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Egzemplarz bezp³atny
Adam Zagajewski

„Spróbuj opiewaæ okaleczony œwiat”
Spróbuj opiewaæ okaleczony œwiat.
Pamiêtaj o d³ugich dniach czerwca
i o poziomkach, kroplach wina rosé.
O pokrzywach, które metodycznie zarasta³y
opuszczone domostwa wygnanych.
AMusisz opiewaæ okaleczony œwiat.
Patrzy³eœ na eleganckie jachty i okrêty;
jeden z nich mia³ przed sob¹ d³ug¹ podró¿,
na inny czeka³a tylko s³ona nicoœæ.
Widzia³eœ uchodŸców, którzy szli donik¹d ,
s³ysza³eœ oprawców, którzy radoœnie œpiewali.
Powinieneœ opiewaæ okaleczony œwiat.
Pamiêtaj o chwilach, kiedy byliœcie razem
w bia³ym pokoju i firanka poruszy³a siê.
Wróæ myœl¹ do koncertu, kiedy wybuch³a muzyka.
Jesieni¹ zbiera³eœ ¿o³êdzie w parku
a liœcie wirowa³y nad bliznami ziemi.
Opiewaj okaleczony œwiat
i szare piórko, zgubione przez drozda,
i delikatne œwiat³o, które b³¹dzi i znika
i powraca.
Spokojnych, zdrowych Œwi¹t Wielkanocnych. Niech bêd¹ dla nas wszystkich czasem otuchy.
Niech pami¹tka Zmartwychwstania nape³ni nasze serca i serca naszych Goœci nadziej¹ na
powrót do spokojnego i bezpiecznego œwiata.
T¹ wiar¹ i nadziej¹ dzielmy siê z tymi, którzy musieli uciekaæ przed wojn¹, a którzy tydzieñ
póŸniej ni¿ my bêd¹ g³osiæ, ¿e „Chrystos woskres ! Woistynu woskres !” czyli Chrystus
Zmartwychwsta³! Prawdziwie Zmartwychwsta³!
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leszek Wierzba

Wójt Gminy
Tadeusz Pitala
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rze³om roku to okres wzmo¿onej pracy samorz¹du
zwi¹zany przede wszystkim ze sporz¹dzeniem planu
finansowego na kolejny rok, który po uchwaleniu staje siê
aktem prawnym umo¿liwiaj¹cym organom wykonawczym
rozporz¹dzanie dochodami i wydatkami Gminy. W tym
czasie Rada Gminy obradowa³a dwukrotnie, równie¿ radni
obradowali na dwóch wspólnych komisjach.
Na sesji radni podjêli dwie uchwa³y dotycz¹ce
podniesienia stawki podatków od œrodków transportowych
oraz od nieruchomoœci na rok 2022. Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e
ostatnie czasy nie s¹ zbyt ³atwe, maj¹c na uwadze wzrost cen
towarów i us³ug, a tak¿e znaczne podwy¿ki energii, w tym
benzyny radni podejmuj¹c uchwa³ê dokonali korekty
podatków w granicach 5% aby nie by³y one zbyt uci¹¿liwe
dla przeciêtnego podatnika. By³a to podwy¿ka poni¿ej
inflacji, która w paŸdzierniku 2021 wynosi³a 6,8%.
Kolejnym punktem obrad by³o przedstawienie przez
Kierownika Centrum Obs³ugi Szkó³ informacji o stanie
realizacji zadañ oœwiatowych w Gminie Siepraw w roku
szkolnym 2020/2021. Trzeba przyznaæ, ¿e pomimo trudnego
okresu w oœwiacie, spowodowanego pandemi¹ koronawirusa, kiedy to przez wiêkszoœæ roku szkolnego uczniowie
odbywali naukê zdalnie pozbawieni bezpoœredniego
kontaktu z pedagogami i rówieœnikami, szko³y w Gminie
zachowa³y dotychczasowy wysoki poziom nauczania o
czym œwiadcz¹ wyniki egzaminów ósmoklasistów, które
by³y najwy¿sze w Powiecie Myœlenickim. Radni jednog³oœnie przyjêli przedstawion¹ informacjê. W zwi¹zku z
kontrowersjami wokó³ rekrutacji do publicznych przedszkoli w Gminie Siepraw Rada Gminy podjê³a uchwa³ê
zapewniaj¹c¹ przejrzyste i zrozumia³e dla rodziców kryteria
przyjmowania dzieci do tych placówek. Rada Gminy podjê³a
równie¿ uchwa³ê, która ma zapewniæ samodzielnoœæ
organizacyjn¹ jednostkom wchodz¹cym w sk³ad Zespo³u
Placówek Oœwiatowych w Sieprawiu poprzez umo¿liwienie
organowi prowadz¹cemu podjêcie decyzji o rozwi¹zaniu
ZPO w Sieprawiu z dniem 1 wrzeœnia 2022 r. Decyzja ta nie
bêdzie mia³a wp³ywu na dotychczasowe zatrudnienie
nauczycieli i wychowawców, jak równie¿ nie wp³ynie
zasadniczo na koszty utrzymania tych placówek.
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ zmiany planu wydatków
bud¿etu na rok 2021 podyktowan¹ m.in. przesuniêciem
kosztów dokoñczenia budowy œcie¿ek rowerowych w
Zakliczynie na rok 2022 oraz niezbêdn¹ dop³at¹ do œmieci
podjêto uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na
rok 2021 i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
Podjêto te¿ uchwa³ê w sprawie wyra¿enia
woli
ustanowienia B³. Anieli Salawy Patronk¹ Gminy Siepraw. Jej
kult rozwija siê nieustannie przez ostatnie 30 lat, a ustanowienie B³ogos³awionej patronk¹ samorz¹du lokalnego
unaoczni analogiê roli s³u¿ebnej jak¹ pe³ni³a w ¿yciu do roli
s³u¿ebnej samorz¹du wobec spo³ecznoœci gminnej.
28 grudnia 2021 roku odby³a siê XXX Sesja Rady
Gminy, której najwa¿niejszym punktem porz¹dku by³o
przyjêcie bud¿etu na 2022 rok. Trzeba podkreœliæ ¿e
opracowanie realistycznego bud¿etu na rok 2022 z takimi
œrodkami jakie by³y w dyspozycji Wójta Gminy, by³o

przedsiêwziêciem niezwykle trudnym, zwa¿ywszy na liczne
przeszkody prawne, które mog¹ mieæ wp³yw na finanse
Gminy w 2022 roku, a mam tu na uwadze m.in. PIT-zero dla
pracowników do 26 roku ¿ycia, nieprzystaj¹cy do rzeczywistoœci wzrost cen energii i wreszcie niedookreœlony klucz
podzia³u œrodków z Polskiego £adu dla samorz¹dów.
Wymienione czynniki mog¹ mieæ wp³yw na przesuniêcie w
czasie zaplanowanych inwestycji, a te wymagaj¹ decyzji
które zapewne nie spotkaj¹ siê z entuzjazmem mieszkañców
gminy. Mimo trudnoœci obiektywnych bud¿et rokuje
realizacjê zamierzonych w obecnym roku przedsiêwziêæ,
niemniej w trakcie roku bêdzie poddawany korektom,
choæby ze wzglêdu na sytuacjê ekonomiczn¹ kraju jak
postêpuj¹ca inflacja, spadek PKB, czy brak œrodków
unijnych na o¿ywienie gospodarki polskiej po pandemii w
wyniku pog³êbiaj¹cego siê kryzysu polsko-unijnego.
Obecny bilans bud¿etu na rok 2022 zamyka siê w kwotach:
dochody 51 759 000, wydatki 55 529 000, deficyt 3 770 000.
Kolejne uchwa³y dotyczy³y ustalenia op³at za wywóz œmieci,
pokrycia czêœci kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz okreœlenia dodatkowych us³ug w zakresie
przyjmowania odpadów. Problem odbioru œmieci ustawowo
jasno okreœla, ¿e wp³ywy i wydatki zwi¹zane z odbiorem
odpadów komunalnych musz¹ siê bilansowaæ i dlatego
wi¹¿e siê to z podwy¿szeniem op³at, które dyktuj¹ firmy
odbieraj¹ce odpady. Ta sytuacja z kolei spotyka siê z
negatywn¹ opini¹ korzystaj¹cych z us³ug, a Gmina nie ma
innej mo¿liwoœci, bior¹c pod uwagê ci¹g³y wzrost
œwiadczonych us³ug. Obecny poziom op³at w naszej Gminie
nie jest zbyt wysoki w porównaniu z innymi gminami i
kszta³tuje siê na poziomie 23 z³ miesiêcznie od osoby za
œmieci segregowane, a 46 z³ za odpady niesegregowane.
Uchwa³y zosta³y przyjête jednog³oœnie. Radni
przyjêli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 i
podjêli uchwa³ê w sprawie Planu Kontroli Komisji
Rewizyjnej na rok 2022. Po przeanalizowaniu Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdzia³aniu Narkomanii w Gminie
Siepraw na rok 2022 radni zaakceptowali przedstawione
przedsiêwziêcia do realizacji oraz kwotê w wysokoœci
214 621,50 z³ wyasygnowan¹ z bud¿etu na rok 2022 i
jednog³oœnie przyjêli Uchwa³ê.
Up³yn¹³ pierwszy kwarta³ nowego roku, który
nieoczekiwanie przyniós³ nam now¹ rzeczywistoœæ dot¹d
nieznan¹ powojennemu pokoleniu Polaków. Wprawdzie
wojna rosyjsko-ukraiñska bezpoœrednio nas nie dotyczy ale
jesteœmy wszyscy emocjonalnie zwi¹zani i wstrz¹œniêci
losem ludzi, których spotyka³ ¿yciowy dramat i niewyobra¿alne cierpienia. Ju¿ od pierwszych dni wojny tysi¹ce
naszych wschodnich s¹siadów przekracza³o spontanicznie
granicê polsk¹ szukaj¹c schronienia przed bestialstwem
rosyjskiego satrapy W³adimira Putina. Ci biedni i zagubieni
ludzie zostali serdecznie przyjêci w naszej OjczyŸnie i
otoczeni wszechstronn¹ i serdeczn¹ opiek¹ przez naszych
rodaków. Musimy jednak zadaæ sobie sprawê, ¿e wraz z
up³ywem czasu doraŸna pomoc bêdzie niewystarczaj¹ca aby
ukraiñskim uchodŸcom zapewniæ minimum przyzwoitego
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poziomu ¿ycia. Bêd¹ oni potrzebowali systematycznego
wsparcia tzn. mieszkañ, miejsc pracy, szkó³ i przedszkoli dla
swoich dzieci i z tymi wyzwaniami nasz samorz¹d bêdzie
musia³ siê zmierzyæ.
Œwiêty Jan Pawe³ II bêd¹c w Polsce w 1999 roku
powiedzia³ znamienne s³owa: ,,… starajmy siê tak
postêpowaæ i tak ¿yæ, by nikomu w naszej OjczyŸnie nie
zabrak³o dachu nad g³ow¹ i chleba na stole, by nikt nie czu³
siê samotny i pozostawiony bez opieki”. Widz¹c ofiarnoœæ

swoich rodaków w tych ciê¿kich chwilach jakie prze¿ywali
ukraiñscy uchodŸcy, to chyba nasz wielki Polak by³by z nas
dumny. Starajmy siê wiêc podtrzymaæ t¹ dobr¹ opiniê nadal.
/Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leszek Wierzba/

Pytania do Wójta Gminy
Red. Rozmawiamy 22 marca . Czym zajmuje siê obecnie
sieprawski samorz¹d?
Wójt. Samorz¹d, mogê powiedzieæ ogólnie, wykonuje
zgodnie z przepisami zlecone zadania w zakresie pomocy dla
uciekinierów z terenu bestialskiej wojny na Ukrainie. Chcê
te¿ dobitnie wyartyku³owaæ, ¿e wojna tocz¹ca siê tu¿ za
nasz¹ wschodni¹ granic¹ przewartoœciowa³a wszystkie
problemy z jakimi na co dzieñ boryka siê samorz¹d gminny.
Ale zanim omówiê pokrótce to, co robimy, chcê podkreœliæ
parê bardzo istotnych problemów. Pierwsza i podstawowa
sprawa to bezprecedensowa, powszechna solidarnoœæ ca³ej
spo³ecznoœci gminnej w niesieniu natychmiastowej i
ró¿norakiej pomocy dla Ukrainy: zbiórka i wysy³ka darów,
pomoc finansowa i pomoc rzeczowa dla rodzin ukraiñskich
tu, w naszych miejscowoœciach. Doœæ powiedzieæ, ¿e
zbiórka zorganizowana w budynkach OSP pozwoli³a na
wys³anie 25 europalet do Drohobycza w zachodniej
Ukrainie, gdzie na tak¹ pomoc czeka³a du¿a grupa
uchodŸców z centralnej czêœci kraju objêtego wojn¹.
Kolejna sprawa. Ju¿ w pierwszym tygodniu wojny w
domach naszych Mieszkañców i miejscach zbiorowego
zakwatero-wania znalaz³o schronienie ok. 60 osób, g³ównie
kobiet i dzieci, liczba ta zwiêkszy³a siê i obecnie w Gminie
przebywa ok. 200 osób. W pomoc dla uciekinierów w³¹cza
siê ca³a spo³ecznoœæ, dostarczaj¹c potrzebuj¹cym niezbêdne
rzeczy, odzie¿, œrodki czystoœci, zabawki dla dzieci, artyku³y
szkolne. Po stronie urzêdu pozostaj¹ wszelkie sprawy
zwi¹zane ze sformalizowaniem ich pobytu na terenie Polski,
a przede wszystkim z nadaniem naszym goœciom numeru
Pesel, który jest niezbêdny dla skorzystania z finansowego
wsparcia pañstwa, dostêpu do leczenia, do zatrudnienia i
wielu innych. Drugim wa¿nym zadaniem Gminy to
zorganizowanie nauki szkolnej dla dzieci, które znalaz³y
schronienie na terenie naszych miejscowoœci.
Red. Odnoszê wra¿enie doraŸnoœci wszelkich dzia³añ w
ca³ym kraju, gdy tymczasem dalej trwa wojna, dalej
uciekaj¹ przed ni¹ matki z dzieæmi.
Wójt. To prawda, trwa niewyobra¿alny, pora¿aj¹cy exodus
XXI wieku, ludzie szukaj¹ ratunku dla siebie i swych dzieci.
Równie¿ Urz¹d zobligowany zosta³ do przygotowania
miejsc na przyjêcie kolejnych grup uchodŸców, takie miejsca
organizujemy w budynku OSP w Czechówce, a jeœli
niezbêdne by³yby dalsze pomieszczenia to mo¿emy wskazaæ
salê gimnastyczn¹ w Szkole Podstawowej w Sieprawiu.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e s¹ to rozwi¹zania daleko
prowizoryczne, ale Gmina nie dysponuje ¿adnymi lokalami.
Wszystko zale¿y w naszym wypadku od decyzji
pañstwowych, zarówno w kwestii form, sposobów i
finansowania pomocy dla uchodŸców wojennych, którzy
zdecyduj¹ siê na pozostanie u nas, do czasu, kiedy bêdzie
mo¿liwy ich powrót do w³asnego kraju.
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Red. Mieszkañcy pomagaj¹, chc¹ pomagaæ. Jak Urz¹d
Gminy chce t¹ pomoc skonsolidowaæ, aby by³a równomiernie dostêpna dla wszystkich potrzebuj¹cych?
Wójt. Jeszcze raz chcê podkreœliæ ogrom empatii,
wspó³czucia i ofiarnoœci naszych Mieszkañców. Próbujemy
z jednej strony umo¿liwiæ ka¿demu chêtnemu wsparcie,
nawet drobnymi kwotami, czy te¿ w formie rzeczowej przez
dostarczenie niezbêdnych rzeczy: odzie¿y, œrodków
higienicznych i wielu innych w lokalnej akcji pomocowej.
Dlatego te¿ uruchomiliœmy przy Urzêdzie Gminy
specjalne konto bankowe, na które ka¿dy chêtny mo¿e
wp³aciæ dowoln¹ sumê pieniêdzy na ten cel, w urzêdzie
ustawiono te¿ puszki, do których mo¿na wrzuciæ nawet parê
z³otych. Uruchamiamy te¿ „Sklep za 0 z³otych”, w budynku
„po Karpatach” od strony Przedszkola, gdzie przyjmowaæ
bêdziemy pomoc rzeczow¹ i j¹ wydawaæ dla oczekuj¹cych
na takie wsparcie. Mo¿liwym te¿ bêdzie zg³aszanie
aktualnych potrzeb. W zamyœle chcemy, ¿eby punkt ten
spe³nia³ rolê koordynacyjn¹. Liczymy na wsparcie wolontariuszy z terenu Gminy we wszystkich formach pomocy.
Wiêcej informacji na ten temat publikujemy w niniejszym
Biuletynie.
Red. Pocz¹tek roku to równie¿ wiele emocji spo³ecznych
zwi¹zanych z projektem budowy dróg ekspresowych przez
teren Gminy.
Wójt. Tak to prawda, przedstawiono zainteresowanym
gminom studium korytarzowe drogi ekspresowej S7 na
odcinku Kraków - Myœlenice. Chcê wszystkim przypomnieæ, ¿e w obecne plany wpisuje siê te¿ projekt budowy
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej S52, zaplanowanej ju¿
dawno, która przebiega³aby przez centrum Sieprawia,
wzd³u¿ Sieprawki. Wszystkie trasy przebiegu dróg S7 i S52
prezentujemy w niniejszym Biuletynie. Te drogi to ogromne
przedsiêwziêcie i którykolwiek wariant by³by przyjêty do
realizacji zadzia³a destrukcyjnie na któr¹œ z gmin, przez
któr¹ zostanie przeprowadzony. St¹d, moim zdaniem
uzasadnione protesty mieszkañców, stowarzyszeñ oraz
przedsiêbiorców przeciw drodze planowanej przez obszary
o bardzo gêstej zabudowie jednorodzinnej. Warianty
przebiegaj¹ce przez nasz¹ Gminê s¹ dla nas niekorzystne i
nieakceptowalne, poniewa¿ silnie ingeruj¹ (³¹cznie z
planowan¹ Beskidzk¹ Drog¹ Integracyjn¹) w zagospodarowanie terenu - czêœciowo maj¹ przebiegaæ po powierzchni
ziemi. W przypadku wariantów K3, K4, K6 Gmina Siepraw
zosta³aby podzielona zarówno przez trasê S7, a tak¿e
dodatkowo przez drogê BDI - dezintegruj¹c ca³kowicie
obszar Gminy. Dla pe³nej ilustracji problemu prezentujemy
dodatkowe informacje o kolejnych ruchach samorz¹du
sieprawskiego, przypominamy te¿ sprzeciw przeciw
poprowadzeniu przez Siepraw Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Ka¿dy z Mieszkañców mo¿e na tej podstawie wyrobiæ

sobie w³asne zdanie.
Red. Jak w tym gor¹cym okresie przebiegaj¹ prace nad
realizacj¹ wczeœniejszym zamierzeñ?
Wójt. Oczywiœcie, nie przerywamy wczeœniej zaplanowanych czy rozpoczêtych zadañ. Trwaj¹ bowiem prace przy
budowie œcie¿ek rowerowych oraz punktów turystycznych
nad Zatok¹ Zakliczyñsk¹, na po³owie œcie¿ki w Czechówce
zosta³a po³o¿ona nak³adka asfaltowa, a pozosta³a jej czêœæ
jest przygotowywana do po³o¿enia takiej nawierzchni.
Trwaj¹ te¿ prace przy budowie fundamentów pod przystanki
turystyczne, zamontowano ju¿ konstrukcje stalowe pod
k³adki, na których zostanie u³o¿ona drewniana pod³oga.
W ramach tzw. bud¿etu obywatelskiego i rezerwy
so³eckiej So³ectwa Siepraw III zostan¹ wybudowane perony
i zamontowane wiaty przystankowe na ulicy Zacisze. W
so³ectwie II planujemy monta¿ wiat przystankowych na ul.
D³ugiej. W so³ectwie I ze œrodków so³eckich z poprzednich
lat i z bie¿¹cego roku oraz œrodków z bud¿etu Gminy i
Powiatu zbudowany bêdzie chodnik na d³ugoœci oko³o 200 m
przy ulicy Królewskiej pocz¹wszy od skrzy¿owania z ulic¹
Krakowsk¹. W so³ectwie Zakliczyn planujemy wyd³u¿enie
traktu pieszo-jezdnego przy ulicy Podgórskiej, a w £yczance
stworzenie zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej. Z
kolei w Czechówce przedsiêwziêto wykonanie projektu
chodnika na d³ugoœci oko³o 250 m przy ul. Szkolnej
pocz¹wszy od skrzy¿owania z ulic¹ Dobczyck¹.
Dobiegaj¹ koñca prace przy budowie kanalizacji przy
ulicy Zarusinki i ulicy Dêbowej w Sieprawiu. Koszt prac
wynosi ³¹cznie 3,1mln z³. Na realizacjê tej inwestycji Gmina
pozyska³a dofinasowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Unii Europejskiej. Powsta³o 3,9 kilometra sieci
kanalizacyjnej, do której zostanie pod³¹czonych 59 domów.
Zosta³ tak¿e przygotowywany projekt budynku
zaplecza sportowego na stadionie LKS Karpaty, z³o¿yliœmy
te¿ wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowê.
Red. A co z wnioskami Gminy do Polskiego £adu?

Wójt. W przysz³ym miesi¹cu Gmina powinna rozstrzygn¹æ
przetarg na budowê kanalizacji sanitarnej ze œrodków
pozyskanych z dofinansowania w ramach Polskiego £adu.
Projekt obejmuje budowê sieci kanalizacji sanitarnej w
czêœci miejscowoœci Siepraw przy ulicach: Zarusinki,
Wrzosowej, Myœliwskiej, Micha³a Archanio³a, Królewskiej i
Krêtej, a w Zakliczynie przy ulicach Myœlenickiej,
Kamionka, i Œw. Floriana.
Docelowo œcieki bytowe zostan¹ odprowadzone ze 151
gospodarstw domowych projektowanymi kolektorami
sanitarnymi i dostarczone poprzez istniej¹cy system
kanalizacyjny do oczyszczalni œcieków w Sieprawiu.
Projekt obejmuje budowê kanalizacji sanitarnej o d³ugosci
12,07 km, 14 pompowni przydomowych, 1 pompowniê
sieciow¹ z zasilaniem energetycznym, wod¹ oraz drogê
dojazdow¹.
Przewidywany okres realizacji inwestycji: powy¿ej 24
miesi¹ce
Przewidywana wartoœæ inwestycji (w PLN): 10 600 000 z³
Deklarowana kwota udzia³u w³asnego (w PLN): 530.000 z³ .
Do drugiego naboru Polskiego £adu zosta³ ponownie
z³o¿ony wniosek o dofinansowanie budowy przedszkola
publicznego wraz z przy³¹czami oraz zagospodarowaniem terenu w Zakliczynie
Wniosek, który tak¿e ponowiliœmy dotyczy œrodków na
monta¿ instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami
energii w budynkach i obiektach Gminy Siepraw.
Chce te¿ poinformowaæ, ¿e Starostwo powiatowe z³o¿y³o
wniosek o œrodki z Polskiego £adu na przebudowê ulicy ks.
Jana Przytockiego, na któr¹ to Gmina przygotowuje
dokumentacjê techniczn¹.
Rozmawia³a
Wanda Matoga

Spotkanie w sprawie nowej drogi S7 Kraków - Myœlenice
27 stycznia 2022 roku odby³o siê spotkanie
informacyjne on-line z samorz¹dami, które poœwiêcone by³o
prezentacji wyników Studium korytarzowego dla drogi
ekspresowej S7 Kraków - Myœlenice. W wydarzeniu
uczestniczy³ Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk,
Wojewoda Ma³opolski - £ukasz Kmita oraz przedstawiciele
samorz¹dów zainteresowanych planowan¹ inwestycj¹, w
tym Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala i pracownicy
GDDKiA.
Jak mo¿emy przeczytaæ na stronach rz¹dowych,
relacjonuj¹cych spotkanie - Droga ekspresowa S7 stanowi
kluczowe po³¹czenie miêdzy pó³noc¹ a po³udniem Polski,
które w swoim docelowym kszta³cie poprowadzi kierowców
od Morza Ba³tyckiego, przez Warszawê, a¿ do niemal samych
Tatr. Podczas spotkania, które odby³o siê 27 stycznia br.
przedstawiliœmy wyniki Studium korytarzowego (SK) dla
odcinka S7 od Krakowa do Myœlenic.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e zaprezentowane na spotkaniu
korytarze maj¹ ok. 3-5 km szerokoœci, a konkretny przebieg
wariantu drogi poznamy dopiero po opracowaniu Studium
techniczno-ekonomiczno-œrodowiskowego (STEŒ) i
uzyskaniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach.
- Droga krajowa nr 7 miêdzy Krakowem a Myœlenicami jest
coraz bardziej zat³oczona. W ci¹gu ostatnich lat ruch na niej

wzrós³ o 20-25%, spodziewamy siê dalszych wzrostów.
Dlatego zasadne jest prowadzenie prac przygotowawczych
dla budowy nowej drogi ekspresowej na po³udnie od
Krakowa. Te prace siê tocz¹ od 2020 r. i dzisiaj widzimy
pierwsze ich efekty. To bardzo wstêpny etap koncepcyjny, ale
pokazuje, ¿e idziemy w dobr¹ stronê w tej sprawie powiedzia³ minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Studium korytarzowe to wstêpny, ale jednoczeœnie jeden z
kluczowych etapów z³o¿onego i skomplikowanego procesu,
jakim jest przygotowanie inwestycji drogowej. To w³aœnie
dokumentacja przygotowana na etapie SK pozwala podj¹æ
decyzjê o prowadzeniu dalszych prac oraz w jakim dok³adnie
obszarze projektanci maj¹ wytyczyæ mo¿liwe warianty
przebiegu drogi.
Podczas prac planistycznych braliœmy pod uwagê to, aby
oddzia³ywanie na tereny wa¿ne przyrodniczo, zabudowê
oraz inne planowane inwestycje, by³o jak najmniejsze.
Unikaliœmy tak¿e kolizji proponowanych korytarzy z
terenami osuwiskowymi oraz tam, gdzie by³o to mo¿liwe,
ograniczaliœmy d³ugoœæ niezbêdnych tuneli i obiektów
mostowych.
W analizach uwzglêdniono równie¿ planowan¹ drogê
ekspresow¹ S52 Bielsko Bia³a - G³ogoczów (Beskidzka
Droga Integracyjna - BDI). Przyjêliœmy za³o¿enie, ¿e to
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jedno z najwa¿niejszych powi¹zañ komunikacyjnych regionu
zostanie do³¹czone do planowanej S7. W zale¿noœci od
danego korytarza, konieczne mo¿e byæ wyd³u¿enie BDI.
Spoœród wstêpnych propozycji tras, do dalszych analiz w
g³ównej czêœci SK wytypowaliœmy szeœæ korytarzy. Dla
wszystkich rozpatrywanych rozwi¹zañ za³o¿ono przekrój
dwujezdniowy po trzy pasy ruchu w ka¿dym kierunku. Raz
jeszcze podkreœlamy, ¿e nie s¹ to konkretne warianty
przysz³ej trasy, a jedynie kierunki wskazane do dalszych,
rozszerzonych i bardziej szczegó³owych badañ, które zostan¹
przeprowadzone w ramach Studium technicznoekonomiczno-œrodowiskowego. W toku realizacji STEŒ bêd¹
prowadzone kolejne analizy, które pozwol¹ wskazaæ
optymalny i dok³adny przebieg przysz³ej inwestycji.

Wójt Gminy Siepraw zaopiniowa³ negatywnie
wszystkie warianty zaproponowanych korytarze przebiegu
nowej drogi ekspresowej S7 przez Gminê Siepraw. W piœmie
Wójt zaznaczy³, ¿e akceptowalnymi by³yby warianty K1 lub
K2, które nie ingeruj¹ lub najmniej ingeruj¹ w obecne
zagospodarowanie przestrzenne Gminy, eliminuj¹ koniecznoœæ wybudowania dodatkowej trasy ekspresowej tzw.
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na naszym terenie, a
jednoczeœnie stwarzaj¹ mo¿liwoœæ korzystania z nowej drogi
Mieszkañcom Gminy.
/Micha³ Baran/

Wspólna komisja Rady Gminy w sprawie drogi S7

W

dniu wczorajszym (21.02.2022 r.) z inicjatywy Wójta
Gminy Siepraw oraz Radnych Gminy na Sali
Konferencyjnej przy Hali Sportowej w Sieprawiu odby³o siê
wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Siepraw, które
dotyczy³o zaprezentowanego niedawno przez Generaln¹
Dyrekcjê Dróg Publicznych i Autostrad (GDDKiA)
"Studium dla drogi ekspresowej S7 " na odcinku Kraków Myœlenice. W posiedzeniu uczestniczyli równie¿ so³tysi oraz
zainteresowani mieszkañcy.
Na pocz¹tku spotkania Wójt Gminy Tadeusz Pitala
zaprezentowa³ historyczne próby zlokalizowania trasy S7
oraz Integracyjnej (BDI) od strony Drogi krajowej nr 4 w
stronê Myœlenic, pocz¹wszy od 1963 roku. Omówi³ równie¿
dzia³ania Gminy Siepraw, które by³y odpowiedzi¹ na
poszczególne propozycje lokalizacji trasy S7, których na
przestrzeni ostatnich 50-60 lat by³o kilka. Szczególnie
zwróci³ uwagê na protest przeciwko próbie zlokalizowania
BDI przez centrum Sieprawia w 2012 r. Wójt zaznaczy³
równie¿, ¿e w latach 1991-2000 w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Siepraw istnia³a rezerwa terenu pod
trasê S7 z której zrezygnowano i w nowym PZP ju¿ siê nie
pojawi³a.

Nastêpnie Wójt przedstawi³ prezentacjê autorstwa
GDDKiA dotycz¹c¹ koncepcji studium korytarzowego.
Nastêpnie omówi³ pismo, które skierowa³ w dniu 10 lutego
br. do GDDKiA, a które opiniowa³o negatywnie warianty
trasy przebiegaj¹ce przez Gminê Siepraw.
Na koniec Wójt przedstawi³ zapisy ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, która
potocznie zwana jest "specustaw¹ drogow¹". Wg tej ustawy
inwestor, którym jest Pañstwo (GDDKiA) po przeprowadzeniu postêpowania mo¿e wydaæ decyzjê o zezwoleniu na
realizacjê inwestycji drogowej. Decyzja ta ma szczególny
charakter, zawiera rozstrzygniêcia dotycz¹ce wielu kwestii,
w szczególnoœci zatwierdza projekt budowlany oraz podzia³
nieruchomoœci wraz z ustaleniem linii rozgraniczaj¹cych
teren. Co wa¿ne, to w³aœnie ta decyzja daje mo¿liwoœæ
wyw³aszczenia nieruchomoœci pod drogê.
Nastêpnie odby³a siê dyskusja, w której g³os
zabierali Radni oraz Mieszkañcy Gminy. Dominowa³o
przekonanie, ¿e nale¿ny oprotestowaæ wszystkie warianty
zaproponowane przez GDDKiA. Radni rozwa¿ali jaki
sposób protestu bêdzie najbardziej skuteczny. Ustalono, ¿e
nale¿y zorganizowaæ jak najwiêksz¹ liczbê petycji oraz
protestuj¹cych mieszkañców i instytucji.
Wójt poprosi³ Radnych o zajêcie stanowiska w
sprawie protestu przygotowanego wspólnie z gminami:
Wieliczka, Œwi¹tniki Górne, Mogilany i Biskupice. W
piœmie tym zanegowane zosta³y wszystkie warianty
korytarzowe, gdy¿ którykolwiek zosta³by zrealizowany to
bêdzie oddzia³ywa³ niekorzystnie na jak¹œ gminê. Radni
jednog³oœnie poparli podpisanie tak sformu³owanego
stanowiska. Wójt zobowi¹za³ siê do podpisania pisma w
najbli¿szym czasie.
/Micha³ Baran/

Sprzeciw samorz¹dowców przeciwko budowie S7

P

odczas spotkania, w dniu 22 lutego 2022 roku w
Urzêdzie Gminy Siepraw, pod Sprzeciwem wobec
propozycji korytarzy drogi ekspresowej S7 zaproponowanych w „Studium Korytarzowym dla projektu budowy drogi
ekspresowej S7 na odcinku Kraków - Myœlenice” podpis
swój z³o¿y³ wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala.
W spotkaniu uczestniczyli równie¿: Ma³gorzata
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Du¿y - burmistrz Œwi¹tnik Górnych, Renata Gawlik - wójt
Gminy Biskupice, Piotr Piotrowski - wójt Gminy Mogilany
oraz Artur Kozio³ - burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka,
którzy w ubieg³ym tygodniu podpisali wspólny protest.
Jednoczeœnie, podczas spotkania w Sieprawiu,
obecni samorz¹dowcy podziêkowali mieszkañcom swoich
gmin za wsparcie sprzeciwu wobec wszystkich propozycji

korytarzy drogi ekspresowej S7 i podpisali wspólne
Stanowisko.
Treœæ Stanowiska:
- Z zaskoczeniem i zdumieniem przyjmujemy kolejne
komunikaty medialne prezentowane przez przedstawicieli
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotycz¹ce
obecnych i nowych wariantów korytarzy drogi ekspresowej
S7 zaproponowanych w „Studium Korytarzowym dla
projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków Myœlenice”.
- Pragniemy podkreœliæ, ¿e sugerowanie kolejnych
rozwi¹zañ bêdzie budzi³o jeszcze wiêkszy sprzeciw

spo³eczny. Wspólnie mówimy stanowcze NIE dla
poprowadzenia drogi ekspresowej przez nasze gminy!
- Realizacja drogi ekspresowej w tym obszarze przynios³aby
ogromne koszty nie tylko finansowe, ale przede wszystkim
negatywne skutki spo³eczne i œrodowiskowe.
- Jednoczeœnie pragniemy podkreœliæ, ¿e dotychczasowe
b³êdy pope³nione przy projektowaniu obecnych wariantów
korytarzy drogi ekspresowej S7 powinny byæ przestrog¹
przed kolejnymi nieprzemyœlanymi dzia³aniami i zagra¿aj¹
„prawu w³asnoœci mieszkañców”.
UG Siepraw

Pismo w sprawie beskidzkiej drogi integracyjnej z 2012 r.

S

prawa: opinia w sprawie projektowanej trasy drogi
beskidzkiej.
Siepraw dnia 13 grudnia 2012 r.
Szanowny Pan Marek Sowa
Marsza³ek Województwa
Ma³opolskiego

Nawi¹zuj¹c do mojej wypowiedzi na spotkaniu w
dniu 11 grudnia 2012 r przekazujê poni¿ej opiniê w sprawie
trasy drogi beskidzkiej przez teren wsi Siepraw.
Projektowana trasa drogi beskidzkiej w wariancie 1
przebiega dolin¹ rzeki Sieprawka przez sam œrodek wsi
Siepraw, w œrodku i wzd³u¿ dwóch dróg powiatowych, w
terenach zabudowanych lub w bliskiej odleg³oœci od terenów
zabudowanych, na których zamieszkuje ponad 1000
mieszkañców, nadto biegnie po nastêpuj¹cych obiektach
wybudowanych przez Gminê Siepraw;
- stra¿nicy OSP i dwóch boiskach sportowych inwestycji,
zrealizowanych w ostatnim dwudziestoleciu,
- boisku Orlik 2012, wybudowanym w roku 2008 r z
udzia³em œrodków rz¹dowych,
- kortach tenisowych, wybudowanych w 2012 r z udzia³em
œrodków unijnych,
- placu zabaw, wybudowanym w 2012 r w ramach programu
Radosna szko³a. Na trasie drogi w pobli¿u w/w obiektów
zaprojektowany jest teren wypoczynku p.n. S³oneczny
park obejmuj¹cy œcie¿ki rowerowe i piesze.
£¹czne nak³ady ok 5 mln z³.
Trasa biegnie przez teren strefy konserwatorskiej, co
nie jest widoczne w opracowaniu i niszczy teren pierwszego
(ok. rok 1300) koœcio³a we wsi Siepraw. Koœció³ Marcinek
jest wpisany do rejestru zabytków. Nadto ukszta³towanie
terenu (g³êboka dolina bez przewiewu) spowoduje
pogorszenie warunków zdrowotnych mieszkañców, a tak¿e
oddzieli historycznie zwi¹zane ze sob¹ tereny, utrudni
po³¹czenie z siedzib¹ Gminy, z wybudowanym w 1998 r
Gimnazjum, z koœcio³em. Burzy siê mozolnie budowany
przez w³adze samorz¹dowe kszta³t przestrzenny Gminy, sieæ
szkó³ itp. Droga dodatkowo podzieli ca³¹ Gminê, co
spowoduje utrudnienia dla mieszkañców np. w dojeŸdzie do
Krakowa zw³aszcza wsi Zakliczyn Czechówka. Historycznie mieszkañcy s¹ zwi¹zani z Miastem Myœlenice (15 minut
dojazdu) oraz z Krakowem (pó³ godziny z Sieprawia, 45
minut z Zakliczyna). Tam mieszkañcy pracuj¹, robi¹ wiêksze
zakupy, korzystaj¹ z instytucji kultury itp. Nawet

mieszkañcy Czechówki i Zakliczyna rzadko korzystaj¹ z
dróg do Dobczyc czy Wieliczki, chocia¿ obecnie z centrum
Sieprawia do Wieliczki i do Dobczyc doje¿d¿a siê w 15
minut (odleg³oœæ 10 km). Po wybudowaniu drogi odleg³oœæ
od centrum Sieprawia do Wieliczki i do Dobczyc zwiêkszy
siê o 10 km.
Nie mogê sobie nawet wyobraziæ wzburzenia
mieszkañców, je¿eli obiekty wybudowane z funduszy
unijnych mia³yby byæ zburzone, dla nich by³oby to
marnotrawienie œrodków finansowych, których teraz
wszystkim brakuje.
Trasa, w tym wariancie biegnie po terenach budowlanych
ju¿ wyznaczonych w planie zagospodarowa-nia
przestrzennego oraz po terenach zabudowanych budynkami
mieszkalnymi i po terenach wyznaczonych ju¿ w projekcie
nowego planu zagospodarowania przestrzennego (Gmina
Siepraw jest w fazie koñcowej opracowania zmiany planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw).
- Opracowanie opisuj¹ce wariant pierwszy zawiera szereg
b³êdnych za³o¿eñ lub pomija istotne warunki;
- Nie wspomina, ¿e trasa biegnie przez centrum wsi i gêst¹
zabudowê;
- Pomija strefê konserwatorsk¹;
- Nie analizuje wystêpowania gatunków chronionych na
trasie;
- Wycenia wykup gruntów po 18 tys. z³ za 1 ha, co jest utopi¹,
bo cena ta nie odpowiada nawet cenom gruntów rolnych, a
s¹ ³am przewa¿nie tereny zabudowane i budowlane.( tj. cena
œrednia 1 milion za 1 ha)
- Zak³ada, i¿ droga bêdzie u³atwia³a mieszkañcom
po³¹czenie z Krakowem, a jest
odwrotnie, co przedstawiono wy¿ej,
- Zak³ada skrócenie czasu przejazdu, a jest równie¿
odwrotnie, jest to dla kierowców najd³u¿sza trasa i nie
bêdzie nikomu s³u¿y³a, poniewa¿ ka¿da trasa obecna,
bêdzie dla kierowców korzystniejsza. Wszyscy nadal bêd¹
korzystali z drogi obecnej G³ogoczów Opatkowice,
poniewa¿ jest trzykrotnie krótsza od trasy projektowanej.
Przez piêædziesi¹t lat do 2003 r, w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siepraw zarezerwowany by³ teren
pod drogê szybkiego ruchu. Drogi tej pomimo rezerwacji
terenu nie wybudowano, chocia¿ jej trasa bieg³a w
korzystnym terenie. Mieszkañcy protestowali, jednak z tego
powodu, i¿ zarezerwowano teren prywatny i piêædziesi¹t lat,
gruntu nie wykupiono, inwestycji nie zrealizowano,
zamra¿aj¹c im tereny, poniewa¿ nie mogli ich sprzedaæ ani
zagospodarowaæ na w³asne potrzeby. W roku 2003 droga ta

7

zosta³a wycofana z planu, na skutek protestów garstki
mieszkañców z argumentacj¹, i¿ w tym terenie nigdy nie
bêdzie wzmo¿ony ruch i droga nie bêdzie potrzebna.
Wariant pierwszy jest korzystny tylko dla Gminy
Wieliczka, która zyskuje obwodnicê od strony po³udniowo
wschodniej, jednak nie skróci dojazdu, nie przejmie ruchu z
innych dróg, nie poprawi komunikacji w naszej gminie i jest
szkodliwa dla Gminy Siepraw. Uwa¿am, ¿e projektuj¹c
inwestycje nale¿y mieæ na uwadze dobro, a zw³aszcza
zdrowie, ludzi i poszanowanie ich dotychczasowego
dorobku. To dla dobra mieszkañców realizuje siê inwestycje,
jednak nie kosztem tego, co zbudowali dotychczas i bez
marnotrawienia publicznych œrodków. Po wybudowaniu

drogi w wariancie 1 nie bêdzie sensu utrzymywaæ Gminy
Siepraw i to, co nie uda³o siê w latach do 1990 r zostanie
zrealizowane w 2020 r- przypominam, ¿e w latach 80 -tych
rz¹d d¹¿y³ do przy³¹czenia Gminy Siepraw do innej Gminy
np. do Myœlenic lub Œwi¹tnik i tylko dziêki determinacji
mieszkañców, nie dosz³o do tego.
Podsumowuj¹c wyra¿am kategoryczny sprzeciw
wobec projektu budowy drogi
beskidzkiej tras¹ opisan¹ w projekcie jako wariant 1 i moje
stanowisko jest zgodne z opini¹ radnych gminy Siepraw.
Tadeusz Pitala Wójt Gminy Siepraw

Pomoc materialna dla Drohobycza na Ukrainie

W

poniedzia³ek 7 marca br. wyruszy³ transport z
Sieprawia z pomoc¹ dla Ukrainy, a konkretnie dla
Drohobycza. Dary ofiarowane przez mieszkañców Gminy
Siepraw, zebrane w dniach 1 - 2 marca w stra¿nicach
gminnych OSP w £yczance, Czechówce, Zakliczynie i
Sieprawiu
zosta³y u³o¿one na paletach, a nastêpnie
przetransportowane do stra¿nicy OSP Siepraw. Za³adowane
na samochód ciê¿arowy firmy SAAZ pojecha³y do
Przemyœla, gdzie po prze³adunku pojecha³y do miejsca
docelowego na Ukrainie.
W imieniu organizatorów zbiórki darów dla Ukrainy na
terenie Gminy Siepraw serdecznie dziêkujemy mieszkañcom
za otwarte serca i bezinteresown¹ pomoc. Sk³adamy
podziêkowania wszystkim Ochotniczym Stra¿om Po¿arnym z
terenu Gminy oraz wolontariuszom, którzy pomagali
segregowaæ i pakowaæ dary. Uda³o siê zebraæ 25 europalet
darów, które trafi¹ w najbli¿szy poniedzia³ek do Drohobycza
za poœrednictwem transportu udostêpnionego przez firmê
SAZ z Sieprawia. Dziêkujemy wszystkim firmom z terenu
Gminy za dostarczenie materia³ów potrzebnych do
zapakowania darów oraz firmom, które udostêpni³y

transport (firmy:, Janusza Wojtyczy, Stanis³awa Sumery,
Wojciecha Kowalczyka, Romana Marka, Jacka Najdera,
Paw³a Kurka, Józefa Sudera, MAAN, CARPATIA)
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego OSP Tadeusz ¯aba
Wójt Tadeusz Pitala
/UG Siepraw/

Darowizny na rzecz uchodŸców

W

zwi¹zku z licznymi potrzebami, dotycz¹cymi
przyjmowanych uchodŸców z Ukrainy na terenie Gminy
Siepraw, Urz¹d Gminy Siepraw uruchomi³ konto bankowe do wp³at
darowizn na rzecz pomocy uchodŸcom.
Zebrane œrodki finansowe zostan¹ przeznaczone na zakup
niezbêdnych œrodków pierwszej potrzeby oraz inn¹ pomoc
humanitarn¹ dla uchodŸców, które bêd¹ dostêpne m. in. w „Sklepie
za 0 z³otych” dla Ukraiñców mieszkaj¹cych na terenie Gminy
Siepraw.
Prosimy chêtnych o dokonywanie wp³at na poni¿szy
rachunek.
Numer rachunku: 62 8591 0007 0240 0510 0228 0158
Nazwa Odbiorcy: Urz¹d Gminy Siepraw, ul. Kawêciny 30, 32-447
Siepraw
Tytu³ przelewu: Darowizna na rzecz uchodŸców z Ukrainy
Dla osób preferuj¹cych wp³aty gotówkowe przygotowano
puszki, które s¹ dostêpne w Urzêdzie Gminy Siepraw - ko³o kasy na
parterze budynku lub w sekretariacie na I piêtrze.
/UG Siepraw/
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Gmina Siepraw w Otulinie Podkrakowskiej

W

zwi¹zku z podjêciem w dniu 17 grudnia 2020 r. przez
Sejmik Województwa Ma³opolskiego Uchwa³y nr
XXXI/422120 w sprawie przyjêcia Strategii Rozwoju
Województwa Ma³opolskiego - „Ma³opolska 2030", w której
wprowadzono pojêcie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Krakowa (MOF Kraków), uznaj¹c go za obszar strategicznej
interwencji na poziomie regionalnym o wyj¹tkowych
mo¿liwoœciach rozwojowych, gminy: Myœlenice, Siepraw,
K³aj, Nowe Brzesko, Koniusza, S³omniki, Iwanowice,
Ska³a, Su³oszowa, Jerzmanowice - Przeginia i Krzeszowice
przystêpuj¹ utworzenia Stowarzyszenia „Otulina Podkra-

kowska”. Celem stowarzyszenia bêdzie wypraco-wanie
wspólnej strategii i realizacja zadañ zapisanych w Strategii
Rozwoju Województwa Ma³opolskiego poprzez wspó³pracê
oraz integracjê podejmowanych przez gminy cz³onkowskie
inicjatyw w celu dynamicznego i skoordynowanego rozwoju
MOF Kraków przy jednoczesnej wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, realizuj¹cym Zintegrowane Inwestycje TerytorialneAglomeracji Krakowskiej.

Miejskie obszary funkcjonalne w Województwie Ma³opolskim zaproponowane w Strategii „Ma³opolska 2030”
Korzyœci¹ z wybranego modelu bêdzie mo¿liwoœæ rozwoju
wspó³pracy w procesie ubiegania siê o œrodki unijne na
kluczowe projekty infrastrukturalne w trybie pozakonkursowym, a zatem poprawi to efektywnoœæ podejmowanych
dzia³añ na rzecz rozwoju gmin w kontekœcie regionalnym.
Mo¿liwoœæ skorzystania z tego instrumentu jest
ogromn¹ szans¹ warunkuj¹ca zrównowa¿ony rozwój posz-

czególnych gmin, jak i ca³ego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa w obszarze wyznaczonym przez Strategiê
Rozwoju Województwa Ma³opolskiego - Ma³opolska 2030.
/UG Siepraw/

Powstanie plan mobilnoœci SUMP

G

mina Siepraw zamierza wraz z pozosta³ymi gminami
Powiatu Myœlenickiego opracowaæ Plan Zrównowa¿onej Mobilnoœci Miejskiej (z ang. Sustainable Urban
Mobility Plan - SUMP). Jest on strategi¹ d³ugoterminow¹,
nastawian¹ na zapewnienie dobrego dostêpu do celów
podró¿y i us³ug, zawieraj¹c¹ równie¿ plan wdro¿enia.

Zapewnia zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich
œrodków transportu. Celem Planu jest zapewnienie
wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które
umo¿liwiaj¹ dostêp do celów podró¿y i us³ug, poprawa stanu
bezpieczeñstwa, przyczynianie siê do redukcji zanieczyszczenia powietrza i ha³asu, redukcji emisji gazów cieplarnia-
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nych oraz konsumpcji energii, poprawa wydajnoœci i
efektywnoœci kosztowej transportu osób i towarów,
pozytywny wp³yw na atrakcyjnoœæ i jakoœæ œrodowiska
miejskiego z korzyœci¹ dla mieszkañców, gospodarki oraz
spo³ecznoœci jako ca³oœci. Dokument ma byæ drogowskazem, wskazuj¹cym w³aœciw¹ drogê realizacji polityki
mobilnoœci.
Opracowanie dokumentu dla obszaru funkcjonalnego wymaga sformalizowanej wspó³pracy samorz¹dów,
dlatego zostanie podpisane porozumienie miêdzygminne.
Plan zostanie opracowany na podstawie obowi¹zuj¹cych polityk, dokumentów oraz wytycznych wszystkich
szczebli - europejskich, krajowych, regionalnych, lokalnych
i miejskich. Bêdzie zgodny z zasadami zrównowa¿onego
rozwoju, ze szczególnym uwzglêdnieniem podejœcia
partycypacyjnego.

Gminy, które podpisz¹ porozumienie w sprawie
przygotowania SUMP, bêd¹ stara³y siê o pozyskanie
zewnêtrznych œrodków na to opracowanie. Centrum
Unijnych Projektów Transportowych, Instytucja Poœrednicz¹ca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2014-2020
og³osi³o nabór w trybie konkursowym wniosków o
dofinansowanie w ramach: Oœ Priorytetowa VI - Rozwój
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
Dzia³anie 6.1 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego
w miastach, w ramach którego mo¿na pozyskaæ œrodki na
SUMP.
/Micha³ Baran/

Spo³ecznoœæ gminna - stan na 31 grudnia 2021 r.
Demografia Polski na podstawie danych z Narodowego
Spisu Powszechnego na dzieñ 31.03.2021 r.
Najwa¿niejsze gminne dane demograficzne co roku
staramy siê skonfrontowaæ z wnioskami wynikaj¹cymi z
analizy danych ogólnopolskich. Obecn¹ informacjê mo¿emy
te¿ odnieœæ do publikowanych wstêpnych wyników
ostatniego spisu ludnoœci, który zosta³ przeprowadzony w
Polsce na dzieñ 31.03.2021 r. i który daje nam perspektywê
10 lat, a zmiany demograficzne jakie nast¹pi³y w tym okresie
sprowadzaj¹ siê do 2 trendów - malej¹cej liczby mieszkañców i starzej¹cego siê spo³eczeñstwa. Wstêpne porównanie
danych uzyskanych w dwu kolejnych spisach powszechnych pokazuje nastêpuj¹ce fakty:
1. W ci¹gu dekady ludnoœæ Polski zmniejszy³a siê o ok 332
tys. osób, tj. o 0,9 %. Liczba kobiet zmniejszy³a siê o 187,8
tys., liczba mê¿czyzn o 144, 4 tyœ .
2. W okresie miêdzy spisowym nie uleg³y zmianie proporcje
ludnoœci wg p³ci. W 2011 roku kobiety stanowi³y 51,6 %,
mê¿czyŸni 48,4% i analogicznie w 2021 r. kobiety
stanowi¹ 51,5 %, mê¿czyŸni 48,5 % ogó³u mieszkañców
kraju.
3. W okresie 2011 - 2021 mia³y miejsce du¿e zmiany w
strukturze ludnoœci Polski wg ekonomicznych grup
wiekowych. W tym okresie zmniejszy³ siê odsetek
ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym z 18,7 % w roku
2011 do 18,2 % w roku 2021. Odsetek ludnoœci w wieku
produkcyjnym zmniejszy³ siê z 64,4 % do 60 % w ci¹gu 10
lat. WyraŸnie te¿ w ci¹gu ostatniej dekady zwiêkszy³ siê
udzia³ ludnoœci w wieku poprodukcyjnym, bo o prawie 5
punktów procentowych z 16, 9 % do 21,8 %. Oznacza to
ni mniej ni wiêcej, ¿e w ci¹gu 10 lat przyby³o ponad 1,8
miliona osób w grupie wiekowej 60/65 lat i wiêcej; tym
samym oznacza to, ¿e co pi¹ty mieszkaniec Polski ma ju¿
ponad 60 lat.
4. Œrednia wieku mieszkañca Polski 31 marca 2021 r.
wynosi³a 42,4 lata.
G³ówny Urz¹d Statystyczny - demografia w Polsce na
31.12. 2021 r.
G³ówny Urz¹d Statystyczny poda³ oficjalne dane
demograficzne za rok 2021, wed³ug nich na koniec ubieg³ego
roku Polska liczy³a 38 081 tys. ludnoœci, czyli o 184 tys. osób
mniej ni¿ przed rokiem (38 265 tys.). Oznacza to równie¿, ¿e
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liczba ludnoœci spad³a w naszym kraju do poziomu
najni¿szego od czasów II wojny œwiatowej.
Liczba zgonów przekroczy³a w ub. roku pó³ miliona
osób, odnotowano œmieræ a¿ 519 000 osób. Jeœli odniesiemy
te dane do roku 2020, w których liczba zgonów wynios³a 477
400, to w ubieg³ym roku by³o ich o 41,6 tys. wiêcej. Przez
ca³y ubieg³y rok media „tr¹bi³y” o tzw. nadmiarowych
zgonach. O co chodzi? Otó¿ oficjalne dane wskazuj¹, ¿e w
2021r. z powodu zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 w
ca³ym kraju zmar³o 68 506 osób, szacuje siê jednak, ¿e
koronawirus odpowiada za ok. 150 tys. œmierci z powodu
niewydolnoœci oddechowej lub zapalenia p³uc u osób, u
których nie diagnozowano wczeœniej zaka¿enia. Pewnie tak
by³o. Ale z drugiej strony nie wiemy ile nadmiarowych
œmierci spowodowa³ fakt braku bie¿¹cej dostêpnoœci lub
opóŸnionej dostêpnoœci do leczenia specjalistycznego
ró¿nych innych chorób.
Kolejne dane dotycz¹ liczby urodzeñ. W ubieg³ym roku
w Polsce urodzi³o siê 331 tys. dzieci, o ponad 25,3 tys. mniej
ni¿ w roku 2020.
W dalszym ci¹gu, a jest tak od 2013 r., przyrost naturalny
w Polsce jest ujemny. W 2021 r. liczba urodzeñ by³a ni¿sza a¿
o 188 tys. od liczby zgonów, przy tych procesach daleka
droga do mówienia o prostej zastêpowalnoœci pokoleñ. W ub.
roku stopa ubytku naturalnego nadal siê pog³êbi³a, na ka¿de
10 tys. ludnoœci uby³o a¿ 48 osób.
Spo³ecznoœæ gminy Siepraw - stan na 31.12.2021 r.
Spo³ecznoœæ naszej Gminy 31.12.2021 r. liczy³a
9093 osoby, w porównaniu do 2020 r. liczebnoœæ
mieszkañców zwiêkszy³a siê o 92 osoby, przy czym wzrost
zaledwie o 1 osobê (!) to wynik dodatniego przyrostu
naturalnego, a wzrost o kolejne 91 osób jest efektem
dodatniego salda migracji.
Dane dotycz¹ce przyrostu liczby mieszkañców Gminy w
ci¹gu ostatnich 5 lat zestawiono w tabeli.

Z powy¿szych danych wynika wprost, ¿e w Gminie maleje z
roku na rok przyrost naturalny, a na koniec ub. roku jest on
symboliczny.

Najlepiej procesy naturalnej wymiany pokoleñ ilustruj¹ dane
dot. liczby urodzeñ i zgonów odnotowane we wszystkich
miejscowoœciach Gminy.

Jak kszta³tuje siê proces prostej wymiany pokoleñ w
poszczególnych miejscowoœciach gminy zobrazuje nam
zestawienie danych dotycz¹cych wielkoœci przyrostu
naturalnego (ró¿nica miêdzy liczb¹ urodzeñ a zgonów) w

ci¹gu ostatnich piêciu lat. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e po raz
pierwszy odnotowano ujemny przyrost naturalny w
£yczance - 9, i jeszcze wy¿szy w Sieprawiu - 12.

Ostatnim czynnikiem wzrostu liczby mieszkañców Gminy
s¹ ruchy migracyjne, a w³aœciwie saldo migracji, czyli
ró¿nica miêdzy liczb¹ osób, które na sta³e zamieszka³y w
naszych miejscowoœciach i potwierdzi³y ten fakt poprzez
zameldowanie, a liczb¹ osób, które w sposób trwa³y opuœci³y

dotychczasowe zamieszkanie. W ci¹gu ostatnich 5 lat w skali
gminy saldo migracji by³o dodatnie, co na pewno œwiadczy o
atrakcyjnoœci naszych terenów dla osiedlaj¹cych siê tu
nowych mieszkañców. Warto spojrzeæ na dane:
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Kolejny raz przedstawiamy równie¿ dane dotycz¹ce
piramidy wiekowej mieszkañców Gminy, wed³ug wzorów
wyznaczonych przez statystyków, stosuj¹c podzia³ na
ekonomiczne grupy wiekowe: przedprodukcyjn¹, do której
zaliczamy dzieci i m³odzie¿ do 17 lat; produkcyjn¹

obejmuj¹c¹ osoby od 18 lat do wieku emerytalnego 60/65
(dla kobiet do 60 lat, dla mê¿czyzn do 65 lat) i grupê
poprodukcyjn¹, czyli osoby w wieku wy¿szym od
emerytalnego.

Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e:
1. W naszej Gminie od paru lat, tak jak i w ca³ej Polsce, rodzi
siê wiêcej ch³opców ni¿ dziewczynek i przewaga mê¿czyzn
utrzymuje siê w przedziale wiekowym przed- i
produkcyjnym. Odwrotne relacje od kilkunastu lat
obserwujemy w najstarszej grupie wiekowej, w której
wystêpuje prawie dwukrotna przewaga kobiet.
2. Tak samo jak w skali ca³ego kraju w Gminie ¿yje wiêcej
kobiet ni¿ mê¿czyzn. Kobiety stanowi¹ 50,2% mieszkañców, mê¿czyŸni 49,8% ogó³u, przewagê kobiet odnotowujemy w gminnej populacji od kilku lat. Jedna miejscowoœæ
stanowi wyj¹tek, to Zakliczyn, w którym pi¹ty rok z rzêdu
odnotowujemy liczebn¹ przewagê mê¿czyzn
3. WskaŸnik staroœci okreœlany udzia³em grupy poprodukcyjnej w ogólnej liczbie mieszkañców w naszej Gminie
wynosi³ na koniec 2021 r. 16,02 %, i choæ jest ni¿szy ni¿ w
skali ca³ego kraju to w naszej spo³ecznoœci równie¿ roœnie,

gdy¿ wyliczony na koniec 2020 r. wynosi³ 15,96 %, co
wskazuje, ¿e nasza gminna populacja równie¿ z roku na rok
coraz szybciej siê starzeje.
4. Œrednia wieku dla statystycznego mieszkañca gminy
wynosi tylko 37,6 lat podczas gdy wiek statystycznego
Polaka wynosi 42,4 lat. Œrednia wieku kobiet w naszej
populacji to 39 lat, zaœ mê¿czyzn 36,3 lat.
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Po raz kolejny przedstawiamy te¿ dane dotycz¹ce
cz³onków naszej spo³ecznoœci w wieku powy¿ej 80 lat, oraz
grupy osób, które ukoñczy³y 90 lat i wiêcej. Z tej grupy
nestorów w 2021 r. zmar³o 39 osób, a 58 zmar³ych, to osoby
w wieku ni¿szym ni¿ 80 lat.
Dane dotycz¹ce nestorów naszej spo³ecznoœci na
koniec 2021 r. w zestawieniu obejmuj¹cym 5
wczeœniejszych lat przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co.

Z 273 nestorów na koniec ubieg³ego roku 42 osoby
ukoñczy³y 90 i wiêcej lat; to 7 mê¿czyzn i 35 kobiet. Wed³ug
roku urodzenia s¹ to:
Z 1925 r. - 3 (2 kobiety - Siepraw, 1 kobieta - Czechówka )
Z 1926 r. - 2 (1 kobieta - Siepraw, 1 mê¿czyzna - Zakliczyn )
Z 1927 r. - 3 (3 kobiety - Siepraw )
Z 1928 r. - 7 (3 kobiety - Siepraw, 1 kobieta - Czechówka, 2
kobiety i 1 mê¿czyzna - Zakliczyn)
Z 1929 r. - 6 (2 kobiety - Siepraw, 2 kobiety i 1 mê¿czyzna Czechówka, 1 kobieta -£yczanka)
Z 1930 r. - 8 (3 kobiety i 2 mê¿czyzn - Siepraw, 2 kobiety Zakliczyn, 1 kobieta i 1 mê¿czyzna - £yczanka)
Z 1931 r. - 13 (9 kobiet - Siepraw, 1 kobieta i 1 mê¿czyzna Czechówka, 1 kobieta - £yczanka, 1 kobieta - Zakliczyn)

Ciekawym sposobem prezentacji struktury danej
populacji wed³ug wieku i p³ci jest sporz¹dzenie wykresu
nazywanego piramid¹, a nazwa ta sugeruje, ¿e diagram
powinien przybieraæ kszta³t trójk¹ta o boku najszerszym u
podstawy i najwê¿szym u samej góry, przy za³o¿eniu, ¿e przy
wzrostowej demografii najwiêcej powinno byæ najm³odszych. Prezentujemy diagram piramidy dla populacji
gminnej na koniec 2021 r.

W Sieprawiu mieszka 23 nestorów, w tym 20 kobiet i
3 mê¿czyzn, w Czechówce 6, w tym 1 mê¿czyzna; w
£yczance 3 kobiety i 1 mê¿czyzna, w Zakliczynie 6 osób: 4
kobiety i 2 mê¿czyzn.
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Gminna struktura nie przypomina piramidy (by³aby
tak¹, gdyby za jej podstawê przyj¹æ przedzia³ wiekowy 36 40 lat), ale charakteryzuje siê wybrzuszeniami i
wklêœniêciami, które powtarzaj¹ siê mniej wiêcej co oko³o
25 lat. Jest to czas potrzebny by nastêpne pokolenie wesz³o w
wiek doros³y i mia³o decyduj¹cy wp³yw na liczbê urodzeñ.
Taka pokoleniowa powtarzalnoœæ nazywana jest
echem demograficznym. W piramidzie gminnej jako wy¿
demograficzny mo¿emy uznaæ obecnych mieszkañców w
wieku 35- 39 lat, a wiec urodzonych 816 osób w latach 1982 1986, z echem demograficznym tego pokolenia czyli 618
urodzonymi w latach 2007 - 2011, obecnie w przedziale
wieku 10 - 14 lat. To echo demograficzne by³o s³abe - nie
spowodowa³o podobnej fali urodzeñ. Tak samo kszta³tuj¹

siê relacje gdy zestawimy roczniki obecnych 30- 34 -latków
w liczbie708 osób z echem demograficznym przypadaj¹cym
na 575 urodzeñ w latach 2012 - 2016, czyli dzieci w
przedziale 5 -9 lat. Piramida wieku i p³ci naszej spo³ecznoœci
kszta³tem zaczyna przypominaæ dzwon, jesteœmy populacj¹
cechuj¹ca siê tym, ¿e kolejne roczniki zbli¿aj¹ siê liczebnie
do poprzednich, w przeciwieñstwie do populacji
progresywnej (kszta³t trójk¹ta), któr¹ charakteryzuje rosn¹ca
w ka¿dym kolejnym roku liczba urodzeñ.
Jak co roku zamykamy informacjê o stanie
spo³ecznoœci gminnej na koniec 2021 r. danymi dotycz¹cymi
zawartych ma³¿eñstw i liczby rozwodów, a oto zestawienie.

/Wanda Matoga/

Dzia³alnoœæ Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021

W

¿yciu ka¿dego bibliotekarza pocz¹tek nowego roku
kojarzy siê tylko z jednym - statystyki! A gdy ju¿ siê
uda wynurzyæ z oceanu cyferek, które musimy przedstawiæ
ró¿nym instytucjom, z radoœci¹ mo¿emy podzieliæ siê z
Wami podsumowaniem ubieg³ego roku - ale czemu¿ by nie
skorzystaæ z owych twardych danych pieczo³owicie
obliczonych? Zatem w wielkim skrócie:
Chocia¿ miniony rok znowu zdominowany by³
przez covid, nie mo¿emy narzekaæ na naszych Czytelników.
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Po pierwsze - wzros³a ich liczba w stosunku do lat
poprzednich o oko³o 10%. Po drugie - nie zawiedli te¿, jeœli
chodzi o iloœæ wypo¿yczonych ksi¹¿ek - by³o to prawie 19
tysiêcy.
Znaczny wp³yw na ten mi³y wynik mia³y dzieci zw³aszcza te najm³odsze, bior¹ce udzia³ w akcji Ma³a
ksi¹¿ka - wielki cz³owiek - by³o ich a¿ 180!
Dzieci bra³y tak¿e udzia³ w wakacyjnej zabawie
Paszport Czytelniczy oraz w kilku konkursach. A skoro tak

licznie odwiedzaj¹ nas czytelnicy, to nie mogliœmy ich
zawieœæ, dlatego staraliœmy siê zakupiæ jak najwiêcej
interesuj¹cych nowoœci o ró¿norodnej tematyce i dla ka¿dej
grupy wiekowej. Kupiliœmy 913 ksi¹¿ek (449 tytu³ów z
literatury piêknej, 140 z literatury faktu oraz 323 dla dzieci i
m³odzie¿y), 92 egzemplarze otrzymaliœmy w darze.
Poszerzy³a siê kolekcja audiobooków, co miesi¹c
rozdajemy wszystkie kody do platformy Legimi, gdzie
znajduj¹ siê tysi¹ce e-booków. W planach mamy tak¿e zakup
dostêpu do Empik Go. I oczywiœcie du¿o nowoœci
ksi¹¿kowych!
Ostatnie lata nie s¹ dla nas zbyt ³askawe. ¯ycie w
stresie i ci¹g³ym niepokoju mo¿e Ÿle odbiæ siê na naszym

zdrowiu - i psychicznym i fizycznym. Pamiêtajcie o
terapeutycznej mocy ksi¹¿ek! Znajdziecie u nas poradniki
psychologiczne dla dzieci i doros³ych, które pomog¹ oswoiæ
siê z trudn¹ sytuacj¹. A dla tych, którzy chc¹ po prostu
oderwaæ myœli od z³ych wiadomoœci, mamy wiele dobrych
ksi¹¿ek, dziêki którym mo¿na uciec na chwilê w œwiat
wyobraŸni.
I na koniec tradycyjnie zapraszamy na nasz¹ stronê
internetow¹ www. biblioteka.siepraw.pl oraz na profil na
Facebooku i Instagramie.
/Hanna Pietrzak-Trzciñska/

Wa¿ne informacje z sieprawskich przychodni
Centrum Medyczne - wa¿ne bie¿¹ce informacje

C

o jakiœ czas dzielimy siê z Pañstwem aktualnoœciami
dotycz¹cymi problematyki zdrowotnej. Okolicznoœci
powstawania tego artyku³u mamy szczególne, poniewa¿
niestety ze zmagañ z „zimow¹” fal¹ zachorowañ p³ynnie
przeszliœmy do kolejnego sprawdzianu - stanêliœmy w
obliczu wojny u naszych s¹siadów w Ukrainie.
Tematyka covidowa.
Tematyka „covidowa” jest Pañstwu z pewnoœci¹
bardzo dobrze znana. Musimy mieæ œwiadomoœæ ¿e,
koronawirus zostanie z nami najprawdopodobniej na
zawsze, pamiêtajmy - wbrew obiegowym opiniom TO NIE
JEST „ZWYK£A GRYPA”, lekcewa¿enie tej choroby
prowadzi do tragicznych skutków. Wszystkim, którzy
dopiero teraz podjêli decyzjê o zaszczepieniu siebie,
swojego dziecka lub rodzica przypominamy, ¿e Centrum
Medyczne Siepraw nadal prowadzi szczepienia dzieci i
doros³ych
Pomoc dla uciekaj¹cych przed wojn¹ obywateli Ukrainy.
Obecnie z uwagi na dzia³ania wojenne pomagamy
setkom tysiêcy uchodŸców z Ukrainy. To ludzie przewa¿nie
„wyrwani” nagle ze swojego œwiata, uciekaj¹cy czêsto z tym
co w poœpiechu uda³o im siê ze sob¹ zabraæ.
Wiemy, ¿e na terenie Gminy Siepraw Mieszkañcy ju¿
pomagaj¹ i goszcz¹ u siebie uchodŸców, wiêc przytoczê
garœæ praktycznych dla nich informacji:
- Centrum Medyczne Siepraw ju¿ udziela porad lekarskich
osobom które musia³y uciekaæ przed wojn¹, zarówno
osobom doros³ym, jak i dzieciom, Pacjenci rejestrowani s¹
wed³ug zasad, które stosujemy wobec Pacjentów naszej
przychodni i przyjmowani w miarê naszych mo¿liwoœci
kadrowych i czasowych
- porady udzielane s¹ nieodp³atnie
- do przychodni Pacjent z Ukrainy powinien zg³osiæ siê ze
swoim opiekunem (przynajmniej na pierwsz¹ wizytê), to
pomo¿e ograniczyæ stres i niepewnoœæ w trakcie pierwszej

wizyty w przychodni
- Pacjent z Ukrainy, powinien mieæ ze sob¹ dowód
to¿samoœci (najczêœciej jest to paszport) i potwierdzenie
przekroczenia granicy z Polsk¹ po 24 lutego (tzw. „stempel”
z granicy)
- z naszego krótkiego doœwiadczenia wiemy ju¿, ¿e jest
mo¿liwoœæ skutecznej opieki w poradni specjalistycznej,
jeœli Pacjent z Ukrainy tego wymaga
- mamy wytyczne odnoœnie szczepieñ podstawowych dzieci
i osób doros³ych - bêd¹ one realizowane nieodp³atnie, tak jak
w przypadku programu szczepieñ obowi¹zkowych
realizowanych w Polsce, jest oczywiœcie mo¿liwoœæ
realizacji szczepieñ dodatkowych, dysponujemy ankietami
przed szczepieniem w jêzyku ukraiñskim
- szczepienia COVID - Pacjenci z Ukrainy mog¹ w Centrum
Medycznym Siepraw kontynuowaæ lub rozpocz¹æ
szczepienie, dotyczy to doros³ych i dzieci, mamy mo¿liwoœæ
wystawiania skierowañ na szczepienie i mamy szczepionki,
dysponujemy ankietami przed szczepieniem Covid w jêzyku
ukraiñskim.
Warto pamiêtaæ o badaniach profilaktycznych.
Ostatni akapit przeznaczamy na profilaktykê.
Przypominamy, ¿e Centrum Medyczne Siepraw nadal
prowadzi darmowe badania profilaktyczne w ramach
programu Profilaktyka 40+. Zachêcamy do rejestracji
udzia³u w programie poprzez Indywidualne Konto Pacjenta
lub kontakt z nasz¹ przychodni¹ i do wykonania
kompleksowej oceny swojego stanu zdrowia.
Dziêkujemy wszystkim mieszkañcom anga¿uj¹cym
siê w pomoc pokrzywdzonym przez wojnê ludziom, tak¿e
przez u³atwienie ich kontaktu z lekarzem.
¯yczymy wszystkim du¿o zdrowia
Personel Centrum Medycznego Siepraw
Tel.12 2746 122

Zespó³ sieprawskiego Oœrodka - aktualne informacje
Czy mo¿emy nadal siê szczepiæ przeciwko COVID? Czy
osoby z Ukrainy uciekaj¹ce przed wojn¹ mog¹ otrzymaæ
œwiadczenia medyczne bez op³at?
Szczepienia przeciw COVID
Odnotowaliœmy du¿e zainteresowanie przyjêciem dawki
przypominaj¹cej szczepionki wœród naszych Pacjentów.

Zaszczepiliœmy równie¿ m³odszych mieszkañców naszej
Gminy (5+). Te dane s¹ buduj¹ce, bo pozwalaj¹ mieæ
nadziejê, ¿e pandemia COVID-19 mo¿e zostaæ wygaszona osoby zaszczepione albo w ogólnie nie choruj¹ na COVID,
albo przechodz¹ t¹ chorobê ³agodnie, a ryzyko zgonu jest u
nich radykalnie ni¿sze ni¿ w przypadku osób niezaszczepionych. Dla osób, które nadal maj¹ przed sob¹ szczepienie
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(pierwsz¹, drug¹ albo kolejn¹ dawk¹) przedstawiamy
aktualne informacje dotycz¹ce zasad szczepieñ.
a. pierwsza/druga dawka
W chwili obecnej mo¿emy szczepiæ dzieci od 5. roku
¿ycia szczepionk¹ Pfizer w odpowiednim stê¿eniu. Dla osób
od 12. roku ¿ycia dostêpna jest szczepionka Pfizer w
odpowiednim stê¿eniu oraz JJ.
b. dawka przypominaj¹ca (tzw. trzecia dawka)
Dawkê przypominaj¹c¹ mog¹ przyj¹æ wszystkie osoby
powy¿ej 12. roku ¿ycia, o ile up³ynê³o 5 miesiêcy po
przyjêciu dwóch dawek szczepionki dwudawkowej (Pfizer,
Moderna). W przypadku osób powy¿ej 18. roku ¿ycia, które
przyjê³y szczepionkê jednodawkow¹ (JJ) mo¿liwe jest
przyjêcie dawki przypominaj¹cej po up³ywie zaledwie
dwóch miesiêcy.
c. Ile wa¿ny jest certyfikat szczepienia?
Certyfikaty szczepienia wa¿ne s¹ 270 dni (od 1 lutego
2022r.). Data wa¿noœci jest liczona od ostatniego
szczepienia, zatem osobom, które przyjm¹ dawkê
przypominaj¹c¹ zostanie wyd³u¿ona wa¿noœæ Unijnego
Certyfikatu COVID.
d. A co dalej?
Obecnie nie dysponujemy informacjami obejmuj¹cymi
zalecenia przyjêcia kolejnej dawki szczepionki. Zwracamy
natomiast uwagê, ¿e w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Pfizer/BionTech zwróci³y siê do amerykañskiej Agencji ds.
¯ywnoœci i Leków (FDA) [odpowiednik Eurpejskiej Agencji
Leków (EMA) - przyp. autor] o dopuszczenie do u¿ytku ich
szczepionki na COVID-19, przeznaczonej na najm³odszych
dzieci, w wieku od 6 miesiêcy do 4 lat. W Europie badania
kliniczne w tym zakresie jeszcze trwaj¹, natomiast mo¿emy
spodziewaæ siê, ¿e w najbli¿szym czasie równie¿ EMA
dopuœci szczepionkê przeciw COVID do u¿ytku dla
najm³odszych.
Œwiadczenia medyczne dla obywateli Ukrainy
a. uprawnienia
Pomoc dla obywateli Ukrainy zosta³a zagwarantowana
w przepisach prawa i obejmuje realizacjê œwiadczeñ
medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby
medyczne obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w
zwi¹zku z wojn¹, na analogicznych zasadach i w takim
samym zakresie, jakie przys³uguj¹ ubezpieczonym w
Polsce. Zatem mog¹ oni uzyskaæ bez dodatkowych op³at
œwiadczenia medyczne czy leki/wyroby medyczne w
podmiotach, które realizuj¹ umowy z NFZ.
W ramach opieki zdrowotnej obywatelom Ukrainy
przys³uguj¹ równie¿ œwiadczenia w zakresie zapobiegania i
leczenia chorób zakaŸnych, czyli szczepienia przeciwko
COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i
PCR) oraz leczenie zwi¹zane z COVID-19.
Osobom uciekaj¹cym z Ukrainy nie przys³uguje prawo

do leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.
Istotnym jest, ¿e od dnia przyjazdu do Polski
obywatelom Ukrainy - dzieciom do 19. roku ¿ycia przys³uguj¹ szczepienia ochronne w ramach kalendarza
szczepieñ ochronnych (Program Szczepieñ Ochronnych PSO na 2022 r.). Osoby pozostaj¹ce w Polsce ponad okres 3ch miesiêcy od dnia przekroczenia granicy, maj¹
obowi¹zek wykonania szczepieñ ochronnych lub posiadania
potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z obowi¹zuj¹cym PSO
na 2022r. W sytuacji braku dokumentacji medycznej
szczepieñ dziecko ma byæ traktowane jako nieszczepione i
zaleca siê wykonanie okreœlonych szczepieñ. Brak zaleceñ w
zakresie rutynowego wykonywania badañ serologicznych w
celu ustalenia statusu uodpornienia dzieci.
b. weryfikacja to¿samoœci i uprawnieñ
Placówki realizuj¹ce œwiadczenia lub wydaj¹ce
leki/wyroby medyczne na rzecz obywateli Ukrainy dokonuj¹
weryfikacji ich uprawnieñ do œwiadczeñ na podstawie
ka¿dego dokumentu, który potwierdza to¿samoœæ m.in.:
paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Stra¿y
Granicznej RP, aktu urodzenia, specjalnego numeru PESEL
nadawanego obywatelom Ukrainy, e-dokumentu (osoby
pe³noletnie, które zarejestruj¹ siê w gminie i zostanie nadany
im numer PESEL oraz za³o¿¹ profil zaufany, mog¹
aktywowaæ e-dokument poœwiadczaj¹cy status osoby
uprawnionej), wydruku potwierdzenia utworzenia profilu
zaufanego osoby uprawnionej, który zawiera: imiê i
nazwisko, numer PESEL.
c. recepty
Recepty refundowane wystawiane s¹ na zasadach
obowi¹zuj¹cych dla obywateli UE. Wa¿nym jest, ¿e ww.
recepty dla dzieci, które nie posiadaj¹ dokumentu
to¿samoœci, mog¹ byæ wystawione je¿eli mo¿liwe jest
wskazanie opiekuna, którego to¿samoœæ mo¿na zweryfikowaæ, a co za tym idzie, mo¿na potwierdziæ jego prawo do
œwiadczeñ i refundacji.
W przypadku, gdy obywatel Ukrainy nie ma nadanego
specjalnego numeru PESEL powinien otrzymaæ wydruk
informacyjny („receptê papierow¹”) z kodem kreskowym,
który pozwoli na odczytanie jego treœci w aptece.
Realizacja recept dla obywateli ukraiñskich odbywa siê
analogicznie jak w przypadku obywateli UE z prawem do
œwiadczeñ, z tym, ¿e nie maj¹ oni obowi¹zku posiadania
karty EKUZ lub poœwiadczenia NFZ.
W Oœrodku realizujemy ju¿ œwiadczenia na rzecz
obywateli Ukrainy uciekaj¹cych przed wojn¹.
W imieniu Zespo³u - Karolina Bobrowska
Zespó³ Oœrodka Zdrowia w Sieprawiu - tel. 12 274 60 30

Z prawem na ty
S³owo wstêpu
Z uwagi na obecn¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z wojn¹ w
Ukrainie oraz nap³ywem mieszkañców Ukrainy do Polski, w
tym równie¿ do naszej Gminy, niniejszy artyku³ poœwiêcê w
ca³oœci na przedstawienie wa¿nych aspektów zwi¹zanych z
pomoc¹ osobom uciekaj¹cym z Ukrainy. Zarówno Unia
Europejska jak i Polska przygotowa³y przepisy prawa
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obowi¹zuj¹ce w tej kryzysowej sytuacji. Omówiê je ogólnie,
w formule pytañ i odpowiedzi, z którymi spotykam siê w
mojej praktyce zawodowej w obecnej sytuacji.
Nowoœci w prawie - wydarzenia w Ukrainie - legalny
pobyt, legalna praca, œwiadczenia i ulgi
A. Czy osoby uciekaj¹ce z Ukrainy pozostaj¹ legalnie
w Polsce, czy mog¹ uzyskaæ numer PESEL?

[legalny pobyt] Ustawa polska legalizuje pobyt
obywateli ukraiñskich w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.
przez 18 miesiêcy. Zalicza siê do nich tak¿e pobyt dzieci
urodzonych w Polsce oraz obywateli ukraiñskich
posiadaj¹cych Kartê Polaka. Dlatego te¿ w tym czasie nie
jest konieczne dodatkowe uzyskiwanie np. statusu uchodŸcy
albo legalizacji pobytu w inny sposób. Przepisy europejskie
natomiast legalizuj¹ pobyt osób uciekaj¹cych z Ukrainy na
terytorium ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego UE,
niezale¿nie od miejsca przekroczenia granicy UE - dotyczy
to równie¿ Polski.
[potwierdzenie wjazdu do Polski] W przypadku gdy
wjazd obywatela Ukrainy do Polski nie zosta³
zarejestrowany podczas kontroli granicznej, mo¿liwe jest
z³o¿enie wniosku w Stra¿y Granicznej o rejestracjê w
terminie nie póŸniej ni¿ 60 dni od dnia wjazdu do Polski.
[PESEL] Obywatelom Ukrainy mo¿e zostaæ nadany
numer PESEL, na ich wniosek z³o¿ony w dowolnym
Urzêdzie Gminy. W imieniu dzieci o nadanie numeru PESEL
mog¹ wyst¹piæ: jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun
tymczasowy lub osoba sprawuj¹ca faktyczn¹ pieczê nad
dzieckiem. Podczas sk³adania wniosku o nadanie numeru
PESEL zostan¹ odebrane odciski palców, za wyj¹tkiem
dzieci do lat 12 oraz osób, od których nie mo¿na pobraæ
odcisków palców. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ fotografiê
osoby, której wniosek dotyczy.
[co dalej? zezwolenie na pobyt czasowy] Mo¿liwe jest
z³o¿enie wniosku przez obywatela Ukrainy celem uzyskania
zezwolenia na pobyt czasowy. Mo¿e byæ ono udzielone
jednorazowo na okres 3 lat, licz¹c od dnia wydania decyzji.
Wniosek taki mo¿na z³o¿yæ nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 9
miesiêcy od dnia wjazdu do Polski, a nie póŸniej ni¿ w
okresie 18 miesiêcy od dnia 24 lutego 2022r.
B. Czy osoby z Ukrainy mog¹ legalnie pracowaæ?
Tak, obywatel Ukrainy mo¿e wykonywaæ pracê w
okresie kiedy jego pobyt w Polsce jest legalny. Pracodawca,
który zleci³ wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy
powinien w terminie 14 dni od dnia podjêcia pracy przez
obywatela Ukrainy powiadomiæ o tym powiatowy urz¹d
pracy w³aœciwy ze wzglêdu na swoj¹ siedzibê lub miejsce
zamieszkania podmiotu. Powiadomienia nale¿y dokonaæ za
poœrednictwem platformy praca.gov.pl.
Wa¿nym jest równie¿ to, ¿e w przypadku uzyskania
zezwolenia na pobyt czasowy przez obywatela Ukrainy,
mo¿e on wykonywaæ pracê bez koniecznoœci posiadania
zezwolenia na pracê.
C. Czy osoby z Ukrainy mog¹ uzyskaæ status
bezrobotnego?
Obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa w Polsce
mo¿e zarejestrowaæ siê oraz zostaæ uznany jako osoba
bezrobotna albo poszukuj¹ca pracy, na zasadach praktycznie
takich samych jak obywatele polscy.
D. Czy osoby z Ukrainy mog¹ otworzyæ firmê?
Tak, obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uznaje siê za legalny, mog¹
podejmowaæ i wykonywaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w
Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, z
tym ¿e powinni oni uzyskaæ numer PESEL.
Wa¿ne! Mo¿liwe jest prowadzenie przez obywateli
ukraiñskich zarówno jednoosobowych dzia³alnoœci
gospodarczych, jak i tworzenie spó³ek - cywilnych, czy
prawa handlowego.

W przypadku gdy pobyt przedsiêbiorcy - obywatela
Ukrainy w Polsce przestanie byæ legalny, taki przedsiêbiorca
prowadz¹cy jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
podlega wykreœleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzia³alnoœci Gospodarczej. Powy¿sze nie dotyczy posiadania udzia³ów w spó³kach.
E. Czy osoby z Ukrainy mog¹ uzyskiwaæ jakiekolwiek
œwiadczenia?
Tak, obywatele Ukrainy, których pobyt w Polsce uznaje
siê za legalny maj¹ prawo do:
a. œwiadczeñ rodzinnych,
b. œwiadczenia wychowawczego (tzw. 500+),
c. œwiadczenia dobry start,
d. rodzinnego kapita³u opiekuñczego,
e. dofinansowania obni¿enia op³aty rodzica za pobyt
dziecka w ¿³obku, klubie dzieciêcym lub u dziennego
opiekuna,
f. postaci jednorazowego œwiadczenia pieniê¿nego w
wysokoœci 300 z³ na osobê, przeznaczonego na utrzymanie,
w szczególnoœci na pokrycie wydatków na ¿ywnoœæ, odzie¿,
obuwie, œrodki higieny osobistej oraz op³aty mieszkaniowe.
Œwiadczenia przyznaje siê na wniosek. Elementem
wniosku jest m. in. podanie numeru PESEL.
Mo¿liwe jest równie¿ przyznanie pomocy spo³ecznej w
formie œwiadczeñ pieniê¿nych lub niepieniê¿nych na
zasadach takich jak przyznawane s¹ one obywatelom
polskim.
Obywatele Ukrainy uprawnieni s¹ równie¿ do
œwiadczeñ medycznych bez ponoszenia dodatkowych op³at wiêcej informacji w artykule „Czy mo¿emy nadal siê szczepiæ
przeciwko COVID? Czy osoby z Ukrainy mog¹ otrzymaæ
œwiadczenia medyczne bez op³at?”
F. Chcê pomóc - czy przys³uguje mi jakieœ œwiadczenie
lub ulga z tego tytu³u?
Tak, ka¿demu podmiotowi, w szczególnoœci osobie
fizycznej prowadz¹cej gospodarstwo domowe, który
zapewni zakwaterowanie i wy¿ywienie obywatelom
Ukrainy mo¿e byæ przyznane na jego wniosek, œwiadczenie
pieniê¿ne z tego tytu³u nie d³u¿ej ni¿ za okres 60 dni. Okres
wyp³aty œwiadczenia mo¿e byæ przed³u¿ony w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
Co wiêcej, mo¿liwe jest odliczenie przekazanych
darowizn od podatku (zarówno PIT, jak i CIT). Na bazie
nowych przepisów, w przypadku przekazania darowizny w
okresie od dnia 24 lutego 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. dla
firm na cele zwi¹zane z przeciwdzia³aniem skutkom dzia³añ
wojennych na terytorium Ukrainy mog¹ byæ one uznane za
koszty uzyskania przychodów, je¿eli zosta³y przekazane m.
in. organizacjom pozarz¹dowym, jednostkom samorz¹du
terytorialnego, oraz o ile koszty wytworzenia lub cena
nabycia nie zosta³y zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. Firmy
równie¿ mog¹ uznaæ za koszty uzyskania przychodów,
koszty z tytu³u nieodp³atnego œwiadczenia, którego celem
jest przeciwdzia³anie skutkom dzia³añ wojennych na
terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 24
lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz podmiotów
wskazanych powy¿ej. Zatem obecnie darowizny s¹ mo¿liwe
do odliczenia od podatku niezale¿nie od tego czy zostan¹
przekazane przez osoby fizyczne (na rzecz organizacji
pozarz¹dowych tj. zarówno organizacje po¿ytku publicznego (OPP), jak i niemaj¹ce takiego statusu fundacje i
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stowarzyszenia - na podstawie dotychczasowych przepisów
prawa), czy przez firmy, o ile zosta³y zachowane warunki.
G. Czy mogê zaadoptowaæ dziecko z Ukrainy?
W tym zakresie nie wprowadzono nowych przepisów
prawa, zatem w takim przypadku, o ile to mo¿liwe,
konieczne jest przeprowadzenie standardowej procedury
adopcji, zgodnie z polskimi przepisami prawa. Natomiast
nale¿y pamiêtaæ, ¿e przepisy polskiej ustawy wprowadzi³y
instytucjê opiekuna tymczasowego dla ma³oletnich
obywateli Ukrainy, którzy przebywaj¹ w Polsce bez opieki
osób doros³ych odpowiedzialnych za niego zgodnie z
prawem obowi¹zuj¹cym w Polsce. Opiekun ten reprezentuje
oraz sprawuje pieczê nad takim ma³oletnim i nad jego
maj¹tkiem. Opiekuna tymczasowego ustanawia s¹d
opiekuñczy w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce pobytu

ma³oletniego, kieruj¹c siê dobrem dziecka, wybieraj¹c
przede wszystkim osobê spoœród krewnych dziecka. Dla
kilku ma³oletnich mo¿na ustanowiæ jednego opiekuna
tymczasowego, a dla rodzeñstwa w miarê mo¿liwoœci nale¿y
ustanowiæ tê sam¹ osobê.
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
Przedszkolaki z Sieprawia
Pokaz mody - „Kosmiczne wariacje”
03.03.2022r. w naszym przedszkolu odby³ siê pokaz
mody pt. „Kosmiczne wariacje”, inspirowany kosmosem,
planetami oraz tematyk¹ bajkow¹ i filmow¹. Ca³e
przedszkole pocz¹wszy od nauczycieli, poprzez panie
pomoce oraz pozosta³ych pracowników przedszkola od
ponad miesi¹ca pracowa³o, abyœmy mogli siê spotkaæ i
patrzeæ na radoœæ naszych najm³odszych, którzy z dum¹
prezentowali stroje i kosmiczne pojazdy. Na chwilê
uciekaj¹c od niepewnej i trudnej dla nas wszystkich
rzeczywistoœci przenieœliœmy siê w magiczn¹, kosmiczn¹
podró¿. Dzieci przy muzyce Jeana - Michela Jarre odwa¿nie i
stanowczym krokiem chodzi³y po specjalnie na t¹ okazjê
przygotowanym, czerwonym dywanie. Prezentowa³y siê
nam planety, kosmonauci, królowe S³oñca i Kosmosu,
gwiezdni rycerze, pojazdy kosmiczne, a nawet ufoludki,
ciesz¹c nasze oczy pomys³owoœci¹ i ró¿norodnoœci¹
materia³ów z jakich zosta³y wykonane stroje. Ciekawymi
dodatkami by³y nakrycia g³owy, bi¿uteria czy buty z mopów.
Pokaz ten by³ pokazem niezwyk³ej kreatywnoœci nauczycieli
oraz pañ pomocy, a tak¿e œwietn¹ zabaw¹ dla naszych
podopiecznych.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do tego, aby ten pokaz móg³ siê odbyæ w takiej

scenerii, z takim oœwietleniem, z takimi pysznoœciami i w
takim towarzystwie. Pani Natalii Postrzech i Konradowi
So³tysowi za wypo¿yczenie lamp, które cudownie
rozœwietla³y ca³y pokaz, Pani Annie Szczepanek, która
po¿yczy³a do wystroju tak licznej iloœci materia³u,
stra¿akom: Panu Marcinowi Mitanowi, Panu Zbigniewowi
Sanowskiemu, Panu Zbigniewowi Grocholowi oraz Panu
Józefowi Sudrowi, którzy pomogli w pracach wysokoœciowych podczas wieszania materia³ów i zas³aniania okien
dachowych. Panu Wac³awowi Bujasowi oraz jego dwóm
pracownikom, a tak¿e Panu Grzegorzowi ¯mudzkiemu,
którzy wspó³pracowali ze stra¿akami. Dziêkujemy tak¿e
Panu Paw³owi So³tysowi za realizacjê nagrania ca³ego
widowiska oraz Panu Aleksandrowi Sudrowi, prowadz¹cemu transmisjê on - line, a tak¿e Panom Dariuszowi i
Krzysztofowi Filipowskim, na których pomoc zawsze
mo¿emy liczyæ.
Cieszymy siê, i¿ mo¿emy dzieliæ siê naszymi
pomys³ami z sieprawsk¹ spo³ecznoœci¹ i jesteœmy dumni z
naszych ma³ych podopiecznych, którzy cudownie
zaprezentowali wszystkie kosmiczne pomys³y.
/Iwona Szlachta/

Spotkanie z autork¹ ksi¹¿ek dla dieci - Ew¹ Stadtmüller
16 marca 2022r. w naszym przedszkolu odby³o siê
spotkanie autorskie z Pani¹ Ew¹ Stadtmüller. Pani Ewa jest
autorka ponad 100 ksi¹¿ek. S¹ wœród nich zbiory opowiadañ,
bajki wiersze, zagadki, scenariusze teatralne oraz
opracowania znanych baœni i legend.
Podczas spotkania przedszkolaki zapozna³y siê z
twórczoœci¹ Pani Ewy, która poprowadzi³a pogadankê na
temat: „Jak powstaje ksi¹¿ka?”. Opowiedzia³a o tym, sk¹d
czerpie pomys³y, gdzie szuka inspiracji do napisania kolejnej
ksi¹¿ki oraz o tym, i¿ wcale nie trzeba byæ doros³ym, aby
napisaæ ksi¹¿kê. Dzieci dowiedzia³y siê kto mo¿e byæ
wydawc¹ oraz co robi grafik. Bra³y udzia³ w konkursie
znajomoœci wierszy Jana Brzechwy, w którym zdoby³y
nagrodê w postaci ksi¹¿ki dla przedszkola oraz odpowiada³y
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na zagadki zadawane przez autorkê. Wys³ucha³y bajek o
Jagódce oraz o S³onicy baletnicy, pozna³y kukie³ki, pacynki i
maskotki z „zaczarowanych worków” pisarki. Z pomoc¹
Pani Ewy uk³ada³y równie¿ krótkie wiersze.
Czas z autork¹ piêknych ksi¹¿ek przeniós³ nas do
zaczarowanego œwiata wyobraŸni i fantazji. Celem spotkania
by³o kszta³towanie kultury czytelniczej, rozwijanie
zainteresowañ najm³odszych i szerzenie wœrspód nich
nawyku siêgania po ksi¹¿ki równie¿ autorstwa Pani Ewy
Stadtmüller. Na zakoñczenie wszystkie dzieci otrzyma³y
ksi¹¿eczkê autorstwa wraz ze specjaln¹ dedykacj¹ autorki.
/Iwona Szlachta/

Szkolny kalejdoskop, czyli przegl¹d wydarzeñ
ze Szko³y Podstawowej w Czechówce

O

statnie miesi¹ce zaskakiwa³y nas wieloœci¹ i
ró¿norodnoœci¹ zdarzeñ. Niczym w kalejdoskopie
przeplata³y siê ze sob¹ trudy szkolnego ¿ycia, zdalnego
nauczania, radoœæ z zabaw, wyjazdów i ciekawych
projektów.

Wokó³ œwi¹tecznych tradycji
7 grudnia do przedszkolaków i uczniów klas I- III
przyby³ d³ugo oczekiwany Œwiêty Miko³aj. Uczniowie z
wielk¹ radoœci¹ powitali goœcia, recytowali dla niego
wiersze oraz œpiewali piosenki. Miko³aj jak zwykle przyniós³
prezenty wszystkim grzecznym dzieciom. Ten dzieñ
bêdziemy d³ugo wspominaæ z ogromn¹ radoœci¹. Œwiêtemu
Miko³ajowi serdecznie dziêkujemy i zapraszamy go za rok.
Nieco inaczej miko³ajki œwiêtowali starsi uczniowie.
Nie by³o paczek z prezentami, natomiast w zamian za to
czwarto i siódmoklasiœci udali siê do krêgielni, gdzie mogli
spróbowaæ swoich si³ w zbijaniu krêgli. By³o du¿o radoœci
oraz œmiechu. Chêtne osoby mog³y równie¿ zagraæ w
pi³karzyki, bilard czy cymbergaja. Dobra zabawa
przeplatana by³a smacznymi przek¹skami ochoczo
degustowanymi przez m³odzie¿. Wyjazd z pewnoœci¹
nale¿a³ do udanych. Ósmoklasiœci wybrali siê natomiast do
kina na najnowszego ,,Spidermana”, a uczniowie klasy
pi¹tej postawili na losowanie i przygotowanie miko³ajkowych upominków dla kolegów wed³ug w³asnego pomys³u.

Pieczenie pierniczków
Grudzieñ to okres przedœwi¹teczny, który nierozerwalnie ³¹czy siê z pieczeniem pierniczków i ich zapachem.
Uczniowie klasy I postanowili trochê tego magicznego,
œwi¹tecznego zapachu wnieœæ do szko³y. W dniu 14 grudnia
2021 roku w szkole mia³o miejsce wielkie pieczenie
œwi¹tecznych pierników przez pierwszaków. W mi³ej
atmosferze uczniowie wycinali pierniki z foremek. Ta
kulinarna zabawa zaowocowa³a równie¿ nawi¹zaniem
kole¿eñskich relacji miêdzy uczniami. Uczniowie z zajêæ
wychodzili bardzo zadowoleni, poniewa¿ mieli okazjê
nauczyæ siê w praktyce jeszcze przed Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia piec pyszne pierniki. Po ostygniêciu pierniczków wszyscy uczniowie zabrali siê za dekorowanie.
Pomys³ów na najpiêkniej udekorowany piernik by³o tysi¹ce efekty pracy mogli zobaczyæ i posmakowaæ koledzy,
rodzice oraz pracownicy szko³y.

Kiermasz œwi¹teczny i klasowe spotkania
wigilijne
Mimo, ¿e czas pandemii da³ siê wszystkim we znaki,
to nie wygra³ on z si³¹ tradycji. Dzieci bardzo chetnie
w³aczy³y siê w dekorowanie sal, ubieranie choinek.
Przygotowa³y tak¿e wiele pieknych stroików i ozdób na
kiermasz bo¿onarodzeniowy.
Tu¿ przed przerw¹ œwiateczn¹ odby³y siê klasowe
spotkania wigilijne.Wszyscy odœwiêtnie ubrani zasiedli do
sto³ów, na których pojawi³y siê tradycyjne potrawy. By³y
oczywiœcie ¿yczenia i wspólne kolêdowanie.

Z ¿ycia œwietlicy szkolnej
Œwietlica szkolna jest miejscem, w którym
uczniowie naszej szko³y mog¹ mi³o, przyjemnie i
po¿ytecznie spêdziæ czas po lekcjach. Wœród wielu
ró¿norodnych form zajêæ œwietlicowych najbardziej
lubianymi przez dzieci s¹ zajêcia o charakterze plastycznotechnicznym oraz gra w pi³kê no¿n¹ i tenisa sto³owego.
Poprzez uczestnictwo w ró¿norodnych formach zajêæ maj¹
okazjê do rozwijania i odkrywania swoich zainteresowañ.
W tym roku szkolnym nasza œwietlica po raz drugi
wziê³a udzia³ w realizacji miêdzynarodowego projektu
edukacyjnego „Piêkna Nasza Polska Ca³a”. Uczniowie
wykonali trzy zadania:
„Kodeks Patrioty” - praca plastyczna grupowa.
„Folk-projekt” - zaprojektowanie ekotorby patriotycznej.M„Moja miejscowoœæ w wierszu i w piosence” - u³o¿enie
wiersza o swojej miejscowoœci z wykorzystaniem
s³ownictwa z gwary regionalnej.

Czechówka kolebk¹ dobrego wychowania
Jak dobrze, ¿e urodziliœmy siê na sieprawskiej ziemi,
bo jesteœmy twardzi i nic tego nie zmieni.
W ko³yskach byliœmy kolebani,
w szaflikach k¹pani,
rajtki czêsto umoczone,
portki wiecznie ubrudzone.
zamiast bawiæ siê w piaskownicy,
kazali nam wrzucaæ wêgiel do piwnicy.
Dziêki temu dzisiaj nie jesteœmy ciuæmokami,
ani chyrlokami
Choæ we wsi jest du¿o domów,
nie ma w nich ancymonów,
bo, gdy rodzic widzi, ¿e ktoœ huncwotuje
to od razu robotê mu znajduje.
„Jak Ci siê nudzi, to weŸ grabie i do roboty,
a zaraz przejd¹ Ci te g³upoty!”
Rodzic nie prosi, ino roz mówi
i ¿adne dziecko mu nie odmówi.
Szacunek dla starszych musi byæ,
aby w doros³oœci dobrze ¿yæ!
Nam dzieciom z Czechówki
zawsze wbijali do g³ówki...
¿e nie wolno ba³aganiæ,
¿e nie wolno cyganiæ,
¿e goœciñcem trzeba iœæ spokojnie,
¿e na sk³adkê trzeba dawaæ hojnie,
¿e ka¿dy padó³ musi byæ obrobiony,
¿e ka¿dy ch³opok musi byæ na krótko ostrzy¿ony
¿e ka¿dy farfocel nale¿y strzepn¹æ z ubrania,
¿e ,gdy dziecko p³acze, trzeba daæ mu cumel do cycania,
¿e nale¿y zjeœæ wszystko, nawet najmniejszy kawa³ek
g³owizny,
bo nie uznaje siê tutaj dziadowizny.
Nie mo¿na tu odstawiaæ cha³y,
dom musi b³yszczeæ od pod³ogi, a¿ do powa³y
Tragacem trzeba zwieŸæ z pola badyle
roboty jest ci¹gle u nas po tyle!
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Zorganizowana zosta³a tak¿e zbiórka kasztanów i
¿o³êdzi. Uczniowie przebywaj¹cy na œwietlicy mogli zbieraæ
¿o³êdzie pod dêbami na terenie szko³y, jak równie¿
dostarczyæ te zebrane z w³asnych podwórek. Uczniowie
wykazali siê du¿¹ determinacj¹ i zaanga¿owaniem w zbiórkê
pokarmu dla zwierz¹t.
Nasze zbiory zosta³y przekazane zaprzyjaŸnionemu
myœliwemu z Ko³a £owieckiego „G³uszec”. W ramach
podziêkowania dzieci otrzyma³y owoce i s³odycze.
Jak co roku nasi podopieczni wziêli udzia³ w
Konkursie Szopek Bo¿onarodzeniowych Tradycyjnych i
Krakowskich. Uczniowie klasy II wraz z wychowawczyni¹
Mari¹ Durek, a tak¿e dzieci z œwietlicy szkolnej pod opiek¹
pani Barbary Kalisz, wykona³y konkursowe szopki, które
zakwalifikowa³y siê do fina³u. Spoœród 168 szopek, szopki z
naszej szko³y zdoby³y dwie nagrody grupowe (klasa 2
zdoby³a II miejsce, œwietlica uzyska³a miejsce III) i dwie
indywidualne( Dorota Trojañska II miejsce , Natalia Góra wyró¿nienie).
Gratulujemy!

Najm³odsi wzorem aktywnoœci
Dzieñ Pizzy w klasie I
29 paŸdziernia w klasa I œwiêtowa³a Dzieñ Pizzy. Uczniowie
dowiedzieli siê, ¿e najpopularniejszym rodzajem smako³yku
jest margherita, która swoj¹ nazwê zawdziêcza królowej
W³och - Marghericie Sabaudzkiej. W 1889 roku podczas
wizyty w Neapolu mia³a ona zasmakowaæ pierwszej
wspó³czesnej pizzy, przygotowanej na jej czeœæ przez
miejscowego piekarza. Do swego przysmaku u¿y³ on 3
sk³adników: pomidorów (czerwieñ), sera mozzarella (biel) i
bazylii (zieleñ). Sk³adniki te reprezentowa³y barwy
narodowe W³och. Po krótkiej prelekcji dziêki uprzejmoœci
restauracji Ostaria uczniowie mogli spróbowaæ najlepszej
w³oskiej pizzy na œwiecie. Dziêkujemy!

Zajêcia z robotyki w klasach I-III
3 grudnia 2021r. w klasach I-III odby³y siê zajêcia z
zakresu programowania i robotyki. To przede wszystkim
kreatywna zabawa, która uczy logicznego myœlenia, a
ponadto pokazuje zale¿noœci miêdzy poszczególnymi
dzia³aniami. Zajêcia z robotyki ucz¹ cierpliwoœci oraz
wytrwa³oœci, a przy tym s¹ mocno anga¿uj¹ce. To dobry i
sprawdzony sposób na nudê, który niesie za sob¹ walory
edukacyjne. Zajêcia te przynios³y dzieciom wiele radoœci.

Gminny Konkurs Plastyczny
Moja piêkna ma³a Ojczyzna-album malowniczej
Gminy Siepraw
Tu¿ przed œwiêtami rozstrzygniêto tak¿e Gminny
Konkurs Plastyczny „Moja piêkna ma³a Ojczyzna-album
malowniczej Gminy Siepraw” zorganizowany przez
nauczycieli klas I-III Szko³y Podstawowej w Czechówce.
Na konkurs wp³ynê³y albumy przedstawiaj¹ce
najpiêkniejsze i najciekawsze zak¹tki Gminy Siepraw. Prace
dzieci zachwyca³y kreatywnoœci¹ i ró¿norodnoœci¹. Komisja
w sk³adzie: Sylwia Patkaniowska, Katarzyna Listwan, Anna
Kowalczyk po zapoznaniu siê z pracami, przeanalizowaniu
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regulaminu i ustaleniu kryteriów oceny pracy, postanowi³a
przyznaæ nastêpuj¹ce miejsca:
I miejsce:Nikola Matoga kl. II b Siepraw,Julia P³oskonka
kl.I Czechówka
II miejsce:Patrycja Flaga kl.II Czechówka
III miejsce:Mateusz Baran kl. I Czechówka
Wyró¿nienia:Aleksander Œwigost kl.II b Siepraw,
Bart³omiej Kaczmarek kl. II b Siepraw
Antonina Majewska kl. II b Siepraw,Wiktoria Suder kl. I
Czechówka,Maja Hebda kl. I Czechówka
Serdecznie gratulujemy!

Kreatywnie w klasie II
Lekcje kreatywnoœci mog¹ wydawaæ siê du¿ym
wyzwaniem, ale uczniowie klasy drugiej lubi¹ takie
wyzwania. Okazje do rozbudzania twórczej aktywnoœci
dzieci zdarzaj¹ siê tu czêsto. Ostatnio dzieci mia³y okazjê
pracowaæ w grupach nad projektowaniem i wykonaniem
autorskich gier dydaktycznych. Uczniowie mogli wykazaæ
siê pomys³owoœci¹ i wyobraŸni¹ równie¿ przy tworzeniu
ciekawych komiksów. Piêkne prace plastyczne, które zdobi¹
szkolny korytarz, przykuwaj¹ wzrok ka¿dego przechodz¹cego.

Wnuczek, wnuczka edukuje - babcia,
dziadek siê stosuje!
W ramach tej akcji uczniowie klasy II przygotowali
dla swoich ukochanych dziadków laurki z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Kartki by³y wyj¹tkowe, poniewa¿ pe³ni³y
podwójn¹ funkcjê: oprócz ¿yczeñ zawiera³y treœci
informacyjno - profilaktyczne. Kartki edukacyjne zosta³y
przekazane naszym uczniom przez policjantów. Zwraca³y
uwagê na zagro¿enia, na które czêsto nara¿one s¹ osoby
starsze, poniewa¿ czêsto padaj¹ oni ofiarami oszustw
metodami „na wnuczka”, czy „na policjanta”. Akcja mia³a
na celu przypomnienie seniorom, jak uchroniæ siê przed
czyhaj¹cymi na nich oszustami.

Wieczorek filmowy
W pi¹tek 11 lutego, w naszej szkole odby³ siê po raz
kolejny wieczorek filmowy, po³aczony z obchodami Dnia
Pizzy. Uczniowie klas I - III, wraz z wychowawczyniami
mieli okazjê spotkaæ siê w swoich szkolnych salach, aby
wspólnie spêdziæ wolny czas. Dzieci obejrza³y wybrane
wczeœniej filmy, wykorzystuj¹c do tego celu tablice
interaktywne. Pierwszolkasiœci wybrali animacjê pt.,,Ma³a
Wielka Stopa", uczniowie klasy drugiej zdecydowali siê na
obejrzenie najnowszej wersji kinowej filmu pt. "Smerfy", a
klasa trzecia „ Rodziny Adamsów”.
Na zakoñczenie spotkania, wszyscy uczestniczyli w
uczcie, na której zaserwowano pyszn¹ pizzê, a potem
próbowali si³ w karaoke. By³ to te¿ czas ¿artów i dobrej
zabawy. Tego typu spotkania s¹ okazj¹ do integracji
zespo³ów klasowych. Pokazuj¹, ¿e szko³a nie musi zawsze
kojarzyæ siê z obowi¹zkami. Zachêcaj¹ równie¿ dzieci do
podejmowania ró¿nych aktywnoœci w wolnym czasie, w tym
do kontaktów z rówieœnikami.

Warsztaty mydlarskie
Tak¿e w lutym w naszym przedszkolu odby³y siê
warsztaty mydlarskie, podczas których dzieci wykona³y
glicerynowe myde³ka. Przedszkolaki mog³y zaobserwowaæ
jak wygl¹da gliceryna w formie sta³ej i ciek³ej a tak¿e
uczestniczyæ w procesie powstawania myd³a.
Dzieci wspólnie wybra³y barwniki oraz zapachy
myde³ek. Powsta³y piêkne, kolorowe, pachn¹ce kosmetyki,
które dzieci przyozdobi³y suszonymi kwiatami

Ciekawa lekcja historii
W ostatnim czasie przedszkolaki i uczniowie klas IIII udali siê z wizyt¹ do Muzeum Narodowego w
Myœlenicach. Mieli okazjê zwiedziæ Muzeum, a tak¿e
uczestniczyæ w ciekawej lekcji historii "Dwór i otoczenie".
Dzieci z zainteresowaniem s³ucha³y opowieœci na temat
¿ycia ludzi w dawnych czasach, z zaanga¿owaniem
podejmowa³y ciekawe zadania, w ramach zajêæ. Wycieczka
dostarczy³a uczestnikom wielu pozytywnych wra¿eñ.

Chêtnie i du¿o czytamy, wielk¹ wyobraŸniê
mamy!
Tak brzmi has³o przewodnie tegorocznej akcji
czytania naszym przedszkolakom. Jak wiadomo czytanie
inspiruje, rozwija wyobraŸniê, poprawia pamiêæ, usprawnia
koncentracjê uwagi, poszerza s³ownictwo, a tak¿e kszta³tuje
osobowoœæ m³odego cz³owieka. Poczytajmy naszym
dzieciom Wszystkie chêtne osoby zapraszamy do naszej
szko³y! Prosimy o zabranie ksi¹¿ki i dobrego humoru
sprawmy, aby na twarzach dzieci pojawi³ siê uœmiech. Do
zobaczenia!

Bale, bale w karnawale!
Koniec karnawa³u obfitowa³ w bale. 23 lutego
przedszkole zamieni³o siê w kolorow¹ krainê pe³n¹ wró¿ek,
ksiê¿niczek, bajkowych postaci, dzikich zwierz¹t, a tak¿e
super bohaterów. Ka¿dy strój mo¿na by³o zaprezentowaæ
podczas „Karnawa³owego pokazu mody”, na koniec którego
wybrano Królow¹ i Króla balu. Nie zabrak³o weso³ych
zabaw i tañców przy muzyce.
Nieco wczeœniej, oczywiœcie z zachowaniem zasad
bezpieczeñstwa sanitarnego, bawi³y siê dzieci starsze. Tego
dnia klasy lekcyjne I-III stawa³y siê w prawdziwymi salami
balowymi.
Pomys³owe kostiumy,œwietna muzyka i pyszny
poczêstunek gwarantowa³y doskona³¹ zabawê.

Sportowe zmagania
Gminne zawody w pi³ce koszykowej
Szko³a Podstawowa w Czechówce by³a organizatorem Mistrzostw Gminy Siepraw w Pi³ce Koszykowej
Ch³opców i Dziewcz¹t, zarówno w kategorii m³odszej jak i
starszej.
Grupa starsza rozegra³a swoje zawody w dniu
30.11.2021 r. Do turnieju przyst¹pi³y wszystkie szko³y z
gminy Siepraw. Mecze by³y rozgrywane systemem „ka¿dy z
ka¿dym”, na przemian dziewczêta i ch³opcy. Ka¿dy mecz
ró¿ni³ siê niewielk¹ iloœci¹ zdobytych koszy, co œwiadczy o

wyrównanym poziomie zawodów. W kategorii dziewcz¹t I
miejsce zajê³y dziewczêta z £yczanki, a w kategorii
ch³opców, przedstawiciele szko³y w Sieprawiu, tocz¹c w
finale bój o I miejsce ze szko³¹ w Czechówce.
Zawody grupy m³odszej odby³y siê 03.12.2021 r. Do
turnieju przyst¹pi³y tak¿e wszystkie dru¿yny. System
rozgrywek by³ taki sam jak w grupie starszej. W kategorii
ch³opców najlepsi w gminie okazali siê uczniowie z
Zakliczyna, pokonuj¹c wszystkie inne dru¿yny. Natomiast w
kategorii dziewcz¹t tyle samo wygranych mia³y dziewczyny
z Zakliczyna i Czechówki. Ostatecznie w ciê¿kim boju po
zwyciêstwo siêgnê³y uczennice ze SP w Zakliczynie,
wygrywaj¹c 2 koszami z uczennicami z Czechówki.
Wszystkim reprezentantom nale¿¹ siê ogromne
gratulacje za wolê walki i grê fair - play.

Pó³fina³y wojewódzkie w Indywidulanym
Tenisie Sto³owym Dziewcz¹t
Dzieñ po zawodach dru¿ynowych, czyli 12.01.2022
r. odby³y siê Zawody Indywidualne w Tenisie Sto³owym.
Nasz¹ szko³ê reprezentowa³y te same uczennice, co
na zawodach dru¿ynowych, czyli Patrycja Rospond i Amelia
PaŸdzierkiewicz, dlatego dziewczyny by³y ju¿ mocno
zmêczone nie tylko fizycznie,ale i psychicznie. Ka¿dy mecz
to nie tylko zmaganie z umiejêtnoœciami przeciwniczki, lecz
tak¿e ogromna koncentracja i stres.
Podobnie jak na zawodach dru¿ynowych do
pó³fina³ów wojewódzkich przyst¹pi³o po 6 zawodniczek z 4
powiatów. Turniej odbywa³ siê systemem rosyjskim, tzn. do
dwóch przegranych. Dziewczyny pokaza³y siê z bardzo
dobrej strony. Amelia walczy³a dzielnie i do koñca,
ostatecznie zajê³a 12 miejsce. Patrycja natomiast mia³a
pecha w losowaniu i na pocz¹tku trafi³a na najlepsz¹
zawodniczkê turnieju, która nale¿y do polskiej czo³ówki w
tenisie sto³owym. To przesunê³o j¹ na drug¹ stronê tabeli i
znacznie wyd³u¿y³o drogê do najlepszej „szóstki” turnieju
zapewniaj¹cej awans. Ostatecznie Patrycja zajê³a V miejsce,
co da³o jej awans do najwy¿szego etapu szkolnych zawodów
sportowych, które odbêd¹ siê w kwietniu 2022 r. w Nowym
Targu.
Zarówno zawody dru¿ynowe jak i indywidualne
okaza³y siê dla nas szczêœliwe, poniewa¿ Patrycja
awansowa³a w zawodach indywidualnych a Patrycja i
Amelia w dru¿ynówce do najwy¿szego etapu zawodów
sportowych, co jest dla naszej szko³y ogromnym wyró¿nieniem i sukcesem.

Patron zobowi¹zuje
Kieruj¹c siê s³owami swojego patrona Œwiêtego
Brata Alberta „Powinno siê byæ dobrym jak chleb”, Szko³a
Podstawowa w Czechówce stara siê wpajaæ uczniom
wartoœci takie jak szacunek do ka¿dego cz³owieka i
otwartoœæ na potrzeby innych.
W listopadzie 2021 roku og³oszono zbiórkê ciep³ej
odzie¿y dla osób bezdomnych. Odzew uczniów, rodziców i
nauczycieli by³ ogromny. Uda³o siê zebraæ du¿o ciep³ych
bluz, kurtek, swetrów, czapek, szalików i innych rzeczy
niezbêdnych do przetrwania zimy. Do akcji do³¹czy³
równie¿ Urz¹d Gminy Siepraw, który udostêpni³ samochód
dostawczy do przewiezienia zebranych rzeczy do
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Przytuliska dla Bezdomnych Mê¿czyzn prowadzonego
przez Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie przy ul.
Skawiñskiej 6.
W lutym bie¿¹cego roku wszystkimi wstrz¹snê³a
wiadomoœæ o inwazji Rosji na Ukrainê. Ju¿ w drugim dniu
wojny na Ukrainie og³oszono w szkole zbiórkê rzeczy dla
uchodŸców pod has³em „Solidarni z Ukrain¹”. Spo³ecznoœæ
szkolna poruszona dramatem naszych wschodnich s¹siadów
zebra³a ogromn¹ iloœæ darów. Pierwsz¹ partiê zgromadzonych rzeczy przekazano do do magazynu znajduj¹cego siê
przy Domu Pielgrzyma w Grabiu. Drug¹ czêœæ przekazano
do OSP Czechówka, do³¹czaj¹c w ten sposób do zbiórki
prowadzonej na terenie gminy. Ogromny odzew na

og³oszon¹ akcjê pokazuje jakie pok³ady dobroci tkwi¹ w
sercach ludzi i jak potrafi¹ jednoczyæ siê oni w obliczu
tragedii.
Serdeczne podziêkowania dla wszystkich darczyñców oraz dla pani Kingi Groñskiej, która koordynowa³a
zbiórki w szkole.
/Zespó³ nauczycieli: Justyna Bielawska-Ptak,
Maria Durek, Anna Matoga, Barbara Kalisz,
Anna Radzik, Lilianna Suder, Justyna Œlusarczyk,
Ma³gorzata Œwiêch/

Z ¿ycia szko³y w Zakliczynie
Wicemistrzostwo Polski dla uczniów z
Zakliczyna w sepak takraw na œniegu!
ULKS „Zaklik” Zakliczyn w sezonie 2021 gra³ w
lidze sepak takraw. Nasi ch³opcy: Igor Matoga, Szymon
P³oszaj, Gabriel Burkat, Jakub Rybka, Oskar Kapuœciñski
byli najm³odszymi uczestnikami rozgrywek. Ch³opcy s¹ z
rocznika 2008 i 2009. Wszystkie mecze rozgrywali z
doros³ymi przeciwnikami. Wyniki zatem te¿ nie by³y
imponuj¹ce.
W lutym tego roku rozegrano w Bia³ce Tatrzañskiej
II Mistrzostwa Polski na œniegu w sepak takraw i tu nasi
zawodnicy zaskoczyli wszystkich zajmuj¹c II miejsce w
Polsce, przegrywaj¹c tylko z „Rysami” Bia³ka Tatrzañska
1:2 w setach. Rysy-Zakliczyn (21:10)(19:21)(15:2).
Po tak dobrym wystêpie naszych m³odych zawodników liczymy w tym sezonie na dobre wystêpy i dalsze
sukcesy w tej nowej dyscyplinie sportu.

przytulaski. Chyba ka¿dy marzy³ o tym, aby przytuliæ siê do
prawdziwego pluszowego misia. Jak widaæ w Zakliczynie
marzenia siê spe³niaj¹.
/Ewa Jania/

/Wiktor Piwowarski/

„Misie lubi¹ dzieci, dzieci lubi¹ Misie”
Pani Misiowa i Pan Miœ
Kiedy œwiêto swoje mieli,
O tym co naprawdê wa¿ne
Wszystkim dzieciom przypomnieli.
Zatañczyli, zaœpiewali,
Pi¹tki dzieciom przybijali,
By³y tañce i zabawy
i konkursy- wa¿ne sprawy.
Czytaliœmy te¿ bajeczki
Miêciutkie, jak poduszeczki
By³o mnóstwo przytulania
W trakcie naszego spotkania.
Pi¹tka, sk³ony, w górê skok!
Do zobaczenia za rok!
Œwiêto Pluszowego Misia po³¹czone z andrzejkow¹
zabaw¹ by³o wyj¹tkowo pluszowe. 25 listopada Przedszkole
w Zakliczynie odwiedzi³ sam Pan Miœ i Pani Misiowa.
Pluszowi przyjaciele przywitali siê z dzieæmi, zatañczyli ze
wszystkimi i rozmawiali o tym, co wa¿ne i wartoœciowe. O
tym, ¿e warto byæ wra¿liwym, dbaæ o przyjació³, pomagaæ
sobie wzajemnie i dzieliæ siê mi³oœci¹ i szacunkiem nie tylko
do ludzi, ale tak¿e do zabawek.
Na koniec pluszowej wizyty by³y oczywiœcie
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„Tup, tup, tuptamy z Panem Mi³oszem”
8 grudnia w naszym przedszkolu goœciliœmy Pana
Mi³osza we w³asnej osobie! Dzieciêce zaskoczenie, radoœæ,
œmiech, zabawa, wiele emocji i cudowna muzyka - to
wszystko wype³ni³o tego dnia przedszkolne mury. Muzykê
s³ychaæ by³o wszêdzie. Dzieciêcy œmiech równie¿.
Pan Mi³osz Konarski jest znanym multiinstrumentalist¹, kompozytorem i aran¿erem. Komponuje i wykonuje
muzykê do spektakli teatralnych, dyryguje orkiestr¹,
nagrywa dla radia i telewizji, a od 2017 roku wydaje p³yty z
muzyk¹ dla dzieci oraz prowadzi zajêcia umuzykalniaj¹ce
(rytmiczne) w ¿³obkach i przedszkolach. Publikacje Pana
Mi³osza towarzysz¹ nam w przedszkolu ka¿dego dnia.
Zabawy na ka¿d¹ porê roku dostosowane do wieku i
mo¿liwoœci dzieci, przepe³nione dobr¹ zabaw¹, humorem i
zdrowymi wyg³upami, które z ca³¹ pewnoœci¹ pozostan¹
piêknym przedszkolnym wspomnieniem. Na termin
spotkania czekaliœmy bardzo d³ugo, ale by³o warto i liczymy
na to, ¿e spotkanie z Panem Mi³oszem wkrótce powtórzymy.
/Ewa Jania/

"WejdŸ poœród ludzi z sercem na d³oni.
Ono, jak tarcza bêdzie Ciê chroniæ..."
Tymi s³owami, 15 stycznia rozpoczêliœmy spotkanie
jase³kowe po³¹czone z akcj¹ charytatywn¹ pt. "Anio³y
Dobroci" dla Jakuba Starzaka. W rolach g³ównych wyst¹pi³y
5-6 latki pod czujnym okiem wychowawców. Grupy
m³odsze wzbogaci³y ca³e wydarzenie tañcz¹c i œpiewaj¹c.
Najm³odsza grupa powita³a goœci "z sercem na d³oni", a
czterolatki wytañczy³y prawdziw¹ walkê dobra ze z³em.
Walkê o nasz œwiat.
Nasze starsze przedszkolaki udowodni³y dzisiaj, ¿e
s¹ wspania³ymi aktorami. Przypomnia³y nam, ¿e przysz³oœæ
œwiata le¿y w naszych rêkach. Wystarczy tylko nieœæ go w
dobr¹ stronê. Wystarczy tylko kropelka dobra, by skruszyæ
z³o, odrobina wiary, by roztopiæ lód, a ¿eby pomagaæ
wystarczy tylko... chcieæ. Zebraliœmy dzisiaj 2427 z³.
Pieni¹¿ki przekazane zostan¹ na leczenie i rehabilitacjê
Kuby Starzaka. Dzisiaj mimo trudnych i niepewnych czasów
z ogromnym wsparciem rodziców naszych przedszkolaków w naszej sali znalaz³o siê ca³e grono Anio³ów Dobroci. To nie
tylko figurki i obrazy przeznaczone na sprzeda¿. Anio³y
Dobroci widaæ dzisiaj by³o na scenie, przed scen¹ i na
widowni. Anio³em dobroci zosta³ dzisiaj ka¿dy z nas.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim goœciom za
obecnoœæ i poœwiêcony czas. To dziêki Wam mogliœmy
dzisiaj spotkaæ siê razem i nieœæ pomoc tam, gdzie jej
potrzeba.
Dziêkujemy przedstawicielom Gminy Siepraw:
Wójtowi Gminy - Panu Tadeuszowi Pitali, Pani Edycie ¯¹d³o
oraz Pani Annie Smyczek - Dyrektor SP w £yczance.
Szczególne podziêkowania kierujemy w stronê
dzieci. Za wysi³ek w³o¿ony w d³ugotrwa³e przygotowania,
za zaanga¿owanie w swoje role i cudowny wystêp.
Dziêkujemy tak¿e rodzicom - za obecnoœæ, wspó³dzia³anie i
pomoc w przygotowaniu i przebiegu ca³ego wydarzenia.
Mamy nadziejê spotkaæ siê z Pañstwem tak¿e za rok
- to ju¿ tradycja naszego przedszkola. Nieœæ nadziejê i pomoc
tam, gdzie jej brakuje.
Z sercem na d³oni - DZIÊKUJEMY!

Mo¿na by³o zobaczyæ ró¿nych bohaterów bajek, których
wygl¹d by³ tak rzeczywisty, ¿e ciê¿ko by³o odgadn¹æ kto
kryje siê pod przebraniem.
Na dzieci czeka³o mnóstwo atrakcji: owocowy
poczêstunek, konkursy, przechodzenie pod lin¹, wyzwania
gimnastyczne, tañce na gazecie, zabawy z wykorzystaniem
wst¹¿ki, zabawy z balonami, sesje zdjêciowe, zagadki i
ca³kowita nowoœæ - zamykanie w bañce mydlanej! By³o
kolorowo i bajecznie! Bardzo dziêkujemy wszystkim za
wsparcie w organizacji balu, Pani Wioli za mo¿liwoœæ
skorzystania z nowej atrakcji i przedszkolakom za wspania³¹
zabawê!
Ram, pam, pam - tak weso³o by³o nam!
/Ewa Jania/

„Projekt EMOCJA”
W roku szkolnym 2021/2022 klasa 6 ze Szko³y
Podstawowej w Zakliczynie bierze udzia³ w miêdzynarodowym projekcie „EMOCJA” prowadzonym przez nauczyciela wspomagaj¹cego - pani¹ Agnieszkê Rolkê. Projekt
obejmuje piêæ modu³ów do zrealizowania w ci¹gu roku
szkolnego obejmuj¹cych rozmowê o uniwersalnych
wartoœciach. G³ównym za³o¿eniem projektu jest pokazanie

/Ewa Jania/

„Karnawa³owy w¹¿ do przodu idzie wci¹¿…”
Tymi s³owami, 14 lutego rozpoczê³a siê w
przedszkolu zabawa karnawa³owa. Tego dnia po korytarzu
naszego przedszkola przesz³a prawdziwa parada bajek.
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uczniom, ¿e emocje i ich wyra¿anie, a tak¿e nauka jêzyka
emocji s¹ bardzo wa¿ne, gdy¿ nie tylko pozwala nam to
zrozumieæ samych siebie, ale i drug¹ osobê. Udzia³ w
projekcie ma równie¿ na celu rozbudzanie wiary w siebie
oraz w³asne mo¿liwoœci, aktywizacjê dzieci na zrozumienie
innych, a tak¿e wychowanie do wartoœci takich jak
wyrozumia³oœæ, szacunek i wra¿liwoœæ. Podczas trwania
projektu, klasa 6 wziê³a udzia³ w dodatkowej akcji- „Kartki z
iskierkami emocji”. Za³o¿ycielka projektu „EMOCJA”Pani Marzena Dziadkowiec, przydzieli³a im do wymiany
klasê z innej miejscowoœci. Wymienili siê œwi¹tecznymi
kartkami z klas¹ 6 ze Szko³y Podstawowej w G³ogowie.
Uczniowie oprócz laurek wys³ali nowym kolegom grupowego e-maila oraz swoje zdjêcia i zgodnie stwierdzili, ¿e
chcieliby powtórzyæ akcjê przed Œwiêtami Wielkanocnymi.
/Agnieszka Rolka/

Pomoc dla dzieci z Ukrainy
,Nadzieja przychodzi do cz³owieka wraz z drugim
cz³owiekiem..." Dante Alighieri
W ostatnim czasie dotar³a do nas niewiarygodnie
smutna wiadomoœæ o napaœci zbrojnej Rosji na Ukrainê.
Niedowierzanie, strach i przera¿enie odczu³ chyba ka¿dy z
nas widz¹c obrazy ukazuj¹ce bombardowane miasta i
uciekaj¹cych przed œmierci¹ ludzi. Du¿a czêœæ z nich
znalaz³a schronienie w naszym kraju, w naszych
miejscowoœciach. Hotel Dobczyce na Ja³owcowej Górze
równie¿ przyj¹³ pod swój dach uchodŸców, zmuszonych do
ucieczki ze swojej ojczyzny. Odruchem serca nasz szkolny
wolontariat zorganizowa³ akcjê pomocy, w której zachêca³
uczniów i rodziców do przynoszenia wszelkich przyborów
plastycznych i piœmienniczych, bloków, puzzli oraz gier
planszowych dla dzieci tam przebywaj¹cych. Uczniowie
naszej szko³y wraz z oddzia³ami przedszkolnymi spisali siê
na medal. Po zakoñczeniu akcji zebrane dary zosta³y
przekazane do Hotelu Dobczyce oraz do Szko³y w
Sieprawiu, gdzie równie¿ przebywaj¹ uchodŸcy. Empatia
oraz chêæ niesienia pomocy przez naszych wychowanków
kolejny raz uœwiadomi³a nam, jak bardzo spo³eczeñstwo
potrafi siê zjednoczyæ w tak niewyobra¿alnych tragediach.
Dziêki naszej pomocy chocia¿ przez chwilê na twarzach
dzieci zagoœci³ uœmiech. Nasi uczniowie wykazali siê
wielkim sercem, chêci¹ pomocy drugiej osobie oraz
hojnoœci¹. Warto pomagaæ! Bardzo dziêkujemy wszystkim,
którzy zaanga¿owali siê w akcjê, bo ,,Najpiêkniejsze jest to,
co mo¿esz daæ innym za darmo: Mi³oœæ, Ciep³o, Dobroæ,
¯yczliwoœæ, Szacunek i Piêkn¹ PrzyjaŸñ”.
/Agnieszka Rolka/

Wolontariat
Od wielu lat uczniowie ze szkó³ Gminy Siepraw , kiedyœ
Gimnazjum, dziœ Szkó³ Podstawowych, ucz¹ siê nie tylko
przedmiotów ogólnokszta³c¹cych, ale i umiejêtnoœci
spo³ecznych. Ró¿norodne dzia³ania podejmowane na rzecz
osób niepe³nosprawnych, starszych czy te¿ bêd¹cych w
potrzebie s³u¿¹ tak¿e uwra¿liwieniu m³odych ludzi na
obecnoœæ i potrzeby drugiego cz³owieka.
W bie¿¹cym roku szkolnym uda³o siê zorganizowaæ
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ró¿norodne dzia³ania pomocowe i co wa¿ne, s¹ one
podejmowane przez uczniów wszystkich szkó³ podstawowych z terenu naszej Gminy.
Zaczêliœmy ju¿ tradycyjnie we wrzeœniu od udzia³u
w pikniku „Siepraw bez barier”. W paŸdzierniku
wspieraliœmy Turystyczn¹ Podkowê w trakcie Festiwalu
Smaków. Ponadto dziêki pomys³owi Pani Doroty B¹k
uczniowie z pomoc¹ rodziców i nauczycieli przygotowali
ponad 100 s³oiczków z jesiennymi s³odkimi przetworami.
Ka¿dy s³oiczek zosta³ ozdobiony i zaadresowany imiennie
przez ucznia do konkretnego mieszkañca Domu Pomocy
Spo³ecznej w Krakowie przy ulicy Kluzeka, z którymi
przyjaŸnimy siê ju¿ kilkanaœcie lat.
Uczniowie z Sieprawia odbyli wspóln¹ wycieczkê z
tymi w³aœnie mieszkañcami do Czêstochowy. Natomiast
uczniowie z Zakliczyna wziêli udzia³ wraz z cz³onkami
Klubu 50+ z Gminy Siepraw we wspólnej zabawie
andrzejkowej organizowanej przez wspomniany Dom
Pomocy.
W listopadzie tak¿e uczniowie uczestniczyli w
kwestach na cmentarzu w Sieprawiu i w Zakliczynie.
Pomagali w trakcie kiermaszu zniczy w Zakliczynie
organizowanego przez Radê Rodziców.
W grudniu uda³o siê przygotowaæ w Szkole w Zakliczynie i
przekazaæ z pomoc¹ Pani Doroty Kowalewskiej œwi¹teczne
pierniki dla wszystkich pensjonariuszy „naszego” Domu
Pomocy.
W styczniu pod zarz¹dem Pani Kingi Groñskiej ze
Szko³y w Czechówce po raz kolejny wolontariusze ze
wszystkich szkó³ kwestowali w ramach Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy gromadz¹c siê w sztabach: w szkole w
Sieprawiu i w szkole w Zakliczynie.
Mimo ograniczeñ zwi¹zanych z pandemi¹ dzia³añ
nie brakowa³o i mamy nadziejê, ¿e w kolejnych miesi¹cach
nadal bêdziemy s³u¿yæ pomoc¹ potrzebuj¹cym. A za
wszystkie podjête dzia³ania dziêkujê uczniom, rodzicom,
nauczycielom i wszystkim ludziom dobrej woli.
/Bo¿ena G³¹b/

Laureat Powiatowych Zawodów
Matematycznych - Joanna Matys
Zespó³ Szkó³ Ponadpodstawowych im. A. Œredniawskiego w
Myœlenicach zorganizowa³ zawody matematyczne dla
uczniów szkó³ podstawowych z terenu powiatu myœlenickiego. W tym roku szkolnym mia³y one miejsce po raz
osiemnasty. Ich pomys³odawc¹ jest dyrektor Zespo³u Jerzy
Cachel. Uczestniczy³o w nich ponad 100 uczniów. Patronat
nad tym wydarzeniem obj¹³ Starosta Powiatu Myœlenickiego
i to w³aœnie tam 2 grudnia 2021 r. odby³o siê rozdanie nagród
dla dziesiêciu najlepszych uczniów.
Zawody sk³adaj¹ siê z dwóch czêœci: zadañ
zamkniêtych i zadañ otwartych. Z gminy Siepraw wziê³o
udzia³ w zawodach troje uczniów: 1 ze szko³y w Sieprawiu i
2 uczniów ze szko³y w Zakliczynie.
Do grona laureatów zaliczy³a siê Joanna Matys, uczennica
klasy 8B Szko³y Podstawowej w Zakliczynie. Zajê³a ona 5
miejsce. Serdecznie gratulujemy sukcesu. Zawody znajduj¹
siê w wykazie zawodów wiedzy Ma³opolskiego Kuratora
Oœwiaty i mog¹ byæ wymienione na œwiadectwie ukoñczenia
szko³y podstawowej.
/Bo¿ena G³¹b/

Odkrywamy nieznane karty naszej historii
Sieprawskie epizody z roku 1846

T

ragiczne wydarzenia jakie mia³y miejsce w Galicji w
1846 roku odchodz¹ coraz bardziej w niepamiêæ. S¹ one
równie¿ z pe³n¹ œwiadomoœci¹ wypierane ze zbiorowej
pamiêci historycznej. Wydarzenia te nie s¹ bowiem
powodem do chluby. O ile jeszcze nieudan¹ próbê powstania
przeciwko zaborcy mo¿na w jakiœ sposób upamiêtniaæ, to
inspirowane przez zaborcê rozruchy ch³opskie okreœlane
mianem „rabacji galicyjskiej”, które skutkowa³y
bratobójczymi walkami, okrutnymi mordami i rabunkami,
jakie wówczas mia³y miejsce, wspominane s¹ bardzo
niechêtnie. Znikaj¹ równie¿ materialne pami¹tki tamtych
smutnych wydarzeñ. Tym bardziej wiêc warto wspomnieæ
osoby i epizody dotycz¹ce tamtych „krwawych zapustów”
jakie by³y zwi¹zane z nasz¹ miejscowoœci¹.
Tragiczn¹ ofiar¹ rabacji galicyjskiej by³ Piotr
Skarbek Bia³obrzeski. By³ on synem w³aœciciela Sieprawia i
Kawêcin Paw³a Skarbka Bia³obrzeskiego. Urodzi³ siê 1
sierpnia 1783 roku i przez wiêksz¹ czêœæ swego doros³ego
¿ycia by³ ¿o³nierzem. Swoj¹ s³u¿bê wojskow¹ zacz¹³ w armii
austriackiej, ale po utworzeniu namiastki Pañstwa Polskiego
jak¹ by³o Ksiêstwo Warszawskie, Piotr Bia³obrzeski wzi¹³
dymisjê z armii zaborczej i 10 listopada 1806 roku rozpocz¹³
s³u¿bê dla Polski w wojsku Ksiêstwa Warszawskiego.
Pocz¹tkowo s³u¿y³ jako podporucznik w pierwszym pu³ku
huzarów genera³a Józefa Kalinowskiego. W 1808 roku zosta³
przeniesiony do s³u¿by w westfalskiej artylerii konnej, ale
ju¿ 11 kwietnia 1809 roku powróci³ do s³u¿by w pierwszym
pu³ku strzelców konnych Ksiêstwa Warszawskiego.
Pierwszego wrzeœnia 1809 roku zosta³ awansowany na
stopieñ porucznika, a 3 czerwca 1812 roku uzyska³ stopieñ
kapitana. Jako kapitan s³u¿y³ w trzecim pu³ku szwole¿erów
gwardii, a nastêpnie w pierwszym pu³ku szwole¿erów
gwardii (Pododdzia³y w³aœnie tego elitarnego pu³ku
ws³awi³y siê zdobyciem w dniu 30 listopada 1808 roku
prze³êczy Somosierra w Hiszpanii). Bra³ udzia³ w
kampaniach wojennych w latach 1806-1807, wojnie z
Austri¹ w 1809 roku oraz wyprawie Napoleona na Rosjê w
1812 roku. W 1813 roku za bohatersk¹ postawê w bitwie pod
Dreznem (26-27 sierpnia 1813 roku) zosta³ odznaczony
francuskim Orderem Legii Honorowej, czyli najwy¿szym
odznaczeniem przyznawanym przez Pañstwo Francuskie. Po
klêsce Napoleona Piotr Bia³obrzeski podj¹³ s³u¿bê w armii
Królestwa Polskiego. Pocz¹tkowo by³ przykomenderowany
do drugiego pu³ku strzelców konnych, nastêpnie do
czwartego pu³ku u³anów, a od 1822 roku s³u¿y³ w trzecim
pu³ku strzelców konnych. W 1830 roku jako major walczy³ w
powstaniu listopadowym. Po zakoñczeniu kariery
wojskowej Piotr Skarbek Bia³obrzeski prowadzi³ typowe
¿ycie ziemianina. W roku 1846 by³ dzier¿awc¹ wsi Jastrzêbia
ko³o Ciê¿kowic. Tam te¿ zasta³y go tragiczne wydarzenia
wyst¹pieñ ch³opskich. Kiedy w lutym 1846 roku podjête
zosta³y próby wywo³ania powstania przeciw austriackiemu
zaborcy, dzia³ania powstañców zosta³y sparali¿owane przez
inspirowane przez w³adze austriackie wyst¹pienia ch³opskie.
Gromady ch³opskie rozbraja³y oddzia³y powstañców,
dokonywa³y napadów na dwory. Taki te¿ smutny los by³
udzia³em dworu w Jastrzêbiej. Na zaproszenie Piotra

Bia³obrzeskiego schroni³ siê w nim Julian Niemyski, jeden z
przywódców zakoñczonej niepowodzeniem wyprawy
powstañców na Tarnów. W dniu 21 lutego 1846 roku dwór
zosta³ zaatakowany przez gromadê ch³opsk¹. W wyniku
ataku pu³kownik Bia³obrzeski zosta³ zabity. Juliana
Niemyskiego uwiêziono, ciê¿ko pobito, a nazajutrz
zamordowano. W wydarzeniach tych œmieræ ponieœli
równie¿ Jan Kanty Wodziñski oraz Jan Wójcicki.
Piotr Skarbek Bia³obrzeski wraz z innymi ofiarami
krwawych rozruchów zosta³ pochowany na cmentarzu
parafialnym w Jastrzêbiej. Na jego grobie zosta³ wzniesiony
kamienny pomnik, który w szcz¹tkowej postaci zachowa³ siê
do dziœ. Ma on formê postumentu z piaskowca, osadzonego
na trójstopniowej, kamienno-betonowej podstawie. Na
frontowej œcianie postumentu umieszczona jest wspó³czesna
tabliczka z napisem: „Œ.?P. JAN WÓJCICKI, JAN KANTY
WODZIÑSKI, PIOTR SKARBEK-BIA£OBRZESKI,
JULIAN NIEMYSKI Zamordowani przez w³oœcian w
Jastrzêbiej w dniach 21/22 lutego 1846 roku. Prosz¹ o
pobo¿ne westchnienie. (Pierwotny napis wykuty w kamieniu
jest ju¿ dziœ prawie zupe³nie nieczytelny. Poni¿ej jego treœæ
jak¹ znamy z odpisu: „I[aœnie] W[ielmo¿ny]JULIAN
NIEMYSKI, PIOTR BIA£OBRZESKI W[ielmo¿ny] J[an]
K[a]NTY WODZIÑSKI 22 LUTEGO 1846 R PRZEZ
W£OŒCIAN Z JASTRZÊBI ZAMORDOWANI JAN
WÓJCICKI DNIA 21 L[utego] 1846 ROK[u] PRZEZ
W£OŒCIAN Z JASTRZÊBI ZAMORDOWANY.
POZOSTA£A ¯ONA T[e]R[esa](?) Z DZIEÆMI. PROSI O
POBO¯NE WEST[chn]I[e]NIE”).
W dolnej czêœci œcian pomnika umieszczone s¹
p³askorzeŸby przedstawiaj¹ce czaszkê i skrzy¿owane
piszczele. Pierwotnie na postumencie znajdowa³ trójboczny
obelisk o wysokoœci oko³o pó³tora metra. Na jego œcianach
wyrzeŸbione by³y symbole œmierci: czaszka, skrzy¿owany
kilof i ³opata, u³amana œwieca, symbolizuj¹ca tragiczn¹
œmieræ. (Pierwotny pomnik by³ wiêc bardzo podobny do
znajduj¹cego siê przy sieprawskim starym koœciele nagrobka
Stanis³awa Skarbka Bia³obrzeskiego). Znajduj¹cy siê w
Jastrzêbiej pomnik zosta³ zniszczony w ca³kiem
nieodleg³ych czasach. (Górn¹ czêœæ pomnika zu¿yto ponoæ
do budowy nowego ogrodzenia cmentarza). W ten bardziej
lub mniej œwiadomy sposób próbowano zatrzeæ materialne
œlady wydarzeñ z 1846 roku. To, ¿e czeœæ pomnika jednak
ocala³a jest zas³ug¹ jednego cz³owieka - Pana Adama
Bartosza, który od wielu lat bada i dokumentuje historiê
rabacji na ziemi tarnowskiej.
Oprócz pomnika na cmentarzu w Jastrzêbiej, Piotr
Skarbek Bia³obrzeski zosta³ tak¿e upamiêtniony w swojej
rodzinnej miejscowoœci w Sieprawiu. W prezbiterium
sieprawskiego starego koœcio³a znajdowa³a siê tablica o
nastêpuj¹cej treœci: „Piotr Skarbek Bia³obrzeski Pu³kownik
b. Wojsk Polskich Kawaler Orderu Francuskiej Legii
Honorowej prze¿ywszy lat 63 szukaj¹c daremnie œmierci na
polach s³awy przez 28 lat s³u¿by wojskowej znalaz³ j¹
gwa³town¹ w Jastrzêbie w ziemi Sandeckiej 26 Lutego
wiekopomnego 1846 roku gdzie pochowany. Pokój jego
cieniom”. Jednak równie¿ i ta pami¹tka uleg³a zniszczeniu
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podczas po¿aru koœcio³a w 1968 roku. (zachowa³y siê
jedynie resztki ozdobnego obramienia). Szczêœliwie, ¿e choæ
jej treœæ znamy z odpisów. Zwróciæ jednak wypada uwagê na
rozbie¿noœæ w podaniu daty œmierci pu³kownika
Bia³obrzeskiego. Wed³ug wszystkich znanych Ÿróde³ mia³a
ona miejsce 21 lutego 1846 roku. Albo zatem data wyryta na
sieprawskiej tablicy od pocz¹tku by³a b³êdna, albo mamy do
czynienia z pomy³k¹ przy sporz¹dzaniu odpisu.
W wyniku po¿aru koœcio³a przepad³a tak¿e tablica
nagrobna ksiêdza Paw³a Bia³obrzeskiego. Równie¿ i tutaj
dysponujemy tylko jej odpisem. Zgodnie z nim p³yta
wmurowana w œcianê prezbiterium g³osi³a: „Ksi¹dz Pawe³
Skarbek Bia³obrzeski Pleban Sieprawski, a potem Wojnicki,
prze¿ywszy lat 40 po ciê¿kiej chorobie zakoñczy³ swe ¿ycie w
Kawêcinach dnia 17 lipca 1852 r. przy tym koœciele
pochowany, Czytelniku westchnij za jego duszê”. Ten
duchowny wywodz¹cy siê z Sieprawia (i przez krótki czas w
1842 roku pe³ni¹cy pos³ugê sieprawskiego proboszcza)
równie¿ z³otymi zg³oskami wpisa³ siê w historiê. W
Wojniczu gdzie pe³ni³ urz¹d proboszcza od 23 stycznia 1843
roku a¿ do swojej œmierci w dniu 17 lipca 1852 roku, pod
wp³ywem emisariuszy przygotowuj¹cych powstanie
narodowe, prowadzi³ z rozmachem akcjê abstynenck¹. W
1846 r. wzywa³ do powstrzymania siê od wyst¹pieñ
rabacyjnych. W konsekwencji swoje wyrazistej narodowej
postawy trafi³ do austriackiego wiêzienia.
W ten sposób w drugiej po³owie XX wieku niemal
ca³kowitej zag³adzie uleg³y materialne pami¹tki zwi¹zane z
zas³u¿onymi przedstawicielami rodu Bia³obrzeskich. Dziœ
tylko bardzo w¹skiemu gronu osób znana jest historia i
zas³ugi tych postaci. Na co dzieñ nie zdajemy sobie sprawy,
¿e z naszej ziemi wywodzi³y siê osoby, których zas³ugi dla
Polski predestynuj¹ je do zaliczenia w poczet bohaterów.
Powinniœmy zatem przypominaæ ich czyny przy ka¿dej
nadarzaj¹cej siê ku temu okazji.
Innym ma³o dziœ znanym epizodem z 1846 roku jest
pobyt w Sieprawiu jednego z przywódców powstañczych ¯elis³awa Bobrowskiego. By³ on dziedzicem pobliskich
Brz¹czowic. Krótki pobyt Bobrowskiego w Sieprawiu by³
czêœci¹ jego brawurowej ucieczki z Brz¹czowic. ¯elis³awa
Bobrowskiego uwa¿ano za bardzo niebezpiecznego
rewolucjonistê i dlatego jego dworu, w którym mieszka³ przy
sêdziwym ojcu, strzeg³y ju¿ od œwitu 21 lutego 1846 roku
ch³opskie warty. On sam przebywa³ wówczas we dworze w
Drogini i tam dosz³a go wiadomoœæ o rewolucji w Krakowie.
Kiedy powróci³ do domu, wpuszczono go za próg bez
trudnoœci, ale zabroniono mu wyjazdu do Wieliczki. Dziêki
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zrêcznoœci swojego stangreta wydosta³ siê na drogê. Tam
jednak zosta³ pochwycony przez ch³opów, œci¹gniêty z
bryczki, zbity i z powrotem odstawiony do domu pod stra¿
ch³opsk¹. Jednak w nocy przebrany w siermiêgê i ch³opski
kapelusz uciek³ z tego swoistego wiêzienia i biegn¹c przez
pola uda³ siê do Zakliczyna. Jednak na zakliczyñskiej
plebanii nie znalaz³ schronienia. Dalej szuka³ pomocy w
Zakliczynie w domu dzier¿awcy Dembickiego, ale jego ¿ona
obawiaj¹c siê go przyj¹æ wskaza³a mu krzaki w pobliskim
ogrodzie jako miejsce schronienia. W tej sytuacji uda³ siê do
Sieprawia do proboszcza ksiêdza Jana Harbuta. Ksi¹dz
Harbut przyj¹³ ¯elis³awa Bobrowskiego i u³atwi³ mu
przedostanie siê do Wieliczki, która w tych dniach by³a we
w³adaniu powstañców. (Za udzia³ w powstaniu w³adze
austriackie skaza³y ¯elis³awa Bobrowskiego na karê
d³ugoletniego wiêzienia. Szczêœliwie opuœci³ je po dwóch
latach w wyniku wydarzeñ Wiosny Ludów). Doceniæ nale¿y
odwagê ksiêdza Jana Harbuta, który nie waha³ siê udzieliæ
pomocy i goœciny œciganemu powstañcowi.
Przytoczone powy¿ej epizody z tak tragicznego roku
1846 pozwalaj¹ nam uœwiadomiæ sobie, ¿e wielka historia
toczy³a siê równie¿ ca³kiem blisko nas. Musimy jednak dbaæ
o to, aby materialne pami¹tki naszej historii by³y
zachowywane a fakty nie odchodzi³y w niepamiêæ. Mo¿e
przy tej okazji warto rozwa¿yæ choæby symboliczne
odtworzenie tablic nagrobnych przedstawicieli rodu
Bia³obrzeskich w sieprawskim starym koœciele, aby w ten
sposób ich imiona i zas³ugi mog³y utrwaliæ siê w naszej
pamiêci.
/Stanis³aw Konarski/
•ród³a:
1. A. Bartosz - Pamiêæ rabacji - Historia jednego pomnika w:
Rocznik Tarnowski nr 2006/11,
2. J. Wawel-Louis - Kronika Rewolucji Krakowskiej 1846,
Kraków 1898,
3. A. Pitala, F. Batko, Siepraw Parafia i jej koœcio³y,
Gmina, WAM, Kraków 1994,
4. R. Bielecki, Szwole¿erowie Gwardii, Wydawnictwo
Neriton, Warszawa 1996.
Fotografie przedstawiaj¹ stan obecny pozosta³oœci
pomnika pomordowanych na cmentarzu w Jastrzêbiej.

O dawnych odpustach parafialnych

S

tarsi mieszkañcy parafii Siepraw z sentymentem i ¿alem
wspominaj¹ dawne odpusty parafialne, zw³aszcza ten
wiêkszy i wa¿niejszy na œw. Micha³a Archanio³a,
obchodzony 29 wrzeœnia. Odpusty zapamiêtane z
dzieciñstwa mia³y nieco inny charakter ni¿ obecnie.
Szczególnie czêœæ handlowo-rozrywkowa odpustu, nazywana w Sieprawiu „kiermaszem”, ró¿ni³a siê od dzisiejszej.
Postaram siê opisaæ dawny odpust na podstawie wspomnieñ
kilku starszych wiekiem uczestników.
Dzieñ odpustu by³ w ¿yciu parafian dniem
wyj¹tkowym, jednym z najwa¿niejszych w roku. Do
uroczystoœci odpustowej przygotowywano siê kilka dni
wczeœniej. S³u¿ba koœcielna i parafianie gruntownie sprz¹tali
koœció³ i jego otoczenie. Koœció³ równie¿ dekorowano,
wykorzystuj¹c jeszcze œwie¿¹ zieleñ i póŸne kwiaty. Tak¿e w
domach trwa³y przygotowania jak do œwi¹t, gdy¿ w tym dniu
wypada³o przyj¹æ goœci, którzy z innych okolic przybywali
na odpust. Przed odpustem i w odpust parafianie
przestêpowali do Spowiedzi œw. Najwa¿niejsza w tym dniu
by³a uroczysta suma i procesja wokó³ koœcio³a. Sumê
koncelebrowa³o kilku ksiê¿y, kazanie wyg³asza³ najczêœciej
ksi¹dz zaproszony z innej parafii lub z klasztoru. Wyg³asza³
je z ambony g³osem donoœnym, gdy¿ w koœciele nie by³o
wtedy nag³aœniania. Podczas Mszy œw. œpiewa³ chór
parafialny i gra³a orkiestra dêta. Nie wszyscy wierni mieœcili
siê w koœciele i wielu sta³o na zewn¹trz, pod lipami.
Po Mszy œw. formowa³a siê procesja z Najœwiêtszym
Sakramentem, która obchodzi³a koœció³. Prowadzi³ j¹ ksi¹dz
proboszcz w asyœcie kilku, a nieraz kilkunastu ksiê¿y.
Baldachim nieœli szanowani i zas³u¿eni parafianie, co by³o
dla nich niema³ym zaszczytem.
Panny ubrane po krakowsku lub na bia³o nios³y
przyozdobione zieleni¹ i kwiatami feretrony, a mê¿czyŸni
chor¹gwie koœcielne. Cz³onkowie Bractw Ró¿añcowych szli
w procesji z zapalonymi œwiecami, które przechowywane
by³y w skrzyniach w koœciele i rozdawane przed procesj¹. W
procesji odpustowej brali udzia³ stra¿acy w mundurach i
orkiestra dêta.
Po sumie nadszed³ czas rozrywki i zakupów. Odpust
parafialny by³ du¿ym prze¿yciem dla dzieci. Ju¿ wczeœniej
oszczêdza³y drobne pieni¹dze i stara³y siê przypodobaæ
starszym pos³uszeñstwem i dobrym zachowaniem, aby
„dostaæ coœ na kiermasz”. W przeddzieñ odpustu do
Sieprawia zaje¿d¿a³y wozy z kramami, które rozk³ada³y siê
wzd³u¿ drogi wy¿ej i poni¿ej koœcio³a. Na placu, gdzie teraz
jest parking, w³aœciciel (co roku ten sam) ustawia³ karuzelê
du¿¹ i ma³¹, tzw. „koniki”. Gdy skoñczy³a siê Msza œw.

wiêkszoœæ jej uczestników sz³a miêdzy kramy na kiermasz.
Wtedy to da³y siê s³yszeæ nawo³ywania przekupniów, którzy
g³oœno reklamowali swoje towary, zachêcaj¹c do ich kupna.
Niektórzy mówili do rymu, aby tym bardziej przyci¹gn¹æ
klientów. W pobli¿u karuzeli jej w³aœciciel gra³ na harmonii.
Karuzelê popychali ch³opcy. Za kilka razy mogli siê za to
przejechaæ na karuzeli jeden raz. S³ychaæ te¿ by³o wystrza³y
z zakupionych przez ch³opców pistoletów na „kapsle”, czyli
kapiszony i g³oœniejsze na „korki”. Æwierka³y gliniane
ptaszki nape³nione wod¹, pia³y blaszane koguty, gwizda³y
drewniane gwizdki i gra³y fujarki. Mo¿na by³o kupiæ tak¿e
pukawki, podobne do pompek rowerowych. Oczywiœcie, na
czas nabo¿eñstw ten gwar odpustowy ustawa³, sprzedawcy
zaprzestawali handlu, zatrzymywa³a siê karuzela.
Powodzeniem cieszy³y siê cukierki odpustowe, lody
na patyku, du¿e okr¹g³e lizaki, wata cukrowa i smaczne
ogórki kiszone, prosto z beczki. Dla spragnionych
sprzedawano wodê z sokiem. Osobno sta³y kramy z
dewocjonaliami, ksi¹¿eczki do modlitwy, œwiête obrazy,
figurki anio³ków i œwiêtych oraz inne pobo¿ne przedmioty.
Kawalerzy kupowali serca z piernika z ró¿nymi
napisami, np. „Kocham Ciê”, „Tylko Ty” i du¿e ró¿añce na
szyjê zrobione z pieczonych z ciasta paciorków i kolorowych
bibu³ek. Sercami i ró¿añcami obdarowywali swoje sympatie.
Wielkoœæ serca mia³a swoj¹ wymowê i znaczenie. By³y
stoiska z bi¿uteri¹ odpustow¹: szklanymi koralami,
odpustowymi pierœcionkami, atrapami zegarków na rêkê i
innymi imitacjami naœladuj¹cymi prawdziwe kosztownoœci.
Nie sposób tutaj wymieniaæ wszystkich atrakcji odpustowych, ale trzeba wspomnieæ drewniane zabawki i rzeŸby
wykonywane rêkami bezimiennych artystów ludowych.
Oczy przyci¹ga³y kolorowe motyle i ptaki trzepoc¹ce
skrzyd³ami, koniki z bryczkami i wiele innych. Znane by³y
one z solidnego wykonania i niepozbawione swoistego
uroku. Teraz mo¿na je podziwiaæ w skansenach i muzeach
etnograficznych.
Moi rozmówcy wspominali ró¿nego rodzaju
naci¹gaczy i oszustów, którzy zachêcali do gier hazardowych. Ci, którzy dali siê namówiæ, byli ogrywani i tracili
pieni¹dze. Mo¿na te¿ by³o kupiæ los, najczêœciej pusty.
Zdarza³o siê po odpuœcie, ¿e niektórzy mê¿czyŸni zamiast
wracaæ do domu, szli do baru, gdzie przebrawszy miarkê, po
wyjœciu g³oœno œpiewali, co by³o Ÿle oceniane.
/Piotr Przêczek/

Obraz dawnej wsi w naszej pamiêci cz. 2

W

poprzednim biuletynie przedstawi³em roœliny i
drzewa owocowe, które wystêpowa³y w dawnych
ogrodach przydomowych. W tym opiszê roœliny i krzewy
ozdobne, niezbêdne w ¿yciu codziennym dawnych
gospodarstw. Na obrze¿ach zabudowañ gospodarskich ros³y
krzaki czarnego bzu, którego owoce by³y cenne, gdy¿
sporz¹dzano z nich sok wa¿ny przy leczeniu przeziêbieñ.
Dbano równie¿ o krzewy ozdobne. W letnie wieczory po
ciê¿kiej pracy na roli rodziny odpoczywa³y wspólnie przy
krzewach jaœminów, bzów lilaków, które koi³y swym
piêknymi zapachami. Sadzono te¿ krzewy, które wykorzys-

tywano technicznie: k³okoczkê do produkcji ko³atek,
paciorków, ró¿añców; derenia do wytworzenia oleju
stosowanego przy produkcji myd³a: kalinê do wyrobu
korali.
Miêdzy domostwem, a drog¹ w tak zwanym „
przedogródku” królowa³y kwiaty i byliny. Najczêœciej
otaczano go drewnianym p³otem ze sztachet (balasek),
chroni¹c w nim rosn¹ce roœliny przed kurami, kaczkami.
Balaski z p³otu s³u¿y³y czêsto jako naturalne suszarki dla
glinianych naczyñ. Tu¿ przy p³ocie s³u¿¹cym jako naturalna
podpora ros³y ró¿e, te najstarsze to odmiany pn¹ce o bia³ych
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lub amarantowych kwiatach, drobnych zebranych w kiœcie.
Ros³y tak¿e pomarszczone, ciemnoró¿owe i pachn¹ce
odmiany ró¿, z p³atków których sporz¹dzano aromatyczn¹
konfiturê. Owoce ró¿ wykorzystywano zaœ do zrobienia
soków i nalewek. Najbli¿ej odgrodzenia sadzono roœliny
wy¿sze: malwy, rudbekie, floksy, dalie (giergonie).
Nastêpnie ros³y piwonie , ³ubiny, nagietki, goŸdziki, maki,
Aksamitki (œmierdziuchy) i oczywiœcie chryzantemy
(dempcoki). W ka¿dym ogrodzie musia³y rosn¹æ bia³e lilie,
symbol Maryjnej czystoœci. Ciêtymi kwiatami ozdabiano
wnêtrza domostw, upiêkszano nimi przydro¿ne krzy¿e i
kapliczki. P³atki kwiatów stanowi³y surowiec dla „
podsypiorek” jak nazywano dziewczynki sypi¹ce kwiaty w
czasie procesji Bo¿ego Cia³a, ale te¿ przy okazji innych
nabo¿eñstw.
W dawnych gospodarstwach oczywiœcie nie mog³o
zabrakn¹æ zió³. Babcie dba³y o lubczyk dodawany do roso³u
i zup. W dawnych ogródkach sadzono te¿ tymianek, miêtê,
macierzankê, rozmaryn, sza³wiê wykorzystywane jako
przyprawy ale te¿ w leczeniu ró¿nych dolegliwoœci w formie
wywarów, p³ukanek lub k¹pieli leczniczych. Domowy
zielnik uzupe³niano suszonymi kwiatami rumianku, który
nie tylko pomaga³ przy zranieniach czy obrzêkach, ale by³
panaceum na dolegliwoœci ¿o³¹dkowe czy jelitowe. Wiele
roœlin traktowano jako lecznicze, wrêcz magiczne,
sporz¹dzaj¹c z nich mikstury na ró¿ne dolegliwoœci cielesne
i duchowe. Specjalne miejsce w przydomowym ogródku
mia³ rabarbar, wieloletnia roœlina, której pêdy od wczesnej

wiosny do jesieni u¿ywano do wypieków ciast, czy te¿
gotowania kompotu.
Ogród warzywny zawsze musia³ siê znajdowaæ w
gospodarstwie. Siano w nim wszystkie mo¿liwe jarzyny koperek, buraczki, marchewkê, pietruszkê, groch, cebulê,
ogórki, pomidory. Jarzyny by³y wykorzystywane na co dzieñ
do posi³ków, zrywano je codziennie , aby by³y œwie¿e.
Zapasy przechowywano przez zimê w piwnicach b¹dŸ
specjalnie przygotowanych kopcach. Jesieni¹ zbierano
fasolê , groch, ³uskano je wieczorami, aby wykorzystywaæ je
póŸniej do gotowania ró¿nych potraw. Oczywiœcie
uprawiano ziemniaki, zbo¿a, buraki pastewne, lecz
przewa¿nie ros³y one na polach bli¿ej lub dalej oddalonych
od gospodarstw.
Ogrody przydomowe dawniej by³y traktowane jak
supermarket, zapewnia³y ca³ej rodzinie i zwierzêtom
gospodarskim utrzymanie. Siêgano w nim po wszystko co
mog³o byæ potrzebne w domu i obejœciu. Dawny charakter
ogrodów odpowiada³ zaspokojeniu potrzeb ¿yciowych oraz
duchowych ludzi. Mieszkañcy wiosek byli w pewien sposób
niezale¿ni, wolni od zaspakajania potrzeb poprzez zakupy ,
korzystali z otaczaj¹cej przyrody dbaj¹c o ni¹, mieli czas na
¿ycie, pracê, modlitwê oraz spotkania z bliskimi. Warto wiêc
choæ w niewielkim stopniu spróbowaæ powróciæ do takiej
koncepcji przydomowych ogródków. Mo¿e to pozwoli nam
trochê zwolniæ …
/Piotr Nowak/

W starym obiektywie
1. Traktorzysta - p. Józef Œlusarczyk z Dzia³ów,
Zakliczyn nr 92,
fotografia z pocz¹tku lat 60

2. p.W³adys³aw Kasina i p. Ludwik Przêczek
- ¿niwiarze na Zarusinkach w Sieprawiu
fotografia z 1951 lub 1952 roku
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4. Sklep spo¿ywczo-odzie¿owy GS na Dzia³ach w
Zakliczynie. Po³owa lat 60 (obecnie pawilon przy
drodze Myœlenice - Siepraw, tu¿ przed rondem w
Zakliczynie)

3. Dom rodziny p. Kasinów - na Zarusinkach w Sieprawiu
(obecnie teren firmy Kraus)
(Wszystkie fotografie z archiwum rodzinnego pp. Ewy i Stanis³awa Kasinów)

Sport w gminie
Przygotowania pi³karzy Jordana Zakliczyn do rundy wiosennej
Z informacji uzyskanej od Prezesa Klubu Stanis³awa
Kasiny wynika, ¿e w dru¿ynach klubu nie zasz³y znacz¹ce
zmiany. Trener i Zarz¹d Jordana podjêli decyzjê o oparciu
sk³adów poszczególnych zespo³ów na zawodnikach obecnie
graj¹cych w Zakliczynie a przede wszystkim, pi³karzach
„wychowankach” Jordana. Seniorzy rozpoczêli treningi 10
stycznia, 4 razy w tygodniu w halach sportowych w
Zakliczynie i w Sieprawiu, oraz na boisku „Orlik”.
Od 25 stycznia zespó³ rozegra³ kilka sparingów,
uzyskane wyniki to wygrane z: Bronowiank¹ (klasa
okrêgowa) 4-1, Pasternikiem Ochojno (A klasa) 3-0, LKS
Leñcze (A klasa) 5-1 , LKS NiedŸwiedŸ (klasa okrêgowa) 60, Zielonk¹ Wrz¹sowice (A klasa) 7-0. Zanotowano równie¿
pora¿kê z Pogoni¹ Skotniki 0-3 (w dru¿ynie w wiêkszoœci
grali juniorzy).
Planowane s¹ spotkania „na trawie”, je¿eli aura na to
pozwoli z Watr¹ Bia³ka Tatrzañska (IV liga) i Skawink¹
Skawina. Po rundzie jesiennej I dru¿yna zajmuje w tabeli
klasy okrêgowej III 3 miejsce z dorobkiem 26 pkt., trac¹c do

lidera Z³omexu Branice 2 pkt. Przed seniorami, po wygraniu
Pucharu Polski na szczeblu Podokrêgu Myœlenice, mecz w
nastêpnej rundzie u siebie z Or³em Ryczów (IV liga),
zespo³em który jako jedyny nie przegra³ w lidze z bardzo
dobr¹ Wieczyst¹ Kraków (remis 2-2). Spotkanie
zaplanowane jest na 13.04. o godŸ. 16.30 na boisku w
Zakliczynie.
Juniorzy mog¹ pochwaliæ siê wygraniem turnieju
halowego PESMENPOL ORZE£ CUB, rozegranego w
Myœlenicach pokonuj¹c w finale Lubomira Wiœniowa 3-2 (w
regulaminowym czasie gry remis 3-3). Trampkarze i
m³odzicy przez okres zimowy systematycznie, 2 razy w
tygodniu uczestniczyli w zajêciach w hali w Zakliczynie. W
rozegranych turniejach halowych zajêli 3 miejsca.
Tradycyjnie ¿yczymy sportowcom z Zakliczyna wielu
sportowych sukcesów.
/Wies³aw Œwiech/

Przyroda wokó³ nas
Uratowana rzadka sowa

W

lutym br. do znanego hodowcy ptaków egzotycznych
z Sieprawia - Pana Henryka Biskupa trafi³a rzadka
sowa - puszczyk uralski (Strix uralensis). Zapl¹ta³a siê ona w
siatkê pi³kochwytu boiska pi³karskiego w Raciechowicach,
sk¹d zosta³a przewieziona do rehabilitacji z uszkodzonym
skrzyd³em. Po dwóch tygodniach ptak wydobrza³ na tyle, ¿e
mo¿na by³o go wypuœciæ. Puszczyk zosta³ uwolniony na
terenie Zakliczyna (Czerwona Góra). Uwolniwszy siê z
tekturowego pud³a polecia³ w kierunku najbli¿szych
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zadrzewieñ, nastêpnie kilkakrotnie przelatywa³ na coraz
wy¿sze drzewa, by wreszcie znikn¹æ w lesie. Mamy
nadziejê, ¿e szczêœliwie do³¹czy do swoich pobratymców.
W tym miejscu nale¿¹ siê podziêkowania wszystkim
osobom, które by³y zaanga¿owane w ratowanie tego
rzadkiego gatunku sowy, szczególne dla pana Henryka, który
po raz kolejny zaj¹³ siê profesjonalnie i bezinteresownie
rannym dzikim ptakiem.
/Micha³ Baran/

Œmieæ nasz powszechny
- œmieæ przydro¿ny

P

odczas tegorocznego urlopu, który razem z rodzin¹
spêdza³am w jednym z europejskich krajów, moj¹ uwagê
przyku³y liczne plakaty i billboardy, spotykane w wielu
miejscach. Na plakatach umieszczono zdjêcie rêki
wy³aniaj¹cej siê z otwartego samochodwego okna; rêka
trzyma³a ró¿ne rzeczy: niedopa³ek, papierek, plastikow¹
butelkê czy jednorazowy kubek. Ca³oœc opatrzona by³a
krótkim komentarzem: „Serio?”.
Jak widaæ problem „œmiecia przydro¿nego” znany
jest nie tylko w Polsce; nie wiem, czy opisana powy¿ej
kampania spo³eczna przynios³a spodziewane efekty, ale w
mojej ocenie by³a bardzo dobrym ruchem w stronê poprawy
czystoœci poboczy i zmiany ludzkich nawyków w kwestii
œmiecenia.
Szuka³am szacunkowych danych na temat stanu
zaœmiecenia polskich dróg i poboczy, niestety nie natrafi³am
na ca³oœciowe zestawienie - jednak znalaz³am wiele
artyku³ów opisuj¹cych lokalnie skalê zjawiska, i po tej
przygnêbiaj¹cej lekturze jestem pewna, ¿e zalegaj¹ce w
polskich rowach melioracyjnych i na poboczach œmieci to
problem ogromny. „Œmieciem przydro¿nym” mo¿e staæ siê
w zasadzie wszystko, nie ma tu ¿adnych ograniczeñ
(niestety). Z w³asnego doœwiadczenia mogê powiedzieæ, ¿e
najczêœciej spotykanymi odpadami s¹ opakowania po
jedzeniu (plastikowe butelki i puszki po napojach,
jednorazowe kubki, opakowania po frytkach, hamburgerach,
serkach, chipsach), szklane butelki po alkoholu, plastikowe
os³onki po zniczach (szczególnie w pobli¿u cmentarza). Na
sieprawskich drogach i w ich pobli¿u regularnie natrafiam na
niedojedzone resztki po fast foodzie z logo znanych sieci
wraz z ca³ym (niema³ym) opakowaniem takiego zestawu
oraz kartony po pizzy - i zapewne nie tylko ja je widujê.
Czêœæ problemu stanowi¹ wiêc œmieci wyrzucane
„na szybko” z samochodu, tak, jak to przedstawiono na
plakacie z opisanej powy¿ej kampanii spo³ecznej. Ale w
rowach spotykamy te¿ œmieci celowo tam przyniesione i
wyrzucone: podczas sprz¹tania poboczy sieprawskich dróg
zdarzy³o mi siê znajdowaæ sporych rozmiarów czêœci
samochowe, worki ze zu¿ytymi pieluchami jednorazowymi,
ca³e worki z butelkami, z odpadami zmieszanymi.
¯eby dok³adniej opisaæ lokaln¹ skalê problemu, oprê siê na
moich w³asnych doœwiadczeniach jeœli chodzi o sprz¹tanie
sieprawskich ulic. Oczywiœcie to tylko moje prywatne
obliczenia, wiêc nie traktowa³abym ich jak wyroczniê niemniej przeciêtnie z ulicy o d³ugoœci ok. 500 m (co nam
daje ok. 1km pobocza/chodnika) zbieram 2 pe³ne worki
œmieci o pojemnoœci 120l. W naszej gminie mamy ok 77km
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gminnych i powiatowych dróg, co oznacza ok. 154km
poboczy i chodników. Zak³adam, ¿e chodniki nie s¹ tak
zaœmiecone jak pobocza i rowy, wiêc i sprz¹tania by³oby
mniej - co nie zmienia faktu, ¿e w chwili, kiedy czytamy ten
tekst, na naszych lokalnych drogach i w ich pobli¿u
poniewieraj¹ siê œmieci, które pewnie mog³yby zape³niæ
dziesi¹tki worków.
Czemu przydro¿nych œmieci jest tak du¿o? Jeœli
spojrzeæ pod k¹tem naszych zwyczajów dbania o czystoœæ, to
drogi i pobocza postrzegane s¹ powszechnie jako „teren
niczyj”, w myœl zasady - to nie mój kawa³ek ziemi, co tam,
wyrzucê opakowanie po frytkach! Wa¿ne, ¿eby nie
zaœmieca³o mi auta, u mnie ma byæ czysto, a co jest obok - ju¿
mnie nie interesuje. W rzeczywistoœci i tak wszyscy
ponosimy koszt takich zachowañ, poniewa¿ gminy
cyklicznie op³acaj¹ us³ugi sprz¹tania z naszych op³at.
Problem w tym, ¿e czystoœci nie da siê utrzymaæ zbyt d³ugo sama widzia³am, w jakim tempie nowe œmieci pojawia³y siê
na dopiero co uprzatniêtym terenie.
Czy zaostrzenie przepisów coœ by zmieni³o? W tym
roku resort klimatu i œrodowiska wraz z Ministerstwem
Sprawiedliwoœci rozpocz¹³ prace nad zaostrzeniem kar za
przestêpstwa przeciwko œrodowisku - chodzi g³ównie o
powa¿ne przestêpstwa. tj. nielegalne wyrzucanie i
sk³adowanie odpadów niebezpiecznych, ale w projekcie
nowelizacji znalaz³ siê te¿ zapis dotycz¹cy zanieczyszczenia
dróg, chodników, placów i trawników. Chodzi m.in. o
wyrzucanie œmieci przez kierowców, wycieki z aut czy
zanieczyszczenia wywo¿one na drogê i chodniki przez
pojazdy wyje¿d¿aj¹ce z placów budowy. Wed³ug mnie takie
zmiany w prawie s¹ potrzebne, to na pewno, ale groŸba
wy¿szej kary nie rozwi¹¿e problemu ze œmieceniem. Trudno
te¿ by³oby monitorowaæ rozleg³e tereny, aby namierzyæ
sprawców œmiecenia. Wa¿niejsze jest zbudowanie
spo³ecznej œwiadomoœci szkodliwoœci œmiecenia i
wyrabianie dobrych nawyków, ju¿ od najm³odszych lat. Na
pewno nie zaszkodzi te¿ zadbanie o czystoœæ naszej
najbli¿szej okolicy - nawet jeœli to nie my te œmieci
wyrzuciliœmy, posprz¹tajmy je, choæ raz w roku. W
kontekœcie zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkiej Nocy by³by to
ca³kiem niez³y pomys³ na prezent dla przyrody, a tym samym
- i dla nas samych.
Na zdjêciu: fragment pobocza przy ulicy Mostowej w
Sieprawiu.
/Patrycja Langer/
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