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Szanowni Państwo!
Zazwyczaj w  tym czasie wszyscy byliśmy już zajęci 

przygotowaniami do Świąt, porządkami, zakupami, planowaniem 
spotkań z rodziną i przyjaciółmi. W tym roku jednak wszystko 
jest inne. Wszystko, do czego przywykliśmy się zmieniło – inna 
była Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości. 
Epidemia COVID-19 sprawiła, że musieliśmy ograniczyć 
kontakty, zmienić przyzwyczajenia, wielu z  nas odczuło już 
ekonomicznie kryzys wywołany zamykaniem kolejnych branż, 
wielu mieszkańców naszej Gminy pozostaje w kwarantannie lub 
izolacji. To wszystko nie nastraja optymistycznie i odbija się na 
naszej psychice. Dlatego też szczególnie ważne jest to, by dbać 
o siebie nawzajem i pomagać sobie w potrzebie. Tylko wspólnie 
możemy wyjść zwycięsko z tej walki.

Koniec roku to czas podsumowań. Z pewnością okoliczności 
wpłynęły na nasze plany i  zamierzenia. Bez wątpienia wiele 
z nich trzeba było zmienić lub przełożyć. Podobnie było również 
w  skali Gminy. Musieliśmy zrezygnować z  wielu wydarzeń, 
znacząco spadły też wpływy z podatków. Subwencja z budżetu 
państwa w coraz mniejszym stopniu pokrywa wydatki na oświatę, 
ponieważ koszty jej funkcjonowania  - w tym narzucony odgórnie 
wzrost płac nauczycieli rosną znacznie szybciej. W  2020 roku 
około 20% dochodów  (tj. ponad 10 mln złotych) przeznaczyliśmy 
na dopłaty do oświaty. W przyszłym roku ta liczba będzie jeszcze 
większa.  

Z perspektywy końca roku muszę stwierdzić, że pomimo 
tych okoliczności udało nam się zrealizować sztandarowe 
inwestycje w naszej gminie. Pandemia również nie pokrzyżowała 
nam planów. Hala sportowa w  Jerzmanowicach oficjalnie 
otwarta, kompleks boisk w  Przegini wybudowany, inwestycje 
kanalizacyjne na etapie finalizacji.  Wspólnie przezwyciężyliśmy 
wszystkie utrudnienia. Dzięki wsparciu ze strony Rady Gminy 
udało nam się uchwalić już budżet na nadchodzący rok 2021.  
Budżet roku 2021 będzie kontynuacją przyjętych założeń 
na początku mojej kadencji aby rozwijać gminę, korzystając 
z dofinansowania z różnych źródeł. Mam nadzieję, że tegoroczna 
dobra passa to dopiero początek. W  tym roku udało mi się 
pozyskać rekordowe dotacje z  budżetu państwa – w  czerwcu  
2 770 607 zł, a w grudniu prawie 7 mln. 

Pomimo tego, że pewnie w  te Święta będzie mniej 
rodzinnych spotkań, więcej spraw do przemyślenia, to jednak 
jedno w  Bożym Narodzeniu się nie zmieni – to czas nadziei. 
Chcąc dodać Państwu otuchy w  tym trudnym czasie podjąłem 
decyzję o  kontynuowaniu tradycji żywej szopki. Wierzę, że jej 
odwiedziny podniosą Państwa na duchu. Tego chciałbym życzyć 
wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy: Niech Nowonarodzony 
Jezus przyniesie zdrowie, radość i  nadzieję na każdy nowy 
dzień.  Wesołych Świąt!
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Aktualności

 Z serca do serca 

Obok Urzędu Gminy stanęło wielkie, granatowe serce. W  błyskawicznym tempie napełnia 
się nakrętkami, które później są sprzedawane i  poddawane recyklingowi. Fundatorem konstrukcji 
jest firma zajmująca się wywozem odpadów komunalnych z terenu naszej gminy – ZGK „Bolesław”. 
Ideą zbierania nakrętek jest ochrona środowiska oraz wsparcie naszych sąsiadów, którzy potrzebują 
środków na leczenie i powrót do zdrowia. Teraz kontynuujemy akcję zbierania nakrętek dla Emilki, 
której rodzina zysk ze sprzedaży plastiku przeznaczy na rehabilitację dziewczynki. Jeśli ktoś z Państwa 
potrzebuje nakrętek aby sfinansować leczenie czy zakup sprzętu do rehabilitacji, prosimy o kontakt 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Do naszego serca możemy wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kolor 
i kształt. Mogą to być nakrętki po napojach, kawie, mleku, jogurtach, płynach do mycia, do płukania, 
szamponach. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe 
uszczelki – trzeba je usunąć przed wyrzuceniem. Aby pomóc drugiemu człowiekowi trzeba takich 
nakrętek uzbierać bardzo dużo. Plastik jest lekki, a firmy płacą za nie od kilograma. Wspólnymi siłami 
możemy więcej.

„Wiem, że nasi mieszkańcy zbierają nakrętki, 
zresztą takie zbiory były dostarczane za naszym 
pośrednictwem do rodziny Emilki Włosek, 
dziewczynki, która pomimo swojej choroby 
i  problemów z  poruszaniem się bardzo dzielnie 
walczy o samodzielność. Wielu z nas słyszało o akcji 
skupu nakrętek, ale nie zbierało ich, bo nie wiedziało 
co z nimi dalej zrobić. Teraz takie dylematy nie stoją 
już na przeszkodzie. Serce jest ogólnodostępne. 
Nakrętki może wrzucić każdy, o każdej porze. Wierzę 
że wspólnymi siłami pomożemy więcej i szybciej. 

Serce, choć wielkie, zimne i stalowe ma ogromną 
moc. I będzie niosło pomoc, dopóki tętnić będą chęci, 
zaangażowanie i współpraca. Stojący obok budynku 
Urzędu Gminy pojemnik będzie przypominać 
nam, że są wśród nas osoby potrzebujące pomocy, 
czekające na nasze wsparcie. Jestem przekonany, 
że nasi mieszkańcy -jak w  przypadku każdej akcji 
charytatywnej- odpowiedzą błyskawicznie.” Wójt 
Gminy Tomasz Gwizdała

Łąka kwietna za urzędem Gminy

Za Urzędem Gminy zasiano łąkę kwietną. Piękne łany kolorowych 
kwiatów to alternatywa dla monotonnego i  trudnego w utrzymaniu 
trawnika. Łąki stanowią schronienie dla młodych zwierząt i stołówkę 
dla owadów, poza tym cieszą nasze oczy i wspomagają bezpieczeństwo 
wodne! Najlepszym sposobem wsparcia zapylaczy jest tworzenie im 
miejsc do życia. Każdy może mieć swoją łąkę kwietną – w ogrodzie, 
na tarasie, na balkonie lub choćby w doniczce.

Już nie możemy się doczekać wiosennego widoku! 
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Kompostowanie to oszczędność - skorzystaj z ulgi 
w opłacie za odpady

W  październiku podpisana została nowa umowa na odbiór i  zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu naszej gminy. W postępowaniu przetargowym wzięła udział jedna firma - obecny 
wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław”. W  2021 r. za odbiór i  zagospodarowanie 
odpadów zapłacimy 23 zł od mieszkańca. Warto podkreślić fakt, że w  czasie gdy koszty wywozu 
i zagospodarowania odpadów rosną, cena w naszej gminie jest jedną z niższych w całym powiecie 
krakowskim. Dodatkowo od 1 stycznia 2021 r. zagospodarowując frakcję bio na terenie własnej 
działki będziemy mogli skorzystać ze zmniejszenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi o 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Jak powinien wyglądać kompostownik? Zrobić czy kupić gotowy?

Brak ustawowej definicji kompostownika skutkuje tym, że nie istnieją sztywne wymogi co do 
reguł i materiału, z jakiego powinien być tworzony. Możemy korzystać z gotowych kompostowników, 
dostępnych w marketach i sklepach ogrodniczych. Wybierając spośród ich oferty, zwracajmy uwagę 
na konstrukcję. Ważne, by umożliwiała powietrzu swobodny dostęp do kompostu, ponieważ 
jest to warunkiem prawidłowego rozkładu odpadów. Funkcję kompostownika może pełnić też 
własnoręcznie wykonana drewniana skrzynia lub pryzma usypana w ogrodzie. Do ułożenia pryzmy 
nie potrzeba żadnych środków pomocniczych, wszystkie resztki układa się stopniowo warstwami. 
Zagospodarowując działkę warto pamiętać, że bioodpady wrzucamy niemal codziennie, zatem droga 
do kompostownika nie powinna być uciążliwa. Wygodnym rozwiązaniem jest wyposażenie działki 
w dwa kompostowniki: duży, na odpady pochodzące z ogrodu, usytuowany w dalszej części działki 
i mniejszy, bezpośrednio przy domu, z przeznaczeniem na odpady kuchenne.

Co może znaleźć się w kompostowniku, a co nie powinno tam trafić?

Do kompostownika powinny trafiać przede wszystkim odpady ogrodowe tj. skoszona trawa, 
rośliny, gałęzie, liście, obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj i resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, 
resztki pokarmów dla zwierząt np. sucha karma czy rozerwane torebki po herbacie oraz fusy z kawy.

W  kompostowniku nie można umieszczać resztek mięsa i  ryb, w  tym kości (może wabić 
zwierzęta), popiołu węglowego, niedopałków papierosów, zainfekowanych roślin, dużych ilości oleju 
po smażeniu, pieluch, chusteczek i środków higienicznych, resztek nabiału, resztek marynat octowych, 
zadrukowanego papieru, chwastów z  nasionami czy zainfekowanych roślin, odchodów zwierząt, 
drewna, metalu, plastiku, gazet ani folii.

Jak skorzystać z ulgi?

Ze zwolnienia w opłacie za odpady można skorzystać po spełnieniu następujących warunków:

•	prawidłowe wypełnienie pierwszej lub nowej deklaracji i  złożenie jej w  Urzędzie Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia

•	złożenie oświadczenia o posiadaniu kompostownika w kolumnie „K” deklaracji.
Osoby, które posiadają kompostownik i chcą skorzystać z ulgi już od stycznia, powinny wypełnić 

i złożyć deklarację najpóźniej do 10 lutego 2021 r.
Od mieszkańców, którzy zadeklarują kompostowanie odpadów bio i skorzystają z ulgi, nie będą 

odbierane worki z  odpadami zielonymi. Pragniemy przypomnieć, że posiadanie kompostownika 
podlega kontroli.

Aktualności
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Kiedy następuje utrata prawa do zwolnienia z ulgi?

Utrata prawa do zwolnienia z ulgi następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono 
wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek:

•	brak kompostownika przydomowego, 

•	nie kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w  kompostowniku 
przydomowym, 

•	uniemożliwienie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji 
ze stanem faktycznym, przez upoważnionych pracowników urzędu gminy.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 
dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia 
nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kompostowanie to element ochrony środowiska

Kompostowanie zgodne z  naturą jest ekologiczne. Odpady organiczne z  gospodarstwa 
domowego, w  wyniku kompostowania przetwarzane są na wysokiej jakości nawóz, który można 
stosować w ogródkach przydomowych – w domowej uprawie warzyw, we wzbogacaniu gleby, z której 
mają wyrastać drzewka i krzewy ozdobne. Z praktyki wynika, że z tony odpadów biodegradowalnych 
można wyprodukować od 300 do 400 kg kompostu.

Aktualności
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Fundusz sołecki - wsparcie lokalnych inicjatyw

Fundusz sołecki częścią budżetu gminy

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla poszczególnych sołectw 
na wykonanie zgłoszonych przez nie przedsięwzięć. Fundusz sołecki ma integrować mieszkańców 
i wspomagać realizację inicjatyw, które są na miarę danego sołectwa, małej wspólnoty, a nie dużymi 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują co rok mieszkańcy 
podczas zebrania wiejskiego. Kto może zgłosić pomysł pod głosowanie? Prawo inicjatywy ogranicza 
się do trzech grup – sołtysa, rady sołeckiej lub piętnastu pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Jeśli 
chcesz wyjść z inicjatywą, powinieneś postarać się o przychylność 14 sąsiadów. Udało się? Pamiętaj 
- pomysł musi spełniać jeszcze łącznie trzy warunki: mieścić się w katalogu zadań własnych gminy, 
służyć poprawie życia mieszkańców i być zgodny ze strategią rozwoju gminy. 

Przykładowe realizacje w 2020 roku

W 2020 roku realizowane były zadania zgłoszone Wójtowi przez sołectwa we wrześniu ubiegłego 
roku. W tym roku fundusz sołecki dla wszystkich miejscowości wyniósł 281 867,30 zł, a jego wysokość 
dla poszczególnych sołectw była uzależniona od liczby ich mieszkańców. Jakie inicjatywy uzyskały 
przychylność lokalnych społeczności?

Znaczna część całego funduszu została przeznaczona na infrastrukturę drogową. Mieszkańcy 
Sąspowa zdecydowali o  modernizacji odcinka drogi Wymysłów - Mały Bukowiec oraz remoncie 
drogi  uniemożliwiającej dojazd służb ratunkowych na Porębie. Społeczność Racławic przegłosowała 
wybudowanie nowej drogi na Podkrupiu, Gotkowic wykonanie odwodnienia przy drodze do 
przepompowni oraz zamontowanie 2 luster drogowych. W Szklarach wykonano remont drogi rolniczej 
oraz uzupełniono tłuczeń w nawierzchni prowadzącej z Łaz do Brodła. Zakupione w ramach funduszu 
sołeckiego 2 nowe lampy wyposażone w  nowoczesny system Dali (system sterowania) oświetliły 
drogę południową w Przegini. W ramach funduszu sołeckiego wykonano projekt oświetlenia drogi 
Chrzanowskiej w Czubrowicach oraz zamontowano lampę na Małym Bukowcu w Sąspowie.

To dzięki środkom z funduszu sołeckiego zrealizowane zostały niewielkie inwestycje komunalne 
jak zakup blaszanego magazynu i  przenośnej kabiny w  Racławicach. Te pieniądze pozwalają na 
upiększenie i uporządkowanie wsi. W centrum Jerzmanowic wymieniono wiekowe ogrodzenie od 
strony ul. Rajskiej i  zainwestowano w  bramę elektryczną, w  Przegini uporządkowano plac przed 
szkołą i wyposażono w nowy sprzęt sportowy boisko „Poręba”. Racławice zyskały podświetlany baner 
z oznaczeniem Wiejskiego Domu Kultury, a Czubrowice nowe tablice sołeckie.

Każdego roku część środków z funduszu sołeckiego trafia do naszych strażaków. W tym roku 
Druhowie z OSP Szklary zakupili nowe piły spalinowe, które z pewnością posłużą nie tylko do pracy 
przy ścinaniu drzew.

Oświata to kolejny obszar, który mieszkańcy chętnie dofinansowują środkami sołeckimi. 
Realizowanie oświatowych zadań pochłania coraz większe sumy z budżetu gminy (m.in. podwyżki 
dla nauczycieli od września, wzrost kosztów utrzymania placówek). Wszyscy pragniemy wspaniałej 
przyszłości dla naszych uczniów, a  poprawienie im warunków w  szkołach znacznie sprzyja temu 
celowi. Tutaj liczy się każda złotówka. Mieszkańcy Sąspowa część środków przeznaczyli na doposażenie 
budynku szkoły przejętej przez samorząd od fundacji. Zakupiony został bojler do kuchni, elektryczna 
patelnia, grzejniki oraz wykonana wylewka samopoziomująca w świetlicy. To wszystko nie było by 
możliwe, gdyby nie praca społeczna naszych Mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w remont 
pozwalając zaoszczędzić środki na usługach. 

Wszystkie te inwestycje są ważne i potrzebne, a mechanizm finansowania z funduszu sołeckiego 
daje nam możliwość zwrotu cześć kosztów z budżetu państwa. Około 26 % wróci do naszej gminy. 

Aktualności
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Aktywni społecznicy
Ogromną rolę w  integrowaniu naszej społeczności odgrywają społecznicy i  podejmowane 

przez nich inicjatywy kulturalne. Znajdujące się pod skrzydłami GOK-u Koła Gospodyń Wiejskich 
i  Kluby Seniora, Zespoły Muzyczne oraz Orkiestry znajdują w  tych środkach sołeckich bardzo 
ważne źródła finansowania. W  ramach realizacji funduszy sołeckich zakupione zostały stroje 
ludowe, nowe instrumenty muzyczne i akcesoria AGD. Pieniądze zostały przeznaczone na wydatki 
związane z organizacją imprez kulturalnych, uroczystości i  rocznic. Trzeba tu podkreślić ogromną 
rolę wszystkich społeczników zaangażowanych w  realizację zadań kulturalnych. Członkowie 
wymienionych wyżej grup i  stowarzyszeń poświęcają swój czas na poszukiwania, transport, zakup 
artykułów, które służyć mają całemu społeczeństwu. Istotną rolę pełnią tu Sołtysi, którzy koordynują 
zadania, szukają najkorzystniejszych ofert i doglądają realizacji. Najczęściej to właśnie oni, gospodarze 
swoich miejscowośći są inicjatorami zadań i organizatorami lokalnych imprez kulturalnych. W tym 
roku wiele z  nich nie mogło dojść do skutku, a  wraz ze zmianą planów ulec zmianie musiały 
zaplanowane wydatki. Odwołane zostały m.in. festyn w  Przegini, w  Czubrowicach, „Święto Baby” 
i „Pieczonego Ziemniaka” w Racławicach, a także dożynki w Jerzmanowicach.. Ustawa o funduszu 
sołeckim przewiduje możliwość zmiany przedsięwzięć. Środki, które pierwotnie miały pokryć cześć 
kosztów organizacji tych wydarzeń finalnie przeznaczono na realizację innych zadań jak np. montaż 
klimatyzacji w budynku OSP i zakup lustra drogowego w Czubrowicach, zwiększenie nakładu środków 
na remont dróg w Racławicach, wyposażenie lokalu komunalnego w Przegini w sprzęt nagłaśniający, 
czy remont szatni w lokalu komunalnym w Jerzmanowicach.

Czubrowice - tablice sołeckie Łazy - stroje ludowe dla KGW Szklary - podkrzesywarka dla OSP

Przeginia - oświetlenie uliczne na drodze 
Południowej

Sąspów - wyposażenie szkolnej kuchni 
w elektryczną patelnię

Racławice - podświetlany szyld Wiejskiego 
Domu Kultury

Gotkowice - lustra drogowe Jerzmanowice - remont ogrodzenia  
od strony u. Rajskiej

Racławice - blaszany magazyn

Aktualności
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Wywóz odpadów z posesji 
osób w kwarantannie

Cząsteczki koronawirusa mogą się utrzymywać 
na różnego rodzaju powierzchniach, również na 
śmieciach, jakie wytwarzamy. 

Dlatego w  imieniu firmy ZGK „Bolesław” 
prosimy osoby izolowane lub podlegające 
kwarantannie, aby gromadziły odpady (z  wyjątkiem 
popiołów) bez sortowania w  workach, które po 
zawiązaniu powinny zostać zabezpieczone przez okres 
min. 14 dni, a następnie wrzucone do pojemnika na 
odpady zmieszane. 

Bądźmy odpowiedzialni. Dbajmy 
o  bezpieczeństwo innych. Wszystkim nam zależy 
na tym, aby system odbioru odpadów funkcjonował 
sprawnie i nieprzerwanie.

Podziel się swoimi pomysłami!

Celem funduszu sołeckiego nie jest realizacja dużych inwestycji, tylko lokalnych inicjatyw. 
Fundusz sołecki daje możliwość współdecydowania o rozwoju naszych miejscowości, uczy współpracy 
i mobilizuje do podejmowania przedsięwzięć które są ważne z punktu widzenia wsi, a nie całej gminy. 
Daje możliwość zrobienia tego, co sami wymyśliliśmy, czego wspólnie chcemy. Dlatego tak ważna 
jest obecność mieszkańców na zebraniach wiejskich, na których podejmowane są decyzje dotyczące 
wyboru zadań do realizacji. Wnioski sołectw z listą przedsięwzięć na przyszły rok już zostały złożone. 
Ich listę odnajdziecie w  Biuletynie Informacji Publicznej w  zakładce „jednostki pomocnicze”. 
Zachęcamy do planowania zadań na kolejne lata. Następny wniosek sołectwa muszą złożyć do końca 
września 2021 roku. Wszystko w Waszych rękach!

Czubrowice - klimatyzacja w remizie OSP Szklary - sprzęt AGD dla KGW Przeginia - nowe wyposażenie czeka  
na wznowienie spotkań członków  

Klubu Seniora

Sąspów -odcinek drogi Wymysłów - Mały 
Bukowiec

Łazy- organizacja rocznicy  
Pacyfikacji wsi Łazy

Aktualności
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Szkolenia KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Krakowie w ramach działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
na terenach wiejskich m.in. przeprowadza szkolenia dla rolników i członków 
ich rodzin. Przez ostatnie lata obserwujemy, wpływ szkoleń na poprawę 
bezpieczeństwa na małopolskiej wsi. Liczba wypadków przez ostatnie pięć lat 
zmniejszyła się o około 50 procent, tj. z liczby około 2400 wypadków w roku 
2015 do 1200 w roku 2019. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest organizatorem dwóch kierowanych do 
środowisk wiejskiego konkursów o  zasięgu ogólnokrajowym - Ogólnokrajowego Konkursu  
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci. W roku 
2020 dotarliśmy z wiedzą jak bezpiecznie można żyć w gospodarstwie do 20 tys. dzieci  z 530 szkół, 
z czego prawie 8500 dzieci wzięło udział w konkursie. Dzieci z województwa małopolskiego, biorące 
udział w konkursie, osiągnęły spektakularny sukces w ramach etapu ogólnopolskiego - wygrywając 
w  starszej kategorii wiekowej, a  w  młodszej kategorii zajmując drugie miejsce. Ponadto troje 
uczestników otrzymało wyróżnienia Prezesa Kasy. Obecnie pracujemy nad nowym innowacyjny 
projekt skierowany do dzieci i  młodzieży. Czas zagrożenia epidemicznego nie może zatrzymać 
profilaktyki i prewencji, nie może doprowadzić do pogorszenia stanu bezpieczeństwa. Ograniczenie 
możliwości kontaktu bezpośredniego spowodowało przeniesienie ciężaru naszych działań do 
projektów medialnych, do projektów angażujących dzieci i młodzież w znane im i dla nich atrakcyjne, 
interaktywne, medialne i  nowoczesne formy aktywności własnej na rzecz bezpieczeństwa. I  tutaj 
pojawiają się nasi bohaterowie, smok Krusik i Czerwony Kapturek, bohaterowie bajkowi i zarazem 
realni, bohaterowie, którzy towarzyszą nam podczas szkoleń, konkursów i  eventów przez nas 
organizowanych. Bohaterowie opowiadający o zagrożeniach i sposobach ich eliminowania. Te bardzo 
ważne treści przekazujemy w nowatorski w skali Polski sposób, własnymi siłami, wykorzystując wiedzę 
i doświadczenie naszych pracowników tworzymy serię filmów, w których nasi bohaterowie zmagają 
się z zagrożeniami i pomagają, podpowiadają jak można sobie z nimi poradzić. Filmy realizowane 
są i będą w terenie, w realnych niosących zagrożenia miejscach. W ramach działań zwiększających 
bezpieczeństwo na terenach wiejskich Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspiera również 
Ochotnicze Straże Pożarne przez zakup zestawów ratownictwa przedlekarskiego PSP R1 i wsparcie 
finansowe wyposażenia jednostek OSP z Funduszu Składkowego. Bardzo cieszymy się, że udało się 
nam objąć pomocą i  wsparciem jednostkę OSP Jerzmanowice i  przekazać w  siedzibie OR KRUS 
Kraków na ręce druha Roberta Bąbki i wójta Tomasza Gwizdały wójta gminy Jerzmanowice-Przeginia 
zestaw R1 przez dr Justynę Kosecką Dyrektora Oddziału małopolskiego KRUS-u. Liczymy na dalszą 
współpracę w ramach poprawy bezpieczeństwa na wsi.

Aktualności
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Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego – informacje

W  ubiegłym roku nasza Gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwach :Gotkowice, Jerzmanowice, 
Łazy, Racławice, Sąspów i Szklary oraz zmian obowiązujących planów w sołectwach: 
Czubrowice i Przeginia. 

Zgodnie z  ogłoszeniem Wójta Gminy w  terminie od 19 grudnia 2019r. do 
dnia 30 stycznia 2020r., każdy mógł złożyć w Urzędzie Gminy w  Jerzmanowicach, 
wniosek o zmianę przeznaczenia działki(ek) w miejscowym planie oraz do prognozy 
oddziaływania na środowisko. Odpowiedzi pisemnych na złożone wnioski nie 
udziela się. Ze sposobem rozpatrzenia wniosków będzie możliwość zapoznania się 
w  czasie wyłożenia projektów planów, do publicznego wglądu w  Urzędzie Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia przez okres 21 dni. Projekty będą również udostępnione 
w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy. Termin 
wyłożenia będzie ogłoszony przez Wójta Gminy poprzez obwieszczenia oraz 
udostępnienia informacji w prasie miejscowej, tablicach informacyjnych, Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy, a także w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości.

Warto podkreślić, że w  czasie wyłożenia do publicznego wglądu będzie 
organizowana dyskusja publiczna, nad przyjętymi w  projektach planów 
rozwiązaniami. W terminie 14 dni od zakończenia wyłożenia, będzie można wnieść 
uwagi do projektów planów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym , uwagi do projektu planu miejscowego może 
wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do 
publicznego wglądu. 

Wyłożenie powyższych projektów do publicznego wglądu przewiduje się 
w 2021r. Informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości przez 
Wójta Gminy w stosownym terminie.

Materiały wynikające z  realizacji pierwszego etapu prac zostały przekazane 
przez wykonawcę projektów planów - Instytut Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie, 
Wójtowi Gminy.

Aktualnie trwają prace związane z  ich szczegółową analizą, której celem jest 
sformułowanie najkorzystniejszych ustaleń planu w zakresie zabezpieczenia interesu 
społecznego.

Informacja dotycząca 
gromadzenia popiołu!

Rozpoczął się sezon grzewczy, wśród odpadów 
komunalnych pojawi się popiół. W  imieniu ZGK 
„Bolesław” prosimy o  gromadzenie go w  pojemnikach, 
które otrzymali Państwo od firmy. Kontenery okrągłe 
są niekompatybilne z  odwłokiem śmieciarki, która 
automatycznie opróżnia kosze, powodując ich trwałe 
uszkodzenie. Liczymy na współpracę!

Aktualności
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Lek na lęk? Psycholog radzi jak przetrwać pandemię

W związku z pandemią koronawirusa znaleźliśmy się w nowej i niepewnej sytuacji. Nasze życie 
niejednokrotnie wywróciło się „do góry nogami”. Część z nas choruje, część przebywa na kwarantannie 
czy izolacji. Nasze kontakty społeczne zostały znacznie zawężone, dostęp do służby zdrowia jest 
ograniczony, pojawia się niepewność związana z utratą pracy. Martwimy się o nasze zdrowie, o zdrowie 
naszych bliskich. Wszystkie te sytuacje powodują, że tracimy poczucie bezpieczeństwa w życiu, a to 
z kolei generuje lęk.

Czym jest lęk? Czy lęk jest tym samym co strach? 

Strach jest bardzo ważną emocją i  to normalna reakcja na stresującą, zagrażającą konkretną 
sytuację, np. widzimy jadący szybko samochód, nie wchodzimy na przejście dla pieszych, by nie stracić 
życia - tu strach pełni funkcję ochronną. W sytuacji strachu przed zachorowaniem na koronawirusa 
zakładamy maseczki, używamy środków dezynfekujących, a więc działamy, aby się chronić. Natomiast 
lęk jest uczuciem ogólnej niepewności wobec nieokreślonego zagrożenia, związanego z poczuciem 
braku kontroli, co w efekcie utrudnia radzenie sobie z daną sytuacją. A więc lęk przed koronawirusem 
może dotyczyć ogólnej sytuacji, która się z  tym wiąże ( a  więc niepewności, skupianiu się na 
niepokojących statystykach, koncentrowaniu myśli wokół choroby itp.). 

Jakich objawów lękowych (lub ich następstw) możemy doświadczać?

•	uporczywych, często powtarzających się myśli: Jak to dalej będzie? A jak zachoruję? Stracę 
pracę. Nie poradzę sobie. Zostanę sama.

•	drażliwości, ciągłego napięcia, poddenerwowania, zamartwiania się, 

•	problemów ze snem (trudnościami w zasypianiu, częstym wybudzaniem się itp.)

•	zaburzeń apetytu

•	dolegliwości somatycznych- bóle brzucha, kołatania serca, uczucie duszności, pocenie się, 
zawroty głowy, ogólne osłabienie

Sposoby na zredukowanie lęku:

•	wsparcie społeczne – fakt, iż nasze kontakty 
z  innymi są znacznie ograniczone, nie oznacza, 
że jesteśmy zdani sami na siebie. Zadzwoń do 
bliskiej Ci osoby, umów się na spotkanie on-
line. Utrzymuj kontakt z  osobami, którym 
ufasz, które myślą pozytywnie, które nie 
przedstawiają samych pesymistycznych wizji. 
Rozmawiaj z  domownikami na temat tego, 
jak się czujesz. Opowiedz o  swoich lękach-
czasem nazwanie ich, rozłożenie „na czynniki 
pierwsze”, sprecyzowanie, czego dokładnie 
się boimy, powoduje, iż lęk staje się mniejszy.  
Dla przykładu: lęk przed utratą pracy- czego 
ten lęk dotyczy – czy utraty akurat tej pracy, 
którą na przykład bardzo lubimy, czy chodzi 
o utratę stabilności finansowej. Jeśli utrata pracy 
wiąże się z brakiem płynności finansowej, warto 

Pokonać pandemię 
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Informacje dla Mieszkańców

zastanowić się czy mamy możliwość odłożenia chociażby niewielkiej gotówki „na czarną 
godzinę”, może ograniczyć częściowo wydatki. Rozejrzyjmy się za dobrymi szkoleniami (np. 
on-line), które podniosą nasze kwalifikacje zawodowe. Śledź rynek pracy i zapotrzebowanie 
na konkretne specjalności. Na chwilę obecną pracuj najlepiej jak potrafisz, żebyś w  razie 
ewentualnego zwolnienia nie miał do siebie pretensji o  niekompetencje. Natomiast warto 
pamiętać o tym, że w życiu przytrafiają się różne sytuacje (np. utrata pracy), ale to właśnie 
te kryzysowe momenty często są motorem do działania, do zmiany, które w efekcie mogą 
przynieść niespodziewane korzyści.

•	starajmy się nie myśleć ciągle o ewentualnym zagrożeniu. 

•	 jeśli czujesz, że natrętne myśli powracają, 
powiedz im w głowie głośne STOP. Spróbuj 
techniki odwracania myśli i koncentracji na 
„tu i teraz”- skup się na tym, co w tej chwili 
widzisz, słyszysz, czego możesz dotknąć, 
powąchać (np. Jestem w tej chwili w kuchni, 
gotuję obiad, słyszę gotującą się wodę, mogę 
dotknąć szklanki, siąść na krześle) - chodzi 
o  to, aby nie zagłębiać się w  męczące nas 
myśli i odwrócić uwagę na chwilę na rzeczy, 
których możemy doświadczyć w  danej 
chwili.

•	dozuj sobie informacje dotyczące 
wirusa, ogranicz oglądanie programów 
informacyjnych, słuchanie radia, czytanie 
informacji w  Internecie. Aby zredukować 
lęk przed zachorowaniem, warto korzystać 
z wiarygodnych źródeł na temat sposobów 
zminimalizowania ryzyka zakażenia.

•	pamiętaj o  ruchu, warto dotlenić organizm, wysiłek fizyczny pomaga pozbyć się napięć 
w ciele, uwalnia od nadmiernych skutków stresu. Możesz wybrać się na spacer w miejsce, 
gdzie nie ma skupisk ludzi. Jeśli odczuwasz lęk przed wyjściem z domu, pomyśl komu mógłbyś 
zaproponować spacer, z kim dobrze się czujesz. Wybierz miejsce, które lubisz. Pamiętaj- stan 
pandemii nie będzie trwał wiecznie, to przejściowy etap, który kiedyś się skończy.

•	staraj się mieć plan dnia, myśl o tym, co w danym dniu chciałbyś zrobić i spróbuj to realizować. 
Dotyczy to zarówno obowiązków domowych, czasu na relaks, jak i pracy zawodowej. Miej 
plan na najbliższe 24h! Żyj dniem dzisiejszym, nie wybiegaj myślami (zwłaszcza tymi 
negatywnymi) w daleką przyszłość - to odległy czas, nadmierne rozmyślanie nie pomaga. 
Rób to, na co teraz, w chwili obecnej masz wpływ (np. jeśli boisz się zachorować-podejmuj 
na bieżąco działania profilaktyczne)

•	wykorzystaj techniki oddechowe. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i skup się tylko na swoim 
oddechu… głęboki wdech i  powolny długi wydech – i  tak 10 powtórzeń. Sięgnij po inne 
metody relaksacyjne dostępne w Internecie, np. trening relaksacyjny Jacobsona, joga.

Pokonać pandemię 
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Nadmierny długotrwały lęk czy stres wpływa negatywnie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. 
Do tego izolacja domowa, ograniczenie kontaktów społecznych może przyczynić się do wystąpienia 
objawów depresyjnych. Co powinno nas zaniepokoić? Jeśli osoba nam bliska:

•	w przeważającej części dnia odczuwa smutek, przygnębienie, płaczliwość, 

•	nie potrafi cieszyć się rzeczami, które wcześniej sprawiały radość, 

•	ma poczucie beznadziejności życia, często jest bezczynna

•	zaniechała dotychczasowych zainteresowań, 

•	 jest drażliwa

•	utraciła lub ma nadmierny apetyt, doświadcza bezsenności lub nadmiernej potrzeby snu

•	ma problemy z koncentracją, trudno jej podejmować decyzje

•	ma myśli samobójcze

Częściej te objawy mogą dotyczyć osób starszych, które szczególnie odczuwają skutki izolacji 
domowej. Możemy spróbować Im pomóc poprzez naszą obecność (głównie domowników), częste 
telefony, rozmowy przez komunikatory internetowe. Warto zawsze powiedzieć, jeśli zauważymy 
coś niepokojącego w  zachowaniu bliskich. Z  pewnością nie pomagają stwierdzenia typu: „Weź się 
w garść”, „Czym ty się przejmujesz”, one jeszcze bardziej zamykają osobę cierpiącą. Zapytajmy jak się 
czują. Potwierdźmy, że rozumiemy, że jesteśmy blisko. Zapytajmy w czym możemy pomóc. Możemy 
delikatnie zaproponować uczestniczenie w jakichś prostych codziennych czynnościach (tak, aby osoba 
miała poczucie, że jest potrzebna, jednocześnie, aby motywować ją do działania). 

Jeśli pomimo naszych działań widzimy, że objawy powyżej opisane utrzymują się przez dłuższy 
czas, osoba bliska zamyka się w sobie, nie podejmuje żadnej aktywności, panicznie boi się wyjść z domu, 
zaniedbuje podstawowe czynności życiowe (nie je, nie dba o higienę), warto zgłosić się do psychologa 
lub/i psychiatry (często nawet lekarz POZ stawia wstępną diagnozę i kieruje do psychiatry). Takie 
elementy jak wsparcie psychologiczne, psychoterapia, farmakoterapia znacznie zwiększają szansę na 
wyzdrowienie.                                                                                                             Tekst: psycholog Joanna Szczepanik

Pokonać pandemię 
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Chrońmy siebie i innych  
– wywiad z dr. Piotrem Sterkowiczem

 ª Trwająca w Polsce od marca epidemia COVID-19 wprowadziła 
duże zmiany w naszym życiu. Czy Pana zdaniem koronawirus zostanie 
z nami już na stałe i po prostu będziemy musieli nauczyć się z nim żyć?

Koronawirusy towarzyszą nam od wielu lat. Z  wirusem 
SARS CoV2 pewnie też tak będzie. Mam nadzieję, że odporność 
ozdrowieńców będzie się utrzymywać długo. W ostatnich tygodniach 

ukazały się opracowania naukowe które na to wskazują. Podobny efekt zapewne będzie po szczepieniu. 

 ª Wielu ekspertów przestrzega, że oprócz koronawirusa zagraża nam również to, że z  powodu 
epidemii wielu chorych nie zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowanych, nie rozpocznie 
leczenia np. onkologicznego. Czy z  perspektywy Gminy Jerzmanowice-Przeginia widać spadek 
ilości pacjentów, którzy zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej?

Spadku w statystykach ilości porad nie obserwujemy. Natomiast faktem jest, że część pacjentów 
obawia się skierowania np. do szpitala. Pacjenci chcą się leczyć ambulatoryjnie. W części przypadków 
wpływa to na szybkość postawienia diagnozy co może mieć negatywny wpływ na rokowanie zwłaszcza 
u pacjentów onkologicznych.

 ª Wiele kontrowersji budził od samego początku system teleporad. Mieszkańcy często uskarżali się 
na to, że nie mogą się dodzwonić do swoich lekarzy. Czy Pana zdaniem wprowadzenie teleporad 
niemal od samego początku pojawienia się wirusa w Polsce było uzasadnione? Czy ten system się 
sprawdził?

Teleporady są bardzo pomocną formą w codziennej praktyce lekarskiej. Uważam, że zostaną 
w  systemie opieki zdrowotnej również po pandemii. Wielu pacjentów jest bardzo zadowolonych 
z możliwości uzyskania w tej formie porad lekarskich. Pozwalają zaoszczędzić sporo czasu pacjentom. 
Przypomnę, że duża część narzędzi do pracy zdalnej w gabinecie lekarskim zostało wdrożonych tuż 
przed początkiem pandemii np. e-recepty od początku tego roku. Aktualnie trudno sobie wyobrazić 
co by było gdyby taka forma nie była możliwa. To prawdopodobnie sparaliżowałoby system opieki 
zdrowotnej. 

 ª Co jakiś czas w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że noszenie maseczek może być groźne 
dla zdrowia. Czy faktycznie noszenie maseczek może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie?

Tylko w wyjątkowych sytuacjach np. u osób w immunosupresji które nie przestrzegają zasad 
polegających na częstej wymianie maseczki lub przechowują używaną maseczkę w nieprawidłowych 
warunkach. Teoretycznie gdy maseczka jest wilgotna i brudna a pozostaje np. zwinięta w kieszeni 
płaszcza, mogą się rozwijać na niej grzyby i inne drobnoustroje. Osoba o osłabionej odporności używając 
takiej maski jest narażona na rozwinięcie schorzeń np. jamy ustnej, dalszego odcinka przewodu 
pokarmowego lub układu oddechowego. Mam jednak wrażenie że takie argumenty w  przestrzeni 
publicznej są nagłaśniane i wykorzystywane jako argument przeciw ogólnie przyjętym zaleceniom. 
Mitem jest również teoria że noszenie maseczki może prowadzić do niedotlenienia i  osłabienia 
wydolności – doświadczenia wykazały bowiem że podczas noszenia maseczki nie dochodzi do spadku 
utlenowania krwi. Owszem pogarsza się subiektywny komfort oddychania ale nie wpływa to na finalny 
efekt oddychania jakim jest zawartość tlenu i dwutlenku węgla w krwi tętniczej. Podsumowując apeluję 
o przestrzeganie zasad: maseczki, dystans społeczny i dezynfekcja. Musimy pamiętać że postępując 

Pokonać pandemię 
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w ten sposób nie tylko spełniamy wymogi prawne ale przede wszystkim chronimy siebie i  innych 
a robimy to, by ktoś nie przypłacił życiem naszego nieodpowiedzialnego zachowania.

 ª Opinia publiczna na całym świecie oczekuje z niecierpliwością szczepionki przeciwko COVID-19. 
Czy faktycznie jest to jedyna nadzieja na opanowanie epidemii? Czy pośpiech przy jej tworzeniu 
nie wpłynie na bezpieczeństwo?

Ludzkość potrzebuje skutecznej szczepionki. Liczę, że wkrótce będziemy mogli się szczepić 
powszechnie. Szczepienia i odporność ozdrowieńców to moim zdaniem jedyny sposób na opanowanie 
epidemii. Co do bezpieczeństwa stosowania szczepionki - jest za wcześnie by wypowiadać się na ten 
temat. 

 ª Coraz częściej pojawiają się apele, by osoby, które pokonały COVID-19 oddawały osocze. Dlaczego 
to takie ważne? Na czym polega terapia osoczem i jak pomaga chorym?

W osoczu osób które przechorowały Covid 19 znajdują się przeciwciała. To lek przeciwwirusowy 
który może pomóc chorym ciężko przechodzącym infekcję. Zachęcam ozdrowieńców do oddawania 
krwi.

 ª Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą inne niż dotychczasowe. Czy faktycznie musimy 
rezygnować z rodzinnych spotkań?

W  tej kwestii radzę stosować się do bieżących zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Sytuacja 
epidemiologiczna jest dynamiczna i  trudno dzisiaj (jest końcówka listopada) wypowiadać się co 
będzie za miesiąc. 

 ª I  na zakończenie: czego życzyłby Pan z  okazji Bożego Narodzenia mieszkańcom Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia?

Wszystkim Czytelnikom i mieszkańcom Gminy życzę przede wszystkim zdrowia i spokoju na 
Święta i by w Nowym Roku pandemia skończyła się jak najszybciej, byśmy mogli wszyscy wrócić do 
normalnego życia.

Program Wspieraj Seniora  
– solidarnościowy korpus wsparcia seniorów

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020r.

Przed zakażeniem koronawirusem powinniśmy szczególnie chronić osoby starsze. To dla nich 
powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. 

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, 
bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci 
np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora.

Kto może skorzystać z programu?

Z  programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W  szczególnych przypadkach 
pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak 
możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej 

Pokonać pandemię 



16 OSTANIEC
MAGAZYN SAMORZĄDOWY

i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji 
ośrodka pomocy społecznej. Z  programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie 
w  ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy 
w  ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze 
administracyjnej (bez wydawania decyzji).

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku 
z  utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną 
w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – (22) 505 11 11 

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej 
w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę 
i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która 
ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, 
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny 
osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz 
datę.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior

Na jaka pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, 
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca 
seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, 
np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia 
danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony 
tzw. dystansem sanitarnym. 

Kto pokrywa koszty zakupów dla 
Seniora?

Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje 
pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady 
i  sposób rozliczania ustala indywidualnie 
ośrodek. 

Czy usługa pomocy osobom starszym 
jest świadczona jednorazowo czy 
może być realizowana wielokrotnie? 

W  zależności od zorganizowania usługi 
wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej 
i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej 
(np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź 
kilka razy w czasie trwania programu). 

Pokonać pandemię 
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Maseczki dla mieszkańców

Z  inicjatywy Wójta Mieszkańcy, którzy korzystają ze wsparcia 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali maseczki uszyte przez 
naszych wspaniałych wolontariuszy i Panie z KGW. Maseczki powędrowały 
także do Członków Klubów Seniora.

Małopolski Tele-Anioł

Specjalną formę pomocy seniorom oferuje 
Województwo Małopolskie. Dla osób potrzebujących 
przeznaczony jest program „Tele-Anioł”, w  ramach którego 
można otrzymać specjalną opaskę na rękę. Pozwala ona 
w  razie potrzeby wezwać pomoc lub zlokalizować osobę 
potrzebującą np. w razie zaginięcia. Opaska jest wyposażona 
w kartę SIM. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 
https://www.malopolska.pl/teleaniol

https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-
koronawirus/starych-drzew-sie-nie-przesadza-fundusze-
europejskie-w-trosce-o-seniorow

Zachęcamy do przekazywania informacji seniorom 
z Państwa otoczenia!

Czy w przypadku zgłoszenia się Seniora bezpośrednio do ośrodka pomocy 
społecznej, będzie mogła zostać przyznana usługa w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w  wieku w  wieku 70+ i  wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać 
zrealizowana w ramach programu.

Na jaka pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, 
w  tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba 
wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z  codziennym 
funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od 
Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby 
starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Realizacja organizacji usługi przez ośrodek pomocy społecznej będzie odbywać 
się pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka. 

Informacje dotyczące programu znajdą Państwo na stronie internetowej : https://
wspierajseniora.pl/ oraz http://jerzmanowice.naszops.pl/

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego 12 3895071, 
 577 739 911, 577 739 906, 534 878 079  

lub e-mail: gops@jerzmanowice-przeginia.pl, ps@jerzmanowice-przeginia.pl

Pokonać pandemię 
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Zadbajmy o seniorów!

To dla osób starszych i przewlekle chorych koronawirus jest najgroźniejszy! Zadbajmy o  ich 
bezpieczeństwo. Zatroszczmy się o naszych najbliższych - rodziców, dziadków, sąsiadów. Dzwońmy 
regularnie, rozmawiajmy, dopytujmy czy wszystko w  porządku. Niech nasi seniorzy pozostaną 
w domach, w zdrowiu i w poczuciu bezpieczeństwa. Pomagajmy im w zakupach i ostrzegajmy przed 
oszustami, którzy się w ostatnim czasie uaktywnili.

Wykażmy zainteresowanie osobami samotnymi. Jeśli w  Waszym otoczeniu są osoby, które 
potrzebują pomocy - skontaktujcie się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach.

Wsparcie dla seniora

 � zadzwoń teraz 22 505 11 11

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat  
i potrzebujesz wsparcia?

1. Zadzwoń na infolinię i  zgłoś decyzję 
o  pozostawieniu w  domu dla własnego 
bezpieczeństwa.

2. Lokalny ośrodek pomocy społecznej 
w Twoim mieście skontaktuje się z Tobą, 
ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc

3. Razem pokonamy koronawirusa!

Pokonać pandemię 
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INWESTYCJE

Rekordowe dofinansowanie dla 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Otrzymaliśmy rekordowe w historii gminy dofinansowanie! 
Premier Mateusz Morawiecki rozdysponował środki 

z  Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Kwota bezzwrotnej 
dotacji dla naszej gminy wynosi – 6 751 696,24 zł 

Dzięki tej sumie:

•	wybudujemy nową remizę OSP w Racławicach 978 687,37 zł

•	przebudujemy i rozbudujemy ośrodek zdrowia w Przegini 1 273 008,87 zł

•	rozbudujemy kanalizację w Jerzmanowicach 2 500 000,00 zł

•	wyremontujemy budynek Urzędu Gminy  
wraz z ośrodkiem zdrowia w Jerzmanowicach 2 000 000,00 zł

Wójt Tomasz Gwizdała złożył wniosek na realizację 13 zadań wycenionych na 38 mln złotych, 
obejmujących zasięgiem całą gminę. Wybrane zostały te, o  których napisaliśmy powyżej. Jednym 
z  kryterium przyznawania środków była liczba mieszkańców, którzy będą korzystać z  inwestycji. 
Suma dotacji na zakwalifikowane zadania powinna nas cieszyć, biorąc pod uwagę dochody naszego 
samorządu. Bez wsparcia z  zewnątrz nie byłoby nas stać na wykonanie tych zdań przez najbliższe 
kilkanaście lat. To ogromna szansa na rozwój naszej gminy.

Zadbajmy o jakość powietrza!

W  latach 2018-2020 wymieniliśmy 164 kopciuchy na 
ekologiczne ogrzewanie! Łączna wartość dofinansowania 
z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
wyniosła 2 187 837,00 zł. Czasu na wymianę starych kotłów 
jest coraz mniej! Piece pozaklasowe powinny zostać zastąpione 
nowymi do końca 2022, a 3 i 4 klasy do końca 2026.

Jakość powietrza w  naszej gminie jest pod kontrolą… 
dwóch czujników. Pierwszy znajduje się przy Zespole Szkół 
w  Przegini, a  drugi zamontowany jest na budynku Urzędu 
Gminy. Aby ułatwić mieszkańcom monitorowanie stanu 
powierza wskaźniki jakości zostały zainstalowane na stronie 
internetowej gminy http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/.

Jest to jeden z  elementów budowania świadomości, jak ważne jest czym palimy w  piecach 
i  czym w konsekwencji oddychamy. Pamiętajmy! Zanieczyszczenie powietrza to przede wszystkim 
efekt użytkowania starych kotłów węglowych i spalania śmieci! Bądźmy ekologicznie odpowiedzialni 
– to również kwestia naszego zdrowia.
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Budowa wodociągu ul. Graniczna i Wschodnia

W okresie od sierpnia do października 2020 r. Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach 
wykonał roboty montażowe sieci wodociągowej fi 110 mm o długości ok. 1100 m przy ulicy Granicznej 
i Wschodniej. Wykonana sieć pozwoli na przyłączenie kilkunastu posesji do wodociągu gminnego 
oraz poprawę parametrów dla kilku innych posesji. Nowo - wybudowany wodociąg pozwolił również 
na stworzenie tzw. „pierścienia” między ul. Graniczną i  Sikorki, co wpłynie na bezawaryjność 
i  nieprzerwane dostawy wody. Wodociąg został wykonany w  znacznej części siłami własnymi, co 
znacząco obniżyło koszt jego budowy.

Aktualnie, po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, mieszkańcy mogą 
zgłaszać wnioski o przyłączenie się do gminnej sieci wodociągowej.

Zadbajmy o jakość powietrza!

Wymiana kotłów w latach 2018 - 2020

Rodzaj kotła Kotły na gaz Kotły  
na pellet

Kotły  
na ekogroszek

2018 16 0 3
2019 70 4 6
2020 60 2 3

Łącznie 146 6 12

Świąteczna iluminacja

W  tym roku świąteczna iluminacja objęła ulice: 
Centralną w Jerzmanowicach, drogi powiatowe w Sąspowie 
i  w  Szklarach oraz parking przy kościele w  Przegini. 
Wyjątkową atmosferę będzie można czuć do 31 stycznia 
2021.

Inwestycje 
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Zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców,  
poprawiamy stan dróg gminnych 

Remont drogi gminnej w Przegini

Remont drogi gminnej wewnętrznej w  m. Przeginia o  długości 
65mb został sfinansowany w  100% z  budżetu Gminy Jerzmanowice-
Przeginia. Remont polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na 
wyprofilowanej podbudowie z kruszywa.

Całkowity kosz : 12 300,00 zł 

Nowe punkty oświetlenia ulicznego w Racławicach

W Racławicach na drodze „Podskale” (na odcinku 400 mb) i na 
początkowym odcinku drogi powiatowej Racławice-
Szklary.

Nowe oświetlenie jest wyposażone w  nowo-
czesny system sterowania „Dali”, który pozwoli 
zaoszczędzić na energii elektrycznej.

Koszt obu linii oświetlenia to ok 22 300. zł, 
w całości sfinansowany z budżetu gminy.

Inicjatywy Samorządowe

Budowa chodnika w Czubrowicach na odcinku 
123 mb była możliwa dzięki udzieleniu Powiatowi Krakowskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, która wyniosła 

60% całkowitego kosztu wykonania zadania tj. 84 tys. zł. Drugi etap 
budowy chodnika tj. 300mb będzie możliwy po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę.

Nowa nawierzchnia drogi powiatowej  w  m. Czubrowice 
na odcinku 260 mb oraz Racławice na odcinku ok 1200 mb była 
możliwa dzięki dotacji z budżetu Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia, która wyniosła 
40% całkowitego kosztu wykonania 
zadania. Koszt nowej nawierzchni 
asfaltowej to ok. 180 tys. zł.

W ramach współpracy z Powiatem 
Krakowskim gmina przejmie zadanie 
dotyczące wykonania dokumentacji 

technicznej  pn.: budowa chodnika w  ciągu drogi powiatowej 2126K 
w m. Przeginia wraz z elementami odwodnienia. Porozumienie zostało 
podpisane w grudniu. 

Nowe nawierzchnie w Jerzmanowicach

Wykonawca budowy sieci kanalizacji w ramach współpracy z gminą odtworzył nawierzchnie 
uszkodzonych dróg na całych ich szerokościach, rozszerzając zakres prac w stosunku do obowiązku   
odtworzenia fragmentów jezdni na odcinkach prowadzonych robót. Ulice objęte remontem to: 
Szkolna, Rzemieślnicza, Koło Studni, Dalnica, Kalwaryjska, Dębowa Góra i Rajska – w sumie 2,4 km.

Inwestycje
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Budowa kompleksu boisk w Przegini

Mimo kryzysu związanego z  COVID-19 i  uszczuplenia 
przychodów do kasy gminnej nie wstrzymaliśmy trwających 
inwestycji. Cieszą nas efekty zaprezentowane poniżej, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę trudności, jakie pokonaliśmy po drodze.

Budowa kompleksu boisk w Przegini już na etapie przetargu 
napotkała przeciwności. Odwołanie jednego z oferentów do KIO, 
wydłużający się termin rozprawy. Kiedy skarga została w  końcu 
wycofana, a  prace ruszyły pojawiły się kolejne problemy. Po 
przeprowadzonych badaniach geologicznych okazało się, że grunt na którym ma powstać boisko 
wielofunkcyjne i  tor do jazdy na rolkach wymaga zagęszczenia i  stablilizacji. Z  inicjatywy Wójta 
zwołana została sesja nadzwyczajna, podczas której zarezerwowano w budżecie gminy 100 tys. zł na 
wykonanie dodatkowych prac. 

Ale to już za nami. Inwestycja została częściowo odebrana. Mamy nadzieję, ze już wkrótce 
zaprezentujemy Wam ją w całej okazałości.

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej

Urząd Gminy Jerzmanowice – Przeginia zlecił 5-krotnie 
w  roku 2020 wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni 
asfaltowej na terenie Gminy. Łączny koszt wyniósł 47 943,38 
w całości pokryty z budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia.

Inwestycje 
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Pełnowymiarowa hala sportowa przy Zespole Szkół 
w Jerzmanowicach już otwarta!

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jerzmanowicach była sztandarową 
inwestycją gminną. Jej realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę dofinansowania ze 
Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu  Rozwój Szkolnej Infrastruktury 
Sportowej – edycja 2017,  w kwocie: 3 500 000,00 zł. Koszt budowy sali wyniósł 9 663 259,43 zł.

Zakres inwestycji obejmował budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej, komunikacji 
z budynkiem istniejącej szkoły oraz zagospodarowanie terenu.

Jednokondygnacyjna sala gimnastyczna połączona jest z zapleczem socjalnym oraz bezpośrednio 
z  istniejącym budynkiem szkoły. Obejmuje pomieszczenia szatniowo-sanitarne, magazyn sprzętu, 
toalety ogólnodostępne wraz z  toaletą dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie trenerów, salkę 
gimnastyczną oraz kotłownię z  wejściem z  zewnątrz. Główne wejście do obiektu znajduję się po 
wschodniej stronie  budynku i dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje 
się korytarz łączący budynek zaplecza z  budynkiem istniejącej szkoły. Bezpośrednio z  korytarza 
znajduje się wejście na salę sportową.

W  sali o  powierzchni tafli sportowej 844,50 m2 oraz wysokości pola gry 8,565 m wykonano 
następujące boiska:

•	boisko główne do koszykówki,

•	3 boiska treningowe do koszykówki, (kosze treningowe na 
ścianach bocznych),

•	boisko główne do piłki ręcznej 

•	boisko główne do siatkówki,

•	3 boiska treningowe do siatkówki.

Obiekt wyposażony jest w trybuny mobilne składane, na 140 miejsc siedzących.  Poprzez system 
elektrycznie opuszczanych kotar istnieje możliwość podzielenia sali na trzy części. Zastosowana na 
ścianach szczytowych, ścianach podłużnych oraz na suficie, izolacja z płyt akustycznych sprawia, że 
sala jest dobrze wygłuszona. Nawierzchnia posadzki sportowej wykonana jest w wysokim standardzie, 
spełniającym wymagania międzynarodowych federacji sportowych. 

Rys historyczny:

W  roku 2016 przygotowana została dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego  pn. 
„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Jerzmanowicach z basenem szkolnym”. Rok później 
inwestycja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju 
Szkolnej Infrastruktury Sportowej  w wysokości 3 500 000,00 zł.

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia dwukrotnie przeprowadzał postępowanie przetargowe 
w przedmiocie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Postępowania te zostały unieważnione ze 
względu na fakt, iż wartość najniższej oferty znacząco przekraczała oszacowaną wartość zamówienia 
o kwotę ok. 2 000 000,00 złotych. Na wzrost cen ofert wpłynęła sytuacja na rynku, a dokładnie wzrost 
cen usług budowlanych w okresie ostatnich dwóch lat.  

Po bezskutecznej próbie pozyskiwania dodatkowych środków, Wójt Gminy dokonał analizy, 
która wskazała, że budowa obiektu w ramach środków posiadanych w budżecie Gminy, przy udziale 
dofinansowania, jest możliwa jedynie przy rezygnacji z  budowy basenu. Koszt budowy basenu 
szacowano na około 30 %  kosztów całego projektu, co przy ciągłym wzroście cen za roboty budowalne 
wpłynęło negatywnie na wyniki postępowania przetargowego. Specyfika robót budowlanych, która 

Inwestycje
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wiąże się z  wykonaniem basenu, znacząco ograniczała również liczbę oferentów zainteresowanych 
udziałem w postępowaniu przetargowym. 

Aby zachować celowość inwestycji, w miejsce projektowanego basenu o niewielkich rozmiarach 
tj. 4 m x 12 m, zaplanowano budowę dodatkowej wielofunkcyjnej sali, która pozwoli na prowadzenie 
dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej dzieci.

Dzięki przychylności Ministra Sportu i Turystyki udało się utrzymać dotację i zyskać zgodę na 
dofinansowanie budowy hali bez basenu. 

Urząd Gminy ogłosił przetarg. Propozycje firm przekraczały kwotę, którą Gmina zamierzała 
przeznaczyć na sfinansowanie obiektu. Pojawiła się konieczność podjęcia trudnej decyzji – 
unieważnienia postępowania i rozpoczęcia kolejnej procedury przetargowej lub zwiększenia kwoty 
do ceny najkorzystniejszej oferty. Po analizie koniunktury, kalkulacjach, konsultacjach z Radą Gminy 
Wójt postanowił powierzyć realizację inwestycji wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę 
– 9 387 744,36 zł.  W tym celu należało zabezpieczyć środki w budżecie. Podczas sesji nadzwyczajnej 
Radni Gminy jednogłośnie poparli inicjatywę Wójta, który zaproponował przesunięcie środków m.in. 
ze swojej rezerwy, co umożliwiło zakończenie postępowania przetargowego i podpisanie 20 sierpnia 
2019 r. umowy z Wykonawcą. 

Wykonawcą robót było  Przedsiębiorstwo Budowlane „SIKORA” Wojciech Sikora, Os. Niwa 
103A, 34-400 Nowy Targ.

Roboty rozpoczęto (przekazanie placu budowy) w dniu 29.08.2019 r., decyzję pozwolenia na 
użytkowanie uzyskano w dniu 26.11.2020 r. 

Inwestycje 
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Uroczyste otwarcie hali odbyło się 14 grudnia 2020 roku 

– ze względu na panującą sytuację epidemiczną miało ono charakter kameralny, nie towarzyszyły 
mu zwykle odbywające się przy takich okazjach zawody sportowe czy wydarzenia artystyczne. Nie 
zabrakło jednak znakomitych gości. W otwarciu hali wziął udział 

•	Minister Infrastruktury – p. Andrzej Adamczyk, 
a także 

•	poseł na sejm RP Elżbieta Duda, 

•	przedstawiciele władz powiatowych: 

•	p. Wojciech Pałka – Starosta Powiatu Krakowskiego, p. 

•	p. Piotr Goraj – przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, 

•	p. Tadeusz Nabagło – członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, 

•	p. Halina Cimer – Małopolska Wicekurator Oświaty, 

•	ks. Proboszcz Kazimierz Szczęsny, 

•	dyrekcja szkoły oraz przedstawiciele samorządu szkolnego.

Ukończenie budowy hali w  trudnym czasie pandemii cieszy jeszcze bardziej. Jest to efekt 
zgodnej współpracy i determinacji wszystkich zaangażowanych osób. Dzięki ukończeniu tej inwestycji 
znacząco poprawi się dostęp do infrastruktury sportowej, ponieważ – jak zauważył podczas otwarcia 
Wójt Gminy Tomasz Gwizdała – uczęszcza do niej 40% uczniów z terenu Gminy.

Inwestycje
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Boisko przy Szkole Podstawowej w Racławicach już 
czeka na młodych sportowców!

Mimo pandemii koronawirusa inwestycje w naszej gminie nie zwalniają tempa.
W dniu 23.10.2020 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska 

sportowego przy Szkole Podstawowej w Racławicach”. Zakres prac objął m.in. wymianę nawierzchni, 
wykonanie warstwy poliuretanowej, montaż piłkochwytów oraz wyposażenie do koszykówki 
i siatkówki.

Na wykonanie tego zadania Gmina Jerzmanowice – Przeginia pozyskała dofinansowanie 
w  ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS w  2020 roku” 
prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Kwota zadania: 131 254,53 zł
Dofinansowanie: 82 630,00 zł
Środki własne z budżetu gminy: 48 624,53 zł

Inwestycje 
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Prace Pana Kazimierza Tomczyka  
nad opracowaniem dziejów wsi i parafii Jerzmanowice

W  tym roku mija 3 rok pracy Pana Kazimierza Tomczyka naszego lokalnego historyka nad 
książką o  dziejach Jerzmanowic. W  tym okresie w  Powiatowej i  Gminnej Bibliotece Publicznej 
w  Jerzmanowicach odbyły się spotkania dotyczące postępów prac nad publikacją oraz zachęcające 
mieszkańców do aktywnego włączenia się w rozpoczęty proces. W tym roku odbyły się 2 spotkania. 
Na spotkaniu poświęconym jerzmanowickiej szkole na podstawie zebranych dokumentów absolwenci 
szkoły, obecni i  byli nauczyciele i  dyrektorzy mogli poznać kolejne losy szkolnictwa w  ciągu 
poszczególnych stuleci. Dowiedzieli się także jak ważną rolę odegrały szkoły parafialne. Do jednej 
z takich szkół uczęszczał m.in. Jan Sroczyński. Poznanie dziejów naszej małej ojczyzny wydaje się być 
ambicją mieszkańców parafii, aby rozwijać kontakty społeczne i kulturalne. 

Kolejne spotkania z Kazimierzem Tomczykiem były poświęcone ciekawym dziejom Jerzmanowic 
z lat 20 i 30 XX wieku oraz  podczas II wojny światowej. Obecni na spotkaniach mieszkańcy i sympatycy 
historii i biblioteki, niejednokrotnie z wielkim zaskoczeniem słuchali przedstawianych faktów, mogli 
poszerzyć swoją wiedzę i  zainteresowania dziejami Jerzmanowic. Pan Kazimierz Tomczyk dzielił 
się opisem i  zakresem materiałów przygotowywanych do monografii wsi Jerzmanowice. Spotkania 
kończyły się licznymi pytaniami i  wspomnieniami, którymi chętnie dzielili się obecni mieszkańcy 
i sympatycy historii. Pod koniec spotkania był czas na pytania oraz własne opowieści i wspomnienia 
mieszkańców. Padły również głosy zapewniające o  gotowości do dalszego udzielania wszelkiego 
wsparcia niezbędnego do ukończenia i wydania tej oczekiwanej publikacji, której wydanie planowane 
jest na rok 2021 roku, do którego to wsparcia gorąco zachęcamy mieszkańców.

Pan Kazimierz Tomczyk, autor wydanych już 7 publikacji o historii wsi i parafii z terenu naszej 
gminy, dzieli się z mieszkańcami podjętymi dotychczas działaniami dotyczącymi wsi Jerzmanowice 
na specjalnie założonej stronie na Facebooku  

 Þ https://www.facebook.com/dziejewsijerzmanowice/:.

„Poszukując informacji do książki:

1. Korzystałem z  archiwów państwowych: w  Krakowie, Katowicach, Kielcach, Radomiu, 
Warszawie, w IPN w Wieliczce oraz z archiwum szkolnego.

2. Korzystałem z  archiwów kościelnych: parafii Jerzmanowice, diecezji kieleckiej, diecezji 
sosnowickiej, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

3. Korzystałem z wielu publikacji źródłowych i opracowań historycznych, pamiętników i relacji 
mieszkańców wsi i okolic.

4. Zebrałem od mieszkańców Jerzmanowic i okolic prawie 200 dawnych fotografii i dokumentów 
dotyczących wsi.

5. Zostało zorganizowanych 6 spotkań z  mieszkańcami w  sprawie opracowania publikacji. 
Spotkania odbyły się w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach.

6. Założyłem na fb stronę historyczną, w której publikuję różne informacje i zdjęcia związane 
z dziejami Jerzmanowic.

7. Zostało przetłumaczone z  języka łacińskiego, niemieckiego i  rosyjskiego kilkadziesiąt 
dawnych dokumentów.

ŻYCIE SPOŁECZNO-
KULTURALNE
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Na obecną chwilę mogę powiedzieć, że praca jest 
już wykonana w  80 proc. Z  tego miejsca serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy pomagają mi przy opracowaniu 
książki. Apeluje jeszcze do osób, które posiadają jakieś 
dawne dokumenty, zdjęcia i  ważne informacje dotyczące 
Jerzmanowic, aby skontaktowały się ze mną.

Pozdrawiam K. Tomczyk” [źródło: https://www.facebook.
com/dziejewsijerzmanowice/]

Szanowni Państwo,
apel Pana Kazimierza Tomczyka jest cały czas 

aktualny, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich, którzy w swoich zbiorach mają jeszcze cenne materiały 
aby skontaktowali się bezpośrednio z  Panem Kazimierzem Tomczykiem lub z  Powiatową i  Gminną 
Biblioteką Publiczną w Jerzmanowicach (tel. 12 389 50 43). Zachęcamy, zróbcie to Państwo teraz, nie 
po wydaniu książki. Tylko teraz jest szansa na aktywne włączenie się w tworzenie historii naszej małej 
ojczyzny.

Spotkanie z Tanyą Valko

15 września w  Bibliotece w  Jerzmanowicach miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Naszym 
gościem była autorka uwielbianej przez Czytelniczki Arabskiej i Azjatyckiej Sagi Pani Tanya Valko.

Spotkanie obfitowało w  najrozmaitsze historie z  życia naszego gościa, który z  racji swojej 
pracy zawodowej spędził wiele lat w krajach Bliskiego 
Wschodu. To właśnie znajomość i wielka sympatia dla 
tego rejonu świata zaowocował stworzeniem postaci 
Polek, które swoje życie wiążą z arabskimi mężczyznami. 
Ich historie śledzić można w  wielotomowej serii od 
której ciężko się oderwać.

Po spotkaniu padło wiele interesujących pytań 
do naszego gościa, zarówno dotyczących książki jak 
i  życia w  arabskich państwach. Autorka zdradziła 
czytelnikom, że szykują się kolejne części ich ulubionej 
sagi. Wiadomość ta spotkała się z wielkim entuzjazmem 
zebranych.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu 
pt. „Książka oknem (wszech) świata”, dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nowe lektury dla gminnych szkół

Co dziś czyta nasza młodzież? Wszystko. W dodatku coraz częściej. I nie są to tylko lektury 
obowiązkowe. To bardzo dobra wiadomość, ale tym większa odpowiedzialność dorosłych, którzy 
muszą zapewnić młodemu pokoleniu dostęp do wartościowej książki.

Dlatego cieszy nas fakt, że szkoły z  naszej Gminy zakupiły książki w  ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Zachęcamy Was, Drodzy Uczniowie, do odkrywania nowości. 
Wierzymy, że trafią w Wasze ręce z początkiem grudnia, po powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

Całkowity koszt projektu wyniósł 28 100,00 zł, 80% pokryły środki z dotacji, a 20% to wkład 
własny gminy.

Kultura i edukacja 



31OSTANIEC
MAGAZYN SAMORZĄDOWY

Warsztaty krasomówcze w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Jerzmanowicach!

6 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty 
krasomówcze „Władaj słowem jak Żółkiewski”. Projekt realizowany był 
przez Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej, 
które zaprosiło do współpracy Gminny Ośrodek Kultury. W ramach zajęć 
uczniowie ze szkół na terenie gminy mogli zapoznać się z  elementami 
języka staropolskiego oraz spróbować własnych sił w oracjach sejmowych. 
Zajęcia miały niezwykle ciekawą formę – dzięki licznym rekwizytom, 
elementom gry strategicznej oraz strojom z  epoki i  profesjonalnemu 
przygotowaniu prowadzących, uczestnicy mogli przenieść się do czasów 
dawnej Rzeczypospolitej i osobiście przekonać, jak trudno nieraz przekonać adwersarzy do swoich 
racji. Zadanie realizowane było w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” finansowanego 
przez Narodowe Centrum Kultury. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, zaś sami uczestnicy 
nabyli nie tylko nowe umiejętności, lecz również poszerzyli swoją wiedzę językową i historyczną.

Chryzantemy przyozdobiły miejsca pamięci

Zakaz wstępu na cmentarze zaskoczył wszystkich, a dla osób, które sprzedają chryzantemy był 
dodatkowo dotkliwy. Również nasza Gmina włączyła się w pomoc takim osobom. 

Sto doniczkowych chryzantem od regionalnych przedsiębiorców, które 1 listopada nie trafiły na 
cmentarze, ustawiliśmy w miejscach pamięci historycznej na terenie naszej gminy.

W przeddzień Święta Niepodległości udekorowaliśmy nimi mogiły i pomniki naszych bohaterów 
- powstańców i  żołnierzy, którzy kształtowali dzieje Polski i  nasze wyobrażenia o  wartościach 
moralnych, takich jak odwaga, poświęcenie i patriotyzm.

Święto Niepodległości inne niż 
dotychczas

Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości wyglądało zupełnie 
inaczej niż dotychczas. 

Zamiast publicznych wydarzeń, większość z  nas świętowała 
w  domowym zaciszu. Gminny Ośrodek Kultury postanowił ułatwić 
świętowanie w  rodzinnym gronie. Z  okazji 11 listopada przygotował 
specjalny śpiewnik, który w  wersji elektronicznej można było pobrać 
ze strony GOK. 

Muzycy z gminnych orkiestr i zespołów przygotowali specjalnie 
na tę okazję wykonanie Mazurka Dąbrowskiego, które zostało 
opublikowane w  mediach społecznościowych o  godzinie 11.11. Nie 
zabrakło również czegoś dla najmłodszych, którzy z opublikowanych na 
profilu FB Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach warsztatów 
mogli dowiedzieć się, jak przygotować samodzielnie patriotyczne 
dekoracje i biało-czerwone kokardy.

Mamy nadzieję, że chociaż czas jest dla wszystkich bardzo trudny, 
to jednak świętowanie w rodzinnym gronie Święta Niepodległości było 
radosne i pełne nadziei na przyszłość.

Kultura i edukacja 
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Ogólnopolska  akcja „Zdrowo i Sportowo”

Dzieci z  przedszkola w  Racławicach dołączyli  do Ogólnopolskiej Akcji Zdrowo i  Sportowo.  
Akcja to została skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest 
aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia, pokazanie dzieciom jak wielką przyjemnością może 
być uprawianie sportu i aktywne spędzanie czasu 
wolnego. Ćwiczenia przynoszą dzieciom wiele 
radości, w  znacznym stopniu wpływają na ich 
sprawność i  dobre samopoczucie. Prowadzone 
zajęcia sportowe i  wspólne spędzanie czasu, 
buduje relacje z  innymi członkami grupy. Służą 
temu zajęcia sportowe w myśl haseł: 

•	Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli.

•	Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, 
zapobiega wielu chorobom i  poprawia 
odporność organizmu.

•	Zdrowe nawyki trwają przez całe życie.

•	Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększe-
nie ich pewności siebie, poprawa pamięci 
i koncentracji.

•	Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.
Aż miło popatrzeć na aktywność naszych najmłodszych dzieci. Gołym okiem widać ile radości 

czerpią ze wspólnej aktywności ruchowej.

Biblioteka zaprasza dzieci i młodzież na spotkania online

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach serdecznie zaprasza na biblioteczne 
wydarzenia online „dla małych i  dużych” w  ramach realizacji projektu „Książka oknem (wszech) 
świata” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

Śledźcie naszą stronę internetową 

 Þ https://bibliotekajerzmanowice.pl

oraz nasz profil na facebook’u, bo przed nami kolejne niespodzianki :)

Kultura i edukacja 
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Wsparcie rozwoju kompetencji 
kluczowych uczniów w Racławicach

W  ostatnich latach rozwój kompetencji kluczowych stał się 
priorytetem polskiej szkoły. To dzięki ich rozwojowi, połączeniu 
wiedzy, umiejętności i  postaw, uczeń może się samorealizować, 
rozwijać, a  w przyszłości odnajdywać na rynku pracy. 

To między innymi dlatego, niezwykle ważnym dla uczniów 
szkoły w Racławicach, jest realizowany od września (również w formie 
online) projekt rozwijający kompetencje językowe, matematyczne, 
informatyczne, uczenie się, kreatywność i  przedsiębiorczość.  
Projektem objęci są uczniowie kl. 1-8. Biorą oni udział w  zajęciach 
wyrównawczych i rozwijających z języka angielskiego, matematyki, 
chemii, biologii, informatyki, przedsiębiorczości i  kreatywności – 
w zależności od swoich zainteresowań i stopnia wiedzy. W ramach 
projektu szkoła wzbogaciła się o kolejne środki dydaktyczne, dzięki 
którym nauka stanie się przyjemniejsza i  ciekawsza. Są to między 
innymi: laptopy, maty edukacyjne, tablety, mikroskopy z  kamerą 
USB, roboty edukacyjne, urządzenie wielofunkcyjne oraz monitor 
interaktywny. Wszystko to czeka na powrót uczniów do szkoły. 
Dodatkową atrakcją dla nich będą także wycieczki edukacyjne do: 
ZOO w Krakowie, Planetarium w Chorzowie i Ogrodu Doświadczeń 
w Krakowie. Ponad to klasy 7 i 8 wezmą udział w warsztatach z zakresu 
nauk ścisłych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński. 

Wszyscy z  niecierpliwością czekamy na powrót uczniów 
do szkoły, aby mogli zacząć korzystać z  zakupionych środków 
dydaktycznych i rozwijać swoje kompetencje.

Kultura i edukacja 
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Projekt ekologiczny ,,Jesteśmy częścią przyrody”

W Szkole Podstawowej im. Św. Królowej 
Jadwigi zakończyła się realizacja projektu 
,,Jesteśmy częścią przyrody”. W ramach zadań 
uczniowie odwiedzili oczyszczalnię ścieków 
w  Żarach, zbierali porosty, na podstawie 
których określali   stan powietrza w naszej gminie. W czasie terenowych 
warsztatów pod nadzorem hydrologa badali  jakość wody w Szklarce.  
Najstarsi uczniowie podczas debaty szukali odpowiedzi na pytanie 
,,Czy dbamy o  środowisko?” oraz wskazali  ekologiczne działania  
lokalnej społeczności na poprawę stanu środowiska naturalnego.  
Najmłodsi uczniowie brali udział w konkursie literackim, w ramach 
którego układali wiersze o tematyce 
ekologicznej. W  konkursach 
plastycznym i filmowym  powstały  
plakaty i filmy promujące  ochronę 
przyrody. Laureaci konkursów 
otrzymali nagrody, które pozwolą na 
aktywne spędzanie wolnego czasu.  
Dzięki środkom projektowym  do 

szkoły zakupiono: kosze do segregacji śmieci,  przybory do badań 
naukowych, stojak na rowery, kwiaty oczyszczające powietrze  
oraz materiały edukacyjne o  tematyce ekologicznej. Projekt był 
współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Krakowie. Wniosek został 
przygotowany, napisany i koordynowany  przez nauczycieli, którzy  

realizowali  zadania projektowe 
jako wolontariusze. 

Nagroda małopolskiego kuratora oświaty
Pani Agata Sarota, katechetka w Zespole Szkół w Jerzmano-

wicach  otrzymała  Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty 
pani Barbary Nowak. Nagroda została przyznana m.in. za opiekę 
nad uczniami, którzy odnoszą sukcesy na etapie diecezjalnym 
i  ogólnopolskim  w  konkursach religijnych. Realizację  działań 
charytatywnych na terenie szkoły i  parafii. Organizowanie 
przedsięwzięć kulturalnych, religijnych  z  udziałem uczniów. 
Współpracę z  organizacjami pozarządowymi wspierającymi 
dzieci i  młodzież oraz wdrożenie innowacyjnych programów 
wychowawczych.

Kultura i edukacja 
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Pokaz Mody Patriotycznej w Przedszkolu 
w Jerzmanowicach i w Łazach

13 listopada w Przedszkolu w Jerzmanowicach i w Łazach odbył się Pokaz Mody Patriotycznej, 
który był częścią przedszkolnych obchodów Dnia Niepodległości oraz realizacji Międzynarodowego 
Projektu „Piękna nasza Polska cała”. Głównym celem pokazu było kształtowanie poczucia tożsamości 
narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem. Rodzicie stanęli na wysokości zadania i przygotowali dla 
swoich pociech piękne patriotyczne stroje, w których przedszkolaki zaprezentowały się na specjalnie 
przygotowanym wybiegu. Było biało – czerwono, sportowo i ludowo. Na rozpoczęcie pokazu wszyscy 
wspólnie odśpiewali Hymn Polski i przypomnieli sobie symbole narodowe. Przedszkolaki rewelacyjnie 
prezentowały swoje stroje na wybiegu przy dźwiękach piosenki „Jesteśmy Polką i  Polakiem”. Na 
zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.

Kultura i edukacja 
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„Szkoła z Pasją Pomagania”
„Za bezinteresowną chęć czynienia dobra,

Za dobre serce, pomoc i życzliwość”
DZIĘKUJEMY!!

Jak co roku, społeczność Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Przegini postanowiła zaangażować się w pomoc dla Dzieci 
Podopiecznych Hospicjum Alma Spei. Pierwszym etapem był udział 
w  Akcji Mikołajkowej, która polegała na spełnieniu marzeń jednego 
z podopiecznych lub ich rodzeństwa. Do szkoły dotarł list  napisany do 
św. Mikołaja, wartość opisywanych próśb wyniosła około 300 zł. 

W  ubiegłym roku szkolnym dary do mikołajkowej paczki 
zbieraliśmy w szkole, ale obecnie, ze względu na pandemię Samorząd 
Szkolny zwrócił się o  pomoc w  zebraniu koniecznej kwoty na zakup 
prezentów, poprzez wpłaty na konto Rady Rodziców. Akcję wsparli 
Uczniowie, Rodzice, Pracownicy Szkoły i inni Darczyńcy. 

Dzięki pomocy Darczyńców, chłopiec o imieniu Boguś  otrzymał 
ogromną paczkę od Św. Mikołaja. Kwota, którą udało się zebrać 
Samorządowi Szkolnemu wyniosła 810 zł. i pozwoliła uszczęśliwić nie 
tylko Bogusia, lecz także inne dzieci będące pod opieką hospicjum Alma 
Spei.

Zajęcia online z Powietrzną Akademią Airly 

Kolejny raz z rzędu dzięki kilkuletniej współpracy z krakowską firmą Airly, która zajmuje się 
monitorowaniem jakości powietrza, Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini 
mogła  wziąć udział w  drugiej edycji Powietrznej Akademii Airly, czyli cyklu bezpłatnych zajęć 
edukacyjnych, prowadzonych on-line i poświęconych szeroko pojętej tematyce związanej z ochroną 
naszych zasobów naturalnych. 

Dzięki ciekawym i intersującym zajęciom, które prowadzili edukatorzy z Akademii Górniczo-
Hutniczej im Stanisława Staszica w  Krakowie, nasi uczniowie mogli nie tylko dowiedzieć się 
wielu ciekawych faktów związanych z  problematyką ochrony środowiska, ale przede wszystkim, 
dzięki ciekawej formule zajęć, opartej w  dużej mierze na doświadczeniach fizyczno-chemicznych, 
w  praktyczny sposób przyswoić sobie wiedzę m.in. na temat tego z  czego skład się powietrze, jak 
powstaje smog i  jaki ma wpływ na nasze 
zdrowie. 

Nasza szkoła kładzie szczególny nacisk 
na aspekty związane z  ochroną zdrowia 
i  środowiska w  którym żyjemy. Dzięki 
czujnikowi, który wygraliśmy w  konkursie 
Avivy, możemy monitorować jakość powietrza 
w naszym najbliższym otoczeniu. 

Jako szkoła uczestnicząca w  ogólno-
polskim programie, szkół promujących zdrowie, 
jesteśmy zobligowani do tego, by wychowywać 
wrażliwych i  świadomych uczniów, którym 
w dorosłym życiu, nie będzie obca troska o stan 
otaczającego ich środowiska naturalnego. 

Kultura i edukacja 
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Z życia Przedszkola

Przedszkolaki z  Przedszkola Samorządowego w  Przegini po raz trzeci biorą udział 
w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. W ramach tego programu, 
min. poprzez współpracę z przedszkolami z różnych regionów za pomocą platformy e-Twinning dzieci 
poznają najpiękniejsze miejsca w Polsce, tradycje i kulturę poszczególnych obszarów oraz ważne dla 
Polaków wydarzenia historyczne.  10 listopada w ramach obchodów kolejnej rocznicy Odzyskania 
Niepodległości nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowały krótki apel upamiętniający 
to ważne wydarzenie. Uroczystość rozpoczęła się o  godzinie 11:11 od wspólnego odśpiewania 4 
zwrotek Hymnu, następnie dzieci zaśpiewały przygotowane piosenki i  powiedziały wiersze. Na 
zakończenie  odbył się Pokaz  Mody Patriotycznej, podczas którego przedszkolaki zaprezentowały 
piękne regionalne stroje krakowskie oraz ubiory w  barwach biało-czerwonych. Dla upamiętnienia 
Pięknej Niepodległej zasadziliśmy również drzewo, które będzie rosło razem z dziećmi.

Kultura i edukacja 
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Dnia 06.10 br. dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Sąspowie uczniowie naszej szkoły mogli 
na własne oczy zobaczyć jak wygląda praca strażaków  
Panowie mundurowi zaprezentowali uczniom wozy 
bojowe  oraz ich wyposażenie. Przedstawili i  omówili 
umundurowanie oraz z  iście stoickim spokojem 
odpowiadali na każde pytanie uczniów dotyczące ich 
pracy. Oczywiście największą popularnością cieszyła 
się syrena strażacka, która co raz rozbrzmiewała z wozu 
bojowego przenosząc uczniów (i  nauczycieli) w  świat 
strażackiej przygody. 

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła znalazła się 
wśród placówek, do której Państwowy Instytut Badawczy 
NASK– operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 
przekazał 25 tabletów Huawei Media Pad 5 wraz z usługą 
dostępu do Internetu w  formie „Szkolnych Pakietów 
Multimedialnych OSE”. „Szkolne Pakiety Multimedialne 
OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną 
przez Ministra Cyfryzacji, udzielonej w ramach projektu 
budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 
Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedial-
nego OSE wynosi 24 261,75 zł.  
Mamy nadzieję, że dostarczony sprzęt będzie stanowić 
zarówno dla uczniów, jak i  dla nauczycieli wymierną 
pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu 
edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych 
w sieci a także do realizacji zdalnego nauczania.

Nasi uczniowie wzięli udział w akcji charytatywnej, której 
organizatorem był Portal edukacyjny www.dyktanda.pl.
Z  okazji święta 11 listopada napisali  I  Ogólnopolskie 
Dyktando na Święto Niepodległości, które odbyło się 
w  najbezpieczniejszy obecnie sposób, czyli wyłącznie 
przez Internet.
Ideą akcji było pokazanie dobrej znajomości języka 
polskiego, a także zbiórka środków na cel charytatywny 
lub społeczny.

W  ramach projektu z  „Książka oknem (wszech)
świata” ,uczniowie naszej szkoły brali udział spotkaniu  
multimedialnym  z pisarzem Marcinem Koziołem, które 
odbyło się 29.09.2020 roku. 
Na początku Pan Marcin Kozioł, autor lektury 
uzupełniającej dla klas 4-6 pt.: „Skrzynia władcy 
piorunów” zabrał uczniów klasy 5 w  podróż pełną 
niezwykłych przygód bohaterów, detektywistycznych 
zagadek i odkrywania metod łamania szyfrów. 
Następnie uczniowie klas I-III mieli  możliwość przeżyć 
piękną opowieść o  przyrodzie. Podczas tego spotkania 
poznaliśmy rodzinę puchaczy, bohaterów książek 
zawierających elementy edukacyjne i  interaktywne - 
Seria „Pogoda dla Puchaczy”.  
Spotkania przyniosły dzieciom wiele przeżyć, emocji. 

Szkoła u strażaków 
Czyli zobaczyć OSP z bliska

Szkolne Pakiety  
Multimedialne OSE

Święto niepodległości  uczcijmy 
dyktandem. 

Spotkanie  multimedialne na żywo online 
z pisarzem Marcinem Koziołem 

Kultura i edukacja 
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W naszej szkole realizowana jest Innowacja pedagogiczna 
„CZYTAM Z  KLASĄ lekturki spod chmurki”. 
W Innowacji biorą udział uczniowie klasy III. W dobie 
dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe 
i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania 
książek, a  tym bardziej lektur. Aby zminimalizować 
problem i  zainspirować dzieci do czytania został 
wprowadzony do klasy III projekt edukacyjny autorstwa 
Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo 
wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest 
zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną 
działalność edukacyjną. 

CZYTAM Z KLASĄ
lekturki spod chmurki”

Fundacja im. Premiera Profesora Kazimierza Bartla, 
umożliwiła naszym uczniom udział w zajęciach on-line, 
prowadzonych przez wykładowcę Akademii Górniczo-
Hutniczej pt. „Powietrzna Akademia”. Były to zajęcia 
edukacyjne skierowane dla uczniów szkół podstawowych 
w  ramach umożliwienia skutecznej edukacji domowej 
w  zakresie ochrony środowiska i  dbałości o  lepsze 
powietrze, którym oddychamy, a  także jego fizycznych 
właściwości.

Zajęcia na AGH

Kultura i edukacja 

Wychowankowie z  naszego przedszkola, pod opieką 
wychowawczyń Pani A. Muzyk i  Pani J.Salawy,  wzięli 
udział w  konkursie literackim pt. „Rymowanki 
dla rolników” , którego organizatorem jest Urząd 
Statystyczny w Krakowie. 
Celem Konkursu jest promocja Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020 wśród dzieci, rodziców i  społeczności 
lokalnej, rozwój kreatywności oraz zdolności językowych 
i  muzycznych wśród dzieci oraz aktywizacja społeczna 
mieszkańców lokalnych społeczności. 

Konkurs literacki   
„Rymowanki dla rolników” 

Nasza szkoła wzięła  udział w  akcji Góra Grosza. 
W  dniach od 26 października 2020 do 31 maja 2021 
roku w sali przedszkolnej oraz w domach uczniów ,stały 
specjalna puszki, do których dzieci mogły wrzucać 
monety w nominałach od 1 gr do 5 zł.
Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na 
pomoc dzieciom wychowującym się poza własną 
rodziną, w  tym na tworzenie takich programów, które 
pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia 
takich miejsc, które będą w  miarę swoich możliwości 
zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które 
pozwolą im spokojnie dorastać.
Uczniowie wraz z  Samorządem Szkolnym aktywnie 
włączyły się w akcję.

Akcja Góra Grosza
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„Step by step closer to Europe”

Wraz z ostatnim dniem października tego roku zakończył się w Zespole Szkół w Przegini unijny 
projekt realizowany w  okresie od 1 listopada 2018r. do 31 października 2020r. w  ramach Akcji 1 
Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (POWER) na zasadach programu szerzej znanego pod nazwą ERASMUS +.

Grupa nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyła w dwutygodniowym wyjeździe szkoleniowym 
w  Wielkiej Brytanii. Szkolenia obejmowały 20 godzin tygodniowo intensywnej nauki języka 
angielskiego oraz zajęć metodycznych w  nie więcej niż 10 osobowych grupach oraz całodobowe 
funkcjonowanie w społeczeństwie anglojęzycznym;  odbyły się w dwóch turach, w marcu i w lipcu 
2019r w miejscowościach Oxford i Brighton. 

Oprócz szkoleń głównym 
celem projektu było poszerzenie 
współpracy międzynarodowej 
z  partnerskimi szkołami głównie 
poprzez wspólną realizację projektów 
na platformie eTwinning, a  także 
wdrażanie nowoczesnych metod 
i technik nauczania zaobserwowanych 
w  międzynarodowym środowisku 
i  podczas wizyt w  lokalnych szkołach 
w Wielkiej Brytanii. 

Wyjazd nauczycieli w  ramach 
projektu „Z  każdym krokiem bliżej 
Europy” został w całości sfinansowany 
z funduszy unijnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach podpisał 
list intencyjny z Klubem Płomień 2010 Jerzmanowice. 

23 listopada 2020 roku wiceprezes Klubu Płomień 2010 Jerzmanowice p. Damian Niedziółka 
oraz dyrektor GOK p. Tomasz Drażniowski podpisali list intencyjny, który formalizuje współpracę 
oraz otwiera nowy jej etap. Należy podkreślić, że GOK wspiera od rozwój sportu na terenie Gminy 
między innymi poprzez finansowanie dwóch trenerów dla klubów sportowych z  Jerzmanowic 
i Przegini, a także udostępniając swoją infrastrukturę na spotkania i zajęcia teoretyczne oraz służąc 
wsparciem w zakresie sprawozdawczości.

Sport – zwłaszcza dla młodego pokolenia – jest bardzo ważnym elementem rozwoju i wychowania, 
zwłaszcza w czasach pandemii, która siłą rzeczy wymusiła na młodzieży dłuższe przebywanie w pozycji 
siedzącej i przed ekranem komputera. Dlatego też cieszymy się ze wszystkich inicjatyw w dziedzinie 
sportu i mamy nadzieję, że współpraca z klubami sportowymi będzie się rozwijała.

Kultura i edukacja 
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Wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Z  okazji przypadającej 18 maja 2020 roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły (papieża 
Jana Pawła II), Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach pozyskał wystawę przygotowaną przez 
Centrum Myśli Jana Pawła II. 

Celem wystawy jest upamiętnienie postaci, która znacząco wpłynęła na bieg historii, nie tylko 
Polski, ale i świata oraz pokazanie korzeni Jana Pawła II - bogactwa jego życia, osobowości i myślenia.

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” zabiera w  podróż po przełomowych momentach życia 
papieża Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu 
studiów, okupacji i  pracy fizycznej w  zakładach Solvay; z  bliska obserwuje powołanie kapłańskie, 
biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe 
z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, 
przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich 
chwilach.

Ekspozycja składa się z 10 plansz, na których wykorzystano fotografie pochodzące zarówno od 
osób prywatnych, instytucji, agencji, jak i ze zbiorów Centrum Myśli Jana Pawła II.

Kultura i edukacja 
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Kolejne środki zewnętrzne dla naszej gminy!

Udało nam się pozyskać 74 984,76 zł na zakup dodatkowych laptopów, tabletów i oprogramowania 
dla szkół.

Przekazanie środków z  projektu grantowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet 
Edukacyjny planowane jest na początek 2021 r.

Setne urodziny Mieszkańca Czubrowic

Do grona stulatków dołączył Pan Marian Izdebski z Czubrowic. Z tej okazji Jubilata odwiedzili przed-
stawiciele samorządu. Pan Marian przywitał gości dobrym samopoczuciem i pogodą ducha. Z okazji 
setnych urodzin życzymy Jubilatowi dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Panie Marianie, 200 lat!

Kultura i edukacja 
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Kultura i edukacja 

Cecylianka w czasie epidemii!

Wspomnienie liturgiczne św. Cecylii – patronki muzyki i  muzyków, to święto wszystkich 
muzyków. Przy Gminnym Ośrodku Kultury w  Jerzmanowicach działa prężnie kilka orkiestr 
i zespołów. Orkiestry dęte z Jerzmanowic, Przegini, Sąspowa, a także Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic 
i Czubrowic wpisały się na stałe w obchody gminnych uroczystości i wydarzeń. Podobnie zespoły – 
„Mazureczek” i  „Sokoły” oraz śpiewające Koła Gospodyń Wiejskich z  terenu Gminy. To wszystko 
sprawia, że dostęp do edukacji muzycznej jest na bardzo wysokim poziomie, zaś mieszkańcy Gminy 
śpiewają i grają na instrumentach niezależnie od wieku. 

Dlatego też Cecylianka to istotne święto w kalendarzu wydarzeń kulturalnych w naszej Gminie. 
Tradycyjnie odbywały się wówczas spotkania, koncerty i uroczyste Msze święte. W tym roku jednak 
było nieco inaczej – trwająca pandemia sprawiła, że obchody musiały być znacznie skromniejsze, 
oprawa Mszy świętych mniej okazała, a  spotkania jedynie symboliczne. Tak było między innymi 
w  Przegini i  Racławicach, gdzie odbyły się Msze święte w  intencji muzyków. Dzięki transmisji 
internetowej mogli w nich uczestniczyć wszyscy, którym bliska jest muzyka, a którzy ze względu na 
ograniczenia nie mogli osobiście przybyć do kościoła.

W Racławicach po Mszy świętej nastąpiło wręczenie drobnych upominków, jakie przygotowało 
dla członków zespołu „Mazureczek” oraz Jurajskiej Orkiestry Dętej z  Racławic i  Czubrowic 
stowarzyszenie „Mazureczek” – ten miły gest wyrażał wdzięczność młodym muzykom za ich 
zaangażowanie, a w obecnej sytuacji podkreślał również jedność zespołu.

Mamy nadzieję, że to ostatnia Cecylianka w takich okolicznościach, ponieważ – jak powiedział 
do swoich uczniów p. Mariusz Mazur – instruktor muzyczny pracujący w GOK i prowadzący zespół 
Mazureczek oraz Jurajską Orkiestrę Dętą z  Racławic i  Czubrowic: „Odczuwam boleśnie brak Was 
wszystkich i  mam nadzieję, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy.” Te słowa z  pewnością mogą 
powtórzyć wszyscy nauczyciele, kapelmistrzowie i instruktorzy muzyczni.

Konkurs na najpiękniejszą świąteczną kartkę!

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował tradycyjnie konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną. 
W tym roku z racji na panującą pandemię prace można było składać również w formie elektronicznej. 
Konkurs ma na celu przypomnienie zanikającego w dobie smsów oraz mediów społecznościowych 
zwyczaju wysyłania do siebie kartek świątecznych. Taki gest zwłaszcza w obecnych okolicznościach 
może wiele znaczyć i pomóc przetrwać rozłąkę, która stała się udziałem wielu z nas. Własnoręcznie 
napisana kartka ma znacznie większa moc niż sms, czy mail. Oprócz nagród rzeczowych zwycięzcy 
zostali uhonorowani również w inny sposób: ich kartki, jako oficjalne kartki Gminy były rozsyłane 
przez Urząd Gminy do wielu różnych instytucji i  osób. W tym numerze znajdą Państwo kartkę 
świąteczną laureata konkursu, którą można wysłać do najbliższych.

Autorzy: Tomasz Mokrzycki, Bartłomiej Mistela, Mieszko Fus
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Trzeba zacząć od małych kroków  
– wywiad z zawodniczką kolarstwa górskiego Julitą Firą

 ª Jazda na rowerze jest bardzo popularna w naszym 
kraju, jednak niewielu decyduje się na to, by 
profesjonalnie uprawiać ten sport. Jak rozpoczęła 
się Pani przygoda z profesjonalnym kolarstwem?

Przygodę z  kolarstwem rozpoczęłam od 
najmłodszych lat. Na początku były to rodzinne 
wycieczki do Ojcowa. Później w  wieku 9 lat 
wystartowałam w  lokalnych, cyklicznych zawodach 
w  dolinie Będkowskiej. Wtedy po raz pierwszy udało 
mi się wygrać w  swojej kategorii wiekowej. Kilka 
razy jeszcze wystartowałam w  zawodach w  dolinie 
Będkowskiej, z  różnym powodzeniem. Postanowiłam 
więc spróbować swoich sił z  najlepszymi w  Polsce. 
Od 2014r. zaczęłam się ścigać regularnie z  licencją 
Polskiego Związku Kolarskiego. W  klubie UKS Sokół 
Kęty ścigałam się w  kolarstwie szosowym, górskim 
oraz w  maratonach. Od 2017r. trafiłam do klubu KS 
Luboń Skomielna Biała gdzie skupiam się na kolarstwie 
górskim w olimpijskiej odmianie cross country. W tym 
klubie swoja przygodę kontynuję do dziś.

 ª Pochodzi Pani z  Sąspowa – nasza Gmina ma do 
zaoferowania wiele, jeśli chodzi o  krajobrazy, 
jednak jazda na rowerze wymaga w  naszych 
stronach dobrej kondycji ze względu na ukształtowanie terenu. Czy to również miało wpływ na 
wybór przez Panią kolarstwa górskiego? Jak ocenia Pani warunki do jazdy na rowerze w naszej 
Gminie, infrastrukturę, miejsca postojowe dla rowerów, trasy?

Warunki do jazdy na rowerze w  naszej Gminie są bardzo dobre. Dzięki korzystnemu 
ukształtowaniu terenu oraz naturalnym przeszkodom, czuję się pewnie na trudnych technicznie 
trasach. 

 ª Ma Pani w  swoim dorobku wiele sukcesów, między innymi wicemistrzostwo Polski oraz liczne 
zwycięstwa pucharowe, jakie byłoby spełnienie Pani sportowych marzeń?

Na pewno jak każdego innego sportowca spełnieniem marzeń byłby medal olimpijski. Również 
z sukcesów międzynarodowych byłabym też bardzo zadowolona. 

Poznajmy się
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 ª Epidemia COVID-19 spowodowała duże utrudnienia – również dla sportowców. Jak obecna 
sytuacja wpływa na Pani plany treningowe?

Z  powodu epidemii COVID-19 treningi zostały dostosowane na późniejsze starty, a  nasze 
zgrupowanie przygotowawcze się nie odbyło. Ostatecznie nasz kalendarz startów został znacznie 
skrócony.

 ª Zawodowy sport wymaga wielu wyrzeczeń, w przypadku kolarstwa wiąże się również z częstymi 
wyjazdami. Jaki jest klucz do połączenia życia osobistego z tak wymagającym zajęciem?

Tak to prawda, kolarstwo wiąże się z wieloma wyjazdami na zawody i zgrupowania. Moje życie 
osobiste toczy się w klubie, na zawodach i treningach, tam mam dużo znajomych i przyjaciół. 

 ª Co doradziłaby Pani młodym ludziom, którzy chcą rozpocząć przygodę ze sportem profesjonalnym?

Należy zająć się sportem, który nas pasjonuje oraz prowadzić zdrowy tryb życia. Trenowanie 
w klubie umożliwia dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz umożliwia określenie swoich postępów 
w treningach. Reszta przyjdzie z czasem.

 ª Czy oprócz kolarstwa ma Pani jakieś pasje?

Tak, oprócz kolarstwa lubię dużo chodzić po górach. Głównie chodzę ze znajomymi po 
Beskidach, czasami celem są Tatry lub Karkonosze. 

 ª Trwająca epidemia sprawiła, że wiele osób na nowo odkryło wartość aktywnego spędzania czasu. 
Jak zachęciłaby Pani do aktywności fizycznej tych, którzy jednak wolą spędzać wolne chwile 
wyłącznie w wygodnym fotelu?

Aktywność fizyczną trzeba rozpocząć od małych kroków. Nie należy się zrażać brakiem 
satysfakcji na początku przygody ze sportem.
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Bożonarodzeniowa szopka to jeden z najpiękniejszych, najbardziej oczywistych symboli nadchodzących świąt. Żywa szopka 
w Gminie Jerzmanowice-Przeginia to nowa tradycja zapoczątkowana w ubiegłym roku. Mimo okoliczności, w jakich przychodzi 
nam przeżyć święta Bożego Narodzenia Wójt Tomasz Gwizdała podjął decyzję o jej kontynuacji. Wierzymy, że teraz jej kultywowanie 
jest nam potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W tym trudnym czasie epidemii chcemy dać mieszkańcom naszej gminy choć 
odrobinę świątecznej atmosfery i poczucia normalności.

 By umożliwić zachowanie dystansu społecznego odwiedzającym i uniknąć dużych skupisk wydarzenie rozłożyliśmy w czasie. 
Szopkę, w pełnym reżimie sanitarnym, można było podziwiać od 11 do 21 grudnia 2020.

„Nasza szopka silnie podkreśla nastrój radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Jest odskocznią od codziennych trosk i obowiązków. 
Dzięki nawiązaniu współpracy z naszymi lokalnymi sponsorami i zdobyciu dotacji z województwa i powiatu nie wydaliśmy na szopkę 
pieniędzy z budżetu gminy. Została w całości sfinansowana ze środków zewnętrznych” - mówi wójt Tomasz Gwizdała.

Dla tych, którzy szopki nie mogli odwiedzić osobiście Wójt przygotował pełną transmisję online. Osoby, które przebywały na 
kwarantannie, w izolacji lub po prostu wolały pozostać w domach mogły podziwiać mieszkańców szopki online na stronie internetowej 
gminy.  W tym roku poza znanym już Mieszkańcom i czującym się u nas jak u siebie wielbłądem gościliśmy muflony, które dziko 
żyją w Sardynii i Korsyce,  kozy, kucyka, cielaka, gołębie, papugi, gęsi oraz ozdobne kury prosto z hodowli Wójta Tomasza Gwizdały.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółkę oraz 
Starostę Krakowskiego Wojciecha Pałkę.

Żywa Szopka 2020
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Gmina Jerzmanowice-
Przeginia to wielki potencjał 
i wspaniali ludzie. Dziękuję 

za życzliwość i przyjazne gesty 
sympatii płynące od Mieszkańców 

oraz za owocną współpracę z Wójtem 
Gminy Tomaszem Gwizdałą. Liczę na jej 

kontynuację w następnym roku, wierzę, że 
już w nowych postpandemicznych realiach. 

Tego Państwu życzę z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia: powrotu do 

normalności, zdrowia i pogody ducha!

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
     Łukasz Smółka
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Niech Boże Narodzenie 

          wniesie w Państwa 

  codzienność nadzieję.

Niech - pomimo 

        trudnego okresu, 

 jaki wszyscy przeżywamy 

- Boże Narodzenie będzie 

               radosne i pełne pokoju.

Niech Święta pozwolą odpocząć 

         od trudności i wleją w serca 

                 otuchę na lepszą przyszłość.

            Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

                  życzą 

                            Wójt Gminy Tomasz Gwizdała, 

                     Przewodniczący Rady Gminy 

                          Robert Bąbka 

                                        wraz z Radnymi.


