 350 ksi¹¿ek przeznaczonych dla dzieci i

N

asza biblioteka oferuje us³ugi dla wszystkich
mieszkañców gminy i staramy siê, aby przedstawiciele
ró¿nych grup wiekowych i spo³ecznych zawsze mogli

/Prezes Klubu 50+, Maria Oramus/
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m³odzie¿y), ale te¿ pokazywanie, ¿e biblioteka mo¿e
kojarzyæ siê z atrakcyjn¹ form¹ spêdzania czasu.
Od roku jesteœmy uczestnikami projektu „Ma³a
Ksi¹¿ka - wielki cz³owiek” realizowanego przez Instytutu
Ksi¹¿ki w ramach ogólnopolskiej kampanii promuj¹cej
czytelnictwo. By³ to czas œwietnej zabawy, rozbudzania w
dzieciach zainteresowañ czytelniczych i mi³oœci do ksi¹¿ek,
a tak¿e (tak¹ mamy nadziejê, bo o to siê staraliœmy) do
biblioteki, jako miejsca przyjaznego i ciekawego, w którym
mo¿na znaleŸæ prawdziwe skarby. Od wrzeœnia zesz³ego
roku do akcji przyst¹pi³o 180 dzieci. Mali czytelnicy podczas
ka¿dej wizyty otrzymuj¹ naklejkê na specjaln¹ kartê. Po
uzbieraniu 10 - dyplom. Uhonorowaliœmy nim ju¿ 45
czytelników! Wiêkszoœci z nich zabawa tak siê spodoba³a, ¿e
zbieraj¹ naklejki na kolejne ju¿ karty. Mamy nadziejê, ¿e
roœnie w³aœnie pokolenie nowych czytelników naszej
biblioteki, które nigdy nie przestanie korzystaæ z jej us³ug.
Do akcji nadal mog¹ przystêpowaæ dzieci urodzone w latach
2015-2018. Aby wzi¹æ udzia³ w projekcie nale¿y zapisaæ siê
do biblioteki (lub jeœli dziecko mia³o wczeœniej kartê, ale
dot¹d nie bra³o w nim udzia³u - zg³osiæ ten fakt

bibliotekarzowi). Przy zapisie Ma³y Czytelnik otrzymuje w
prezencie Wyprawkê Czytelnicz¹, a w niej: ksi¹¿kê
„Pierwsze czytanki dla…”dostosowan¹ pod wzglêdem
formy i treœci do potrzeb przedszkolaka oraz Kartê Ma³ego
Czytelnika do zbierania naklejek.
Cieszymy siê, gdy dzieci przychodz¹ do nas z
rodzicami czy dziadkami, ale w ramach przypominania o
istnieniu biblioteki tym, którzy jeszcze z niej nie korzystaj¹,
bardzo chêtnie goœcimy u siebie dzieci z przedszkola.
Podczas takich spotkañ opowiadamy o funkcjonowaniu
biblioteki, czytamy specjalnie wybrane ksi¹¿eczki oraz
oczywiœcie zachêcamy dzieci, by przysz³y siê zapisaæ z
rodzicami.
Zapraszamy na stronê internetow¹:
www.biblioteka.siepraw.pl, znajdziecie nas te¿ na
Facebooku oraz Instagramie: biblioteka.siepraw.
/Hanna Pietrzak-Trzciñska/

Z ¿ycia stowarzyszeñ
Jubileuszowy XX Konkurs Szopek Tradycyjnych i Krakowskich

R

ozpoczynamy odliczanie do fina³u jubileuszowego XX
Konkursu Szopek Tradycyjnych i Krakowskich.
Wydarzenie jest organizowane przez Duszpasterstwo Dzieci
i M³odzie¿y Dekanatu Mogilany, Parafiê œw. Micha³a
Archanio³a w Sieprawiu, Duszpasterstwo Dzieci i
M³odzie¿y Dekanatu Mogilany, Urz¹d Gminy Siepraw oraz
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Turystyczna
Podkowa. Swoim zasiêgiem obejmuje ono ca³y Dekanat
Mogilany oraz siedem gmin z obszaru Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Dzia³ania Turystyczna Podkowa (Dobczyce,
Lubieñ, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Wiœniowa i
Tokarnia).
Konkurs od lat umacnia i podtrzymuje wspania³e
tradycje bo¿onarodzeniowe. Przyczynia siê tak¿e do
umocnienia wiêzi rodzinnych i kole¿eñskich, wzbogaca
twórczoœæ amatorsk¹ oraz s³u¿y wy³onieniu m³odych
talentów wœród lokalnej spo³ecznoœci.

W tym roku ma on nieco inn¹ formu³ê, a jego fina³
odbêdzie jeszcze przed Bo¿ym Narodzeniem. Rozstrzygniêcie pierwszego etapu na szczeblu gminnym mia³o miejsce
24 listopada 2021 r. Uroczyst¹ galê fina³ow¹ z wrêczeniem
nagród zaplanowano na 19 grudnia 2021 roku na Hali
Sportowej w Sieprawiu.
Ze wzglêdu na pandemiê SARS CoV-2 organizatorzy zastrzegaj¹ sobie jednak prawo do zmiany formu³y
fina³u i miejsca wrêczenia nagród.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Ma³opolskiego.

Ratujemy kolejne zabytki

pozyskaæ tego dofinansowania, gdyby nie zaanga¿owanie
wielu osób, za co bardzo dziêkujê .
/Piotr Nowak
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej/

S

towarzyszenie Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej po prawie
dwuletnich staraniach pozyska³o dofinansowanie na
renowacjê obrazów i rzeŸb w drewnianej kapliczce przy
ulicy Jana Paw³a II.
Pozyskaliœmy grant pod tytu³em „Zachowanie
dziedzictwa lokalnego na obszarze LGT Turystyczna
Podkowa” w wysokoœci 19 881,08 z³. Celem zadania jest
Promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa poprzez
przeprowadzenie prac konserwatorskich obrazów oraz
rzeŸb. Ca³a kwota zostanie przeznaczona na przywrócenie
œwietnoœci i zabezpieczeniu 5 zabytkowych obrazów oraz 2
ram obrazowych.
Renowacji i konserwacji zostan¹ poddane te¿ 3
rzeŸby kamienne i 2 rzeŸby drewniane. W nied³ugim czasie
obiekty te zostan¹ przekazane specjalistycznej firmie, która
przywróci œwietnoœæ tym zabytkom. Nie uda³oby siê
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/Magdalena Góra
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania
Turystyczna Podkowa/

Jest taki pomnik
jest taki pomnik
na Ostrowie Tumskim
smutny opuszczony
pomnik Dobrego Papie¿a
stoi nieporuszony
niewydarzony (niech
„twórcy” Bóg wybaczy
wypadek przy pracy…)
nikt tu nie sk³ada wieñców
czasem wiatr przymiecie
jakieœ gazety œmiecie
…..
nikt nie pamiêta
kto to postawi³ poœwiêci³
zostawi³

W

iersz Tadeusza Ró¿ewicza w sposób dobitny ukazuje
nam prawdê o niszczej¹cych, niejednokrotnie nieodwiedzanych nagrobkach na naszych nekropoliach. Cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej w
2008 roku za³o¿yli, ¿e bêd¹ ratowaæ niszczej¹ce nagrobki,
rzeŸby, pomniki. Postanowiliœmy co rok kwestowaæ na naszym parafialnym cmentarzu. Do pomys³u przy³¹czy³o siê
Gimnazjum, a póŸniej Szko³a Podstawowa w Sieprawiu.

Wielkiego wsparcia udzieli³a te¿ Parafia Siepraw. I uda³o siê
i udaje siê nadal. Przez te kilkanaœcie lat uda³o siê odnowiæ
wiele cennych i starych pomników. Do ich grona nale¿¹
miêdzy innymi: Kolumna z piaskowca stoj¹ca przy g³ównej
alejce, za pomnikiem nieznanego ¿o³nierza; Kapliczka
poni¿ej Starego Koœcio³a, od strony po³udniowej; Stary
nagrobek z piaskowca, stoj¹cy po prawej stronie od wejœcia
g³ównego; Pomnik rodziny Matogów; Pomnik Karola
Tomiczka, by³ego nauczyciela w Szkole w Sieprawiu;
Pomnik - Figura Matki Bo¿ej „na ksiê¿ycu” na starym
cmentarzu; Statua Chrystusa; Pomnik ksiêdza Wielgusa.
Przez te lata uzbieraliœmy prawie piêædziesi¹t
tysiêcy z³otych. Wszystkie zebrane pieni¹dze przeznaczyliœmy na odnowienie i zachowanie naszej historii zapisane na
obeliskach naszych przodków. Nie by³oby to mo¿liwe bez
wsparcia spo³ecznoœci, za co sk³adamy WIELKIE PODZIÊKOWANIA. Dodam, ¿e w tym roku w ci¹gu dwóch dni
kwesty uzbieraliœmy kwotê 7.535,56z³ i bêdziemy restaurowaæ kolejne nagrobki.
/Piotr Nowak
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej/

X Zakliczyñska Kwesta w Zakliczynie - jubileusz - podsumowanie

T

egoroczna kwesta przeprowadzona na cmentarzu
parafialnym w Zakliczynie w Dniu Wszystkich
Œwiêtych przynios³a œrodki w wysokoœci: 9.630,00 z³ i 5
Euro. By³a to ju¿ 10 zbiórka pieniêdzy na rzecz renowacji
bêd¹cych w z³ym stanie starych, zabytkowych nagrobków.
W tym roku, przy bardzo ³adnej pogodzie - by³o s³onecznie,
rekordowo kwestowa³o ponad 80 osób, w tym 61
przedstawicieli m³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do
Sakramentu Bierzmowania pod opiek¹ ks. Wikarego Piotra
F¹frowicza. £¹cznie we wszystkich przeprowadzonych
kwestach uda³o siê dziêki darczyñcom i organizatorom
zbiórki zebraæ kwotê: 74.926,43 z³ i 144,04 Euro. W latach
ubieg³ych renowacji poddanych by³o 18 cmentarnych
pomników, je¿eli z obecnie zebranych œrodków uda siê
wykonaæ konieczne prace przy 2 nastêpnych nagrobkach , to
³atwo obliczyæ, ¿e zorganizowane kwesty przynios³y plon w
postaci wyremontowanych 20 kamiennych zabytkowych
obiektów. Poszczególne lata, w których przeprowadzono
kwesty przynios³y nastêpuje kwoty: 2011r.- 5.998,52 Z£ i 50
Euro; 2012r.- 5.905,00 z³ i 22 Euro; 2013r.- 6455,50 z³ i 42
Euro ( kwesta 2 dniowa); 2014r.- 7.652,79 z³ i 11 Euro (2
dni); 2015r.- 7246,18 i 2 Euro (2 dni); 2016r.- 6623,32 z³ i 1
Euro; 2017r.- 7.028,50 z³; 2018r.- 8.135,00 z³ i 5 Euro;
2019r.- 10.241,62 z³ i 6 Euro (2 dni); 2021r.- 9.630,00 z³ i 5
Euro. Warto te¿ wymieniæ osoby, które kwestowa³y jako
opiekunowie , towarzysz¹c m³odzie¿y. By³o ich wielu,
czasem do rzucania datków zachêca³y ca³e rodziny. Podajê
tylko te osoby, które jako opiekunowie towarzyszy³y
m³odzie¿y przynajmniej 5 razy - w nawiasach podajê liczbê
uczestnictwa: Józefa Baran(5), Renata Panuœ (Baran)(5),
Edward Cygan(9), Zbigniew Cygan(8), Krzysztof
Gawêda(10), Miros³aw Hachlica(9), Zofia Kiszka(10),
Kazimierz Kiszka(5), Danuta Klejdysz(7), œ.p. Krzysztof

Nawalany(7), Renata Nowak-Karcz(10), Halina Noworyta(9); Janina Panuœ(9), œ.p. Maria Strzebak(5), Magdalena
Stochel(8), Mariusz Œlusarczyk(8), Janina Œwiech(10),
Wies³aw Œwiech(10), Marek Toporkiewicz(9), Anna
Urgacz(6), Jan Wielgus(7).
W coroczn¹ akcjê kwestowania w przeci¹gu 10 lat w 2020 roku planowana kwesta nie odby³a siê, ze wzglêdu na
obostrzenia pandemiczne, wprowadzono wtedy zakaz
wstêpu na cmentarze, w³¹czy³o siê ok. 30 osób doros³ych i
ok. 380 przedstawicieli m³odzie¿y. Daje to sumê ponad 410
osób. W kwestowaniu uczestniczy³y te¿ dzieci, np.
wspominani w poprzednich podsumowaniach: Karolinka i
Szymuœ.
Kwestarze zbierali corocznie œrodki a resztê spraw
zwi¹zanych z renowacj¹ wytypowanych nagrobków
realizowa³ patron naszych wszystkich kwest ks. Proboszcz
Józef Stopka.
Wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do
przeprowadze-nia kwest dziêkujê. Serdeczne Bóg zap³aæ!
/Koordynator Kwest
Wies³aw Œwiech/
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Odkrywamy nieznane karty naszej historii
Wspomnienie o ksiêdzu Adamie Pitali
2 stycznia 2022 roku mija 20 lat od œmierci ksiêdza
Adama Pitali. By³ on kap³anem Zakonu Kleryków
Regularnych Ubogich Matki Bo¿ej Szkó³ Pobo¿nych (czyli
Zgromadzenia Ksiê¿y Pijarów) i w zakonie nosi³ imiê:
Ojciec Adam od Najœwiêtszego Serca Jezusowego. Kap³an
ten jest postaci¹ dosyæ dobrze znan¹ w Sieprawiu. Wspomina
go nie tylko nieco starsze pokolenie, które mia³o okazjê
zetkn¹æ siê z nim osobiœcie. Ksi¹dz Adam chêtnie i czêsto
odwiedza³ Siepraw. Tutaj te¿ - u swojej rodziny - spêdza³
prawie ka¿de wakacje. Przede wszystkim jednak ksi¹dz
Adam Pitala pozostanie na zawsze we wdziêcznej pamiêci
parafian sieprawskich jako ten, który przyczyni³ siê do
zapisania i tym samym ocalenia naszej lokalnej historii.
Spisane przez niego w ksi¹¿ce “Parafia Siepraw i jej
koœcio³y” dzieje parafii sieprawskiej i jej zabytków by³o
prac¹ prekursorsk¹, do której odnosz¹ siê kolejni badacze
lokalnych dziejów. Charakterystycznym rysem pobo¿noœci
ksiêdza Adama by³o nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej
Sieprawskiej. Z wielk¹ wytrwa³oœci¹ propagowa³ kult i
historiê sieprawskich wizerunków maryjnych: starego
obrazu s³yn¹cego ³askami (który szczêœliwie ocala³ od
zniszczenia w po¿arze koœcio³a), jak i nowego obrazu
autorstwa Mehoffera (który sp³on¹³ 10 sierpnia 1968 roku).
Wielk¹ trosk¹ ksiêdza Adama by³o nale¿yte uczczenie
starego obrazu sieprawskiej madonny w nowym koœciele
Œw. Micha³a Archanio³a. Ksi¹dz Adam Pitala zawsze ¿ywo
interesowa³ siê sprawami swojej rodzinnej parafii.
Szczególnie le¿a³a mu na sercu sprawa odbudowy starego
spalonego koœcio³a, z którym zwi¹zane by³y pocz¹tki jego
kap³añskiej drogi oraz póŸniejsze badania historyczne.
Warto zatem wspomnieæ po krótce najwa¿niejsze fakty z
¿ycia tego zas³u¿onego duchownego.
Ksi¹dz Adam Pitala, urodzi³ siê 26 stycznia 1918
roku w Sieprawiu. Jego rodzicami byli Jan i Anna z domu
Dobosz. Adam Pitala zosta³ ochrzczony w Sieprawiu 2
lutego 1918 roku przez ksiêdza Ignacego Cie¿a. Sakrament
bierzmowana przyj¹³ równie¿ w koœciele parafialnym w
Sieprawiu. Ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ w Sieprawiu, a
póŸniej uczêszcza³ do Gimnazjum im. Tadeusza Koœciuszki
w Myœlenicach. W 1934 roku wst¹pi³ do Zakonu Pijarów.
Postulat odby³ w Kolegium w Krakowie-Rakowicach. Tam
te¿ 27 sierpnia 1934 rozpocz¹³ nowicjat, który kontynuowa³
w Lubieszowie (obecnie w granicach administracyjnych
Ukrainy). W Lubieszowie w dniu 28 czerwca 1935 roku
z³o¿y³ œluby czasowe na rêce ówczesnego magistra
nowicjatu ojca Jana Borrella. Po powrocie do KrakowaRakowic kontynuowa³ naukê w Prywatnym Gimnazjum
Pijarów zwieñczon¹ w 1937 roku matur¹. Po zdaniu matury
podj¹³ studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Ksiê¿y Misjonarzy w Krakowie. Œluby wieczyste
z³o¿y³ w Krakowie tu¿ przed wybuchem II wojny œwiatowej
w Wielkanoc 1939 roku. Po wybuchu II wojny œwiatowej
wróci³ do Sieprawia, bowiem klerycy pijarscy ze wzglêdu na
trudn¹ sytuacjê polityczn¹ i ekonomiczn¹ zostali rozes³ani
przez prze³o¿onych zakonnych do domów rodzinnych.
W³adze zakonne nie zaniecha³y jednak kszta³cenia pijarskich
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kleryków. Uczyli siê indywidualnie, a egzaminy sk³adali
b¹dŸ to u wyk³adowców z Instytutu Teologicznego Ksiê¿y
Misjonarzy, b¹dŸ ze Studium Filozoficzno-Teologicznego
Ojców Kapucynów. Po ukoñczeniu studiów teologicznofilozoficznych Adam Pitala przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie 15
czerwca 1941 w Krakowie w bazylice franciszkanów z r¹k
sufragana krakowskiego biskupa Stanis³awa Rosponda. Po
œwiêceniach kap³añskich wróci³ do Sieprawia, gdzie
pomaga³ proboszczowi Ignacemu Cie¿owi i wikariuszom
Piotrowi Adamkowi i W³adys³awowi Gorylowi.
Po wojnie wraz z wieloma ksiê¿mi z tak zwanej
„Centralnej Polski” zosta³ delegowany do pracy na Dolny
Œl¹sk. W ten sposób ksi¹dz Adam trafi³ do Kotliny
Jeleniogórskiej, do parafii œwiêtych Erazma i Pankracego w
Jeleniej Górze prowadzonej jeszcze przez niemieckiego
proboszcza. Zaj¹³ siê duszpasterstwem wœród coraz liczniej
przybywaj¹cych Polaków. Ksi¹dz Adam od wrzeœnia 1945
roku rozpocz¹³ lekcje religii w Gimnazjum i Liceum im.
Stefana ¯eromskiego w Jeleniej Górze. Prowadzi³ je równie¿
w koœcio³ach filialnych w Maciejowej i Dziwiszowie.
W 1946 roku ksi¹dz Adam Pitala trafi³ do parafii
œwiêtego Jana Chrzciciela w Cieplicach Œl¹skich Zdroju.
Prowadzi³ lekcje religii w cieplickiej szkole podstawowej i
Szkole Przemys³u Drzewnego, a tak¿e pracê duszpastersk¹
w koœciele parafialnym i koœciele filialnym w Wojcieszycach. W tym czasie pisa³ pracê magistersk¹ na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego w Katedrze
Historii Koœcio³a w Polsce. Jej tematem by³y „Dzieje
koœcio³a prepozytury cystersów w Cieplicach Œl¹skich".
Opracowuj¹c j¹ korzysta³ z materia³ów archiwalnych i
bibliotek znajduj¹cych siê w Cieplicach, miêdzy innymi w
probostwie oraz w utworzonej w 1947 roku Stacji Naukowej
i Bibliotece imienia Samuela Bandtkego w Cieplicach
Œl¹skich Zdroju. Mia³ szczêœcie, bo kiedy w 1948 roku
skoñczy³ pisaæ pracê magistersk¹, w³aœnie zlikwidowano
Bibliotekê imienia Samuela Bandtkego.
Ksi¹dz Adam Pitala swoj¹ pracê magistersk¹ obroni³
w kwietniu 1949 roku. Warte odnotowania jest tak¿e to, ¿e
praca magisterska napisana przez ksiêdza Adama by³a
pierwsz¹ tak¹ rozpraw¹ napisan¹ w Cieplicach po polsku i
opracowan¹ przez Polaka, na temat koœcio³a pod wezwaniem
œwiêtego Jana Chrzciciela. Praca ta zosta³a wydana drukiem
w 2017 roku. Ksi¹dz Adam rozpocz¹³ tak¿e pisanie pracy
doktorskiej na temat: „Uposa¿enie Opactwa Cystersów w
Henrykowie w wiekach œrednich", ale z uwagi na
przeniesienie Wydzia³u do Warszawy, nigdy jej nie
ukoñczy³. Próbowa³ kontynuowaæ studia na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, lecz powierzone mu obowi¹zki
duszpasterskie utrudnia³y uczêszczanie na obwi¹zuj¹ce tam
dwuletnie studium przygotowawcze. W czerwcu 1951 zosta³
przeniesiony z Cieplic do Krakowa. Pocz¹tkowo przebywa³
w kolegium przy ul. Pijarskiej jako wychowawca m³odzie¿y
w internacie i sprawowa³ pos³ugê duszpastersk¹ w koœciele.
Po roku przeniesiony zosta³ do domu rakowickiego na
terenie Krakowa, mianowany wikariuszem tamtejszej parafii
pod wezwaniem Najœwiêtszego Imienia Maryi i nauczy-

cielem religii w szko³ach œrednich. Przez rok by³
wicerektorem domu zakonnego, ale ostatecznie z³o¿y³
rezygnacjê z pe³nionej funkcji. Podobnie by³o, gdy w 1955
roku obj¹³ rektorstwo tego¿ domu zakonnego. Z tego urzêdu
równie¿ zrezygnowa³ dobrowolnie po roku. W latach 19551958 administrowa³ pijarsk¹ parafi¹ w Krakowie-Rakowicach. Od jesieni 1958 do sierpnia 1959 by³ zwi¹zany z
parafi¹ w Jaworniku, gdzie pocz¹tkowo pomaga³ choremu
proboszczowi ks. Franciszkowi Maœlance, a po jego œmierci
przej¹³ obowi¹zki administratora parafii. W latach 19591970 przebywa³ kolejny raz w domu zakonnym w KrakowieRakowicach. W tym czasie pomaga³ w duszpasterstwie i
pracowa³ w Prywatnym Liceum Ogólnokszta³c¹cym
Pijarów w charakterze sekretarza szko³y, a tak¿e prowadzi³
lekcje katechezy. Od czerwca 1970 mieszka³ w krakowskim
kolegium przy ul. Pijarskiej 2 i nadal pracowa³ w liceum.
Jego zwi¹zki ze szko³¹ pijarsk¹ trwa³y do 1981 roku. Prócz
tego pos³ugiwa³ tak¿e w koœciele rektoralnym pod
wezwaniem Przemienienia Pañskiego przy kolegium, w
którym mieszka³. Ponadto w latach 1970-1973 i 1976-1982
by³ cenzorem i konsultorem w tym¿e kolegium, a w latach
1973-1976 asystentem prowincjalnym. W latach 1979-1998
spisywa³ kronikê domu krakowskiego. W czasie pe³nienia
powy¿szych funkcji by³ te¿ ekonomem prowincjalnym
(1982-1988) oraz sekretarzem prowincjalnym (1985-1988).
Natomiast w latach 1988-1999 powierzono mu obowi¹zki
wicerektora kolegium krakowskiego. Od 1980 roku decyzj¹
w³adz zakonnych ksi¹dz Adam Pitala przydzielony zosta³
jako pomocnik archiwisty do pracy w Archiwum Prowincji
Polskiej Zakonu Pijarów w Krakowie. W³adze zakonne
planowa³y wówczas wys³aæ go na kurs archiwalny do
Rzymu, jednak mimo podjêtych starañ do wyjazdu
ostatecznie nie dosz³o. Opiekê nad zasobem archiwalnym
sprawowa³ samodzielnie od 1984 roku. Obowi¹zki te pe³ni³
a¿ do œmierci w 2002 roku. Nale¿y podkreœliæ równie¿, ¿e
prace zlecone w archiwum dzieli³ z obowi¹zkami bibliotekarza. Ksi¹dz Adam Pitala jako archiwista prowincjalny
przeprowadzi³ w archiwum pod koniec lat 80. XX wieku
generalny remont i wyposa¿y³ pomieszczenia w odpowiednie szafy archiwalne. Wzorem poprzednika zaj¹³ siê
opracowaniem zasobu archiwalnego i jego katalogowaniem. Nadzorowa³ równie¿ prace zwi¹zane z katalogowaniem starodruków bibliotecznych rozpoczête w 1985 roku.
Samodzielnie prowadzi³ kancelariê archiwum i korespondencjê, która w znaczniej mierze dotyczy³a kwerend
naukowych i odpowiedzi na liczne pytania kierowane przez
historyków zajmuj¹cych siê histori¹ pijarów i ich wp³ywem
na rozwój polskiej nauki. Bezpoœredni dostêp do zasobu
archiwalnego sprzyja³ równie¿ realizowaniu przez ksiêdza
Pitalê w³asnych ambicji naukowych. Opracowa³ on kilka
cennych dla historii pijarów publikacji naukowych, które
ukaza³y siê drukiem oraz wiele innych prac, które zachowa³y
siê w maszynopisach. Za jedn¹ z cenniejszych nale¿y uznaæ
„Przewodnik po koœciele Przemienienia Pañskiego w
Krakowie”. Wydane drukiem prace ksiêdza Adama to
miêdzy innymi: "Przyczynki do dziejów polskiej prowincji
pijarów" (1993), "Kolegium pijarów w Krakowie" (1994),
"Pijarskie owoce œwiêtoœci" (1994), “Parafia Siepraw i jej
koœcio³y” (1994).
W Wielk¹ Sobotê dnia 6 kwietnia 1996 roku ksi¹dz
Adam przeszed³ zawa³ i wylew, co sprawi³o, ¿e mia³ póŸniej
ograniczon¹ sprawnoœæ ruchow¹. W dniu 17 grudnia 2001

roku trafi³ do szpitala Bonifratrów w Krakowie, gdzie zmar³
2 stycznia 2002 roku. Zosta³ pochowany na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie w grobowcu zakonnym.
Przytoczone powy¿ej suche fakty z ¿ycia ksiêdza
Adama Pitali nie oddaj¹ pe³ni jego ¿ycia kap³añskiego.
Oprócz opisanych dokonañ na polu naukowym mia³ tak¿e
ksi¹dz Adam wielkie zas³ugi w pracy duszpasterskiej. Dziêki
jego zaanga¿owaniu i gorliwoœci rozkwit³o i wzrasta³o
powo³anie do ¿ycia zakonnego siostry Marii Jonatany
Pawery - felicjanki. Oto jej œwiadectwo: „Kiedy w czerwcu
2021 r. przebywaj¹c goœcinnie w Krakowie wybra³am siê z
Siostr¹ Mari¹ Christell¹ Konarsk¹ na Cmentarz Rakowicki,
aby nawiedziæ groby zmar³ych Sióstr Felicjanek, nie przysz³o
mi do g³owy, ¿e spotka mnie tam, tak¿e spora niespodzianka.
Gdy sz³yœmy g³ówn¹ alej¹ cmentarza w pewnym momencie
Siostra Christella wskaza³a na du¿y nagrobek i powiedzia³a:
„tutaj s¹ groby Ksiê¿y Pijarów i tutaj le¿y kap³an z mojej
rodzinnej parafii, Ks. Adam Pitala”. Zrobi³am mo¿e dwa
kroki do przodu, gdy przysz³o olœnienie: przecie¿ ja zna³am
tego Kap³ana. Co za zbieg okolicznoœci, ¿e akurat têdy
idziemy…, ¿e akurat on z Siostry parafii…, ¿e akurat go
Siostra wspomnia³a… I oczywiœcie od razu rozpocz¹³ siê
powrót do wspomnieñ... Ojca Adama (bo tak siê do niego
zwraca³am) pozna³am w lipcu 1985 r. Przynale¿¹c do Ruchu
Œwiat³o-¯ycie Archidiecezji Katowickiej prze¿ywa³am wtedy
kolejny, trzeci ju¿, stopieñ oazy. Dla ukazania nam,
uczestnikom, bogactwa Koœcio³a powszechnego zosta³ on
zorganizowany jako rekolekcje w drodze przez Kraków,
Czern¹ i Katowice. Tak trafi³am z moj¹ grup¹ oazow¹ do
Ksiê¿y Pijarów, gdzie mieliœmy nasz¹ bazê noclegow¹ i gdzie
w³aœnie pozna³am Ojca Adama. Program ka¿dego naszego
dnia by³ bardzo bogaty i, o ile pamiêtam po tych 36 latach,
ma³o czasu spêdzaliœmy u Pijarów, ale te¿ wystarczaj¹co
du¿o, by spotkaæ tam Kap³ana, który po prostu „krêci³ siê”
by³ miêdzy nami m³odymi i szuka³ okazji do rozmów. Dzisiaj
ju¿ nie pamiêtam jak wygl¹da³y tamte spotkania z Ojcem.
Jednak, co okaza³o siê wa¿ne, z Krakowa wyjecha³am z
karteczk¹ zawieraj¹c¹ imiê, nazwisko i adres Ojca, któr¹
wrêczy³ nam na po¿egnanie zachêcaj¹c, aby, gdy bêdziemy
potrzebowaæ jakieœ porady mo¿emy do niego napisaæ, a on
odpowie. Uchwyci³am siê tej obietnicy ju¿ wkrótce, gdy po
wakacjach rozpoczê³am klasê maturaln¹ i coraz
natarczywiej pojawia³y siê pytania: co dalej po szkole? Jakie
jest moje powo³anie? Zastanawia³am siê ju¿ wczeœniej nad
drog¹ ¿ycia zakonnego, ale nie do koñca by³am pewna, czy
to, co prze¿ywam jest na pewno powo³aniem. Pytania na
modlitwie nie dawa³y do koñca rozeznania, a wewnêtrzne
w¹tpliwoœci z up³ywem czasu stawa³y siê coraz wiêksze. I
wtedy w³aœnie wykorzysta³am adres na ma³ej karteczce i
napisa³am do Ojca Adama. Nie posiadam ju¿ jego
odpowiedzi, ale w liœcie zawarte by³y m¹dre rady, kieruj¹ce
ku rozeznaniu. Potem napisa³am drugi list, prosz¹c o jeszcze
jaœniejsze podpowiedzi. I nie maj¹c wystarczaj¹co
cierpliwoœci, by czekaæ na jego odpowiedŸ, tym razem
pojecha³am po ni¹ osobiœcie do Krakowa. Spotkanie z Ojcem
da³o wiêcej œwiat³a na moje rozterki. Myœlê, ¿e to spotkanie, a
tak¿e inne znaki, które Pan da³ mi w swoim czasie, umo¿liwi³y
mi odkrycie mego zakonnego powo³ania i sprawi³y, ¿e pod
koniec sierpnia 1986 r. wst¹pi³am do Zgromadzenia Sióstr
Felicjanek w Przemyœlu. Do Ojca Adama pisa³am jeszcze w
czasie mego zakonnego postulatu. W nastêpnych dwóch
latach, w okresie mego nowicjatu, ograniczona mo¿liwoœæ
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prowadzenia korespondencji sprawi³a, ¿e kontakt siê urwa³.
Pozosta³a jednak wdziêczna pamiêæ, tym bardziej, ¿e jeszcze
inna oazowiczka, która wst¹pi³a do naszej Prowincji tak¿e
pozna³a Ojca podczas rekolekcji oazowych i przekazywa³a
mi czasem wieœci od niego. Kolejne lata, które nie prowadzi³y
przez Kraków sprawi³y, ¿e ju¿ wiêcej siê z Ojcem nie
spotka³am. Z poczuciem winy napisa³am póŸniej do niego
list, ale ju¿ nie dosta³am odpowiedzi - przypuszczam, ¿e by³ to
ju¿ czas jego choroby. Wdziêczna jestem Bogu, ¿e postawi³
Ojca Adama na drodze mego ¿ycia. Zostawi³ on ma³y, ale
jak¿e wa¿ny œlad w mym ¿yciu. Jego pomocne, wspieraj¹ce
rady dawa³y poczucie bezpieczeñstwa w chwili, kiedy tego
bardzo potrzebowa³am. Jego przyk³ad pokazuje, jak¹ wielk¹
wartoœæ ma ofiarowanie czasu drugiemu cz³owiekowi,
zapewnienie go, ¿e jest siê do dyspozycji w sytuacjach
trudnych. Jak¿e to wa¿ne tak¿e dzisiaj, kiedy to najbardziej
cz³owieka brakuje cz³owiekowi… Niech to moje krótkie
wspomnienie bêdzie choæ ma³ym sp³aceniem d³ugu
wdziêcznoœci, jaki mam wobec Ojca Adama, a Pan niech da
mu radoœæ w swoim Królestwie.”

Powy¿sze krótkie przypomnienie drogi ¿ycia i powo³ania
ksiêdza Adama niech bêdzie przyczynkiem do zachowania w
pamiêci tego zas³u¿onego kap³ana, dziêki któremu zosta³a
spisana i utrwalona historia parafii sieprawskiej.

/Stanis³aw Konarski/

•ród³a:
- S³ownik biograficzny polskich archiwistów koœcielnych,
Wyd. UNUM, Kraków 2017, T.I pod redakcj¹ Józefa
Mareckiego,
-S. Firszt, Ojciec Adam Pitala SP i jego dzie³o,
(www.jelonka.com).

Przytoczone œwiadectwo to tylko ma³y okruch
dzia³alnoœci gorliwego kap³ana. Inne jego dokonania duszpasterskie nieub³aganie odchodz¹ jednak w zapomnienie.

Strona tytu³owa jednej z ksi¹¿ek autorstwa
ksiêdza Adama Pitali
Maszynopis ksi¹¿ki „Parafia Siepraw i jej koœcio³y” z
odrêczn¹ dedykacj¹ ksiêdza Adama Pitali.
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Fotografia ksiêdza Adama Pitali
(zdjêcie pochodzi ze S³ownika
biograficznego polskich archiwistów
koœcielnych).

Karta pocztowa z ¿yczeniami dla ksiêdza Adama Pitali
z okresu II wojny œwiatowej.

Dawni kwestarze na sieprawskich œcie¿kach

W

ksi¹¿ce pt. „Patron maluczkich. Brat Alojzy Kosiba”
pod red. O. Bogdana Brzuszka OFM, wydanej w
Krakowie - Asy¿u w r. 1983 znajduje siê wspomnienie które
przytoczê w ca³oœci:
„Jestem rodowit¹ sieprawiank¹ ( urodzi³am siê w
1892 r.). Brata Alojzego pozna³am po I wojnie œwiatowej w
Sieprawiu, w naszym rodzinnym domu, gdzie mia³ „zsypkê”.
Do nas przyje¿d¿a³ i niekiedy zatrzymywa³ siê na noc. By³
bardzo serdecznym przyjacielem mojego mê¿a, Kazimierza,
który jako policjant pracowa³ w Wieliczce. W czasie s³u¿by
m¹¿ niekiedy odwiedza³ Brata Alojzego, zw³aszcza w porze
zimowej. Kiedy przyje¿d¿a³ do nas, to zawsze okazywa³
wielkie staranie o furmana; dla niego pierwszego prosi³ o
jedzenie. Kiedyœ moja mama wróci³a z pracy w polu; by³a
bardzo zmêczona, nie mia³a si³y, aby dzieci zabawiæ a by³
wtedy akuratnie Brat Alojzy. Zauwa¿y³ zmêczenie mojej
mamy i powiedzia³ do niej: „Ja dzieci zako³yszê, a ty matko,
odpocznij trochê”. Kiedy w czasie posi³ku upad³a kromka
chleba na ziemiê, wówczas Brat Alojzy z wielk¹ czci¹
podniós³ j¹ w³asnymi rêkoma i mówi³: „Dzieci, to jest dar
Bo¿y; bez niego cz³owiek by nie ¿y³, gdyby go Pan Bóg nie
da³”. Ilekroæ do naszego domu przychodzi³, to nam dzieciom
przynosi³ cukierki. Postara³ siê te¿ Brat Alojzy o obrazy do
mojego nowego domu (…).
Osobiœcie jestem przekonana, ¿e Alojziu kochany by³
cz³owiekiem bardzo bogobojnym. Obecnie mam do brata
Alojzego du¿e przekonanie, nawet modlê siê do niego.
Maria Lechman
Siepraw, 26 III 1980 r.”
Brat Alojzy, którego wspomina mieszkanka
Sieprawia, Maria Lechman, to S³uga Bo¿y Brat Alojzy Piotr
Kosiba, franciszkanin, kwestarz i ja³mu¿nik klasztoru
reformatów w Wieliczce. W Zakonie Braci Mniejszych œw.

Franciszka Reformatów, nazywanych reformatami, prze¿y³
61 lat, z czego 50 lat w Wieliczce, zajmuj¹c siê g³ównie
kwestowaniem. Umar³ w opinii œwiêtoœci w 1939r., w 84 r.
¿ycia, a w 1963 r. rozpocz¹³ siê proces informacyjny do
beatyfikacji Brata Alojzego.
Dawno minê³y czasy, gdy po wsiach i miasteczkach
wêdrowali kwestarze. S³owo kwestarz pochodzi od
³aciñskiego s³owa „quaestarius”. Nazywano tak osobê
kwestuj¹c¹, tego kto chodzi po kweœcie, oraz cz³onka zakonu
¿ebrz¹cego, zbieraj¹cego datki na klasztor. Zakon reformatów nale¿a³ w³aœnie do zakonów ¿ebrz¹cych. Ja³mu¿na i
praca r¹k w³asnych stanowi³y Ÿród³o utrzymania klasztorów
franciszkañskich. Postaæ kwestarza znana nam jest z „Pana
Tadeusza”: „Takim kwestarzem by³ Robak podobno”.
Kwestowanie nie by³o zajêciem ³atwym. Kwestarze
wêdrowali pieszo, czasem jeŸdzili furmank¹, bez wzglêdu
na pogodê. Chodzili od domu do domu, prosz¹c pokornie o
ja³mu¿nê. Nie prosili jednak o wsparcie, gdy zauwa¿yli w
domu biedê wrêcz obdarowywali biedaków tym, co
wczeœniej wyprosili. Gdy zastawa³a ich noc, najczêœciej
nocowali na plebanii, aby rano uczestniczyæ we Mszy œw. Po
przybyciu do miejscowoœci, w której by³ koœció³ parafialny,
kwestarz pierwsze kroki kierowa³ do koœcio³a, aby siê
pomodliæ, a póŸniej do ks. proboszcza, aby prosiæ o
pozwolenie na kwestê i b³ogos³awieñstwo. Kwestarze z
zakonu wielickiego kwestowali w bli¿szej i dalszej okolicy, a
w swoich wêdrówkach docierali nawet na Podhale.
Tradycyjnie w ka¿dej miejscowoœci mieli ustalone domy na
tzw.” zsypki”, w których gromadzili dary w naturze np.
snopki zbo¿a, ziemniaki, warzywa, zbo¿e, nabia³ i inne
produkty spo¿ywcze, choæby m¹kê . W Sieprawiu tak¹
„zsypkê” Brat Alojzy mia³ w domu rodzinnym Marii
Lechman. Nawiasem mówi¹c dom Lechmanów stoi do dziœ,
w centrum wsi, nad drog¹, w pobli¿u Oœrodka Zdrowia.
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W zamian za otrzymywane dary kwestarze
rozdawali ró¿añce, szkaplerze, medaliki, krzy¿yki, nabo¿ne
obrazki, œwiece, op³atki, a nawet zio³a lecznicze.
Zaopatrywali tak¿e cz³onków III Zakonu Œwieckiego œw.
Franciszka, czyli tercjarzy, w sukno na uszycie habitów i w
nici na ukrêcenie sznura œw. Franciszka. Habit przepasany
sznurem by³ ubiorem, w którym sk³adano do trumny ka¿dego
zmar³ego tercjarza. Wszyscy pamiêtamy, ¿e tercjark¹ by³a
B³ogos³awiona Aniela Salawa. Tercjarze s³ynêli z pobo¿nego
¿ycia, jeszcze do dzisiaj starsi ludzie kogoœ bardzo
pobo¿nego nazywaj¹ tercjarzem lub tercjark¹.
Mo¿liwym jest, ¿e w filmie pt. „Braciszek”, który
powsta³ na podstawie ksi¹¿ki „Patron maluczkich” w
re¿yserii Andrzeja Barañskiego, scenarzysta wykorzysta³
wspomnienia p. Marii Lechman . Mam tu na myœli choæby
scenê zabawy kwestarza z dzieæmi i rozmowê z nimi o
wierze. Premiera tego filmu ze œwietn¹ kreacj¹ kwestarza braciszka stworzon¹ przez Artura Barcisia odby³a siê w r.
2007, ale i dziœ warto ten film zobaczyæ.
Zainteresowanych postaci¹ Brata Alojzego, który
wiele przewêdrowa³ po sieprawskich œcie¿kach, zachêcam
do odwiedzenia klasztoru w Wieliczce i zapoznaniu siê z
pami¹tkami po nim. W koœciele, w kaplicy Matki Bo¿ej

£askawej znajduje siê metalowa trumienka w z³otym
kolorze, zawieraj¹ca szcz¹tki S³ugi Bo¿ego Brata Alojzego
Kosiby. Mo¿na te¿ zwiedziæ malutk¹ celê klasztorn¹, w
której mieszka³ do koñca ¿ycia. Liczy ona zaledwie 2,62 m.
d³ugoœci, 2,35 m. szerokoœci i 2,43 m. wysokoœci.
Najstarsi mieszkañcy wspominaj¹, ¿e 2 sierpnia w
dzieñ odpustu w klasztorze w Wieliczce, z Sieprawia na
odpust jecha³y wozy konne i wêdrowa³y pieszo grupy
m³odzie¿y. Widocznie podtrzymywali tradycjê uczestniczenia w odpuœcie, do czego zachêca³ i zaprasza³ ich Brat
Alojzy podczas swych kwestarskich wêdrówek.
Korzysta³em z ksi¹¿ki pt.
„Patron maluczkich. Brat Alojzy Kosiba”
pod red. O. Bogdana Brzuszka OFM.
/Piotr Przêczek/

Obraz dawnej wsi w naszej pamiêci.
Obraz naszych wsi jeszcze sprzed ponad pó³wiecza
wspominany przez dziadków i rodziców to bezkresne
po³acie zieleni, kwieciste ³¹ki, ³any zbó¿, mnóstwo
ró¿nokolorowych kwiatów, sady i przydomowe warzywniki.
Wiêkszoœæ z roœlin sadzonych przy dawnych domach, oprócz
aspektów ozdobnych pe³ni³o przewa¿nie o wiele wa¿niejsze
role.
Przyjrzyjmy siê niektórym gatunkom drzew, w
wiêkszoœci dziœ rosn¹cych w lasach, ale które i dziœ mo¿emy
spotkaæ obok domostw. W dawnych gospodarstwach, nawet
przy koœcio³ach spotykaliœmy wysokie drzewa, takie jak:
lipa, d¹b, klon, a sadzono je lub pozwalano rosn¹æ
samosiejkom w kilku celach. Po pierwsze chroni³y budynki
przed silnym wiatrem, œnie¿ycami, zawieruchami a nawet
deszczem. Drzewa te œci¹ga³y wy³adowania atmosferyczne,
by³y wiêc naturalnymi piorunochronami, a ¿e ros³y wysoko i
roz³o¿yœcie dawa³y mi³y ch³ód i cieñ . By³y te¿ miododajne,
g³ównie lipy, daj¹c po¿ytek dla pszczó³, a musimy wiedzieæ,
¿e przy wiêkszoœci gospodarstw i plebaniach sta³y nie tylko
du¿e pasieki pszczele, ale i po kilka uli, z których uzyskany
miód s³u¿y³ rodzinie. Kwiaty lipy suszono i przechowywano
w suchym miejscu, a w zimie w czasie gor¹czki, kaszlu
podawano je przyrz¹dzaj¹c napary do picia . Wykorzystywano te¿ opadaj¹ce liœcie z ró¿nych drzew, jesieni¹ znoszono
je z lasów na poœció³kê dla byd³a w stajniach, wiêc kolej¹
rzeczy stawa³y siê naturalnym nawozem, jak to mówiono by³ z nich dobry gnój. W starych cha³pach - drewnianych,
wylepianych glin¹ i bielonych wapnem ka¿dej wiosny
domach, tych jeszcze krytych strzech¹, suche liœcie
upychano w zacise - zacisza to przestrzeñ ok. 40 cm od œciany
domu wyznaczona wbitymi w ziemiê ko³kami, siêgaj¹cymi
nawet do wysokoœci okien. To by³o zewnêtrzne ocieplenie
dawnych chat. Grubsze konary i ga³êzie obcinano,
obrzynano pi³k¹ i po por¹baniu u¿ywano do pola, na pol,
czyli opa³. Na wysokich lipach wieszano kapliczki, niektóre
z nich mo¿emy napotkaæ jeszcze dziœ. Ciekawostk¹
historyczn¹ jest dworska tradycja upamiêtniania narodzin
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syna przez posadzenie dêbu a lipy po przyjœciu na œwiat
córki, drzewa zyskiwa³y nawet imiona, takie jak ci, dla
których czeœæ je sadzono. Podobno tradycja ta przyjê³a siê
równie¿ w wielu wsiach. Drewno uzyskane po œciêciu drzew
i tych przydomowych i tych leœnych by³o surowcem
budowlanym, meblarskim, s³u¿y³o do wyrobu wszelakiego
wyposa¿enia gospodarstwa takich, jak: cebrzyki, wiadra,
koryta, i rzeŸbionych przedmiotów, takich ja niecki (swoiste
naczynie z owalnym dnem wyciête, wyrzeŸbione w pniu
drzewa, w którym wyrabiano ciasto) czy ró¿nej wielkoœci
³y¿ki. Ka¿dy zbêdny konar, ka¿da ga³¹zka, tak¿e
przyniesione z lasu suche ga³êzie - chrust - gospodarze
wykorzystywali na opa³. Najstarsi mieszkañcy wspominaj¹,
¿e wielu gospodarzy samodzielnie „produkowa³o” w okresie
zimy drobne przedmioty drewniane. Taka by³a tradycja, taki
by³ przejaw samowystarczalnoœci, no i tak by³o taniej.
Równie wa¿ne w dawnych gospodarstwach naszych
wsi by³y drzewa owocowe, czêsto nawet rosn¹ce wysoko ich
dzikie odmiany, jak czeœnie - wiœnie które wprawdzie
dojrzewa³y, ale wokó³ pestki mia³y niewiele mi¹¿szu, czy jak
dzikie jab³onki z cierniami, o malutkich cierpkich owocach,
ale ³adnych, czerwonych. Te drzewa ros³y tak¿e czêsto na
miedzach tak jak i g³óg.
Ka¿dy gospodarz dba³ o to, by w swoim gospodarstwie posadziæ choæ parê drzew owocowych, niektórzy
nawet mieli du¿e sady, czêsto samodzielnie szczepione
szlachetne odmiany na wysoko rosn¹cych dzikich podk³adach. Co wa¿ne, s¹siedzi przekazywali sobie wiedzê o
szczepieniu i sadzeniu drzew, uczyli siê wzajemnie, spotykaj¹c siê w ró¿nym czasie, g³ownie w niedzielê. Stare
przydomowe sady w naszej okolicy to by³y sady z dusz¹,
tworzy³y je wielkie roz³o¿yste jab³onie i grusze, miedzy nimi
czereœnie bia³e i czerwone, wiœnie i œliwy. St¹d w dawnych
sadach spotkaæ mo¿na by³o strachy na wróble, które mia³y
p³oszyæ szpaki - amatorów czereœni. Wielu bardzo starych
odmian ju¿ dziœ nie uœwiadczymy, nawet nie wiemy, jakie
mia³y nazwy np. parki - wysokie jab³oniowe drzewo o

ma³ych, gdy by³y dojrza³e, ¿ó³tych owocach o charakterystycznym kszta³cie zroœniêtych dwóch jab³uszek (na jednej
szypu³ce owoc z dwoma muszkami), doœæ wczesne i wykorzystywane na bie¿¹co, do zjedzenia i na kompot. Wiele by³o
te¿ d³ugowiecznych papierówek, z wczesnymi jab³kami,
praktycznie rosn¹ na wielu posesjach do dziœ i dalej owocuj¹,
mimo, ¿e w wielkiej obfitoœci co drugi rok. By³y równie¿
jab³onie rodz¹ce wczesn¹ jesieni¹ du¿e tzw. jab³ka deserowe,
smaczne, ale nie nadaj¹ce siê do d³u¿szego przechowywania.
Z tych jab³ek gospodynie sma¿y³y marmoladê, do jedzenia
bezpoœrednio po przygotowaniu. PóŸnojesienny gatunek to
tzw. kuboki (byæ mo¿e by³a odmiana Jakubek, o wyd³u¿onym kszta³cie owoców zielonych z paskami czerwieni).
Najbardziej ceniono renety, szare i z³ote, które dojrzewa³y
póŸn¹ jesieni¹, mo¿na je by³o d³ugo przechowywaæ w
ch³odzie pod warunkiem, ¿e by³y zerwane z drzewa
nieuszkodzone, a warto by³o o ten zbiór dbaæ, bo najsmaczniejsze by³y zim¹. Z kolei grusze - w dawnych sadach królowa³y bery, odmiana, któr¹ mo¿na siê by³o delektowaæ we
wrzeœniu i szara, pod³u¿na odmiana póŸnojesienna. Wiele
osób pamiêta pó³dzikie gruszki ulêga³ki, nazywane u nas
gni³kami, bo do jedzenia nadawa³y siê te, które spad³y, a ich
œrodek szybko br¹zowia³, jakby w³aœnie gni³. O zgrozo dzieci zajada³y siê nimi prosto po podniesieniu z ziemi.
Ró¿norodnoœæ w sadach zape³nia³y te¿ odmiany œliw:
damaszki, renklody bia³e i czerwone, uleny, mirabelki - do
przetworów na kompoty i d¿emy, wreszcie wêgierki, z
których póŸn¹ jesieni¹ jak ju¿ praktycznie zasycha³y
sma¿ono du¿e iloœci powide³ - co wa¿ne powide³ z takich
œliwek nie musiano obficie cukrzyæ. Przechowywano je nie

tylko w wekach, ale tak¿e w kamiennych garnkach kamieniockach, w których po zapieczeniu zachowywa³y
œwie¿oœæ bardzo d³ugo. Wa¿nym sposobem domowego
przetwórstwa jab³ek, gruszek i œliw wêgierek by³o ich
suszenie, g³ównie w piecu do wypieku chleba. Z suszonych
owoców gotowano zim¹ kompoty o charakterystycznym
smaku, ba, najstarsi wspominaj¹, ¿e z nich gotowano postn¹
wigilijna zupê z zacierkami. Jak wspominamy dawne
Wigilie, to warto wspomnieæ dawn¹ choinkê - drzewko , na
którym obowi¹zkowo wieszano jab³ka i orzechy, oczywiœcie
z w³asnego sadu. Suszone jab³ka i gruszki by³y dla
ówczesnych dzieci jak dzisiejsze chipsy, ale o niebo
zdrowsze. W starych sadach by³o miejsce równie¿ na krzaki
malin, agrestu, porzeczek, najpierw bia³ych i czerwonych, w
póŸniejszym czasie pojawi³y siê czarne. Z wszelkich
porzeczek robiono soki i galaretki. Z malin zaœ robiono soki,
suszono je te¿, bo napoje z sokiem lub napary z suszu
malinowego mia³y znaczenie lecznicze. Ka¿dy gospodarz
dba³, by w swym sadzie mieæ choæby jedno drzewo orzecha
w³oskiego, owoce by³y wtedy drobne, zbierano te, które
spad³y, suszono i ³uskano przez ca³¹ zimê tu¿ przed
zjedzeniem, lub wykorzystywano przy pieczeniu ciast. W
latach 50-tych ubieg³ego wieku w wielu gospodarstwach,
uprawiano winoroœl, g³ównie z ciemnymi owocami.
Mocowano j¹ na drewnianych stela¿ach, czêsto tworzy³y
zwarte zadaszenie. Winogrona wykorzystywano do
domowej produkcji wina, a w ka¿dym niemal domu by³y
dymiony - szklane butle umieszczone w koszach z wikliny, w
których nastawiano wino.” Produkowano” równie¿ wino,
choæ w mniejszych iloœciach z porzeczek, z mieszanek

Chata kryta strzech¹ - w porze zimowej. Za plecionym z ga³êzi p³otem roz³o¿yste drzewo, po wygl¹dzie
korony mo¿emy domyœliæ siê, ¿e to jab³oñ. Œciana chaty przy oknie z wysok¹ zacisz¹, ocieplenie z
upchanych i mocno ubitych suchych liœci.

31

ró¿nych owoców, a nawet kwaœne - z jab³ek. M³ode wino z
jab³ek dodawano do napojów podawanych pracuj¹cym w
polu, ale równie¿ dla poprawy smaku herbaty. Nieobce by³o
dawnym gospodyniom przygotowywanie nalewek, które
powstawa³y dla zdrowotnoœci - jak wytrawna nalewka z
zielonych orzechów w³oskich stosowana przy dolegliwoœciach ¿o³¹dkowych czy te¿ rozgrzewaj¹ce s³odkie nalewki z
malin i wiœni.
Mam jakieœ wewnêtrzne przekonanie, ¿e mieszkañcy dawnych wsi, nasi przodkowie ¿yli z ciê¿kiej pracy,

pewnie biedniej, ale i spokojniej, w zgodzie z prawami
natury, wykorzystuj¹c to co sami wyhodowali w polu, sadzie,
czy te¿ to co ros³o w lasach. Mo¿e czas, by na naszych
nowoczesnych posesjach te¿ znalaz³o siê miejsce choæby na
parê drzewek owocowych, aby spróbowaæ, czy ich owoce
smakuj¹ tak samo jak kupione w marketach.
/Piotr Nowak/

Byli wœród nas ...
Jan Iwaszkiewicz
ur. 8. 06.1928 w Warszawie, zmar³ 28.11.2021 r. Jego
pogrzeb odby³ siê w Koœciele œw. Piotra Aposto³a i œw. Jana z
Dukli w Kroœnie.

W

1934 r. wraz z rodzicami Iren¹ i Wac³awem oraz
urodzon¹ w 1932 r. siostr¹ Ann¹ zamieszka³ w dworze
w Zakliczynie, który przez ca³e ¿ycie Pan Jan wspomina³
jako „ Dom Rodzinny”. W Zakliczynie spêdzi³ beztroskie
lata wczesnego dzieciñstwa i ciê¿kie, tragiczne lata wojny i
okupacji, kiedy to straci³ Ojca, polskiego oficera zamordowanego przez NKWD w Charkowie. Z wykszta³cenia
In¿ynier, ukoñczy³ Wydzia³ Budownictwa L¹dowego
Politechniki Krakowskiej, by³ wielkim pasjonatem historii,
szczególnie tej lokalnej, a tak¿e stra¿nikiem rodzinnej
tradycji. By³ autorem kilku publikacji, m.in. poœwiêconym
pamiêci w³asnych rodziców oraz dziejów dworu w
Zakliczynie. Jego „ Notatki z przesz³oœci okupacyjnej” i inne
wzbogacone wieloma fotografiami, które publikowaliœmy
na ³amach biuletynu „Czterech Stron Gminy” maj¹ bezcenn¹
wartoœæ historyczn¹ dla mieszkañców gminy. W ostatnich
latach ¿ycia, mimo i¿ rzadko bywa³ ju¿ w Zakliczynie ¿ywo
interesowa³ siê wszystkim, co siê dzieje nie tylko tam, ale w
ca³ej gminie. Zawsze powtarza³ jak wa¿na jest znajomoœæ
historii dla to¿samoœci narodowej i lokalnej, dlatego te¿
swoj¹ kronikarsk¹ wiedz¹ dzieli³ siê z nami.
/Wanda Matoga/

W starym obiektywie
Stare fotografie potrafi¹ mówiæ….

F

otografia pocztówkowa Mamy z synkiem , co wiemy na
pewno a co mo¿emy wyczytaæ? Wiemy:
Postacie uwiecznione na zdjêciu to Anna So³tys,
(córka Józefa Dyrdy i Eleonory z d. Górnikiewicz, (ur.
22.08.1887r, zm. 13.01.1975r.) ze swoim synem Janem, ( ur.
16.05.1912 r., zm. 14.07.1974r). Jego ojciec Stanis³aw ur.
04.02.1884r, syn Jana i Katarzyny Król, ¿o³nierz I wojny
œwiatowej, zmobilizowany w sierpniu 1914r. poleg³ gdzieœ
„na po³udniu”, najprawdopodobniej jeszcze przed 1916r.
Wszelkie próby poszukiwania œladów prowadzone
przez rodzinê i ¿onê za poœrednictwem Czerwonego Krzy¿a
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nie przynios³y ¿adnych rezultatów. (Obszerniej o
¿o³nierzach I wojny œwiatowej z terenu Sieprawia i £yczanki
w wyd. specjalnym biuletynu „ Z Czterech Stron Gminy” z
2008r.)
Fotografia zrobiona, s¹dz¹c z wieku ch³opca,
najprawdopodobniej latem 1916r, o czym œwiadcz¹
odbijaj¹ce siê w szybach drzewa, licha trawa z kwiatostanami babki lancetowatej i bukiet kwiatów (prawdopodobnie
gieorginii, jak nazywano dalie) w rêku dziecka. Fotografia
pocztówkowa, na odwrocie wydzielone miejsce na adres i
czeœæ na krótki list. Byæ mo¿e przygotowana z myœl¹ o

wys³aniu jej mê¿owi na front… Z fotografii mo¿emy wiele
wyczytaæ. To udokumentowanie „ mody”, sposobu ubierania
siê kobiet wiejskich w pocz¹tkach dwudziestego wieku, a
tak¿e sposobu ubierania dzieci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e s¹ to
stroje œwi¹teczne. Anna So³tys trzyma w rêce modlitewnik,
ró¿aniec i chusteczkê, które by³y nieodzownym atrybutem
stroju „ œwiêtalnego”, do wyjœcia do koœcio³a. Ubrana jest w
d³ug¹, zdobn¹ falbanami spódnicê i bluzkê, dziœ
powiedzielibyœmy - z baskink¹, zapinan¹ na guziki wysoko
pod szyjê - wtedy by³a to katanka. Bluzkê zdobi¹ trzy sznury
prawdziwych korali, a uzupe³nieniem stroju s¹ wysoko
sznurowane trzewiki. Strój ch³opca to dwurzêdowa kurteczka z wystaj¹cym ko³nierzykiem bia³ej koszulki i wpuszczone w trzewiczki spodnie. Co mo¿emy dopowiedzieæ?
Wszyscy, którzy znali Annê, (primo voto - So³tys,
secundo voto- Bêtkowsk¹) potwierdz¹, ¿e ten tradycyjny
strój - d³ugie spódnice i katanki, ró¿ni¹ce siê jedynie w
zale¿noœci od pory roku gruboœci¹ materia³u, trzewiki, w
póŸniejszym wieku uzupe³niony noszon¹ na g³owie
chusteczk¹, tybetk¹, której kolorystyka uzale¿niona by³a od
aktualnego okresu liturgicznego w koœciele (ciemne w
okresie postu i adwentu, jasne w pozosta³ym czasie) - by³ Jej
sta³ym ubiorem. Jak wiele kobiet urodzonych w XIX wieku ,
nigdy nie nosi³a np. p³aszcza, który zastêpowa³a krótka
kurtka , ale z obowi¹zkow¹ chust¹ - przyodziewk¹, zimow¹ z
grubej we³ny, barankow¹, a latem ró¿nokolorow¹ zdobion¹
frêdzlami.
Fotografie mog¹ przemówiæ, nawet te najstarsze…
Fotografia z albumu rodzinnego i tekst
Wanda Matoga.

Sport w gminie
LKS Karpaty Siepraw na finiszu 2021 roku
Jesieñ sezonu 21/22
Pierwszy zespó³ po obiecuj¹cym pocz¹tku
rozgrywek na poziomie klasy okrêgowej stara³ siê
podtrzymaæ dobr¹ dyspozycjê w paŸdzierniku oraz
listopadzie. Wyniki kszta³towa³y siê w ostatnich meczach
nastêpuj¹co.
Gdovia Gdów - Karpaty 2:1
Karpaty - Tempo Rzeszotary 5:1
Wêgrzcanka Wêgrzce Wielkie - Karpaty 1:2
Karpaty - Jordan Sum Zakliczyn 5:1
Orze³ Myœlenice - Karpaty 2:0
Karpaty - Wiarusy Igo³omia 2:0
Finalnie nasz pierwszy zespó³ seniorów po rundzie
jesiennej plasuje siê 4. pozycji w tabeli z dorobkiem 25
punktów i trzema „oczkami” straty do lidera. Mamy
nadziejê, ¿e solidnie przepracowana zima oraz trafione
transfery pozwol¹ w³¹czyæ siê do walki o czo³owe lokaty w
rundzie wiosennej.
W przypadku zespo³u rezerw wyniki poszczególnych
meczów w paŸdzierniku kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
Jawor Jawornik - Karpaty II 5:3
Karpaty II - Jordan II Zakliczyn 3:2

Cisy Harbutowice - Karpaty II 1:4
Finalnie zespó³ rezerw w 10 jesiennych spotkaniach
zgromadzi³ 13 punktów i plasuje siê 7. miejscu w tabeli.
Pierwsze kolejki w rundzie jesiennej bêd¹ kluczowe,
bowiem po dograniu meczów pierwszej rundy tabela
zostanie podzielona na dwie grupy i tylko od naszych
zawodników bêdzie zale¿a³o, w której czêœci rozgrywek B
klasy bêd¹ wiosn¹ uczestniczyæ.
Pozosta³e dru¿yny naszego klubu, które bior¹ udzia³
w rozgrywkach ligowych równie¿ zakoñczy³y jesienne
rozgrywki. Najsmutniej wygl¹da sytuacja zespo³u juniorów,
którzy bior¹ udzia³ w rozgrywkach w trzyzespo³owej II lidze
myœlenickiej. Ma³a iloœæ zespo³ów sprawia, ¿e na dobr¹
sprawê rozgrywki w tej kategorii wiekowej koñcz¹ siê po
miesi¹cu.
Dru¿yny trampkarzy i m³odzików mia³y za to
zdecydowanie wiêcej meczów w ramach swoich rozgrywek.
W tych kategoriach wiekowych awanse i spadki nastêpuj¹ co
pó³ roku. Nasi gracze z tych kategorii wiekowych solidnie
prezentowali siê jesieni¹, dziêki czemu nie musieli dr¿eæ o
swój los i pewnie zostaj¹ na tym samym poziomie
rozgrywkowym.
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Przed naszymi zespo³ami m³odzie¿owymi oraz
dzieciêcymi teraz okres licznych sparingów oraz turniejów,
tak¿e tych halowych. Dziêki temu nasi gracze praktycznie
przerwy od futbolu mieæ nie bêd¹.
Kolejne dofinansowanie dla Karpat
W poprzednim wydaniu informowaliœmy o œrodka
zewnêtrznych, które uda³o nam siê do tej pory w 2021 roku
otrzymaæ. Mamy kolejny raz powód do dumy, bowiem
koñcówka roku przynios³a kolejne wsparcie finansowe
naszego klubu. Tym razem za spraw¹ LGD Turystyczna
Podkowa uda³o siê otrzymaæ blisko 28 tysiêcy z³otych za
niezbêdny sprzêt sportowy, jakim s¹ bramki pi³karskie w
ró¿nych rozmiarach. Zakup tego sprzêtu pozwoli w jeszcze
bardziej komfortowych warunkach prowadziæ treningi, które
nierzadko s¹ o jednej porze.
Koñcówka roku z przytupem
W tym miejscu chcieliœmy siê pochwaliæ
organizacj¹ meczów pierwszej dru¿yny z ekipami Tempa
Rzeszotary oraz Jordanem Sum Zakliczyn. W obu przypadkach postanowiliœmy zorganizowaæ wielkie sportowe
wydarzenia. Do ka¿dego z pojedynków stworzyliœmy
oryginalne plakaty, a tak¿e zapowiedzi filmowe. Przed
obydwoma meczami zawodników wyprowadzali nasi mali

pi³karze ze szkó³ki pi³karskiej. Mecze okraszone by³y
œwietnie zorganizowanym grillem oraz opraw¹ spikersk¹.
Na ka¿dym z wymienionych meczów frekwencja
przekroczy³a 400 osób, co jak na klasê okrêgow¹ jest
œwietnym wynikiem.
W koñcówce listopada nasz klub po raz kolejny
zorganizowa³ imprezê Andrzejkow¹. Tym razem ponad 250
osób bawi³o siê do bia³ego rana w budynku OSP Zawada.
Wybór tego miejsca spowodowany by³ w³aœnie liczb¹ osób,
która wyrazi³a chêæ wsparcia naszego klubu poprzez udzia³
w imprezie. By³y to ju¿ czwarte „Andrzejki z Karpatami”.
Nie sposób tu nie wspomnieæ Mi³osza Bazyla, który w
g³ównej mierze sam zorganizowa³ to wydarzenie. Ta impreza
to jego dzie³o i mamy nadziejê, ¿e z roku na rok dzie³o to
bêdzie coraz bardziej okaza³e.
Ludowy Klub Sportowy Karpaty Siepraw pragnie
z³o¿yæ wszystkim Mieszkañcom gminy Siepraw oraz
naszym sympatykom najlepsze ¿yczenia z okazji Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Niech ten czas bêdzie dla Pañstwa pe³en
zdrowia, szczêœcia i czasem spêdzonym w gronie
najbli¿szych. W Nowym 2022 Roku niech fortuna Pañstwa
nie opuszcza.
/Mateusz Wiechniak, Jaros³aw Matoga/

Jordan Zakliczyn po rundzie jesiennej sezonu 2021/2022

Z

espó³ seniorów, których graj¹cym trenerem jest Marcin
Kwater w rozgrywkach klasy okrêgowej grupy III
Kraków po rundzie jesiennej zajmuje wysokie, 3 miejsce w
tabeli, maj¹c zdobyte 26 pkt. Na ten dorobek z³o¿y³y siê
punkty zdobyte dziêki 8 zwyciêstwom i 2 remisom, przy
korzystnym bilansie bramkowym 31 - 21. W rozegranych 13
meczach pad³y nastêpuj¹ce wyniki: Jordan-Puszcza
Niepo³omice 2:2 (2:1); Raba Dobczyce -Jordan 3:2
(2:2);Jordan -Wróblowianka Wróblowice 4:5 (2:3); Górnik
Wieliczka - Jordan 2:3 (1:0); Jordan - Nadwiœlanka Nowe
Brzesko 1:0 (0:0); Gdovia Gdów - Jordan 0:1 (0:0); Jordan Tempo Rzeszotary 3:0 (2:0); Wêgrzcanka Wêgrzce Wielkie Jordan 1:1(0:0); Jordan - Wiarusy Igo³omia 4:0 (4:0); Jordan
- Orze³ Myœlenice 5:2(2:1) - Konrad Kiebu³a „ustrzeli³
heatricka”; w derbach gminnych- Karpaty Siepraw - Jordan
5:1 (2:0) - Jordan w 8 minutach straci³ 3 bramki!; JordanZ³omex Branice 2:0 (0:0) - cenne zwyciêstwo nad liderem;
LKS Œledziejowice-Jordan 1:2 (1:0) - pomimo straty bramki
w 1 minucie meczu. W tabeli prowadzi Z³omex Branice-28
pkt, drugie i trzecie miejsce z dorobkiem 26 pkt zajmuj¹
Wêgrzcanka Wêgrzce Wielkie i Jordan Zakliczyn, czwarte
miejsce zajmuj¹ Karpaty Siepraw - 25 pkt. Ró¿nice
punktowe w czo³ówce s¹ niewielkie co daje nadziejê na
ciekaw¹ rywalizacjê tych dru¿yn w II rundzie.
Sk³ad I dru¿yny to: Krzysztof Zlezarczyk, Pawe³
Zlezarczyk, Kamil Weszka, Marcin Kwater, Mi³osz
Surówka, Bart³omiej Ptasiñski; Jakub P³oszaj, Konrad
Kiebu³a, Maciej Jab³oñski; Rafa³ Gudz, Emanuel Burkat,
Piotr Ciastoñ, Micha³ Karcz, Szymon Hachlica, Amadeusz
Burkat, Konrad Jêdrszczyk, B³a¿ej Leœniak, Hubert G¹dek.
Dru¿yna seniorska po raz drugi z rzêdu zdoby³a
Puchar Polski na szczeblu Podokrêgu Myœlenice pokonuj¹c
ponownie w finale Or³a Myœlenice w rzutach karnych 5:4 - w
normalnym czasie gry pad³ wynik 1:1. W walce o fina³
Jordan wyeliminowa³ IV ligowy Dalin Myœlenice.
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Drugi zespó³ Jordana Zakliczyn wystêpuj¹cy w
klasie B Myœlenice jest „czerwon¹ latarni¹” tych rozgrywek,
w 10 meczach zdoby³ tylko 3 pkt, strzeli³ 13 bramek i 41
straci³.
S³abo spisuj¹ siê juniorzy graj¹cy w I lidze wielickomyœlenickiej. W 7 meczach uda³o siê im zdobyæ tylko 4 pkt(
1zw,1rem,5por), bilans bramkowy zdecydowanie
niekorzystny 8:32. Trener Marcin Kwater planuje
przebudowaæ dru¿ynê w oparciu o pozyskanie co najmniej 2
zawodników, którzy stanowili by istotne wzmocnienie
dru¿yny. Ma to na celu stworzenie zespo³u, który
zagwarantuje utrzymanie siê w tej klasie rozgrywek.
Trampkarzami i M³odzikami Jordana zajmujê siê z
dobrymi wynikami Micha³ P³achta. Ci pierwsi zajmuj¹ w III
lidze okrêgowej grupy II 2 miejsce z dorobkiem 24 pkt,
ustêpuj¹c tylko Pcimiance II Pcim o 6 pkt, które zosta³y
stracone w³aœnie z tym zespo³em. M³odzicy w IV lidze
okrêgowej grupy II zajmuj¹ 2 miejsce, w rozegranych 12
meczach zdobyli 30 pkt, przy bilansie bramkowym 53:28. I
w tym przypadku 6 pkt straty to pora¿ki z liderem Or³em
Myœlenice. W Pcimiance i Orle dzia³aj¹ szkó³ki pi³karskie,
które pozwalaj¹ na korzystanie z wiêkszej liczby dobrze
wyszkolonych m³odych pi³karzy. Dru¿yny te posiadaj¹
równie¿, lepsz¹ bazê treningow¹.
Obecnie brakuje w Jordanie boiska treningowego z
prawdziwego zdarzenia. Klub znalaz³ dobr¹ lokalizacjê na to
boisko i od wielu miesiêcy prosi o wsparcie finansowe
w³odarzy Gminy na to przedsiêwziêcie, na razie bez skutku.
W imieniu redakcji ¿yczymy dru¿ynom z
Zakliczyna wielu powodów do radoœci z uzyskiwanych
wiosn¹ wyników sportowych.
/Wies³aw Œwiech/
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