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Szanowni Państwo,
Maratonu nigdy nie przebiegłem. Udało 

mi się ukończyć ponad ośmiokilometrowy Bieg 
z  Gwizdkiem po Zdrowie, z  czego jestem niezwykle 
dumny. Tym bardziej podziwiam sportowców, którzy 
z  determinacją pokonują kolejne odcinki trasy, 
strategicznie rozkładając swoje siły, by dotrwać do 
mety.

Porównywanie pracy samorządowca do biegu 
w maratonie może wydawać się nonszalanckie, bo na 
pierwszy rzut oka ciężko uznać ją za ciężką aktywność 
fizyczną. Tymczasem wymaga ona ogromnych 
pokładów sił, wytrwałości, samozaparcia i witalności. 
Codziennie mierzę się z  trudnościami, aby rozwijać 
naszą piękną gminę, tak jak na to zasługują jej 
mieszkańcy. 

W  tym 3-letnim biegu napotkałem wiele 
problemów, po drodze wybuchła pandemia, Rosja 
zaatakowała Ukrainę, powodując kryzys uchodźczy. 
A  równoległe toczyły się codzienne sprawy pełne 
samorządowych wyzwań. Tym większą satysfakcję 
czuję po ostatniej sesji, na której Radni udzielili 
mi jednogłośnie wotum zaufania i  absolutorium. 
Dziękuję za współpracę całemu zespołowi, zarówno 
pracownikom Urzędu Gminy, jak i  Radnym. 

Tworzymy jeden zespół i to cieszy. Czasami, pomimo 
odmiennego zdania, próbujemy znaleźć konsensus 
i  tak daną sprawę rozwiązać, aby była dobra dla 
mieszkańców.

To właśnie dzięki tej współpracy osiągamy tak 
wielkie sukcesy. Żadne problemy nie przerwały biegu. 
Do naszej gminy, mimo trudności, spływały kolejne 
dofinansowania, w tym to historyczne na kwotę  ponad 
17 mln zł. Warto podkreślić, że to 1/3 całego budżetu 
gminy.  Na co przeznaczymy te środki? Na zadania 
priotytetowe: remont i  budowę dróg, kanalizację 
w Jerzmanowicach i inwestycje oświatowe w szkołach 
w  Racławicach, Jerzmanowicach oraz Sąspowie. 
W przypadku tej ostatniej ambicje są ogromne. Chcę 
zorganizować tam szkołę integracyjną. Uważam, 
że najlepszą inwestycją jest inwestycja w  drugiego 
człowieka, a zwłaszcza w dzieci i młodzież. 

Podobno najkorzystniejsza strategia w każdym 
długim biegu to nieco wolniejsze tempo w pierwszej 
części dystansu i  szybsze pod koniec.  Mojego 
tempa pracy w  pierwszych trzech latach kadencji 
zdecydowanie nie można nazwać spokojnym. 
A  jestem pewien ze ten ostatni odcinek zamieni się 
w sprint. Jeszcze wiele przed nami...
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Jednogłośne absolutorium dla Wójta
Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy, Radni po zapoznaniu się z  raportem o  stanie gminy oraz 

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z  wykonania budżetu za rok 2021, przystąpili do głosowania nad 
wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Tomasza Gwizdały.

W tej kwestii Radni byli jednogłośni – 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wcześniej zarówno 
Regionalna Izba Obrachunkowa jak i komisja rewizyjna rozpatrzyły sprawozdanie finansowe i zaopiniowały je 
pozytywnie.

„Absolutorium to ocena pracy wójta i  jego zespołu. Dziękuję Radnym i  wszystkim Pracownikom za 
zaangażowanie i mobilizację. W swoje obowiązki wkładam kawał serducha, by żyło się wszystkim jeszcze lepiej 
w naszej pięknej gminie” - mówił podczas sesji Wójt Tomasz Gwizdała.

Wśród wielu wypowiedzi podczas tej wyjątkowej sesji padły również 
m.in. podziękowania kierowane w stronę Wójta za stworzenie fantastycznego 
zespołu, który odnalazł się w tych trudnych czasach i pokonuje trudności mimo 
napotykanych przeszkód takich jak pandemia czy wojna za wschodnią granicą. 
Nie zabrakło także podziękowań za otwartość na współpracę oraz troskę 
o lokalną społeczność.

   *Dokument niniejszej Uchwały ma postać dokumentu elektronicznego podpisanego certyfikowanym podpisem 

elektronicznym  - str. 1 
 

UCHWAŁA Nr S.O.II.423.11.2022 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Krakowie 

z dnia 24 maja 2022 r. 

 
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  Jerzmanowice-

Przeginia za 2021 rok przedłożonego wraz z informacją o stanie mienia 
Gminy  Jerzmanowice-Przeginia  za rok 2021. 

  
      Działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, zm. z 2021 r.  
poz. 19) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach: 

 
Przewodniczący - Wojciech Lachiewicz 
Członkowie  -  Joanna Drzymała 

-  Marek Łopata 

- na posiedzeniu zdalnym przeprowadzonym w dniu 24 maja  2022 r. na zasadach  
z art. 15zzx i art. 15zzzi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2095, z późn. zm.); 

 
postanowił  

- zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy  Jerzmanowice-

Przeginia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  Jerzmanowice-Przeginia za 

2021 rok;  

- zaopiniować pozytywnie informację o stanie mienia Gminy  Jerzmanowice-

Przeginia  za rok 2021.  

 
UZASADNIENIE 

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena poprawności nadesłanego sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2021 oraz ocena 
legalności wynikających z niego procesów finansowych z zakresu gromadzenia 
dysponowania środkami publicznymi Gminy  Jerzmanowice-Przeginia  w roku 2021.  

 
W opinii Skład Orzekający odniósł się również do przekazanej informacji o 

stanie mienia Gminy  Jerzmanowice-Przeginia za rok 2021. 
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INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Okres zasiłkowy 2022 / 2023
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można 
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach drogą online za pośrednictwem Portalu 
Informacyjno-Usługowego Emp@tia, w  tradycyjnej formie papierowej w  urzędzie bądź za pośrednictwem 
poczty.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca drogą online, a  od 1 sierpnia także 
w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie.

Jeżeli osoba ubiegająca się o  świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących 
świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 
następnego roku.

Program Profilaktyki Zintegrowanej CUDER
W dniu 16 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół w Jerzmanowicach zrealizowany został program Profilaktyki 

Zintegrowanej CUDER.

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej, wzmocnienie czynników chroniących uczniów 
przed szeroką gamą zagrożeń. Program jest też wprowadzeniem do gry profilaktycznej CUDER, wyjaśniającej 
pojęcie sfer ciała, umysłu, ducha, emocji i  relacji, pojęcia zagrożeń (pułapek) oraz wzmocnienie chęci 
poszukiwania sensu życia.

Główne strategie profilaktyczne wykorzystane w  programie: wzmocnienie harmonijnego rozwoju 
ucznia, obniżenie poziomu napięć, wzmocnienie poczucia radości.

Podsumowaniem części teoretycznej była gra profilaktyczna, oparta na przewidywaniu i  ponoszeniu 
konsekwencji dokonywanych wyborów. Była to swego rodzaju symulacja sytuacji życiowych. Uczniowie 
podzieleni na grupy podejmowali decyzje, które w grze miały ich doprowadzić do celu. Konsekwencją podjętej 
decyzji była nagroda w formie punktów dodatnich lub kara w formie punktów ujemnych. 
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Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego
Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie 

u  bliskiej Ci osoby, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w  trudnej sytuacji życiowej 
to zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego w Jerzmanowicach, ul. Rajska 3 (I piętro w budynku remizy OSP 
w Jerzmanowicach).

Punkt konsultacyjny czynny jest w poniedziałki w godz. od 15:30 do 18:00 po wcześniejszym umówieniu 
terminu. Telefon kontaktowy 12 3895247 w. 133. 
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O kanalizacji
Minął rok od czasu gdy pierwsi mieszkańcy Jerzmanowic mogli cieszyć się z przyłączenia budynków do 

zbiorczej sieci kanalizacyjnej, włączonej do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Szklarach. Niebawem 
Gmina, po pozyskaniu z  niemałym trudem zewnętrznych środków pomocowych, rozpocznie drugi etap 
inwestycji w Jerzmanowicach i Sąspowie. Do sieci zostaną przyłączeni pozostali mieszkańcy w Jerzmanowicach 
oraz w Sąspowie przy drodze krajowej nr 94. Pozwoli to zwiększyć stopień skanalizowania Gminy do ok. 60 %. 
Będzie to już niezły wynik zważywszy na trudny topograficznie teren naszej Gminy.

Niestety do tej beczki miodu musimy dolać łyżkę dziegciu.
Szczególnie dotkliwe dla obrazu mieszkańców naszej Gminy są dwie sprawy, które urastają już do 

rangi problemu. Pierwszy to niechęć części mieszkańców do przyłączania się do kanalizacji zbiorczej, mimo 
posiadanych do tego warunków. Informowaliśmy niejednokrotnie, że istnieje spora grupa mieszkańców 
którzy, mając od kilkunastu lat możliwość podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, dotąd tego nie 
uczynili. W ubiegłym roku, po wezwaniach, do kanalizacji przyłączyło się około 40 gospodarstw domowych 
w aglomeracji oczyszczalni ścieków Żary. W dalszym ciągu istnieje jednak spora grupa mieszkańców, którzy te 
wezwania potraktowali lekceważąco, mimo wszczęcia procedury nakazowej na podstawie ustawy o utrzymaniu 
czystości i  porządku w  gminach. Urząd Gminy zapewnia, że zostaną wykorzystane wszystkie dostępne 
środki administracyjne, aby wyegzekwować przestrzeganie obowiązującego prawa. Nie pozwolimy, aby jedni 
mieszkańcy płacili za wytworzone ścieki i musieli się jeszcze dokładać do tych, którzy dokonują nielegalnych 
zrzutów. Problem z przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej występuje również w Jerzmanowicach i Sąspowie. 
Po przyłączeniu do sieci około 200 posesji, na koniec ubiegłego roku, nastąpiła stagnacja. Do przyłączenia 
pozostało ponad 100 posesji. Również w tym przypadku Urząd Gminy zapowiada działania dyscyplinujące, 
z  decyzjami administracyjnymi włącznie. Drugim problemem, z  którym nasz zakład wodociągowy boryka 
się od lat jest zrzucanie do kanalizacji dosłownie wszystkiego. Pisaliśmy już o  wrzuconym do studzienki 
kanalizacyjnej połamanym eternicie, czy wszelkiego rodzaju odpadkach stałych pochodzenia roślinnego 
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i  zwierzęcego ale też odpadów płynnych; tłuszczach, olejach itp. Niestety proceder nie ustępuje, a  wręcz 
ulega nasileniu. Kilka drastycznych przypadków przedstawiamy na załączonych zdjęciach. W  studzience 
kanalizacyjnej znaleziono kość giczy sarny zapakowaną w  worek foliowy i  wiadro kamieni. Każdorazowo 
doszło do niedrożności sieci co skutkowało przelaniem studzienek i zalaniem pobliskich budynków.

Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami, a  kanalizacja jest naszym dobrem wspólnym. My pozbywamy się 
problemu, ale stwarzamy go innym. Dwudziesty pierwszy wiek to już odpowiedni czas aby zacząć myśleć 
prospołecznie, a  nie tylko zerkać na własne podwórko. O  skali problemu niech świadczy jeszcze jeden 
przykład naszej niefrasobliwości czy wręcz głupoty. Kolektor kanalizacyjny w Czubrowicach jest w znacznej 
części prowadzony w  drodze powiatowej. To prawdopodobnie pokłosie tego, że mieszkańcy nie pozwolili 
go przeprowadzić po działkach prywatnych. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że doszło do wypadku, w  którym 
samochód wpadł do niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej. Chwalebnie doszło tylko do uszkodzenia 
samochodu. Z  zebranych informacji wynika, że uszkodzona pokrywa studzienki powodowała hałas, który 
przeszkadzał okolicznemu mieszkańcowi. Poszedł więc po „rozum do głowy”, zdjął pokrywę i  odłożył na 
chodnik i nawet wymalował znaki na jezdni. Strzeżmy się przed takim „logicznym” postępowaniem.

Jeszcze raz zachęcamy do informowania służby wodociągowo-kanalizacyjnej ZWG Jerzmanowice (tel.: 
biuro 12 389-50-23, alarmowy 735-964-626) nie tylko o zauważonych stanach awaryjnych ale także o wszelkich 
próbach nieuprawnionej ingerencji osób postronnych w zewnętrzną sieć kanalizacyjną. Przestrzegajmy zasady, 
że kanalizacja służy do odbioru ścieków bytowych i nie jest wysypiskiem śmieci. Dzięki takim zachowaniom 
będzie nam wszystkim żyło się łatwiej.

Janusz Jędrusiak
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INWESTYCJE I EDUKACJA

Zakończone remonty dróg gminnych w Łazach 
i Czubrowicach

Zakończono prace remontowe na drogach gminnych w miejscowościach Łazy i Czubrowice.
Łączna wartość inwestycji wyniosła 518 521,16 zł, w  tym otrzymane dofinansowanie z  Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg 362 963,00 zł.
Zakres prac obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie obustronnego pobocza.

Umowa na remont dróg w Sąspowie i w Gotkowicach 
podpisana! 

W  dniu 09.06.2022 r. Wójt Gminy Tomasz Gwizdała podpisał umowę na remont dróg gminnych 
w miejscowościach Sąspów i Gotkowice, w ramach którego zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa 
oraz obustronne pobocza. Zadanie będzie realizowane z  dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg.

1. Remont drogi gminnej w Sąspowie (droga 
na Wymysłowie).

•	 Całkowita wartość zadania: 654 834,56 zł

•	 Dofinansowanie: 458 384,00 zł

•	 Wkład własny: 196 450,56 zł

2. Remont drogi gminnej w  Gotkowicach 
(droga od skrzyżowania z  drogą na 
Sułoszowę).

•	 Całkowita wartość zadania: 238 613,85 zł

•	 Dofinansowanie: 167 029,00 zł

•	 Wkład własny: 71 584,85 zł

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w  postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego została 
firma PRODIM sp. z o.o. Roboty drogowe powinny zostać zakończone w maju 2023 roku.
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Remont pomieszczeń dla GOPS Jerzmanowice
Obecnie trwają prace remontowo-modernizacyjne pomieszczeń w  części budynku Urzędu Gminy, 

z przeznaczeniem dla pracowników GOPS w Jerzmanowicach.
Prowadzone prace wynikają z  konieczności poprawy warunków, które wielokrotnie kwestionowały 

instytucje kontrolujące i  nałożyły na Gminę konieczność podjęcia działań, zmierzających do poprawy 
warunków lokalowych dla GOPS-u  w  Jerzmanowicach. Kierując się dobrem i  potrzebami mieszkańców, 
Wójt Gminy podjął czynności, które doprowadzą zarówno do podniesienia standardów pracy personelu jak 
i warunków obsługi mieszkańców.

Niezwłocznie po zwróceniu lokalu przez Najemców, gdzie znajdowała się Apteka, przystąpiono do 
ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i  modernizacja 
pomieszczeń w części budynku wraz z remontem pochylni dla osób z niepełnosprawnością ruchową i schodów 
zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice, zlokalizowanego w  miejscowości Jerzmanowice,  
32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22”. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, w  kwietniu bieżącego 
roku podpisano umowę z  Panem Piotrem Buras prowadzącym Zakład Usług Remontowych Piotr Buras,  
os. Przy Arce 16/46, 31-945 Kraków. 

Prowadzone prace wewnątrz lokalu, przebiegają bez opóźnień. W związku z  czym przewiduje się, że 
termin ich zakończenia będzie zachowany i  już jesienią (październik) GOPS będzie funkcjonował w nowej 
lokalizacji, gdzie w godnych warunkach pracownicy będą mogli służyć pomocą mieszkańcom gminy.

Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach

DEUTSCH PLUS w SP Jerzmanowice
W ostatnich kilku miesiącach uczniowie Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach 

realizowali kolejne zadania z  języka niemieckiego w ramach projektu Deutsch plus. 
Aktywności, które podejmują możliwe są dzięki współpracy z  Instytutem Goethego 
w Warszawie.

Uczniowie klasy 5b uczestniczyli w  spotkaniu 
online z  niemiecką aktywistką z  Monachium, na 
którym dowiedzieli się m.in. czym się zajmuje, jakie 
ma zainteresowania oraz jak i gdzie spędza czas wolny. 
Natomiast Janina poznała zainteresowania polskich 
uczniów i odpowiadała na pytania.

Uczniowie z  Jerzmanowic nawiązali współpracę 
ze szkołą partnerską nr 73 z  Warszawy, z  którą 
realizują projekt „Połączeni regionalnie - Regional 
vernetzt”. Tym razem uczestnicy projektu wymienili 
korespondencję wielkanocną. 

Obecnie klasa 6 opracowuje projekt „Mein 
Alltag” w  ramach współpracy z  Piątkowską Szkołą 
Społeczną z  Poznania. Przedstawiciele klas 4-8 

przystąpili do ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej 
DACHL – Lieder –Wettbewerb. Uczniowie samodzielnie wybrali 
i  opracowali utwory muzyczne, a  następnie nagrali swoje wykonanie. 
Dominowały piosenki o tematyce szkolnej i dziecięcej, ale nie zabrakło też 
światowych hitów. Wykonawcy pokazali niezwykłe umiejętności wokalne 
i  sceniczne. Mieli też szansę na podszlifowanie wymowy i akcentu oraz 
poznanie nowych zwrotów. 
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Gratulacje należą się:
Rozalii Serafin – kl.4a, Franciszkowi Wiatr – kl. 4a, Lenie 

Bienias, Zuzannie Chochół, Amelii Rogóż, Rozalii Komborskiej 
– kl. 4b, Mai Śladowskiej – kl. 5a, Julii Chochół – kl. 5b, Jankowi 
Gwizdała – kl. 5b, Alicji Sarota – kl. 8b. Radość jest tym większa, 
iż laureatką tegoż konkursu została Rozalia Serafin. 

Rozalka zaśpiewała piosenkę „Alle Kinder haben Träume”. 
Nagrodę odebrała osobiście podczas uroczystej gali w  Polsko-
Niemieckiej Szkole Spotkań i  Dialogu im. Willy’ego Brandta 
w Warszawie.

Koordynator projektu: Anna Piechota

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja
W roku szkolnym 2021/2022 klasa IVc ze Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach realizowała projekt 

edukacyjny pt. ,,Emocja”. Inicjatywa ta skierowana była do chętnych uczniów z  terenu całego kraju oraz 
zagranicznych szkół polonijnych. Zgodnie z  założeniem projektu uczniowie wraz z  wychowawcą pięć razy 
do roku skupiali się na nauczaniu jednej wartości. Były to ciekawe podróże do pięciu krain: Kreatywności, 
Wyobraźni, Mocy Słów, Empatii, Odwagi. 

Dzieci dzięki udziałowi w projekcie rozwijały swoje kompetencje społeczno-emocjonalne. W każdym 
module uczniowie mieli inne zadania integrujące klasę. Dzięki zadaniom w  Krainie Kreatywności dzieci 
rozbudowywały wiarę we własne możliwości oraz kreatywność. Moduł Kraina Wyobraźni ukazał uczniom, że 
własna wyobraźnia czyni nas wielkimi i warto ją rozwijać. Kraina Mocy Słów uświadomiła wszystkim, że słowa 
mają moc zarówno tę pozytywną jak i  negatywną. Dzięki Krainie Empatii czwartoklasiści mieli możliwość 
odegrać scenki sytuacyjne. To uwrażliwiło ich na potrzeby innych, ukazało właściwe zasady zachowania. 
Moduł Kraina Odwagi ma na celu zachęcić do pokonywania w przyszłości napotkanych trudności.
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Biblioteka Zespołu Szkół w Jerzmanowicach  
– świat w jednym miejscu 

Biblioteka szkolna jest wyjątkowym miejscem, a jej główną rolą jest inspirowanie do czytania. W tym 
roku Ogólnopolski Tydzień Bibliotek został spędzony aktywnie i twórczo. 

Uczniowie rozpoczęli od konkursu fotograficznego sleeveface „Dziś ubieram się w książkę”, a następnie 
uczestniczyli w konkursie „Ile książek jest w bibliotece?”. Oba konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
jednak liczenie książek sprawiło uczniom najwięcej radości. Z kolei nasi najmłodsi uczniowie zostali zaproszeni 
do biblioteki na zajęcia czytelnicze, gdzie otrzymali „Receptę na książki”.

Dzieci lubią być zaskakiwane. Ciekawą atrakcją dla uczniów były przygotowywane tematyczne wystawy 
książek - „Wypożycz z wystawy”, które pojawiały się w bibliotece. Najwięcej czytelników przyciągnęła wystawa 
niewidzialnych książek i akcja czytelnicza „Wylosuj sobie książkę”.

Bardzo cieszy nas inicjatywa wychodząca od samych uczniów. Jedną z  takich form był spektakl 
teatralny dla dzieci z przedszkola pt. „W książkowej krainie”, który przygotowały uczennice należące do koła 
czytelniczego. W zarażaniu pasją do czytania wszystkie chwyty dozwolone!

Tak szybko płynie czas…
Nadszedł czas podsumowań i  wspomnień najważniejszych wydarzeń w  Przedszkolu Samorządowym 

w  Jerzmanowicach wraz z  oddziałami w  Łazach i  Gotkowicach. Zapewne każdy przedszkolak doskonale 
pamięta pierwszą wspólną wycieczkę do teatru na spektakl pt.: „Jaś i Małgosia”. Radość z wyjazdu udzielała się 
wszystkim w koło, a emocji jakie towarzyszyły dzieciom po powrocie nie było końca. 

Warto również wspomnieć o jakże ważnym wydarzeniu dla naszych małych Polaków – Pokazie Mody 
Patriotycznej. W tym dniu wszystkie dzieci ubrane były w stroje patriotyczne, które miały okazję zaprezentować 
na przedszkolnym wybiegu. 

Nie sposób jest również nie wspomnieć o  Pokazie Mody Ekologicznej jaki odbył się w  naszym 
przedszkolu. Dzięki tej inicjatywie kształtowana była w dzieciach postawa proekologiczna mająca pozytywny 
wpływ na środowisko. Podążając przyrodniczą ścieżką nasi wychowankowie mieli okazję uczestniczyć w „żywej 
lekcji przyrody” prowadzonej przez wykwalifikowanego zoologa. Przedszkolaki podczas lekcji poznały między 
innymi wygląd: gekona, jaszczurki beznogiej, węża zbożowego, nerodi florydyjskiej i pytona. 

W  ramach rozwoju czytelnictwa wśród dzieci, nasze przedszkole brało udział w  „Narodowym 
Programie Rozwoju Czytelnictwa”, dzięki czemu na przedszkolne półki trafiły nowe egzemplarze książek oraz 
audiobooków. Dzieci uczestniczyły w  cyklicznych spotkaniach z  uczniami klas 4-8, którzy bardzo chętnie 
przychodzili poczytać przedszkolakom. 

Poszerzając wiedzę historyczną przedszkolaki brały udział w pokazie rycerskim, na którym dowiedziały 
się jak wyglądało życie średniowiecznych rycerzy: jak ubierano się na co dzień, jak do walki, a jak odświętnie, 
jakie cechy charakteru powinny wyróżniać rycerza. 

Jednym z ostatnich z wielu wspaniałych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym roku był - Integracyjny 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sąspowie

Piknik w oddziale w Łazach. Dzieci uczestniczyły m.in. w warsztatach kultury indiańskiej oraz w zawodach 
sportowych przygotowanych przez nauczycielki. Na zakończenie pikniku na każdego przedszkolaka czekała 
pyszna kiełbaska z grilla.

Choć nie jesteśmy w stanie opisać wszystkiego co wydarzyło się przedszkolu w Jerzmanowicach wiemy 
jednak, że wychowankowie kończą przedszkole z ogromnym bagażem wiedzy, doświadczeń i wspomnień.

Mały gest, wielki cel 
W dniu 20.04.2022 r. przedszkolaki z Sąspowa przystąpiły do udziału w akcji charytatywnej „Mały gest, 

wielki cel”. Wydarzenie zostało zorganizowane z myślą o dzieciach cierpiących na różnego rodzaju schorzenia, 
a jego celem było okazanie im solidarności w tak trudnym czasie. Dzieci przygotowały kartki okolicznościowe, 
aby w ten sposób sprawić radość i wywołać uśmiech u kolegów i koleżanek mierzących się z chorobą. Inspiracją 
do udziału w  niecodziennym, ale szlachetnym przedsięwzięciu był udział w  Ogólnopolskim projekcie 
edukacyjnym “Covidowe zdrowe love”. Przedszkole objęło wsparciem 6 letniego Maćka, który choruje na 
rdzeniowy zanik mięśni. 

Poranki czytelnicze  
z baśniami Hansa Christiana Andersena

W  bibliotece szkolnej w  Sąspowie organizowane były poranki czytelnicze, w  których udział brali 
uczniowie klasy II. Podczas zajęć dzieci miały możliwość zapoznania się z  baśniami Hansa Christiana 
Andersena. Dodatkowo spotkania urozmaicone były poprzez testy wiedzy na temat najpopularniejszych baśni 
Andersena, a także przygotowywanie prac plastycznych. 
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Światowy Dzień Zdrowia 2022 
W  2022 roku hasło przewodnie brzmi „Nasza planeta, 

nasze zdrowie”.
W  tym dniu uczniowie ZSP w  Sąspowie wzięli udział 

w  specjalnie przygotowanych zajęciach. To wydarzenie zostało 
połączone z  obchodami Światowego Dnia Wiedzy na temat 
Autyzmu, którego celem jest podnoszenie świadomości 
społeczeństwa na temat tego zaburzenia. 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym

Wywalczone II miejsce w  Ogólnopolskim Turnieju 
„Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.

Uczniowie klasy 8 z  Szkoły Podstawowej w  Sąspowie – 
Julia Sowula, Oliwier Pęgiel oraz Filip Kocjan reprezentowali 
naszą szkołę podczas Ogólnopolskiego Turnieju BRD na 
szczeblu powiatowym. Drużyna wywalczyła II miejsce. Młodzież 
wykazała się znajomością przepisów ruchu drogowego, 
znajomością udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętnościami 
praktycznymi. Oprócz pucharu, dyplomu dla szkoły uczniowie 
otrzymali karty podarunkowe do Decathlonu.

Gratulacje dla Was
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Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sąspowie oraz Festyn Rodzinny

W  dniu 29 maja 2022 r. obchodzono jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w  Sąspowie 
połączony z Festynem Rodzinnym. Były życzenia dla strażaków, przybliżona historia OSP, a w dalszej części 
uczniowie w  pomysłowy sposób przedstawili działania strażaków. Użyto strojów oraz wielu rekwizytów, co 
dodatkowo ubogaciło ogólny wyraz artystyczny. Dzieci wykonały piosenkę dedykowaną strażakom, która 
stanowiła podziękowanie za ich trud. Uczniowie oraz przedszkolaki uświetnili Festyn Rodzinny licznymi 
występami, które spotkały się z ogromnym uznaniem widzów. Po zakończeniu przedstawienia na najmłodszych 
czekały liczne atrakcje: gry, zjeżdżalnie, dmuchańce.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Uczniom, Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły 
w Sąspowie oraz Rodzicom uczniów za trud włożony w przygotowanie tego szczególnego wydarzenia, a także 
zaproszonym Gościom za przybycie na Festyn i wsparcie ZSP w Sąspowie – Małgorzata Bigaj, dyrektor ZSP 
w Sąspowie.
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Podziękowania dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Sąspowie 

Podczas Festynu Rodzinnego na ręce Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Małgorzaty Bigaj, 
podziękowania złożyła Pani dr n. med. Ewa Wiercińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
Krakowie. Pani Inspektor dziękowała za zorganizowanie przez naszą Szkołę Festynu Rodzinnego, za wzajemną 
współpracę oraz ogromny wkład w realizację programów edukacyjnych, w promowanie aktywności fizycznej, 
popularyzację zasad higieny oraz racjonalnego odżywiania wśród uczniów. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne są 
wdzięczni za docenienie pracy.

Dzień Mamy 
- udział w konkursie świetlicowym pt. 
„LAURKA NA DZIEŃ MAMY” 

Opiekunowie świetlicy szkolnej: Marzena Ćwik, Renata 
Krzan, Elżbieta Gach zorganizowali konkurs z  okazji Dnia 
Mamy. Komisja konkursowa wybrała I, II, III miejsce, pozostali 
uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. Dzięki ofiarności 
Rady Rodziców, wszyscy zostali nagrodzeni pamiątkowymi 
upominkami.

Nie samą szkołą  
człowiek żyje

W  dniach 1-3 czerwca 2022 r. uczniowie 
klas: 4-8 ze Szkoły Podstawowej w  Sąspowie wraz 
z opiekunami wzięli udział w wycieczce na południe 
Polski. W  programie wycieczki m.in. znalazły się 

termy w Białce Tatrzańskiej, zwiedzanie Zakopanego z Krupówkami, podziwianie wspaniałych widoków ze 
szczytu Gubałówki oraz spacer Doliną Kościeliską.
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Szkoła Podstawowa w Przegini

Ogólnopolski Konkurs  
Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Przegini odbyły się warsztaty dotyczące hodowli kryształów. 
Z ogromnym zaangażowaniem uczniowie klas siódmych oraz ósmych przystąpili do IX edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej.

Polska posiada tradycje dotyczące otrzymywania monokryształów i  celem tego konkursu było 
zaszczepienie zainteresowania niezwykłym pięknem świata kryształów wśród młodego pokolenia oraz 
popularyzacja w  środowiskach szkolnych wiedzy na temat wzrostu kryształów, krystalografii i  pokazanie 
wkładu tych dziedzin w  rozwój nauki i  techniki. W  1916 roku Profesor Czochralski odkrył metodę 
otrzymywania monokryształów, znaną dzisiaj jako metoda Czochralskiego, która umożliwia nie tylko masową 
produkcję monokryształów krzemu i innych półprzewodników, ale również materiałów tlenkowych i fluorków 
szeroko stosowanych w elektronice użytkowej.

Praca konkursowa polegała na 
wyhodowaniu dowolną metodą, jak 
najlepszej jakości kryształów (idealną 
postacią był monokryształ) dowolnie 
wybranych pierwiastków lub związków 
chemicznych, które nie figurują 
w  wykazach substancji niebezpiecznych 
dla zdrowia.

W  tym roku za cel obraliśmy wyhodowanie kryształów 
przezroczystych, niebieskich oraz zielonych. Gdy tylko pojawiły się 
zarodki, to od razu dokonaliśmy wstępnej selekcji za pomocą mikroskopu 
i  wybraliśmy najlepsze do dalszego wzrostu. Zostały one umieszczone 
w roztworach nasyconych. Hodowanie polegało na „dokarmianiu” naszych 
kryształów. Był to szereg bardzo ważnych i precyzyjnych działań. Wymagało 
to uwagi, skupienia, cierpliwości i  nade wszystko skrupulatności. I  tym 
razem udało się wyhodować piękne okazy, które zostały dostarczone do 
Instytutu Fizyki w Chorzowie, a my czekamy na wyniki !!!

Trzymajcie za nas kciuki:) 

Jestem ECO – wiem, rozumiem, działam
Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini uzyskała dofinansowanie do projektu pt. „Jestem 
ECO – wiem, rozumiem, działam” na kwotę 15 650,00 zł.

 Zadania projektowe będą polegały na poznawaniu naturalnych ekosystemów najbliższej okolicy. 
Uczniowie będą obserwowali wpływ czynników antropogenicznych na florę i  faunę w  naszym sąsiedztwie. 
Obcowanie z  przyrodą umożliwi poznanie ptaków zamieszkujących przestrzeń wokół nas. Dzięki tym 
działaniom rozbudzamy zainteresowania ornitologiczne. Uczniowie poznają łańcuch pokarmowy, który tworzy 
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Arcydzieła malarstwa okiem 
współczesnej młodzieży

Chcąc zainteresować współczesną młodzież malarstwem 
należy się nieco wysilić. To, co dorośli znawcy sztuki uznają 
za arcydzieła, niekoniecznie może przemawiać do młodych 
odbiorców. Właśnie z myślą o nich nauczyciel plastyki w Szkole 
Podstawowej w Przegini Pani Mariola Zając stworzyła projekt 
interpretacji dzieł sztuki według pomysłów uczniów naszej 
szkoły. Zadanie polegało na wykonaniu współczesnego zdjęcia 
wzorując się na znanych dziełach malarstwa. Wyobraźnia 
młodych adeptów sztuki przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Wśród najlepszych interpretacji nie brakowało 
takich dzieł jak „Dama z  gronostajem” Leonardo da Vinci, 
„Dziewczyna z perłą” Johannesa Vermeera czy portret Jana van 
Eycka. Efekty pracy można podziwiać na zdjęciach. 

Małgorzata Blecharczyk

sieci troficzne. Prezentacja i  debata dotycząca 
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) pozwoli 
zapoznać uczniów z  korzyściami płynącymi 
z OZE.

Fundusze z  projektu przeznaczone 
zostaną na warsztaty ekologiczne, prelekcje, 
spotkania i  wycieczki oraz na realizację 
konkursów ekologicznych, a  także na zakup 
pomocy dydaktycznych.
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Przedszkole Samorządowe w Przegini

Z wizytą u strażaków
Dzieci z  grupy Jagódki, Żabki, Pszczółki, Biedronki oraz 

Motylki pomimo pogody, która troszkę pokrzyżowała plany, 
wybrały się na wycieczkę do OSP w Przegini. Dzięki życzliwości 
Strażaków mogły z  bliska obejrzeć samochody oraz sprzęt 
pożarniczy. W  trakcie rozmowy dowiedziały się jaki jest numer 
alarmowy 998 oraz jak trudna, niebezpieczna i  odpowiedzialna 
jest praca Strażaków. Wielką atrakcją dla nich było wejście do 
wozu strażackiego oraz udział w turniejach. Na koniec spotkania 
przedszkolaki podarowały Strażakom rysunki, a  w  zamian 
otrzymały odblaski i słodkie upominki.

Wycieczka do ZOO w Chorzowie
Dnia 20 maja 2022 r. wychowankowie PS w Przegini z grupy 

Biedronki i Motylki odwiedziły ZOO w Chorzowie. Dzieci przed 
wyjazdem przypomniały sobie zasady bezpiecznego podróżowania 
i zachowania w świecie zwierząt. Maluchy miały okazję zobaczyć 
niespotykane na co dzień zwierzęta. Pobyt w ZOO dostarczył im 
wiele radości i ciekawych wrażeń. Zmęczone, ale bardzo szczęśliwe 
przedszkolaki wróciły bezpiecznie autokarem do domu.

W naszym ogródeczku 
zrobimy porządki

W  przedszkolu w  Przegini wspólnie 
z  dziećmi stworzyliśmy własny ogródek. Na 
rabatkach przedszkolaki posadziły kwiaty, warzywa 
i  zioła. Teraz będą je systematycznie pielęgnować 
i kosztować ze smakiem plonów wytężonej pracy.
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Święta Majowe w Przedszkolu Samorządowym w Przegini
Dzieci z  Przedszkola Samorządowego 

w  Przegini uczciły Święta Majowe: 1 
maja - Święto Pracy, 2 maja - Dzień Flagi 
Narodowej, 3 maja - Uchwalenie Konstytucji 
3 Maja. To wspaniały czas na przybliżenie 
dzieciom treści patriotycznych. Maluchy 
poznawały symbole narodowe, flagę i  godło, 
odśpiewały z  odpowiednią powagą hymn 
narodowy - Mazurek Dąbrowskiego. Dzieci 
poznawały najważniejsze miasta Polski - 
Warszawę, Kraków oraz Poznań i  legendy 
związane z  tymi miastami. Przedszkolaki 
z wielkim zaangażowaniem śpiewały piosenki, 
deklamowały wiersze o treści patriotycznej, a także prezentowały tańce ludowe.

Zespół Szkół w Czubrowicach

Niezwykli goście w Zespole Szkół w Czubrowicach
W dniu 10 maja 2022 r. Szkołę w Czubrowicach odwiedzili nietuzinkowi goście. Uczniowie na własne 

oczy mogli obejrzeć: małe węże, skorpiona, pająki, gekona, aksolotle, jaszczurki oraz wiele innych gadów, 
płazów i owadów. Pomimo odrażającego wyglądu niektórych żyjątek uczniowie byli nimi zachwyceni.

Konkurs Pho3nix Kids 
W  Szkole Podstawowej w  Czubrowicach miały miejsce liczne 

wydarzenia sportowe, które są związane z  udziałem w  konkursie 
Pho3nix Kids.

Czekamy na wyniki, bo filmik zrobiony z udziałem wychowanków 
ZSP w  Czubrowicach zrobiony przez Tomasza Kozuba jest wart 
najwyższej nagrody. Konkurs polegał na zorganizowaniu w  szkole 
inicjatyw sportowych w okresie od 30 kwietnia do 15 maja 2022 r., które 
zaangażowały szkolną społeczność w świętowanie aktywności fizycznej 
i aktywizację sportową wśród uczniów. Im więcej uczniów, tym weselej. 
Im bardziej różnorodna aktywność, tym atrakcyjniej. Im większe 
zaangażowanie lokalnej społeczności, tym lepiej! W  naszej szkole 
odbyły się warsztaty taneczne, turnieje speedballa, tenisa stołowego 
oraz gra w boule i nauka chodzenia po slacklinie.



20

2/2022

Podziękowania dla firmy CANPAK
Dzięki wsparciu krakowskiej korporacji na początku 

marca udało nam się doposażyć Szkołę Podstawową 
w Czubrowicach w biurka, szafy, fotele i krzesła konferencyjno-
biurowe. Firma CANPACK z  Krakowa przekazała nam to 
wyposażanie za darmo. Bardzo dziękujemy Pani Joannie 
Czekańskiej, która będąc pracownikiem tej firmy pośredniczyła 
w  przekazaniu wymienionych przedmiotów i  zadbała o  ich 
odpowiednią jakość. Kolejny raz dziękujemy Państwu Joannie 
i  Władysławowi Sularz, których firma użyczyła swojego 
samochodu i przewiozła te produkty z Krakowa do Czubrowic. 
Dziękujemy Panu Grzegorzowi Wronie, który pomagał 
w transporcie i załadunku mebli w Krakowie. 

Warsztaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Czubrowicach 

W  dniu 01 kwietnia 2022 r. 
odbyły się warsztaty dla klas IV-VIII 
zorganizowane przez Pedagoga Szkolnego 
Danutę Sioła z  dofinansowaniem z  Rady 
Rodziców.

Warsztaty poprowadził pan Marcin 
Tyburczy z  Fundacji Latarnia. Młodzież 
wykazywała szczególne zainteresowanie 
formą prowadzenia warsztatów 
(rap, filmiki, rozmowa) i  aktywnie 
uczestniczyła w zajęciach.

I Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar 
Starosty Krakowskiego 

Uczniowie klasy VIII ZSP w  Czubrowicach gościli w  ZS w  Giebułtowie. W  ramach dnia otwartego 
uczniowie mogli zapoznać się z wieloma ciekawymi kierunkami, które oferuje wspomniana szkoła. Ponadto 
nasze wspaniałe dziewczyny reprezentowały szkołę w  I  Wiosennym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt 
o  Puchar Starosty Krakowskiego. Nasze orlice w  każdym meczu walczyły do samego końca o  każdą piłkę. 
Waleczne serca!
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Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego 

W dniu 21 lutego 2022 roku w szkole w Czubrowicach odbył się apel 
związany z obchodami 23. Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 
Uczniowie dowiedzieli się wówczas o  idei tego ważnego święta, opartej 
przede wszystkim na szacunku do własnej tożsamości narodowej i języka 
ojczystego, którym codziennie się posługujemy.

Czubrowice pomagają Ukrainie 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czubrowicach oraz mieszkańcy 

bardzo poważnie zaangażowali się w pomoc Ukrainie.
Dzięki szybkiej mobilizacji Samorządu Uczniowskiego, 

jego Opiekunów i  Nauczycieli, Radzie Rodziców, a  także Radnym, 
Sołtysowi, Rodzicom Uczniów oraz wszystkim Mieszkańcom 
Czubrowic udało się zorganizować zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy 
dla Lwowa. Wszystkie rzeczy zostały dostarczone pod stadion im. 
Henryka Reymana w  Krakowie na ul. Reymonta 22, gdzie strażacy 
i wolontariusze byli zaskoczeni tak dużą pomocą z tak małej szkoły.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do sukcesu niosąc dobro potrzebującym.

Szkoła Podstawowa w Racławicach

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat

1 czerwca to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci, zarówno 
tych małych, jak i  dużych. Dzień wypełniony radością i  głośnym 
śmiechem. Właśnie taki był w  szkole w  Racławicach, gdzie 
Przedszkolaków i  uczniów czekało wiele atrakcji. Od samego rana 
mogli brać udział w konkursach i zawodach sportowych odbywających 
się na świeżym powietrzu. Mieli również do dyspozycji olbrzymi, 
dmuchany zamek, z którego korzystali do woli. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich po raz kolejny obdarowywały dzieci watą cukrową 
w różnych smakach i kolorach. Ze smakołykami dotarli do nas również 
właściciele i  pracownicy Delikatesów Centrum oraz Rada Rodziców. 
Upalny dzień został nieco schłodzony lodami od pana Krzysztofa 
Polaka. Jednak największa atrakcja była pozostawiona na koniec. 
Przy dźwiękach muzyki rozpoczął się na boisku szkolnym „Festiwal 
Kolorów”! Uczniowie tańcząc przy dźwiękach najpopularniejszych 
przebojów rozsypywali nad głowami kolorowy proszek holi, tworząc 
tęczowe szaleństwo! I  już pojawiają się pytania, czy za rok będzie tak 
samo? Jedno jest pewne! Tak kolorowych uczniów w naszej szkole nie 
było nigdy dotąd.
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Światowy Dzień Pszczoły w Szkole Podstawowej 
w Racławicach

„Kiedy pszczoła zniknie z  powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro 
nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na 
człowieka…” 

W  taki sposób, o  tych niezwykle pożytecznych i  pracowitych owadach, wypowiedział się brytyjski 
przyrodnik Charles Darwin. I właśnie te słowa nauczyciele starają się co roku przypominać uczniom w szkole 
w Racławicach, podkreślając znaczenie pszczół w życiu każdego z nas.

Szczególną okazją do tego jest obchodzony w szkole Światowy Dzień Pszczoły. W tym roku odbyły się 
dla przedszkolaków i uczniów kl. I-III warsztaty pszczelarskie, które przybliżyły im życie mieszkańców ula. 
Każdy uczestnik zobaczył jego wnętrze i dowiedział się, że pszczoły produkują nie tylko miód, ale również 
zapylają blisko 80% roślin. Bez tego rozwój i wzrost warzyw, a  także owoców, byłby niemożliwy. Uczniowie 
podczas warsztatów degustowali różne rodzaje miodu oraz samodzielnie wykonali z  wosku pszczelego 
świeczkę. Wspólnie wymyślali sposoby na to, jak mogą pomóc tym ważnym owadom. Między innymi mówili 
o  łąkach kwietnych, sadzeniu w doniczkach nektarodajnych kwiatów takich jak: maciejka, macierzanka lub 
nagietek, a także o pojemnikach wypełnionych kamykami i wodą, które mogą stanowić dla pszczół wodopój. 
Przestrzegali również jedni drugich przed wypalaniem traw oraz stosowaniem sztucznych środków ochrony 
roślin, które są trucizną dla owadów. Po takiej porcji wiedzy czas na działanie! Zrobimy wszystko, aby pomóc 
przetrwać owadom, dzięki którym trwa życie na naszej planecie. Wszystko w naszych rękach!
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Zróbmy coś dobrego
Tegoroczna praca naszego wolontariatu działającego w  szkole w  Racławicach zasługuje na wielkie 

uznanie. Dzięki niemu dostaliśmy się do II etapu konkursu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, w  którym 
uzyskaliśmy maksymalną liczbę punktów. Swoim występem na żywo podsumowaliśmy całoroczne działania 
w  ramach projektu „Zróbmy coś dobrego”. Dokładnie taki napis gościł również na koszulkach uczniów 
czyniących dobro. Część uczestników wystąpiła przed krakowską publicznością w  przebraniach różnych 
narodowości, aby reprezentować mieszkańców tych kontynentów, do których dotarła nasza pomoc. Piękne 
kostiumy zachwyciły nie tylko uczestników konkursu, ale także mieszkańców Krakowa, którzy zatrzymywali 
się i chętnie robili zdjęcia przed Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach. Anioł rozsyłający ludzi na świat, 
aby czynili dobro, pokazanie trudnych sytuacji życiowych mieszkańców najbiedniejszych zakątków naszej 
planety oraz wzruszający śpiew Zosi Podbiegłej, ubranej w  kolorach Ukrainy, wywołały u  wszystkich wiele 
emocji.

Należy podkreślić fakt, że w  czasie realizowanego projektu udało nam się zebrać niebagatelną kwotę 
17 550 zł, dzięki której wsparliśmy dzieci z różnych zakątków Ziemi. 

Wspólnie podejmowane działania i nasza aktywność w środowisku, zintegrowały jeszcze bardziej naszą 
szkolną wspólnotę oraz pokazały piękno czynienia dobra i siłę wolontariatu. 

Spotykamy się z życzliwością środowiska, w którym żyjemy na co dzień i cieszymy się, że w podejmowane 
działania angażowali się mieszkańcy nie tylko naszej miejscowości.

Dzięki udziałowi w  konkursie staliśmy się apostołami niosącymi światu praktyczną naukę naszego 
Wielkiego Rodaka - Świętego Jana Pawła II.

Żeby brać, trzeba najpierw dać
To nie pierwszy raz, kiedy uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w  Racławicach zorganizowali zbiórkę dla 
chorych i  cierpiących. Tym razem adresatami pomocy 
stali się najmłodsi pacjenci Dziecięcego Szpitala 
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Uniwersyteckiego w  Krakowie. Dzięki zaangażowaniu 
uczniów i  rodziców udało nam się zebrać olbrzymią ilość 
materiałów plastycznych, książek, gier edukacyjnych, piłek, 
puzzli oraz innych rzeczy, które uprzyjemnią dzieciom 
ten trudny, nie należący do najprzyjemniejszych pobyt 
w  szpitalu. Wszystkie zebrane rzeczy zostały przekazane 
bezpośrednio do szpitala, a w ręce małych pacjentów trafiły 
w  dniu ich święta, czyli dokładnie w  Dzień Dziecka. Być 
może stało się tak, że nasza pomoc wywołała na twarzy 
dziecka uśmiech, jego oczy stały się radosne i przynajmniej 
na chwilę zapomniało o  swoim cierpieniu, chorobie… 
Pamiętajcie: „żeby brać, trzeba najpierw dać”. Nawet jeśli 
nie należycie do najszczęśliwszych ludzi na świecie, to 
pomoc innym ludziom może sprawić, że poczujecie się 
potrzebni. 

Konkurs ekologiczny
W dniu 3 czerwca 2022 r. został rozstrzygnięty konkurs ekologiczny przeprowadzony w ramach II EKO 

Biegu z Gwizdkiem po Zdrowie, organizowany przez Krakowski Klub Sportowy „JURA MOTO SPORT”. Na 
konkurs wpłynęło aż 231 prac.

Puchar i Tytuł „Eko Szkoła” otrzymał Zespół Szkół w Jerzmanowicach. 
Kategoria: I (Przedszkolaki): przyznano 2 nagrody, II (klasy I-III): przyznano 5 nagród, III (klasy IV-VI): 

przyznano 3 nagrody, IV: (klasy VII-VIII): przyznano 2 nagrody. Ponieważ ilość prac przerosła oczekiwania 
organizatorów dodatkowe Puchary ufundowało Centrum Usług Wspólnych Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
które otrzymało 10 uczestników. Wyróżnienia trafiły do wszystkich przedszkolaków oraz 33 uczniów szkół 
podstawowych.

LIST DO ZIEMI

Racławice, 27.05.2022
Droga Ziemio!
Zwracam się do Ciebie z  ogromnym żalem oraz zaniepokojeniem, który we mnie narasta. Moje uczucia zostały 

spowodowane przez ludzi, którzy w brutalny sposób niszczą twoje piękno.
Coraz częściej spacerując, możemy natknąć się lub usłyszeć o zaśmiecaniu, zanieczyszczaniu zbiorników wodnych 

czy też powietrza, a  także masowym karczowaniu lasów. Odnoszę wrażenie, że społeczeństwo w  XXI wieku, stało się 
ogromnie samolubne i  egoistyczne. Nie bierze pod uwagę, że za kilkadziesiąt lat umrze, a  skutki ich działalności będą 
widoczne przez następne pokolenia. Ludzie przestali myśleć o szczęściu swoich dzieci, wnuków i ich życiu na naszej pięknej 
planecie. Liczą się tylko zyski jakie może im dać wycięcie lasu, czy też „zutylizowanie” toksycznych odpadów wlewając je 
do zbiornika wodnego tańszym kosztem. Jeśli nie zaczniemy myśleć o Tobie i Twoim zdrowiu, życie nas obojga zostanie 
zagrożone. Powinniśmy nagłośnić temat jakim jest ekologia, przecież nie jest to takie trudne. Możemy Ci pomóc poprzez 
drobne czynności, dzięki którym moglibyśmy Cię ocalić! 

Oszczędzanie wody i  energii, segregacja odpadów czy chociażby przemieszczanie się ekologicznymi środkami 
transportu mogłyby zdziałać bardzo wiele! Zajęcia, które pomagałyby nam wypracować swoją świadomość na temat 
ekologii, powinny zostać wprowadzone od najmłodszych lat, aby edukować nowe pokolenie, że bez zmiany swoich nawyków 
nie przetrwamy. 

W mojej Gminie co roku organizowane jest wielkie sprzątanie, które ma na celu usunięcie śmieci z naszej okolicy, 
a także zintegrowanie mieszkańców w słusznej sprawie. W akcji w każdym roku udział bierze ogrom osób, uczniowie wraz 
z rodzicami, nauczyciele, a także mieszkańcy.

Pokładam wielkie nadzieje w  tym, że przekaz ten trafi do wielu ludzi i  wspólnie będziemy dążyć do tego, by 
w  niewielkich zmianach nawyków, na przykład dzięki utylizacji odpadów czy segregacji śmieci, dbać o  dobro planety. 
Okolicznościowe akcje, w których sprzątane są lasy, miasta, rzeki zasługują na rozgłos, a zwłaszcza w tak dobrym celu.

Wspólnie dbajmy o naszą planetę, Ziemię!

 Julia Piątek



25

2/2022

Koniec roku szkolnego

Nic dwa razy
 
“Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.
 
Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy…” 

 Wisława Szymborska 

Rok dla wszystkich jedyny, niepowtarzalny i wyjątkowy. 962 uczniów 24 czerwca opuściło mury szkół. 
159 uczniów klas VIII zostało oficjalnymi absolwentami szkół. 

Życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom szkół, by wakacje były radosne 
i  pełne niezapomnianych wrażeń, aby przede wszystkim były bezpieczne i  przeżyte w  „pełnym pokoju” 
w szerokim tego słowa znaczeniu. Cieszcie się z każdego słonecznego i pochmurnego dnia i do zobaczenia we 
wrześniu. 

Pracownicy Centrum Usług Wspólnych 
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ZSZP w Sąspowie

SZP w Racławicach 

ZSZP w Czubrowicach

ŻYCIE SPOŁECZNO - KULTURALNE

Odznaczenie Pana Józefa Hrabiego
Do wyjątkowego grona „Zasłużonych dla społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia” dołączył Pan 

Józef Hrabia, wieloletni włodarz naszej wspólnoty.
W 1982 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 
W pierwszych wolnych wyborach w III RP uzyskał mandat Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Niełatwo zarządzać samorządem, zwłaszcza takim, którego struktury dopiero się kształtują. Pan Józef 

Hrabia na kartach naszej lokalnej historii zapisał się jako pierwszy Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia po 
wielkiej reformie samorządowej, budowniczy naszej gminy, twórca odnowionego, lokalnego samorządu. 
Niezależny, ale w  pełni zaangażowany w  lokalne sprawy. Jak przystało na odpowiedzialnego lidera stawiał 
na myślenie długofalowe, nieodzowne w podejmowaniu działań w aspekcie prospektywnym. Z determinacją 
i konsekwencją realizował zadania mające na celu rozwój gminy i poprawę egzystencji lokalnej społeczności. 
Pan Józef Hrabia w  trakcie swojej działalności samorządowej zmagał się z  problemami zapewnienia 
mieszkańcom możliwości dojazdu do pracy i łączności telefonicznej, budowy wodociągów, gazociągów, dróg, 
reelektryfikacji gminy. Budował nie tylko infrastrukturę, ale przede wszystkim wytyczał kierunki i  stawiał 
mosty między ludźmi. Potrafił organizować współdziałanie mieszkańców. Spajał wspólnotę do integracji 
lokalnej.
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Z racji wykształcenia, doświadczenia zawodowego i pasji wielką wagę przykładał do rozwoju lokalnej 
oświaty. Za rozbudowę gminnej bazy edukacyjno-opiekuńczej i poprawę ich działalności w roku 2003 został 
uhonorowany tytułem „Managera Oświaty” .

Marzeniem Pana Józefa Hrabiego było, aby pod jego kierownictwem 
rozpocząć budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Tak ambitne na ówczesne 
czasy plany dziś stały się dla mieszkańców realną inwestycją, a Pan Józef Hrabia 
na zaproszenie Wójta Pana Tomasza Gwizdały był jednym z honorowych gości 
podczas uroczystości otwarcia oczyszczalni ścieków w Szklarach.

W roku 2006, kiedy to opuszczał urząd, w rankingu na najlepszego Wójta 
Województwa Małopolskiego uplasował się w pierwszej 20-stce, na 127 Wójtów.

Rada Gminy odznaczyła wieloletniego społecznika, naczelnika i  twórcę 
odnowionego, lokalnego samorządu z  inicjatywy Wójta Tomasza Gwizdały. 
Radni podkreślają, że tytuł jest docenieniem za 40 lat pełnej poświęcenia pracy 
na rzecz naszej społeczności.

Życzymy Panu Józefowi wiele sił i jak najwięcej powodów do radości. Oby 
kolejne lata były pełne pomyślności oraz nieustającej pogody ducha.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Jerzmanowicach nie zwalniają tempa!

Ostatnie miesiące owocowały w wiele wydarzeń, wyjazdów, ciekawych spotkań z interesującymi ludźmi.
Uczestniczyliśmy w Wielkim Sprzątaniu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Podopieczni, Pracownicy 

oraz Rodzice! Wszyscy włączyli się w tę akcję, która w naszej Gminie cieszy się ogromnym powodzeniem. 
Wyjazdy kształtują, wyjazdy integrują, w ostatnich miesiącach odwiedziliśmy Krakowskie ZOO, gdzie 

uczestnicy mogli w  ramach animaloterapii obcować ze zwierzętami. Wybraliśmy się również do Doliny 
Kobylańskiej, wyjazd był poprzedzony profesjonalną sesją fotograficzną w ogrodach, gdzie rozkwitały wiśnie. 
Odwiedziliśmy również pobliską Jaskinię Nietoperzową.
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Uczestniczymy w  zajęciach biblioterapeutycznych 
organizowanych przez Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Jerzmanowicach, gdzie nasi uczestnicy poszerzają swoją wiedzę 
dotyczącą uczuć, emocji.

Odwiedzają nas uczniowie ze Szkolnego Koła 
Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w  Jerzmanowicach, 
którzy z  zaangażowaniem współprowadzą zajęcia z  naszymi 
podopiecznymi.

W czerwcu odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa: 
na drodze, podczas wyjazdów itp. zorganizowana przez Komendę 
Wojewódzką Policji Wydział Prewencji z Krakowa.

Realizujemy projekt „Małopolska Pszczoła”, 
który ma na celu wykształcenie u  Uczestników 
proekologicznych postaw względem natury.

   Marzena Dąbrowska

III Wielkie Sprzątanie Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia

Wielkie Sprzątanie Gminy Jerzmanowice-
Przeginia to już nasza wyjątkowa, ekologiczna tradycja. 
W tym roku po raz trzeci wyruszyliśmy w teren, aby wspólnie przywrócić gminie piękno po zimie.

III edycja Wielkiego Sprzątania Gminy Jerzmanowice-Przeginia została połączona z realizowaną przez 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego akcją „Posprzątaj z nami Małopolskę”.

Rozmiary wydarzenia przerosły nasze oczekiwania. W  sprzątanie zaangażowała się cała społeczność. 
Okolice porządkowali uczniowie, przedszkolaki, druhowie OSP, lokalni muzycy, członkinie KGW, radni, 
sołtysi, uczestnicy Ogniska Terapeutycznego, stowarzyszeń historycznych i turystycznych.

Cieszy fakt, że ilość zebranych nieczystości (w tym roku 12 ton, w ubiegłym ponad 20!) jest znacznie 
mniejsza niż podczas zeszłorocznej akcji. Oznacza to, że wzrasta świadomość ekologiczna wśród naszych 
mieszkańców.

Akcji sprzątania gminy 
towarzyszyła lokalna gra polegająca na 
poszukiwaniu wyjątkowych kamieni 
przedstawiających krajobrazy gminne 
wykonane przez zaprzyjaźnioną 
artystkę. Kamienie ukryto w różnych 
zakamarkach naszej gminy – 
w  każdym sołectwie. Po sprzątaniu 
na ich znalazców czekały nagrody. 
„Udało się połączyć przyjemnie 
z pożytecznym, posprzątaliśmy i przy 
tym świetnie się bawiliśmy” -w  taki 
sposób akcję podsumowała jedna z uczestniczek.

Zachętą dla tych najmniejszych uczestników były gadżety: m.in. ekologiczne torby, kubki, koszulki, 
pompki do rowerów. Mamy nadzieję, że będą nowym właścicielom przypominać o tym jak ważne jest dbanie 
o nasze środowisko.

Wydarzenia nie udałoby się zorganizować bez wsparcia naszych partnerów: Wodociągi Miasta Krakowa, 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław, DOEKOGROUP, Unipom BHP, 
którym serdecznie dziękujemy za współpracę!
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II Eko Bieg z Gwizdkiem po Zdrowie
W pierwszą niedzielę czerwca odbyła się druga edycja Biegu z Gwizdkiem po 

Zdrowie. W  tegorocznej edycji Biegu wzięło udział ponad 300 biegaczy z  różnych 
rejonów Polski, co oznacza, że z  roku na rok wydarzenie to cieszy się coraz większą 
popularnością.

Zarówno start, jak i  meta zlokalizowane były na terenie Chochołowego 
Dworu. Podczas pokonywania dystansu ok. 8 km niełatwej, różnorodnej trasy, która 
wiodła zarówno z  góry jak i  pod górę, drogą asfaltową, leśną oraz polną sportowcy 
mogli podziwiać widoki naszej pięknej gminy. Wśród zawodników nie zabrakło 
przedstawicieli samorządu - Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasza Gwizdały, 
który biegł z  numerem 1, Zastępcy Wójta Gminy Marcina Kyca (z  numerem 12), 
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki (z numerem 112) oraz 
Członka Zarządu Starostwa Powiatowego Tadeusza Nabagło (z numerem 166).

Zwycięzcami biegu zostali Radosław Kłeczek z Tomaszowic z czasem 00:30:58 
oraz Agnieszka Krępa z  Jarosławia z  czasem 00:40:59. Nagrodzeni zostali także 
najszybsi zawodnicy z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia: Barbara Żak z Przegini 
(czas 00:42:57) oraz Zbigniew Borszowski z Łaz (czas 00:32:53). Wyróżniona została 
także kategoria małżeńska, w której liczył się łączny czas pokonania trasy przez żonę 
i męża. Puchary Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasza Gwizdały otrzymało 
12 par.

Zamówiona przez organizatorów pogoda dopisała. Uśmiechy nie schodziły 
z  twarzy sportowców. Zdrowa rywalizacja opanowała nie tylko dorosłych, ale 
i dzieci, które mogły sprawdzić swoje umiejętności startując w biegach na dystansach 
dostosowanych odpowiednio do ich wieku - w IV kategoriach - od 200 m do niespełna 
kilometra, osobno dziewczynki, a  osobno chłopcy. Ponadto z  okazji dnia dziecka, 
na najmłodszych czekały także liczne darmowe atrakcje takie m.in. jak: dmuchane 
zjeżdżalnie, warsztaty modelowania z  balonów czy malowanie twarzy. Dodatkowo 
każdy, zarówno mały jak i  duży, mógł zaczerpnąć wiedzy z  zakresu pomocy 
przedmedycznej dzięki obecności druhów z  OSP Niegoszowice z  przygotowanymi 
pokazami pierwszej pomocy.

Organizatorami imprezy była Gmina Jerzmanowice-Przeginia i  KKS Jura 
Moto Sport. Partnerami wydarzenia zostało Ministerstwo Sportu i  Turystyki, Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Powiat Krakowski, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Krakowie, Jurajska Kraina 
LGD oraz ZGK Bolesław. 2 Bieg z  Gwizdkiem po Zdrowie wsparli również 
druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, GOPR Jurajski oraz Komisariat Policji 
w Krzeszowicach. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Wicemarszałka 
Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki oraz Starosty Powiatu Krakowskiego 
Wojciecha Pałki.

Do zobaczenia za rok na linii startu!

Kolejna edycja Eko Rowerowej Familiady już za nami!
14 maja 2022 r. w  Dolinie Będkowskiej wystartowała XIII Eko Rowerowa Familiada, której 

współorganizatorem była Gmina Jerzmanowice-Przeginia. Jej trasa przebiegała przez malownicze zakątki 
naszej pięknej gminy.

Rajd, jak sama nazwa wskazuje, miał rodzinny charakter. Podczas wydarzenia nie obowiązywały żadne 
limity - ani wiekowe, ani czasowe. Najważniejsza podczas zawodów była dobra zabawa. 

Najmłodsi uczestnicy z terenu naszej gminy, którzy wystartowali w wyścigu to 2 letni Tymon z Racławic 
oraz 2 letnia Jadzia z Łaz, natomiast najstarszy zawodnik to Pan Wiktor z Jerzmanowic. Sport jest dla wszystkich. 
Sport nie zna granic. I właśnie na podkreśleniu tych dwóch zdań najbardziej zależało organizatorom. Zarówno 
najmłodsi jak i najstarsi otrzymali puchary i nagrody z dedykacjami. Nie zabrakło też adrenaliny. Na starcie 
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pojawili się zawodowi kolarze, którzy wybrali bardziej zaawansowaną trasę 
i skorzystali z okazji do zdrowej rywalizacji.

Na podium jako najliczniejsze rodziny z terenu naszej gminy stanęły 
Rodzina Gwizdałów z  Jerzmanowic oraz Rodzina Dromundo z  Sąspowa. 
Nie zawiodły także społeczności szkolne, najliczniej reprezentowane były 
(niezmiennie od kilku edycji) Zespół Szkolno-Przedszkolny z Sąspowa oraz 
Zespół Szkół z Przegini.

Gorąco zachęcamy do wycieczek rowerowych na co dzień dla 
zdrowia, a także przygotowywania się do udziału w kolejnej Eko Rowerowej 
Familiadzie za rok!

Droga krzyżowa malowana piaskiem  
w intencji pokoju na świecie

W dniu 9 kwietnia 2022 r. o godzinie 19.30 w kościele 
parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła 
w  Jerzmanowicach została wykonana Droga Krzyżowa. 
Chociaż większość z  nas wielokrotnie uczestniczyła 
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, misterium które odbyło 
się 9 kwietnia 2022 r. miało dzięki niezwykłej oprawie 
wizualno-muzycznej, szczególnie emocjonalny wydźwięk. 
Rozważaniom ks. Rafała Mosonia towarzyszyły rysowane 
piaskiem obrazy, wykonywane na żywo przez Magdalenę 
Suszek-Bąk. Artystka jako jedna z nielicznych tworzy w tej 
unikatowej technice. Oprawę muzyczną przygotowało 
Koło Gospodyń oraz Orkiestra Dęta z  Jerzmanowic pod 
kierownictwem Joanny Foryciarz i Pawła Suszka. 

Połączenie rozważań, muzyki i obrazu u wielu osób wzbudziło duże emocje, którym częstokroć towarzyszyły 
łzy. Jak mówi jeden z wykonawców „uczucie po koncercie potwierdza sens i celowość tego co robimy”. 

Święto Konstytucji 3 maja
Po dwóch latach przerwy związanej z  pandemią, 

w  samo południe 3 maja po mszy świętej na placu 
obok kościoła w  Racławicach, członkowie Jurajskiej 
Orkiestry Dętej z  Racławic i  Czubrowic pod dyrekcją 
Mariusza Mazura razem ze strażakami, górnikami, 
policjantami, żołnierzami, członkiniami Kół Gospodyń 
Wiejskich, duchowieństwem, przedstawicielami powiatu 
krakowskiego, naszej gminy, radnymi, sołtysami, 
dyrektorami placówek kulturalnych i  oświatowych oraz 
wszystkimi mieszkańcami naszych wiosek zebrali się, by 
uczcić święto uchwalenia Konstytucji z 1791 r.

Wśród powiewających flag odegrany został „Hymn 
Państwowy”, „Rota” oraz „Mazurek 3-Maja”. Z racji tego, że 
3 maja jest również świętem Matki Boskiej Królowej Polski, wykonano dodatkowo pieśń „Boże, coś Polskę”. 
Aby pokazać rozrywkową część repertuaru, na koniec zagrane zostały trzy marsze: „Pochód”, „Harcerski szlak” 
oraz „Marsz licealistów”. Na pamiątkę tego wydarzenia najmłodsi uczestnicy zostali obdarowani flagami biało-
czerwonymi.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w tej lokalnej uroczystości. Cieszymy się również, 
że podczas występu towarzyszyła nam jak zwykle wierna publiczność.
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Dzień Dziecka w Racławicach
28 maja w  Racławicach Młodzieżowy Zespół 

„MAZURECZEK” oraz Jurajska Orkiestra z  Racławic 
i  Czubrowic wspólnie obchodzili Dzień Dziecka 
zorganizowany po raz kolejny przez Stowarzyszenie 
MAZURECZEK.

Uczestników wydarzenia podzielono na dwa zespoły 
wiekowe. Starsi mogli spróbować swych sił w  grze. Tym 
razem jednak nie chodziło o  instrumenty, ale o  piłkę 
nożną na boisku sportowym. Dla najmłodszych zorganizowano przedstawienie kukiełkowe „Kocmołuszek”, 
przygotowane przez Teatr Lalek „BAJKA” ze Starego Sącza. Celem bajki było promowanie zdrowego odżywiania 
się oraz higieny własnej i otoczenia. Po obejrzeniu przedstawienia młodsi adepci muzyki podążyli na boisko, 
aby zobaczyć końcówkę meczu starszych koleżanek i kolegów. Zaraz po jego zakończeniu wszyscy uczestnicy 
zostali zaproszeni na wspólnego grilla i słodkie upominki. Pogoda nie spłatała nieprzyjemnego figla, a humory 
były znakomite.

Dziękujemy za sprawioną nam frajdę i z utęsknieniem wyczekujemy podobnej imprezy za rok.
P.S. Składam serdeczne podziękowania moim koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia „MAZURECZEK”, 

wójtowi Tomaszowi Gwizdale i wicewójtowi Marcinowi Kycowi, Tomaszowi Kozubowi, strażakom z Czubrowic, 
sołtysowi Józefowi Woźniakowi z Radą Sołecką za nieocenioną pomoc przy realizacji Dnia Dziecka. 

Mariusz Mazur
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100 lat temu wszystko się zaczęło…
Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach
Zapoznając się z  rysem historycznym OSP Jerzmanowice, w  ciągu tych minionych 100 lat zmieniali 

się członkowie OSP, sprzęt i  wyposażenie, jednak idea towarzysząca założycielowi jerzmanowickiej straży - 
Henrykowi Jankowskiemu nie zmieniła się. W myśl słów strażackiego motta „Bogu na chwałę, ludziom na 
ratunek”, 22 maja 2022 roku świętowaliśmy 100 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Krakowski, Wojciech Pałka (Powiat Krakowski). 
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Przegini. Nad dokumentacją fotograficzną jubileuszu czuwał 
Zespół Kraków 112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie.

Niedzielną uroczystość rozpoczęto od Mszy Świętej polowej w  intencji jubilatów i  ich rodzin, którą 
poprzedził przemarsz pododdziałów. Po złożeniu meldunku, dokonano przeglądu pododdziałów, podniesiono 
flagę państwową na maszt, odegrano hymn państwowy oraz uczczono minutą ciszy pamięć strażaków, którzy 
zostali powołani na wieczną wartę.

Po prezentacji jednostki, jak nakazuje ceremoniał pożegnano sztandar, który OSP Jerzmanowice 
otrzymała w  1967 roku, po czym nastąpił akt nadania nowego wzoru sztandaru ufundowanego przez 
mieszkańców, w  imieniu których działał Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru z przewodniczącym 
Zbigniewem Kozłem. W ten sposób, mieszkańcy Jerzmanowic po raz trzeci podziękowali strażakom za ofiarną 
służbę niesienia pomocy.

Nowy sztandar udekorowano Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, nadanym 
za przez Zarząd Główny Związku OSP RP.

Z  okazji jubileuszu w  podziękowaniu za codzienną służbę oraz poświęcenie na rzecz drugiego 
człowieka i jego bezpieczeństwa, Samorząd Województwa Małopolskiego wręczył OSP Jerzmanowice nagrodę 
Województwa Małopolskiego – Medal Polonia Minor.

Przyznano również odznaczenia i wyróżniono druhów OSP Jerzmanowice, w tym:
•	 Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Marek Polak, Jacek Tarcholik, Aleksander Muzyk

•	 Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Tadeusz Nabagło, Józef Grzyb, Tomasz 
Gwizdała

•	 Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa: Ewelina Ferdek, Izabela Jędrzejek, Konrad Kozyra, 
Damian Pogan, Bartek Żurowski, Mariusz Szlachta

•	 Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: Tomasz Adamczyk, Konrad Gzyl, Michał Piwowarczyk, 
Kinga Polak, Piotrek Szlachta. 

Podczas jubileuszu dokonano poświęcenia oraz symbolicznego przekazania kluczyków do nowych 
samochodów ratowniczo-gaśniczych, które zostały wprowadzone do podziału bojowego w ostatnich latach: 
GBARt 3,5/29 MAN (2018 rok), GLBA 0,3/0,5 Opel Movano (2020 rok).

W hołdzie i  wdzięczności tym, którzy tworzyli historię służby ratownictwa pożarniczego 
w Jerzmanowicach, za wierną, oddaną oraz bezinteresowną pomoc społeczeństwu i bliźniemu w 100. rocznicę 
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Środki 
na tablicę pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na wniosek Pana Grzegorza 
Seweryna Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Tablica zdobi front budynku 
remizy OSP, upamiętniając jubileusz strażacki.

Na zakończenie, Zarząd OSP Jerzmanowice wręczył okolicznościowe wyróżnienia i  pamiątkowe 
statuetki. Wysłuchano wielu ciepłych słów, które zaproszeni goście skierowali do gospodarzy wydarzenia. 
Jednostka otrzymała również szereg okolicznościowych podziękowań.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich:
•	 Komendant Gminny OSP w Jerzmanowicach-Przegini, dh Grzegorz Kania,
•	 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, st. bryg. Paweł Knapik,
•	 Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatu Krakowskiego Związku OSP RP, dh Adam Przecherka,
•	 Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dh Tomasz Chochół,
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jednocześnie:
•	 Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk
•	 Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski ,
•	 Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, Łukasz 

Smółka,
•	 Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, Anna Biederman-Zaręba,
•	 Starosta Krakowski, Wojciech Pałka
•	 Członek Zarządu Powiatu w Krakowie, Tadeusz Nabagło,
•	 Przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie, Piotr Goraj,
•	 Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Tomasz Gwizdała,
•	 Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Robert Bąbka,
•	 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 

Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Grzegorz Seweryn,
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•	 Sołtys Sołectwa Jerzmanowice, Stanisław Szlachta,
•	 Proboszcz Parafii Jerzmanowice, ks. Kazimierz Szczęsny,
•	 Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach, Ewa Rogóż,
•	 Przewodniczący Komitetu Społecznego Fundatorów Sztandaru, Zbigniew Kozioł,
•	 Przewodnicząca Koła Gospodyń w Jerzmanowicach, Maria Szlachetka,
•	 Maria Adamczyk,
•	 Prezes Koła Łowieckiego „Szarak”, Jan Marszałek,
•	 Prezes Stowarzyszenia Ekoturystyki Ostaniec, Teresa Sieradzka
oraz delegacje jednostek:
OSP Czubrowice, OSP Gotkowice, OSP Łazy, OSP Przeginia, Osp Racławice, OSP Sąspów, OSP Szklary, 

Straż Pożarna Biały Kościół KSRG, Ochotnicza Straż Pożarna w  Bęble, Ochotnicza Straż Pożarna Grupa 
Ratownictwa Wysokościowego w  Będkowicach, OSP Czajowice, OSP Sułoszowa I, OSP Wola Kalinowska, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczy, OSP Klęczany.

Osoby funkcyjne:
•	 Dowódca uroczystości – oficer KM PSP w Krakowie, st. kpt. Szymon Janosz
•	 Dowódca pododdziałów – Komendant Gminny OSP, Grzegorz Kania
•	 Spiker uroczystości – Sekretarz OSP Jerzmanowice, Izabela Jędrzejek
•	 Poczet flagowy (OSP Biały Kościół): Paweł Ćwięczek (dowódca pocztu), Marcin Majewski (flagowy), 

Paweł Koczułap (asysta)
•	 Poczet sztandarowy „żegnany”: Piotr Szlachta (dowódca pocztu), Kamil Kowalczyk (sztandarowy), 

Bartłomiej Żurowski (asysta)
•	 Poczet sztandarowy „nowy”: Jerzy Szumera (dowódca pocztu), Józef Sarota (sztandarowy), Mariusz 

Szlachta (asysta)
•	

•	 Asysta przy wręczaniu odznaczeń: Kinga Polak, Aleksandra 
Izdebska, Anna Kozyra
•	Księga pamiątkowa: Stanisław Śladowski, Michał 
Piwowarczyk
•	 Kierowcy samochodów: GBARt 3,5/29 MAN, 
Zbigniew Furman, GLBA 0,3/0,5 Opel Movano, Konrad 
Kozyra
•	 Porządkowi: Tomek Ziarno, Szymon Ziarno, 
Mariusz Ferdek.

Podziękowaniom nie było końca

Podczas niedzielnych jubileuszowych uroczystości, 
skierowano pod adresem OSP Jerzmanowice wiele 
ciepłych słów i gratulacji.

Jednostka otrzymała m.in. medal „Polonia 
Minor”, pamiątkowe grawery, listy gratulacyjne, 
statuetkę ale też i  pyszny tort przygotowany przez 
członkinie Koła Gospodyń z Jerzmanowic. Oczywiście 
nie zapominamy o  tablicy pamiątkowej, która teraz 
zdobi front budynku Remizy. 

Izabela Jędrzejek
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90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sąspowie
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął: Starosta Krakowski Wojciech Pałka oraz Wójt Gminy 

Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP Sąspów pod 
batutą Franciszka Pastuszaka. Dokumentacja fotograficzna uroczystości Ryszard Sienkiewicz.

29 maja niedzielną uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w  intencji strażaków i  ich rodzin, którą 
poprzedził przemarsz pododdziałów. Raport o  gotowości pododdziałów do obchodów uroczystości złożył 
Komendant Gminny ZOOSP RP druh Grzegorz Kania Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi. 
Po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt przy odegranym hymnie państwowym oraz 
uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych strażaków.

Historię OSP w Sąspowie przedstawili uczniowie naszej szkoły, których do tej prezentacji przygotował p. 
Adam Wójcik, nauczyciel historii w szkole w Sąspowie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem 
p. Elżbiety Kanasiuk zaśpiewały specjalnie opracowane życzenia dla strażaków oraz przygotowały swojskie 
smakołyki, którymi częstowały podczas uroczystości. 

Z okazji Jubileuszu jednostka Otrzymała listy gratulacyjne.
Z racji 90 jubileuszu zostały przyznane odznaczenia:

Złoty krzyż zasługi orderu Św. Floriana otrzymali: 
 Franciszek Pastuszak, Bronisław Kowalczyk, Mieczysław Kołodziej, Bogusław Goraj,

Srebrny krzyż zasługi orderu Św. Floriana otrzymali: 
 Bronisław Kurek, Jan Krzystanek, Kazimierz Pastuszak,

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: 
 Jacek Guzik, Wojciech Szwajcowski, Łukasz Szwajcowski, Zbigniew Synowiec, Wojciech Mistela,
55 lat służby w Ochotniczej Straży Pożarnej: Franciszek Pastuszak,
50 lat służby w Ochotniczej Straży Pożarnej: Bronisław Kowalczyk, Mieczysław Kołodziej,
45 lat służby: Kazimierz Pastuszak, Eugeniusz Krzystanek, Jan Krzystanek, Bogusław Goraj,
40 lat służby: Zbigniew Piwowarczyk, Krzysztof Frosik, Piotr Pastuszak,
35 lat służby: Andrzej Pastuszak, Henryk Goraj,
30 lat służby: Wojciech Stojek, Grzegorz Baranek, Wojciech Pastuszak,
25 lat służby: Dariusz Pabisek, Dominik Goraj, Marek Pastuszak, Bronisław Kurek,
20 lat służby: Paweł Goraj,
10 lat służby: Dawid Sarota, Wojciech Szwajcowski, Łukasz Szwajcowski, Jacek Guzik, Wojciech Mistela, 

Zbigniew Synowiec, Damian Frosik, Tomasz Stojek, Dominik Miodek, Konrad Kaczmarczyk, Przemysław 
Stachowicz, Marcin Rusek, Radosław Kopeć, Agata Pastuszak.

Wyróżnienia Młodzieży drużyny pożarniczej:

•	 za udział w  Gminnych Halowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo Pożarniczych: Dominika 
Garczyk, Amelia Sarota, Julia Stachowicz, Natalia Stachowicz

•	 za pracę w  Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej: Oliwia Goraj, Lena Muzyk, Karina Sowula, Julia 
Sowula, Wojciech Garczyk

•	 za udział w gminnym konkursie wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”: Eryk Muzyk 
(zajął I miejsce), Julia Stachowicz, Jakub Skotniczny

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście a wśród nich:
Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk, 
Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury - Tomasz Tomala, 
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP - 
Łukasz Smółka, 
Starosta Powiatu Krakowskiego - Wojciech Pałka, 
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oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w  Krakowie brygadier - Andrzej Nowak, 
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP, Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego OSP – Leszek Zięba, Naczelnik 
Wydziału Komendy Wojewódzkiej w Krakowie – brygadier 
Marcin Bigaj, Sekretarz Powiatu Krakowskiego – Mirosław 
Golanko, Prezes Zarządu Gminnego OSP– Tomasz Chochół, 
Komendant Gminny Zarządu OSP – Grzegorz Kania, Wójt 
Gminy Jerzmanowice – Przeginia – Tomasz Gwizdała, 
Przewodniczący Rady gminy Robert Bąbka wraz z radnymi, 
Zastępca Wójta Gminy Jerzmanowice – Przeginia – 
Marcin Kyc, Ks. Proboszcz – Mariusz Górszczyk, Dyrektor 
GOK-u  i  Powiatowej i  Gminnej Biblioteki Publicznej – 
Dorota Furman, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Sąspowie - Małgorzata Bigaj wraz z  pracownikami, 
Zastępca Dyrektora Ojcowski Park Narodowy– Jakub 
Baran, Sołtys wsi Sąspów – Elżbieta Kanasiuk oraz sołtysi 
z naszej gminy.

Delegacje jednostek: Zaprzyjaźniona Jednostka 
Ochotnicza Straż Pożarna w  Zawadzie, Jednostka KSRG 
OSP Jerzmanowice, Jednostka OSP Przeginia, Jednostka 
OSP Szklary, Jednostka OSP Łazy, Jednostka OSP 
Gotkowice, Jednostka Osp Racławice, Jednostka OSP 
Czubrowice, Jednostka OSP Wola Kalinowska, Jednostka 
OSP Sułoszowa I, Jednostka Ochotnicza Straż Pożarna 
Sułoszowa II, Jednostka OSP Sułoszowa III KSRG

Osoby funkcyjne:
Dowódca uroczystości – Komendant Gminny OSP 

Grzegorz Kania, Dowódca pododdziałów – Komendant 
Andrzej Pastuszak, Poczet flagowy: Dowódca pocztu 
– Damian Frosik, flagowy – Artur Baran, asystujący – 
Wojciech Stojek, Poczet sztandarowy: Darek Pabisek, 
Dominik Goraj, Paweł Goraj, Spiker uroczystości - Ewa 
Rogóż, Asysta przy wręczaniu oznaczeń – Agata Pastuszak, 
Księga pamiątkowa : Zbigniew Synowiec, Wojciech Mistela

Sponsorzy uroczystości:
Barbara i  Grzegorz Jochymek, Jarosław Kemona, 

Leszek Włodarczyk, Ryszard Nowak, Małgorzata i Wojciech 
Fira, Andrzej Synowiec, Małgorzata Stachyra, Waldemar 
Skotniczny, Bogdan Pęgiel, Małgorzata Postołek, Katarzyna 
i  Wojciech Kotulski, Paweł Szlachta, Piotr Stach, Rafał 
Pliszka, Magdalena Węgiel
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„Powitanie Lata” w Przegini
5 czerwca na placu przed remizą OSP w Przegini odbył się festyn 

„Powitanie Lata”. Impreza rozpoczęła się od darmowych atrakcji dla 
dzieci: były dmuchańce, wata cukrowa oraz popcorn. Nie zabrakło 
również atrakcji zorganizowanych przez strażaków, pokazu pierwszej 
pomocy oraz sprzętu strażackiego, w  tym 30- metrowej drabiny 
strażackiej. Oprócz atrakcji dla dzieci były także występy artystyczne: 
Orkiestry Dętej z  Przegini, KGW „PRZEGINIANKI” oraz Zespołu 
„SOKOŁY”, którzy swoimi występami umilali czas uczestnikom 
festynu. Na zakończenie festynu zorganizowano darmową zabawę 
z DJ-em.

Promesa dla OSP w Gotkowicach
23 maja 2022 r. w  Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w  Krakowie 

odbyło się uroczyste wręczenie promes w  ramach programu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej „Bezpieczny strażak”. Dofinansowanie  
w kwocie 96 585,98 zł na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego otrzymała Ochotnicza Straż 
Pożarna w Gotkowicach.

Uroczyste wręczenie promes WFOŚiGW w ramach 
Programu „Mały Strażak”

6 czerwca 2022 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się uroczystość 
wręczenia promes w ramach Programu „Mały Strażak”. Finansowa promesa w wysokości 1 870,00 zł, została 
wręczona między innymi jednostce OSP Przeginia. Druhowie i druhny zamierzają przeznaczyć środki na 
zakup sprzętu do szkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Promesę odebrał Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała wraz  z Zarządem OSP 
i opiekunem MDP. 



40

2/2022

Festyn Integracyjny „Poznajmy się” w Czubrowicach
Po raz pierwszy 12 czerwca 2022 r. w  Czubrowicach odbył się Festyn 

Integracyjny „Poznajmy się” organizowany przez Sołtysa Wsi Czubrowice wraz 
z Radą Sołecką oraz Radnymi Gminy z Czubrowic.

Pogoda wyjątkowo dopisała. Żar lał się z  nieba, ale nie przeszkodziło to 
najmłodszym i tym nieco starszym w świetnej zabawie. Już od południa czekały 
dmuchańce, które z  czasem były oblegane przez dzieci. Podobnym poziomem 
zainteresowania cieszyły się stoiska z  lokalnym jadłem, czy strefa grillowa. 
Oprócz smacznego poczęstunku oraz licznych atrakcji dla dzieci podczas Festynu 
Rodzinnego odbyła się loteria fantowa. 

W  programie festynu znalazły się występy artystyczne z  udziałem 
lokalnych i  ponadlokalnych artystów. Jako pierwszy swoją twórczość zaprezentował Młodzieżowy Zespół 
„MAZURECZEK”, następnie Koło Gospodyń Wiejskich z  Czubrowic oraz Uczniowie Zespołu Szkolno-
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Warsztatowo z GOK-iem. Pracownia kreatywności 
sposobem na rozrywkę i rozwijanie zainteresowań

Podczas kilku zajęć, które już za nami tworzyliśmy dzieła, związane 
z  tematyką czasowo zbliżoną do naszych warsztatów. Tak więc przy okazji 
Świąt Wielkanocnych uczestniczki warsztatów tworzyły piękne dekoracje 
świąteczne m.in. pisanki, króliki, kurki, z okazji dnia flagi oraz uchwalenia 
konstytucji 3 maja wykonywane były kwiaty, flagi oraz witraże oczywiście 
w  kolorach barw narodowych, a  na Dzień MAMY powstały piękne serca, 
z  których wyrastały kwiaty i  moc najwspanialszych życzeń oraz różane 
drzewka szczęścia. W naszej pracowni staramy się tworzyć oryginalne dzieła 
sztuki, wykorzystując do tego przeróżne materiały, np. włóczki, sznurki, 
opakowania, niejednokrotnie pozyskane z  recyklingu. Jesteśmy otwarci na 

Przedszkolnego w  Czubrowicach. Nieco później z  samego Podhala 
dojechał do Nas Zespół „Aparaty”, który wprowadził Nas w biesiadne 
rytmy. Głównym celem organizacji imprezy była integracja 
mieszkańców Czubrowic wraz z  lokalnymi sołectwami poprzez 
wspólną zabawę i wypoczynek. Po długim i trudnym okresie pandemii, 
organizacja tego przedsięwzięcia stała się okazją do bliższego poznania 
się nawzajem, a także sposobnością do wspólnej zabawy i budowania 
relacji w miłej i niepowtarzalnej atmosferze.

Boże Ciało 2022
Dywan - Hostia z  płatków kwiatowych w  wykonaniu KGW 
Czubrowice
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Roboedukacja - Bawiąc się, 
poznajemy świat!

II edycja roboedukacji już za nami. Kursanci 
uczestniczący w  zajęciach prowadzonych przez trenera 
Tomasza Glanowskiego mogli nauczyć się konstruowania 
i  programowania prawdziwych robotów oraz rozwinąć 
umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.

Nic lepiej nie motywuje dzieci niż budowa modeli, które następnie można samodzielnie wprawić w ruch, 
co pozwala na pełną “władzę” nad stworzonym obiektem. Budując modele, wykorzystując specjalne zestawy 
klocków zdobywali praktyczną wiedzę z  elementów STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria/
mechanika, matematyka) obowiązujących w otaczającym ich świecie. Cykl 4 spotkań został przeprowadzony 
w  miejscowości Racławice i  Jerzmanowice. Zważywszy na fakt bardzo dużego zainteresowania zajęciami 
planujemy uruchomienie kolejnej edycji w nowym roku szkolnym.

pomysły, które podczas zajęć dzieci chcą realizować, jak 
również prezentujemy swoje. Naszą misją jest rozwój 
kreatywności, pewności siebie i  poszukiwanie nowych 
zainteresowań. Zawsze przekładamy pracę dziecka nad 
końcowy efekt. Udostępniamy przysłowiową wędkę 
w  postaci wyjątkowych materiałów oraz narzędzi 
i  pozwalamy eksplodować dziecięcemu wulkanowi 
wyobraźni. W  trakcie takich warsztatów dzieci pracują 
wspólnie, poznają siebie nawzajem, nawiązują znajomości. 
Zapraszamy wszystkich chętnych chcących właśnie w taki 
sposób spędzić czas!

Zajęcia odbywają się w  2 i  4 czwartki miesiąca 
w  godz. 14.30 do 15.30. Czekamy na CIEBIE! 
Zapraszamy również na filmowe niespodzianki w  2 i  4 
wtorki miesiąca. Przyjdź – obejrzymy wspólnie fajny 
film. 
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Zajęcia taneczne - to prawdziwy strzał w dziesiątkę! 
Ruch, rytm i  muzyka – dzieci mają je we krwi. Jeśli widzisz, że pląsy i  obroty sprawiają twojemu 

dziecku ogromną frajdę, przyjdź i  zapisz je na lekcje tańca. Zajęcia taneczne odbywają się w  każdą sobotę 
od godz. 9.00 na Hali Sportowej w  Jerzmanowicach. Oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 
0 do 8 klasy szkoły podstawowej. Kilka lekcji już za nami, a jeszcze więcej przed nami. Naukę kroków walca 
angielskiego, krakowiaka, cza-czy, rock and rolla czy polki uczestnicy warsztatów trenują pod fachowym okiem 
doświadczonego choreografa Pana Kazimierza Cygana. Jest coraz większe zainteresowanie zajęciami i wciąż 
przybywają nowi chętni lecz żeby stworzyć zespół potrzeba jeszcze kilka osób, zwłaszcza chłopców. Pamiętaj, 
że wygibasy na parkiecie to nie tylko świetna zabawa ale też cały szereg korzyści tj: wspieranie rozwoju 
fizycznego, wzmacnianie kompetencji społecznych oraz rozwój zdolności kognitywnych. Taniec angażuje całe 
ciało i w zależności od wybranego stylu, pomaga wzmocnić mięśnie nóg, pleców i ramion. Regularne treningi 
skutecznie rozwijają też zmysł równowagi, gibkość i wytrzymałość.

U nas nie ma miejsca na nudę – więc przyjdź i spędź aktywnie i miło czas ! 
Na kolejne zajęcia taneczne zapraszamy po wakacyjnej przerwie - we wrześniu! 
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Fotografia cytatem rzeczywistości:  
„Jak tu Pięknie - Gmina Jerzmanowice-Przeginia  
w czterech porach roku”

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach zaprasza Wszystkich Mieszkańców i Miłośników Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia do udziału w akcji fotografowania ciekawych miejsc, za pomocą których wspólnie 
pokażemy piękno naszej gminy! Chcielibyśmy wspólnie z Państwem stworzyć album fotograficzny - „Jak tu 
Pięknie - Gmina Jerzmanowice-Przeginia w czterech porach roku”. Fotografujcie i nadsyłajcie do nas zdjęcia 
ukazujące zabytki, ciekawe miejsca, czy też relację z obserwacji natury i fascynacji zjawiskami przyrodniczymi! 
W naszej inicjatywie może wziąć udział każdy fotografujący – amator czy profesjonalista bez względu na wiek. 

Uwagi organizacyjne: 
1. Nadsyłając do nas zdjęcie, pamiętaj, aby opisać sfotografowane miejsce w  następujący sposób: nazwa atrakcji, 

zabytku, miejsca oraz jego lokalizacja, jak również Twoje imię i nazwisko (możesz występować pod pseudonimem 
artystycznym, nickiem, imieniem - decyzja należy do Ciebie). Prosimy również o podanie numeru telefonu, adresu 
e-mail, które umożliwią nam kontakt z Tobą! 

2. Pamiętaj, że nadsyłając zdjęcie, przenosisz na Gminny Ośrodek Kultury w  Jerzmanowicach prawa autorskie 
majątkowe do swojej pracy bez prawa do wynagrodzenia twórcy, w szczególności rozpowszechniania w taki sposób, 
by każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. GOK ma prawo do zamieszczenia 
nadesłanej pracy fotograficznej wraz ze wskazaniem autora pracy (zgodnie z  informacją, którą podał) w celach 
reklamowych gminy i jednostki w radio, telewizji oraz na wszelkiego typu portalach społecznościowych, w tym 
YT, FB, Instagram itp., może zostać również zaprezentowana na zebraniach, wydarzeniach kulturalnych czy 
imprezach środowiskowych, drukowana w wydawnictwach okolicznościowych, promujących gminę i działalność 
jednostki bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

3. Przesłanie pracy jest jednoznaczne z  akceptacją na przetwarzanie danych osobowych przez GOK w  zakresie 
imienia i  nazwiska lub pseudonimu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych 
znajdziesz tutaj: https://jerzmanowice.eu/?page_id=11177.

4. Wykonane przez Ciebie zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być wolne 
od wad prawnych, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich i nie może być zabronione przez 
prawo, nie może naruszać prywatności i godności innych osób, nie może prowadzić do poniżenia lub obrażenia 
kogokolwiek, nie może mieć na celu obrazy uczuć i  symboli religijnych, ani nie może zawierać treści 
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

5. Autor gwarantuje, że praca jest wynikiem jego twórczości 
– odpowiedzialność za naruszenie przez wykonaną pracę 
jakichkolwiek praw osób trzecich w całości obciąża autora 
fotografii.

6. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia z  udziału 
w  projekcie uczestnika, w  stosunku do którego powstało 
uzasadnione podejrzenie, że zgłoszona przez niego 
fotografia narusza lub będzie naruszać jakiekolwiek prawa 
osób trzecich. 

7. Wysłanie pracy oznacza dobrowolną akceptację 
i  zobowiązanie do przestrzegania powyższych postanowień. 
Pracę fotograficzną [wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania 
danych osobowych i  zrzeczenia się praw autorskich] należy 
przesyłać w  formie wiadomości e-mail na adres: gok@
jerzmanowice.eu. W  przypadku osób niepełnoletnich decyzję 
o  przesłaniu pracy i  związanymi z  tym konsekwencjami 
podejmują rodzice/opiekunowie prawni. Gminny Ośrodek 
Kultury nie odpowiada za treści, które otrzyma w ramach akcji 
„Jak tu Pięknie - Gmina Jerzmanowice-Przeginia w  czterech 
porach roku”.

8. Termin nadsyłania zdjęć z  poszczególnych sesji upływa zgodnie 
z  porami roku: letnia do 22 września, jesienna do 21 grudnia, 
zimowa do 20 marca i wiosenna do 21 czerwca.

Zachęcamy do udziału w promocji naszej PIĘKNEJ gminy!
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 Gorąco liczymy na Państwa zaangażowanie, 
wierząc, że będzie to także dla Was okazja do 
promocji własnej twórczości artystycznej. 

Połącz wrażliwość artystyczną 
z  niezwykłościami świata przyrody i  umiejętnością 
przekazywania obrazu za pomocą obiektywu aparatu 
i ukaż Jak tu Pięknie!

Poniższe oświadczenie dostępne na stronie: 
https://jerzmanowice.eu, należy wydrukować, 
podpisać i przesłać w formie skanu lub zdjęcia wraz 
z pracą fotograficzną:

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych i zrzeczenia  
się praw autorskich

1. Oświadczam i  gwarantuję, że przesłana praca fotograficzna jest wynikiem mojej twórczości 
i  nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Odpowiedzialność 
za naruszenie przez zdjęcie jakichkolwiek praw osób trzecich w  całości obciąża moją osobę. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie (dot. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail) 
i publikowanie (dot. imienia, nazwiska) moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka 
w  różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego 
w celu realizacji akcji - „Jak tu Pięknie - Gmina Jerzmanowice-Przeginia w czterech porach roku” i nie 
przysługują mi z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

2. Jednocześnie nieodpłatnie przenoszę prawa autorskie majątkowe na Gminny Ośrodek Kultury 
w  Jerzmanowicach do wykorzystywania nadesłanych zdjęć w  zakresie wszystkich pól eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
obejmujących w szczególności:

a. utrwalenie i  zwielokrotnienie, w  tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową i  zapisu 
magnetycznego;

b. wykorzystanie pracy lub jej fragmentów do innych form edytorskich (w szczególności plansze, 
plakaty, publikacje okolicznościowe);

c. wprowadzenie do obrotu (upowszechnianie) poprzez środki masowego przekazu (prasa, 
radio, telewizja, Internet);

d. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, public 
relations, promocji Organizatora. 

Prawa autorskie przenoszę bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Przeniesienie praw autorskich do 
pracy następuje bez prawa do wynagrodzenia w stosunku do wszystkich pól eksploatacji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Jerzmanowicach przy ul. Centralnej 97, 
32-048 Jerzmanowice, tel.: 12 389 51 97, e-mail: gok@jerzmanowice.eu, REGON: 350962759, NIP: 677-13-12-605, strona internetowa: 
http://www.gok.jerzmanowice.eu. Obowiązku informacyjnego wynikającego z  art. 13 i  14 RODO dopełniono na stronie internetowej 
Administratora – https://jerzmanowice.eu/?page_id=11177.

…………………………..…
data, miejsce

…………………………..…
podpis osoby pełnoletniej*

* w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny
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Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna  
w Jerzmanowicach

Spotkanie autorskie  
z Wiesławem Drabikiem

W  ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, 
9 maja Bibliotekę w  Jerzmanowicach odwiedziła 
radosna grupa przedszkolaków z  Domowego 
Przedszkola i  Samorządowego Przedszkola 
w  Jerzmanowicach. Dzieci miały okazję 
spotkać prawdziwego pisarza:) Gościliśmy 
Pana Wiesława Drabika – autora pięknie 
ilustrowanych, pouczających i  pełnych humoru 
wierszowanych bajeczek, chętnie czytanych przez 
dzieci oraz rodziców. Autor w  humorystyczny 
i niejednokrotnie wierszowany sposób przedstawił 
swój dorobek pisarski, pokazując najróżniejsze 
stworzone przez siebie książki. Dzieci z  uwagą 
słuchały czytanych fragmentów kolorowych 
książek. Mnóstwo emocji wzbudziły liczne 
zagadki, łamigłówki i pytania. Dzieci radziły sobie 
znakomicie, głośno wykrzykując odpowiedzi. Za 
dobrą odpowiedź autor dawał drobny upominek 
w postaci naklejek. Dzieci bawiły się świetnie, a po 
spotkaniu autor podpisywał książeczki dodatkowo 
tworząc na poczekaniu zabawne rymy dla każdego 
z dzieci. 

Dziękujemy zarówno Autorowi jak 
i  dzieciom za wspaniałe spotkanie. Książeczki 
Wiesława Drabika są dostępne w  naszych 
bibliotekach. Zapraszamy do bibliotek i zachęcamy 
do czytania.

Warsztaty artystyczne z monotypii  
– “Strachy na lachy” prowadzone przez Annę Kaszubę-Dębską

To było bardzo twórcze spotkanie w  bibliotece podczas Tygodnia Bibliotek. We wtorek 10 maja 
w  Bibliotece dzieci z  klasy 3 b SP w  Jerzmanowicach oraz dzieci z  zerówki Przedszkola Samorządowego 
w  Jerzmanowicach miały możliwość poznania graficznej techniki monotypii na warsztatach artystycznych 
“Strachy na lachy”. Warsztaty zrealizowała Fundacja „Burza mózgów” z Krakowa. Poprowadziła je Pani Anna 
Kaszuba-Dębska malarka, graficzka, ilustratorka, projektantka książek dla dzieci, pisarka, autorka. Warsztaty 
oparte były o książkę „Jak Stryjenka Milenka strachy na lachy opanowała” autorstwa Pani Anny.
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Warsztaty „Stwórz sobie królową” z Anną Kaszubą-Dębską
Na zaproszenie PiGBP w  Jerzmanowicach 11 maja Zespół Szkół w  Przegini oraz w  Sąspowie gościł 

w swoich progach Annę Kaszubę-Dębską, autorkę kilku wydawnictw dziecięcych oraz biografii ludzi polskiej 
kultury, a  także malarkę, ilustratorkę i  artystkę. Podczas warsztatów pt. „Stwórz sobie królową”, w  czasie 
których wykorzystana została książka “Poczet królowych polskich”, jej autorka sprawdzała wiedzę dzieci na 
temat polskich władczyń, które związane są z Krakowem i Wzgórzem Wawelskim.

Okazało się, że o wiele lepiej znana jest historia królów niż królowych, dlatego też polska herstoria, czyli 
opowieść o historii kobiet, zasługuje na większą uwagę ze strony dzieci. Anna Kaszuba-Dębska opowiedziała 
swoim małym słuchaczom kilka ciekawostek z  życia wybranych królowych, a  po ich wysłuchaniu dzieci 
zaprojektowały własną kukiełkę wybranej królowej na podstawie portretów książkowych wawelskich władczyń.

 Gabriela Kaczkowska

Spotkanie autorskie z Andrzejem Muszyńskim
W ramach Tygodnia Bibliotek organizowanego w tym roku pod hasłem „Biblioteka - świat w jednym 

miejscu” 17 maja odbyło się spotkanie autorskie dla młodzieży SP w  Jerzmanowicach z  lokalnym twórcą, 
pisarzem i podróżnikiem Andrzejem Muszyńskim. 

 Klasy siódme przybyłe do Powiatowej i  Gminnej Biblioteki Publicznej w  Jerzmanowicach spotkały 
„człowieka tutejszego”, niemalże sąsiada, a  zarazem twórcę, pisarza i  podróżnika – Pana Andrzeja 
Muszyńskiego. Pierwsza część spotkania rozpoczęła się fascynującymi opowieściami i była poświęcona naszej 
przepięknej, niejednokrotnie niedocenianej wspaniałej okolicy. Autor opowiedział o  powstawaniu i  pracy 
nad najnowszą książką „Dom ojców”, która została wydana w marcu br. Jest to publikacja poświęcona Jurze, 
fascynującej historii i prehistorii, której ślady można znaleźć w miejscowościach naszej gminy, np. w licznych 
jaskiniach.

Podczas spotkania udaliśmy się w najodleglejsze zakątki świata, niektóre całkiem dziewicze i dzikie. Pan 
Andrzej opowiedział o  swojej pasji związanej z  podróżami. Niesamowitych przeżyciach podczas wędrówki 
przez puszczę, pustynię czy też udział w badaniach archeologicznych w Uzbekistanie.
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Uczniowie z wielkim zaciekawieniem słuchali opowiadanych historii. Dowodem na to były zadawane 
pytania i  zasłuchane twarze. Niewątpliwą pomocą i  wspaniałym uzupełnieniem omawianych przeżyć były 
przepiękne zdjęcia z odbytych przez Pana Andrzeja podróży. Autor został nagrodzony gromkimi brawami. 

Biblioteka to faktycznie świat w jednym miejscu.

Spotkanie z Kazimierzem Tomczykiem poświęcone 
10 najważniejszym wydarzeniom z historii wsi i parafii 
Jerzmanowice

24 maja w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach odbyło się kolejne spotkanie 
z  Kazimierzem Tomczykiem poświęcone 10 najważniejszym wydarzeniom mającym największy wpływ na 
dzieje miejscowości. Pan Kazimierz podzielił się informacjami o  zakresie zebranych materiałów, o postępie 
prac nad publikacją, której wydanie planowane jest na koniec roku. Odkrywał przed uczestnikami fascynujące 
wydarzenia, fakty i  ciekawostki z  historii wsi i  parafii. Obecni mieszkańcy i  sympatycy historii i  biblioteki, 
którzy przybyli na spotkanie niejednokrotnie z wielkim zaskoczeniem słuchali przedstawianych faktów, mogli 
poszerzyć swoją wiedzę i zainteresowania dziejami Jerzmanowic. Spotkanie zakończyły pytania i wspomnienia, 
którymi chętnie dzielili się obecni mieszkańcy i sympatycy historii.

Polecamy odwiedzenie strony na FB: https://www.facebook.com/dziejewsijerzmanowice, na której autor 
publikuje informacje o postępie prac oraz ciekawostki z dziejów wsi i parafii Jerzmanowice.

 Joanna Smogulecka-Mokrzycka
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Dzień Dziecka w Powiatowej i Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jerzmanowicach

1 czerwca Bibliotekę w  Jerzmanowicach wypełniał śmiech i  okrzyki radości uczestniczących 
w spotkaniu dzieci. Podczas kolorowego Dnia Dziecka w bibliotece dzieci miały moc atrakcji. Rozpoczęliśmy 
od przedstawienia Teatrzyku Kamishibai pt. „Smok Wawelski prawdziwa historia” z tekstem i ilustracjami Uli 
Ziober. Po krótkiej rozmowie i wymianie wrażeń z przedstawienia odbyły się warsztaty plastyczne z tworzenia 
ciekawych zakładek narożnych do książek. Emocje i  przeżycia związane z  przedstawieniem niektóre 
dzieci wyraziły podczas ekspresji plastycznej. Spotkanie zakończyliśmy zabawami na świeżym powietrzu, 
puszczaniem wielkich baniek mydlanych i rysowaniem kredą. 

Dziękujemy dzieciom za wspólnie spędzony mile czas i zabawę :)

Spotkania biblioterapeutyczne „O szczęściu” 
i „O uczciwości” 

W  Bibliotece w  Jerzmanowicach rozpoczęliśmy cykl zajęć biblioterapeutycznych poświęconych 
opowiadaniu o  różnych wartościach dla uczestników Ogniska Terapeutycznego prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Jerzmanowicach. Na pierwszym spotkaniu 
25 maja uczestnicy wysłuchali opowieści pt. „Szczęście, czyli o  tym, jak dobrze mieć bliskich” z  książki pt. 
„12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach”. Zastanawialiśmy się wspólnie co nam daje szczęście 
i  z  czym je kojarzymy. Tematem przewodnim drugiego spotkania 21 czerwca była opowieść autorstwa 
Agnieszki Frączek pt. „Uczciwość, czyli łaciata radość” z książki pt. „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy 
o  wartościach”. Temat był sporym wyzwaniem. Niby wszyscy czujemy o  co chodzi z  uczciwością, ale już 
trudniej opisać konkretne przykłady. Zastanawialiśmy się co to znaczy być człowiekiem uczciwym i z czym 
kojarzymy uczciwość. Wspólnie stworzone zostały plakaty ukazujące jak różnorodne potrafi być szczęście i jak 
różnorodnie można rozumieć uczciwość.

Dziękujemy za spotkania i do zobaczenia w bibliotece :)

 Joanna Smogulecka-Mokrzycka
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SMArt RUN 4 w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
Tegoroczna edycja oficjalnego biegu/marszu Nordic Walking - SMArt RUN 4 odbędzie się na terenie 

naszej pięknej gminy już 6 sierpnia pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Będzie to 4 edycja tego wyjątkowego wydarzenia, którego celem jest przede wszystkim szerzenie 

świadomości o chorobie, jaką jest rdzeniowy zanik mięśni oraz wsparcie społeczności chorych na SMA.
Podczas biegu każdy uczestnik będzie miał możliwość zadedykować swój wysiłek wybranej osobie 

chorej na SMA. Zarówno trasa biegu jak i marszu Nordic Walking wynosić będzie 10 km. Czas na pokonanie 
tego dystansu to 3 godziny.

Co należy zrobić?
– zarejestrować się przez stronę internetową: https://dostartu.pl/smart-run-4-v7375,
– opłacić udział w biegu,
– 6.08.2022 r. pokonać dystans 10 km.
Dodatkowo w  przypadku oficjalnej 

przynależności do Drużyny SMA i posiadania koszulki, 
pokonane kilometry zostaną doliczone do oficjalnego 
wyniku kilometrów przebiegniętych dla Drużyny.

W  celu uzyskania szczegółowych informacji 
i  śledzenia na bieżąco dodawanych wiadomości na 
temat biegu - zachęcamy do dołączenia do wydarzenia 
na facebook’u: SMArt RUN 4 - bieg/marsz NW.

Serdecznie zapraszamy do czynnego 
zaangażowania się w  bieg/marsz i  promowania SMArt 
RUN 4 wśród rodziny oraz znajomych. Razem możemy 
więcej. Połączmy siły w  szczytnym celu – razem 
pokonamy rdzeniowy zanik mięśni!

Kształcenie ustawiczne dorosłych 
wymogiem współczesnego rynku pracy – studia podyplomowe

 Rozwój zasobów ludzkich osób bezrobotnych jest realizowany w  Urzędzie Pracy Powiatu 
Krakowskiego w formie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych zgodnie z poniższymi kryteriami:

•	 Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z  Funduszu Pracy koszty studiów 
podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% 
przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast średni koszt zaplanowanych studiów to 5000 zł.

•	 Starosta zawiera z  osobą, o  której mowa powyżej, umowę o  dofinansowanie studiów 
podyplomowych, która określa w  szczególności prawa i  obowiązki stron oraz wysokość i  tryb 
przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich 
wpłat na konto organizatora tych studiów.

•	 W  przypadku gdy bezrobotny w  trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie 
zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania 
kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO
32-085 Szyce, ul. Wesoła 48
tel. 12 416-74-72, fax 12 632-52-15
www.uppkrakow.praca.gov.pl e-mail: krkrpow@uppk.pl
Kraków, ul. Mazowiecka 21, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1, Skawina, ul. Ogrody 17, Słomniki, ul. Kościuszki 64
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•	 W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich 
finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

•	 Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za 
okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 
20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy.

•	 Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną 
pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, o  którym 
mowa powyżej, do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

•	 Uczestnikowi studiów podyplomowych, o  którym mowa w  powyższym akapicie, przysługuje 
odszkodowanie z  tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych 
w  związku ze studiami podyplomowymi oraz w  drodze do miejsca studiów i  z  powrotem, 
wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.

•	 Starosta ze środków Funduszu Pracy ubezpiecza uczestnika studiów podyplomowych od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, z  wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie 
ubezpieczenie.

Wsparcie w  formie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w  Urzędzie Pracy Powiatu 
Krakowskiego w latach 2020- 2021 przedstawiało się w następujący sposób:

Tabela nr 1. Ilość osób studiujących na poszczególnych kierunkach studiów w 2020 roku.
Kierunek Suma
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu 1
E-marketing 1
Logopedia 1
Marketing internetowy 1
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie 1
Odnawialne zasoby i źródła energii 1
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów i zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodsta-
wowej

1

Psychodietetyka 1
Psychologia w biznesie 1
Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego 1
Testowanie oprogramowania 1
User Experience and Produkt Design – projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika 1
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1

 Tabela nr 2. Ilość osób studiujących na poszczególnych kierunkach studiów w 2021 roku.
Kierunek Suma
Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej 2
Administracja Publiczna 1
Analityk finansowy CFA 1
Aranżacja Wnętrz i Home Staging 1
Executive Master of Business Administration – MBA 1
Handel i zarządzanie sprzedażą 1
Human Resources – Zarządzanie zasobami ludzkimi 1
Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu z elementami przygotowania pedagogicznego 1
Public relations 1
Social Media Manager 1
Zarządzanie projektami 1
Zarządzanie systemami logistycznymi 1

  



53

2/2022

Wymogi współczesnego rynku pracy sprawiają, że człowiek musi stale rozwijać swoje kwalifikacje 
i  kompetencje zawodowe. W  obliczu zmian przed jakimi staje każdy człowiek, niezbędne staje się ciągłe 
uzupełnianie i doskonalenie swoich umiejętności.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stają przed osobami 
poszukującymi pracy, zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do skorzystania z możliwości dofinansowania 
kosztów studiów podyplomowych. 

Studia podyplomowe będą dofinansowane w ramach:

•	 Projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy powiecie krakowskim 
„MANIA PRACOWANIA VII”;

•	 Projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – Lubię to VI;

•	 Funduszu Pracy 

Wszystkie dostępne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu www.uppkrakow.praca.
gov.pl Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego – 12 416 74 58 lub osobistego w siedzibie Urzędu Pracy 
Powiatu Krakowskiego ul. Wesoła 48, 32-085 Szyce pokój 205 (II piętro)

    Zapraszamy do współpracy

Sporządziły:
Monika Rozmus – Kierownik Projektu „Mania Pracowania VII”

Joanna Dębińska – Zastępca Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej

Tak, jestem z Racławic
- wywiad z Andrzejem Muszyńskim - pisarzem, reportażystą, podróżnikiem 
i poetą, prawnikiem z wykształcenia, pisarzem z wyboru. 

•		Czy	jest	Pan	nienasycony	
światem?	Czy	liczne	podróże	do	
tak	egzotycznych	i oryginalnych	
z europocentrycznego	punktu	
widzenia	miejsc,	w jakich	Pan	
bywał,	nie	sprawia,	że	chce	Pan	
–	paradoksalnie	–	więcej?	Więcej	
zobaczyć,	więcej	podróżować,	
więcej	poznać	i zrozumieć?	Tak	jak	
otwarcie	jednych	drzwi	z wiedzą	
nie	prowadzi	do	odpowiedzi,	ale	do	
kolejnych	drzwi?	

Tak, zawsze byłem nienasycony. 
Lubiłem eksperymentować. Zawsze 
pociągały mnie skrajności, szaleństwo. 
Oczywiście, że za otwartymi drzwiami 
są kolejne drzwi, ale ja się na to godzę. 
Wiem, że są ludzie, którzy nie mogą 
sobie z tym poradzić. Ich umysł potrzebuje ostatecznej odpowiedzi, tymczasem ona, na tej ziemi, nigdy nie 
będzie możliwa. Język nauki nigdy nie rozwiąże tej ostatniej tajemnicy, nie odpowie na wszystkie pytania, 
między innymi, po co to wszystko. Posługuje się inną metodą. Dlatego odkąd to zrozumiałem, robię rzeczy 
z pasją, ale jednocześnie z dużym spokojem. 
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•		Miłosz	napisał,	że	literatura	jest	opukiwaniem	
ciemności.	Jaką	rolę	pisanie	i czytanie	spełnia	
w Pańskim	życiu?	

Ja widzę to inaczej. Jest opukiwaniem jasności. 
Pozwala mi skupić intensywnie myśli i  wyrazić 
je. Jestem sobą, kiedy piszę. Odczuwam radość. 
Kontemplację. Czysta radość tworzenia. Nadaje sens 
mojemu życiu, choć przestałem wierzyć, że literatura 
generalnie zbawia i uczy. Wielu ludzi nie uczy. 

•		Czy	uważa	się	Pan	za	pisarza	zaangażowanego?	

Zupełnie nie. Nie lubię literatury zaangażowanej. 
Literatura jest dla mnie sztuką, a  nie polityką. 
Doceniam, że inni chcą wykorzystać ją do słusznych 
spraw, ale to nie dla mnie.

•		Jak	wygląda	Pana	praca	okołotekstowa,	
przygotowawcza,	do	pisania	książek?	Przeszukuje	
Pan	biblioteki,	czyta	literaturę	przedmiotu,	grzebie	
w historii?

Bardzo rzadko to robię. Unikam tego. Tekst 
jest ekspresją, znakiem osobowości autora, a  przez 
to bywa niepowtarzalny. Ja czytam książki dla tej 
niepowtarzalności. Tym jest sztuka. Książki pozbawione tego elementu mnie nudzą. Jeśli chcę się czegoś 
dowiedzieć, wolę krótsze formy, książkę popularnonaukową, prasę, film. 

•		Na	początku	roku	ukazała	się	Pana	ostatnia	książka	„Dom	Ojców”.	Napisał	ją	Pan	w hołdzie	dla	
tutejszej	ziemi	i ludzi?	

Dokładnie w tym celu. Taka była we mnie potrzeba od dawna. „Hołd” to duże słowo, ale chyba tak jest. 
Jura wciąż pobudza moją wyobraźnię, czyli pobudza mnie do życia. Była domem naszych przodków, przed 
setkami tysięcy lat. Żyli tu, gdzie my. Jest ciągłość w tej historii i to jest pasjonujące. 

•		Czym	dla	Pana	jest	ta	ziemia,	ten	dom,	ten	region	i gmina?	

Domem właśnie. Centrum życia. Daje mi poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Stale inspiruje do pisania 
i działań. Zaskakuje, tu ciągle jest coś do odkrycia. 

•		Pisze	Pan	o swoich	poszukiwaniach	miejsca	z młodości,	które	Pana	urzekło.	Odnalazł	je	Pan?	

To prawdziwa historia. Jako dziecko przyjechałem na rowerze ze swojej rodzinnej wsi, Krzykawy, pod 
Powroźnikową Skałę w Racławicach. Przypadkiem, bo trochę pogubiłem drogę. Urzekło mnie już wtedy. Było 
na uboczu, jasne, z tą wielką skałą. Dziś tu mieszkam. Trzeba do tego wszystkiego trochę zacięcia. 

•	 	Dawniej	dużo	Pan	podróżował,	ciągnęło	
Pana	do	świata.	Teraz	jest	Pan	zakorzeniony?

Jedno zupełnie nie wyklucza drugiego. 
Jak mówiłem, mnie po prostu ciekawi 
świat, w  całej jego różnorodności. Nie lubię 
podążać ślepo za filozofią, czy jedną ideą. 
Lubię sprawdzać. Jestem zakorzeniony, bo nie 
przychodzi mi do głowy, żeby coś zmieniać. 
To piękne uczucie. W takich okolicznościach 
podróż nie jest ucieczką, a zachwytem. 
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•		Zapragnął	Pan	zanurzyć	się	w ziemi?	Oswajać	
ją	i uprawiać?	To	spora	zmiana.

Żadna zmiana w zasadzie. Znałem to przecież 
od dziecka. To raczej rodzaj kontynuacji. Ziemia 
sprowadza mnie na ziemię. Tam nie da się wszystkiego 
kontrolować. Włącza mnie w cykl, regularność, a one 
są ważne w życiu. 

•		Nie	potrzebuje	już	Pan	podróżować?	

Wręcz przeciwnie. Potrzebuję znów, coraz 
bardziej. Teraz, kiedy świat się tak zamknął po 
Covidzie, to ważne, żeby spotykać ludzi z  innych 
kultur. Mówić o nich, oswajać. Wydawało się, że już 
nie trzeba tego robić. Dziś to znów konieczność, bo inaczej się wszyscy pozabijamy. 

•		Przeszłość	i teraźniejszość	jest	mocno	obecna	w Pana	rozmyślaniach.	Jak	odcisnęły	się	na	Panu	odkrycia	
fascynujących	faktów	sprzed	setek	tysięcy	lat	obecnych	w naszym	regionie?

Bardzo silnie. Żyję teraz ze świadomością wielkich historii, które wydarzyły się tu setki tysięcy lat temu. 
Widzę je, potrafię sobie je wyobrazić. Lubię myśleć o świecie w takich skalach. Efekt jest taki, że człowiek zdaje 
sobie sprawę, że jest epizodem. Co nie znaczy, że odbiera to wartość istnieniu. Chyba to pozwala spokojniej 
myśleć o śmierci. 

•		Proszę	podzielić	się	z nami	tym	co	najbardziej	Pana	urzeka	na	terenie	naszej	gminy.	

Kameralność dolin. Są jak takie żeberka. Czuję się tu czasem jak w  dobrej opowieści z  dzieciństwa. 
Nigdy nie mogę oderwać wzroku od widoku doliny Szklarki z drogi Olkuskiej. To symetryczne wcięcie ziemi. 
Ten widok jest wyjątkowy. 

•		Teraz	czuje	Pan,	że	ma	swoje	miejsce	na	ziemi?	Czuje	się	Pan	zakorzeniony	w Racławicach?	

Tak, jestem z Racławic.
Pytania zadawały:

Gabriela Kaczkowska i Joanna Smogulecka - Mokrzycka
 

Andrzej Muszyński (ur. 1984 w Krzykawie) 
– polski pisarz, reportażysta, podróżnik i poeta, od kilku lat mieszkaniec Racławic.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwszy laureat Stypendium Fundacji Herodot im. Ryszarda 
Kapuścińskiego w 2012. Laureat Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu w 2012. Nominowany do: 
Nagrody im. Beaty Pawlak 2013 za zbiór reportaży Południe, Nagrody Literackiej Gdynia 2014 za zbiór opowiadań 
Miedza, Nagrody im. Beaty Pawlak 2015 za reportaż o  Birmie Cyklon, Paszportu Polityki za rok 2015 oraz Nagrody 
Literackiej Gdynia 2016 za powieść Pokrzywdzie. Opowiadania publikował w Akcencie, Res Publice Nowej, Twórczości, 
Wyspie i Znaku a wiersze w Akcencie i Toposie. Jest laureatem nagród podróżniczych: Kolos 2012 za wyprawę w Himalaje 
Birmańskie i  Nagrody im. Andrzeja Zawady w  2013 na projekt wyprawy do północnej Birmy (w  wyniku realizacji 
wyprawy powstał reportaż Cyklon). Inne jego osiągnięcia podróżnicze to m.in.: samotne pokonanie pustyni Atacama 
w 2008 oraz wspinaczka nową drogą na szczyt Chaupi Orco na granicy Peru i Boliwii.

Wydane książki
Południe (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013),
Miedza (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013),
Cyklon (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015),
Podkrzywdzie (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015),
Fajrant (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017),
Dom ojców (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2022).

źródło: wikipedia
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