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Zwycięstwo Andrzeja Dudy w I i II turze 

Andrzej Duda zdecydowanie poko-
nał Bronisława Komorowskiego w wy-
borach na terenie gminy Jerzmanowice-
Przeginia. Kandydat PiS-u w drugiej 
turze wyborów zdobył 70,5 % oddanych 
głosów. Na urzędującego Prezydenta swój 
głos oddało 29,5 %. Frekwencja w II turze 
wyniosła 60,5 % co oznacza, że miesz-
kańcy gminy poszli chętniej do wyborów 
niż ogół Polaków. Bronisław Komorowski 
wygrał tylko w obwodzie w Łazach zdo-
bywając 51 % głosów, wynik podobny do 
tego z pierwszej tury, gdy obaj kandydaci 

zdobyli dokładnie taką samą liczbę gło-
sów. W pozostałych sołectwach zwycięz-
cą okazał się Duda, największą przewagę 
osiągając w Przegini. Wyniki pierwszej 
tury również pokazały, że mieszkańcy 
gminy opowiadali się po stronie europosła 
z Krakowa, który zdobył 49,9 % głosów. 
Na drugim miejscu był Komorowski zdo-
bywając 19,9 % głosów, trzeci był muzyk 
Paweł Kukiz z wynikiem 18,9 %. Kukiz 
wygrał z Komorowskim w Szklarach, 
Racławicach i Przegini.

Drodzy mieszkańcy 
W ostatnim czasie na terenie Gminy 

Jerzmanowice – Przeginia miały miejsce 
liczne akty dewastacji mienia gminnego. 
Zniszczenie wiat przystankowych przy 
drodze krajowej nr 94 w miejscowości 
Przeginia, pożar w obiekcie na składowa-
nie odpadów komunalnych przy Domu 
Nauczyciela w Przegini, niszczenie zna-
ków drogowych przy drogach gminnych, 
a także uszkodzenie tablic informacyj-
nych na terenie Gminy. Miejmy na wzglę-
dzie nasze wspólne dobro i bezpieczeń-
stwo. Apeluję do Państwa o zachowanie 
szczególnej czujności i w przypadku 
zaobserwowania tego typu incydentów, 
przekazywanie informacji na telefon alar-
mowy policji – 997 (z komórek - 112), 
do Komisariatu Policji w Krzeszowicach 
- 12 257 91 11 lub do Urzędu Gminy 
Jerzmanowice – Przeginia 12 38 95 247 
wew. 123.

•  Wybory do Izby 
Rolniczej

31 maja br. w gminie Jerzmanowice-
Przeginia odbyły się wybory do Rady 
Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej 
w powiecie krakowskim.

Kandydaci ubiegali się o dwa 
mandaty w radzie. W wyniku głoso-
wania z Okręgu Wyborczego numer  
5 w Jerzmanowicach-Przegini do Izby 
Rolniczej dostali się Tomasz Gwizdała, 
którym zdobył 164 głosy oraz Czesław 
Pęgiel, który otrzymał 50 głosów.

•  Remonty dróg
 Uszkodzone przez klęski żywioło-

we drogi już wkrótce zostaną naprawio-
ne. Odbudowana zostanie droga gmin-
na Jerzmanowice – Goła (koło Państwa 
Metlów), a trasa Racławice – Cmentarz 
(Podskale) zostanie wyremontowana. 
Koszt inwestycji szacowany jest na bli-
sko 200 tys. zł część środków pocho-
dzić będzie z dotacji z budżetu państwa.  
Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o.

•  Separator
Zakończyły się prace związane 

z odwodnieniem parkingu przy budynku 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Polegały one m.in. na montażu sepa-
ratora powierzchniowego wraz ze zbior-

nikiem otwartym na wody opadowe. Tym 
samym kompleksowo zakończono prace 
związane z inwestycją pn. "Rozbudowa 
istniejącego budynku komunalnego dla 
potrzeb środowiskowego domu samopo-
mocy dla osób niepełnosprawnych wraz 
z rozbudową wewn. inst.: wod.-kan., c.o., 
gaz oraz budowę parkingów dla osób nie-
pełnosprawnych dz. nr 509 w miejscowo-
ści Jerzmanowice, gmina Jerzmanowice 
- Przeginia".

Koszt ostatniego etapu prac opiewał 
na kwotę 14 988,00 zł.

•  Bariery w Racławicach i 
Sąspowie

W miejscowości Racławice w ciągu 
drogi nr ew. 2206/2 zamontowano stalo-
we bariery SP05/4, które wpłyną na po-
prawę bezpieczeństwa dla osób mieszka-
jących w ciągu tej drogi oraz innych jej 
użytkowników. Zadanie zostało wykona-
ne za kwotę 14 966,64 zł.

W maju została podpisana umowa na 
wykonanie bariery stalowej w ciągu drogi 
obok kościoła w Sąspowie. Wykonawcą 
prac była Ochotnicza Straż Pożarna 

z Sąspowa. Jest to kontynuacja rozpoczę-
tych prac związanych z poprawą bezpie-
czeństwa oraz organizacją ruchu w cen-
trum miejscowości.

•  Instalacja podjazdów
Wy c h o d z ą c 

naprzeciw oczeki-
waniom mieszkań-
ców 2 czerwca br. 
w budynku Urzędu 
Gminy zamonto-
wane zostały pod-
jazdy, z których 
będą mogły korzy-
stać osoby niepeł-
nosprawne oraz ro-

dzice z dziećmi w wózkach. Umożliwią 
one swobodny dostęp m.in. do pozosta-
łych referatów na terenie urzędu oraz do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

•   Ławki w Łazach   
Coraz więcej turystów odwiedza 

naszą gminę. Przyjezdni i mieszkańcy 
chętnie spacerują podziwiając krajobra-
zowe walory okolicy. Dlatego przy naj-
popularniejszych trasach usytuowano  
7 drewnianych ławek i 4 kosze na śmieci. 
Te elementy małej architektury idealnie 
komponują się z otoczeniem i pozwala-
ją czysto i wygodnie podziwiać przyrodę 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
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Podpisano umowę w sprawie placówki w Sąspowie

Sprawozdanie wójta  za rok 2014, uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie (17 kwietnia) oraz Komisji Rewizyjnej (1 czerwca)
Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna zgodnie z wcze-
śniej przyjętym planem musi się od-
być  przed 30 czerwca. Za jej zwołanie, 
ustalenie porządku oraz zawiadomienie 
radnych wraz z dostarczeniem im doku-
mentów odpowiada przewodniczący rady 
gminy.

Podczas sesji radni rozpatrzą spra-
wozdania z wykonania budżetu i spra-
wozdanie finansowe oraz poznają in-
formację o stanie mienia komunalnego. 
Przedstawiony zostanie wniosek komisji 
rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz 
z uzasadnieniem, radni będą mieli także 
okazję zapoznać się z opinią regionalnej 
izby obrachunkowej dotyczącą sprawoz-

dania z wykonania budżetu. Jeżeli bu-
dżet  wykonany jest zgodny z budżetem 
uchwalonym. to zgodnie z zasadą rzetel-
ności i zgodności z prawem, właściwie 
brak jest możliwości nieudzielenia abso-
lutorium.

Za realizację budżetu odpowiada-
ją wszyscy pracownicy Urzędu Gminy, 
w zakresie należnym im zadaniom.  
Nadwyżka dochodów

Nadwyżka dochodów nad wydatkami 
gminy Jerzmanowice – Przeginia w 2014 
roku wyniosła prawie 2,8 mln zł. Daje to 
możliwość spłaty zadłużenia gminy, które 
obecnie stanowi 17,09%  dochodów wy-
konanych. W 2014 roku  gmina nie zacią-

gnęła żadnych nowych kredytów, spłaciła 
natomiast kredyt zapadalny z końcem 
2014 r dzięki czemu poziom zadłużenia 
w stosunku do roku 2013 obniżył się.

Kontrola planu, wydatków i do-
chodów ubiegłorocznego budżetu prze-
prowadzona przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową potwierdziła ich zgod-
ność z danymi przedstawionymi w spra-
wozdaniu. W opinii składu orzekające-
go sprawozdanie z wykonania  budżetu 
Gminy Jerzmanowice – Przeginia  za rok 
2014 zostały sporządzone bez zastrzeżeń.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami 
gminy Jerzmanowice – Przeginia w 2014 
roku wyniosła prawie 2,8 mln zł.

Podpisano umowę w sprawie placów-
ki w Sąspowie. Po dopełnieniu formalno-
ści prawnych, wójt gminy Jerzmanowice-
Przeginia podpisał umowę z Fundacją 
Ekologiczną Wychowanie i Sztuka 
„Elementarz” w przedmiocie użyczenia 
jej budynku szkoły. W umowie zostały 
zawarte wszystkie postulaty rodziców 
w kwestii organizacji pracy placówki. 
Zgodnie z nimi przedszkole będzie otwar-

te dziesięć godzin dziennie oraz prowa-
dzona w nim będzie nauka języka obcego, 
a także m.in. zajęcia muzyczne. Szkoła 
prowadzić będzie natomiast świetlicę 
szkolną oraz udostępni wszystkim chęt-
nym plac zabaw i boisko. W szkole będą 
ponadto organizowane zajęcia dodatkowe 
dla uczniów, a lekcje odbywały się będą 
w klasach niełączonych. Fundacja będzie 
prowadziła też stołówkę szkolną dla dzie-

ci z przedszkola oraz uczniów. Nowy za-
rządca placówki zobowiązał się również 
udostępniać nieodpłatnie pomieszczenie 
szkoły z przeznaczeniem na lokal wy-
borczy i na potrzebę organizacji zebrań. 
Ponadto zaproponował wszystkim pra-
cownikom pracę w szkole. Szkoła jako 
budynek pozostanie także dalej mieniem 
komunalnym Gminy.
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Remiza OSP w Sąspowie

Mieszkańcy Sąspowa wraz z druha-
mi mogą cieszyć się nowym nabytkiem 
jakim są zamontowane w ostatnim cza-
sie okna PCV w budynku Remizy OSP 
w Sąspowie. Zadanie to zostało zre-
alizowane m.in. w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Zrealizowana inwestycja 
podniesie standard obiektu, pozwoli na 
lepsze i efektywniejsze wykorzystanie bu-
dynku, a także będzie generowała oszczęd-
ności w zakresie ogrzewania. Koszt całego 
przedsięwzięcia do 30 tys. złotych, w tym  
15 tys. złotych z Budżetu Obywatelskiego. 
Wymiana okien jest kolejnym etapem roz-
poczętych prac związanych z moderniza-
cją budynku Remizy OSP w Sąspowie.

 Modernizacja wozów
Dzięki środkom z Budżetu 

Obywatelskiego 2015 zmoderni-
zowano dwa samochody należą-
ce do OSP w Jerzmanowicach. 
Koszt tego zadania wyniósł  
15 000 złotych.

Remont polegał na wymianie uszko-
dzonych elementów rolet zamykających 
skrytki w samochodach GCBA 5/24 Jelcz 

Studium  zagospodarowania przestrzennego czeka na 
akceptację stron

W 2014 roku po uwagach jakie zgłosi-
ły Ojcowski Park Narodowy i Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Krakowie nie udało się dojść do pozy-
tywnego uzgodnienia w sprawie projektu 
Studium.  Sprzeciw dotyczył m.in. trasy 
drogi szybkiego ruchu oraz korytarzy eko-
logicznych. 

Na wniosek Wójta przewodniczący 
rady gminy, radny sołectwa Sąspów,  dy-
rekcja Ojcowskiego Parku Narodowego 
wraz z  pracownikami naukowymi oraz 
kierownik Pracowni ASTA – PLAN z ze-
społem przeprowadzili szczegółową ana-
lizę projektu Studium co do uzgodnień. 
W wyniku której na sesji rady gminy zo-
stała podjęta decyzja , że Studium nie bę-
dzie zawierało zarezerwowanego terenu 
na cele drogi krajowej szybkiego ruchu.

Zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 
Wójt Gminy zobowiązany był wpro-
wadzić korekty do projektu Studium. 
Następnie zostało ono przedstawione  
Zarządowi Województwa Małopolskiego 
w Krakowie, GDDKiA w Krakowie,  

Ojcowskiemu Parku Narodowemu 
oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Krakowie gdzie czeka na 
pozytywne uzgodnienia.

W momencie uzyskania  pozytyw-
nego uzgodnienia projekt Studium bę-
dzie wyłożony do publicznego wglądu  
w Urzędzie Gminy oraz dostępny na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy przez co 
najmniej 21 dni. Wójt Gminy zorganizuje 
także dyskusję publiczną nad przyjętymi 
w projekcie rozwiązaniami. Po tym ter-
minie będzie możliwość zgłaszania  uwag 
dotyczących projektu przez osoby praw-
ne, fizyczne oraz jednostki organizacyj-
ne nie posiadające osobowości prawnej. 
Uwagi będzie można zgłaszać przez co 
najmniej trzy tygodnie. Następnie Wójt 
przedstawi projekt Studium wraz z listą 
nieuwzględnionych uwag do uchwalenia 
Radzie Gminy.

Po uchwaleniu studium uchwała wraz 
z załącznikami i dokumentacją planistycz-
ną trafi do Wojewody Małopolskiego, któ-
ry oceni jej zgodność z przepisami praw-
nymi.

Najbliższe sesje Rady 
Gminy Jerzmanowice – 
Przeginia 
•  29 czerwca 2015r – 
godz. 17.00
•  17 sierpień 2015r – 
godz. 17.00
•  21 wrzesień 2015r – 
godz. 17.00

oraz GBARt 2/20 Renault. Dzięki zmia-
nie systemu zamyka-

nia sprzęt prze-
chowywany 
w skrytkach 
jest odpo-
w i e d n i o 
zabezpie-
czony, 

zwłasz-
cza podczas transpor-
tu.

Wyposażenie 
OSP Łazy

W ramach Budżetu Obywatelskiego 

2015 w miejscowości Łazy zostało zreali-
zowane zadanie pn. "Wyposażenie remi-
zy OSP Łazy". Zakupiono sprzęt AGD, 
taki jak: lodówka, 2 kuchnie gazowe, 
pralka, meble, oraz zestawy obiadowe 
dla 80 osób. Sprzęt ten pozwoli na bar-

dziej wszechstronne 
i uniwersalne wyko-
rzystanie obiektu, 

zarówno przez 
m i e s z k a ń -

ców jak 

i pręż-
nie dzia-
ł a j ą c ą 

Ochotniczą Straż 
Pożarną (np. 

utrzymanie w nale-
żytej czystości odzie-

ży ochronnej) oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich (organi-

zacja spotkań, mitingów, promocja 
lokalnej kultury). Na realizację tego zada-
nia wydatkowano kwotę 14 989,97 zł.

B u d ż e t 
Obywatelski

"OSTANIEC "
DWUMIESIĘCZNIK
SAMORZĄDOWY GMINY 
JERZMANOWICE-PRZEGINIA

Redaktor naczelny: Mateusz Drożdżal 
e-mail: mateusz.drozdzal@gmail.com
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Uroczysta konsekracja kościoła w Szklarach
9 kwietnia 2015 roku, pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Stanisława  
Dziwisza odbyła się w Szklarach liturgiczna uroczystość konsekracji tamtejszego kościoła. 

Patronem świątyni jest zgod-
nie z sugestią ks. kardynała Dziwisza, 
Maksymilian Kolbe – polski du-
chowny, męczennik i święty z zakonu 
Franciszkanów, kanonizowany przez pa-
pieża Jana Pawła II. W mszy świętej, na 
której zebrali się mieszkańcy Szklar oraz 
okolicznych miejscowości, uczestniczyli 
także m.in. proboszcz parafii św. Marii 
Magdaleny w Głogoczowie, ks. kanonik 
Józef Pochopień, proboszcz parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Dzianiszu, 
ks. mgr Stefan Urban, proboszcz para-
fii Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski w Podłężu, ks. Tomasz Boroń, ks. 
kanonik dr Stanisław Bąk, liturgista ks. 
dr Stanisław Miszczak oraz proboszczo-
wie z Dekanatu Bolechowickiego, a także 
proboszcz parafii w Szklarach, ks. Teodor 
Kilian. Na uroczystości konsekracji nie 
zabrakło także przedstawicieli władz, 
w osobie Wójta Gminy Jerzmanowice-
Przeginia, Adama Piaśnika. W wygło-
szonym przemówieniu po mszy św. 
przypomniał on historię kościoła, która 
obfitowała w wiele dramatycznych mo-
mentów. 
Historia świątyni

Wszystko rozpoczęło się w roku 1973, 
kiedy ks. Józef Pochopień, wikariusz pa-
rafii Racławice, zakupił dom w Szklarach. 
Miał stać się on punktem katechetycz-
nym, a gdy dobudowano do niego ganek, 
także kaplicą. Działanie to spotkało się 
jednak ze stanowczą odpowiedzią ów-
czesnych władz komunistycznych, które  
12 sierpnia 1974 roku podjęły próbę wy-
burzanie ganku, używając do tego ciężkie-
go sprzętu oraz angażując w akcję ok. 120 

milicjantów, funkcjona-
riuszy ZOMO i ORMO. 
W obronie punktu stanę-
li wówczas mieszkańcy 
Szklar, wśród których 
szczególnie liczne były 
kobiety. Władze brutal-
nie rozprawiły się jed-
nak z protestującymi, 
używając pałek i gazu. 
Przez następne miesiące 
prowadzone było rów-
nież systematyczne za-
straszanie mieszkańców 
miejscowości.

W sprawę osobiście 
zaangażował się ówczesny metropoli-
ta krakowski – kardynał Karol Wojtyła, 
który już tydzień później, po przeprowa-
dzonej w ogromnej tajemnicy – z obawy 
przed interwencją władz – akcji przyjechał 
do Szklar i odprawił poranną Mszę Świętą 
w punkcie katechetycznym. Według róż-
nych szacunków uczestniczyło w niej 
blisko tysiąc osób. Na tą pamiętną mszę 
w procesji przybyli wówczas także miesz-
kańcy Racławic. Dla przypomnienia tego 
wydarzenia w dniu konsekracji odbyła się 
pielgrzymka, która idąc tą samą drogą, co 
przed kilkudziesięciu laty, znów przybyła 
do Szklar z Racławic.
W hołdzie Janowi Pawłowi II

Data uroczystej konsekracji świąty-
ni została wybrana nieprzypadkowo, ze 
względu na przypadającą akurat Oktawę 
Zmartwychwstania Pańskiego, jak rów-
nież postać papieża Jana Pawła II. 

2 kwietnia 2015 minęło bowiem  
10 lat od jego śmierci, a na 27 kwietnia 
przypadła rocznica jego kanonizacji.  
18 maja obchodzono z kolei 95. rocznicę 
urodzin Karola Wojtyły. Wielkie roczni-
ce sprawiły, że rok 2015 został ustano-
wiony przez Parlament Rzeczypospolitej 
Polskiej rokiem św. Jana Pawła II.

Celebrujący msze świętą w dniu kon-
sekracji ks. kardynał Stanisław Dziwisz 
wziął także udział w drugiej części uroczy-
stości. W obecności kompanii honorowej 
wszystkich jednostek OSP ze sztandarami 
i sztandarem Oddziału Gminnego ZOSP 
RP Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
Komendant Gminny Jerzy Adamczyk 
złożył Metropolicie Krakowskiemu mel-
dunek, a następnie przy akompaniamen-
cie Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic 
i Czubrowic pod batutą Mariusza Mazura 
wykonano utwory Marsz Generalski, 
Rotę, Hymn Polski oraz Warszawiankę.

Swojej radości z przeprowadzonej 
uroczystości nie krył Proboszcz Parafii 
Szklary ks. Teodor Kilian, który dą-
żył do niej już od jakiegoś czasu. Swoją 
wdzięczność wyrazili także radny Marcin 
Szklarczyk oraz sołtys wsi Szklary 
Edward Papiż.

Dzień konsekracji kościoła 
w Szklarach był nie tylko świętem dla 
wszystkich mieszkańców i uwieńczeniem 
długiego procesu starań o świątynię, ale 
również swoistym symbolem walki dobra 
ze złem, pokazującym, że nienawiść nie 
ma ostatniego słowa i że wiara, wolność 
i męstwo zawsze ostatecznie zwyciężają.
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Projekt "Już pływam" w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

W kwietniu uczniowie 
ze szkół podstawowych roz-
poczęli udział w projekcie 
"Już pływam" realizowanym 
przez Gminę Jerzmanowice-
Przeginia. Projekt został sfi-
nansowany w części przez 
województwo małopolskie, 
które przekazało Gminie do-

tacje celową w wysokości  
15 000,00 zł. W projekcie bio-
rą udział uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej z Racławic, 
Czubrowic, Sąspowa  
i Jerzmanowic nie potra-
fiący pływać – w sumie  
150 uczniów. Projekt obejmuje  
10 jednodniowych wyjazdów  

w ramach zajęć pozalek-
cyjnych na krytą pływal-
nie Ośrodka Sportowo – 
Rekreacyjnego w Zabierzowie. 
Lekcje nauki pływania pro-
wadzone są przez doświad-
czonych i wykwalifikowa-
nych instruktorów. Odbyty 
kurs nauki pływania pozwala 

uczestnikom zdobyć i opano-
wać podstawowe umiejętności 
pływania oraz zapoznać się  
z zasadami bezpieczeństwa  
w wodzie, zagrożeniami  
i sposobami ich zapobiegania. 
Nauka pływania odbywa się 
zgodnie z zasadą "nauka przez 
zabawę".

Pierwszy Dzwonek
Dodatkowe pieniądze na wsparcie edukacyjne dla rodzin wielodzietnych 3 +.

Gmina Jerzmanowice -Przeginia wy-
stąpiła o wsparcie finansowe z wojewódz-
twa małopolskiego w ramach programu 
„pierwszy dzwonek”. Jest to szansa na 
pozyskanie dodatkowych środków dla 
rodzin wielodzietnych wychowujących 
przynajmniej 3 dzieci z których minimum 
jedno jest uczniem szkoły podstawowej, 
gimnazjum lub szkoły średniej.

Jednorazowe wsparcie w kwocie 
do 150 zł mogą dostać rodziny ucznia, 
w których dochód na osobę nie przekracza  

684 zł, wychowują co najmniej 3 dzieci 
z których jedno musi być uczniem a wszy-
scy jej członkowie zamieszkują teren wo-
jewództwa małopolskiego.

Pieniądze maja być pomocą przy za-
kupie artykułów edukacyjnych, pomocy 
dydaktycznych wszczególności wymaga-
nych podręczników.

Gmina Jerzmanowice Przeginia otrzy-
mała także 17 000 zł z programu „asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej na rok 2015” organizowane-

go przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. Program ma na celu wsparcie 
rodzin przeżywających trudności opie-
kuńczo-wychowawcze. Pieniądze są po 
to, aby zatrzymać w rodzinie dzieci zagro-
żone umieszczeniem w pieczy zastępczej 
lub umożliwić powrót do rodziny dzie-
ci umieszczonych w pieczy zastępczej  
poprzez rozwój sieci asystentów rodziny 
zatrudnionych w gminie.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym – kiedy można się ubiegać
-stypendium szkolne przyznaje się na 

wniosek złożony przez: rodziców ucznia, 
pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, 
(uczeń – od pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej do ukończenia szkoły ponad-
gimnazjalnej lub ukończenia kolegium 
nauczycielskiego),

- druk wniosku można otrzymać 
w Urzędzie Gminy w Jerzmanowicach,

- wniosek o którym mowa składa się 
w Urzędzie Gminy w Jerzmanowicach 
w terminie od 1 – 15 września danego 
roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich  do 15 paź-

dziernika,
- miesięczna wysokość dochodu net-

to na osobę w rodzinie ucznia uprawnia-
jąca do stypendium szkolnego nie może 
być większa niż 456 złotych  (wynagro-
dzenie za pracę, zasiłki, renta, emerytura, 
alimenty, praca dorywcza, dochód z go-
spodarstwa rolnego i inne),

- dochód z gospodarstwa rolnego za 
1 ha przeliczeniowy wynosi 250 złotych,

- stypendium przyznawane jest 
w dwóch transzach, pierwsza do  grudnia, 
a druga do  czerwca danego roku szkol-
nego,

- wysokość przyznanego stypendium 
jest zależna od otrzymanej dotacji celowej 
z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- osoba, która złoży wniosek o sty-
pendium, otrzyma decyzję o wysokości 
przyznanego stypendium i terminie jego 
wypłaty bądź decyzję odmowną,

-regulamin przyznawania stypen-
dium szkolnego reguluje ustawa o sys-
temie oświaty, ustawa o pomocy spo-
łecznej, ustawa o zasiłkach rodzinnych 
oraz uchwała rady gminy Jerzmanowice 
– Przeginia  Nr LVI/337/2014.
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Gmina Jerzmanowice-Przeginia pozostanie członkiem „Jurajskiej Krainy”
Gmina Jerzmanowice-Przeginia ostatecznie pozostanie członkiem Lokalnej Grupy Działania (LGD) 
„Jurajska Kraina”. Decyzja w tej sprawie zapadła 30 kwietnia br. Grupie radnych, którzy wystąpili 
z wnioskiem o opuszczenie struktur organizacji na rzecz dopiero powstających grup o podobnym charak-
terze w Olkuszu bądź Krzeszowicach, nie udało się przeforsować stosownej uchwały w tej sprawie.

 Działania niektórych radnych, któ-
rzy nie posiadając kompetencji ani upo-
ważnienia, podjęli rozmowy z przedsta-
wicielami władz z Olkusza i Krzeszowic 
spotkały się z krytyką ze strony wójta, 
który zwrócił uwagę na ich niestosowność  
i fakt, że stanowią one pogwałcenie pra-
wa, ponieważ w świetle prawa to wójt jest 
jedynym organem reprezentującym gminę 
na zewnątrz. Adam Piaśnik wyraził także 
zaniepokojenie, iż podjęcie uchwały nara-
ziłoby gminę na poważne straty finanso-
we oraz wizerunkowe. W przypadku wy-
stąpienia z LGD „Jurajska Kraina” gmina 
Jerzmanowice-Przeginia byłaby bowiem 
zmuszona zwrócić część pozyskanych 
już funduszy, nie odzyskałaby pieniędzy  
z tytułu wpłaconych składek oraz mogła-
by stać się niewiarygodna w oczach part-
nerów, co także w przyszłości mogłoby 
przełożyć się na straty finansowe. Apel  
i argumenty wójta oraz gości uczestni-
czących w radzie spotkały się jednak  
z pozytywną  reakcją, której wyrazem 
było odrzucenie w głosowaniu propono-
wanej uchwały. 

Czym jest LGD „Jurajska 
Kraina”?   

Lokalna Grupa Działania „Jurajska 
Kraina” jest dobrowolnym, samorząd-
nym i powołanym w celach niezarobko-
wych stowarzyszeniem w skład którego 
– prócz gminy Jerzmanowice-Przeginia – 
wchodzą także gminy Iwanowice, Skała, 
Słomniki oraz Sułoszowa.

Działalność LGD skupia się na czte-
rech obszarach, wśród których znajdują 
się małe projekty, tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej oraz odno-
wa i rozwój wsi.

Zgodnie z wizją „Jurajskiej Krainy” 
stanowiący ją obszar ma być strefą aktyw-
nego życia społecznego, nowoczesnego 
rolnictwa, rozwiniętej gospodarki i czyste-
go środowiska, co w przyszłości zapewni 
wysoki poziom życia jego mieszkańcom 
i sprawi, że będzie on także jednym z na-
jatrakcyjniejszych zakątków regionu.

Żeby tego dokonać stowarzyszenie 
podjęło misję, która zakłada stymulowa-
nie zrównoważonego rozwoju obszaru 
przy pełnym wykorzystaniu jego walo-

rów, minimalizowanie zagrożeń i nega-
tywnego wpływu czynników destabilizu-
jących rozwój oraz aktywizację lokalnej 
społeczności, tworzenie warunków do 
rozwoju gospodarki i modernizacji rol-
nictwa.

Wśród celów przyświecających funk-
cjonowaniu Lokalnej Grupie Działania 

znajdują się ponadto działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju gmin part-
nerskich, aktywizowanie ludności gmin, 
realizacja lokalnej strategii rozwoju, 
upowszechnianie i wymiana informacji 
o inicjatywach związanych z aktywiza-
cją ludności, promocja rozwoju obszarów 
gminnych, mobilizowanie ludności do 

brania aktywnego udziału w procesie roz-
woju obszarów gminnych, podejmowa-
nie działań na rzecz poprawy warunków 
społecznych i infrastrukturalnych oraz 
integracja i koordynacja działań człon-
ków dla promocji turystycznej „Jurajskiej 
Krainy”.
Członkowstwo to liczne korzyści

W strukturach LGD gmina 
Jerzmanowice-Przeginia znajduje się od 
końca roku 2012. Od tamtej pory władzom 
gminy oraz kilku innym instytucjom udało 
się pozyskać liczne środki, które umożli-
wiły im wykonanie rozmaitych projektów, 
zadań, inwestycji oraz imprez.

Wśród nich znalazły się m.in. odno-
wa centrum wsi Sąspów, wsparta dotacją 
w wysokości ponad 170 tysięcy złotych, 
przebudowa budynku w Jerzmanowicach 
dla potrzeb gminnych instytucji kultury, 
bibliotek, na którą otrzymano przeszło 
484 tysiące złotych oraz rewitalizacja te-
renów rekreacyjnych w Sąspowie (ponad 
64 tysiące).

Dzięki „Jurajskiej Krainy” możliwe 
były ponadto wydarzenia plenerowe dla 
dzieci, młodzieży oraz pozostałych miesz-
kańców gminy. Zaliczyć można do nich 
m.in. Jurajski Festiwal Archeologiczny, 
który udało się zorganizować dzięki do-
tacji w wysokości blisko 18 tysięcy zło-
tych, Święto Baby (blisko 15 tysięcy), 
Noc Świętojańską (prawie 11 tysięcy) 
oraz warsztaty fotograficzne, dzienni-
karskie i grafiki komputerowej, na które 
z „Jurajskiej Krainy” trafiło do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach po-
nad 23 tysiące złotych.

Zdobyte środki finansowe umożliwi-
ły także organizację kilku imprez sporto-
wych, takich jak chociażby turniej siat-
kówki plażowej „Jurajska plaża” (dotacja 
w wysokości blisko 5,5 tysiąca złotych), 
szkołę bezpiecznego pływania i zawody 
pływackie (ponad 6,5 tysiąca), a także mi-
strzostwa gminy w narciarstwie alpejskim 
i snowboardzie „Białe szaleństwo” (8 ty-
sięcy). Dzięki „Jurajskiej Krainie” odby-
ły się poza tym liczne turnieje piłkarskie, 
takie jak Jurajskie Euro 2012, w którym 
udział wzięło ponad 250 dzieci ze szkół 
podstawowych, Jurajski Mundial 2014 
oraz Liga Jurajska, w której rywalizowali 
ze sobą uczniowie gimnazjów.   
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Uroczystości majowe w gminie Jerzmanowice - Przeginia
Przemarsze ze sztandarami i występy orkiestr dętych uświetniły obchody majowych świąt. Dzień Flagi 
RP i Święto Konstytucji 3 maja obchodziliśmy w naszej gminie razem z Dniem Strażaka w pierwszy 
weekend maja.

W Sąspowie, 2 maja podczas  Mszy Świętej w kościele pa-
rafialnym pw. św. Katarzyny zagrała Orkiestra Dęta z Sąspowa 
pod kierunkiem Franciszka Pastuszaka. Z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz z okazji Święta Strażaka 
- św. Floriana strażacy z OSP Sąspów wraz z orkiestrą przema-
szerowali do centrum miejscowości. Na placu przy remizie OSP 
orkiestra dała koncert.

3 maja br. na placu przed Budynkiem Wielofunkcyjnym 
w Racławicach zameldowały się  jednostki OSP Czubrowice 
i Racławice, sztandar górniczy oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
z Czubrowic i Racławic. Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic 
i Czubrowic wykonała Mazurek Dąbrowskiego oraz utwo-
ry z patriotycznego repertuaru takie jak: "Mazurek trzeciego 
maja""Rota" i hymn "Boże, coś Polskę". Zebrani mieli okazję 

usłyszeć również kilka marszów. Zaliczały się do nich m.in. 
"Luna", "Johny Dixie" "Poranna Poczta" oraz "Wiązanka pie-
śni żołnierskich". Po zakończeniu występu proboszcz ks. Jacek 
Miodek, wójt gminy Adam Piaśnik oraz prowadzący obchody 
kapelmistrz Mariusz Mazur podziękowali wszystkim, którzy 
uświetnili uroczystość.

Orkiestra Dęta z Przegini pod batutą Lecha Wnuka zapre-
zentowała się podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. 
Najświętszego Zbawiciela w Przegini. O godzinie 14:00 rozpo-
czął się uroczysty przemarsz przez Przeginię, od budynku "sta-
rej" remizy w kierunku nowej remizy OSP w Przegini. Orkiestra 
wykonała marsze oraz utwory o tematyce patriotycznej.

Otwarcie budynku GOK-u i Biblioteki 
coraz bliżej

Sala wielofunkcyjna, 
zaplecze biblioteczne oraz 
pomieszczenia biurowe to  
tylko niektóre z udogod-
nień, które będą dostępne 
dla mieszkańców po otwar-
ciu budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki 
w Jerzmanowicach.  

Teren wokół 
budynku został 
częściowo za-
gospodarowany. 
Zakończono rów-
nież prace ogól-
n o b u d o w l a n e  
w wraz z wyko-
naniem instalacji. 
Komfort korzysta-
nia z budynku pod-
niesie wykonanie 
elewacji budynku, 
parkingu, ogrodze-
nia oraz montaż ro-
let wewnętrznych. 

27 kwietnia br. ogłoszony 
został przetarg na wykonanie 
tych prac.  Spośród dwóch 
firm, które  złożyły oferty  
w przetargu najko-
rzystniejsza była ofer-
ta firmy FUH NEOBUD  
z Rożnowa.

Znamy datę śmierci Tomasza Ruska
Dzięki staraniom Pana Leszka Chmury, 
poznaliśmy datę śmierci pochodzącego ze Szklar 
więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birke-
nau, Tomasza Ruska. 

W odpowiedzi na pi-
smo Pana Chmury, przed-
stawiciele Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu poinformowali, 
że datę zgonu udało się ustalić 
dzięki jedynemu dokumentowi 
z nazwiskiem więźnia, który 
znajdował się w częściowo 
zachowanych aktach obozo-
wych. 

Dokumentem tym była da-
towana na 3 marca 1943 roku 
karta zgonu, sporządzona przez 
obozowy urząd stanu cywilne-
go. Pozwoliła ona stwierdzić, 
że Tomasz Rusek, syn Józefa 
i Magdaleny Rusków oraz 
mąż Janiny Rusek - z domu 
Chmury - urodzony 8 grudnia 
1918 roku w Szklarach, zmarł 

w obozie 20 lutego 1943 roku 
w wyniku odoskrzelowego za-
palania płuc.

Przedstawiciele muzeum 
w przesłanej Panu Chmurze 
korespondencji poinformowa-
li również, że podczas ewa-
kuacji i likwidacji obozu, na 
polecenie władz obozowych 
SS, zniszczone zostały prawie 
wszystkie ważniejsze akta. 
Znajdowały się wśród nich 
także akta personalne więź-
niów, a zachowane w stanie 
szczątkowym dokumenty, nie 
pozwalają na udzielenie peł-
niejszych informacji na temat 
wielu pozostałych osób, które 
przebywały na jego terenie. 
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„Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie…”
Przyjęta 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni na Zamku Królewskim w Warszawie, ustawa 
rządowa, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja, była pierwszą w Europie oraz drugą na 
świecie tego typu ustawą, regulującą organizację władzy państwowej oraz prawa i obowiązki obywa-
teli.

Uchwalenie konstytucji stało się 
możliwe dzięki porozumieniu ówczesnej 
opozycji z królem Stanisławem Augustem 
Poniatowskim. Obie strony, w czasie 
spotkania na Zamku Królewskim, które 
odbyło się 4 grudnia 1790 roku, ustali-
ły, że projekt ustawy przygotowywany 
będzie pod okiem monarchy w sekrecie 
i po zakończeniu prac, w całości zosta-
nie przedstawiony do zatwierdzenia sej-
mowi. Z królem Stanisławem Augustem 
nad ustawą pracowali m.in. lider opozy-
cji Ignacy Potocki, marszałek Stanisław 
Małachowski, ksiądz Hugo Kołłątaj oraz 
pośredniczący między królem a Potockim 
włoski duchowny i prywatny sekretarz 
monarchy, Scipione Piattoli. Co ciekawe, 
teksty wstępnie omawiane w tym składzie, 
spisywane były w języku francuskim. 
W końcowym etapie prac nad ustawą, któ-
ry przypadł na marzec, ich przełożeniem 
na język polski zajął się Hugo Kołłątaj.

Właśnie wtedy, o ustawie zaczęło ro-
bić się głośno w sejmowych kuluarach. 
O pracach nad nią dowiedziała się także 
konserwatywna, staropolska opozycja. 
W celu zapobiegnięcia protestom z jej 

strony, zdecydowano o przyspieszeniu 
przedłożenia ustawy sejmowi, które pier-
wotnie planowano na 5 maja. Wybór padł 
wówczas na 3 maja. Tego dnia Zamek 
Królewski otoczyło wojsko, dowodzo-
ne przez bratanka króla, księcia Józefa 
Poniatowskiego. Jak podaje profesor 
Piotr Ugniewski, historyk z Uniwersytetu 
Warszawskiego: „przebieg sesji, rozpo-
czętej około południa, był wyreżyserowa-
ny. Na początku odczytano odpowiednio 
spreparowane depesze dyplomatyczne 
ukazujące zmieniającą się na niekorzyść 
Rzeczypospolitej koniunkturę relacji 
międzynarodowych. Sejmującym podsu-
wano niejako wniosek, że w tej sytuacji 
bezpieczeństwo państwu zapewnić może 
tylko jego wzmocnienie przez uchwalenie 
nowej formy rządu. Na polecenie króla 
odczytano jej projekt.”

Sesja była pełna dramatycznych 
momentów i trwała siedem godzin. 
Proponowana ustawa wzbudzała bo-
wiem wiele kontrowersji, zwłaszcza po-
śród konserwatywnej opozycji. Jeden 
z jej przeciwników – Jan Suchorzewski 
– zagroził nawet, że gdy zostanie ona 
przegłosowana, przebije szablą swojego 
siedmioletniego syna. Próbujący wpłynąć 
na debatujących król Stanisław August 
zabierał głos trzykrotnie podczas obrad, 
jednak bez większego powodzenia. Jakiś 
czas później wydarzyło się jednak coś 
niesamowitego. Czwarta próba wypo-
wiedzenia się, którą podjął król, została 
odebrana jako wezwanie do przyjęcia 
ustawy przez aklamację. W wyniku po-
wstałego zamieszania tak też się wówczas 

stało. Mimo, iż początkowo niewiele na to 
wskazywało, ustawa została uchwalona. 
Nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń, 
w towarzystwie okrzyków „Wiwat król! 
Wiwat Konstytucja!”, Stanisław August 
Poniatowski, w obecności biskupa kra-
kowskiego Feliksa Turskiego, natychmiast 
złożył na nią swoją przysięgę. Entuzjaści 
konstytucji udali się następnie do kolegia-
ty św. Jana na nabożeństwo dziękczynne. 
W sali sejmowej pozostali jedynie opo-
zycjoniści, wśród których znajdował się 
m.in. hetman wielki koronny, Franciszek 
Ksawery Branicki. Próbowali oni wnieść 
manifest protestacyjny, jednak ostatecz-
nie, ze względu na zamkniętą kancelarię 
grodzką, nie udało im się podważyć legal-
ności podjętej uchwały.

W swoich założeniach konstytucja 
usprawniała działanie sejmu, znosząc 
m.in. słynne liberum veto, wprowadza-
ła zasadę dziedziczenia tronu, nadawała 
szereg nowych praw mieszczanom oraz 
brała pod opiekę prawną również chło-
pów. Mimo, iż przetrwała jedynie rok, 
obalona na mocy porozumienia opozycji 
z władzami rosyjskimi i konfederacji tar-
gowickiej, trwale zapisała się w pamięci 
chcących refom i wolnej ojczyzny oby-
wateli. Towarzyszyła im przez wszystkie 
lata upokorzeń i oczekiwania, aż do roku 
1918, gdy po 123 latach niepowodzeń, za-
borów i bycia na łasce i niełasce obcych 
mocarstw, Polska znów stała się niepod-
legła. Uchwalona 3 maja konstytucja udo-
wodniła także coś innego. Pokazała mia-
nowicie, że w chwilach najwyższej próby, 
Polacy są zdolni do rzeczy wielkich.  
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Otwarcie boiska w Jerzmanowicach 

13 maja br., Wójt Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia prze-
kazał do użytku mieszkańców 
gminy boisko wielofunk-
cyjne przy Zespole Szkół 
w Jerzmanowicach. Obiekt, 
to po sali gimnastycznej 
w Przegini, druga tego typu 
inwestycja władz w ostatnim 
czasie.

W czasie krótkiej uroczy-
stości dyrektor Zespołu Szkół, 
Tadeusz Nabagło, podzięko-
wał Wójtowi Gminy Adamowi 
Piaśnikowi oraz wszystkim 
zaangażowanym w projekt, 
za pomoc w jego realizacji. 

Wójt w swoim wystąpieniu 
przyłączył się do podziękowań 
i podkreślił, że pomysłodawcą 
powstania obiektu była mło-
dzież  z Jerzmanowic, której 
należą się wyrazy uznania za 
kreatywność i obywatelską 
postawę. W pracach moderni-
zacyjno-budowlanych czyn-
ny udział wzięli także m.in. 
osadzeni z Zakładu Karnego 
z Trzebini. Symboliczne 
klucze do obiektu otrzymał 
Tomasz Kiszka – nauczyciel 
wychowania fizycznego z ZS 
w Jerzmanowicach, który bę-
dzie administrował boiskiem 

oraz czuwał nad jego oświe-
tleniem, dzięki któremu moż-
liwe będzie rozgrywanie na 
nim spotkań także po zmroku. 
Boisko przystosowane jest 
do gry w piłkę nożną, a także 
w piłkę ręczną oraz w tenisa 
ziemnego.

Na zakończenie otwar-
cia reprezentacja gimnazjum 
z Jerzmanowic rozegrała po-
kazowy mecz piłki nożnej z re-
prezentacją grona pedagogicz-
nego pod przewodnictwem 
dyrektora Tadeusza Nabagło. 
Uczniowie – po niezwykle 
wyrównanym spotkaniu – 

zwyciężyli w nim 3-2.

Dotacje dla klubów sportowych
W ramach konkursu wniosków w przedmiocie dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w 2015r., 
komisja konkursowa zaproponowała podział środków, które pomogą w funkcjonowaniu klubów spor-
towych na terenie całej gminy. Łącznie na ten cel przeznaczono 95 tysięcy złotych.

24 tysiące złotych ze wspomnia-
nej sumy zdecydowano się przeka-
zać Ludowemu Klubowi Sportowemu 
„Promień” Przeginia, w którym znajdują 
się trzy sekcje piłkarskie: seniorów gra-
jących w A klasie, Juniorów starszych 
oraz Trampkarzy młodszych. Pieniądze 
trafiły do klubu na realizację zadania 
„Upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu. Wspieranie udziału w rozgryw-
kach piłki nożnej, organizowanych przez 
związki sportowe”.

Kwota 30 tysięcy złotych przekazana 
została natomiast Gminnemu Szkolnemu 
Związkowi Sportowemu w Przegini na re-
alizację zadania „Sport dzieci i młodzieży 
– Gmina Jerzmanowice – Przeginia 2015 
rok”. Jednostka w Przegini prowadzi za-
jęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców 
w takich dyscyplinach jak piłka nożna, 
piłka siatkowa, piła ręczna, tenis stołowy 
i ziemny, unihokej oraz pływanie.

Dotacją w wysokości 19 ty-
sięcy złotych na realizację zadania 

„Upowszechnianie kultury fizycznej, 
sportu przez stowarzyszenia, kluby spor-
towe i szkolne związki sportowe poprzez 
organizację i prowadzenie szkolenia spor-
towego, organizowanie rozgrywek, za-
wodów, turniejów”, komisja konkursowa 
wsparła również Ludowy Klub Sportowy 
„Fitball” Szklary, prowadzący sekcje 
piłkarską Seniorów, grających obecnie 
w C klasie.

Członkowie komisji wsparli także 
środkami Klub Sportowy „Płomień 2010” 
Jerzmanowice, przekazując mu 22 tysią-
ce złotych w ramach zadania „Tworzenie 
warunków sprzyjających rozwojowi 
sportu w 2015 roku”. Klub prowadzi sek-
cję Seniorów w B i C klasie oraz sekcję 
Juniorów młodszych.

Komisja uzasadniając swoją de-
cyzję o podziale środków wzięła pod 
uwagę sprawozdanie z działalności klu-
bów sportowych Gminy Jerzmanowice-
Przeginia opracowane przez Zdzisława 
Kwiatkowskiego. Kryteriami, które mia-

ły wiodący wpływ na rozdysponowanie 
środków budżetowych były ilość młodzie-
ży, z którą współpracuje klub w ramach 
swojej działalności oraz częstotliwość za-
jęć treningowych. Istotnym aspektem była 
również chęć rozwijania zainteresowania 
innymi dyscyplinami sportu, przekładają-
ca się na potencjalne zwiększenie odbior-
ców zainteresowanych aktywnym trybem 
życia, mającym bardzo korzystny wpływ 
na zdrowie człowieka.

Ważną kwestią była ponadto ocena 
aktywnego pozyskiwania środków przez 
kluby z innych źródeł aniżeli budżet gmi-
ny. Jednakże niniejsze kryterium nie od-
nosiło większego znaczenia, z uwagi na 
fakt, iż kluby w większości ograniczają 
się do dotacji przyznanych ze środków 
budżetowych. Członkowie komisji oce-
niali także perspektywy rozwoju klubu, 
w głównej mierze skupiając się na możli-
wości awansu poszczególnych drużyn do 
wyższych klas rozgrywkowych.
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Rozgrywki Jurajskiej Ligi Gimnazjalnej

12 maja br. wójt Adam Piaśnik otworzył czwartą kolejkę 
Jurajskiej Ligi Gimnazjalnej w Jerzmanowicach, której Gmina 
Jerzmanowice-Przeginia była organizatorem. Piękna pogoda 
pozwoliła na rozegranie turnieju w komfortowych warunkach. 
Poziom rywalizacji był bardzo wysoki. 

Celem Jurajskiej Ligi Gimnazjalnej jest propagowanie 
rozwoju fizycznego młodzieży gimnazjalnej, wskazywanie al-
ternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, zasad god-
nego reprezentowania swoich szkół, miejscowości i gmin, upo-
wszechnianie zasad gry „fair play”, zarówno na boisku jak i poza 
nim, jak również integracja młodzieży jurajskich gmin i jej dobra 
zabawa.

W lidze bierze udział 5 reprezentacji poszczególnych gmin. 
Liga składa się z pięciu turniejów zorganizowanych w każdej 

gminie w terminie uzgodnionym na spotkaniu organizacyjnym. 
W turniejach obowiązuje system gry „każdy z każdym”, w wy-
miarze dwóch połów po 10 minut. Za zwycięstwo w meczu przy-
znawane są 3 punkty, za remis 1 punkt, natomiast w przypadku 
przegranej drużyna nie zdobywa żadnego punktu. Po rozegraniu 
5 turniejów stworzono zostanie tabela ze zdobytymi punktami, 
dzięki której możliwe będzie wyłonienie zwycięzcy rozgrywek.  
O ostatecznym miejscu każdej drużyny w lidze zadecydują ko-
lejno liczba zdobytych punktów, różnica bramek oraz większa 
liczba strzelonych goli. 

Zakończenie ligi nastąpi 24 czerwca br. w Skale. Wójt Gminy 
serdecznie podziękował Gminnemu Szkolnemu Związkowi 
Sportowemu w Przegini za zorganizowanie i przeprowadzenie 
rozgrywek.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę 
26 kwietnia 2015 roku już po raz siódmy brać strażacka spotkała się pod szczytem Jasnej Góry na 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków. Organizowane co 5 lat spotkanie jest wielkim świętem strażaków 

z całego kraju. 

Zwyczaj ten wywodzi się jesz-
cze z okresu przedwojennego, kiedy 
to 18 czerwca 1939 r. odbył się Zjazd 
Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze. 
Było to jedno z największych wydarzeń 
w historii polskiego pożarnictwa. Wtedy 
to ok. 15 tysięczna rzesza ślubowała 
Matce Bożej Jasnogórskiej wierność służ-
bie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. 

Przesłanie tegorocznej VII 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków 
na Jasną Górę brzmiało „Niech ten 
dzień będzie swoistym hołdem - wotum 
wdzięczności polskiego pożarnictwa za 
opiekę nad naszą służbą, niech te pod-
niosłe chwile będą symbolem jedności 
strażackiej rodziny, a liczny udział piel-
grzymów zapewni godną oprawę naszego 
święta"

Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych, 
Pielgrzymka rozpoczęła się o godzinie 
10:45, złożeniem meldunku na Placu im. 

Władysława Biegańskiego 
przed Ratuszem Miejskim 
w Częstochowie. 

Na Placu zebrały się 
poczty sztandarowe: KG 
PSP, ZG ZOSP RP, wszyst-
kich KW PSP i Oddziałów 
Wojewódzkich ZOSP RP 
oraz kompania honoro-
wa Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej, kompanie 
towarzyszące z SA PSP 

w Krakowie i Poznaniu, a także CS 
PSP w Częstochowie i Ochotniczych 
Straży Pożarnych: Ogniowa Kompania 
Honorowa OSP Kołaczyce woj. pod-
karpackie, Mazowiecka Kompania 
Reprezentacyjna OSP Brzezia woj. mazo-
wieckie, Kompania Reprezentacyjna OSP 
Brudzów woj. świętokrzyskie, Kompania 
Reprezentacyjna OSP woj. małoposkie. 
W rozpoczęciu pielgrzymki wzięły rów-
nież udział trzy orkiestry: Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP Mykanów woj. ślą-
skie, Orkiestra Dęta OSP Polanka Wielka 
woj. małopolskie, Orkiestra Dęta OSP Gać 
woj. podkarpackie. W pielgrzymce wzięli 
udział zaproszeni goście m.in. Prezydent 
RP Bronisław Komorowski, dh Waldemar 
Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP 
RP , gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz- 
Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej, Teresa Piotrowska- Minister 
Spraw Wewnętrznych oraz wielu innych 

zaproszonych gości.
Gminę Jerzmanowice-Przeginia 

reprezentowali Druhowie z OSP 
Jerzmanowice, Przeginia i Sąspów. Po 
złożeniu meldunku została uformowana 
kolumna pielgrzymkowa, która w asyście 
orkiestr, kompanii honorowych i sztan-
darów przeszła Aleją Najświętszej Marii 
Panny na Błonia Jasnogórskie. Celem 
uroczystego rozpoczęcia i przemarszu 
było zaakcentowanie idei pielgrzymowa-
nia na Jasną Górę i strażackiej tradycji. 
Około godziny 11:45 czoło Pielgrzymki 
wyruszającej z Placu Biegańskiego dotar-
ło na Błonia Jasnogórskie, gdzie przybyłe 
orkiestry i zespoły artystyczne dały kon-
cert.

O godzinie 12:00 rozpoczęła się 
główna uroczystość. Odśpiewany został 
Hymn Polski, a także Hymn Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnej, po czym 
swoje przemówienia wygłosiły wszyst-
kie wspomniane wcześniej osobistości. 
Uwieńczeniem była Msza Święta w inten-
cji strażaków, której przewodniczył abp 
Sławoj Leszek Głódź, delegat Konferencji 
Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa stra-
żaków.

Druhowie na tegoroczną pielgrzymkę 
wyruszyli autokarami, które zostały do-
finansowane z Budżetu Gminy, zgodnie 
z prośbą jaka została skierowana do Wójta 
Gminy podczas Wiosennego Plenarnego 
Zebrania ZG ZOSP RP 2015.
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1 maja br. druho-
wie z wszystkich 8 jedno-
stek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy 
Jerzmanowice–Przeginia (OSP 
Czubrowice, OSP Gotkowice, 
OSP Jerzmanowice, OSP 
Łazy, OSP Przeginia, OSP 
Racławice, OSP Sąspów 
i OSP Szklary) oraz jednost-
ka z sąsiedniej gminy OSP 
Będkowice aktywnie włączyli 
się w akcję sprzątania rzek na 
terenie Gminy.

Corocznie sprzątane są 

rzeki: Będkówka, Szklarka, 
Racławka stanowiące lewo-
brzeżne dopływy Rudawy 
oraz Sąspówka, która jest 
prawobrzeżnym dopływem 
Prądnika, który w Krakowie 
wpada do Białuchy.

Akcję zainicjował 
w 2007 r. wójt Gminy Adam 
Piaśnik w ramach pol-
skiej edycji międzynarodo-
wej kampanii „Sprzątanie 
Świata”. Od początku dru-
howie OSP włączali się do 
akcji  przy wsparciu Gminy 

Jerzmanowice-Przeginia . 
W tym roku, tradycją lat po-
przednich, akcji patronuje 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Krakowie wspierając finan-
sowo wydarzenie.

Akcja przynosi efekty – 
można zauważyć, że z roku 
na rok śmieci jest mniej. 
Powinniśmy wspólnie w spo-
sób szczególny dbać o przyro-
dę z uwagi na położenie Gminy 
na obszarze Jury Krakowsko-
Częstochowskiej i częściowo 

na terenie Ojcowskiego Parku 
Narodowego. Dodatkowo 
chronione są obszary Natura 
2000 (Dolinki Jurajskie, 
Dolina Prądnika), rezerwaty 
przyrody (Szklarki, Racławki), 
jurajskie jaskinie, ostańce i po-
mniki przyrody. Na Gminie 
ciążą również zadania i obo-
wiązki w zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego, w tym 
właściwego gospodarowania 
odpadami wynikające z obo-
wiązujących przepisów prawa.

Sprzątanie rzek

Małopolskie Remizy 2015 – pieniądze dla OSP w Czubrowicach

Remiza strażacka z Czubrowic otrzy-
mała  33 337 zł dofinansowania od zarządu 
województwa Małopolskiego. Pieniądze 
na prace remontowo – budowlane pocho-
dzą z konkursu Małopolskie Remizy 2015.

Wyniki konkursu zostały zatwierdzo-
ne 14 kwietnia br. Do tegorocznej, VI edy-
cji konkursu gmina zgłosiła remizę OSP 
w Czubrowicach wnioskując o dotację 
w wysokości 42,252 zł czyli połowę war-

tości zaplanowanej inwestycji. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na wymianę okien 
oraz wybudowanie ścian działowych. 
Do tej pory udało się przebudować dach, 
wykonać poddaszę a także rozbudować 
budynek o dodatkowe pomieszczenia  
w  jego tylnej części. Zmodernizowano 
także garaże oraz niektóre z pomieszczeń. 
Fundusze udało się pozyskać dzięki rad-
nym - Grażynie Skotniczej i Andrzejowi 

Babiuchowi.
Konkurs  „Małopolskie Remizy” re-

alizowany jest od 2009 r. W ramach pro-
gramu gminy otrzymują pomoc finansową 
na remonty i prace budowlane w remizach 
OSP.  W tym roku wpłynęły 154 wnioski  
a  102 gminy dostały pieniądze. 
Maksymalna kwota dofinansowania nie 
może być wyższa niż 50 % kosztów cał-
kowitych.

Puchar Starosty Krakowskiego

14 maja br. w Zespole Szkół 
i Placówek Oświatowych w Skale odby-
ły się zawody wojskowo-strażacko-poli-
cyjne o Puchar Starosty Krakowskiego 
Józefa Krzyworzeki. Organizatorami 
turnieju byli: 6 kompania logistycz-
na 5 Batalionu Dowodzenia w Rząsce, 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 PSP 
w Krakowie oraz Komenda Powiatowa 
Policji w Krakowie.

Do rywalizacji przystąpiło 9 czte-
roosobowych drużyn z gimnazjów ze 

Skały, Iwanowic, Jerzmanowic, Przegini, 
Zadroża, Nowej Huty i Grzegorzowic. 
Puchar wywalczyła młodzież z gimna-
zjum w Przegini. Drugie miejsce zajęło 
gimnazjum w Zadrożu, trzecie gimnazja-
liści ze Skały. Zawodnicy rywalizowali 
w czterech konkurencjach:

1) Test sprawnościowy wojskowy
2) Test sprawnościowy strażacki
3) ALKOgoogle symulujące spoży-

cie alkoholu – tor przeszkód
4) Strzelanie  z broni pneumatycznej

Najlepszym strzelcem okazał się 
Patryk Sioła z Przegini. Na wojskowym 
torze przeszkód najszybszy był Kacper 
Pabisek, również z Przegini, a najlepszy 
na torze strażackim był Grzegorz Słota 
z Iwanowic.

Nagrody dla zawodników ufundo-
wane zostały przez Starostwo Powiatowe 
oraz Komendę Policji Powiatowej 
w Krakowie. Turniej zwieńczyło wspól-
ne ognisko i - miejmy nadzieję - marzenia 
o przyszłości w służbach mundurowych.
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Zawody strażackie
W niedzielne przedpołudnie 17 maja br. na boisku sportowym w Łazach odbyły się eliminacje gminne 
w Młodzieżowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych Drużyn MDP działających przy Jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

Zawody rozpoczęły się 
o godzinie 11:00 od zapre-
zentowania wszystkich dru-
żyn. Wprowadził je na płytę 
boiska Komendant Gminny 
Jerzy Adamczyk. Meldunek 
o gotowości rozpoczęcia za-
wodów przyjął Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
Adam Piaśnik. W zawodach 
wzięły udział Drużyny MDP 
Chłopięce z OSP Czubrowice, 
Przeginia, Racławice 
i Sąspów oraz Drużyna MDP 
Dziewczęca z OSP Przeginia.

Do kibicowania „mło-
dym strażakom” zaproszeni 
zostali przedstawiciele władz 
samorządowych - Radni 
Rady Gminy Jerzmanowice-
Przeginia, Sołtysi, oraz wszy-
scy mieszkańcy. Swoich ko-
legów dopingowali również 
strażacy z pozostałych jed-
nostek OSP przy których nie 
działają MDP.

Drużyny dziewięciooso-
bowe wzięły udział w dwóch 
konkurencjach: sztafeta 400 
metrów z przeszkodami oraz 
rozwiniecie bojowe - potocz-
nie zwane „bojówką”. Zespół 
sędziowski wyznaczony przez 
Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie 
pod przewodnictwem 
bryg. mgr inż. Jacka 
Kukuła przeprowadził 
z drużynami odprawę, 
podczas której rozwia-
no wszelkie wątpliwo-
ści co do poprawności 
wykonywania poszcze-

gólnych zadań. Przebieg 
zawodów i ich prawidłowość 
opisany jest w Regulaminie 
Młodzieżowych Zawodów 
Sportowo - Pożarniczych za-
twierdzonym w 2010 roku 
przez Komendanta Głównego 
PSP oraz Prezesa Związku 
OSP RP.

Drużyny wystartowały 
w kolejności zgodnej z wylo-
sowanymi numerami starto-
wymi. Oceniany był przede 
wszystkim czas ale również 
precyzja wykonania zadania 
przez startujących, bowiem za 
realizację zadania niezgodnie 
z regulaminem doliczane były 
punkty karne przeliczane na 
dodatkowe sekundy. Po za-
kończeniu zmagań z zadaniem 
bojowym uczestnicy udali się 
na poczęstunek, a zespół sę-
dziowski przystąpił do ustale-
nia wyników końcowych.

Na zakończenie odby-
ło się uroczyste odczytanie 
wyników. Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP 
RP Adam Piaśnik pogratulo-
wał wszystkim drużynom oraz 
wręczył okolicznościowe dy-
plomy i puchary. Dodatkowo 
Wójt Gminy Adam Piaśnik 

przygotował upominki - bony 
pieniężne, za które drużyny 
będą mogły zakupić sprzęt do 
swoich jednostek. Nagroda 
upominkowa wręczona została 
również na ręce Prezesa OSP 
Łazy - jednostki, która była 
gospodarzem tegorocznych 
zawodów i zadbała o ich tech-
niczną organizację.

Wyniki końcowe 
Gminnych Młodzieżowych 
Zawodów Sportowo-
Pożarniczych 2015

1.MDP Chłopięca przy 
OSP Sąspów

2.MDP Chłopięca przy 
OSP Racławice

3.MDP Chłopięca przy 
OSP Przeginia

4.MDP Chłopięca przy 
OSP Czubrowice

1.MDP Dziewczęca przy 
OSP Przeginia

Najlepszy wynik osiągnę-
ła Drużyna MDP Chłopięca 
z OSP Sąspów oraz Drużyna 
MDP Dziewczęca z Przegini 
i będą one reprezentować 

Gminę Jerzmanowice-
Przeginia na zawodach powia-
towych.

Organizacja zawodów 
dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych ma na celu 
przede wszystkim populary-
zowanie wśród społeczeństwa 
zagadnień ochrony przeciwpo-
żarowej, kształtowanie świa-
domości ratowniczej wśród 
młodzieży, mobilizowanie do 
stałego doskonalenia umiejęt-
ności i obsługi sprzętu pośród 
członków MDP oraz przygo-
towanie uczestników do startu 
w zawodach wyższego szcze-
bla. Udział tych najmłodszych 
Druhów w zawodach oraz po-
przedzające je treningi niewąt-
pliwie wpływają na ich umie-
jętności, które później będą 
mogli wykorzystać w działa-
niach ratowniczo-gaśniczych 
po osiągnięciu pełnoletno-
ści, podnosząc tym samym 
gotowość bojową Naszych 
Jednostek OSP.

Gratulacje !
Wójt Gminy Serdecznie gratuluje uczniom Szkoły 

Podstawowej w Przegini (UKS Przeginia) za zajęcie drugie-
go miejsca w Mistrzostwach Powiatu Krakowskiego w Piłce 
Nożnej 7 (siedmioosobowe składy) organizowanych w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Instalacja CO
Zakończono prace związane z wykonaniem instalacji gazowej 

centralnego ogrzewania w pomieszczeniach Klubu Sportowego 
"Płomień 2010 Jerzmanowice" oraz pomieszczeniach byłe-
go Top Gun-u w budynku remizy OSP w Jerzmanowicach. 
Wykonana inwestycja podniesienie komfort korzystania z tych 
pomieszczeń.
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Kolejna edycja pikniku w Sąspowie już za nami
W piękną słoneczną niedzielę 31 maja br. w pełnej zieleni Dolinie Sąspowskiej odbyła się kolejna edy-
cja Rodzinnego Pikniku Jurajskiego. 

Wydarzenie to na trwałe wpisało się już w życie kulturalne 
gminy. Jak co roku wspólny udział dzieci i młodzieży wraz z ro-
dzicami w przygotowanych przez organizatorów atrakcjach, po-
zwolił na zacieśnienie zarówno więzi rodzinnych, jak i integrację 
lokalnego środowiska.

Obchody rozpoczęły się uroczystym powitaniem zaproszo-
nych gości i mieszkańców przez wójta gminy Jerzmanowice-
Przeginia Adam Piaśnika oraz sołtys wsi Sąspów Elżbietę 
Kanasiuk. Następnie mikrofon przejęła Ewa Rogóż, która po-
prowadziła część artystyczną pikniku. Jako pierwsze wystąpiły 
przedszkolaki oraz uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Sąspowie, zachwycając publiczność swoim pokazem. Swoje 
umiejętności taneczne zaprezentowały również dzieci ze Studia 
Ruchu SK-ART. W międzyczasie odbywał się Dzień Sportu na 
boisku przy szkole, gdzie wszyscy chętni mogli wziąć udział 
w konkursach przygotowanych przez tutejszych nauczycieli. Po 
występach młodzieży przyszła kolej na koncert Orkiestry Dętej 
z Sąspowa pod batutą Franciszka Pastuszaka. Następnie pokaz 
umiejętności wokalnych dały panie z Grupy Śpiewaczej Koła 
Gospodyń Wiejskich z Sąspowa. Członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich przygotowały również poczęstunek dla uczestników 
imprezy. Na stołach znalazł się pyszny żurek, chleb ze smal-
cem i ogórkiem oraz domowe wypieki. Specjały te, przygoto-
wane własnoręcznie przez sąspowskie gospodynie, cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. Część artystyczną zakończył występ 

zespołu "Sokoły" pod kierownictwem Vasyla Stefanyuka, przy-
jęty z entuzjazmem przez zgromadzoną publiczność. Po części 
artystycznej nastąpiło wręczenie nagród dla laureatów konkur-
sów, którzy przyjęli gratulacje i upominki z rąk wójta Adama 
Piaśnika. Na zakończenie wszyscy chętni mogli wziąć udział 
w zabawie tanecznej, do której przygrywał zespół "LIDER".

W trakcie trwania całej imprezy jej uczestnicy korzysta-
li z licznych atrakcji zapewnionych przez organizatorów. Były 
wśród nich m.in. kiermasz prac dzieci z miejscowej szkoły, 
karuzela, dmuchana zjeżdżalnia, kule wodne, zjazd na linie, 
stoiska z zabawkami i słodyczami. Można było również posi-
lić się przy grillu i w sklepiku, oferującym przekąski i napoje. 
W zgodnej opinii mieszkańców i gości Jurajski Piknik Rodzinny 
został uznany za niezwykle udaną imprezę, podczas której każdy 
uczestnik znalazł dla siebie coś atrakcyjnego.

Życzenia z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca

Drogie Mamy,
 26 maja obchodziliśmy Dzień Matki. Z tej okazji wszystkim Wam pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

szczęścia i wszelkiej pomyślności oraz samych wspaniałych chwil zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Drogie Mamy, 
tylko Wy wiecie ile siły potrzeba, by sprostać wszystkim domowym obowiązkowym i jak ciężko czasami pogodzić je z pracą. Życzę 
Wam wobec tego także dużo siły i cierpliwości, byście każdego dnia dzielnie radziły sobie ze spotykającymi Was przeciwnościami. 

Kochane Dzieci,
1 czerwca był z kolei Waszym dniem. W związku z tym wszystkim dzieciom – tym najmniejszym, tym starszym oraz tym już 

całkiem dorosłym – również życzę dużo zdrowia i szczęścia, a także spełnienia wszystkich dziecięcych marzeń, samych sukcesów 
w szkole, rozwoju swoich pasji i talentów oraz beztroskiej zabawy i dużo uśmiechu. Niech uśmiech od ucha do ucha promienieje na 
Waszych twarzach i niech co dzień spotykają Was nowe przygody w gronie wspaniałych przyjaciół i kochającej rodziny.

Szanowni Ojcowie,
23 czerwca będziemy obchodzić natomiast Wasze święto – Dzień Ojca. Na tę okoliczność wszystkim Wam także pragnę złożyć 

najszczersze, płynące z głębi serca życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności, zarówno na polu zawodowym jak i pry-
watnym. Drodzy Ojcowie, życzę Wam ponadto byście pozostawali silni oraz wytrwali w codziennych bojach, które dzielnie toczycie 
dla dobra Waszych rodzin i najbliższych. 

Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 

Adam Piaśnik
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Gra terenowa dla gimnazjalistów
29 maja br. na terenie gminy odbyła się gra terenowa dla gimnazjalistów pt. ,,Jerzmanowice na szlaku 
ostańców”. Jej celem było propagowanie wiedzy o losach mieszkańców Jerzmanowic w czasie II wojny 
światowej oraz ukazanie atrakcyjności najbliższej okolicy.  

W zabawie wzięli udział uczniowie klas pierwszych 
gimnazjum, podzieleni na cztero i pięcioosobowe zespoły. 
Organizatorzy z klas starszych podzielili się z kolei na sześć 
grup: sanitariuszy, żołnierzy, partyzantów, uciekinierów, łączni-
ków oraz mieszkańców. Swoje punkty kontrolne umieścili oni 
w miejscach znaczących w Jerzmanowicach, wśród których zna-
lazły się m.in. wykonany z słupa granicznego i łusek z pocisków 
z czasów II wojny przydrożny krzyż oraz skała Wyjrzoł, gdzie 
mieściła się radiostacja. Na trasie gry znalazły się także punkty 
informacyjne, na których znalazły się osoby, pilnujące porządku. 
W tych miejscach uczestnicy mogli wysłuchać opowieści i le-
gend z historii Jerzmanowic oraz ofert turystycznych dla osób 
odwiedzających miejscowość.  Wszystkie punkty oznaczono 
czerwono-żółtymi wstążkami, będącymi barwami gminy. 

Na każdym punkcie kontrolnym na uczestników zabawy 
czekały do zrobienia trzy lub cztery zadania. Podczas gry grupy 
miały też okazję wysłuchać historii z czasów II wojny światowej 
na temat ich najbliższej okolicy, m.in. dzięki Panu Zygmuntowi 
Krzystankowi, który swojego czasu pisał artykuły z dziejów re-
gionu do ,,Ostańca”.  Uciekinierzy opowiadali m.in. o udziale 
Jana Drapały w Powstaniu Warszawskim. Mieszkańcy wspomi-
nali też pożar jaki trawił przegińskie domostwa w czasie woj-
ny. Uczestnicy po przejściu trasy musieli dotrzeć do Jaskini 
Nietoperzowej, gdzie odbyło się zakończenie gry. 

Na wszystkich uczestników czekał tam poczęstunek. 
Wygrana drużyna w nagrodę otrzymała także kubki termiczne, 
ufundowane przez Radę Rodziców. Właściciel Jaskini, Pan Piotr 
Ferdek przekazał ponadto uczestnikom przewodniki po Jurze 
Krakowsko-Czestochowskiej. W grze uczestniczyło łącznie  
62 uczniów. Uczestnicy zabawy z zaangażowaniem bandażo-
wali skaleczenia, wiązali węzły, odczytywali szyfry, obliczali 
odległości, rozpoznawali skały, odczytywali symbole z czasów 
wojny, rozpoznawali lokalne zabytki i pomniki przyrody, szukali 

zaginionej za-
bawki oraz gra-
bili siano.  

Gra te-
r e n o w a 
,,Jerzmanowice 
na szlaku ostań-
ców” bardzo 
przypadła do 
gustu jej uczest-
nikom, którzy 
wszystkie za-
dania wykony-
wali z ogrom-
nym zapałem. 
Niektóre grupy 
w y z n a c z o n ą 
przez organiza-
torów trasę po-
konywały na-
wet biegiem, by 
jak najszybciej 
o d m e l d o w a ć 
się na mecie, 
chociaż czas nie 
miał wpływu 
na punktację. 
Dobra zabawa 
połączona z lekcją historii sprawiła, że zadowoleni uczniowie 
wyrazili chęć organizacji kolejnej tego typu gry, dzięki której 
znów będą mogli nie tylko miło spędzić czas, ale również dowie-
dzieć się czegoś ciekawego o swojej najbliższej okolicy. 



Konsekracja kościoła w Szklarach w obiektywie Tadeusza Warczaka


