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Szanowni Państwo,
To był rok pełen niepewności i  nowych wyzwań. 

Jeszcze nie zdążyliśmy wrócić do normalności po 
pandemii koronawirusa, a  lęk zasiała w  nas sytuacja 
za wschodnią granicą. Uchodźcy, którzy uciekali z kraju 
ogarniętego wojną znaleźli się także w  naszej gminie. 
Dla nas był to czas intensywnej nauki - organizacji 
zupełnie innej niż dotychczas pracy i  tolerancji. 
Zdaliśmy ten egzamin na 5. I  wtedy pojawiły się 
kolejne problemy. Inflacja, wzrost cen utrudniający 
wykonywanie publicznych zadań, przygotowanie do 
dystrybucji jodku potasu, dystrybucja węgla. Rok 2022 
przyniósł samorządowi wiele nowych obowiązków. A ich 
wypełnianiu towarzyszyły zwykłe, codzienne zadania. 
Między innymi związane z  prowadzeniem inwestycji. 
Przyznać trzeba, że choć wymagający, to 2022 był dla 
gminy hojny, podobnie jak dwa wcześniejsze. W  latach 
2020-22 spłynęły do nas milionowe dotacje, w  ramach 
samego Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych - 
ok 10 mln złotych z  przeznaczeniem na przebudowę 
poddasza w  szkole w  Jerzmanowicach, remont Urzędu 
Gminy, przebudowę ośrodka zdrowia w  Przegini, 
budowę remizy OSP w  Racławicach, przebudowę drogi 
w Czubrowicach, budowę chodnika w Szklarach, budowę 
parkingu przy szkole w Racławicach. W kolejnych latach 
pojawi się przyznane nam już 19,5 mln złotych. Te środki 

to ogromny zastrzyk dla naszego ograniczonego budżetu. 
One umożliwiają nam prowadzenie jednocześnie kilku 
dużych inwestycji w  różnych sołectwach. Dlatego tak 
wielką wagę przykładam do pracy związanej z  ich 
pozyskiwaniem - tej w  terenie i  tej biurowej, przy 
kompletowaniu dokumentacji. Trzeba podkreślić, że 
dochód podatkowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca naszej 
gminy wynosi ok. 1 tys zł. Dla porównania na mieszkańca 
gminy Zabierzów przypada prawie 3 tys. zł. Mimo iż nie 
należymy do kręgu najzamożniejszych samorządów wiele 
się u nas dzieje. W 2023 roku planuję kolejne inwestycje 
o  wartości szacunkowej ok. 27 mln zł. Dodatkowo, jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z  planem już na przełomie 
roku podpiszę umowę o  wartości 5 mln zł. Ruszymy 
z pracami związanymi z  modernizacją dróg, rozbudową 
infrastruktury oświatowej i  sieci kanalizacyjnej. To 
wszystko przed nami, a  dziś powoli żegnamy 2022 rok 
z  ulgą i  nadzieją, że jego następca przyniesie światu 
więcej spokoju.
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INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

GOPS przyjmuje już interesantów w nowej siedzibie
Mieszkańcy Gminy Jerzmanowice – Przeginia doczekali się nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w  Jerzmanowicach. Dzięki ogromnym staraniom Wójta Tomasza Gwizdały osoby, które odwiedzają 
GOPS będą mogli załatwić sprawę w godnych warunkach, komfortowo i bez tłoku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach jest jednostką organizacyjną gminy Jerzmanowice-
Przeginia – realizuje zadania z  zakresu polityki społecznej, współdziałając z  organami administracji rządowej, 
samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi 
w obszarze pomocy społecznej. GOPS jest placówką, która świadczy pomoc między innymi w zakresie świadczeń 
rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków z pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy, stypendiów socjalnych, 
karty dużej rodziny, wsparcia rodziny i  systemu pieczy zastępczej, a  od niedawna dodatków energetycznych 
osłonowych i pomoc obywatelom Ukrainy. Lista zadań, którymi zajmuje się GOPS jest bardzo długa, a pracownicy 
tej komórki zajmują się organizowaniem pomocy zarówno systemowej jak i dosłownej do indywidualnej sytuacji 
osób i rodzin. Dotychczasowe warunki lokalowe były bardzo uciążliwe dla pracowników ale przede wszystkim dla 
klientów. 

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia rozwiązał ciągnący się latami problem, który zarówno mieszkańcy 
jak i  służby kontrolne Wojewody Małopolskiego wskazywali wielokrotnie. W  GOPS Jerzmanowice całkowicie 
brakowało warunków lokalowych do przyjmowania stron, szczególnie w  sytuacjach trudnych wymagających 
indywidualnej rozmowy dyskrecji i intymności.

Obecnie sytuacja zmieniła się, nowa siedziba znajduje się na parterze co ułatwi dostęp osobom starszym często 
schorowanym, niepełnosprawnym oraz matkom z wózkami i dziećmi. GOPS posiada wydzielone pomieszczenie do 
przyjmowania osób wymagających indywidualnej rozmowy. Pracownicy mogą pracować efektywniej w  godnych 
warunkach. Spełniono tym samym oczekiwania mieszkańców jak i wytyczne, które od lat Wojewoda Małopolski 
kierował w wystąpieniach pokontrolnych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Kozak wraz z  pracownikami składa serdeczne 
podziękowania Wójtowi Gminy Tomaszowi Gwizdale, Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi za 
pomoc w pozyskaniu środków finansowych,Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie za wsparcie finansowe  
na wyposażenie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w remont nowego lokalu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jerzmanowicach.
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Gospodarka odpadami
Pod koniec października Wójt Tomasz Gwizdała 

podpisał umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
na kolejny rok. Mimo rosnących cen stawka nie ulegnie 
zmianie. Wykonawcą pozostaje firma ZGK „Bolesław”.

Wszelkich informacji odnośnie gospodarowania 
odpadami komunalnymi udzielą pracownicy Urzędu 
Gminy:

pok. 124, tel. 12 3895247 w. 124 - Andrzej Pączek 
(deklaracje, odbiór odpadów komunalnych)
pok. 115, tel. 12 3895247 w. 115 - Monika Polak 
(wpłaty za odpady komunalne)

Obowiązująca stawka za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych wynosi: 27,00 zł za jedną osobę 
miesięcznie.

Przypominamy, że zgodnie z  uchwałą nr XL/278/2021 z  dnia 10 listopada 2021 roku Rady Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia, w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w  kompostowniku przydomowym o  kwotę 4,00 zł 
podlegającą odliczeniu od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 mieszkańca.

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

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

•	 złożenie oświadczenia o posiadaniu kompostownika w kolumnie „K” deklaracji.

Osoby, które posiadają kompostownik i  chcą skorzystać z  ulgi, powinny wypełnić i  złożyć deklarację 
w Urzędzie Gminy.

Od mieszkańców, którzy zadeklarują kompostowanie odpadów bio i skorzystają z ulgi, nie będą odbierane 
worki z odpadami zielonymi. Przypominamy, że posiadanie kompostownika podlega kontroli.

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

•	 brak kompostownika przydomowego,

•	 nie kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

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

KGW Czubrowice
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Zimowe utrzymanie dróg
Przez teren gminy Jerzmanowice-Przeginia przebiegają drogi 3 kategorii: krajowe, powiatowe i  gminne. 

Zgodnie z tą klasyfikacją za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy.

Kategoria dróg Wykonawca zimowego utrzymania dróg Nr telefonu

Droga Krajowa 94 KOSMO-TRANS Wojciech Piaśnik 
Kosmolów 110A, 32-300 Olkusz

501 737 820

Drogi powiatowe Usługi Transportowe Jarosław Kemona
Sąspów 199A, 32-048 Jerzmanowice

605 361 349

Drogi gminne FHU „SZLACHTA” Janusz Szlachta
ul. Ojcowska 44, 32-048 Jerzmanowice

605 635 446

AED - urządzenia do ratowania życia
W  październiku na terenie naszej gminy zostały zamontowane  dwa ogólnodostępne automatyczne 

defibrylatory AED, urządzenie, dzięki któremu każdej osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia jesteśmy 
w  stanie skuteczniej udzielić pierwszej pomocy. AED ocenia akcję serca poszkodowanego i  wydaje polecenia 
głosowe, wskazując jak prowadzić reanimację krok po kroku. Dzięki niemu nawet osoba bez doświadczenia będzie 
umiała ją wykonać.

Projekt został opracowany i zgłoszony do 5 edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolska #4minuty - podłącz 
i  ratuj! przez Izabelę Jędrzejek, a  członkowie stowarzyszenia Strażacy Małopolska oraz sztab osób walczyli o  jak 
największą liczbę głosów, by zakwalifikować zadanie do realizacji. Samo zadanie polegało na zakupie i  montażu 
w  14 lokalizacjach powiatu krakowskiego, ogólnodostępnych automatycznych defibrylatorów AED. Dodatkowo 
projekt zakładał darmowe szkolenia dla mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
7 listopada kursy z  udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi AED odbyły się 

w  budynku GOK w  Jerzmanowicach oraz w  Domu 
Ludowym w Przegini z czego bardzo chętnie skorzystali 
mieszkańcy naszej gminy. Wszyscy uczestnicy zdobyli 
wiedzę teoretyczną, którą później wykorzystali podczas 
ćwiczeń praktycznych. Na koniec każdy uczestnik otrzy-
mał Certyfikat ukończenia szkolenia Pierwszej Pomocy.

Urządzenia do ratowania życia znajdują 
się: w  Przegini na budynku Domu Ludowego oraz 
w Jerzmanowicach na budynku GOK.

30-lecie powołania  
Państwowej Straży Pożarnej

Na początku  listopada w  budynku Starostwa Powiatowego 
w  Krakowie odbyło się spotkanie wójtów i  burmistrzów gmin powiatu 
krakowskiego z   Zarządem Powiatu, przedstawicielami Państwowej 
Straży Pożarnej oraz dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.
Podczas tego wydarzenia poruszonych zostało wiele istotnych tematów 
min. o  zimowym utrzymaniu dróg, współpracy Komendy Miejskiej PSP 
z  jednostkami samorządu terytorialnego oraz o  gospodarce wodami 
w pasie drogowym.

W  podziękowaniu za dotychczasową współpracę oraz wsparcie 
z  rąk Komendanta Miejskiego PSP w  Krakowie st. bryg. Pawła Knapika, 
Wójt Tomasz Gwizdała otrzymał okolicznościowy medal wybity z  okazji 
jubileuszu 30-lecia uchwalenia ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
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INWESTYCJE I EDUKACJA

Remont i modernizacja siedziby GOPS w Jerzmanowicach 
Jednostki kontrolujące wielokrotnie nakładały na Gminę konieczność podjęcia działań, zmierzających do 

poprawy warunków lokalowych dla GOPS w  Jerzmanowicach. Należało podjąć czynności, które doprowadzą 
zarówno do podniesienia standardów pracy personelu jak i warunków obsługi mieszkańców.

Po zakończeniu okresu najmu i  zwrotu lokalu użytkowego, zlokalizowanego w  budynku Urzędu Gminy, 
gdzie uprzednio mieściła 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”. Zakres obejmował m.in. 
przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych pomieszczeń w części budynku Urzędu Gminy (w  tym 
lokalu użytkowego przeznaczonego na siedzibę GOPS-u) wraz z remontem pochylni dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową i schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, w  kwietniu bieżącego roku podpisano umowę z  firmą 
Wykonawczą tj. Panem Piotrem Buras prowadzącym Zakład Usług Remontowych Piotr Buras, os. Przy Arce 16/46, 
31-945 Kraków na wykonanie prac remontowo–modernizacyjnych.

Zgodnie z harmonogramem w miesiącu październiku firma Wykonawcza zakończyła I etap robót, tj. prace 
remontowo–modernizacyjne, obejmujące lokal użytkowy dla przyszłej siedziby GOPS w Jerzmanowicach. 

Nowa siedziba GOPS-u  spełnia warunki, związane z  obowiązującymi przepisami i  standardami obsługi 
mieszkańców. Lokal jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Oprócz przestrzeni biurowej dla 
pracowników administracyjnych oraz zaplecza socjalnego, zostało wydzielone specjalne pomieszczenie, gdzie 
w  dyskretnych warunkach można przeprowadzić rozmowy z  osobami z  problemami rodzinnymi lub innymi 
osobistymi newralgicznymi sprawami. 

Zadanie inwestycyjne zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nowa remiza OSP w Racławicach
Budynek „starej” remizy OSP w  Racławicach, z  uwagi na zły 

stan techniczny, dużą ilość uszkodzeń oraz degradację elementów 
budowlanych nadawał się wyłącznie do rozbiórki, co potwierdziła 
ekspertyza techniczna, sporządzona przez podmiot posiadający 
wymagane prawem uprawnienia. 

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z  Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, które umożliwiły podjęcie decyzji 
o  budowie nowego obiektu, Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia 
w  sierpniu 2021 r. podpisał umowę z  Panem Jackiem Smoleń, 
prowadzącym firmę UNI-BUD Jacek Smoleń, ul. Słomczyńskiego 
2/35, 31-234 Kraków, na realizację zadania inwestycyjnego pn.  
„Rozbiórka budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 
765/1, budowa muru oporowego, budowa budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej, z  wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-
kanalizacyjną, c.o., i  gazową w  budynku na działkach 779/2, 765/1, 
budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej od budynku do skrzynki 
pomiarowej oraz zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej od budynku do 
studni kanalizacyjnej na działce nr 765/1 położonej w  Racławicach, 
jedn. ewid. Jerzmanowice - Przeginia”.

Pomimo wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej, spowodowanej 
działaniami wojennymi na Ukrainie, powodującej radykalny wzrost 
cen zakupów materiałów budowlanych oraz problemy w  ciągłości 
dostaw tych materiałów, prace prowadzone były w  sposób rzetelny, 
zgodny z  postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę oraz 
zapisami umowy na wykonanie robót budowlanych.
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Na przełomie października i listopada firma Wykonawcza zakończyła prace budowlane oraz zostały uzyskane 
wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Parametry techniczne nowego budynku remizy OSP  w Racławicach:

powierzchnia zabudowy 126,26 m²

powierzchnia użytkowa 131,63 m²

kubatura budynku 1 406,00 m³

ilość kondygnacji parter, 1 piętro, poddasze 

Zakres robót obejmował również wykonanie przyłączy, zagospodarowanie terenu przy budynku wraz 
z  ogrodzeniem. W trakcie realizacji zadania wykonawca wystąpił o dodatkowe środki konieczne do realizacji 
zadania z uwagi na wzrost kosztów materiałów budowlanych. Za zgodą rady gminy dołożone zostały środki  
w wysokości 273 862,95 zł.

W części parterowej budynku mieszczą się dwa stanowiska garażowe oraz zaplecze sanitarne. Na 1 piętrze 
znajduje się pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, komunikacja, zaplecze sanitarne.

Wartość inwestycji:  1 227 482,45 zł.
Zadanie inwestycyjne zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Ośrodek Zdrowia w Przegini
Poprawa stanu technicznego oraz doprowadzenie budynku Ośrodka Zdrowia w Przegini do wymaganych 

prawem parametrów budowlanych i  użytkowych, od wielu lat był przedmiotem licznych monitów lokalnej 
społeczności. Również organy nadzorujące funkcjonowanie placówek służby zdrowia wielokrotnie zwracały uwagę 
na konieczność dostosowania obiektu do obowiązujących norm i przepisów.

Staraniem Wójta Gminy Jerzmanowice – Przeginia, dzięki pozyskanym środkom finansowym z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, możliwa stała się realizacja modernizacji i przebudowy budynku Ośrodka 
Zdrowia. W dniu 14.07.2021 r. została zawarta umowa z konsorcjum firm, gdzie funkcję lidera sprawowała firma 
MURKRAK Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. B2 nr 9, 32-086 Węgrzce, na realizacje zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia z instalacją wewnętrzną elektryczną i gazową 
ze skróceniem przyłącza gazowego, na dz. nr 882/7 w miejscowości Przeginia, gmina Jerzmanowice – Przeginia”.

Dzięki sprawnej koordynacji robót udało się zachować ciągłość funkcjonowania NZOZ Gabinet Lekarza 
Rodzinnego, bez przerw w dostępie do bezpłatnej opieki medycznej dla pacjentów placówki.

W listopadzie 2022 r. zakończono prace budowlane, objęte umową wraz z uzyskaniem wymaganych prawem 
pozwoleń na użytkowanie obiektu.

Parametry techniczne nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Przegini:

powierzchnia zabudowy 220,50 m² powierzchnia użytkowa 70,90 m²

kubatura budynku 1 984,00 m³ ilość kondygnacji piwnica, parter, 1 piętro.

Przebudowa i  rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia obejmowała m.in. zapewnienie dostępności obiektu 
dla osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę o  klatkę schodową, montaż windy, przebudowę sanitariatów, 
usunięcie barier architektonicznych oraz przebudowę poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowo przebudowano 
dach z płaskiego stropodachu na dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną.

Zakres obejmował również przebudowę i rozbudowę instalacji wewnętrznych w budynku: wod. – kan., c.o., 
gazu, elektryczną, budowę centrali wentylacyjnej, budowę sieci LAN.

Prace remontowe obejmowały po miesz czenia wewnątrz budynku, które zostały dostosowane do 
obowiązujących przepisów i  standardów. Wyłożono nowe po sadzki przemysłowe, wykonano posadzki z  płytek 
ceramicznych, wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano sufity podwieszane. Powstały nowe sanitariaty.

Wykonano docieplenie budynku oraz nową elewację, stylistycznie nawiązującą do istniejącego otoczenia.
Wartość inwestycji:  1 868 483,85 zł
Zadanie inwestycyjne zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



9

4/2022

Nowe perspektywy dla naszej lokalnej społeczności...
Pod koniec września gmina Jerzmanowice-Przeginia przystąpiła do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”. Stowarzyszenie 
to działa na rzecz aktywizowania ludności wiejskiej, zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność.

Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą” jest partnerstwem 
trójsektorowym, składającym się z  przedstawicieli zarówno sektora 
publicznego, gospodarczego jak i społecznego. W skład LGD wchodzą gminy: 
Bolesław, Bukowno, Klucze, Wolbrom, Trzyciąż, Olkusz (z  wyłączeniem 
miasta Olkusz), Krzeszowice, a  od niedawna także Jerzmanowice-Przeginia, 
Sułoszowa oraz Skała.

Od kilku miesięcy trwają intensywne prace nad Lokalną Strategią 
Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. 21 października, w  sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, odbyło się pierwsze otwarte spotkanie 

mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu oraz przedstawicieli LGD, 
w ramach warsztatów strategicznych i wspólnego planowania LSR.

Podczas spotkania udało się wypracować wstępne plany oraz wspólne rozwiązania. Liczymy na dobrą, 
efektywną współpracę.

Dofinansowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych
 31 października na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie 

promes finansowych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Krakowa, 
powiatu krakowskiego oraz powiatu miechowskiego.

Promesy finansowe, przekazane przez MSWiA i KG PSP na zakup wyposażenia i sprzętu dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, działających przy jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, wręczyli m.in. Wicemarszałek 
Sejmu RP Ryszard Terlecki, Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Filipek, Komendant Miejski PSP 
w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik, Komendant Powiatowy PSP w Miechowie mł. bryg. Michał Majda.

Z  terenu naszej gminy promesy otrzymało 5 drużyn, a  wysokość kwot była uzależniona od ilości osób 
w zespole: Przeginia – 3600 zł, Szklary  – 3150 zł, Gotkowice  – 2250 zł, Czubrowice  – 1800 zł, Sąspów  – 1800 zł.
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Konkursy sportowe
We wrześniu reprezentacje dziewcząt i  chłopców ze Szkoły 

Podstawowej w Sąspowie toczyły zażarty bój z innymi placówkami z terenu 
gminy Jerzmanowice-Przeginia. Dziewczęta zajęły 3. miejsce, natomiast 
chłopcy miejsce 5. Warto dodać, iż w kategorii „Igrzyska Dzieci”, rywalizację 
toczą ze sobą roczniki do 2010 włącznie, czyli klasy I-VI, dlatego tak 
wysokie miejsce w połączeniu z faktem, iż szkołę w Sąspowie w większości 
reprezentowali chłopcy z klasy III, zasługuje na uznanie.

5 października zostanie zapamiętany na długo w  sportowej 
historii szkoły w  Sąspowie: uczniowie zdobyli Mistrzostwo Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia w  halowej piłce nożnej. Puchar wręczali Wójt 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała oraz prezes Gminnego 
Szkolnego Związku Sportowego Leszek Sępek. Warto nadmienić, że 
w kategorii dziewcząt reprezentacja zajęła 3. miejsce.

Nowy wóz strażacki w OSP Gotkowice
Spełniło się marzenie strażaków z  Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Gotkowicach – mają nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Strażacy przez dwa lata 
zbierali na niego fundusze, organizując różne akcje (np. zbiórka złomu,

Strażacka Pomoc Mikołaja) i  uzyskując dofinansowania z  różnych 
instytucji. Kiedy w  zeszłym roku mogło się już wydawać, że upragniony 
wóz jest w  zasięgu ręki, rynek samochodowy przeszedł załamanie – brak 
części spowodował, że w  2022 zaczynali swoją drogę o  pozyskanie nowego 
wozu praktycznie od początku. Jednak dzięki wytrwałości, determinacji 
i konsekwencji w dążeniu do celu, 22.10.2022 jednostka uroczyście przywitała 
fabrycznie nowy, lekki wóz ratowniczo-gaśniczy Renault Master, dostarczony 
przez firmę P.W. BIBMOT BIK Sp. J. z Mielca. Samochód kosztował 302 900 zł 
i został sfinansowany z kilku źródeł: Gmina Jerzmanowice-Przeginia przekazała 
112 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Krakowie – 96 585,98 zł, Państwowa Straż Pożarna – 50 000 zł, Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego przekazał 30 000 zł, Powiat 
Krakowski 10 000 zł, swoje wpłaty przekazali również darczyńcy.

Prezes OSP Gotkowice Rafał Krzystanek nie ukrywał swojego szczęścia: „Jesteśmy szczęśliwi, że w  końcu 
mamy wóz z prawdziwego zdarzenia, który spełnia wszystkie obecne normy. Mamy nadzieję, że nowy samochód 
będzie nam długo służył. Oczywiście, niech stoi w remizie, ale jak będzie musiał wyjechać, to żeby pomagał ratować 
życie i majątek ludzi. Dziękujemy każdemu, kto nas wspierał w dążeniu do naszego celu, wójtowi gminy Tomaszowi 
Gwizdale, Radzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, 
wicemarszałkowi województwa małopolskiego Łukaszowi Smółce, staroście krakowskiemu Wojciechowi Pałce, 
prezesowi WFOŚiGW w  Krakowie Kazimierzowi Koprowskiemu, zaprzyjaźnionym jednostkom OSP, firmom 
oraz wszystkim darczyńcom”. Samochód niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności! Gratulujemy druhom OSP Gotkowice oraz życzymy Wam, Druhowie, wszelkiej pomyślności i  tyle 
samo wyjazdów, co szczęśliwych powrotów do strażnicy. 

Szkoła w Sąspowie
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Pozostałe konkursy
7 października w szkole w Sąspowie odbył się szkolny 

etap Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie 
ze Słowem Pięknym i  Prawdziwym”. Jury pierwsze miejsce 
za przepiękną i  dojrzałą recytację przyznało Damianowi 
Synowcowi z klasy 6.

Szkoła w Sąspowie zdobyła także 2. miejsce w Gmin-
nym Przeglądzie Przedstawień Ekologicznych. Ekologiczna 
wersja „Jasia i Małgosi” zrobiła ogromne wrażenie na jury.

Warto wspomnieć też o  turnieju szachowym, roze-
granym w  Sąspowie. Oto wyniki 
szkolnego etapu:
Oskar Pęgiel, Wiktor Rusek, Olga 
Krzysztonek – podium w  roz-
gryw kach szachowych klas 7-8. 
Eryk Muzyk, Damian Synowiec, Adam Rusek – podium w rozgrywkach szachowych 
klas 1-6.

W gminnych rozgrywkach młodsza grupa zajęła zaszczytne 2. miejsce, starsi 
reprezentanci również stanęli na podium. Zawody sędziowała Małgorzata Bigaj.

Wycieczki
W  dniu 4 października uczniowie klasy 8. wzięli udział w  pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Było to spotkanie uczniów z Diecezji Sosnowieckiej z Biskupem Grzegorzem Kaszakiem. Uczniowie zawierzyli 
Matce Bożej swój los przed cudownym obrazem, a po mszy świętej udali się na kalwaryjskie dróżki.

21 października z samego rana uczniowie z klas 3-8 wraz z wychowawcami wybrali się do niedalekich 
Myślenic, do bardzo intrygującego i  niecodziennego miejsca. Okazało się, że zarówno chłopcy, jak 
i dziewczynki doskonale wiedzieli, kim jest ninja pojawiający się w nazwie parku i wszyscy gotowi byli sprostać 
niełatwym sportowym wyzwaniom. Wśród dostępnych na miejscu atrakcji, uwagę uczniów zwróciły różne 
urządzenia do ćwiczeń sportowych: zręcznościowych, sprawnościowych i akrobatycznych.
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Wydarzenia
W ramach współpracy szkoły z Fundacją Oświatową im. Ks. Stanisława Ko-

nar skiego, Szkolne Koło Wolontariatu pozyskało dotację w  wysokości 1000,00  zł 
z  przeznaczeniem na warsztaty dla seniorów pt. „Nitką malowane”. Szkoła 
w Sąspowie zorganizowała cykl 3 warsztatów z wykorzystaniem metody string art, 
w  czasie których uczestnicy wspólnie tworzyli swoje własne rękodzieła. Cudowne 
prace można podziwiać w szkole.

14 października przypada Dzień Edukacji 
Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pe-
da gogów. Akademię przygotowali uczniowie klas 
1-5 oraz przedszkolaki. Po rozpoczęciu akademii 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród i  wyróżnień 
zasłużonym nauczycielom i  pracownikom szkoły, 
a  podczas imprezy ślubowanie złożyli 
uczniowie klasy pierwszej oraz dzieci 
przedszkolne.

Z  końcem października przed-
szkolaki z  Sąspowa poznały polską 
dynię podczas obchodów Dnia 
Dyni, który w  tym roku przypadł 
na 28 października. Dzieci w  tym 
dniu ubrane były na pomarańczowo, 
a ponadto – podczas wspólnych zabaw 
– poznały budowę i wnętrze dyni oraz 
jej zapach, a  także dowiedziały się, 
co można z  niej zrobić i  jak smakuje 
dzięki przygotowanemu specjalnie dla 
nich pysznemu kremowi z dyni.

10 listopada 2022 roku w Szkole 
w  Sąspowie odbyła się Wieczornica 
Patriotyczna „Polska – Niepodległa”. 
Uroczystość zwieńczyła szkolne obchody 104. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Występ artystyczny 
oraz pieśni patriotyczne podkreśliły 
nastrój lat walki i  zmagań z  zaborcami, 
a  atmosfera powagi i  wzruszenia była 
potwierdzeniem, że Święto Niepodległości 
to wydarzenie ważne dla wszystkich 
Polaków. Poza tym ideą tego spotkania 
było wspólne wykonanie przez dzieci, 
rodziców, nauczycieli oraz wszystkich 
zaproszonych gości znanych pieśni 
patriotycznych m.in. „Roty”, 
„Piechoty”, „Wojenko, wojenko”, 
„Rozkwitały pąki białych róż” czy 

„Przybyli ułani”. W  przerwach między muzykowaniem znalazł się czas 
również na rozmowy oraz słodki poczęstunek przy kawie i herbacie, który 
ufundowali rodzice uczniów tutejszej szkoły.



13

4/2022

Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkół w Przegini
Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych, 

którego celem jest kształtowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród 
uczniów.

Nasza szkoła otrzymała środki na realizację programu, dzięki 
któremu uczniowie będą mogli rozwijać twórcze myślenie, umiejętność obsługi nowoczesnych narzędzi 
technologicznych oraz zdolności konstrukcyjne i manualne.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia i  pozwoli uczniom rozwijać 
swoje zainteresowania w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych, kół 
zainteresowań i innych form aktywności.

Otrzymane przez nas wsparcie to 78 900,00 zł, które przeznaczyliśmy na zakup sprzętu do prowadzenia 
zajęć z techniki, robotyki, wirtualnego laboratorium chemicznego oraz sprzętu audio-video. 

Urszula Babiuch/Agata Krzystanek

„Odblaskowa Szkoła” w Zespole Szkół 
w Przegini

W ramach akcji „Odblaskowa szkoła”, we wrześniu i październiku 
w  naszej szkole podjęto szereg działań, mających na celu zwiększenie 
świadomości uczniów w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach. 
Zorganizowano m.in.: odblaskowy happening, odblaskowe ślubowanie 
klas pierwszych; nagrano film oraz piosenkę o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym; pozyskano kamizelki odblaskowe. Zakończenie konkursu 
„Odblaskowa szkoła” nie oznacza końca działań na rzecz bezpieczeństwa. 
Tegoroczna edycja przyniosła nowe pomysły, pomogła utrwalić 
prawidłowe zachowania i wytworzyć pewne nawyki bezpieczeństwa, które 
trzeba pielęgnować.

Pamiętajmy jednak, że pomimo noszenia najjaśniejszych 
i  największych odblasków, pieszy to najbardziej narażony na 
niebezpieczeństwo uczestnik ruchu drogowego, dlatego każdy powinien 
zachowywać na drodze szczególną ostrożność.

Zofia Piekarz / Katarzyna Tyliba
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Podsumowanie projektu ekologicznego „Jestem ECO – 
wiem, rozumiem, działam”   w Zespole Szkół w Przegini

13 października odbyła się uroczystość podsumowująca 
działania w ramach projektu ekologicznego „Jestem ECO – wiem, 
rozumiem, działam”, współfinansowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Na uroczystości gościliśmy Prezesa Zarządu WFOŚiGW 
w  Krakowie Pana dr. Kazimierza Koprowskiego, Wójta Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia Pana Tomasza Gwizdałę oraz kierownika 
CUW Panią Monikę Pęgiel-Dromundo.

Projektem objęto dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, uczniów szkoły, ich rodziców oraz lokalną 
społeczność. Działania projektowe polegały na poznawaniu naturalnych ekosystemów najbliższej okolicy – 
uczniowie poznali łańcuch pokarmowy, który tworzy sieci troficzne.

Prezentacje i  debata dotycząca odnawialnych źródeł energii (OZE) pozwoliła  zapoznać uczestników 
z  korzyściami płynącymi z  OZE. Zadania były realizowane poprzez warsztaty, pogadanki, spotkania edukacyjne 
oraz wycieczki. Podczas uroczystości wręczono nagrody w konkursie „EKO – DOM”.

Urszula Babiuch / Anna Mosurek
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Pieczenie chleba z Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Przedszkolu Samorządowym w Przegini 

 15 listopada naszą placówkę odwiedziły Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich w  Przegini, aby wspólnie 
uczcić Światowy Dzień Chleba. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały, w jaki sposób przez lata pieczono chleb, 
następnie chętnie uczestniczyły w  jego przygotowaniu. Chleb, który był efektem wspólnej, międzypokoleniowej 
pracy, zdaniem jego późniejszych konsumentów wyszedł doskonale, co jest chyba najlepszą zachętą dla przyszłej 
współpracy dzieci z członkiniami KGW. 

Bardzo dziękujemy za mile spędzony czas i wkład w edukację kolejnego młodego pokolenia.
            Anna Stach

Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek w  Samorządowym 
Przedszkolu w Przegini

5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Postaci z  Bajek. W  naszym przedszkolu nie mogło 
zatem zabraknąć świętowania z  tak ważnego powodu. A  że 
dzieci lubią zabawę, to z  chęcią włączyły się w  obchody. 
W zorganizowanym „Balu Postaci z Bajek” uczestniczyli niemal 
wszyscy przedszkolacy. Mogliśmy podziwiać cały korowód 
przebierańców: superbohaterowie, księżniczki, czarodzieje, 
wróżki, zwierzęta – to tylko kilka przykładów pomysłowości 
naszych najmłodszych podopiecznych. A  co najważniejsze, 
było kolorowo i wesoło, a my mamy nadzieję, że bal bardzo się 
wszystkim podobał. 

Anna Stach



16

4/2022

Konkurs pt. ,,Jesienny Ludzik” 
w Samorządowym Przedszkolu 
w Przegini rozstrzygnięty!

17 października został zorganizowany konkurs plastycz-
no-techniczny pt. ,,Jesienny Ludzik”, w  którym mogły wziąć 
udział wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Konkurs miał na celu 
rozwijanie kreatywności dziecka, uzdolnień plastycznych oraz 
poszerzenie wiedzy z  zakresu różnych technik plastycznych. 
Z  52 twórców oryginalnych prac zostali nagrodzeni: 3-4 latki: 
I  miejsce – Helena Mierzwa, II miejsce – Ewa Chochół, III 
miejsce – Antonia Kurek; 5-6 latki: I miejsce – Jagoda Ćwięczek 
i Gabriela Solecka, II miejsce – Martyna Kordaszewska i Mikołaj 
Piątek, III miejsce – Zuzanna Pyrek, Radosław Rogóż. Wszystkie 
prace można podziwiać w Przedszkolu. Gratulujemy!

Natalia Woźniak/Sylwia Mistela

Mistrzowie szachowi z Zespołu Szkół w Przegini
Z  początkiem listopada uczniowie naszej szkoły przystąpili do serii turniejów szachowych. Etap szkolny 

odbył się 3 listopada i został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Igrzyska 
Dzieci.

Kolejnego dnia zwycięzcy z  poszczególnych grup reprezentowali szkołę w  Drużynowych Mistrzostwach 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia w  Szachach. Tam pokazali klasę mistrzowską, zajmując w  obu kategoriach 
wiekowych pierwsze lokaty. Drużynę Młodzieży Szkolnej tworzyli: Karolina Żak, Wiktoria Glanowska, Szymon 
Glanowski oraz Oliwier Pawlak. W skład grupy Dzieci weszli: Łucja Kumor, Maciej Herian, Szymon Szlęzak oraz 
Bartosz Rogozik.

Zwycięzcy reprezentowali gminę Jerzmanowice-Przeginia podczas zawodów powiatowych. Turniej odbył 
się 17 listopada w  Skawinie i  na nim nasi młodzi adepci sztuki szachowej również osiągnęli sukces – Drużyna 
Młodzieży Szkolnej zajęła II miejsce, a Drużyna Dzieci uplasowała się tuż za podium, na czwartym miejscu.

Małgorzata Blecharczyk



17

4/2022

Przerwa na czytanie w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Czubrowicach

W  dniu 27 października 2022 roku w  Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w  Czubrowicach odbyła się akcja zatytułowana „Przerwa 
na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Jest ona związana 
z promowaniem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz korzystania 
z  bibliotek szkolnych, jak również stanowi część kampanii Cała Polska 
Czyta Dzieciom. Uczniowie z  radością wzięli udział w  owej akcji, by 
pokazać, że czytanie rozwija wyobraźnię, integruje ze sobą uczniów 
i  poszerza horyzonty oraz wzbogaca słownictwo. Dzieci z  klas I-VIII 
wykorzystały tego dnia specjalnie dla nich przygotowany kącik 
czytelniczy, pełny książek, poduszek, koców, maskotek i  jesiennych 
dekoracji.

Jesień widziana oczami dziecka
Dnia 21.10.2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czubrowicach został rozstrzygnięty wewnątrz-

przedszkolny konkurs plastyczny „Jesień widziana oczami dziecka”. Przy ocenie prac najwyżej punktowany był 
wkład pracy dziecka, kreatywność i pomysłowość, estetyka, staranność wykonania i wrażenia artystyczne. Dzieci 
zaprezentowały swój talent i  rozwinęły umiejętności plastyczne. W  konkursie brało udział 18 dzieci. Wszystkie 
prace były piękne, pomysłowe, estetyczne i  starannie wykonane różnymi technikami, dlatego wszystkie osoby 
biorące udział w konkursie otrzymały nagrody.

Grupa Tropiciele:    Grupa Biedronki:
I miejsce: Konstancja Kułak  I miejsce: Igor Dąbek
I miejsce: Kamil Izdebski    II miejsce: Maja Skotniczna
III miejsce: Ada Woźniak    III miejsce: Rozalia Baran
III miejsce: Miłosz Klich

Odblaskowa szkoła w Czubrowicach
Nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do konkursu „Odblaskowa 

szkoła”. W trakcie trwania akcji przeprowadzono wiele interesujących zajęć, 
konkursów i  spotkań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 
Uczniowie przypomnieli sobie zasady bezpiecznego poruszania się po 
drodze oraz uświadomili na nowo, jak ważne jest noszenie odblasków, 
dzięki którym są zawsze widoczni. Konkurs dobiegł końca, jednak my 
nie kończymy naszych działań w  kierunku poprawy bezpieczeństwa. 
Zorganizowane wydarzenia na pewno przyczynią się do tego, że nasi 
uczniowie będą bezpiecznymi, widocznymi i  rozważnymi uczestnikami 
ruchu drogowego. Koordynatorami akcji były panie: Iwona Karcz i  Anna 
Tracz. Serdeczne podziękowania kierujemy do naszych sponsorów za 
ufundowanie wspaniałych nagród.



18

4/2022

Wycieczka do obozu Auschwitz w Oświęcimiu
Dnia 10 listopada 2022 roku uczniowie klasy VII 

i  VIII wraz z  wychowawcami odwiedzili miejsce pamięci 
i muzeum Auschwitz-Birkenau – były niemiecki nazistowski 
obóz koncentracyjny i  zagłady. To, co zobaczyliśmy 
wewnątrz, wywarło na nas ogromne wrażenie i  na pewno 
nigdy o tym nie zapomnimy. Zupełnie inaczej jest, gdy słucha 
się o  tym lub czyta w  podręczniku, a  zupełnie inaczej, gdy 
zobaczy się to na własne oczy. Żeby choć trochę zrozumieć 
tragedię ludzi, którzy tam trafili, trzeba pojechać w miejsce, 
gdzie „ludzie ludziom zgotowali ten los”.

Mistrzynie Polski oraz Świata w tańcu Hip-Hop!
Na początku kwietnia 2022 roku dwie uczennice naszej szkoły – Amelia 

Wącław z klasy 7 oraz Amelia Śladowska z klasy 6a, tańczące na co dzień w szkole 
tańca Wena Olkusz, wraz z formacją taneczną, wywalczyły złoty medal i otrzymały 
tytuł Mistrza Polski w kategorii Hip-Hop do lat 12.

Krajowe Mistrzostwa zorganizowane były w Janowie Podlaskim przez Polską 
Federację Tańca oraz International Dance Organization IDO.

Wytańczenie I miejsca dało dziewczętom przepustkę do dalszych zmagań na 
arenie międzynarodowej m.in. na Mistrzostwach Europy i Świata.

W lipcu  odbyły się  Mistrzostwa Świata International Dance Organization 
2022, w  Macedonii Północnej w  Skopje, podczas których dziewczyny wraz 
z formacją zajęły IV miejsce, rywalizując z drużynami z 21 krajów.

Zakończeniem sezonu tanecznego 2021/2022 i  uwieńczeniem ogromnej 
pracy dziewcząt było zdobycie  w  październiku I  miejsca podczas Mistrzostw 
Świata International Dance 

Organization IDO 2022 w  austriackim Graz. Amelia 
Śladowska i  Amelia Wącław z  formacją taneczną zdobyły 
tytuł Mistrzów Świata w  kategorii Hip-Hop pokonując 29 
reprezentacji.

Mistrzyni judo
Katarzyna Szarota, uczennica klasy 3b, zdobyła I miejsce w swojej kategorii w międzynarodowych zawodach 

– III International Judo Salt Cup, które odbyły się w dniach 1-2.10.2022. Kasia startowała w kategorii U10.
W  dwóch kategoriach – U10 i  U12 – brało udział w  sumie ponad 300 

zawodników z  czterech krajów  (Polska, Ukraina, Czechy i  Słowacja). Kasia 
Szarota okazała się bezkonkurencyjna!
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Finalista Konkursu Wiedzy o Sporcie
Uczeń Piotr Chochół z  klasy 8a Szkoły Podstawowej 

w Jerzmanowicach zajął II miejsce  w finale II Narodowego Konkursu 
Wiedzy o Sporcie dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się 04 listopada 
2022 roku. Pierwszym etapem był ogólnopolski konkurs w formie testu 
on-line na stronie internetowej, który wyłonił trzydziestu finalistów 
w każdej z grup wiekowych.

Konkurs był testem wiedzy 
o  największych sukcesach w  historii 
polskiego sportu, ale także o  różnych 
aspektach związanych ze sportem 
w  Polsce. Zawierał aż osiemset pytań, 
które zostały przygotowane we 
współpracy z  ekspertem z  Katedry 
Nauk Humanistycznych i  Społecznych 

Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Runda finałowa odbyła się w  Warszawie w  Centrum Olimpijskim, w  którym 

mieści się siedziba Muzeum Sportu i  Turystyki. Uczestnicy ponownie musieli 
odpowiedzieć na pytania z dziedziny sportu. W komisji konkursowej drugiego etapu 
zasiedli wybitni sportowcy, a  samo wydarzenie było uświetnione ich opowieściami 
z olimpijskich aren.

Mobilne Oceanarium
14 listopada uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi 

w  Jerzmanowicach wzięli udział w  wyjątkowych warsztatach Mobilnego Oceanarium, 
które zabrało ich w  niezwykłą, podwodną podróż. Dmuchana kopuła 
umożliwiła wyświetlanie obrazu i  stworzyła wrażenie, jakoby 
uczestnik warsztatów znajdował się na dnie oceanu. Dzieci 
poznały tajemnicę „Zaczarowanej Rafy” oraz uświadomiły sobie 
jak wielkim zagrożeniem dla organizmów żyjących pod wodą 
jest człowiek. To nie jedyne takie zajęcia w szkole. W ubiegłym 
roku uczniowie brali udział w  warsztatach Mobilnego 
Planetarium, które były atrakcyjnym sposobem zdobywania 
wiedzy o kosmosie.

Projekty realizowane w Szkole 
Podstawowej w Jerzmanowicach

Z  przyjemnością informujemy, że jako jedyni w  gminie 
wystartowaliśmy w  kampanii „ESA dla OSE” i  wygraliśmy czujnik 
mierzenia czystości powietrza. Uczniowie wraz z nauczycielem, panem 
Mariuszem Wiechem, nagrali ekologiczny film. Mistrzowski montaż 
zachwycił komisję konkursową, dzięki czemu od 29 września na 
frontowej ścianie szkoły wisi urządzenie, za pomocą którego możemy 
monitorować jakość powietrza.

Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w 2. edycji programu 
„Podpaski w  szkole dla każdej dziewczyny” - prowadzonego przez 
Kulczyk Foundation i sieć Rossmann. Cieszymy się, że uczennice mają 
zapewniony darmowy dostęp do podpasek podczas roku szkolnego 
2022/23. Wraz ze środkami menstruacyjnymi zostały przekazane 
materiały edukacyjne o zdrowiu i higienie.
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Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach wraz 
z oddziałami przedszkolnymi  w Łazach i Gotkowicach

 Przedszkole to miejsce wszechstronnego rozwoju dzieci. Uczy poprzez 
zabawę, rozwija wyobraźnię, kreatywność, a  przede wszystkim samodzielność. 
Zabawa jest bardzo ważnym elementem prawidłowego rozwoju dziecka, gdyż 
zapewnia harmonijny rozwój umysłowy. Nie tylko 
przygotowuje do dalszej edukacji, ale wyrównuje 
wszelakiego rodzaju deficyty rozwojowe.

Od początku roku przedszkolaki uczest-
ni czyły w  licznych zajęciach, warsztatach, spot-
kaniach i  akcjach charytatywnych. Poznały 
zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. 
Uroczyście obchodziły Dzień Przedszkolaka, 

Dzień Chłopaka, Dzień Drzewa, Dzień Dyni, Dzień Owocowy i  Warzywny, 
Pierwszy Dzień Jesieni oraz Dzień Jeża.

Kilkakrotnie odwiedziły bibliotekę, 
poznały pracę poczty. Oglądały przedstawienie teatralne w  kinie Kijów 
w  Krakowie pt. „Jak Rumcajs Cypiska uratował”. W  przedszkolne progi 
zawitało Mobilne Planetarium.

Jednym z  ciekawszych wydarzeń, 
jakie miały miejsce, były warsztaty 
rzemiosła indiańskiego prowadzone 
przez Wodza – Szarego Wilka, podczas 
których dzieci wysłuchały historii 
powstawania łapacza snów i wykonywały 
indiański naszyjnik.

Dzieci włączyły się w  akcje charytatywne, m.in. zbierały nakrętki dla 
Emilki i  Marysi, nagrały piosenkę promującą akcję „Razem dla Marysi”, do 
której stworzono teledysk, mający na celu promowanie pomocy i  dobra nie 
tylko wśród dzieci, ale także i dorosłych.

22 listopada szkoła wzięła udział w  5. 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 
„Do Hymnu”. Konkurs polegał na wspólnym, 
jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego 
oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co 
najmniej połowę uczniów danej szkoły. Na 435 osób, 
aż 410 uczniów wraz z  nauczycielami wzięło udział 
w wspólnym śpiewaniu. 
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Dzieci chętnie brały udział w konkursach, np. „Mądra i piękna, mój autorytet – Królowa Jadwiga”, „Dzieci 
kontra smog”, „Moja ojczyzna”, w których mogły wykazać się swoją inwencją twórczą.

Listopadowe święta patriotyczne obchodziły na różne sposoby. Zaprezentowały się w patriotycznym pokazie 
mody, swoje umiejętności wokalne ujawniły w konkursie pieśni patriotycznych, włączyły się w narodowe śpiewanie 
hymnu, a także wzięły udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury.

Bezpieczna droga do szkoły
W  Szkole Podstawowej w  Jerzmanowicach odbyło się spotkanie profilaktyczno-wychowawcze dla klas 

pierwszych z  funkcjonariuszem policji, mające na celu zapoznanie z  zasadami bezpiecznego poruszania się po 
drodze. Uczniowie zachęcani są do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe, by stać się widocznymi 
dla innych – kierowców i pieszych. Tego typu przedsięwzięcia odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą 
efekty, a mianowicie zwiększenie świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Wierzymy, że i tym razem wiedza 
teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce.

Drzwi do świata przyrody
 Szkoła Podstawowa w  Racławicach z  WFOŚiGW 

w  Krakowie, przy wsparciu wójta Tomasza Gwizdały, 
pozyskała niemal 35 tys. zł na projekt ekologiczny pod nazwą 
„Drzwi do świata przyrody”. W  ramach projektu powstała 
ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, która oficjalnie została 
otwarta w  dniu 13 października 2022 roku, w  obecności 
prezesa WFOŚiGW w  Krakowie Kazimierza Koprowskiego. 
Uczniowie w  kostiumach zielonych elfów towarzyszyli 
zaproszonym gościom zwiedzającym ścieżkę. Zaprezentowali 
także krótki  program artystyczny o  tematyce ekologicznej, 
z którego mogliśmy się dowiedzieć, w jakiej kondycji znajduje 
się planeta Ziemia i  co jest lekarstwem na jej uzdrowienie. 
Jednym z  elementów projektu była też akcja „Budka lęgowa 
dla każdego ucznia”. Jej pomysłodawcą był wójt Tomasz 
Gwizdała. Teraz czekamy na zdjęcia zawieszonych budek, 
z których powstanie w naszej szkole galeria.
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Gminny Przegląd Przedstawień Teatralnych
Po raz pierwszy na terenie naszej gminy odbył się Przegląd Przedstawień Ekologicznych pod patronatem 

wójta Tomasza Gwizdały, zorganizowany przez Szkołę Podstawową w  Racławicach. O  statuetkę w  kształcie kuli 
ziemskiej ubiegały się wszystkie szkoły z terenu gminy. Jury było pod ogromnym wrażeniem wysokiego poziomu 
artystycznego przedstawień, popisów aktorskich i wokalnych uczniów oraz przekazywanych treści ekologicznych.

I miejsce zajęli gospodarze organizowanego konkursu, czyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Racławicach. 
II miejsce wywalczyli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie. Statuetka za III miejsce trafiła w ręce 
uczniów Zespołu Szkół w Przegini. Dyrektor szkoły w Racławicach Agata Skotniczna przyznała dodatkowo dwie 
nagrody aktorskie dla: Milli Dromundo za rolę czarownicy i Zofii Podbiegłej za rolę Ziemi. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów aktorskich!  

Droga ku wolności!
 Dzień 11 listopada dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w  Racławicach to wielkie święto 
patriotyzmu!  Jak co roku, nasz poczet sztandarowy 
wziął udział w uroczystej mszy świętej za Ojczyznę, 
a  bezpośrednio po mszy mieszkańcy gminy 
Jerzmanowice-Przeginia i zaproszeni goście mogli 
obejrzeć przedstawienie „Droga ku wolności” 
w  wykonaniu szkolnej grupy teatralnej „Ale 
heca”, której opiekunem artystycznym jest Agata 
Skotniczna – dyrektor szkoły. Po dwuletniej 
przerwie związanej z  pandemią, dzieci z  wielkim 
entuzjazmem zaangażowały się w  spektakl. Na 
scenie wystąpiło wielu artystów w  wieku od 3 
do 14 lat. W  obrazowy sposób przedstawiona 
została historia Polski, związana z  zaborami 
i  powrotem niepodległości, którą symbolizował 
biały orzeł. Cennym elementem wystawianej 
sztuki był wspaniały śpiew naszych uzdolnionych 
artystycznie uczniów. Przedstawienie uczyło 
i  wzruszało. Reakcja publiczności, owacje na 
stojąco i  słowa uznania mówiły wszystko. To była 
piękna lekcja miłości do Ojczyzny!

 Ewa Izdebska
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„Czary-mary, wosku lanie, co ma stać się, niech się stanie.
Zaraz wszyscy się dowiedzą, co nam wróżby przepowiedzą”

 Tymi słowami przedszkolaki 
z  Racławic rozpoczęły Bal Andrzejkowy. 
Wróżby, tańce, zabawy, nastrojowa muzyka 
i  czarodziejskie dekoracje wprowadziły 
wszystkich w  świat magii i  czarów. 
Andrzejkową atmosferę dopełniły mroczne 
i pomysłowe kostiumy dzieci. Nie zabrakło 
wśród nich wróżek, kotów, czarownic 
i  czarodziejów. Wszyscy chętnie zmierzyli 
się z wyzwaniem, jakim okazały się wróżby. 
Każdy chciał się dowiedzieć, co czeka 
go w bliższej lub dalszej przyszłości. Aby nie wiało nudą, wróżby przeplatane 
były tańcem i  zabawą. Oczywiście nie obyło się bez słodkiego poczęstunku. 
Tworzenie przyjaznej atmosfery i  współdziałania jest kluczowym elementem 
pracy z dziećmi. Czy spełnią się wróżby? Przyszłość pokaże. Wiemy na pewno, 
że dla przedszkolaków był to wyjątkowy dzień!       
     Joanna Czarnota-Zych

Bal, bal, idziemy na bal!
 To nieprawda, że święci balują tylko w  niebie. 

Udowodnili to uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Racławicach, którzy w  ostatnim tygodniu października 
uczestniczyli wieczorem w  Balu Wszystkich Świętych. 
Celem organizowania takiej zabawy jest wprowadzenie 
uczestników w  atmosferę radości oraz uświadomienie istoty 
listopadowego wspomnienia świętych. Biletem wstępu 
było założenie kostiumu wybranego świętego lub swojego 
patrona. Jak na prawdziwy bal przystało, nie zabrakło na nim 
mnóstwa zabawy i wspólnych tańców. W tym roku dyrektor 
Agata Skotniczna przygotowała dla uczniów niespodziankę 
w  postaci drobnych upominków, które trafiły w  ręce osób 
posiadających największą wiedzę o świętych. Nagrodą główną był różaniec zakupiony w Cascii (miejscowość we 
Włoszech), miejscu urodzenia św. Rity, który trafił w ręce Karola Nogi, ucznia z klasy 4. Jak można się domyślić, 
pytanie dotyczyło właśnie tej świętej.

KGW Racławice
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Z życia SRiPON w Jerzmanowicach
Październik obfitował u  nas w  wiele interesujących wydarzeń! Na początku miesiąca wybraliśmy się na 

wycieczkę do Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony. W Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej 
odbyła się msza w intencji naszych uczestników, rodziców/opiekunów i personelu, a po obiedzie udaliśmy się do 
Lanckorony, gdzie z  przewodnikiem zwiedziliśmy Muzeum Regionalne im. Antoniego Krajewskiego. Wspaniała 
atmosfera towarzyszyła nam podczas tego wyjazdu, a jesienne słońce dodawało sił do wędrówek po lanckorońskich 
uliczkach.

W październiku wzięliśmy również udział w II Małopolskim Konkursie Piosenki Patriotycznej organizowanej 
przez Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji Viribus Unitis w Babicach, w którym zajęliśmy drugie miejsce. 
Uczestnicy wykonali piosenkę z repertuaru Edyty Górniak i Mietka Szcześniaka „Dumka na dwa serca”.

Kolejnym wydarzeniem były „Pieczone ziemniaki”, impreza zorganizowana na terenie rekreacyjnym przy 
naszym ośrodku, którą zorganizowaliśmy wraz z  rodzicami. Pomimo tego, że pogoda nas nie rozpieszczała, to 
integracja i wspólnie spędzony czas był dla nas najważniejszy.

Ostatnim październikowym wydarzeniem była sportowo-integracyjna impreza „Zachariaszada 2022” w Woli 
Zachariaszowskiej, gdzie podczas rozgrywek sportowych nasi uczestnicy mogli sprawdzić swoje siły w  różnych 
konkurencjach sportowych. Wspaniała atmosfera i mnóstwo energii towarzyszyło nam podczas wydarzenia.

Listopad i grudzień to czas, w którym bardzo prężnie pracowaliśmy nad tworzeniem ozdób świątecznych, 
ale czas na przerwę w  trakcie pracy również się znalazł i  został on wykorzystany na imprezę andrzejkową. Jaka 
przyszłość nas czeka, o  tym mogliśmy się przekonać dzięki wróżce. 4 grudnia odbył się kiermasz rękodzieła, 
organizowany przez Stowarzyszenie Rodziców i  Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy kościele parafialnym 
w Racławicach.

ŻYCIE SPOŁECZNO-KULTURALNE
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Nie zostawiamy swoich w potrzebie ! - piknik charytatywny 
dla Bożenki i małej Lenki z Jerzmanowic 

9 października 2022 roku na placu zabaw przy ul. Zachodniej w Jerzmanowicach 
odbył się finał akcji pomocy dla jednej z mieszkanek Jerzmanowic, która w wyniku 
tragicznego wypadku, który w  czerwcu tego roku wstrząsnął całą naszą lokalną 
społecznością straciła męża i 18 miesięcznego synka. W wyniku tej tragedii znalazła 
się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, wychowując 2-miesięczną córeczkę, która 
przyszła na świat miesiąc później. Nie wszyscy wiedzieliśmy że przed wypadkiem, 
w wyniku pożaru spaliła się kuchnia w ich domu, która po całym zdarzeniu nadawała 
się tylko do kapitalnego remontu. Niestety tragiczne popołudnie zweryfikowało 
plany remontowe i odbudowę dobytku o 180 stopni. 

Mieszkańcy naszej gminy, wielokrotnie udowadniali, że nie są obojętni na 
ludzką krzywdę i w takich sytuacjach zawsze można na nich liczyć. 

Potrafimy pomagać i  w  niedzielne popołudnie przy pięknej słonecznej 
pogodzie całymi rodzinami daliśmy temu wyraz. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia zainicjowało akcję zbiórki datków na remont i poprawę 
warunków mieszkaniowych. 

Zbiórka realizowana była na różnych płaszczyznach: w  internecie za 
pomocą portalu crowdfundingowego, udostępniono również wpłaty na konto 
stowarzyszenia, na portalu społecznościowym założona została specjalna grupa 
z licytacjami przedmiotów, które nasi mieszkańcy przekazywali na ten szczytny 
cel. Największą atrakcją była koszulka reprezentanta polski w  piłce nożnej Pawła Skrzypka, dodatkowo w  dniu 
pikniku wolontariusze zbierali środki do puszek.

Wydarzenie swoim patronatem objął Wójt Tomasz Gwizdała. Na wszystkich, którzy zdecydowali się wziąć 
udział w  pikniku czekały różnego rodzaju atrakcje. Dla najmłodszych przygotowano profesjonalne animacje 
i warsztaty ekologiczne z tańcami i różnego rodzaju zabawami w grupach, malowanie twarzy czy puszczanie mega 
baniek mydlanych. Do dyspozycji wszystkich dzieci były dmuchane zjeżdżalnie i  zamki. Podczas wydarzenia 
można było się zapoznać ze sprzętem strażackim, który na miejscu prezentowali strażacy z  OSP Jerzmanowice, 
oraz Gotkowice. Jedną z największych atrakcji dla dzieci były maszyny rolnicze, które prezentował Radny Gminy 
Konrad Gzyl.

Mieszkańcy zadbali o zaplecze cateringowe piekli ciasta, które potem wraz z grillem stanowiły poczęstunek 
podczas pikniku. Jednak nie to było najważniejsze. Nasza lokalna wspólnota pokazała, że jesteśmy razem i  nie 
zostawiamy swoich w potrzebie. Bożenka to wspaniała ale przede wszystkim skromna osoba, która zawsze gdy ktoś 
potrzebował pomocy była pierwsza. 
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Nigdy jej nie odmawiała, zawsze można było na nią liczyć. Znajomi sąsiedzi postanowili, że nie mogą 
zostawić jej samej, choć Ona nie prosiła o pomoc.

Jesteśmy zbudowani empatią i dobrem, które nasi mieszkańcy okazali podczas pikniku, dla Bożenki i jej małej 
córeczki Lenki. W sumie udało nam się zebrać 57 050,03 PLN, za tą kwotę wyremontujemy nie tylko kuchnię ale 
całe mieszkanie. Wymienimy instalację elektryczną, położymy nowe podłogi, wymienimy drzwi, szafy, odmalujemy 
pokoje. Zakupimy nowe meble. 

Zaaranżujemy i wyposażymy nową łazienkę we wszystko co potrzebne. Dzięki ofiarności mieszkańców oraz 
bezinteresownemu zaangażowaniu lokalnych firm remontowych i meblarskich, uda się wykonać remont kapitalny 
bo akcja pomocy otworzyła nasze serca - powiedział Grzegorz Seweryn Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia, jeden z  organizatorów przedsięwzięcia. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane 
w 100 % na pomoc dla naszych mieszkanek, a jak udało się ustalić naszej redakcji finał remontu powinien zakończyć 
się w styczniu 2023 roku. W imieniu Bożenki i małej Lenki chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim którzy 
wsparli tą wspaniałą inicjatywę.

         Grzegorz Seweryn
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Małopolskie Święto Ziemniaka 
Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła organizacji 

Małopolskiego Święta Ziemniaka, które w  tym roku odbyło się 
w  sołectwie Łazy. Impreza rozpoczęła się od rozpalenia ogniska 
z  pieczonymi ziemniakami przez druhów z  OSP Łazy. Nasze Panie 
z  KGW Łazy zaprezentowały kilkanaście tradycyjnych potraw 
z  ziemniaka. Placki ziemniaczane, pierogi, kluski, kopytka, zupa 
ziemniaczana, sałatka ziemniaczana, zalewajki, zapiekanki oraz talarki 
- wszystko przypadło do gustu naszym smakoszom.

W  imprezie brali udział zarówno mieszkańcy naszej pięknej 
gminy, jak i gmin sąsiednich. Organizatorom udało się zaprezentować 
cząstkę tradycji i  dorobku kultury ludowej, wielowiekowych 
doświadczeń przekazywanych z  pokolenia na pokolenie, a  obecnie 
utrwalanych i promowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas 
degustacji można się było zapoznać ze szczegółami przyrządzania dań 
z ziemniaka. Wszystkie potrawy serwowane były bezpłatnie.

Na stanowisku dydaktycznym prowadzono konkursy, gry 
i zabawy ekologiczne w ramach kampanii społecznej „Nasze środowisko 
– Nasz Skarb” oraz „Złap Deszcz”. Można było zaobserwować wśród 
dzieci i dorosłych chęć wdrożenia działań na rzecz poprawy środowiska 
naturalnego, a zwłaszcza zanieczyszczenia powietrza i wody.

Impreza została objęta patronatem Wicemarszałka Województwa 
Małopolskiego Łukasza Smółki.

Złote gody
„Rodzina bierze swój początek w miłości,
jaką Stwórca ogarnia stworzony świat”
                                     Jan Paweł II
 Złote Gody to wyjątkowy i niecodzienny jubileusz, który obchodzi 

się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. To z  pewnością 
niezwykła rocznica, którą może pochwalić się niewiele par małżeńskich. 
Z  tej okazji, 12 października 2022 roku w  Chochołowym Dworze 
w  Jerzmanowicach, uhonorowano pary małżeńskie zamieszkałe na 
terenie gminy. Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała 
dokonał uroczystego aktu dekoracji 30 par jubilatów Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie w  imieniu prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wręczył legitymacje i listy gratulacyjne oraz kwiaty i upominki, 
gratulując seniorom imponującej rocznicy. Przed uroczystościami 
jubilaci uczestniczyli we mszy świętej w kościele św. Bartłomieja Apostoła 
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w Jerzmanowicach. Oprawę muzyczną 
uroczystości zapewnił zespół Sokoły. 
Gratulujemy!

Pan Tomasz Gwizdała, Wójt 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
odwiedził również w  2022 roku 
jubilatów z dłuższym niż 50 lat stażem 
małżeńskim. Jubilaci otrzymali 
dyplomy okolicznościowe, kwiaty 
i upominki.
Państwo Sołtysikowie z  Przegini 
obchodzili 70. rocznicę ślubu.
Państwo Gorajowie i  Rogozikowie 
z  Sąspowa oraz Państwo Kaletowie 
z Racławic –  65. rocznicę ślubu.
Państwo Babiuchowie z  Czubrowic, 
Państwo Czarnulowie z  Przegini 
oraz Państwo Mirkowie z  Racławic 
obchodzili 60. rocznicę ślubu.
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To była prawdziwa uczta dla ducha
23 października, w drewnianym wnętrzu kościoła w Racławicach, wśród renesansowych malowideł, które 

poddano konserwacji, rozeszły się wyjątkowe dźwięki poetyckich słów i sakralnych arii operowych. W mistyczny 
świat wprowadzili nas soliści Opery Krakowskiej Agnieszka i Tomasz Kukowie, wirtuozi instrumentów – organista 
Michał Botor i oboista Mariusz Pędziałek oraz jeden z najbardziej znanych polskich śpiewających poetów, aktor 
Leszek Długosz.

Artyści zaczarowali publiczność, wśród której pojawili się rodzice prezydenta RP, Janina Milewska-Duda i Jan 
Duda, a także Elżbieta Duda, poseł na Sejm RP, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie 
Paweł Szczygieł oraz wójt Tomasz Gwizdała.

Koncert „Deo Gratias – Bogu (niech będą) dzięki” był podziękowaniem za dar życia Jana Pawła II i wyrazem 
uznania dla wszystkich niosących pomoc Ukrainie. 

Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego  
i Droga Krzyżowa w Jerzmanowicach 

Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego i Droga Krzyżowa, która miała miejsce 22 października 
2022 roku o godz. 19:00 w kościele parafialnym w Jerzmanowicach, dostarczyła mieszkańcom niezapomnianych 
przeżyć. Magdalena Suszek-Bąk, posługując się techniką malowania piaskiem, stworzyła oryginalne opracowanie 
plastyczne historii Męki Pańskiej. Oprawę muzyczną przygotowali: Joanna Foryciarz z Kołem Gospodyń Wiejskich 
oraz Paweł Suszek z  Orkiestrą z  Jerzmanowic. Rozważania stacji Drogi Krzyżowej przybliżyli lektorzy: Mateusz 
Marek i Wiktor Kaczmarczyk.

Fot. Tomasz Jakóbczyk
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Konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna” 
W  związku z  gminnymi obchodami Święta Niepodległości, Gminny Ośrodek Kultury w  Jerzmanowicach 

zorganizował konkurs plastyczny, skierowany głównie do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków 
z terenu gminy. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy najlepiej ilustrującej tematykę patriotyczną 
gminy Jerzmanowice-Przeginia w formie ilustracji lub rzeźby.

Zamysłem organizatora było kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac 
plastycznych na określony temat, szerzenie idei patriotyzmu wśród najmłodszych mieszkańców oraz budowanie 
wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, wzmacnianie świadomości i  wiedzy na temat „Małej 
Ojczyzny” w odniesieniu do Święta Niepodległości.

Na konkurs, który odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia, wpłynęło łącznie 68 
prac, oryginalnych i niezwykle pomysłowych. Biorąc pod uwagę spełnienie wymogów formalnych, oryginalność 
pomysłów, technik i  stronę artystyczną nadesłanych prac plastycznych, komisja przyznała nagrody w  trzech 
kategoriach wiekowych:
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Patriotyczny wieczór w Jerzmanowicach
Zorganizowany 10 listopada w  Gminnym Ośrodku Kultury 

w  Jerzmanowicach „Wieczór dla Niepodległej” wpisał się malowniczo 
w  obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W programie słowno-muzycznym, słowa utworów o tematyce patriotycznej 
przeplatały się z pieśniami w wykonaniu orkiestry i śpiewem chóralnym.

 Po krótkim wykładzie Kazimierza Tomczyka pt. „Mieszkańcy 
Jerzmanowic w walce o niepodległość” i uczczeniem minutą ciszy poległych 
w  walce, przyszedł czas na część artystyczną, którą uświetnili swoimi 
występami: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w  Jerzmanowicach pod 
kierunkiem Mariusza Wiecha, prezentujący piosenki „Dziś idę walczyć 
mamo” i  „Co to jest Niepodległość”; chór złożony z  pań z  Koła Gospodyń 
w  Jerzmanowicach pod kierunkiem Joanny Foryciarz i  przy akompaniamencie Marcina Filipka, który zaśpiewał 
kilka pieśni patriotycznych. m.in. „Rotę”, „Rozkwitały pąki białych róż”, czy „Polskie kwiaty”; Orkiestra Dęta 
z  Jerzmanowic pod batutą Pawła Suszka, która zagrała piękne m.in.: „Ojczyzno ma”, „Do wolnej Polski nam 
powrócić daj!” i „Hymn Polski”. Lektorami, przybliżającymi zebranym trudną i długą drogę do odzyskania wolności 
przez Polskę, byli: Gabriela Kaczkowska-Bogdan, Wiktor Kaczmarczyk i Mateusz Marek.

W kategorii pierwszej – klasy I-III przyznano:
I miejsce   – Jan Okrajni
II miejsce   – Martyna Piątek
III miejsce  – Laura Majewska

Wyróżnienia otrzymali:
Artur Sołtysik, Marcel Graś, Oliwia Zawisz, Nadia Piwowarczyk, Lena 

Szlachta, Kacper Piwowarczyk, Szymon Mosurek, Filip Mrozowski, Daria 
Kozera, Maksymilian Kuś, Nikodem Zawisz, Mikołaj Piątek.
W kategorii drugiej – klasy IV-VI przyznano:

I miejsce   – Katarzyna Łuszczek, Wiktoria Gałka
W kategorii trzeciej – klasy VII-VIII przyznano:

I miejsce   – Jakub Klich.
Oficjalne rozdanie nagród nastąpiło w  dniu 10 listopada podczas 

„Wieczoru dla Niepodległej” w Jerzmanowicach, a nagrodzone prace można 
podziwiać na pokonkursowej wystawie w  siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury. Gratulujemy zwycięzcom i  zapraszamy do udziału w  kolejnych 
konkursach.
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Wieczór dla Niepodległej  - Racławice pamiętają
Stało się już tradycją, że corocznie 11 listopada odbywa się w  Racławicach „Wieczór dla Niepodległej” – 

uroczystość patriotyczna organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne GEO-HIS. 
Tegoroczne wydarzenie rozpoczęło się od złożenia kwiatów, zapalenia zniczy i krótkiej modlitwy przy grobie plut. 
Antoniego Nogi, żołnierza Legionów Piłsudskiego i Armii Krajowej. W tej części uroczystości wzięła udział rodzina 
kombatanta, wielu zaproszonych gości oraz kapłani. 

Druga część obchodów święta Niepodległości miała miejsce w kościele parafialnym w Racławicach, w którym 
została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, a okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz parafii, 
ks. Jacek Miodek. Nabożeństwo patriotyczne uświetniły poczty z „flagami prezydenckimi” z Racławic i Czubrowic 
oraz poczty sztandarowe z racławickiej parafii, które wystawiła SP w Racławicach, OSP Racławice, OSP Czubrowice 
i górnicy. Oprawę muzyczną zapewnił Młodzieżowy Zespół „MAZURECZEK”.

Trzecia część wydarzenia miała miejsce w  Wiejskim Domu Kultury, w  którym odbyły się główne 
uroczystości, które prowadził Jarosław Piekarz. Obchody Dnia Niepodległości uświetnili uczniowie z  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z  Czubrowic, wykonując pieśni patriotyczne i  taniec z  białymi i  czerwonymi szarfami. 
Dzieci przygotowały nauczycielki: Anna Tracz, Iwona Karcz i Ilona Syguła. Swój wkład w tę uroczystość mieli też 
uczniowie ze SP w  Racławicach, wykonujący montaż słowno-muzyczny „Droga ku wolności” pod kierunkiem 
dyrektor szkoły, Agaty Skotnicznej.

Krótki wykład historyczny wygłosił też Kazimierz Tomczyk ze Stowarzyszenia GEO-HIS, a Tomasz Mokrzycki 
– członek wspomnianej organizacji, przedstawił dotychczasowe osiągnięcia GEO-HIS–u  w  zakresie działalności 
poszukiwawczej i  kulturalno-oświatowej. Duże zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudziło Olkuskie Koło 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pod przewodnictwem Konrada Kuliga. Młodzi rekonstruktorzy 
zaprezentowali mundury i broń z okresu I i II wojny światowej, w tym również rzadko widziane damskie mundury 
i stroje kobiet z okresu ostatniej wojny.

Podczas „Wieczoru dla Niepodległej” odczytano list Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Pana Tomasza 
Gwizdały, w którym życzył on wszystkim pięknego świętowania i manifestowania postaw patriotycznych przez cały 
rok. Elementem towarzyszącym wydarzeniu, a zarazem stanowiącym dekorację sali, była wystawa prac, wykonanych 
przez dzieci i młodzież, biorących udział w konkursie plastycznym pt. „Moja Ojczyzna”. Konkurs odbywał się pod 
patronatem Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia, a  jego tematem przewodnim było wykonanie pracy najlepiej 
ilustrującej tematykę patriotyczną naszej Małej Ojczyzny. Całości dekoracji sali dopełniły przepiękne, ręcznie 
wykonane kwiaty z bibuły, autorstwa pani Marii Szlachetki – przewodniczącej Koła Gospodyń z Jerzmanowic.

Po zakończeniu części artystycznej wręczono dyplomy i nagrody autorom najlepszych prac konkursowych, 
podziękowano symboliczną różą wszystkim zaangażowanym w  przygotowanie „Wieczoru dla Niepodległej”, 
a  uczniom ze Szkoły Podstawowej z  Jerzmanowic słodkim upominkiem. Uroczysty wieczór zakończyły gromkie 
brawa dla artystów i zwycięzców konkursu od licznie zgromadzonej publiczności.

Wszystkim osobom zaanga-
żo wanym w  przygotowanie uro-
czystości na rzecz upamiętnienia 
tych, którzy walczyli o  wolność 
i  niepodległość, serdecznie dzię-
ku jemy! Niech ten piękny, patrio-
tyczny koncert pozostanie na długo 
w naszej pamięci.
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 Swoje krótkie przemowy na temat Święta Niepodległości skierowali do licznie przybyłych: Tadeusz Nabagło 
– członek zarządu powiatu krakowskiego oraz Tomasz Gwizdała – wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia. Po nich 
głos zabrał Zbigniew Pomierny – prezes Stowarzyszenia GEO-HIS, który podziękował wszystkim zaangażowanym 
w  przygotowanie tej uroczystości, m.in. Kołu Gospodyń Wiejskich Racławianki za wykonanie dekoracji oraz 
Klubowi Seniora z Racławic za przygotowanie poczęstunku. Podczas swego wystąpienia prezes poinformował, że 
uroczystość została wsparta finansowo przez powiat krakowski.

 Na zakończenie tego wydarzenia wszyscy zgromadzeni zaśpiewali wspólnie wiele patriotycznych pieśni 
pod kierownictwem Mariusza Mazura. Nadmienić należy, że w  uroczystości udział wzięli nie tylko mieszkańcy 
Racławic i Czubrowic, ale także przedstawiciele pozostałych miejscowości naszej gminy oraz licznie zgromadzeni 
sąsiedzi z Paczółtowic wraz proboszczem ks. Ryszardem Pałką.

          Tomasz Mokrzycki 
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Koncerty z okazji wspomnienia św. Cecylii,  
patronki muzyków
Obchody ku czci św. Cecylii 12 listopada w Sąspowie

22 listopada to dzień, na który z  niecierpliwością oczekują każdego roku 
wszyscy muzycy! Obchodzimy wtedy święto muzyki chóralnej, którego ideą 
jest promowanie wartościowej twórczości jako ważnego składnika kultury 
chrześcijańskiej. Jak co roku, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Orkiestra Dęta 
z Sąspowa uczestniczyły we mszy świętej w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny 

w  Sąspowie, by uczcić to święto i  podziękować patronce śpiewu chóralnego – 
św. Cecylii – za miniony pracowity rok, obfitujący w  różne wydarzenia wywołujące wspaniałe wspomnienia. 
Członkowie zespołów, jak przystało na chór i orkiestrę, modlili się śpiewem i grą. Ksiądz proboszcz skierował do 
świętujących słowa uznania oraz podziękowania za trud i zaangażowanie w pielęgnowanie tradycji, gotowość do 
podejmowania nowych wyzwań oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej. Uroczystość nie mogłaby się odbyć bez 
mieszkańców, którzy brali udział we wspólnej Eucharystii i modlitwie uwielbienia.
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Cecylianka 2022 w Racławicach
Tegoroczne obchody święta św. Cecylii przypadły na niedzielę 20 listopada 2022 roku. Organizowane były 

po raz XVIII przez Stowarzyszenie „MAZURECZEK”. Rozpoczęliśmy je od wspólnej modlitwy na mszy świętej, 
której oprawę wokalno-instrumentalną zapewnił chór i orkiestra Młodzieżowego Zespołu „MAZURECZEK” pod 
dyrekcją Mariusza Mazura.

Druga część naszej fety została przeniesiona do Wiejskiego Domu Kultury w Racławicach, a swoją obecnością 
zaszczycili ją: władze samorządowe, uczestnicy orkiestry dętej i Młodzieżowego Zespołu „MAZURECZEK” wraz 
z rodzicami, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele poszczególnych grup społecznych oraz sponsorzy i osoby 
wspierające. Wśród gości pojawili się minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wraz z małżonką, wicemarszałek 
Łukasz Smółka, członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, wójt Tomasz Gwizdała z rodziną oraz 
redakcja Kroniki TVP3. Po powitaniu gości i  wręczeniu podziękowań przez przewodniczącego Stowarzyszenia, 
wysłuchaliśmy koncertu w  wykonaniu Jurajskiej Orkiestry Dętej z  Racławic i  Czubrowic pod batutą Mariusza 
Mazura. Nie obyło się bez bisów. Prawdziwą niespodzianką był wspólny koncert z panem marszałkiem Łukaszem 
Smółką, który zasiadł za perkusją i zagrał wspólnie z naszą orkiestrą. Jak co roku, Stowarzyszenie „MAZURECZEK” 
wydało na tę uroczystość okolicznościowy kalendarz oraz przygotowało dla obu zespołów niespodziankę w formie 
słodkich paczek.

Przesłanie dyrygenta i przewodniczącego Stowarzyszenia „MAZURECZEK”:
„Muzyka to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie”

Cecylianka to doskonała okazja do połączenia wszystkich serc, którym muzyka w  duszy gra. Aby radość 
mogła wybrzmiewać polifonią dźwięków, towarzyszą nam najbliżsi oraz wszyscy życzliwi naszej działalności, w tym 
tak liczni sponsorzy i ludzie dobrej woli. Bardzo Wam za to dziękuję. W sposób szczególny chcę podziękować moim 
koleżankom i kolegom z naszego Stowarzyszenia za ich bezinteresowną pracę. Cieszy moje serce to, że moc muzyki 
ma siłę łączenia ludzi. Dzisiaj, po tym ciężkim okresie związanym z pandemią, dziękuję Panu Bogu i świętej Cecylii, 
że jest nam znowu dane kontynuować to nasze wspólne muzyczne dzieło, że mogliśmy znowu chwalić Najwyższego 
naszą grą i śpiewem.       

          Mariusz Mazur
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Cecylianka w Przegini
„Dobra muzyka nie jest kanonem dwóch głosów. Muzyka to cała orkiestra i  jest w  niej miejsce także na 

ciemne, mroczne tony. Niekiedy to one decydują o jej wielkości, o tym, że muzykę przeżywa się i pamięta, że się ją 
czuje.. „        Dorota Terakowska-

W  niedzielę 27 listopada Orkiestra Dęta z  Przegini obchodziła święto św. Cecylii – patronki muzyków 
i orkiestr dętych. Uroczystość ta jest na stałe wpisana w muzyczne kalendarium orkiestry. Tradycyjnie w  swoim 
zwyczaju, świętowanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Najświętszego  Zbawiciela w Przegini, 
gdzie muzycy modlili się za całą orkiestrę, rodziny i zmarłych członków z zespołu. Po mszy nadszedł czas na siódmy 
już z kolei koncert Cecyliański pod batutą kapelmistrza Patryka Mietły, który został zagrany wspólnie z członkami 
zaprzyjaźnionej Orkiestry Dętej z Kościelca.

Pierwszym utworem, który Orkiestra zaprezentowała, był „Nanga Parbat”. Kompozytor utworu opisuje 
malowniczy, ale zarówno mroczny akcent tego „Króla Gór”. Drugim utworem była piosenka z filmu „Narodziny 
gwiazdy” – Shallow”, którą w  oryginale wykonują Lady Gaga i  Bradley Cooper. Trzecim utworem, był utwór 
w aranżacji Michaela Geislera pod tytułem „Hindenburg”. Taką nazwę nosił największy niemiecki sterowiec, jaki 
kiedykolwiek zbudowano, a  który 6 maja 1937 roku spłonął podczas próby lądowania. Utwór składa się z  kilku 
części i  stanowi próbę oddania tego, co spotkało pasażerów lotu tego tragicznego dnia. Czwartym utworem była 
dobrze znana piosenka kompozycji Eda Sheerana – „Perfect”, a ostatnim, piątym, motyw z filmu wojennego „Pearl 
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Kartka Bożonarodzeniowa 2022
Tradycyjnie w grudniu rozstrzygnięto konkurs na oficjalną, gminną Kartkę Bożonarodzeniową.
Celem konkursu było m.in. promowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, promowanie 

gminy, a także przypomnienie o pięknym zwyczaju wysyłania do siebie własnoręcznie wypisanych życzeń 
świątecznych.

Cieszy fakt, że do konkursu wpłynęło ponad 100 pięknych, kolorowych kartek świątecznych wykonanych 
różnymi technikami. Poziom prac był bardzo wysoki, twórcy wykazali się ogromną pomysłowością i imponującymi 
uzdolnieniami.

Komisja konkursowa oceniając prace brała pod uwagę takie kryteria jak nawiązanie do tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia, stopień trudności oraz nakład pracy, promowanie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w tym jej 
dziedzictwa naturalnego, historycznego i symboli (herb, barwa itp.), a także oryginalność pomysłu i wykorzystanych 
materiałów, jakość i estetykę wykonania.

Laureatami konkursu zostali:

•	 w kategorii dzieci do III klasy szkoły podstawowej włącznie: 
I miejsce -  Zofia Piątek, II miejsce – Artur Sołtysik, III miejsce – Oliwia Zawisz, 
wyróżnienia otrzymali: Hanna Madeja, Iga Hrabia, Piotr Lewandowski, Stefania Rec, Liliana Zamojska,

•	 w kategorii dzieci do VI klasy szkoły podstawowej włącznie – I miejsce Franciszek Wiatr,  
II miejsce - Natalia Mosurek, III miejsce Konrad Babiuch, 
wyróżnienia: Kacper Gajdziszewski, Piotr Glanowski, Antonina Kościarz,

•	 w kategorii do VIII klasy włącznie – I miejsce Patryk Goraj, II miejsce – Dawid Wójcik, III miejsce – 
Zofia Podbiegła,

•	 w kategorii młodzież i dorośli – I miejsce Anna Goraj, II miejsce – Maria Szlachetka, Alicja Sarota  
ex aequo, III miejsce – Zuzanna Fus, Marta Kowalczyk ex aequo.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, a zwycięzców zaprosiliśmy po odbiór nagród w dniu 
18 grudnia przy Żywej Szopce w godzinach od 14.00 do 16.00, ewentualnie do siedziby GOK po 18 grudnia. Kartki 
świąteczne, które zajęły pierwsze miejsca zostały już wydrukowane i jako oficjalne kartki Gminy są rozsyłane do 
najważniejszych osób i instytucji w Polsce.

Harbor” z roku 2001, skomponowany przez Hansa Zimmera. Po występie Orkiestra została obdarowana gromkimi 
brawami i „zmuszona” do zagrania jeszcze jednego utworu, co było zdecydowanie najmilszym akcentem i dowodem 
uznania dla występujących ze strony lokalnej społeczności.

Po zakończonym koncercie Orkiestra przemaszerowała wraz z OSP Przeginia do budynku Domu Ludowego, 
w  którym czekał na gości mały poczęstunek. Orkiestra kieruje serdeczne podziękowania na ręce najlepszej 
publiczności oraz zaproszonych gości za obecność, wielkie brawa i  pochwały. Już dzisiaj zapraszamy na kolejne 
wspólne spotkania i koncerty, a tych, którzy nie mieli okazji usłyszeć na żywo koncertu, zapraszamy na Facebookowy 
fanpage Stowarzyszenia.

Z  okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Wszystkim pokoju Chrystusowego, zdrowia 
i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Wam jak najwięcej łask Bożych oraz Bożej 
mocy, by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Was.
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Spotkanie  z Remigiuszem Rączką w ramach działalności 
Dyskusyjnych Klubów Książki

W  piątkowy wieczór, 21 października, w  Bibliotece 
w  Jerzmanowicach odbyła się wielowymiarowa uczta, tym razem nie 
tylko literacka. Zorganizowaliśmy dla naszych czytelników smakowite 
spotkanie autorskie z  Remigiuszem Rączką, połączone z  degustacją 
własnoręcznie przygotowanych przez naszego gościa pyszności. Nasz gość 
w przesympatyczny sposób opowiadał o tajnikach swojej kuchni, dzieląc 
się wieloma praktycznymi „knifami”. Po pierwszej części opowieści nastał 
czas na degustację świeżutkich i  bajecznie pachnących „kołoczków”. 
Wspaniałe wrażenia z  degustacji uatrakcyjniła dodatkowo chwila 
z  muzyką graną na żywo w  wykonaniu Zespołu muzycznego „Sokoły”, 
działającego na terenie naszej gminy, pod kierunkiem Vasyla Stefanyuka.

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach
MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI  CZŁOWIEK

Wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków w bibliotekach 
publicznych na terenie gminy!

Już piąty rok wspólnie działamy w  projekcie realizowanym przez 
Instytut Książki na rzecz promocji czytelnictwa. Projekt realizowany jest 
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we 
współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do 
odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

Każde dziecko w  wieku przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi 
bibliotekę biorącą udział w  projekcie, otrzyma w  prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną pod względem formy i treści 
do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
kolejną wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z  księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzyma naklejkę, 
a  po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa – bibliotekę i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Wyprawce znajdą coś 
dla siebie także rodzice: przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania 
w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Więcej  informacji  
o  kampanii  „Mała  książka – wielki  człowiek”  można  znaleźć  na  stronie: wielki-czlowiek.pl

WYPRAWKI CZEKAJĄ NA PRZEDSZKOLAKÓW W BIBLIOTEKACH
 - PRZYCHODŹCIE - NIE  ZWLEKAJCIE!

Robótki szydełkowe 
wykonane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich  
z Sąspowa.
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Dyskusyjny Klub Książki 
dla dzieci w Bibliotece 
w Jerzmanowicach

W październiku odbyły się 4 spotkania z dziećmi z przedszkoli z Jerzmanowic w ramach spotkań czytelniczych 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. Na wszystkich spotkaniach, po krótkiej lekcji bibliotecznej, poruszony 
został temat nieśmiałości. Wprowadzeniem do rozmów była książka autorstwa Beth Bracken pt. „Tomek mały 
jest nieśmiały”. To urocza i wzruszająca opowieść, która w zabawny i przyjazny sposób zachęca do pokonywania 
nieśmiałości i lęku przed kontaktem z innymi. Polecamy do czytania.

Remigiusz Rączka to popularny 
i  lubiany śląski kucharz i restaurator. Prowadzi 
programy telewizyjne „Rączka gotuje” oraz 
„Klasztorne smaki”. Autor książek: „Rączka 
gotuje na beztydziyń i  świynta”, „Zasmakuj 
w  Sienkiewiczu”, „Remigiusz Rączka gotuje 
przysmaki z Sienkiewicza”.

Spotkanie zorganizowaliśmy w  ramach 
projektu „Dyskusyjne Kluby Książki 
w Małopolsce w 2022 roku”, realizowanego przy 
wsparciu finansowym Instytutu Książki. 
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Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci w Racławicach
24 października 2022 roku, w ramach spotkania czytelniczego DKK dla dzieci, do biblioteki w Racławicach 

przyszła młodsza grupa z przedszkola z Racławic. Spotkanie poświęcone było nieśmiałości i zachowaniom z tym 
związanym. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowiadania poruszającego tę jakże istotną w życiu przedszkolaka 
sprawę, a  całe nasze biblioteczne spotkanie, jak zawsze zresztą, było interesującą dyskusją i  niezwykle miłym 
doświadczeniem.

„Czytamy z sercem”

Biblioteka w Racławicach włączyła się w akcję „Czytamy z sercem”. To ogólnopolska inicjatywa czytelnicza 
i edukacyjna, zorganizowana w ramach obchodów dwóch świąt przypadających w tym dniu: Ogólnopolskiego Dnia 
Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca. Celem akcji jest nie tylko promocja literatury i czytelnictwa, ale 
również poszerzanie wiedzy na temat budowy, funkcjonowania, chorób i symboliki serca, rozwijanie wrażliwości na 
cierpienie i potrzeby osób chorych, oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

 W ramach akcji, 27 października 2022 roku bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej 
w Racławicach, którzy z zainteresowaniem wysłuchali opowieści pt. „W moim sercu” Jo Witek i Christine Roussey. 
Uczestnicy spotkania wzięli udział w zajęciach plastycznych, podczas których rozmawiali o  tym, jak należy dbać 
o serce, a efektem ich pracy były plakaty nawiązujące do akcji – „Czytamy z sercem”. Zachęcamy do dbania o nasze 
serca i poszerzania wiedzy na jego temat.

Więcej informacji o akcji na stronie: https://www.facebook.com/CzytamyzSercem
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Spotkanie z przedszkolakami w Przegini
W  słoneczny, październikowy piątek 28 października, Biblioteka w  Przegini po raz kolejny zagościła 

w samorządowym przedszkolu, aby z książką w ręce porozmawiać na ważne tematy. Jagódki wysłuchały opowieści 
o małej sówce z książki „Trochę się zgubiłam”, w której to główna bohaterka wypadła z gniazda i  szukała swojej 
mamy. Przy okazji wspomnieliśmy też o ważnej kwestii: co zrobić, gdy się gdzieś kiedyś zgubimy? Wśród dobrych 
rad najważniejsze chyba, by pamiętać, jak się nazywamy, i postarać się znaleźć jakąś miłą osobę do pomocy. Druga 
grupa z kolei miała okazję poznać całkiem sympatyczną, aczkolwiek trochę leniwą rodzinę Leniwczaków. Biedronki 
opowiedziały, jakie są ich sposoby na wyzwalanie się z leniuchowania, bo co za dużo, to niezdrowo, nawet w kwestii 
odpoczynku. Nawet najmłodsi to wiedzą.

Spotkania 
biblioterapeutyczne 

14 listopada w  Bibliotece w  Jerzmanowicach 
świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Biblioterapii 
“Czytanie daje siłę! Biblioterapia w  sytuacjach 
kryzysowych” najpiękniej jak można, bo… spotkaniem. 
Warsztaty biblioterapeutyczne z  cyklu „12 ważnych 
opowieści. Polscy autorzy o  wartościach” dla 
uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Jerzmanowicach poświęcone były przyjaźni, a w ten 
dodający otuchy temat wprowadziło uczestników 
opowiadanie Liliany Fabisińskiej pt. „Przyjaźń, 
czyli o  długich rozmowach za pomocą latarek 
i  kredek”. Wszystkim zrobiło się ciepło na serduchu, 
kiedy wspominali dobre chwile swoich spotkań 
z przyjaciółmi.

Kolejne spotkanie mikołajkowo-przedświąteczne 
dla uczestników ŚDS odbyło się 7 grudnia, Inspiracją 
do warsztatów o okazywaniu uczuć było przedstawienie 
teatrzyku kamishibai „Czułość” autorstwa Antoine 
Guilloppé. Ta pięknie zilustrowana opowieść o  sile 
uścisków, bliskości, troski, kontaktu i  wartości bycia 
blisko została ukazana w  sugestywnych ilustracjach 
odwołujących się do zachowań pełnych czułości 
w świecie zwierząt. 
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W Bibliotece w Jerzmanowicach gościliśmy dzieci 
z Przedszkola z Racławic

Książki są magiczne – tymi słowami podsumowane zostały warsztaty biblioteczne dla dzieci z  grupy 
Pszczółek z Przedszkola w Racławicach, które odwiedziły Bibliotekę w Jerzmanowicach 21 listopada. 

Podczas spotkania dzieci poznały bibliotekę i  zasady wypożyczania książek, wysłuchały przedstawienia 
teatrzyku Kamishibai o magii książek, a następnie, bawiąc się przy wierszu „Tygryski” Joanny Papuzińskiej zawartym 
w książeczce Pierwsze czytanki, dowiedziały się o akcji Wyprawek Czytelniczych w ramach realizowanego już od 
paru lat przez nasze biblioteki projektu Mała książka – wielki człowiek.

Dzień Pluszowego Misia
Świętowanie Dnia Pluszowego Misia w Bibliotece 

w  Jerzmanowicach 25 listopada było bardzo gwarne, 
radosne i  kolorowe. Podczas spotkań czytelniczych, 
które odbywają się w  ramach DKK dla dzieci, 
odwiedziły bibliotekę wszystkie grupy z  Przedszkola 
Samorządowego w Jerzmanowicach.

Najpierw otworzyliśmy przed dziećmi  tajemne 
wrota skrzynki butai, które zaprowadziły nas do 
opowieści teatrzyku kamishibai o  magii książek. 
Następnie dzieci wysłuchały rozgrzewającej serce 
opowieści o  przyjaźni i  przezwyciężaniu strachu pt. 
„Nie bój się Misiu!” ze zbiorów Dyskusyjnych Klubów 
Książki. Polecamy do przeczytania rodzicom.
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Spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia.
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Rozmowa z Urszulą Szwarc 
- Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich „Łazowianki” na temat tradycji 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia

•	 Jak	kiedyś	przygotowywano	dom	na	święta?	Czy	były	prace,	których	
nie	wolno	było	wykonywać	w dniu	Wigilii,	a jeśli	tak,	to	jakie	
i dlaczego?

Okres przedświąteczny to czas wielkich porządków. Wszystko 
jest posprzątane, umyte i  zamiecione, a  to po to, aby Wigilia była 
spokojnym oczekiwaniem na wielkie święto Bożego Narodzenia 
i na niepowtarzalną uroczystość domową. I tak się dzieje w tradycji 
chrześcijańskiej od VI wieku.

Dawniej wierzono, że w Wigilię dusze zmarłych opuszczają 
zaświaty i przebywają ze swoimi bliskimi. Dlatego też dmuchano na 
krzesła i ławy, zanim się na nich usiadło. Nie wolno było szyć, prząść 
na kołowrotku, ciąć sieczki, wylewać pomyj, skręcać powrozów 
w  obawie przed uszkodzeniem lub obrażeniem przebywających 
w domu dusz.

•	 Współczesna	choinka	zapewne	bardzo	różni	się	od	tego,	co	
znają	starsze	pokolenia.	Jak	przebiegał	proces	zmiany?

Trudno sobie wyobrazić  święta Bożego Narodzenia bez choinki, 
a  przecież gości w  naszych domach od niedawna. Wcześniej zdobiono domy  
gałązkami świerkowymi, nad stołem wigilijnym wieszano druciane obręcze owinięte tymi 
gałązkami z ciasteczkami, opłatkowymi gwiazdami, orzechami, ręcznie wykonanymi papierowymi cackami.

Takie ozdoby zaczęto później wieszać na choinkach, które z czasem stawały się coraz bardziej strojne. Obecnie 
migocą na nich elektryczne lampki, plastikowe bombki, fabryczne ozdoby ze staniolu i chińskie łańcuchy i gadżety.

Za nami na szczęście jest moda sztucznych choinek  pachnących plastikiem i  przechowywanych na strychach 
czy w piwnicach do następnego roku (często z wiszącymi ozdobami), aby nie trzeba było się „kłopotać”.  Nieodzownym 
elementem choinki są prezenty. Były i dawniej, ale składały się na nie orzechy, jabłka i kolorowe cukierki. U  mnie w domu 
to były słodycze i książki, które cieszyły najbardziej.

Nam przynosiło je Dzieciątko, a już moim wnukom Gwiazdeczka. W obecnych czasach, gdzie tyle jest wszystkiego, 
trudno wybrać prezent, który ucieszyłby dziecko.

•	 Jakie	były	charakterystyczne	cechy	świątecznego	drzewka,	które	pamięta	Pani	z dzieciństwa?

Było zawsze, ale to zawsze prawdziwe. Początkowo był to świerk, z którego niewiele pozostawało  do Trzech Króli, 
później pokazały się jodły. Choinkę często przywoził nam wujek kolejarz. Kiedy nadjeżdżał transport drzewek, mógł 
wybrać najładniejsze.

Stroiliśmy ją dopiero w  Wigilię. Podtrzymywał ją stojak zrobiony własnoręcznie przez tatę. Były to 3 krasnale 
w  wielkich czapkach z  pomponami. Na choince wieszałyśmy z  siostrą piękne, ręcznie malowane bańki, orzechy 
pomalowane na złoto, jabłka, czekoladowe cukierki, kruche ciasteczka i  kolorowy łańcuch, który pieczołowicie 
sklejałyśmy przed świętami. Na czubku choinki tato wieszał szpic, a na gałązkach, w specjalnych uchwytach, prawdziwe 
świeczki. Wystroju dopełniała mgiełka „anielskich włosów”.

Choinka stała u nas zawsze na podłodze natomiast u babci wieszano ją nad stołem u sufitu.

•	 Proszę	opowiedzieć	o tradycjach	świątecznych	pielęgnowanych	w Pani	domu	rodzinnym

Myślę, że niewiele się różniły od dzisiejszych. Nie wykonywało się żadnych prac porządkowych, nie można się 
było kłócić, a  jeśli już, należało się przeprosić. Mama dawała nam po tradycyjnym klapsie, nie wolno też było niczego 
pożyczać, a w czasie kolacji wigilijnej nie należało wstawać od stołu.

•	 Proces	zmian	kulturowych	przebiega	w sposób	ciągły.	Jaki	miał	on	wpływ	na	zachowanie	się	dawnych	
bożonarodzeniowych	tradycji?

Sądzę, że wiele z  tych  tradycji się nie zachowało. Najbardziej pielęgnowała je wieś. Dzisiaj więcej uwagi 
przywiązuje się do walorów zdobniczych, a  nie do treści symbolicznych. Staropolskim przystrojem świątecznym były 
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snopy podstawowych zbóż ustawione w kątach izby, na stoły sypano ziarno, a pod obrus rozkładano siano.
Dzisiaj tradycyjne wigilijne siano zredukowane zostało do małego, symbolicznego  pasemka.
Nikt już nie obwiązuje nóg stołu powrozami, aby chleb trzymał się domu, nie kładzie pod ten stół lemieszy ani 

kos, aby szkodniki ziemi nie psuły. Przetrwał natomiast przepiękny, charakterystyczny tylko naszej, wyłącznie polskiej 
tradycji, obyczaj łamania się opłatkiem. Początkowo w kościołach łamano się płaskimi konsekrowanymi chlebami. Tak 
jak przed wiekami, łamiemy się też opłatkiem ze zwierzętami domowymi.

W całej Polsce wierzono, że opłatkiem można się podzielić z duszami zmarłych, czego pozostałością jest stawianie 
wolnego nakrycia i dodatkowego miejsca przy stole (dla podróżnego, niespodziewanego gościa czy dla duszy zza światów). 
Przetrwała też tradycja sposobu przyrządzania potraw wigilijnych. Są to potrawy postne, gotowane ze zbóż, warzyw, 
grzybów i owoców. Potraw powinno być 12 gdyż mamy 12 apostołów lub 12 miesięcy w roku. Pewne z nich zniknęły już 
z naszych stołów, jak np. kisiel owsiany czy siemieniotka, gotowana jeszcze na Śląsku, a inne zajęły ich miejsce. Obecnie 
głównym daniem są ryby, a te pojawiły się na naszych stołach stosunkowo niedawno.

•	 Zwyczaj	kolędowania	zmienił	się	na	przestrzeni	lat	w sposób	radykalny?	Czy	może	jednak	dzisiejsi	kolędnicy	
mają	z niegdysiejszymi	wiele	wspólnego?

Zwyczaj kolędowania przetrwał do dzisiaj. Kolędują przeważnie dzieci, a  to kolędowanie ogranicza się dziś do 
odśpiewania dwóch kolęd i do życzeń. Pamiętam jak wiele, wiele lat temu przyszli do moich dziadków kolędnicy ze Szklar. 
Był Herod, żołnierze, śmierć z  kosą, diabeł  z  widłami, pastuszkowie z  drewnianą kozą, dziad, Żyd i  oczywiście duża 
gwiazda. U dziadków była duża kuchnia, więc sproszono sąsiadów, przyszło wiele dzieci i młodzieży. I się zaczęło. Herod 
siedział na środku izby i wydawał wyroki, śmierć machała kosą i dzieci piszczały ze strachu, koza łapała, a diabeł zadzierał 
widłami spódnice dziewcząt i grożąc Herodowi, wołał: „…mój Herodku, za twe zbytki, chodź do piekła boś ty brzydki”.

Uciechy było co niemiara. To było całe amatorskie przedstawienie teatralne. Kolędnicy nie wyszli z  pustymi 
rękami.

•	 Czy	widzi	Pani	różnicę	pomiędzy	kolędami	śpiewanymi	kiedyś	i dziś	i czy	są	jakieś	„zapomniane	kolędy”,	
które	powinny	powrócić?

Właściwie to nie. Jedynie żal, że śpiewa się tych kolęd tak mało podczas mszy. A  przecież te nasze kolędy to 
arcydzieła literackie. Tworzyli je pisarze i poeci, księża i zakonnicy, najznakomitsi kompozytorzy. Śpiewamy je od wieków 
i myślę, że będziemy je śpiewać przez dalsze stulecia.

•	 Jak	Pani	zdaniem	zmienił	się	sposób	przeżywania	Świąt	Bożego	Narodzenia?

Za sprawą mediów, a  zwłaszcza telewizji, pozbawieni zostaliśmy pełnego emocji i  spokojnego oczekiwania 
na narodziny Pana i na niepowtarzalną uroczystość domową. Kiedyś wszystko miało swój czas i miejsce. Obecnie już 
od 3 listopada zasypuje się nas do znudzenia reklamami świątecznymi, amerykańskimi piosenkami, wszędzie pełno 
przebranych Mikołajów, bieganina za prezentami, bo w galeriach okazje. Wszystko jest wspaniałe, świecące, błyszczące 
i magiczne. Umyka coraz bardziej istota tych świąt, coraz więcej w nich komercyjności, a coraz mniej religijności.

•	 Czego	życzy	Pani	sobie	i wszystkim	rodzinom	na	Boże	Narodzenie	i Nowy	Rok?

Życzę wszystkim naszym rodzinom, aby atmosfera wieczoru wigilijnego trwała w nich przez cały rok, aby młode 
pokolenie uczyło się wartości rodzinnych i kultywowało piękne polskie tradycje.

A po staropolsku:
„Na szczęście, na zdrowie,
Na to Boże Narodzenie,
Żeby Wam się kopiło, wodziło, darzyło
W oborze, w komorze
Co daj Panie Boże!”
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Jerzmanowice- Przeginia!

Z okazji zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego proszę 
przyjąć najserdeczniejsze życzenia pokoju, szczęścia, wszelkiego 

dostatku i pomyślności.
Niech Bożonarodzeniowa atmosfera rodzinnego ciepła 

i wzajemnej życzliwości towarzyszy Państwu jak najdłużej.
Oby przy wigilijnym stole nie brakowało wzajemnego 
zrozumienia, a także wrażliwości wobec tych, którzy 

pozostają w potrzebie.
Życzę, aby Boża Dziecina hojnie błogosławiła 
Społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

w całym, nadchodzącym Nowym Roku!

Poseł Ziemi Krakowskiej
Minister Infrastruktury

Andrzej Adamczyk
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Tadeusz Nabagło

Członek Zarządu Powiatu
w Krakowie

Kraków, grudzień 2022 roku

Aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

były czasem miłości, ciepła i spokoju i stały się prawdziwym 

źródłem siły oraz optymizmu na kolejny rok.

Niech zdrowie, szczęście, pomyślność i poczucie bezpieczeństwa 

zamieszkają na stałe w Państwa domach.

Życzę zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań 

oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Niech cud Bożego Narodzenia umocni nas 

i napełni nadzieją na Nowy 2023 Rok! 
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Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Przewodniczący Rady Gminy

Szanowni Państwo! 

Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia  
z okazji zbliżających się Świąt.

Niech będą one czasem spędzonym  
bez pośpiechu, trosk i zmartwień, 

w zdrowiu, miłości i nadziei na lepsze jutro. 
Niech Dzieciątko Jezus napełni Wasze serca  

miłością i radością,
a w Waszych domach i na całym świecie  

zagości pokój i jedność. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!


