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Egzemplarz bezp³atny

Staff Leopold

Przedwioœnie
Przemija szaroœæ wielkopostna,
Budzi siê ziemia letargiczna.
Po³owa marca. Idzie wiosna,
Nie tylko ju¿ astronomiczna.
Po gorzkich ¿alach wnet siê ocknie
Œwiat d³ugo chmur okryty kwefem.
Lœni¹ szyby czyste wielkanocnie
I w s³oñcu pachnie ju¿ Józefem:
Józefem, lilia i bocianem,
Który coroczn¹ wróci drog¹
I na swem kole odzyskanem
Stanie chor¹gwi¹ laskonog¹.

W

tym trudnym dla nas czasie, w tym dziwnym czasie ¿yczymy Wszystkim B³ogos³awionych
Œwi¹t Wielkanocnych obfituj¹cych w zdrowie, pomyœlnoœæ i nios¹cych nadziejê odradzaj¹cego
siê ¿ycia. Niech nadzieja na lepsze dni ziœci siê w poœwi¹tecznej codziennoœci.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leszek Wierzba

Wójt Gminy
Tadeusz Pitala

Ptaki - zwiastuny wiosny
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Wieœci gminne…
Informacja o bie¿¹cej pracy Rady Gminy

P

rze³om roku to czas podsumowañ i wytyczania
kierunków dzia³ania na nowy nadchodz¹cy rok. Rok
2020 nie by³ dla samorz¹dów ³askawy, albowiem
zdeterminowany zosta³ przez walkê o zdrowie i ¿ycie,
ratowanie tysiêcy miejsc pracy jak równie¿ o finansowe
przetrwanie.
Na prze³omie 2020-2021 roku Rada Gminy
obradowa³a na trzech sesjach oraz wspólnych komisjach,
które przygotowywa³y opinie do projektów uchwa³.
2 grudnia 2020 roku odby³a siê XX Sesja Rady
Gminy Siepraw w formie ON-LINE ze wzglêdu na
specyficzn¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z pandemi¹ COVID-19.
Podczas sesji radni przyjêli uchwa³ê w sprawie okreœlenia
wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na
rok 2021. Przyjêta uchwa³¹ stawka jest niewielka i mieœci siê
w granicach ustawowych minimalnej stawki, co zasili
tegoroczny bud¿et kwot¹ 93 188,00 z³, a wiêc wy¿sz¹ tylko
o 3 472,00 z³ od uzyskanej w roku 2020. Natomiast uchwa³a,
która zawsze wzbudza szereg kontrowersji dotyczy ustalenia
wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci. Po analizie i
dyskusji komisji na wspólnym posiedzeniu projekt uchwa³y
zosta³ zaopiniowany pozytywnie i zosta³y zaakceptowane
przez radnych podwy¿ki w granicach 3,9-4,5%. Uchwa³ê
przyjêto jednog³oœnie. Wójt Gminy przed³o¿y³ radzie
informacjê o stanie realizacji zadañ oœwiatowych w gminie
Siepraw za rok szkolny 2019/2020. Radni zostali
zaznajomieni z pe³nym kszta³tem szkolnictwa na terenie
Gminy, jak równie¿ z procesami zachodz¹cymi w oœwiacie.
Przedstawione wyniki nauczania pokaza³y jakoœæ i
efektywnoœæ kszta³cenia w poszczególnych placówkach
oœwiatowych na terenie Gminy. Rada jednog³oœnie wyrazi³a
aprobatê dla zaprezentowanej informacji i przyjê³a uchwa³ê.
XXI Sesja Rady Gminy Siepraw obradowa³a 29
grudnia 2020 roku. Najwa¿niejszym punktem obrad by³o
uchwalenie Bud¿etu Gminy Siepraw na rok 2021. Niew¹tpliwie na tegoroczny bud¿et rzutowa³a bêdzie sytuacja
spowodowana przez obostrzenia pandemiczne, niemniej
bud¿et musia³ byæ uchwalony. Trzeba przyznaæ, ¿e
przygotowanie uchwa³y bud¿etowej tj. sporz¹dzenie
bud¿etu, który gwarantuje p³ynnoœæ finansow¹ Gminy w
okresie pog³êbiaj¹cego siê kryzysu gospodarczego to
wyj¹tkowe wyzwanie. O ile w pierwszym etapie tzw.
,,tarczy” pomoc finansowa dla gmin by³a przejrzysta i
wed³ug poprawnego algorytmu, o tyle na drugim etapie
dysponowanie dotacji zosta³o skrajnie upolitycznione, co
niew¹tpliwie odbije siê na bud¿etach wielu gmin, które nie
uleg³y politycznej ,,naturalizacji”. Pomimo, ¿e nasza Gmina
zosta³a pominiêta przez dysponentów w przydzielaniu
œrodków z tarczy nr 2, choæ spe³niliœmy wszystkie kryteria,
to jakoœ na razie poradziliœmy sobie z t¹ skrajnoœci¹ i uda³o
siê stworzyæ bud¿et, który w miarê pozwoli na realizacjê
za³o¿onych na ten rok przedsiêwziêæ, ale tylko jeœli sytuacja
gospodarcza w kraju bêdzie w miarê stabilna. Uchwa³a
bud¿etowa zosta³a przyjêta jednog³oœnie. W trakcie sesji
przyjêto jeszcze uchwa³y dotycz¹ce gminnego programu
rozwi¹zywania problemów alkoholowych i zapobieganiu
narkomanii w roku 2021, a tak¿e program przeciwdzia³ania

przemocy w rodzinie. Obie te uchwa³y maj¹ wspólny
mianownik w postaci patologii spo³ecznej, która niestety
ci¹gle w naszej gminie stanowi problem, którym trzeba
zajmowaæ siê systematycznie.
Kolejna XXII sesja Rady Gminy Siepraw która
zosta³a zwo³ana na 9 lutego 2021 roku, w formie zdalnej
podjê³a kilka wa¿nych uchwa³. Radni uchwalili zasady
œwiadczenia dodatkowych us³ug w zakresie odbioru
odpadów komunalnych i wysokoœci op³at za te us³ugi. W
zwi¹zku z du¿¹ iloœci¹ wniosków z³o¿onych przez
mieszkañców Gminy, dotycz¹cych zmiany przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze, nale¿y wprowadziæ
zmiany w aktualnie obowi¹zuj¹cym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw. Aby
mo¿na by³o rozpocz¹æ procedurê przekszta³cania radni
podjêli uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Siepraw. W trakcie sesji Rada przyjê³a uchwa³y w
sprawie zamiany nieruchomoœci gminnych, co w przysz³oœci
pozwoli na uwzglêdnienie gminnej drogi, jak równie¿ w
sprawie regulaminu przyznawania i wyp³acania niektórych
wynagrodzeñ nauczycieli.
Mija pierwszy kwarta³ 2021 roku, a czas pandemii
bezwzglêdnie nadal wzmaga ograniczenia w ¿yciu
spo³ecznym i gospodarczym, utrudniaj¹c nam codzienn¹
egzystencjê. Istnieje obawa aby utrzymuj¹cy siê stan
stagnacji ekonomicznej nie postawi³ samorz¹dów pod
finansow¹ œcian¹, albowiem s¹ one obarczone coraz
mocniejszymi zobowi¹zaniami, za którymi nie id¹ nale¿ne
œrodki finansowe, czego przyk³adem mo¿e byæ utrzymanie
oœwiaty w gminie. Do tego dochodzi bardzo kontrowersyjny,
a wrêcz niezrozumia³y podzia³ funduszy samorz¹dowej
tarczy, tworz¹cy sztuczne priorytety dla wybranych
jednostek samorz¹du terytorialnego.
Aby nie popaœæ w ca³kowity pesymizm trzeba
odwo³aæ siê do historii, która pokazuje, ¿e ka¿dy kryzys ma
swój kres, a sytuacja kryzysowa i zagro¿enia z ni¹ zwi¹zane
wyzwalaj¹ w nas wiele potencja³u, którego bez niej nie
bylibyœmy w stanie zauwa¿yæ i prze³o¿yæ na dzia³anie.
Proponujê wiêc nadziejê, ¿e ,,koronakryzys” wreszcie
ust¹pi, a wszystkie dotychczasowe problemy odejd¹ w
niepamiêæ. ¯yczê wszystkim Mieszkañcom naszej Gminy
normalnoœci i zdrowia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leszek Wierzba

Czy powietrze jest czystsze?

A

larmuj¹ce informacje na temat jakoœci powietrza w
Polsce od kilku lat niepokoj¹ opinie publiczn¹.
Przekroczone normy emitowanych py³ów, gazów, a tak¿e
substancji rakotwórczych (benzo-a-piren, dioksyny) o
kilkaset procent to ponura rzeczywistoœæ sezonu grzewczego, tak¿e na terenie Gminy Siepraw. Zanieczyszczenie
powietrza skutkuje wieloma chorobami, nie tylko uk³adu
oddechowego, ale i nerwowego, krwionoœnego, czy rozrodczego. Rocznie na choroby zwi¹zane z zanieczyszczeniem
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atmosferycznym umiera w Polsce 44 tys. osób, czyli ok. 10
osób zmar³ych z tego powodu przypada na Gminê Siepraw.
Bardzo du¿o - wyobraŸmy sobie, ¿e pod ko³ami
samochodów gminie rocznie 10 pieszych - by³aby to istna
katastrofa.
Od kilku, czy nawet kilkunastu lat prowadzone s¹
dzia³ania, ¿eby wy¿ej opisany stan rzeczy zmieniæ. Zmiana
prawa, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym,
programy dofinansowuj¹ce wymianê pieców, termomodernizacje budynków, czy monta¿ odnawialnych Ÿróde³ energii
(OZE) - systemów solarnych, fotowoltaicznych, czy pomp
ciep³a, kampanie informacyjne, czy te¿ monta¿ systemów
monitoruj¹cych oraz ostrzegawczych ma w najbli¿szych
latach poprawiæ sytuacje jakoœci powietrza atmosferycznego.
Równie¿ w Gminie Siepraw od kilku lat prowadzone
s¹ dzia³ania maj¹ce w efekcie poprawiæ stan jakoœci
powietrza: pozyskano œrodki z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na wymianê
ponad 130 starych, pozaklasowych pieców na kot³y gazowe
lub nowoczesne kot³y na „ekogroszek”, w Urzêdzie
uruchomiono punkt informacyjny rz¹dowego Programu
„Czyste Powietrze”, zainstalowano monitoring jakoœci
powietrza Airly w ka¿dej miejscowoœci Gminy, prowadzone
s¹ kontrole planowe i interwencyjne prawid³owoœci spalania
w domowych paleniskach przez upowa¿nionych pracowników Gminy, prowadzone s¹ kampanie informacyjne w
szko³ach, przedszkolach, Urzêdzie Gminy, na zebraniach
wiejskich oraz za pomoc¹ publikatorów gminnych i mediów
spo³ecznoœciowych.
Kontrole prawid³owoœci spalania w paleniskach
domowych oraz jakoœci spalanych paliw wznowiono w
styczniu br. po okresie zawieszenia, zwi¹zanego z pandemi¹
COVID-19. Od momentu wznowienia kontroli w grudniu
2020 r. przeprowadzono 55 kontroli, zarówno planowych,
jak i interwencyjnych - g³ównie spowodowanych
zg³oszeniem poprzez aplikacjê EKOINTERWENCJA.
Podczas kontroli sprawdzana jest jakoœæ / klasa pieca, jakoœæ
paliw sta³ych (œwiadectwo jakoœci wêgla, wilgotnoœæ
drewna), obecnoœæ potencjalnych odpadów przeznaczonych
do spalenia, czy te¿ sposób segregacji i gromadzenia
odpadów komunalnych. W przypadku powziêcia podejrzeñ
co do spalania niedozwolonych materia³ów kontroluj¹cy
pobieraj¹ próbki popio³u i wysy³aj¹ do specjalistycznego
laboratorium, z którym Gmina ma podpisan¹ umowê, na
badanie próbek spalonych substancji. Laboratorium
potwierdza lub neguje podejrzenia, wystawiaj¹c raport z

Dymienie z kominów domów zanieczyszcza powietrze,
ale z regu³y nie œwiadczy o spalaniu niedozwolonych
materia³ów. Palenie wêglem i drewnem (póki co) jest
legalne. Siepraw, 8 stycznia 2021. Fot. M. Baran
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badania.
Gmina musi reagowaæ na zg³oszenia zanieczyszczenia
powietrza w przeci¹gu 12 godzin od chwili zg³oszenia.
Zg³oszenia do Urzêdu Gminy docieraj¹ najczêœciej za
pomoc¹ aplikacji komórkowej / komputerowej EKOINTERWENCJA. Z doœwiadczeñ kilkunastu zg³oszeñ, które dotar³y
do Gminy do tej pory wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski:
· Czêœæ zg³oszeñ nie zawiera uzasadnienia / opisu sytuacji,
co niejednokrotnie utrudnia lub uniemo¿liwia prawid³ow¹
kontrolê (kontroluj¹cy po prostu nie wiedz¹ co maj¹
kontrolowaæ);
· Czêœæ zg³oszeñ to zg³oszenia „na chybi³ trafi³” - np. w
kilku przypadkach zg³oszeñ palenia plastikami w danym
domu okaza³o siê, ¿e dom ogrzewany jest piecem gazowy, w
którym nie sposób spaliæ czegoœ innego poza gazem;
· Dym z komina (nawet œmierdz¹cy) nie œwiadczy od razu o
nieprawid³owoœciach. Póki co, na terenie Gminy Siepraw
dozwolone jest palenie paliwami sta³ymi (np. wêglem,
drewnem, peletem), co si³¹ rzeczy powoduje mniejsze lub
wiêksze dymienie, szczególnie podczas rozpalania w piecu
lub dok³adania kolejnego wsadu. St¹d proœba o zg³aszanie
dymi¹cych kominów tylko w przypadku uzasadnionego
podejrzenia stosowania niedozwolonych paliw lub palenia
odpadów;
· Niektóre zg³oszenia „nieprawid³owoœci” to element
wojny s¹siedzkiej i dokuczenia drugiemu. Kontrola z Gminy
ma byæ w tym przypadku elementem uprzykrzenia ¿ycia
s¹siadowi;
· Wiêkszoœæ kontroli wykazuje prawid³owe postêpowanie i
wysok¹ œwiadomoœæ mieszkañców Gminy na temat spalania
w domowych piecach.
Czy zatem wy¿ej wymienione kontrole oraz pozosta³e
dzia³ania daj¹ pozytywny efekt w postaci poprawy jakoœci
powietrza? Patrz¹c na odczyty czujników zlokalizowanych
na terenie Gminy i czêste przekroczenia jakoœci norm
powietrza wydaje siê, ¿e nic siê nie zmienia. Czujniki w
zimowe, szczególnie bezwietrzne dni, jak œwieci³y tak
œwiec¹ na bordowo. Spróbowa³em jednak porównaæ jakoœæ
powietrza z kilku lat, wszak czujniki s³u¿¹ nam ju¿ od 2018
roku. Prezentowany wykres pokazuje œredniomiesiêczne
stê¿enie niebezpiecznego dla cz³owieka py³u PM2,5 w
przeci¹gu 3 lat w 5 lokalizacjach na terenie Gminy Siepraw
oraz temperaturê powietrza. Pozornie jakoœæ powietrza siê
nie zmienia, no bo co daje wymiana 130 pieców, jak 2000

Œredniomiesiêczne stê¿enie py³u PM2,5 w poszczególnych lokalizacjach czujników Airly w Gminie Siepraw w
okresie styczeñ 2018 r. - grudzieñ 2020 r. wraz z lini¹
trendu dla lokalizacji na ul. Kawêciny, oraz œredniomiesiêczna temperatura powietrza.

dalej dymi? Do wykresu doda³em jednak liniê trendu, która
jak sama nazwa wskazuje tendencje zmian na podstawie
dotychczasowych danych. Je¿eli dane z 3 lat s¹
reprezentatywne, to trend w zanieczyszczeniu powietrza jest
wyraŸnie malej¹cy, co daje drobne nadzieje, ¿e prowadzone

dzia³ania przynios¹ za jakiœ czas po¿¹dane efekty w postaci
czystego powietrza, które bêdziemy mogli wdychaæ bez
obawy o swoje zdrowie.
/Micha³ Baran/

Pytania do Wójta Gminy
Red. Jak kszta³tuj¹ siê priorytety Wójta Gminy Siepraw w
pocz¹tku obecnego roku?
Wójt. Nie powiem nic odkrywczego, gdy¿ od roku
najwa¿niejsza sprawa to zdrowie Mieszkañców, bo od tego
jak szybko zakoñczy siê pandemia zale¿y zdrowie ludzi,
rozwój firm dzia³aj¹cych u nas, nasza przysz³oœæ, choæ mo¿e
to trochê górnolotnie, ale tak myœlê patrz¹c na ograniczenia
kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y. Obecnie Gmina nie posiada
informacji o skali zachorowañ na COVID- 19, ale pandemia
wci¹¿ trwa, wszyscy mamy œwiadomoœæ trzeciej fali i
nowych mutacji wirusa groŸnych tak¿e dla m³odszej
populacji. Mam jednak trochê nadziei, bo na podstawie
testów przeprowadzonych dla pracowników Urzêdu i szkó³
mo¿emy siê domyœlaæ, ¿e znaczna czêœæ populacji naszej
Gminy przesz³a zachorowanie na COVID-19, zyskuj¹c
okresow¹ odpornoœæ. Wiem, ¿e chorowa³o prawie 70% pracowników Urzêdu Gminy, co potwierdzi³y testy okreœlaj¹ce
przeciwcia³a. Wierzê te¿ w m¹droœæ i rozs¹dek naszych
Mieszkañców i mam nadziejê, ¿e decyduj¹ siê na przyjêcie
szczepionek, tym bardziej, ¿e punkty szczepieñ dostêpne s¹,
¿e tak powiem, na wyci¹gniêcie rêki, gdy¿ dzia³aj¹ w obu
przychodniach POZ. Na dzieñ dzisiejszy Urz¹d Gminy
przyjmuje klientów jak przed pandemi¹, z tym wyj¹tkiem ,¿e
gdy pracownicy opuszczaj¹ biurko zak³adaj¹ maseczkê,
natomiast za biurkiem s¹ os³oniêci od interesantów p³yt¹ z
pleksi. Chcia³bym tu podkreœliæ, ¿e nale¿ymy do nielicznych
urzêdów, które pracuj¹ w normalnym trybie.
Epidemia trwa nadal, obowi¹zuje nas szczególny
tryb zachowania. Proszê naszych Mieszkañców w zwi¹zku z
trzeci¹ fal¹ epidemii o przestrzeganie wszystkich zaleceñ
rz¹du i sanepidu.
Red. Jak ocenia Wójt bud¿et Gminy na 2021r. ?
Wójt. Jedno wiem na pewno, dla naszego samorz¹du bêdzie
to trudny okres. Niemniej uwa¿am, ¿e przyjêty przez Radê
Gminy bud¿et na rok 2021 jest realny. Zak³ada dochody w
wysokoœci 57 116 tys. z³, w tym: udzia³y w podatku PIT 10
044 tys. z³, wp³ywy z podatków lokalnych na kwotê 3 865
tys. z³, œrodki z subwencji oœwiatowej, które powinny
wynieœæ 9 807 tys. z³ , natomiast z subwencji wyrównawczej
2 152 tys. z³.
Wydatki zaplanowano na poziomie 57 116 tys. z³,
Najwiêksze kwoty 18 225 tys. z³ planowane s¹ na oœwiatê i
pomoc rodzinie 14 492 tys. z³. W projekcie bud¿etu
zaplanowano te¿ wydatki inwestycyjne w wysokoœci 9 269
tys. z³, taka kwota mo¿liwa bêdzie do realizacji dziêki pozyskanym œrodkom zewnêtrznym. W projekcie bud¿etu Gminy
zabezpieczono te¿ odpowiednie sumy na przygotowania do
realizacji inwestycji w nastêpnych latach, miêdzy innymi na:
projekt przedszkola w Zakliczynie, projekt modernizacji
ulicy Œw. Micha³a Archanio³a oraz projekt budynku
socjalnego z szatniami przy stadionie w Sieprawiu.
Red. Zatrzymajmy siê przy temacie inwestycji, bo one
zostaj¹, s³u¿¹ wszystkim, a wiêc s¹ najwa¿niejsze.
Wójt. Oczywiœcie zaczynamy od zapewnienia finansowania
na podjête zadania. Gmina z³o¿y³a wnioski do Funduszu

Inwestycji Samorz¹dowych - Tarcza II na zagospodarowanie
na cele rekreacyjne terenu wokó³ Zbiornika Dobczyckiego
oraz na budowê kanalizacji na ulicy Zarusinki i Dêbowej,
lecz nale¿y do piêciu jednostek samorz¹du z terenu
powiatu, które nie otrzyma³y wsparcia z strony rz¹du z tej
tarczy, co wiêcej, do tej pory nie poznaliœmy zasad i
kryteriów przyznawania tych œrodków. Gmina ponownie
z³o¿y³a wnioski do rezerwy, która zosta³a po rozdysponowaniu œrodków w ramach tarczy nr II.
Tymczasem rozpoczêto wstêpne prace przy budowie
œcie¿ek rowerowych oraz punktów turystycznych nad
Zatok¹ Zakliczyñsk¹. Wykarczowano zakrzaczenia na
d³ugoœci 6 km w miejscu projektowanych œcie¿ek i punktów
turystycznych.
Trwaj¹ prace przy budowie chodnika przy ulicy D³ugiej w
Sieprawiu z dofinansowaniem Rz¹dowego Programu
Modernizacji Dróg Lokalnych. Inwestycjê prowadzi Zarz¹d
Dróg Powiatowych, dokumentacja przebudowy drogi
zosta³a przygotowana przez Gminê Siepraw. W bud¿ecie na
2021rok zabezpieczono œrodki na dofinansowanie tej
inwestycji w kwocie 250 tys. z³. W ramach inwestycji
powstanie 1000 metrów chodnika, zostanie te¿ po³o¿ona
nowa nak³adka asfaltowa wzd³u¿ tego chodnika. Równoczeœnie jest opracowywana dokumentacja przebudowy
skrzy¿owania ul. D³ugiej i ul. Wielickiej. Rozpoczêcie
modernizacji uzale¿nione jest od pozyskania gruntu pod
przebudowê skrzy¿owania
Trwaj¹ prace przy drugim etapie budowy chodnika
na ulicy Galicyjskiej na granicy Sieprawia i Rzeszotar. W
nastêpnym etapie zostanie wykonana nowa nak³adka
asfaltowa na tej czêœci ulicy gdzie powsta³ nowy chodnik.
Gmina wspó³finansuje t¹ inwestycjê z Gmin¹ Œwi¹tniki
Górne i Powiatem Krakowskim. Na ten cel gmina Siepraw
przeznaczy³a z bud¿etu gminy 350 tysiêcy z³otych, przy
ca³kowitym koszcie inwestycji ponad 1,4 mln z³. W
nastêpnych latach Powiat Wielicki bêdzie kontynuowa³
modernizacjê drogi w kierunku Gorzkowa.
Gmina Siepraw prowadzi te¿ rozmowy z Gmin¹ Wieliczka i
na najbli¿szej Sesji Rady Gminy bêdê wnioskowa³ o
zabezpieczenie œrodków finansowych w bud¿ecie Gminy na
budowê chodnika przy ulicy D³ugiej od strony ulicy
Galicyjskiej. Jest du¿a szansa , ¿e w najbli¿szym czasie
powstanie jeszcze dodatkowe 500 metrów chodnika przy
ulicy D³ugiej.
W bie¿¹cym miesi¹cu zosta³ og³oszony przetarg na budowê
kanalizacji przy ulicy Zarusinki i ulicy Dêbowej w
Sieprawiu, na któr¹ Gmina pozyska³a dofinasowanie w
kwocie 2 mln z³ z Unijnego Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. W latach 2021-2022 powstanie 3,5 kilometra
sieci kanalizacyjnej i do kanalizacji zostanie pod³¹czonych
57 domów.
W marcu zostanie wybrany projektant , który przygotuje do
koñca bie¿¹cego roku projekt przedszkola w Zakliczynie. Z
opracowanego programu funkcjonalno-u¿ytkowego
budynku wynika, ¿e przedszkole ma posiadaæ szeœæ
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oddzia³ów przedszkolnych, salê spotkañ, kuchniê ze
sto³ówk¹ oraz plac zabaw. Bêdzie wiêc to obiekt wielkoœci¹
porównywalny do przedszkola w Sieprawiu.
W marcu Gmina Siepraw z³o¿y³a kolejny raz
wniosek do Rz¹dowego Programu Sportowa Polska na
dofinansowanie budowy boisk ze sztuczn¹ nawierzchni¹
przy szkole Podstawowej w Czechówce i £yczance.
Realizacja tych inwestycji planowana jest na 2022 rok i
uzale¿niona jest od pozyskanego dofinansowania
Red. Czy ma Pan jeszcze jakieœ „dobre” wieœci?

Wójt. Chcia³bym zawsze mieæ dla nas wszystkich najlepsze
wieœci, ale nie jest to mo¿liwe. Mo¿e jednak to, ¿e na wniosek
mieszkañców Rada Gminy podjê³a uchwa³ê, która umo¿liwia Mieszkañcom pozostawianie œmieci pozalimitowych w
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów za odp³atnoœci¹ w
wysokoœci wynikaj¹cej z kwot przetargowych.
Rozmawia³a Wanda Matoga

Spo³ecznoœæ gminna - 31.12.2020r.

G

³ówny Urz¹d Statystyczny poda³ oficjalne dane
demograficzne za rok 2020, wed³ug nich na koniec
ubieg³ego roku Polska liczy³a 38 268 tys. ludnoœci, czyli o
115 tys. osób mniej ni¿ przed rokiem (38 383 tys.). Oznacza
to równie¿, ¿e liczba ludnoœci spad³a w naszym kraju do
poziomu najni¿szego od czasów II wojny œwiatowej.
Po raz pierwszy tak¿e w powojennej historii liczba
zgonów przekroczy³a 470 tys. i w okresie 2020r. wynios³a a¿
478 658 odnotowanych œmierci. Jeœli odniesiemy te dane do
roku 2019, w których liczba zgonów wynios³a 409 900, to w
ubieg³ym roku by³o ich o 67 tys. wiêcej. Najwiêksz¹ liczbê
zgonów odnotowano w IV kwartale ubieg³ego roku: w
paŸdzierniku 46 tys., a w listopadzie 66 tys. i w grudniu 54
tys., przy œredniomiesiêcznej liczbie zgonów z trzech
pierwszych kwarta³ów na poziomie 34,5 tys. Pewnym jest, ¿e
najwiêksza liczba zgonów przypad³a w okresie najwiêkszego nasilenia pandemii, a oficjalne dane wskazuj¹, ¿e w 2020r.
z powodu zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 w ca³ym
kraju zmar³o 28 956 osób, choæ nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
znaczy to tylko tyle, ¿e u tych¿e zmar³ych zaka¿enie
potwierdzono badaniem testowym, byæ mo¿e bowiem wœród
pozosta³ych zmar³ych równie¿ by³y ofiary pandemii. Pewnie
te¿ taki wzrost liczebnoœci zgonów jest wynikiem

wieloletnich zaniedbañ opieki zdrowotnej le¿¹cych zarówno
w dostêpnoœci szybkiego leczenia specjalistycznego, na co
na³o¿y³y siê dodatkowo ograniczenia w ub. roku dostêpnoœci
bezpoœrednich kontaktów z lekarzami, a tak¿e zachowañ
samych pacjentów, po prostu ich póŸne zg³aszanie siê do
lekarzy.
Kolejne dane dotycz¹ liczby urodzeñ. W ubieg³ym
roku w Polsce urodzi³o siê 354 tys. dzieci, o ponad 20 tys.
mniej ni¿ w roku 2019.
W dalszym ci¹gu, a jest tak od 2013r. przyrost
naturalny w Polsce jest ujemny. W 2020r. liczba urodzeñ by³a
ni¿sza o 122 tys. od liczby zgonów, przy tych procesach
daleka droga do mówienia o prostej zastêpowalnoœci
pokoleñ. W ub. roku stopa ubytku naturalnego w Polsce
wynios³a -0,3%, co oznacza, ¿e na ka¿de 10 tys. ludnoœci
uby³o 30 osób.
Spo³ecznoœæ naszej gminy 31.12.2020r. liczy³a 9001
osób, w porównaniu do 2019r. liczebnoœæ mieszkañców
zwiêkszy³a siê o 73 osoby, przy czym wzrost o 20 osób to
wynik dodatniego przyrostu naturalnego, a wzrost o 53
osoby 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 dalszym
ci¹gu odnotowujemy w gminie dodatni przyrost
naturalny, choæ na koniec ub. roku jest on najni¿szy od
notowanego w ci¹gu ostatnich 5 lat.

Najlepiej procesy naturalnej wymiany pokoleñ
zilustruj¹ dane dot. liczby urodzeñ i zgonów
odnotowane we wszystkich miejscowoœciach gminy.
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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:

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 dotych-

czasowe 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:

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 (dla
kobiet do 60 lat, dla mê¿czyzn do 65 lat) i grupê
poprodukcyjn¹, czyli osoby w wieku wy¿szym od
emerytalnego.
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Z analizy 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 50,28% mieszkañców, mê¿czyŸni 49,72% ogó³u, oko³o pó³procentow¹ przewagê kobiet odnotowujemy w gminnej populacji od kilku lat.
Jedna miejscowoœæ stanowi wyj¹tek, to Zakliczyn, w którym
czwarty 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 2020r. 15,96% i choæ jest ni¿szy ni¿ w
skali ca³ego kraju to w naszej spo³ecznoœci roœnie, gdy¿
wyliczony na koniec 2019r. wynosi³ 15,55%. Nasza gminna
populacja równie¿ z roku na rok coraz szybciej siê starzeje.
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
2020r. zmar³y 32 osoby, w tym dwie Panie w wieku powy¿ej
100 lat - jedna ur. w 1915r., a druga w 1919r., pozostali
zmarli, to osoby w wieku ni¿szym ni¿ 80 lat.
Dane dotycz¹ce nestorów naszej spo³ecznoœci na koniec
2020r. w zestawieniu obejmuj¹cym 5 wczeœniejszych lat
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co.

Z 287 nestorów na koniec ubieg³ego roku 39 osób
ukoñczy³o 90 i wiêcej lat; to 7 mê¿czyzn i 32 kobiety. Wed³ug
roku urodzenia s¹ to:
Z 1922r. - 1 (1 kobieta - Siepraw)
Z 1924r. - 3 (2 kobiety - Siepraw, 1 kobieta - Czechówka)
Z 1925r. - 3 (2 kobiety - Siepraw, 1 kobieta - Czechówka)

Z 1926r. - 4 (3 kobiety - Siepraw, 1 mê¿czyzna - Zakliczyn)
Z 1927r. - 4 (3 kobiety, 1 mê¿czyzna - Siepraw)
Z 1928r. - 7 (3 kobiety - Siepraw, 1 kobieta - Czechówka, 2
kobiety, 1 mê¿czyzna - Zakliczyn)
Z 1929r. - 8 (3 kobiety - Siepraw, 2 kobiety, 1 mê¿czyzna Czechówka, 2 kobiety - £yczanka)
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Z 1930r. - 9 (3 kobiety, 2 mê¿czyzn - Siepraw, 1 kobieta, 1
mê¿czyzna - £yczanka, 2 kobiety - Zakliczyn)
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

Dane powy¿sze wskazuj¹, ¿e w ub. roku zawarto
bardzo ma³o ma³¿eñstw, ich liczba jest najni¿sza od roku
2015, w którym odnotowano zawarcie 80 ma³¿eñstw,
podczas gdy w 2020r. jedynie 29, nale¿y jednak pamiêtaæ i¿
w ubieg³ym roku, praktycznie od marca z powodu pandemii
obowi¹zywa³o masê ró¿nych obostrzeñ dotycz¹cych

kobiety i 2 mê¿czyzn.
Jak co roku zamykamy informacjê o stanie
spo³ecznoœci gminnej na koniec 2020r. danymi dotycz¹cymi
zawartych ma³¿eñstw i liczby rozwodów, a oto zestawienie.

mo¿liwoœci gromadzenia siê wiêkszej liczby osób, co na
pewno wp³ynê³o w zasadniczy sposób na decyzjê m³odych o
przesuniêciu uroczystoœci œlubnych i wesel.
/Wanda Matoga/

Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa
- mo¿liwoœæ uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
Ma³opolska pomaga osobom pracuj¹cym w zdobyciu
nowych umiejêtnoœci i dofinansowania do szkoleñ.
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie realizuje w ca³ym
regionie projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek
Kariera zawodowa”. Ka¿dy uczestnik otrzymuje pomoc
doradcy zawodowego oraz brokera, który wspiera go w
realizacji dofinansowanych bonów szkoleniowych.
Aby promowaæ projekty i docieraæ do ich adresatów
pracownicy Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie
przygotowali cykl spotów reklamowych, zachêcaj¹cych
do korzystania ze wsparcia doradców zawodowych oraz
dotacji na szkolenia. Najnowszy spot jest dostêpny pod
linkiem: https://youtu.be/yWGV5eTKjvA
Ma³opolska wspiera pracuj¹cych, którzy chc¹ podnosiæ
swoje kwalifikacje zawodowe. Istotne jest to, aby informacja
o mo¿liwoœci korzystania z takiej formy dofinansowania
szkoleñ dotar³a do mo¿liwie ka¿dej osoby, która w obecnej
sytuacji chce podnosiæ swoje kwalifikacje zawodowe lub
chce zmieniæ wykonywany zawód.
- Kluczowe jest utrzymanie zatrudnienia oraz sprostanie
wyzwaniom obecnego rynku pracy. Doskonalenie
zawodowe, wzmocnienie oraz poszerzenie kompetencji i
umiejêtnoœci mo¿e byæ szans¹ na unikniêcie utraty pracy lub
uzyskanie nowego anga¿u
- podkreœla wicemarsza³ek Tomasz Urynowicz.
Warto podkreœliæ, ¿e nie jest to pierwsza taka inicjatywa
w WUP w Krakowie. Urzêdnicy od czerwca 2020
regularnie nagrywaj¹ cykli filmów „Flesz lidera”, który
dedykowany jest lokalnym liderom - cz³onkom
Facebookowej grupy dyskusyjnej „Inspiracje dla
lokalnych liderów. Ma³opolska”.
- Wa¿ne jest, aby forma przekazu informacji o projektach
Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa by³a prosta
i skutecznie zachêca³a do korzystania z mo¿liwoœci, jakie
daj¹ te projekty
- informuje wicedyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Krakowie Micha³ K¹dzio³ka.
Dofinansowanie w projektach „Kierunek Kariera” i
„Kierunek Kariera Zawodowa” mo¿na wykorzystaæ na
szkolenia jêzykowe, komputerowe, kursy prawa jazdy, ale
równie¿ na wszelkie szkolenia zawodowe umo¿liwiaj¹ce
zmianê lub nabycie nowych kompetencji zawodowych,
potwierdzone egzaminami. Dostêpna jest tak¿e us³uga

doradztwa zawodowego, która pomaga zrozumieæ, ¿e
kompetencje to nie tylko wykszta³cenie i doœwiadczenie
zawodowe, ale równie¿ umiejêtnoœci i wiedza zdobywane na
co dzieñ. Chc¹c dowiedzieæ siê, jak wykorzystaæ je w pracy
doradca zawodowy pomo¿e znaleŸæ najwa¿niejsz¹ dla
rozwoju umiejêtnoœæ, dziêki której mo¿na staæ siê
konkurencyjnym na rynku pracy.
Zapraszamy, jeœli:
· pracujesz;
· masz ukoñczone 25 lat i posiadasz wykszta³cenie
maksymalnie na poziomie œrednim lub niezale¿nie od
posiadanego wykszta³cenia jeœli jesteœ w wieku 50+;
· uczysz siê lub pracujesz, lub mieszkasz w Ma³opolsce;
· posiadaj¹ obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt
lub wizê, upowa¿niaj¹ce do pobytu i podjêcia pracy na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
UWAGA!
Powy¿sza rekrutacja nie dotyczy osób pomiêdzy 25 a 50 lat z
wykszta³ceniem pomaturalnym, policealnym oraz wy¿szym
(licencjat, magisterium, doktorat lub powy¿ej).
Jak zg³osiæ siê do projektu i otrzymaæ dofinansowanie w
formie bonów szkoleniowych?
Wype³nij formularz zg³oszeniowy na naszej stronie i zapisz
siê na spotkanie z naszym doradc¹. Teraz spotkania
odbywaj¹ siê w formie zdalnej za poœrednictwem
komunikatora SKYPE. Po rejestracji doradca zawodowy
bêdzie siê z Tob¹ kontaktowa³ mailowo. Bilans Kariery
opiera siê na rozmowie z doradc¹ zawodowym. Jest to us³uga
dla ka¿dego, kto chce przyjrzeæ siê posiadanym przez siebie
umiejêtnoœciom, mocnym stronom, równie¿ dla osób, które
niedawno zaczê³y pracê i s¹ dopiero na pocz¹tku drogi i
zdobywania doœwiadczeñ. W Bilansie Kariery istotne s¹
tak¿e pasje, zainteresowania, to, czego nauczyliœmy siê poza
szko³¹, kursami czy prac¹.
Wiêcej informacji na temat projektu „Kierunek
Kariera”, Bilansu Kariery i bonów szkoleniowych
znajdziesz na stronie projektu. Zasady rekrutacji zamkniêtej
dla osób z wykszta³ceniem policealnym lub pomaturalnym
znajdziesz tutaj:
Https://kierunek.pociagdokariery.pl/laravelfilemanager/app/public/shares/Regulamin%20policealne/Z
ASADY%20ZAMKNI%C4%98TEJ%20REKRUTACJI20
20.pdf.
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Wróæ z POWERem!

M

a³opolska pomaga m³odym ludziom decyduj¹cym
siê na powrót z zagranicy w znalezieniu pracy,
dofinansowania do szkoleñ, czy te¿ w zdobyciu nowych
umiejêtnoœci. Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie
realizuje w ca³ym regionie projekt „Wróæ z POWERem!”. Ka¿dy uczestnik otrzymuje pomoc doradcy
zawodowego oraz konsultanta, który wspiera go w
ró¿nych sprawach: od za³atwiania spraw w urzêdach po
t³umaczenie dokumentów i pomoc prawn¹.
Ju¿ pierwsi mieszkañcy z powiatu brzeskiego, krakowskiego, limanowskiego, myœlenickiego, olkuskiego,
proszowickiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego oraz miasta Kraków i Tarnów skorzystali z pomocy
jak¹ oferuje projekt.
- Ma³opolska wspiera m³ode osoby w wejœciu na rynek pracy,
tak¿e te, które w pewnym momencie zdecydowa³y o
wyjeŸdzie za prac¹ za granicê, a teraz zdecydowa³y siê na
powrót. Kryzys spowodowany pandemi¹ mocno uderzy³ w
rynek pracy. Oferujemy konkretn¹ pomoc w zaplanowaniu
swojego ¿ycia, zarówno zawodowego, jak i rodzinnego w
naszym regionie - informuje Tomasz Urynowicz,
wicemarsza³ek województwa ma³opolskiego.
Projekt „Wróæ z POWERem!” finansowany jest z
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Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ruszy³ w czerwcu
tego roku i potrwa jeszcze dwa lata. Kierowany jest do osób
przed trzydziestk¹. Kolejne kryterium to minimum
pó³roczny pobyt za granic¹. Nastêpna kwestia to data
powrotu. Jeœli ktoœ ju¿ pracuje, ale chce rozwijaæ siê w innym
kierunku, mo¿e skorzystaæ z oferty przez pó³ roku od
powrotu do Polski. Jeœli nie pracuje, to przez rok.
- Pomys³ na projekt powsta³ dziêki sygna³om od m³odych
ludzi, ich rodziców i znajomych. Zwracali oni uwagê, ¿e
powracaj¹cy z zagranicy czêsto w pierwszym momencie
czuj¹ siê zagubieni. Projekt ma ich wspieraæ w pierwszych
miesi¹cach po powrocie do kraju. Ka¿dy uczestnik dostaje
osobistego konsultanta oraz doradcê zawodowego, którzy
pomagaj¹ mu za³atwiæ szereg spraw zwi¹zanych z powrotem
do Polski - wyjaœnia Jan G¹sienica-Walczak, dyrektor
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie.
Konsultant pomaga od pocz¹tku do koñca udzia³u w
projekcie. Dziêki niemu klient nie czuje siê zagubiony, mo¿e
porozmawiaæ o swoich w¹tpliwoœciach i pomys³ach,
poprosiæ o pomoc. Uczestnicy projektu spotykaj¹ siê te¿ z
doradc¹ zawodowym, który podpowiada, w którym
kierunku warto siê rozwijaæ i wspólnie ustalaj¹ plan

zawodowy.
Udzia³ w projekcie pozwala tak¿e na skorzystanie z
bezp³atnych porad prawnych i podatkowych, us³ug
psychologa, t³umaczeñ przysiêg³ych i zwyk³ych dokumentów zagranicznych oraz warsztatów kreatywnych. A co
najwa¿niejsze wszystkie us³ugi s¹ ca³kowicie bezp³atne i
realizujemy je równie¿ w formie zdalnej - mo¿esz staæ siê

uczestnikiem projektu bez wychodzenia z domu.
Wiêcej o projekcie „Wróæ z POWERem!” mo¿na
dowiedzieæ siê na stronie https://www.pociagdokariery.pl,
pod numerami telefonów 515 995 474 i 500 573 931 lub
pisz¹c na adres powroty@wup-krakow.pl

Szczepimy siê - dla siebie - dla innych

S

zczepienia tzw. populacyjne w naszej Gminie prowadzone s¹ od 25 stycznia 2021 r. w dwóch punktach
szczepieñ, z których uzyskaliœmy informacjê o ich przebiegu
w ci¹gu minionych 7 tygodni.
W Centrum Medycznym, Siepraw przy ul. Jana
Paw³a II 38 www.cmsiepraw.pl tel. 12 274 61 22 ogó³em
zaszczepiono 150 osób, z czego 2 dawkami zaszczepiono 90
osób, jedn¹ dawkê otrzyma³o 60 osób. Na swoj¹ kolej do
szczepienia oczekuje 213 chêtnych, w tym w wieku „70+” 54 osoby, „60+” - 98 osób, „40+” - 50 osób, „20+” - 11 osób.
Przy utrzymaniu dotychczasowego tempa szczepieñ
planujemy zaszczepiæ wszystkie oczekuj¹ce osoby pierwsz¹
dawk¹ najdalej w pierwszym tygodniu kwietnia. Oœrodek

posiada odpowiednio przeszkolone kadry i czyni starania
aby podwoiæ liczbê szczepieñ w ci¹gu najbli¿szego
tygodnia. Oznacza to, ¿e proces szczepieñ powinien zostaæ
znacznie przyœpieszony i bêdziemy mogli zaproponowaæ
szczepienia w bardzo krótkim terminie. U dotychczas
zaszczepionych pacjentów w Centrum Medycznym Siepraw
nie odnotowano powik³añ poszczepiennych.
W Oœrodku Zdrowia, Siepraw 741 - tel. 12 2746030 ogó³em podano szczepionki dla 330 osób, z czego 100 osób
zosta³o ju¿ zaszczepione 2 dawkami. Na swoj¹ kolejkê
oczekuje 1000 osób. Prowadz¹cy Punkt Szczepieñ planuj¹
przyspieszenie ca³ej akcji, staraj¹c siê o otrzymanie jak
najwiêkszej liczby szczepionek, zamierzaj¹ prowadziæ
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szczepienia równie¿ w weekendy, co mo¿e byæ sporym
u³atwieniem dla osób pracuj¹cych. Zacz¹³ dzia³aæ równie¿
mobilny punkt szczepieñ, do pacjentów ob³o¿nie chorych,
le¿¹cych, którzy nie mog¹ byæ dowiezieni do oœrodka
doje¿d¿a zespó³ szczepi¹cy z lekarzem, w ten sposób
zaszczepiono do tej pory 20 osób.
- Zaszczepieni te¿ mogli zostaæ nauczyciele. Z grupy 138
nauczycieli pracuj¹cych w naszych placówkach oœwiatowych, dla których jest to podstawowe miejsce pracy, zg³osi³y
siê 72 osoby, wiêkszoœæ lub nawet wszyscy s¹ ju¿ po
szczepieniu pierwsz¹ dawk¹ szczepionki.
Poniewa¿ szczepienia prowadzone s¹ wielotorowo, z uwagi
na podawane i zmieniane zasady szczepieñ mo¿emy
domniemywaæ, ¿e du¿o wiêksza liczba mieszkañców Gminy

zosta³a ju¿ zaszczepiona przeciw COVID-19 , choæby
wykonuj¹cy zawody w szeroko pojêtej s³u¿bie zdrowia,
studenci kierunków medycznych, farmaceuci, nauczyciele
akademiccy i przedstawiciele wielu innych profesji.
- Wa¿ne dla Mieszkañców Gminy - decyduj¹c siê na
szczepienie mog¹ zg³osiæ siê telefonicznie do jednego z
punktów szczepieñ, adresy i numery telefonów przypominamy powy¿ej, a koordynatorzy szczepieñ zgodnie z
procedur¹ zawiadomi¹ o terminie, a nawet przypomn¹ o nim
tu¿ przed szczepieniem.
Szczepmy siê dla siebie i dla innych !
Redakcja

Pandemia - odwieczny towarzysz ludzkoœci

P

andemie
œwiatowe wyniszcza³y ludzkoœæ
praktycznie w ka¿dym wieku, i choæ dane
sprzed wieków, a nawet te sprzed stu lat nie s¹ na pewno
dok³adne, to i tak szokuj¹. Najwiêksze pandemie, jakich
ludzkoœæ doœwiadcza³a na przestrzeni wieków wywo³ywa³y
ró¿ne patogeny.
Te spowodowane przez bakterie to m.in. d¿uma,
cholera, tyfus, czerwonka, tr¹d, b³onica, krztusiec, ró¿nego
rodzaju biegunki, czy tê¿ec.

1. D¿uma - „czarna œmieræ” wywo³ywana przez bakterie
nawiedza³a ludzkoœæ przez wiele wieków, chorobê przenosi³y szczury i pch³y, a tych nie brakowa³o na statkach
handlowych, wp³ywaj¹cych do ró¿nych portów. T¹ drog¹
rozszerza³a siê d¿uma w latach 541 - 542 na obszarze
Cesarstwa Bizantyjskiego powoduj¹c œmieræ ok. 50 mln
osób. Choroba ta powraca³a wielokrotnie do VIII wieku.
Kolejna epidemia d¿umy w latach 1346 - 1353 objê³a
Euroazjê zabijaj¹c od 75 do 200 mln osób, w Europie jej
szczyt przypada³ na lata 1347 - 1351. Trzecia pandemia
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d¿umy przypad³a na okres od 1850 do 1900 r., pocz¹tkowo
wybuch³a w Chinach, potem pojawi³a siê w Indiach, a z
Hongkongu przedosta³a siê na wiele innych czêœci œwiata, w
tym te¿ do Stanów Zjednoczonych. Podczas tej epidemii w
wyniku zaka¿enia zginê³o ok. 12 mln ludzi, ale uda³o siê te¿
zidentyfikowaæ patogen wywo³uj¹cy chorobê i ustaliæ
sposób jej rozprzestrzeniania.
2. Cholera - to kolejna choroba bakteryjna szerz¹ca siê w
œwiecie, pierwsza epidemia tej choroby objê³a Azjê w latach
1817 - 1824, w Europie rozprzestrzeni³a siê w 1830 r., a
kolejny jej rzut w latach 1852 - 1860 uœmierci³ ok 200 mln
ludzi. Pocz¹tkowo wybuch³a w Indiach, przyczyn¹ by³o
spo¿ycie zaka¿onej wody lub pokarmu, a jej ofiar by³o tam
ok. 15 mln. W Rosji poch³onê³a ok. 1 mln osób, dotar³a te¿ do
Wielkiej Brytanii, gdzie zabi³a kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi.
Tam uda³o siê odkryæ, ¿e to zaka¿ona woda jest przyczyn¹
choroby. £¹cznie przez œwiat przetoczy³o siê 7 epidemii
cholery, w tym ostatnia z nich w latach 60 i 70-tych XX
wieku w Indonezji, Bangladeszu. Okazuje siê, ¿e dotar³a
równie¿ do Europy.
Oprócz bakterii przez wieki ludzkoœæ niszczy³y i
niszcz¹ nadal wirusy, szokuj¹ liczby ofiar œmiertelnych,
zarówno tych dawnych, ale te¿ pandemii z XX wieku.
1. Ospa prawdziwa, której nie mo¿emy myliæ ze
wspó³czesn¹ osp¹ wietrzn¹, powracaj¹ca co jakiœ czas od
1520 do 1979 roku, uœmierci³a ok. 300 mln ludzi. Warto
wiedzieæ, ¿e w³aœnie przeciw ospie podano ludziom
pierwsz¹ wynalezion¹ w œwiecie szczepionkê, zaaplikowano
j¹ w 1796 r. w Londynie. Dziêki temu ospa prawdziwa jest
tylko ponurym wspomnieniem. Ale wirus ten mo¿e siê
uaktywniæ, tak jak to by³o we Wroc³awiu, dok¹d w lipcu
1963 r. wirusa z Azji przywlók³ oficer SB Bonifacy Jedynak.
Zachorowa³o 99 osób, g³ównie z personelu medycznego, 7 z
nich zmar³o. Epidemiê zduszono, miasto zosta³o odciête
kordonem sanitarnym, nikt kto nie by³ zaszczepiony nie
móg³ tam wjechaæ, w mieœcie zaszczepiono 98% ludnoœci.
Wszystkie osoby podejrzane o kontakt z chorymi
umieszczano w izolatoriach, gdzie odbywa³y kwarantannê.
Ospa przedosta³a siê jednak do 5 innych województw, ale nie
wywo³a³a epidemii, wygas³a po 25 dniach.
2. Grypa „hiszpanka”( wirus H1N1) szala³a w latach 1918 i
1919, kiedy to odnotowano drug¹ jej falê i zebra³a od 50 do
100 milionów ofiar œmiertelnych na ca³ym œwiecie.
Odzwierzêcy wirus zmutowa³ przez ptactwo lub trzodê
chlewn¹, powodowa³ u ludzi niezwykle œmierteln¹ odmianê
grypy, w której przebiegu pojawia³o siê wiele powik³añ, a

ludzie umierali g³ównie na zapalenie p³uc. Wirus grypy
wyizolowano dopiero w 1933 r., a w 1937 r. opracowano
pierwsz¹ skuteczn¹ szczepionkê przeciw grypie, która
zapobiega lub ogranicza skutki choroby. Obecnie na grypê
sezonow¹ i powik³ania po niej nadal umiera ok. 1 mln osób
na œwiecie.
3. Polio - choroba Heinego-Medina, jej epidemia trwa³a w
latach 30 - 50 XX wieku, wirusy przenosz¹ siê drog¹
pokarmow¹, a wiec np. poprzez picie ska¿onej wody, wirus
by³ jednoczeœnie wydalany z przewodu pokarmowego,
kr¹¿y³ w uk³adzie zamkniêtym, ska¿aj¹c wodê, ziemiê.
Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e przez wieki z uwagi na
warunki sanitarne ludzkoœæ nara¿ona na sta³y kontakt z
wirusem nabywa³a czêœciowej odpornoœci. Co wiêcej,
naukowcy podaj¹ dowody na to, ¿e choroba znana by³a od
czasów staro¿ytnych, przez wieki o niskim poziomie
infekcyjnoœci i ³agodnym przebiegu. Gwa³towna zakaŸnoœæ,
powoduj¹ca epidemiê, to skutek mutacji wirusa na bardziej
zjadliwy.
4. Grypa azjatycka (wirus H2N2) w 1956 r. w Chinach,
przedosta³a siê kolejno do Singapuru, Hongkongu i Stanów
Zjednoczonych i do roku 1958 uœmierci³a 1,1 mln ludzi.
5. Grypa Hongkong (wirus H3N3) z lat 1968 - 1970
spowodowa³a œmieræ miliona osób w œwiecie, nie ominê³a
te¿ Polski.
6. Grypa rosyjska (wirus H2N2 ) z okresu 1977 - 1978
uœmierci³a ok. milion osób.
7. „Œwiñska” grypa (wirus AH1N1 ) pojawiaj¹ca siê w latach
2009 - 2012 spowodowa³a œmieræ ok. 500 tys. ludzi, zaczê³a
siê od hodowców tych zwierz¹t i weterynarzy, gdy materia³
genetyczny zwierzêcego wirusa zmiesza³ siê z wirusem
grypy sezonowej, poœrednim nosicielem mog³y byæ inne
zwierzêta.
8. „Ptasia” grypa (wirus H5N1 i potem H5N8) - pierwsze
doniesienia pochodz¹ z 1997 r. gdy hodowcy drobiu zarazili
siê patogenem, mechanizm zachorowañ by³ podobny jak
przy œwiñskiej odmianie i równie¿ w wypadku poœredników
zwierzêcych przekazuj¹cych patogen mog³o byæ wiêcej, do
Europy wirus dotar³ w 2003 r., do Polski zaœ w 2006 r.
przenoszony przez dzikie ptactwo, zaraza mo¿e dosiêgn¹æ i
czêsto dosiêga drób domowy, a tak¿e inne zwierzêta
W ostatnich latach te¿ ci¹gle migaj¹ nam informacje o
nowych epidemiach wywo³anych przez:
· wirus Ebola, którego nazwa pochodzi od nazwy rzeki w
Kongo, tam bowiem odkryto pierwszy przypadek choroby
wywo³anej tym patogenem, jego naturalnym rezerwuarem s¹
owoco¿erne nietoperze, od których zaka¿enia przesz³y na
inne zwierzêta np. ma³py. Wirus ten w latach 2014 - 2016
zabi³ ponad 11 tys. osób
· wirus SARS-Cov i SARS-Cov1, za spraw¹ tego
koronawirusa równie¿ wywodz¹cego siê od nietoperzy od
których zakazili siê inni poœredni gospodarze: cywety,
jenoty, ³askuny, a potem w latach 2002 - 2003 ludzie,
odnotowano 774 zgony, obawiano siê wiêkszej epidemii, ale
choroba wygas³a.
· wirus grypy „ meksykañskiej”( AH1N1v), jeden ze 140
zidentyfikowanych szczepów grypy œwiñskiej, w 2009 r.
ofiarami której pad³o ok. 600 tys. osób.
· wirus MERS Cov, którego wykryto w 2012 r. i a¿ do dziœ
odnotowuje siê wywo³ane prze ten patogen choroby uk³adu
oddechowego, g³ównie na Bliskim Wschodzie, w wyniku tej
choroby zmar³o 866 osób, a badania wskazuj¹, ¿e g³ównymi

przenosicielami tego wirusa s¹ wielb³¹dy, jednak drogi
szerzenia siê koronawirusa nie s¹ w pe³ni znane
· patogeny hepatotropowe powoduj¹ce np. wirusowe
zapalenie w¹troby.
· Obecnie powraca równie¿ odra, ró¿ne mutacje grypy i
wiele innych chorób, które w ka¿dej chwili w sposób
niekontrolowany mog¹ rozwin¹æ siê w lokalne epidemie a
nawet ogarn¹æ ca³y œwiat.
Mo¿e siê to wydaæ nieprawdopodobne, ale za
spraw¹ chorób zakaŸnych mog¹ wygin¹æ ca³e narody.
Przyk³adów dostarczaj¹ historycy badaj¹cy dzieje Ameryki i
Pó³nocnej, i Po³udniowej. Kontynenty te przez wiele
tysi¹cleci by³y odizolowane od reszty œwiata, a Europejczycy, którzy pojawili siê tam w pocz¹tkach XVI w., a potem
Afrykanie przynieœli ca³¹ gamê œmiertelnych w mniejszym
stopniu dla samych siebie, ale dla tubylców szczególnie
groŸnych zarazków. Wirusy przemieszcza³y siê po
kontynentach obu Ameryk szybciej ni¿ ich nosiciele ze
Starego Kontynentu, niezaprzeczalny wp³yw na upadek
imperium Azteków, Inków, Majów mia³a najpierw
wyniszczaj¹ca te plemiona epidemia czarnej ospy, a potem
odry, które „wspomog³y” konkwistadorów w podboju
nowego kontynentu. Naukowcy dowodz¹, ¿e za spraw¹
ró¿nych epidemii w ci¹gu 150 lat od pierwszej wyprawy
Kolumba populacja rdzennych Amerykanów spad³a o nawet
90%.

Wiedza na temat najwiêkszych epidemii chorób
zakaŸnych na ziemiach polskich przed wiekami jest
stosunkowo niewielka, pierwsz¹ wzmiankê o epidemii z
1003 - 1006 r. znaleŸæ mo¿na w Kronice D³ugosza, który
pisa³: „g³ód, mór i zaraza okropne panowa³y tymi czasy nie
tylko w Polsce ale i na ca³ym œwiecie”. D¿uma wielokrotnie,
bo w latach 1186, 1283, 1307, 1360, 1383, 1451, 1497, 1542,
1573, 1663, 1680, 1720 dziesi¹tkowa³a ludnoœæ Polski. XIV
wieczna d¿uma zachodniej Europy na naszych ziemiach
przesz³a ³agodnie, jednak pod koniec XV wieku w Krakowie
epidemie tej choroby zdarza³y siê co 3 , 2, a nawet co roku. W
latach 1500 - 1750 odnotowano w ró¿nych Ÿród³ach
historycznych a¿ 92 epidemie, w latach 1601 - 1650 s¹
wzmianki o 19 epidemiach w Krakowie i 33 w Warszawie. W
tych czasach epidemie sz³y w parze z wojnami, ju¿ podczas
najazdu w 1241 r. Tatarzy przywlekli do nas tr¹d. Podczas
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wojen zdarza³o siê, ¿e liczba poleg³ych by³a ni¿sza ni¿
zmar³ych w wyniku dyzenterii (czerwonki), czy duru
brzusznego. Straszliwe ¿niwo zebra³a epidemia d¿umy
podczas wojen polsko - szwedzkich w XVII w., w XVIII zaœ
d¿uma panowa³a tu¿ przed I rozbiorem Polski. Cholera
zosta³a przywleczona do naszego kraju w pocz¹tkach XIX
wieku, podczas powstania listopadowego roznieœli j¹
¿o³nierze rosyjscy, liczba jej ofiar jest nie do ustalenia.
Pocz¹tek XX wieku rozpocz¹³ siê od epidemii grypy
„hiszpanki”, choroby tak nazwanej, gdy¿ pierwszy jej
przypadek opisano w Hiszpanii, wbrew nazwie zosta³a
przywleczona do Europy przez ¿o³nierzy amerykañskich
przyp³ywaj¹cych na front I wojny œwiatowej. Epidemia
„hiszpanki” szala³a w Polsce, chocia¿ nie ustalono liczby
zachorowañ ani jej ofiar. Choroba dotar³a nawet do naszych
miejscowoœci, a o liczbie zgonów naszych mieszkañców
w³aœnie z powodu „hiszpanki”, ustalon¹ na podstawie
parafialnych ksi¹g zmar³ych pisaliœmy w Biuletynie, jak
równie¿ o ofiarach innych chorób zakaŸnych z tego okresu.
Okres I wojny œwiatowej na terenach Polski to tak¿e czas
epidemii tyfusu, czerwonki, które dziesi¹tkowa³y obozy
jenieckie, a dur brzuszny, który panowa³ w latach 1919 1924 zabi³ 10 tys. Polaków. Po II wojnie œwiatowej panowa³y
zaœ gruŸlica, dyfteryt, krztusiec i wiele odmian grypy,
praktycznie powtarzaj¹cej siê co roku, spowodowanej
mutuj¹cymi wirusami.
Przez ca³e wieki ludzie nie znali prawdziwych
przyczyn zarazy, morowego powietrza, nios¹cego œmieræ,
próbowano wieszczyæ ich nadejœcie, a katalog znaków z
koñca XVI w. obejmuje m.in. pojawienie siê komety,
ogromnej liczby ¿ab, czy te¿ nag³e zmiany pogody.
Jak sobie radzono, jak próbowano siê chroniæ? Otó¿
nie by³o to nic innego jak DYSTANS, DEZYNFEKCJA,
MASECZKI, wspomagane okadzaniem i zadymianiem
pomieszczeñ dymem z ja³owca, pio³unu i oparami octu,
którymi polewano rozgrzane kamienie. Jak zachowywano
„dystans”. Ci, których na to by³o staæ, a wiêc dwór królewski,
bogaci mieszczanie, szlachta uciekali przed zaraz¹ w
odleglejsze miejsca, gdzie nie by³o morowego powietrza,
nierzadko przenosz¹c chorobê ze sob¹. Pozostali pilnie
œledzili postêpy zarazy. Od morowego powietrza chroniono
siê os³aniaj¹c twarz ró¿nymi tkaninami, chorych izolowano
wraz z rodzinami w ich w³asnych domach, zabijaj¹c drzwi i
okna, a wodê i jedzenie dostarczali do tych oznakowanych
krzy¿em domostw wybrane osoby, ubrania których te¿ by³y
oznakowane, by pozostali, jeszcze zdrowi mogli ich unikaæ,
zachowaæ „dystans” od potencjalnych roznosicieli moru. To
w³aœnie te osoby jak równie¿ grabarze, pod warunkiem, ¿e
zarazê prze¿yli, mogli siê „dorobiæ”, gdy¿ dobrze ich
op³acano z kasy miejskiej. Kwerenda przynosi te¿ wiele
informacji na temat stosowania dezynfekcji, m.in.
- „Dobra rzecz jest umywaæ rêce octem lub ró¿an¹ wódk¹ z
octem jakimkolwiek zmieszan¹”,
- „Miej g¹bkê albo chusteczkê umoczon¹ w occie dobrym
zaprawionym rut¹ i ja³owcem, t¹ g¹bk¹ albo chusteczk¹ nos
nacieraæ”
- i pozornie tylko wydaj¹ce siê absurdalnym polecenie:
„Chroñ siê od wszelkiego zmêczenia, fatygi, roboty
zbytecznej, które powodowa³yby czêste oddychanie”
Trudno siê nam wspó³czesnym dziwiæ, ¿e bardzo
wielu ekspertów œwiata medycznego za jeden z kluczowych
momentów w historii medycyny uznaje wynalezienie
szczepionek, bo to one sta³y siê ratunkiem dla wielu
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milionów ludzi. Dziêki ich stosowaniu, a tak¿e wynalezieniu
skutecznych leków, w tym antybiotyków, œwiat upora³ siê z
26 chorobami zakaŸnymi, a dziœ próbuje pokonaæ pandemiê
wywo³an¹ wirusem SARS-CoV-2 i jego mutacjami.
Szczepienia trwaj¹, kilka milionów osób w naszym kraju ju¿
otrzyma³o szczepionkê i dopóki nie zostanie wynaleziony
skuteczny lek na COVID-19, stanowi jedyn¹ ochronê przed
ciê¿kim lub œmiertelnym jej przebiegiem. Co wiêcej jako
dowód, ¿e tak jest, lekarze podaj¹ informacjê o coraz
liczniejszych w czasie obecnej fali pandemii hospitalizacjach osób m³odych, grupy, która do tej pory nie mia³a szans
otrzymaæ szczepionki.
Pod rozwagê nale¿y te¿ wzi¹æ dane dotycz¹ce
konkretnych liczb ofiar pandemii wirusa SARS-CoV- 2.
Popatrzmy na informacje o liczbach - 10.03.2021 r.:
w œwiecie to 118,2 mln zachorowañ i 2,6 mln ofiar
œmiertelnych, a tak¿e 93,8 mln ozdrowieñców. Media
informuj¹ równie¿ o tym, ¿e w Polsce zachorowa³o od
pocz¹tku pandemii, wg danych potwierdzonych wynikami
testów, 1 828 313 osób, spoœród nich zmar³o a¿ 45 997 osób,
chorobê pokona³o 1 507 905 osób , a ozdrowieñcy zyskuj¹
przynajmniej czasow¹ odpornoœæ, bo s¹ ju¿ dowody, ¿e i oni
mog¹ siê ponownie zakaziæ. Jeszcze dane dotycz¹ce
pandemii z Ma³opolski, gdzie od jej pocz¹tku odnotowano
136 478 potwierdzonych przypadków choroby i odnotowano
3487 przypadków zgonów z powodu COVID-19 lub z
chorobami wspó³istniej¹cymi. Co najmniej niepokoj¹ce s¹
te¿ doniesienia lekarzy o ró¿nych objawach powik³añ
pocovidowych, które wymagaæ bêd¹ d³ugotrwa³ego
leczenia, ba nawet przeszczepów, a tak¿e rehabilitacji
pacjentów, COVID-19, mimo ¿e go pokonali zrujnowa³ im
zdrowie.
Chocia¿ praktyczne stosowanie szczepionki przeciw
SARS-CoV-2 ju¿ od paru miesiêcy wytr¹ca argumenty, ¿e
powsta³y za szybko i tym samym nie mog¹ byæ bezpieczne to warto przypomnieæ, ¿e mo¿liwe to by³o dlatego, ¿e prace
nad szczepionk¹ przeciwko koronawirusowi SARS
rozpoczêto w 2003 r., a badania i wstêpne prace nad
szczepionkami opartymi na mRNA zosta³y zawieszone, gdy
epidemia wygas³a. Starsze, wczeœniejsze szczepionki
przeciwko ró¿nym chorobom zawiera³y b¹dŸ os³abionego
czy te¿ „zabitego”, albo tylko bia³ko wirusa by w ten sposób
wywo³aæ reakcjê odpornoœciow¹. W obecnej szczepionce
mRNA (Pfizer, Moderna, CureVac) zamiast podawaæ ca³ego
wirusa, czy te¿ jego bia³ko podawany jest kawa³ek kodu
genetycznego kolca wirusa, na podstawie czego komórki
zaczynaj¹ to bia³ko produkowaæ, jednoczeœnie organizm
cz³owieka rozpoznaje je jako „obce”, co skutkuje
wytworzeniem odpowiednich przeciwcia³. W szczepionkach
wektorowych (Astra Zeneca, Jonhson & Jonhson)
wykorzystuje siê nieaktywn¹ cz¹stkê innych wirusów, która
jest wektorem, czyli przenosi bia³ko kolca SARS- Cov-2, co
po podaniu szczepionki skutkuje wywo³aniem reakcji
uk³adu odpornoœciowego. W momencie wprowadzenia
szczepionek kwestionowano jej bezpieczeñstwo z uwagi na
krótki czas testów klinicznych, chocia¿ twórcy wskazywali,
¿e przeprowadzono wszystkie trzy fazy badañ, lecz ze
wzglêdu na presjê czasu prowadzono je jednoczeœnie. Wg
coraz to nowych obwieszczeñ naukowych badania trwaj¹, bo
do skutecznego zduszenia pandemii droga daleka, coraz
czêœciej s³yszymy, ¿e wirus mo¿e z nami pozostaæ na sta³e, co
nie dziwi, choæby podobnie jak mutuj¹cy wirus grypy,
skutkuj¹cy koniecznoœci¹ dostosowywania kolejnych

szczepionek do tych mutacji.
Szczepionki przyjête przez ludzi przeciw COVID19 nie uœmierc¹ samego koronawirusa, ale uzbroj¹ i wzmocni¹ ich odpornoœæ, zapobiegaj¹c ciê¿kim zachorowaniom,
wymagaj¹cym leczenia szpitalnego, zapobiegaj¹c tym

samym ciê¿kim powik³aniom pocovidowym. Mo¿e wiêc
warto zg³osiæ siê na szczepienie.
/Wanda Matoga/
Ryc. Pixabay.com

Szko³a uczy i nie tylko
Pomocna d³oñ!
31 stycznia bie¿¹cego roku mieszkañcy naszej gminy
mieli mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w 29. finale Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Jak co roku, ju¿ od samego
rana wolontariusze ze szkó³ podstawowych w Sieprawiu i
£yczance kwestowali na parkingu
przy koœciele w
Sieprawiu, zbieraj¹c datki na ten charytatywny cel. Tym
razem pod has³em „Fina³ z g³ow¹”. Mimo zimna, które
dawa³o siê we znaki, uczniom bardzo podoba³a siê akcja, a
ludzie chêtnie przychodzili i wp³acali ró¿norodne sumy.
Zebrane w tegorocznej akcji fundusze zostan¹ przekazane

szpitalom na wsparcie laryngologii, otolaryngologii i
diagnostyki g³owy.
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku ponownie uda
nam siê tak licznie wesprzeæ akcjê Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy i ponownie staniemy z puszkami, aby
pomagaæ innym ludziom. Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy wziêli udzia³ w tegorocznej akcji WOŒP!
/Adela Iwanów, Karolina Kryñska/

Warsztaty antysmogowe dla dzieci i m³odzie¿y w naszej gminie

W

tym roku do Sieprawia zawita³ ogólnopolski program
edukacyjny „Biznes kontra smog”. Program ten ju¿
od ponad 2 lat skupia wolontariuszy z ró¿nych przedsiêbiorstw, którzy prowadz¹c szkolenia dla dzieci i m³odzie¿y w
wieku szkolnym w przystêpny sposób objaœniaj¹, czym jest
smog, sk¹d siê bierze oraz jak nale¿y siê przed nim chroniæ i
mu zapobiegaæ. Dot¹d przeprowadzono ponad 1 200
warsztatów dla ponad 28 000 dzieci w ca³ej Polsce; akcja ta
ma charakter cykliczny (warsztaty odbywaj¹ siê podczas
trwania sezonu grzewczego, kiedy zanieczyszczenie powietrza jest w Polsce najwiêksze).
W tym roku jako wolontariuszka tej¿e akcji mia³am
przyjemnoœæ prowadzenia warsztatów antysmogowych dla
uczniów w naszej gminie. Niniejszy tekst powstaje pod
koniec lutego, kiedy „Biznes kontra smog” wci¹¿ trwa,
warsztaty trwaj¹, wiêc na dok³adne podsumowania jest
jeszcze za wczeœnie; ale ju¿ mogê zaznaczyæ, ¿e w
warsztatach uczestniczy³a m³odzie¿ oraz dzieci ze Szko³y
Podstawowej w £yczance (klasy 1-8).
Pandemia spowodowa³a, ¿e tegoroczne warsztaty
mog¹ mieæ g³ównie formê online. Poniewa¿ nie mam
wielkiego doœwiadczenia w prowadzeniu zajêæ edukacyjnych online dla dzieci, do pierwszych warsztatów przystêpowa³am ze stresem i obawami, czy uda mi siê dzieci
zainteresowaæ tym ma³o wdziêcznym tematem, jakim jest
smog, i nie zniechêciæ ich trudn¹ tematyk¹. Na szczêœcie
moje obawy by³y zupe³nie bezpodstawne: ju¿ podczas
pierwszych warsztatów dla klas 4-6 dzieci wrêcz zasypa³y
mnie pytaniami dotycz¹cymi przyjaznego œrodowisku stylu
¿ycia oraz metod walki ze smogiem. Wykaza³y siê te¿
ogromn¹ wiedz¹ na temat segregacji odpadów, a tak¿e - co
zaskoczy³o mnie chyba najbardziej - wiedzia³y sporo na
temat mo¿liwoœci wykorzystania odnawialnych Ÿróde³
energii w naszych domach. Starsza m³odzie¿ orientowa³a siê
œwietnie w dostêpnych na rynku aplikacjach do monitorowania jakoœci powietrza, wiedzia³a te¿, gdzie w naszej
gminie znaleŸæ mo¿na czujnik Airly i jak nale¿y siê
zachowaæ, kiedy pokazuje on alarmuj¹ce wyniki. Podczas
zajêæ dla dzieci z klas najm³odszych w definiowaniu

trudnego zjawiska smogu bardzo pomocna okaza³a siê szara
maskotka o imieniu Stefek, która jakiœ czas temu by³a
dostêpna w jednym z dyskontów, a któr¹ dzieci œwietnie
zna³y.

Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieæ siê
miêdzy innymi, czym jest tak zwana niska emisja i dlaczego
ma tak wielki udzia³ w zanieczyszczaniu naszego powietrza.
Z du¿ym zainteresowaniem spotka³a siê te¿ ta czêœæ
warsztatów, która skupia³a siê na zagro¿eniach zdrowotnych,
które niesie ze sob¹ oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Tak¿e i w tym wypadku dzieci wykaza³y siê niema³¹
znajomoœci¹ tematu.
Choæ tematyka naszych spotkañ by³a powa¿na, to w
ich trakcie nie brakowa³o te¿ momentów weso³ych: pierwsze
warsztaty odbywa³y siê w t³usty czwartek, wiêc tak¿e na
wirtualnym czacie pojawi³y siê góry p¹czków. Niestety nie
uda³o mi siê poczêstowaæ uczestników ¿adnymi s³odkoœciami, ale dziêki uprzejmoœci organizatorów programu
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„Biznes kontra smog” mog³am przekazaæ Szkole
Podstawowej w £yczance towarzysz¹ce akcji gad¿ety
(kolorowe karty pracy dostosowane do wieku dzieci,
naklejki, kredki oraz pami¹tkowe dyplomy).
Bardzo dziêkujê Pani Annie Smyczek i Pani Kata-

rzynie Poborowskiej-Wronce za pomoc w zorganizowaniu
warsztatów.
/Patrycja Langer/

Z ¿ycia ZPO w Zakliczynie
ZPO Zakliczyn w akcji „Razem na Œwiêta”

W

grudniu przedszkolaki i uczniowie naszej szko³y i
przedszkola w³¹czyli siê w akcjê organizowan¹ przez
MEN „Razem na œwiêta”. Celem akcji by³o zarówno
zachêcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak
równie¿ budowanie wspólnot i wiêzi miêdzypokoleniowych.
Ze wzglêdu na liczne ograniczenia wynikaj¹ce ze stanu

epidemii tegoroczna edycja akcji mia³a nieco odmienny
charakter ni¿ w minionych latach. Uda³o nam siê zrealizowaæ
3 poni¿ej opisane akcje.
/M. Obajtek, A. Rolka, J. Ralska-Lenart

„Pierniki dla Seniora”

P

rzedszkolaki z grupy „Tygryski” (3,4 latki) razem z
wychowawczyni¹ p.Urszul¹ Pu³torak, wolontariuszkami z klasy VIII i opiekunem SU p. Joanna Ralska-Lenart,
upiek³y i udekorowa³y ponad 300 pierników, które zosta³y
zapakowane i dostarczone przed œwiêtami wraz z ¿yczeniami
do Domu Pomocy Spo³ecznej w Krakowie. S³odkie niespodzianki zawioz³a i wrêczy³a starszym, samotnym, czêsto
schorowanym mieszkañcom domu opieki, pani Bo¿ena
G³¹b, która od wielu lat organizuje i podejmuje ró¿ne akcje,
w³¹czaj¹c uczniów w bezinteresown¹ pomoc i dzia³ania
charytatywne na rzecz starszych, samotnych osób.
/M. Obajtek, A. Rolka, J. Ralska-Lenart/

„Kartki bo¿onarodzeniowe”
Pani Magdalena Obajtek zachêci³a uczniów klas IVIII do wykonania kartek bo¿onarodzeniowych. Pomimo
nauczania zdalnego uczniowie z naszej szko³y wykonali i
dostarczyli do szko³y blisko sto kartek œwi¹tecznych. Ka¿da
bo¿onarodzeniowa laurka okraszona by³a piêknymi
¿yczeniami, które mia³y na celu ocieplenie serc osób
têskni¹cych za domem. Dzie³a naszych uczniów ucieszy³y
pacjentów i personel wszystkich oddzia³ów myœlenickiego
szpitala, pensjonariuszy Domu Seniora w Drogini oraz
polecia³y a¿ za ocean, do Polaków mieszkaj¹cych w Stanach
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Zjednoczonych. Zaraz po œwiêtach zaczê³y nap³ywaæ do nas
podziêkowania i wyrazy wdziêcznoœci od wszystkich
obdarowanych dla dzieci i m³odzie¿y z Zakliczyna.
Warto dzieliæ siê mi³oœci¹!
/M. Obajtek, A. Rolka, J. Ralska-Lenart/

#Ba³wankowy Challenge!
czyli… na wyzwanie, gotowi… START!

P

od koniec stycznia najm³odsza grupa przedszkolna
„Misie” zosta³a nominowana do zimowej zabawy przez
Katolicki Zespó³ Edukacyjny w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim.
Zadanie polega³o na ulepieniu zabawnego ba³wana, w
nietypowej pozie ze œniegu b¹dŸ innych materia³ów w ci¹gu
kilku dni od daty nominacji. Misie podjê³y wyzwanie z
wielkim entuzjazmem i odpowiednio przygotowane na
œnie¿n¹ zabawê wraz z wychowawc¹ przyst¹pi³y do
wykonania zadania. Nasz ba³wanek by³ wyj¹tkowy i…
zaczytany! Stworzyliœmy Ba³wanka, który zakocha³ siê w
ksi¹¿kach. Dziêki temu chcieliœmy przekazaæ wszystkim
dzieciom, ¿e czytanie ksi¹¿ek, a tak¿e s³uchanie czytanych
bajek jest bardzo wartoœciowe i pozytywnie wp³ywa na
rozwój m³odego pokolenia.
Nominuj¹c kolejne osoby i pracowników w³¹czyliœmy z czasem do zabawy ca³e przedszkole. Tygryski, Kotki
i Pszczó³ki stworzy³y swoje zimowe ba³wanki. W zabawie
wziê³y udzia³ tak¿e niezawodne Panie z obs³ugi i Grono
Gastronomiczne. W ten w³aœnie sposób w Zakliczynie
powsta³y ba³wanki nie tylko ze œniegu, ale tak¿e z garnków i
innych kuchennych przedmiotów.
Gor¹co pozdrawiamy naszych kolegów i kole¿anki z
Katolickiego Zespo³u Edukacyjnego w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim i dziêkujemy za nominacje! A Pañstwa zapraszamy
do obejrzenia kilku zdjêæ z tego wydarzenia!
/Ewa Jania/

Witaj¹c siê z Nowym Rokiem, szliœmy balowym krokiem!

N

ie od dziœ wiadomo, ¿e przedszkolne uroczystoœci
dostarczaj¹ dzieciom wyj¹tkowych atrakcji. Pierwsz¹
uroczystoœci¹ w nowym roku by³ u nas bal karnawa³owy,
który zorganizowaliœmy w przedszkolu 8 lutego. Tego dnia

sale przedszkolne w mgnieniu oka wype³ni³y siê
prawdziwymi postaciami z bajek. Ca³e wydarzenie
rozpoczêliœmy uroczyœcie od przejœcia przez z³ot¹ bramê, w
postaci foliowej kurtyny. Ka¿dy przedszkolak w przebraniu
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swojego ulubionego bohatera móg³ zaprezentowaæ swój
strój, umiejêtnoœci taneczne, a tak¿e w dalszej czêœci balu
wzi¹æ udzia³ w karnawa³owych konkursach i przejœæ siê po
prawdziwym czerwonym dywanie. Radoœci nie by³o koñca.
Po szalonej zabawie z kolorowymi balonami i bañkami
mydlanymi przyszed³ czas na s³odki poczêstunek, po którym
wróciliœmy do zabawy na³adowani now¹ energi¹. Oczywiœcie bal poprzedzony by³ rozmow¹ na temat karnawa³owych

tradycji w ró¿nych zak¹tkach œwiata. Dzieci mia³y okazjê
porównaæ karnawa³owe zabawy i zwyczaje z ró¿nych
miejsc. Wniosek, jaki wyci¹gnêliœmy z ca³ego wydarzenia
by³ prosty: Ja bêdê tañczy³, a Ty mi graj, bal w Zakliczynie
jest zawsze „naj, naj!”
/Ewa Jania/

„Nikt nie kocha tak, jak dziecko, uwierzcie w te s³owa.
Mi³oœæ dziecka jest prawdziwa i bezwarunkowa!”

K

ieruj¹c siê tym w³aœnie przekazem zorganizowaliœmy
w naszym przedszkolu Walentynki.
To piêkne œwiêto mi³oœci, by³o dla nas wspania³¹
okazj¹ do poznania historii Œwiêtego Walentego, a tak¿e
poznania serca, które choæ kojarzy siê zazwyczaj z
konkretnym kszta³tem, kolorem i uczuciem tak naprawdê
jest przecie¿ narz¹dem, dziêki któremu ¿yjemy. Ubrani na
czerwono, jako symbol mi³oœci, któr¹ darzymy naszych
bliskich i siebie nawzajem ws³uchiwaliœmy siê w rytm bicia
naszych serc za pomoc¹ prawdziwego stetoskopu.
Œpiewaliœmy te¿ o tym, jak wa¿na jest mi³oœæ, przyjaŸñ i
obecnoœæ drugiego cz³owieka.
Daliœmy siê porwaæ w magiczn¹ podró¿ na kolorowej

chuœcie, któr¹ wykorzystaliœmy tak¿e do zabawy z
czerwonymi piórkami. Sprawdzaliœmy, jak wiele trzeba si³,
aby podrzuciæ piórka wysoko, a nastêpnie obserwowaliœmy,
jak powoli opadaj¹ na pod³ogê. Na koniec tego wyj¹tkowego
dnia wszystkie dzieci otrzyma³y balony w kszta³cie serca, a
wykonane prace plastyczne, w które w³o¿yliœmy ca³e serce i
ogrom mi³oœci zawis³y w naszej galerii prac.
Mi³oœæ, przyjaŸñ i ¿yczliwoœæ wobec siebie to
wartoœci, które towarzysz¹ nam ka¿dego dnia. Dlatego nasze
przedszkole jest miejscem, wype³nionym dobrem po sam
dach!
/Ewa Jania/

Internetowo, lecz z g³êbi serca!

J

ak mo¿na wyraziæ mi³oœæ i wdziêcznoœæ teraz, gdy
pandemia ogranicza kontakty z najbli¿szymi? Jak z³o¿yæ
¿yczenia Babci i Dziadkowi, kiedy to w³aœnie Seniorzy
powinni byæ najbardziej chronionymi osobami?
Przedszkolaki z Zakliczyna znalaz³y na to sposób.
Od pocz¹tku stycznia przygotowywaliœmy dla kochanych
Babæ i Dziadków prezenty i niespodzianki w najró¿niejszych
formach: od kartek z ¿yczeniami, a¿ po pachn¹ce myde³ka,
serduszka i bukiety kwiatów wykonanych w³asnorêcznie.
Wszystko po to, aby w dniu œwiêta Babci i Dziadka wyraziæ
tym swoj¹ pamiêæ i mi³oœæ. Wspólnie z wychowawcami
dzieci przygotowa³y tak¿e krótki filmik, na którym
zaprezentowa³y piosenki œpiewane dla Babci i Dziadka.
Bardzo ¿a³owaliœmy, ¿e nie mogliœmy w tym roku zaprosiæ
tak wa¿nych goœci do przedszkola i wyst¹piæ na scenie
przygotowuj¹c wczeœniej ¿yczenia w postaci prawdziwego
przedstawienia.

Taka forma sk³adania ¿yczeñ i prezentowania trudu
w³o¿onego w przygotowanie wstêpu zawsze by³a i jest dla
dzieci bardzo wa¿na. Mo¿liwoœæ wyst¹pienia w roli aktora
czy aktorki, zaœpiewania na forum dla swojej ukochanej
Babci i ukochanego Dziadka zawsze wi¹za³a siê z wielkimi
emocjami. Wyszukiwanie swoich najbli¿szych wœród t³umu
na widowni zawsze powodowa³o uœmiechy na twarzy, dumê
z w³asnych umiejêtnoœci aktorskich i radoœæ z obecnoœci
bliskich, tak bardzo wa¿nych osób dla dzieci. Tê magiê
uroczystoœci przedszkolnych odebrano nam, wprowadzaj¹c
pewne ograniczenia. Mamy jednak œwiadomoœæ, ¿e zdrowie
i bezpieczeñstwo naszych bliskich i nas samych jest
najwa¿niejsze. Dlatego w tym roku…. ¿yczenia dla Babci i
Dziadka, mi³e ¿yczliwe s³owo, przes³aliœmy z serduszka
drog¹ internetow¹!

Biblio-Plecak

s³owa, rozwijaæ wra¿liwoœæ i wyobraŸniê, a przede
wszystkim budowaæ rodzinne wiêzi.

Dziêki wspó³pracy z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
w Myœlenicach dzieci z przedszkola w Zakliczynie bior¹
udzia³ w projekcie „Biblio-Plecak”. Rok temu odby³y
wycieczkê do
Miejskiej Biblioteki
Publicznej w
Myœlenicach i uczestniczy³y w specjalnych zajêciach
czytelniczo- animacyjnych.
Do przedszkola wróci³y z dwoma Biblio-Plecakami
(pakiet po 10 ksi¹¿ek), w których znajduj¹ siê odpowiednio
dobrane dla ich wieku pozycje. Ze wzglêdu na zamkniêcie
szkó³ i przedszkoli w marcu b.r. projekt czytelniczy zosta³
przerwany. Od wrzeœnia 2020r. zosta³ wznowiony, obecnie
zapraszamy rodziców i dzieci do jego kontynuacji.
Plecaki z ksi¹¿kami s¹ zabierane do domu przez
dzieci oddzia³u „0” oraz klasy I, by mog³y one - wspólnie z
rodzicami - korzystaæ z magii czytania, bêd¹ mog³y wspólnie
z rodzicami prze¿ywaæ przygody, poznawaæ nowe rzeczy i
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/Ewa Jania/

Dzieci wykonuj¹ ilustracje do wybranych ksi¹¿ek, rodzice
zaœ, pomagaj¹ napisaæ, która
pozycja podoba³a siê
najbardziej i dlaczego, a na szkolnym korytarzu umieszczone bêd¹ niektóre prace.
Na zakoñczenie projektu „Plecaki” powróc¹ do
Miejskiej Biblioteki w Myœlenicach, a ksi¹¿ki zostan¹ w
naszym przedszkolu, by inne dzieci mog³y z nich korzystaæ.
Projekt ma s³u¿yæ propagowaniu czytelnictwa, wspieraæ
nawyki siêgania po ksi¹¿kê i zdobywania wiedzy oraz

zachêceniu rodziców do podejmowania dzia³añ
wspieraj¹cych.
„ Nikt nie rodzi siê czytelnikiem. Czytelnika trzeba
wychowaæ, codziennie czytaj¹c dziecku dla przyjemnoœci”.
Fundacja ABCXXI - Ca³a Polska czyta dzieciom
/Dorota Buszko, Wies³awa Wójtowiec/

„Pomoc dla Przytuliska w Harbutowicach”.

N

aszymi dzia³aniami postanowiliœmy wesprzeæ równie¿
Przytulisko w Harbutowicach. Po skontaktowaniu siê z
w³aœcicielk¹ Przytuliska, Pani¹ Ma³gorzat¹ Dobrzañsk¹ oraz
ustaleniu, jakie produkty s¹ najpilniej potrzebne zwierzakom, szko³a oraz przedszkole w Zakliczynie rozpoczê³y
zbiórkê. Mimo pandemii oraz nauki zdalnej, przedszkolaki,
uczniowie i rodzice z wielk¹ chêci¹ i olbrzymim zapa³em
przyst¹pili do akcji. Produktów z ka¿dym dniem
przybywa³o, a efekt koñcowy przeszed³ nasze oczekiwania.
Kilka dni po zakoñczeniu zbiórki, koordynator akcji p.
Agnieszka Rolka wraz z p. Joann¹ Ralsk¹-Lenart zawioz³y
zebrane produkty do Harbutowic. Pani Ma³gosia nie kry³a
radoœci, by³a bardzo wdziêczna za pomoc dla zwierzaków
tu¿ przed œwiêtami i w tym trudnym okresie pandemii. Nasza
szko³a zachêca do wspierania tego wspania³ego miejsca oraz
w³aœcicieli, którzy zajmuj¹ siê bezdomnymi psami i kotami
od wielu lat.

Mamy nadziejê, ¿e Serca wszystkich, którzy w³¹czyli siê w
organizowane akcje pomocy, bêd¹ zawsze wielkie i zawsze
otwarte nie tylko dla drugiego cz³owieka, ale tak¿e
wspó³czuj¹ce dla zwierz¹t.
/M. Obajtek, A. Rolka, J. Ralska-Lenart/

„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z
innymi” - Jan Pawe³ II

Z ¿ycia SP w Czechówce
Co s³ychaæ w Szkole Podstawowej w Czechówce?

K

iedy w paŸdzierniku ubieg³ego roku przechodziliœmy
na zdalne nauczanie wszyscy mieliœmy nadziejê, ¿e po
kilku tygodniach obostrzeñ wrócimy do szko³y. Jednak
mijaj¹ kolejne miesi¹ce, a my musimy dalej mierzyæ siê z
trudn¹ rzeczywistoœci¹.
Wszystkim doskwiera ju¿ zdalne nauczanie, dlatego
z wielk¹ radoœci¹ powitaliœmy uczniów m³odszych klas,
którym pozwolono na powrót do szko³y.
Organizacja pracy przedszkola i klas I-III odbywa
siê z zachowaniem re¿imu sanitarnego (strefy, maseczki,

dezynfekcja , dystans).
Starsi uczniowie wci¹¿ kontynuuj¹ naukê zdaln¹, w
szkole odbywaj¹ siê tylko zajêcia indywidualne i konsultacje, zorganizowane zosta³y tak¿e próbne egzaminy ósmoklasistów.
Dzieciom zg³aszaj¹cym problemy z po³¹czeniem
internetowym udostêpniono kilka stanowisk do nauki online. Uczniowie i rodzice mog¹ skorzystaæ ze wsparcia
psychologa i pedagoga, a wszelkie zg³aszane problemy
staramy siê rozwi¹zywaæ na bie¿¹co.
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Nauczyciele skorzystali z programu szczepieñ
organizowanego przez Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa.
Czas, gdy szko³a œwieci³a pustkami przeznaczyliœmy na
wykonanie drobnych remontów odmalowanie kilku sal,
cyklinowanie parkietów, wymianê dekoracji, doposa¿enie
zaplecza dydaktycznego w pomoce , a biblioteki w nowoœci
wydawnicze.

Od 1 marca trwa rekrutacja do oddzia³ów przedszkolnych, gdzie uœmiech i zabawa towarzysz¹ poznawaniu
œwiata - serdecznie zapraszamy! Z nadziej¹ czekamy na
lepsze czasy.
/Dyrektor Szko³y Podstawowej im. Œw. Brata Alberta
w Czechówce S. Kasprzycka/

Z ¿ycia SP w £yczance
Co s³ychaæ przy Dworskiej?

R

zeczywistoœæ ostatnich miesiêcy spowodowa³a koniecznoœæ pozostania w domach wszystkich uczniów
naszych szkó³. Jednak w Szkole Podstawowej w £yczance
czas nieobecnoœci uczniów w budynku szko³y sta³ siê okazj¹
do przybrania nieco nowego oblicza. Kiedy po feriach, 18
stycznia, w progach szko³y zawitali uczniowie klas 1-3
przywita³y ich odnowione, kolorowe korytarze i sale
lekcyjne. Na klatce schodowej pojawi³y siê nowe balustrady
oraz nowa pod³oga. Zmiany nast¹pi³y równie¿ w salach
przedszkolnych, które tak¿e zosta³y odnowione oraz na
nowo umeblowane. Priorytetem naszej placówki jest
bezpieczeñstwo uczniów, dlatego w ostatnim czasie przy
drzwiach wejœciowych do szko³y pojawi³y siê domofony,
dziêki którym ograniczony jest dostêp osób trzecich, co
zdecydowanie zwiêksza bezpieczeñstwo i komfort naszych
podopiecznych. Jednym z kierunków rozwoju naszej szko³y

„Czytam z klas¹”

R

ozpoczê³o siê nowe pó³rocze i uczniowie klas 1-3 w
Szkole Podstawowej w £yczance z uœmiechem oraz z
chêci¹ powrócili do szkolnych ³awek i z wielkim
entuzjazmem kontynuuj¹ realizacjê projektu „Czytam z
klas¹”.
Za³o¿eniem projektu jest uœwiadomienie uczniom
ile korzyœci p³ynie z czytania ksi¹¿ek, ale przede wszystkim
daje nauczycielom ciekawe propozycje omawiania lektur. W
zwi¹zku z tym podjêliœmy siê wyzwania i w tym celu
zorganizowano konkurs pracy przestrzennej pt. „Mój
pingwinek”. Celem tego konkursu by³o podsumowanie
pracy z lektur¹ „Zaczarowana zagroda”.
Konstrukcjê nale¿a³o wykonaæ z materia³u recyklingowego oraz samodzielnie. Nasi uczniowie podjêli siê
wyzwania i przygotowali twórcze prace. Konkurencja by³a
du¿a, prace ciekawe i atrakcyjne. Jury mia³o ciê¿ki wybór,
poniewa¿ ka¿dy pingwinek by³ niepowtarzalny. Przyznano
dwa pierwsze miejsca jedno drugie i trzy trzecie. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów
oraz Radê Rodziców, za co serdecznie dziêkujemy.
/Renata Ruman/
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jest nowoczesnoœæ. W swojej pracy wykorzystujemy
ró¿norodne technologie informacyjne, które umo¿liwiaj¹
uczniom wszechstronne pos³ugiwanie siê szeroko pojêt¹
informacj¹. I w tej kwestii szczególnym zainteresowaniem
uczniów cieszy siê nasz najnowszy nabytek - „Magiczny
dywan”, czyli interaktywna pod³oga, która przeznaczona jest
do ró¿nego rodzaju gier edukacyjnych i æwiczeñ dla dzieci.
Dziêki tej nowoczesnej pomocy dydaktycznej nasi
uczniowie ³¹cz¹ naukê z zabaw¹, co korzystnie wp³ywa na
ich wszechstronny rozwój.
Nasza szko³a nieustannie siê zmienia i rozwija,
czego dowody mo¿emy obserwowaæ ka¿dego dnia!
/Iwona Suder/

W £yczance znamy siê wszyscy i dzia³amy wspólnie

S

zko³a Podstawowa w £yczance jest placówk¹, która
stawia na wzmocnienie wspó³pracy pomiêdzy uczniami,
rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami œrodowisk spo³ecznoœci lokalnych na terenie naszej Gminy. W
roku 2020/2021 podjêto wiele inicjatyw, które mia³y na celu
wsparcie spo³ecznoœci lokalnej, takich jak m.in.:
- kiermasz ciast na rzecz Artura Chwistka,
- jesteœmy w trakcie akcji zbiórki zakrêtek dla Oskarka,
- zbiórka ubrañ dla dzieci na misjach w Afryce,
Wspólnie z Rad¹ Rodziców zorganizowaliœmy 19
grudnia przedœwi¹teczny Kiermasz ciast, w który zaanga¿owani byli nasi wspaniali Rodzice oraz nauczyciele - od których pochodzi³y przepyszne wypieki oraz kiermasz ozdób
œwi¹tecznych. Bardzo za to dziêkujemy.
Nasza szko³a stawia na aktywny, w miarê
mo¿liwoœci w dobie pandemii, styl pracy i wypoczynku
zarówno dzieci jak i nauczycieli. I tak Panie z klas 1- 3
zorganizowa³y dzieciom:
- 24 wrzeœnia wyjœcie do stadniny koni Pañskie Pola, gdzie
dziêki uprzejmoœci Pañstwa Molus, uczniowie klas 1-3 mieli
mo¿liwoœæ przejechaæ siê na koniu, upiec ziemniaka na
wczeœniej przygotowanym ognisku i prze¿yæ wspólnie
œwiêto ziemniaka
- 2 lutego 2021 bal karnawa³owy, podczas którego odby³ siê
konkurs na najbardziej oryginalny strój karnawa³owy.
Uczniowie mieli siê zaprezentowaæ we w³asnorêcznie
przygotowanych strojach.
- 16 lutego 2021 „Walentynkowy zawrót g³owy” na s³odko i
ruchowo.
- 26 lutego 2021 spotkanie pod has³em „Silni i zdrowi nie
damy siê koronawirusowi”. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ
aktywnego spêdzenia pi¹tkowego popo³udnia w szkole,
uwieñczeniem którego by³ seans filmowy i poczêstunek w
postaci pizzy.

Podczas ferii w klasie II odbywa³y siê spotkania
online pod has³em „Ferie z ksi¹¿k¹”, podczas których
wychowawczyni poprzez zapoznawanie z ksi¹¿k¹, przygotowywanie zadañ zachêca³a do siêgania po lekturê, jako
sposób spêdzania czasu, alternatywny do komputera.
Szko³a to nie tylko budynek ale spo³ecznoœæ, która j¹
tworzy. Atmosfera i wzajemne relacje tu panuj¹ce sprawiaj¹,
¿e ka¿de dziecko czuje siê tutaj potrzebne, zauwa¿one i
dowartoœciowane. Wszyscy uczniowie mog¹ odnieœæ
sukces, poniewa¿ skupiamy siê na odkryciu ich mocnych
stron. Organizujemy liczne konkursy pozwalaj¹ce na ujawnienie talentów drzemi¹cych w naszych podopiecznych. I
tak w klasach 1-3 wychowawczynie zorganizowa³y konkurs
na:
- „dyniowe stworki potworki”
- najbardziej oryginalny strój karnawa³owy (luty 2021)
- pingwina z recyklingu (luty 2021)
Planuj¹ te¿ zorganizowaæ konkurs talentów (kwiecieñ
2021).
Szko³a Podstawowa w £yczance sprzyja uczniom,
zapewnia im odpowiedni poziom nauczania oraz
wspomnian¹ wy¿ej rodzinn¹ atmosferê. Nawet w trakcie
zdalnego nauczania mogliœmy tego doœwiadczyæ, kiedy to
podczas przedœwi¹tecznych wigilijek klas 1-3 online
³¹czyliœmy siê, by wspólnie pokolêdowaæ, „po³amaæ” siê
op³atkiem, z³o¿yæ sobie ¿yczenia. Wspaniale by³o widzieæ
znów spotkanie 3 pokoleñ: dziadków, rodziców i dzieci.
Dziêkujemy za Pañstwa obecnoœæ.
Ta rodzinna aura widoczna jest równie¿ na
korytarzu, gdzie wszyscy uczniowie naszej szko³y siê znaj¹,
wzajemnie siê o siebie troszcz¹, nie pozostaj¹ na siebie
obojêtni. Nikt tutaj nie jest anonimowy.
/Renata Ruman/

Z ¿ycia ZPO w Sieprawiu
Kreatywny tydzieñ bez zabawek w grupie Weso³e Zwierzaki!

W

dniach od 1 do 5 lutego w grupie przedszkolnej w
Szkole Podstawowej w Sieprawiu odby³ siê tydzieñ
bez zabawek. W poniedzia³ek dzieci posegregowa³y i
spakowa³y wszystkie zabawki oraz klocki, które wreszcie
pojecha³y na zas³u¿ony urlop :) Zosta³y równie¿ omówione
zasady obowi¹zuj¹ce podczas najbli¿szego tygodnia zwróciliœmy szczególn¹ uwagê na kole¿eñstwo i dzielenie
siê zasobami.
Od wtorku rozpoczê³a siê praca. Do dyspozycji
mieliœmy mnóstwo kartonów, rolek, guzików, koralików,
kawa³ków tkanin, w³óczek i tasiemek, bibu³ek wszystko
zosta³o zgromadzone i dostarczone przez rodziców, za co
jeszcze raz dziêkujemy!
Dzieci pracowa³y w ma³ych grupach, w parach lub
samodzielnie. Powstawa³y projekty, które za chwilê
zmienia³y siê w coœ zupe³nie innego. Na bie¿¹co tworzyliœmy muzykê. By³o gwarno, weso³o, panowa³a twórcza
atmosfera. W pi¹tek przyszed³ czas na otwarcie wystawy
prezentuj¹cej dokonania dzieci: Domek z pieskiem,
Cukiernia, Robot, Instrumenty, Czo³g i pies wojskowy,
Œmieciarka, Autobus, Telewizor, Dron, Tort, Rakieta,
Pistolet AK, Wynalazek - to tylko niektóre eksponaty, które

mo¿na by³o podziwiaæ.
Podczas tego tygodnia dzieci mia³y mo¿liwoœæ:
· wzmocniæ swoje mocne strony, mieæ poczucie
sprawstwa
· rozwin¹æ kreatywnoœæ, fantazjê,
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·
·
·

doskonaliæ umiejêtnoœæ komunikowania siê z
otoczeniem,
poznaæ trudn¹ sztukê negocjacji,
uczyæ siê pokojowo rozwi¹zywaæ konflikty

Tydzieñ skoñczy³ siê bardzo szybko, ale wra¿enia i zdobyte
doœwiadczenia pozostan¹ z nami na d³ugo!!!
/Agnieszka Topa/

Gminny Oœrodek Kultury i Sportu
wczoraj i dziœ
Najbli¿sze wydarzenia Oœrodka Kultury i Sportu

W

roku 2020 wiele z planowanych przez nas wydarzeñ
musia³o odbyæ siê w nowej, nietypowej formule,
uniemo¿liwiaj¹cej nam wspólne spotkania. Mamy nadziejê,
¿e w tym roku sytuacja epidemiologiczna pozwoli nam na
organizacjê naszych przedsiêwzi¹æ w tradycyjnej formie.
Pragniemy przedstawiæ Wam nasze najbli¿sze plany.
Na pocz¹tku wiosny zaprosimy uczniów szkó³ z
terenu naszej Gminy do udzia³u w konkursie recytatorskim.
22 kwietnia, w Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi szykujemy
dla Was specjalne wydarzenia promuj¹ce zachowania
proekologiczne. W ostatni weekend maja odbêdzie siê VIII

edycja Biegu Sieprawska Pi¹tka - najwy¿szy czas rozpocz¹æ
treningi! 26 czerwca zaprosimy natomiast naszych mieszkañców na specjalny koncert plenerowy. Ju¿ wkrótce zdradzimy szczegó³y!
Koniecznie œledŸcie nasz profil na Facebooku a ju¿
niebawem pojawi siê strona internetowa gdzie bêdziemy
informowaæ o wszystkich planowanych przez nas
wydarzeniach.
/GOKiS/

2020 w bibliotece - trudny rok, dobry rok

M

iniony rok by³ dla nas - jak dla wszystkich chyba - doœæ
trudny. Na mocy odgórnych rozporz¹dzeñ biblioteka
by³a zamkniêta trzy miesi¹ce. Mimo to odnotowaliœmy
nieznaczny tylko spadek liczby czytelników i wypo¿yczeñ.
Dziêkujemy tym, którzy o nas nie zapomnieli i dzielnie
znieœli spowodowany wymogami sanitarnymi odmienny
sposób obs³ugi.
W gronie przyjació³ ksi¹¿ek pojawi³o siê sporo
przedszkolaków, a to dziêki akcji: „Ma³a ksi¹¿ka - wielki
cz³owiek”, w której dzieci dostaj¹ specjaln¹ kartê, a na niej
zbieraj¹ naklejki za ka¿de odwiedziny w bibliotece.
Naszym celem by³o wzbogacenie ksiêgozbioru o
nowoœci wydawnicze.
Kupiliœmy ponad tysi¹c ksi¹¿ek, z czego kilkadziesi¹t
stanowi¹ ksi¹¿ki mówione. Póki co jest to literatura
obyczajowa oraz dla dzieci i m³odzie¿y. Zapewniamy, ¿e to
dopiero pocz¹tek kolekcji audiobooków w naszej bibliotece,
bêdziemy j¹ chcieli sukcesywnie rozszerzaæ. Wiêkszoœæ z
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Kolekcja œwie¿ych audiobooków. Fot. Biblioteka

nas preferuje czytanie ksi¹¿ek w wersji papierowej, jednak
czasem dobrze mieæ alternatywê. Audiobooki sprawdzaj¹
siê zw³aszcza w przypadku dzieci, ale te¿ osób maj¹cych
problem ze wzrokiem, czy te¿ chc¹cych poznawaæ treœæ
podczas wykonywania jakiejœ pracy.
Kolejn¹ opcj¹, która chcemy Pañstwu oferowaæ, s¹
e-booki. Pod sam koniec roku, dziêki dotacji z Biblioteki
Narodowej, wykupiliœmy dostêp do platformy Legimi.
Znajduje siê tam wiele tysiêcy ksi¹¿ek elektronicznych z

ró¿nych dziedzin, w tym bardzo du¿o nowoœci. Osoby
zainteresowane tak¹ form¹ czytania prosimy o zg³aszanie siê
do nas (oczywiœcie iloœæ kodów jest ograniczona).
I na koniec - jak zawsze - zapraszamy do biblioteki.
Staramy siê, ¿eby ka¿dy, kto nas odwiedzi, wyszed³ z
interesuj¹c¹ go lektur¹. Znajdziecie nas te¿ on-line na
stronie: biblioteka.siepraw.pl oraz na Facebooku.
/Hanna Pietrzak-Trzciñska/

Byli wœród nas
Tomasz Basista (18.08.1958 - 26.02.2021)

2 marca 2021 roku na Cmentarzu Batowickim w
Krakowie po¿egnaliœmy Tomasza Basistê. Kiedy w pi¹tek 26
lutego dowiedzia³em siê o jego œmierci, widomoœæ ta bardzo
mnie przygnêbi³a i zarazem zaskoczy³a. Choæ wiedzia³em,
¿e od roku zmaga siê z ciê¿k¹ chorob¹, to jednak do koñca
wierzy³em, ¿e uda mu siê tê nierówn¹ walkê wygraæ. By³ on
bowiem cz³owiekiem pe³nym ¿ycia i energii, który z
ogromnym optymizmem podchodzi³ do wyzwañ, którym
przysz³o mu stawiæ czo³o, nawet wówczas, gdy kilka tygodni
temu okaza³o siê, ¿e czeka go kolejna powa¿ana operacja.
Oprócz tego by³ niesamowicie inteligentny i oczytany. Mia³
za sob¹ kilka lat spêdzonych w Iraku, gdzie uczy³ siê w
amerykañskiej szkole. Zawsze pracowa³ z ogromn¹ pasj¹ i
zaanga¿owaniem. We wszystkich swoich aktywnoœciach,
tak prywatnych jak i profesjonalnych, jako architekt i bieg³y
s¹dowy by³ konsekwentny i uczciwy. Ile kosztowa³o go takie
podejœcie do ¿ycia na przekór otaczaj¹cemu go œwiatu,
mo¿emy siê tylko domyœlaæ (takim widomym znakiem jego
zmagañ by³a zesz³oroczna próba podpalenia jego domu
przez tzw. „nieznanych sprawców”). Mia³em okazjê nieco
bli¿ej poznaæ Tomka podczas wspólnych wyjazdów
pielgrzymkowych, kiedy to da³ siê poznaæ jako wspania³y
towarzysz podró¿y, z którym mo¿na by³o toczyæ bardzo
interesuj¹ce rozmowy. Mia³ przy tym bardzo cenn¹ cechê:
umiejêtnoœci nawi¹zania kontaktu i rozmowy z osobami,
które na pierwszy rzut oka mog³yby wydawaæ siê zupe³nie
nieprzystaj¹ce do krêgu jego znajomych. W rozmowach
u¿ywa³ rzeczowych argumentów i zawsze da³o siê odczuæ, ¿e
szanuje zdanie rozmówcy.
Tomasz Basiasta by³ Sieprawinem z wyboru. Wraz z

przeprowadzk¹ do Sieprawia zaanga¿owa³ siê tak¿e w ¿ycie
lokalnej spo³ecznoœci. Jest to równie¿ bardzo rzadka cecha.
Zdecydowana wiêkszoœæ tak zwanych „Wlaz³oków”
szczelnie izoluje siê od lokalnego spo³eczeñstwa, czego
widomym znakiem s¹ wysokie ogrodzenia wokó³ ich
posesji. Szczególnie wdziêczni mo¿emy byæ Tomaszowi
Basiœcie za pracê w Duszpasterskiej Radzie Parafialnej. Jego
dzie³em jest projekt uporz¹dkowania alejek na cmentarzu
oraz kapliczka Matki Bo¿ej po pó³nocnej stronie koœcio³a,
gdzie on sam w ostatnim czasie bardzo czêsto siê modli³. To
jeszcze jedna z cech Tomasza - ogromna i ¿ywa pobo¿noœæ.
W koœciele mo¿na go by³o spotkaæ niemal ka¿dego dnia.
Uczestniczy³ w nabo¿eñstwach, a w razie potrzeby s³u¿y³
tak¿e jako lektor.
Wielkim dzie³em, nad którym pracowa³ dla
Sieprawia by³ projekt domu dziennej opieki przy sanktuarium B³ogos³awionej Anieli Salawy. We wstêpie do
przygotowanego projektu napisa³: „W dziesi¹t¹ rocznicê
powstania Sanktuarium b³ogos³awionej Anieli Salawy w
Sieprawiu zrodzi³ siê pomys³ szerzenia szczególnego
charyzmatu naszej Patronki. Aby w Sieprawiu przy
Sanktuarium powsta³ zak¹tek, którego sercem bêdzie
s³u¿enie. Miejsce gdzie starsi, chorzy, potrzebuj¹cy,
niejednokrotnie osamotnieni ludzie, otrzymaj¹ opiekê,
wsparcie i radoœæ ¿ycia od ludzi m³odych, którzy bêd¹ mieli w
ten sposób okazjê wychowaæ siê w duchu s³u¿enia drugiemu
cz³owiekowi. W ten sposób, szczególny charyzmat
b³ogos³awionej Anieli Salawy, charyzmat s³u¿enia, pozwoli
na odbudowê prawdziwej godnoœci, odbudowê wiêzów
pomiêdzy pokoleniami starszych i m³odych ludzi, odbudowê
ma³ych rodzin i du¿ej rodziny parafialnej, bêdzie
szczególnym œwiadectwem w dzisiejszym œwiecie. St¹d
pomys³ wybudowania domu dziennej opieki dla osób
starszych i chorych, który zarazem bêdzie sercem parafialnego wolontariatu m³odych. Dom, który bêdzie tak¿e domem
rekolekcyjnym Sanktuarium, domem dla wspólnot m³odzie¿y
i doros³ych, a tak¿e domem pielgrzyma. Dom, który za
przyczyn¹ b³ogos³awionej Anieli
bêdzie kuŸni¹
szczególnego daru Chrystusowego, jakim jest s³u¿ba
drugiemu cz³owiekowi i przez ten dar bêdzie mia³ si³ê
jednoczenia wspólnoty parafialnej i nie tylko.” Mamy
nadziejê ten wielki projekt Tomasza Basisty bêdzie móg³
kiedyœ doczekaæ siê realizacji.
Dziêkujemy za ¿ycie Tomasza Basisty, dziêkujemy
za wszelkie dobro, które nas spotka³o z jego strony. Niech
odpoczywa w pokoju!
/Stanis³aw Konarski/
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Z ¿ycia stowarzyszeñ
Serduszko dla potrzebuj¹cych

O

bok Urzêdu Gminy w Sieprawiu stanê³o metalowe
serduszko - pojemnik na nakrêtki, które bêdzie s³u¿yæ
do przeprowadzania akcji charytatywnych dla potrzebuj¹cych pomocy.
Mieszkañcy mog¹ wrzucaæ plastikowe nakrêtki np. z
butelek po napojach, które po zebraniu wiêkszej iloœci,
zostan¹ sprzedane, a pieni¹dze przeznaczone na wybrany cel
charytatywny.
Zebraniem funduszy i wykonaniem gustownego
pojemnika zaj¹³ siê Radny Piotr Nowak w ramach
dzia³alnoœci Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej
z Sieprawia, które te¿ zajmie siê bie¿¹c¹ obs³ug¹ i serwisem
pojemnika, a tak¿e wyborem akcji charytatywnych, na które
bêd¹ przeznaczane œrodki z zebranego plastiku. Œrodki na
zakup serduszka przekazali radni i pracownicy Gminy oraz
Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Sieprawskiej
odpowiedzia³o w ten sposób na zapotrzebowanie jakie
zosta³o zg³oszone w formie petycji w serwisie podpiszto.pl

Z ¿ycia Klubu 50+

W

okresie Œwi¹t Wielkanocnych Seniorzy Klubu 50+
zachêcaj¹ wszystkie gospodynie do upieczenia
w³asnego ciasta dro¿d¿owego, zdrowego, bez konserwantów i polepszaczy.A ile satysfakcji... Polecamy.
Oto przepis na „Wielkanocn¹ Babê”.
Sk³adniki:
1/2 kg m¹ki
10 dkg mas³a + 2 ³y¿ki oleju
15 dkg cukru
5 ¿ó³tek + 1 ca³e jajko
5 dkg dro¿d¿y
3/4 szklanki mleka
szczypta soli

przez Mieszkañców Gminy.
/Redakcja
10 dkg rodzynek
cukier waniliowy
Wykonanie:
Wszystkie sk³adniki powinny byæ wczeœniej przygotowane i
mieæ temperaturê pokojow¹, jajka równie¿ (nie z lodówki). Z
4 ³y¿ek ciep³ego mleka, 2 ³y¿ek cukru, 2 ³y¿ek m¹ki i dro¿d¿y
zrobiæ rozczyn i pozostawiæ w ciep³ym pomieszczeniu do
wyroœniêcia. Nastêpnie dodaæ przesian¹ m¹kê, cukier, ¿ó³tka
i jajko, letnie mleko, roztopione mas³o i rodzynki. Wyrobiæ
ciasto - musi odchodziæ od d³oni. Pozostawiæ w cieple
przykryte œciereczk¹ . Gdy wyroœnie wyj¹æ na stolnicê,
obtoczyæ i prze³o¿yæ do formy. Jak wyroœnie piec w
piekarniku nagrzanym do 180 stopni oko³o 50-60 minut.
Polecamy. Smacznego!
/Maria Oramus/

Odkrywamy nieznane karty naszej historii
Sieprawska filatelistyka

N

ie wiem jak jest obecnie, ale w czasach mojego
dzieciñstwa zbieranie znaczków by³o bodaj najbardziej
rozpowszechnionym hobby. Prawie ka¿dy z moich
ówczesnych kolegów ze szko³y podstawowej mia³ wiêkszy
lub mniejszy zbiór znaczków pocztowych. To szlachetne
hobby by³o tak¿e moim udzia³em. Do dziœ mam z tego czasu
kilka zape³nionych klaserów, choæ nie wiem czy zbiory te,
poza sentymentaln¹, maj¹ dziœ jak¹kolwiek wartoœæ.
Kilka lat temu wróci³em jednak do tego hobby z
dzieciñstwa. Teraz jednak zainteresowa³em siê przedmiotami filatelistycznymi maj¹cymi zwi¹zek z nasz¹ miejscowoœci¹. Obecnie jest to o tyle ³atwiejsze, ¿e dziêki
internetowi mo¿na dotrzeæ do zasobów, które w przesz³oœci
by³y trudnodostêpne. W ten w³aœnie sposób uda³o mi siê
pozyskaæ kilka ciekawych pami¹tek filatelistycznych
zwi¹zanych z Sieprawiem.
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Najstarsz¹ z tych pami¹tek jest maj¹ca oko³o stu lat
karta pocztowa wys³ana przez proboszcza sieprawskiego
ksiêdza Ignacego Cie¿a do Filii Banku Krajowego (fot. 1.).
Karta ta zosta³a nadana na poczcie w Œwi¹tnikach Górnych.
Data nadania nie jest mo¿liwa do odczytania, ale z du¿¹ doz¹
prawdopodobieñstwa mo¿na przyj¹æ, ¿e mia³o ono miejsce
nied³ugo po zakoñczeniu I wojny œwiatowej. W tym czasie
nie istnia³a jeszcze poczta w Sieprawiu. Zosta³a ona za³o¿ona
w 1935 roku. Tak wiêc poczta w Œwi¹tnikach by³a najbli¿sz¹
placówk¹. Interesuj¹ce jest tak¿e uproszczenie adresów.
Jako nadawca figuruje tylko x. Ignacy Cie¿, Siepraw,
Œwi¹tniki Górne, a jako odbiorca: Filia Banku Krajowego,
Kraków, Plac Szczepañski.
Bardzo ciekawa jest treœæ wiadomoœci zawarta na
karcie pocztowej, która nie by³a umieszczana w kopercie.
Otó¿ w przekazywanej wiadomoœci sieprawski proboszcz

informuje bank o stanie swojego zad³u¿enia. W naszych
czasach taka informacja przekazywana otwartym tekstem
mo¿e nieco zaskakiwaæ, ale jak widaæ sto lat temu
obowi¹zywa³y nieco inne standardy w zakresie tajemnicy i
dyskrecji. Do dzisiaj wyszczególnione w karcie zobowi¹zania na pewno uleg³y przedawnieniu, dlatego mo¿emy
pozwoliæ sobie na zacytowanie pe³nej treœci przes³anej
wiadomoœci:„ Do Filii Banku Krajowego w Krakowie.
Mam nastêpuj¹ce walory/po¿yczki austr.
I po¿. z 1/5 915 N 095361 na 2 000 Kr.
III po¿. z 21/10 915 N 023276 na 2 000 Kr.
z 21/10 915 N 019458 na 1 000 Kr.
IV po¿. z 16/4 916 N 320478 na 1 000 Kr.
N 320479 na 1 000 Kr.
V po¿. z 20/11 916 N 027677 na 1 000 Kr.
z 20/11 916 N 027678 na 1 000 Kr.
z 20/11 916 N 027701 na 1 000 Kr.
Jedna z nich, zdaje mi siê IV bra³em w filii Banku
Krajowego w Krakowie, co proszê mi urzêdownie
potwierdziæ”.
Pewn¹ ciekawostk¹ jest tak¿e zamieszczony na
karcie apel: „Kto chce zwalczaæ dro¿yznê i powstrzymaæ
spadek waluty niechaj podpisuje po¿yczkê pañstwow¹”. W
ten sposób w³adze stara³y siê docieraæ do spo³eczeñstwa ze
swoimi apelami w czasie powojennej hiperinflacji.
Kolejn¹ grup¹ filatelistycznych pami¹tek zwi¹zanych z Sieprawiem s¹ koperty z urzêdowych listów z okresu
II wojny œwiatowej. W wiêkszoœci s¹ to listy nadawane przez
Urz¹d Gminny w Sieprawiu do s¹dów i innych tego typu
instytucji. S¹ te¿ listy, których nadawc¹ by³ Urz¹d Parafialny
w Sieprawiu lub Posterunek Policji Polskiej w Sieprawiu
(„Polnischer Polizeiposten in Siepraw”). Miejscem ich
nadania by³a poczta w Sieprawiu, co potwierdza umieszczana na nich pieczêæ o treœci: „Siepraw über Krakau” lub samo
„Siepraw” z dopiskiem „Postagentur” (fot. 2.). Interesuj¹ce
s¹ równie¿ umieszczone na kopertach znaczki pocztowe.
Oprócz jednoznacznie kojarz¹cych siê z tamtym okresem
znaczków z podobizn¹ wodza III rzeszy s¹ równie¿
niemieckie znaczki z wyobra¿eniem Wawelu lub Uniwersytetu Jagielloñskiego. Najbardziej interesuj¹ce s¹ jednak
przedwojenne znaczki polskie z naniesionym na nie god³em
III rzeszy, nowym nomina³em oraz podpisem: „Generalgouvernement”.
Ciekawe s¹ równie¿ karty pocztowe z okresu II
wojny œwiatowej. Jedna z nich to ¿yczenia œwi¹teczne dla
ksiêdza Adama Pitali, który w okresie II wojny œwiatowej
mieszka³ w domu rodzinnym w Sieprawiu (fot. 3.). Treœæ
wiadomoœci jest bardzo lakoniczna i ogranicza siê do

jednego zdania: „Spokojnych i zdrowych Œwi¹t”. Te ¿yczenia
przes³a³a osoba podpisana jako „F”, która zapewne by³a
dobrze znana ksiêdzu Adamowi, ale dziœ jest prawie
niemo¿liwe, aby j¹ zidentyfikowaæ. Inna z kart pocztowych
to równie¿ ¿yczenia przes³ane z Zakliczyna 22.09.1943 roku
do Józefa Rz¹cy w Krakowie. Karta ta zosta³a nadana w
Sieprawiu. Jej krótka treœæ warta jest przytoczenia ze
wzglêdu na piêkn¹ formê u¿ytej polszczyzny: „Kochanemu
Panu œlê pozdrowienie i serdeczne s³owa dla Kolegów.
Paniom ³¹czê piêkne uk³ony i pozdrowienia. Pogoda œwietna
- s³oñce i ciep³o - oby tylko tak by³o nadal. Uœciœnienia d³oni
³¹czy…”
Zwi¹zan¹ z omawianym tematem pami¹tk¹ z okresu
II wojny œwiatowej jest równie¿ upowa¿nienie podpisane
przez dr. med. Kajetana Kruszczyñskiego (fot. 4.). Lekarz ten
w okresie II wojny œwiatowej mieszka³ w Sieprawiu i tu te¿
prowadzi³ praktykê. Zas³u¿y³ siê równie¿ pomoc¹ dla
potrzebuj¹cych opieki medycznej cz³onków podziemia.
Upowa¿nienie wypisane jest na oryginalnym druku
opisanym: Dr. Med. Kajetan Kruszczyñski, lekarz, Siepraw,
pow. Kraków. Oto jego treœæ: „ Upowa¿niam p. Dutkiewicz
El¿bietê, zam. w Krakowie ul. Dietla 11, do odbioru z Izb.
Lek. „Bezugscheinu na wêgiel” wystawionego na moje
nazwisko” U do³u widnieje pieczêæ i podpis doktora
Kruszczyñskiego oraz miejsce i data wystawienia: „Siepraw,
dnia 3.XII.1941r.” Upowa¿nienie to jest o tyle ciekawe, ¿e
pokazuje poniek¹d wojenne losy lekarza „zes³anego” na
prowincjê i zmuszonego do zajmowania siê tak prozaicznymi problemami jak talon na wêgiel.
Innym przyk³adem z okresu II wojny œwiatowej jest
list wys³any do Sieprawia z obozu dla internowanych
¿o³nierzy polskich na Wêgrzech. List zosta³ nadany 22
kwietnia 1940 roku. (fot. 5.). Interesuj¹ce jest, ¿e tego typu
korespondencja dociera³a do Polski w okresie okupacji. List
jednak by³ przedmiotem cenzury, która oprócz pieczêci ze
swastyk¹ i napisem „Oberkomando der Wermacht Geprüft”,
uwidoczni³a siê tak¿e w wyciêtych no¿yczkami fragmentach
tekstu. A skoro ju¿ o cenzurze mowa to na koniec warto
przypomnieæ, ¿e ta forma ingerencji w prywatnoœæ, w formie
zbli¿onej do tej, znanej z okresu II wojny œwiatowej,
funkcjonowa³a równie¿ w okresie stanu wojennego, czyli w
czasach zupe³nie nieodleg³ych. (fot. 6.).
Omówione powy¿ej przyk³ady potwierdzaj¹, ¿e
filatelistyka, oprócz odkrywania piêknych i rzadkich
znaczków pocztowych, mo¿e byæ tak¿e Ÿród³em do
odkrywania ciekawych w¹tków naszej lokalnej historii.
/Stanis³aw Konarski/

Fot. 1 - Karta pocztowa nadana do Banku Krajowego przez ks. Ignacego Cie¿a.
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Fot. 2 - Koperta listu z okresu II wojny œwiatowej nadanego w Sieprawiu.

Fot. 4 - Upowa¿nienie wystawione przez dr. Kajetana
Kruszczyñskiego.
Fot. 3 - Karta pocztowa nadana do ks. Adama Pitali.

Fot. 5 - Koperta listu z okresu II wojny œwiatowej z adnotacj¹
o ocenzurowaniu.

Fot. 6 - Koperta listu z okresu stanu wojennego z adnotacj¹ o
ocenzurowaniu.

Bitwa po Gdowem i rabacja galicyjska - 175 Rocznica

W

ostatnim artykule o Janie Marcinku, poecie
ludowym, sekretarzu gminy w Sieprawiu w latach
miêdzywojennych, wspomnia³em o Powstaniu Krakowskim, bitwie pod Gdowem i o rabacji galicyjskiej 1846 r. W
tym roku przypada 175. rocznica tych tragicznych dla naszej
historii wydarzeñ. Pisa³ o nich, z okazji 170. rocznicy, Pan
Krzysztof Król w artykule, zamieszczonym w numerze 1
(72) 2016 „Z Czterech Stron Gminy”. Postaram siê,
zainteresowanym Czytelnikom, przypomnieæ i, w miarê
mo¿liwoœci, poszerzyæ wiadomoœci o tych faktach historycz-
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nych.
Korzystaj¹c z okazji, wyra¿am uznanie dla Panów
Stanis³awa Konarskiego i Krzysztofa Króla za ich opracowania historyczne, zamieszczane na ³amach gazety. Bardzo
je ceniê, podobnie jak inni mi³oœnicy historii ma³ych
ojczyzn. Podziwiam wnikliwoœæ i dociekliwoœæ autorów, ich
du¿y wk³ad pracy oraz wysi³ek w poszukiwaniu i
zdobywaniu materia³ów Ÿród³owych. S³owa uznania i
podziêkowania nale¿¹ siê im tak¿e za zaanga¿owanie w
poznawanie i popularyzacjê lokalnej historii.

Po utracie niepodleg³oœci w 1795 r. Polacy nigdy nie
zrezygnowali z walki o wolnoœæ i nie stracili nadziei na jej
odzyskanie. Po upadku Powstania Koœciuszkowskiego i
Powstania Listopadowego znów pojawi³a siê kolejna
nadzieja. W lutym 1846 r. wybuch³o Powstanie Krakowskie.
Do jedynej wiêkszej bitwy w Powstaniu Krakowskim dosz³o
pod Gdowem. Bitwa pod Gdowem mniej ni¿ inne, utrwali³a
siê w œwiadomoœci historycznej, chocia¿ by³a równie
wa¿nym wydarzeniem w walkach o wolnoœæ naszej Ojczyzny. Dla nas zas³uguje na szczególn¹ pamiêæ, gdy¿ mia³a
miejsce stosunkowo niedaleko Sieprawia, bo oko³o 20 km.
Oddzia³ powstañców, wœród których byli tak¿e
ochotnicy z Czechówki i Stojowic, licz¹cy kilkudziesiêciu
jeŸdŸców i oko³o 300 piechurów, marnie uzbrojony i s³abo
wyæwiczony, wyruszy³ z Wieliczki w kierunku Gdowa.
Powstañcami dowodzi³ p³k Jakub Suchorzewski. 25 lutego
1846 r. (by³o przenikliwe zimno i pada³ deszcz) w nocy
powstañcy dotarli do wsi £azany, gdzie siê zatrzymali.
Rankiem 26 lutego wymaszerowali do Gdowa, napierani
przez gromady ch³opów, którzy podburzeni przez
Austriaków wyst¹pili przeciw powstañcom. Pod Gdowem
maszeruj¹cym zagrodzi³ drogê oddzia³ austriackiego wojska
pod dowództwem p³k. Ludwika von Benedecka, licz¹cy
blisko 500 ¿o³nierzy i oko³o siedmiu tysiêcy ch³opów,
uzbrojonych w kosy, cepy, siekiery i wid³y. Dosz³o do
masakry. Na polu bitwy pad³o 154 m³odych bojowników o
wolnoœæ Polski. Po stronie austriackiej strat w³aœciwie nie
by³o - jeden lekko ranny ¿o³nierz.
Dosyæ dok³adnie przebieg bitwy przedstawi³ p³k
Benedeck w swoim raporcie, którego fragmenty zacytujê:
„Ka¿demu w³oœcianinowi bior¹cemu udzia³ w wyprawie
przyznano cetnar soli, a za ka¿dego ¿ywcem i zdrowo
odstawionego powstañca po 5 z³r (…). Dnia 26 lutego o
godzinie 6 ½ rano wyruszy³em z Bochni z 326 ¿o³nierzami
piechoty i 114 szwole¿erami (…). Na 400 kroków przed
Gdowem rozkaza³em pierwszej kompanii pu³ku Nugent
sformowaæ ³añcuch i uderzyæ na wieœ najpierw tyralierk¹
(…). Tyralierzy kapitana Greschke spêdzili powstañców
ustawionych za p³otami, zabili i ranili wielu z nich, a w koñcu
wtargnêli do wsi. Teraz uciekaæ zaczê³a tak¿e i piechota
powstañców, ale we wsi powita³ nas ¿ywy ogieñ z domów
(…). Ch³opi za nami zabijali wszystkich, którzy byli ranni
lub trwo¿liwie broñ z³o¿yli (…). Podczas tej gor¹cej walki
we wsi - która wiêcej na rzeŸ wygl¹da³a - podda³o siê
porucznikowi Hoffmannowi i jego oddzia³owi oko³o 50
powstañców, którzy schronili siê na cmentarzu i w lasku. Ale
ch³opi uderzyli z ty³u, podzielili jeñców na trzy czêœci,
pozabijali wszystkich z okrucieñstwem opisaæ siê nie
daj¹cym”. (cytat wed³ug: Stanis³aw Grodziski „W Królestwie Galicji i Lodomerii”, Kraków 1976, s.180.).
Benedeck za bitwê pod Gdowem otrzyma³ order i
awansowany zosta³ na stopieñ genera³a. W roku 1866 wojsko
austriackie pod jego dowództwem ponios³o sromotn¹ klêskê
w bitwie z Prusakami pod Sadow¹, za co go cesarz
Franciszek Józef I zdymisjonowa³. Wówczas kr¹¿y³ po
Galicji okolicznoœciowy wierszyk: „Benedeck, b¹dŸ zdrów Sadowa, to nie Gdów!”.
Wœród poleg³ych powstañców byli g³ównie ludzie
m³odzi, a wœród nich górnicy z Wieliczki, rzemieœlnicy,
kupcy, studenci, uczniowie, nauczyciele, ksiê¿a i synowie
w³aœcicieli dworów. Na cmentarzu w Gdowie znajduje siê
mogi³a - kopiec poleg³ych w 1846 r. powstañców. Zabici po-

grzebani zostali w zbiorowej mogile, jako buntownicy, za
ogrodzeniem cmentarza. Dopiero 50 lat po tym na mogile
usypano kopiec, a na nim spo³eczeñstwo ufundowa³o
pomnik. RzeŸba na cokole pomnika przedstawia wspart¹ o
krzy¿ biblijn¹ Rachel, która op³akuje swoich synów. Jeden z
napisów wyryty na cokole g³osi: „Rachel p³acz¹ca synów
swoich i nie chcia³a siê daæ pocieszyæ i¿ ich nie masz”. Jest to
cytat z biblijnej „Ksiêgi Jeremiasza”. Postaæ Rachel
symbolizuje Ojczyznê, op³akuj¹c¹ swoje dzieci. Wed³ug
mnie, jest to jeden z piêkniejszych pomników w naszej
okolicy.
Do klêski powstañców bitwy pod Gdowem i do
upadku Powstania Krakowskiego przyczynili siê podjudzeni
przez zaborcê ch³opi galicyjscy, którzy stanêli po stronie
wroga. Tutaj przypomina siê fragment „Chora³u” Kornela
Ujejskiego:
„Ale¿, o Panie, oni niewinni,
choæ nasz¹ przysz³oœæ cofnêli wstecz,
inni szatani byli tam czynni.
O, rêkê karaj, nie œlepy miecz!”
Rabacja ( z niem. rauben - grabiæ, rabowaæ,
pl¹drowaæ), nazwana te¿ rzezi¹ galicyjsk¹ przetoczy³a siê
prawie przez ca³¹ Galicjê. Zrabowano i spalono oko³o 470
dworów, ¿ycie straci³o oko³o 1000 „panów”. W niektórych
miejscowoœciach bandy ch³opskie nie szczêdzi³y nawet
koœcio³ów i plebanii. Wydarzenia 1846 roku nie ominê³y
okolic Sieprawia. W Raciechowicach zamordowany zosta³
Kasper Biliñski, licz¹cy blisko 80 lat starosta dobczycki, i
jego syn Kazimierz. W Drogini banda ch³opów najpierw
skatowa³a, a potem zamordowa³a w³aœciciela dworu
Dominika D¹bskiego. Mordy mia³y miejsce równie¿ w
Kunicach, Hucisku, Brz¹czowicach, Gorzkowie, Janowicach i Wróblowicach. Krzysztof Król we wspomnianym
wy¿ej artykule, pisze: „Brak przes³anek, choæ z ca³¹
pewnoœci¹ nie mo¿na tego wykluczyæ, aby podobne zajœcia
mia³y miejsce w Sieprawiu i pozosta³ych miejscowoœciach
wchodz¹cych obecnie w sk³ad naszej gminy.” O tych
wydarzeniach w „Weselu” Stanis³awa Wyspiañskiego mówi
Gospodarz:
„Mego ojca gdzieœ zadŸgali,
gdzieœ zat³ukli, spopychali;
kijakami, motykami,
krwawi¹cego przez lód gnali…
Myœmy wszystko zapomnieli.”
Echa rabacji znalaz³y tak¿e odzwierciedlenie w
przyœpiewce ludowej:
„Pamiêtos ty, panie, rok œtyrdziesty szósty,
Jak cie ch³opy bi³y kijami w zopusty.”
(S³owa zosta³y zapisane gwar¹ i tak je cytujê).
cetnar - ok. 50 kg
z³r - z³otych reñskich, tak potocznie mówiono na guldeny
austriackie
Oprócz pozycji, wymienionych w tekœcie, korzysta³em z prasy lokalnej oraz z notatek w³asnych, sporz¹dzonych
na kursie przewodników.
/Piotr Przêczek/
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Etykieta grzecznoœciowa w dawnym jêzyku naszych wsi

J

êzykowe formy grzecznoœciowe w dawnym jêzyku
naszych wsi by³y bardzo ró¿ne, wydaje siê, ¿e
najpowszechniejsze by³o u¿ywanie honorowej liczby
mnogiej w zwracaniu siê do rodziców, dziadków i
wszystkich starszych mieszkañców wsi a pozosta³oœci tego
zwyczaju s³yszane dziœ w potocznej mowie wcale nie czyni¹
j¹ archaiczn¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w jêzyku I po³owy XX
wieku zwroty: pan, pani u¿ywane by³y przede wszystkim w
stosunku do osób obcych, czyli osób przybywaj¹cych z
zewn¹trz oraz w tzw. jêzyku urzêdowym, a wiêc w rozmowie
z urzêdnikiem, nauczycielem.
Pamiêtaæ trzeba te¿ o tym, ¿e zwrot jêzykowy,
okreœlenie, nazwa ¿yje dot¹d dopóki ludzie siê nim pos³uguj¹
a w przypadku okreœleñ grzecznoœciowych innych osób
dot¹d, dopóki ¿yj¹ adresaci tych „nazw”. Mechanizm ten
ilustruj¹ formy grzecznoœciowe „kszesnomatka” i kszesnoojciec” pierwotne odnosz¹ce siê do chrzestnej matki i
chrzestnego ojca, funkcjê których powierzano osobom
ciesz¹cym siê dobr¹ opini¹ i ogólnym szacunkiem i te
w³aœnie cechy sta³y siê podstaw¹ do powstania wtórnego
znaczenia okreœleñ. W dawnym jêzyku do chrzestnej matki,
chrzestnego ojca tym mianem uproszczonym w jeden wyraz,
zbitkê: „ kszesnomatka”, „ kszesnoojciec” zwracali siê ich
chrzeœniacy, potem tak¿e ca³e rodziny chrzeœniaków , potem
zaœ bli¿si i dalsi s¹siedzi, z czasem by³o to nazwanie trwa³e
danej osoby i oczywiœcie funkcjonowa³o do koñca jej ¿ycia .
Na pewno czêœciej spotkaæ mo¿na by³o starsze, szanowane
ogólnie kobiety ni¿ mê¿czyzn, do których m³odsi
mieszkaj¹cy w pobli¿u tak siê zwracali w bezpoœredniej
rozmowie np. „ kszesnomatko, daj mi.. przynios³am ci…”,
ale te¿ mówi¹c o nich w rozmowie z innymi np. „by³am u
kszesnomatki … widzia³em u kszesnomatki…” Wa¿ne jest
to, ¿e nie by³y to osoby spokrewnione z „ kszesnomatk¹”, bo
wtedy konsekwentnie u¿ywano ogólnych nazw okreœlaj¹cych pokrewieñstwo: stryj (wczeœniej zwany strykiem), stryjek do brata ojca; stryjna, lub stryjenka dla ¿ony stryja; wuj,
wujek dla brata matki, wujna (wczeœniej „ujno”, „³ujno”) lub
te¿ wujenka dla ¿ony wuja; czy ciotka w stosunku do siostry
ojca i siostry matki , których mê¿owie tak¿e byli wujami.
Formy okreœleñ s¹siadów nazwami „ kszesnomatka”
i „ kszesnoojciec” wysz³y z u¿ycia w latach osiemdziesi¹tych, po prostu wraz ze œmierci¹ osób tak nazywanych, dziœ z
rzadka mo¿na je us³yszeæ od najstarszych mieszkañców
wspominaj¹cych dawnych znajomych, s¹siadów. Formy te
pamiêtaj¹ urodzeni w latach piêædziesi¹tych choæ sami ich
ju¿ nie u¿ywali, bo dla nich obowi¹zuj¹c¹ sta³a siê norma
zwracania siê do osób niespokrewnionych form¹ „pani”, „
pan” . Podobnie z nazwami cz³onków rodziny: formy stryj,
stryjenka z powszechnego jêzyka zniknê³y ju¿ w latach
szeœædziesi¹tych zast¹pione formami: wujek, ciocia w
odniesieniu do rodzeñstwa rodziców i to zarówno po mieczu,
czyli rodzeñstwa ojca, jak i po k¹dzieli czyli rodzeñstwa
matki. Dziœ z rzadka us³yszeæ mo¿na zwroty stryj, stryjenka,
choæ muszê przyznaæ, ¿e znam ludzi kultywuj¹cych ten
zwyczaj do dziœ. Ciekawym okreœleniem jest „ swok” (albo
te¿ swak, chocia¿ w tym brzmieniu nikt z obecnych
mieszkañców nie potwierdzi³ jego u¿ywania), pewnie
pierwotnie, analogicznie, jak w innych ma³opolskich
gwarach oznacza³ stryja, mo¿e te¿ ojca ziêcia lub teœcia
córki. Wydaje siê, ¿e w dawnym jêzyku naszych wsi,
„swokiem” nazywano dalekiego krewnego, czyli swojaka,
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swojego cz³owieka. Trudno dziœ sensownie dookreœliæ
znaczenie tej nazwy, w latach piêædziesi¹tych znany mi by³
jeden cz³owiek na ca³ym przysió³ku nazywany swokiem, lub
czêsto swocykiem, byæ mo¿e by³ to ju¿ przydomek znacz¹cy
tyle co swojak.
Ciekaw¹ form¹ grzecznoœciow¹ by³y zwroty: „
kumoter”, „kumoszka” odnosz¹ce siê do rodziców
chrzestnych dziecka, pos³ugiwali siê nimi g³ównie sami
rodzice chrzestni, rodzice dziecka, inne zaœ osoby rzadziej.
Przyk³ady u¿ywania tych okreœleñ pamiêtamy równie¿ z
pocz¹tków II po³owy XX wieku, kiedy mówiono „ By³em za
kumotra do Zosi, Kasi, Stasia” itp.„ Za kumoszkê poprosiliœmy do Zosi, Kasi, Stasia… „ itp., „Ciekawe, kogo
poprosz¹ za kumotrów, kto bêdzie kumoszk¹ a kogo wezm¹
na kumotra” ? „ Prosili mnie za kumoszkê”… Dziœ nazwy te
wysz³y z powszechnego u¿ycia, rzadko mo¿emy je wychwyciæ w mowie najstarszych mieszkañców .
W pojêciu jêzykowej etykiety grzecznoœciowej
mieszcz¹ siê równie¿ formy powitania, po¿egnania, czy te¿
pozdrowieñ. Powszechnym, oficjalnym a tak¿e potocznym
dziœ zwrotem powitania jest „ dzieñ dobry”, przy po¿egnaniu
zaœ „ do widzenia”, u¿ywaj¹ ich osoby m³odsze w stosunku
do starszych, znajomi, s¹siedzi, te formy wesz³y do naszego
jêzyka potocznego w okresie PRL- u, najpierw jako
urzêdowe u¿ywane w³aœnie w urzêdach, szko³ach,
przychodniach, i w tym podobnych miejscach, nastêpnie
zaczêto je u¿ywaæ w codziennych kontaktach miêdzyludzkich. Tak nie witano siê i nie ¿egnano na wsi kilkadziesi¹t lat
temu, najstarsi mieszkañcy potwierdz¹, ¿e powszechnym
powitaniem by³y s³owa „Niech bêdzie pochwalony Jezus
Chrystus”, a doroœli, jako jedyni, mogli u¿ywaæ skrótu
„Niech bêdzie pochwalony”… lub tylko „ Pochwalony”…
Przy po¿egnaniu mówiono: „ Zostañcie z Bogiem” lub tylko
„ Z Bogiem”. Warto podkreœliæ fakt, i¿ dzieci jeszcze w
latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku tak pozdrawia³y
domowników wychodz¹c do szko³y lub z niej wracaj¹c.
Przez wiele kolejnych lat t¹ formê powitania i po¿egnania
u¿ywano w kontaktach z osobami duchownymi, praktycznie
do momentu wyparcia jej przez s³owa „Szczêœæ Bo¿e”.
Wczeœniejsze zaœ „Szczêœæ Bo¿e” to by³a wy³¹czna forma
pozdrowienia ludzi pracuj¹cych w polu, bez wzglêdu na to,
czy pozdrawiaj¹cy jedynie przechodzi³, czy te¿ zatrzymywa³
siê na d³u¿sz¹ pogwarkê. Choæ w dalszym ci¹gu najstarsi
mieszkañcy tak pozdrawiaj¹ pracuj¹cych nie tylko w polu ale
tak¿e wykonuj¹cych ró¿ne prace w zasiêgu ich wzroku - to
ten zwyczaj jêzykowy w dzisiejszej mowie praktycznie
zanika.
/Wanda Matoga/

Gwara
Formy jêzykowe, wyrazy - coraz rzadziej s³yszane - nie
zak³ócaj¹ce jeszcze wspó³czesnej potocznej komunikacji
jêzykowej:
- husiaæ - ko³ysaæ niemowlê
- ciutka - odrobina, trochê
- ciaækaæ siê - postêpowaæ ostro¿nie, uwa¿nie choæ bez
okreœlonej koniecznoœci
- cza - trzeba
- ³yskaæ - b³yskaæ siê podczas burzy
- nieus³uchany - niepos³uszny

- niepogodany - nierozmowny
- na sprzedaj - na sprzeda¿
- pomyrdany - pokrêcony
- posfijany - pozwijany, pomiêty
- ru³ka - rurka
- toki, toczki - taczki
Wyrazy i formy jêzyka znane najstarszym, ich u¿ycie
mo¿e zak³óciæ wspó³czesn¹ komunikacjê jêzykow¹:
- ancykrys - z³y cz³owiek
- babka - kowade³ko do klepania na nim m³otkiem kosy
- cniæ siê - nudziæ siê lub têskniæ
- ciaracha - sa³atka warzywna w ostrej zalewie octowej
przygotowana na zimê
- drzystki - rodzaj œliwek
- po æmoku - w ciemnoœci, po zmroku
- grajdaæ siê - zbieraæ siê zbyt wolno do wyjœcia

- kramarzyæ siê - zbyt d³ugo , zbyt wolno coœ robiæ
- lecieæ w dyrdki, lecieæ w dyrdy - pobiec szybko w pilnej
potrzebie
- ³oñski rok - zesz³y, miniony rok
- maœliæ siê - cicho p³akaæ ocieraj¹c ³zy rêk¹
- porazowaæ - rzucaæ w kogoœ drobnymi rzeczami :
kamykami, patykami
- rozkosmany - rozczochrany, nieuczesany - g³ownie w
stosunku do dzieci
- rogol - drewniana konstrukcja do uk³adania siana przyjego
suszeniu
- tarasiæ - deptaæ lub œmieciæ
- tropiæ siê - martwiæ siê, stropiony - zmartwiony
- tybetka - we³niana, wzorzysta chustka zak³adana na g³owê
- zbywaæ siê - spieraæ siê,
/Wanda Matoga/

Sport w gminie
Jak poprawiæ sprawnoœæ po pandemii?

O

becna sytuacja na œwiecie nie pozwala wielu z nas
uprawiaæ sportu. Si³ownie, kluby fitness i wiele innych
placówek pozostaj¹ nadal w zamkniêciu. Taki stan rzeczy
doprowadzi³ do tego, ¿e wiele osób, które korzysta³y z takich
miejsc, zrezygnowa³o.
W tym artykule chcia³abym zwróciæ uwagê na to jak,
mimo dzisiejszych realiów, dbaæ o swoje cia³o i swój umys³.
“W zdrowym ciele, zdrowy duch!”, ciê¿ko siê z tym nie
zgodziæ. Nie ma niczego wa¿niejszego, jak zdrowie, o które
zawsze warto dbaæ, mimo przeszkód, które wystêpuj¹ nie raz
w naszym ¿yciu. A tak¹ przeszkod¹ dla wielu z nas jest
panuj¹cy wirus, ale udowodniê, ¿e jeœli masz chêci to
bêdziesz w stanie zdzia³aæ cuda!
Spacery. Zbli¿aj¹ siê ciep³e dni, podczas których
mo¿na wykorzystaæ czas i ruszyæ marszem np. do lasu, aby
siê dotleniæ. Liczysz kroki? Œwietnym nawykiem, który
powinien zagoœciæ u ka¿dego z nas jest robienie 10 tysiêcy
kroków dziennie. Co to wniesie do naszego ¿ycia? Taka iloœæ
kroków odpowiada mniej wiêcej 5-6 km. Szacuje siê, ¿e
robi¹c tak¹ iloœæ spalamy od 400 do 500 kcal, choæ wszystko
zale¿y od p³ci, wieku, wagi. Reasumuj¹c, podana wartoœæ
mimo wszystko jest satysfakcjonuj¹ca. Spacery poprawiaj¹
te¿ pracê serca i kr¹¿enie oraz korzystnie wp³ywaj¹ na jakoœæ
snu. Dziêki takiej aktywnoœci nasza sprawnoœæ nie spadnie
do zera.
Dbanie o to co “wpada na talerz”. Kolejnym wa¿nym
czynnikiem, który ma wp³yw na nasz¹ sprawnoœæ, cia³o oraz
psychikê jest dobrze zbilansowana dieta. Warzywa, owoce,
woda to produkty, które powinny zagoœciæ w naszym planie
¿ywieniowym na sta³e. Warzywa i owoce cechuj¹ siê wysok¹
zawartoœci¹ sk³adników od¿ywczych, zaœ woda jest najwa¿niejszym sk³adnikiem naszego organizmu. Utrzymuje sta³¹
temperaturê cia³a oraz pomaga usuwaæ toksyny. Zawiera 0
kcal i jest napojem nieprzetworzonym. 2 litry - tyle jej
powinno wypijaæ siê dziennie. Nale¿y równie¿ unikaæ
produktów wysoko przetworzonych, s³odkich napojów oraz
bia³ego cukru, s¹ to bowiem tak zwane “puste kalorie”, które
nie oddzia³ywuj¹ dobrze na nasz organizm.
Æwiczenia w domu. Czy bez sprzêtu te¿ siê da? Tak.
W Internecie pojawia siê coraz wiêcej gotowych filmików z
æwiczeniami. Wystarcz¹ tylko chêci, aby nasze cia³o by³o

ca³y czas w formie, a 30 minut dziennie treningu, pozwoli
roz³adowaæ napiêcie zebrane podczas ca³ego dnia pracy lub
doda energii z samego rana. Taka aktywnoœæ poprawi
zarówno wygl¹d naszej sylwetki, samopoczucie, korzystnie
wp³ynie na uk³ad oddechowy, krwionoœny i ruchowy oraz
usprawni przebieg procesów metabolicznych. Widz¹c efekty
codziennego æwiczenia bêdziemy bardziej zmotywowani do
innych dzia³añ w ¿yciu prywatnym, jak równie¿ w pracy.
Wycieczki górskie, jazda na rowerze to œwietna
alternatywa dla na przyk³ad: ogl¹dania telewizji. Dziêki
temu mo¿emy lepiej poznaæ otaczaj¹cy nas œwiat oraz
jeszcze lepiej siê czuæ oraz wzmacniaæ swoje cia³o. Dlatego
zachêcam do tego, aby wybieraæ spontaniczn¹ aktywnoœæ, bo
to tylko przynosi same pozytywne efekty.
Spontaniczn¹ aktywnoœci¹ (NEAT) okreœlamy
aktywnoœæ, która nie jest celowa np. wchodzenie po
schodach, sprz¹tanie, grabienie liœci, prace w ogrodzie,
chodzenie pieszo np. na zakupy, tupanie nog¹, taniec…
Przyk³adów jest bardzo du¿a iloœæ.
Dlatego warto wybieraæ spacer zamiast
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jazdy samochodem, wchodzenie po schodach zamiast jazdy
wind¹, pracê np. w ogrodzie zamiast grania w grê.
Powrót do sprawnoœci po pandemii
wcale nie jest tak trudny jak siê mo¿e wydawaæ. Ka¿dego
dnia warto stawiaæ choæ jeden ma³y krok, w kierunku
swojego zdrowia i samopoczucia. Pierwszego dnia mo¿esz
zrezygnowaæ ze s³odyczy, a za tydzieñ stwierdzisz, ¿e

pójdziesz na 3 kilometrowy spacer. Nie ma schodów, których
siê nie da nie przejœæ. Dlatego zachêcam, aby chocia¿ jedne
zadanie z mojego artyku³u zosta³o przez Ciebie wykonane.
Sk¹d braæ motywacjê i siê nie poddaæ? Zwizualizuj sobie
swój cel i bierz siê do pracy! Czas i tak p³ynie.

Uzyskaæ wyniki lepsze ni¿ jesieni¹

stopnia przygotowania do gry. W zespole nie dosz³o do wielu
zmian, praktycznie zagraj¹ zawodnicy , którzy wystêpowali
w sk³adzie jesieni¹. Do Hejna³u Krzyszkowice powróci³
Piotr Ob³aza, grê w Jordanie wznowi dobrze nam znany
Bartek Ptasiñski powracaj¹cy z zagranicy. Seniorów w
uzyskaniu lepszych wyników ni¿ jesieni¹ wspieraæ bêd¹
wychowankowie klubu z dru¿yny juniorów, którzy bêd¹ „
ogrywaæ siê” pod okiem swoich starszych kolegów.
Pocz¹tek rozpoczêcia rozgrywek dla seniorów i juniorów
starszych planowany jest na dzieñ 28 marca br.
Juniorzy Jordana w okresie zimowym mogli trenowaæ w
miarê normalnie z zachowaniem wymogów bezpieczeñstwa
sanitarnego. W turnieju rozegranym w Myœlenicach, w
którym wystêpowa³y równie¿ zespo³y z poza Ma³opolski
zajêli II miejsce, ustêpuj¹c tylko w finale Or³owi Myœlenice.
Zespó³ m³odzików w ramach swych zajêæ sportowych trenowa³ i uczestniczy³ w rozgrywkach halowych w
Wiœniowej, przygotowuj¹c siê do potyczek z rywalami na
otwartych boiskach. Wszystkim dru¿ynom z terenu naszej
gminy ¿yczymy wielu sportowych sukcesów w nadchodz¹cym sezonie.
/Wies³aw Œwiech/

P

o rozgrywkach jesiennych pi³karze I dru¿yny Jordana
Zakliczyn zajmuj¹ 9 miejsce w tabeli III grupy klasy
okrêgowej Kraków, ich dorobek to 13 pkt i jest to tylko 3 pkt
wiêcej ni¿ zgromadzi³a bêd¹ca w strefie spadkowej dru¿yna
B³êkitnych Bodzanów.
Przygotowania do rundy wiosennej rozpoczê³y siê w
po³owie stycznia, co by³o spowodowane obostrzeniami
zwi¹zanymi z pandemi¹ Covid-19. Nie by³y to zajêcia, do
których wszyscy byliœmy dotychczas przyzwyczajeni. Ze
wzglêdu na zamkniêcie boisk i hal sportowych, zajêcia
odbywa³y siê w terenie w trybie indywidualnym ,
polegaj¹cym na utrzymaniem odpowiedniego poziomu
kondycji. W po³owie lutego obostrzenia dla sportu
amatorskiego zosta³y zniesione i mo¿na by³o przyst¹piæ do
normalnych treningów w halach sportowych i na „Orliku”.
Rozegrano pierwsze sparingi z: Bronowiank¹- wygrana 1-4,
Soko³em Przytkowice- pora¿ka 1-3, Górkami Myœlenicewygrana 4-2. Planowane s¹ nastêpne sprawdziany. Wyniki
tych sparingów nie s¹ szczególnie wa¿ne, ale dla trenera jest
to okazja do oceny formy poszczególnych zawodników i

/Magda Cygan/

Przyroda wokó³ nas
Sprzymierzeñcy w walce z nornicami

Z

apad³ zmrok, kosy i drozdy zakoñczy³y swe trele na
czubkach drzew. Nad poblisk¹ ³¹k¹ przefrun¹³
bezszelestnie jakiœ ptak. Po chwili zanurkowa³ w dó³,
wyci¹gaj¹c szpony do ataku. Pochwyciwszy nornicê uda³ siê
ze zdobycz¹ na pobliskie drzewo. W œwietle ksiê¿yca
rozpozna³em puszczyka. Ta sowa to jeden z pospolitszych
naszych gatunków sów.
Jeszcze 20 lat temu na terenie naszej Gminy
wystêpowa³y 4 gatunki sów: wymieniony wczeœniej
puszczyk, rzadko spotykana jeszcze u nas sowa uszata oraz
aktualnie wymar³e na naszym terenie pójdŸka i p³omykówka. Te nocne ptaki przepiêknej urody, dziwacznego i
tajemniczego trybu ¿ycia, maj¹ jedn¹ bardzo wa¿n¹ zaletê s¹ wielkimi sprzymierzeñcami w walce z szkodnikami. Poluj¹ g³ównie na nornice i myszy, powa¿nie ograniczaj¹c ich
populacjê. Jedna sowa œredniorocznie zjada 1000 szkodliwych ssaków. Dodatkowo sw¹ dietê uzupe³niaj¹ ogromn¹
liczb¹ owadów, szczególnie szkodliwych chrz¹szczy.
Jako ogrodnik widzê potê¿na rolê tych ptaków.
Niestety ubo¿eje zasób gatunków sów na naszym terenie, co
powoduje nieodwracalne zmiany w ekosystemie. Bardzo
czêsto musimy siêgaæ po œrodki chemiczne, redukuj¹ce
iloœci szkodników w naszych ogrodach. Niestety œrodki te
nie s¹ obojêtne dla naszego zdrowia. Co jednak mo¿emy
zrobiæ, aby te cudne ptaki zaprosiæ do naszego ogrodu?
Musimy zapewniæ im miejsce do przebywania oraz rozrodu.
Pozostawiajmy stare drzewa z dziuplami, wieszajmy
specjalne budki, b¹dŸ kosze dla sów.
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Bardzo wa¿nym aspektem ochrony jest nieu¿ywanie trutek na gryzonie. Mysz po spo¿yciu takiego preparatu
¿yje jeszcze kilka dni, przez co czêsto os³abiona pada ³upem
sów, zatruwaj¹c je œmiertelnie. Pamiêtajmy, nie p³oszmy ich
zagl¹daj¹c zbyt czêsto do miejsca odpoczynku, b¹dŸ gniazdowania. Globalnie za znikanie poszczególnych gatunków
sów odpowiada wiele czynników, miêdzy innymi: zabudowywanie i urbanizacja terenów rolniczych, chemizacja
rolnictwa, monokultury upraw roœlinnych. Pamiêtajmy i¿,
nawet stworzenie kwietnej ³¹ki, czy posadzenie kilku
krzewów lub drzew w ogrodzie stwarza miejsca dla rozwoju
bioró¿norodnoœci. Tam zaczyna siê pocz¹tek ³añcucha
pokarmowego z którego skorzystaj¹ owady, p³azy, ssaki i
ptaki, w tym sowy.
¯yczê wszystkim , aby w ich ogrodzie pohukiwa³y te
wspania³e i po¿yteczne stworzenia.
/Piotr Nowak /

Poluj¹ca uszatka (Asio otus). Fot. M. Baran
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