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Każdy z nas ma za zadanie odcisnąć ślad. Jaki ślad 
w innych zostawię jako kapłan i jako młody człowiek?
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Modernizacja boiska sportowego w Racławicach!

Nowy Punkt Bankowy w Racławicach!

 Kolejny etap prac, związanych z modernizacją boiska sportowego w Racławicach, został zrealizowany. 
Staramy się poświęcać szczególną uwagę naszym najmłodszym, dbając o zapewnienie im odpowiednich 
warunków do aktywnego spędzania czasu oraz uprawiania zajęć sportowych na świeżym powietrzu. 
Wykorzystując ostatnie dni czerwca (aby zdążyć przed wakacjami) została 
wykonana nowa nakładka asfaltowa na boisku sportowym. Sprzęt do siatkówki 
i koszykówki jest już zamontowany. Prace te są kontynuacją prac związanych 
z modernizacją terenów rekreacyjno - sportowych na terenie naszej Gminy. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywności fizycznej i korzystania 
z obiektu.

 Już od dnia 27 czerwca  
2017 r. mieszkańcy gminy mogą korzystać  
z usług bankowych w nowej lokalizacji. 
Punkt Bankowy Banku Spółdzielczego 
Rzemiosła w Krakowie, Oddział  
w Jerzmanowicach obecnie mieści 
się w Budynku Wielofunkcyjnym  
w Racławicach. Punkt ten jest efektem 
próśb Pana Henryka Babiucha 
- Sołtysa sołectwa Racławice, 
Przemysława Wadowskiego - 
Radnego Gminy oraz Jana Hrabia   
- Radnego Gminy jakie kierowali do 
przedstawicieli BSR, a przede wszystkim 
przychylności nowej Pani Dyrektor 
Oddziału BSR w Jerzmanowicach, która 
wykazała się życzliwością oraz pełnym 
profesjonalizmem w tworzeniu tej 
placówki.
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Budowa oczyszczalni ścieków w Szklarach rozpoczęta

Budowa nowego przepustu na potoku Szklarka

 Inwestycją związaną z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach jest budowa nowego mostu na potoku 
Szklarka, który będzie stanowił wjazd główny na obiekt samej oczyszczalni. Budowa przepustu rozpoczęła się 
w kwietniu, a prace budowlane wykonuje firma KOMBUD z Łętowni. Nowy przepust zapewni bezpieczny 
przepływ potoku Szklarka w rejonie oczyszczalni, a wraz z umocnieniem koryta potoku będzie stanowić 
również element regulacyjny potoku. Przepust wyposażony będzie w bariery ochronne, stalowe.

 12 kwietnia 2017 r. Gmina podpisała 
umowę na wykonanie budowy oczyszczalni 
ścieków w m. Szklary. Wykonawcą jest konsorcjum 
firmy INSTALBUD sp. z o.o. Rzeszów oraz 
firmy FAMBUD – Jerzy Pietrzak sp. z o.o. ze 
Skierniewic. Inwestycja obejmuje wykonanie 
oczyszczalni opartej na nowoczesnej technologii
BIOCOMPACT z czterema reaktorami 
biologicznymi o całkowitej przepustowości 648 
m3, dojazdu do oczyszczalni oraz zabezpieczenie 
koryta potoku Szklarka w rejonie budowanej 
oczyszczalni. Zaprojektowana technologia 
oczyszczania gwarantuje sprawne oczyszczanie 
ścieków przy całkowitym braku wydzielania 
jakichkolwiek nieprzyjemnych zapachów 
w związku z powyższych sam obiekt nie będzie 
generował żadnych uciążliwości nawet dla najbliżej 
położonych posesji. Nie będzie możliwości 
dowożenia ścieków wozami asenizacyjnymi do 
powstającej oczyszczalni, tak jak ma to miejsce 
w oczyszczalni w m. Żary. Trwają prace ziemne 
przy posadowieniu budowli. Budowa całego 
obiektu ma zostać zakończona w 2019 roku. 
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Remont dróg gminnych!

 Na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia będą wykonywane odcinki kanalizacji sanitarnej 
umożliwiające mieszkańcom podłączenie posesji do kanalizacji sanitarnej. Niestety środki finansowe 
zabezpieczone w budżecie gminy przez Radę Gminy na rozbudowę sieci są nie wystarczające w stosunku do 
ilości złożonych wniosków przez mieszkańców. Gmina realizuje zadania z tym związane w zależności od ilości 
środków w budżecie przeznaczonych na ten cel.

 W miesiącu czerwcu została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Olkuszu 
Sp. z o.o. na wykonanie prac związanych zremontami dróg gminnych na zadania:
ul. Jurajska w miejscowości Jerzmanowice (dawniej ul. Wyjrzoł)
Wykonane prace remontowe miały na celu poprawę stanu nawierzchni oraz oczyszczenie poboczy w ciągu 
drogi gminnej nad przepustem drogowym.
ul. Pod Jamą w miejscowości Jerzmanowice (dawniej ul. Sikorka III)
Zakres prac obejmował  lokalną wymianę uszkodzonej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni  asfaltowej, 
która pozwoli na połączenie ul. Jurajskiej z ul. Nietoperzową.
Droga K600178 w miejscowości Łazy 
Zakres prac obejmował wykonanie remontu uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na odcinku około                                     
200 mb, poprzez wykonanie docelowo nowej nawierzchni asfaltowej.
Droga „Na Pańskie” w miejscowości Przeginia 
Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości około 50 mb.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szklary

Działanie w rozbudowie sieci kanalizacyjnej

 Gmina w wyniku ogłoszonego przetargu na budowę kanalizacji w m. Szklary wybrała wykonawcę 
robót budowlanych. Budowa sieci kanalizacyjnej będzie przebiegać równolegle do budowy oczyszczalni, aby 
zagwarantować stały dopływ ścieków sanitarnych do oczyszczalni po jej wybudowaniu. Termin zakończenia 
budowy sieci kanalizacji w Szklarach zaplanowano na rok 2019. Po przeprowadzeniu aktualnych inwestycji 
Gmina planuje dalszą rozbudowę sieci w Jerzmanowicach, gdzie w dużej części posiada projekty budowlane 
wraz z pozwoleniami na budowę. Znaczna część kosztów poniesionych na realizację tych inwestycji będzie 
finansowana ze środków unijnych, o które Gmina wystąpiła z wnioskiem. Wniosek o dofinansowanie inwestycji 
związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia, 
złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego przeszedł pozytywną opinię formalną i merytoryczną. 

Lp. Numer projektu Wnioskodawca Tytuł projektu Wartość 
projektu

Wartość kosztów
kwalifikowanych

Maksymalna kwota 
dofinansowania 

(EFRR)v

Liczba punktów 
uzyskanych przez 

projekt na etapie oceny 
merytorycznej 

Liczba punktów uzy-
skanych przez projekt 

na etapie oceny 
 merytorycznej w 

ujęciu %

Wynik oceny

1 RPMP.05.03.02-12-0013/17 Gmina Jerzmanowice - Przeginia Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy 
Jerzmanowice - Przeginia 13 815 165,68 zł 11 183 733,63 zł 6 999 898,82 zł 30.00 83,33% POZYTYWNY

2 RPMP.05.03.02-12-0031/17 Gmina Nowy Wiśnicz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz 3 537 929,37 zł 2 892 117,20 zł 2 458 299,60 zł 27.00 75% POZYTYWNY

3 RPMP.05.03.02-12-0032/17 Gmina Nowy Wiśnicz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, 
Olchawa, Leksandrowa - aglomeracja Nowy Wiśnicz 4 367 168,15 zł 3 569 987,00 zł 3 034 488,95 zł 27.00 75% POZYTYWNY

4 RPMP.05.03.02-12-0041/17 Gmina Lipnica Murowana Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Lipnicy Dolnej w Gminie Lipnica Murowana 2 515 763,37 zł 2 022 836,07 zł 1 719 410,62 zł 27.00 75% POZYTYWNY

5 RPMP.05.03.02-12-0051/17 Gmina Iwanowice Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji gminy Iwanowice 4 090 149,02 zł 3 295,324,39 zł 2 801 025,68 zł 27.00 75% POZYTYWNY

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w ramach działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 
5.3.2 Gospodarka wodno - kanalizacyjna - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
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Remonty odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Remont sali gimnastycznej w Racławicach

 W miesiącu lipcu została podpisana umowa na wykonanie remontu odcinków dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych w miejscowości Szklary dz. 576, w miejscowości Racławice dz. 2143/2, w miejscowości Gotkowice 
dz. 332/2, w miejscowości Jerzmanowice dz. 40, w miejscowości Sąspów dz. 1078, w miejscowości Czubrowice  
dz. 1268, w miejscowości Łazy dz. 108. Prace te będą realizowane przy udziale środków pochodzących z dotacji 
ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

 W miejscowości Racławice przy współudziale pracy osób osadzonych z Zakładu Karnego w Trzebini 
rozpoczęto prace remontowe Sali gimnastycznej. W okresie wakacji planowane jest wykonanie prac związanych 
z malowaniem ścian i sufitu, remontem wentylacji i wykonaniu remontu parkietu. Celem prac jest poprawa  
i zwiększenie komfortu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla wszystkich dzieci. O remont sali  
zabiegali również rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, Komitet Rodzicielski, Przemysław Wadowski 
Radny Gminy oraz Henryk Babiuch sołtys sołectwa Racławice.

Remont rowu w ciągu drogi przez wieś w Gotkowicach

 Podpisano umowę na wykonanie remontu istniejących rowów w ciągu drogi gminnej nr K600166  
w miejscowości Gotkowice. Zadanie realizowane będzie w oparciu o środki finansowe Funduszu Sołeckiego 
sołectwa Gotkowice.

 W miejscowości Czubrowice trwają prace mające na celu wykończenie pomieszczeń sanitariatów na 
parterze budynku oraz pomieszczeń znajdujących się na piętrze wraz z klatką schodową i kotłownią. Zakres 
prac obejmuje również wykonanie odwodnienia przed budynkiem. Prace te są kolejnym etapem mającym na 
celu kontynuację wspólnych zamierzeń (Wójta Gminy, Radnych Gminy z m. Czubrowice, Sołtysa sołectwa 
Czubrowice, Druhów OSP Czubrowice, Koła Gospodyń Wiejskich oraz wszystkich mieszkańców Czubrowic) 
i wykonania modernizacji budynku Remizy OSP.

Remiza OSP w Czubrowicach

Prace osadzonych z Zakładu Karnego w Trzebini

 Jak co roku na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia wykonywane są prace porządkowe i remontowe 
przez osoby osadzone z Zakładu Karnego w Trzebini. Do głównych realizowanych przez nich zadań należą m.in. 
pielęgnacja terenów zielonych, koszenie boisk sportowych, placów komunalnych, poboczy dróg gminnych, 
prace porządkowe na obiektach komunalnych. Dzięki temu możliwe jest generowanie oszczędności w budżecie 
Gminy.  
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IV Gminny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 

 25 maja 2017 r. sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Przegini już po raz czwarty stała się areną dla 
młodych, ambitnych i utalentowanych wokalistów.

 W szranki wokalnej rywalizacji stanęło 18 uczestników z czterech szkół gminy Jerzmanowice-
Przeginia: Szkoły Podstawowej w Racławicach, Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Gotkowicach, 
Zespołu Szkół w Jerzmanowicach oraz gospodarzy - Zespołu Szkół w Przegini, którzy zaprezentowali 12 
utworów w języku angielskim oraz 1 w języku niemieckim. Trzeba mieć odwagę, aby zmierzyć się z tak 
ambitnymi piosenkami w obcym języku. 

 W repertuarze festiwalu znalazły się takie hity jak m.in.: „Roar” Kate Perry, 
„Diamonds” Rhianny, „Bohemian Rapsody” Queen, „Tears in heaven” Erica Claptona, 
„I have a dream” Abby, czy też „Ghostbusters” Ray’a Parker’a.

 Festiwal rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini, pan Robert Luty witając obecnych gości: 
corocznego współorganizatora festiwalu, pana Adama Piaśnika - Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia, panią 
Tatianę Redel, Dyrektor Centrum Helen Doron w Olkuszu, panią Agatę Skotniczną, nauczyciela muzyki, 
a także wszystkich przybyłych nauczycieli-opiekunów, uczniów, a przede wszystkim troszkę zestresowanych 
uczestników festiwalu.

 Jury w składzie: pan Robert Luty, pani Tatiana Redel, pani Agata Skotniczna oraz kolejno: pani Anna 
Nawara, pani Monika Śladowska oraz pani Sylwia Dahlmanns po wysłuchaniu wokalistów miało trudny 
orzech do zgryzienia. Debata nad ostatecznymi decyzjami była dość burzliwa. 
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 Po osiągnięciu kompromisu pomiędzy członkami jury, uczestnicy festiwalu, którzy wraz z opiekuna-
mi na czas obrad komisji udali się na słodki poczęstunek, zostali zaproszeni do wysłuchania werdyktu.

 Biorąc pod uwagę takie kryteria jak dobór utworu do możliwości wokalnych wykonawcy, interpre-
tację piosenki, poziom trudności utworu, ogólny wyraz artystyczny, a przede wszystkim znajomość tekstu 
oraz fonetyczną i leksykalną poprawność wykonania piosenki jury ustaliło, co następuje:

 Sponsorami nagród rzeczowych i książkowych czwartej edycji festiwalu byli:

- Fundacja EKON
- Fundacja Polish Heritage
- Centrum Helen Doron English w Olkuszu
- Galeria Storczyk w Jerzmanowicach

- Centrum Rehabilitacyjne Vital-Med w Jerzmanowicach
- wydawnictwo Oxford
- wydawnictwo Pearson

 W tym roku wydarzenie uzyskało honorowy patronat Wojewody Małopolskiego, Kuratora 
Oświaty w Krakowie oraz patronat językowy i medialny czasopisma „Języki Obce w Szkole”.

Link do  filmu i fotorelacji z tegorocznego festiwalu: 
https://www.youtube.com/watch?v=bKuixqCGBtA&feature=youtu.be

Wszystkim zwycięzcom oraz 
nauczycielom przygotowującym 

do konkursu jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Kategoria: 
I-III

I miejsce 
przyznano równorzędnie dla 

dwóch uczestniczek z Zespołu 
Szkół w Jerzmanowicach –Nadii 

Fryc za wykonanie piosenki 
„Ghostbusters” oraz Mai Skot-
nicznej za piosenkę „Tears in 

heaven”.

II miejsce
 zdobył duet ze Szkoły Podstawo-
wej Fundacji Elementarz w Got-
kowicach, Nikola Lewandowska 
i Anna Kołodziejczyk z piosenką 

„Roar”

III miejsce 
jury przyznało Marii Baranik 

i Marcelinie Baran za wykonanie 
piosenki „Song of beauty”

Jury przyznało także wyróżnienie 
dla najmłodszej wokalistki tego-

rocznego festiwalu – Marii Kozub 
z Zespołu Szkół w Przegini.

Kategoria: 
IV-VI

I miejsce
zdobyła Magdalena Kochanik 

z Zespołu Szkół w Przegini, z pio-
senką „Bohemian rapsody”

II miejsce
 przyznano AmeliiKołodziejczyk 
z Zespołu Szkół w Jerzmanowi-
cach za wykonanie „Love your-

self ”

III miejsce
 powędrowało do Mai Mirek 

uczennicy Zespołu Szkół w Jerz-
manowicach za piosenkę „Dia-

monds”

Kategoria: 
gimnazjum

I miejsce
dla duetu z Zespołu Szkół w Prze-

gini, Zuzanny Dębskiej i Oliwii 
Sioły za wykonanie piosenki 

„I have a dream”

Równorzędne II miejsce 
zdobył duet z Zespołu Szkół 
w Jerzmanowicach –Adrian-
na Mirek i Mateusz Skrzypek 
z piosenką „Little talks” oraz 
Bartłomiej Pabisek z Zespołu 

Szkół w Przegini, z piosenką „99 
Luftballons”.
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„A one wciaz trwają…”

 Zakończył się pierwszy etap części 
fotograficznej projektu o lokalnych ostańcach 
organizowany przez Wójta Gminy Jerzmanowice-
Przeginia oraz Zespół Szkół w Przegini. Na specjalne 
konto konkursowe czteryporyroku@jerzmanowice-
przeginia.pl wpłynęło 90 zdjęć, których autorami byli 
uczniowie Zespołu Szkół w Jerzmanowicach (6 zdjęć) 
oraz Zespołu Szkół w Przegini (pozostałe 84 zdjęcia). 
Tym samym szkoła z Przegini zwyciężyła w pierwszym 
etapie, wygrywając ponad 400zł. z przeznaczeniem na 
gry dla uczniów. 

 Spośród nadesłanych zdjęć, dwóch fotografów 
(z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie oraz 
z sekcji fotograficznej MOK w Olkuszu) wybrało 
26 najciekawszych. Ich autorzy – dwie uczennice 
z Zespołu Szkół w Jerzmanowicach oraz szesnastu

uczniów z Zespołu Szkół w Przegini - otrzyma 
dyplomy oraz weźmie udział w wycieczce na 
zakończenie projektu. 

 Od 1 kwietnia trwa kolejny etap części 
fotograficznej, który ze względów organizacyjnych 
został połączony z etapem letnim (zakończy się  
17 września). 
 Przypominamy, że do pierwszej części 
(fotograficznej) każdy uczeń może przystąpić 
na każdym etapie, w wyznaczonych terminach. 
Wystarczy, że sfotografuje ostańce i prześle swoje 
zdjęcia na podane wyżej konto. 
 Z etapu wiosenno-letniego każdy uczestnik 
może przesłać łącznie 6 zdjęć.
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Poniżej autorzy zwycięskich zdjęć 
z pierwszego etapu części fotograficznej projektu 

„A one wciąż trwają…”

GRATULUJEMY!!!
Koordynatorzy projektu: Agnieszka Kochanik, Mariola Zając

 Chcąc zachęcić do uczestnictwa w projekcie oraz zainteresować uczniów tematyką ostańców 
koordynatorzy postanowili zorganizować wycieczkę po terenie naszej gminy, w poszukiwaniu lokalnych 
skał wapiennych. W sprawnej organizacji tego wydarzenia pomógł Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
zapewniając dowóz uczestników w wyznaczone miejsca. W wycieczce wzięli udział chętni uczniowie ze 
szkół naszej gminy wraz  z opiekunami. Głównym celem imprezy była próba uchwycenia piękna ostańców 
w obiektywie, zwłaszcza tych nieznanych. Mamy nadzieję, że uczestnikom pleneru fotograficznego udało się 
odnaleźć ciekawe miejsca z ostańcami oraz lepiej poznać walory turystyczne najbliższej okolicy. Efekty owych 
poszukiwań zaprezentujemy po zakończeniu etapu wiosenno-letniego.

1. Iga Kowalczyk, IIc   SP Zespół Szkół w Przegini
2. Piotr Mozgała, IIc   SP Zespół Szkół w Przegini
3. Bartłomiej Bigaj, IIb   SP Zespół Szkół w Przegini
4. Lena Giermek, IIa   SP Zespół Szkół w Jerzmanowicach
5. Aleksander Zając, IIIa  SP Zespół Szkół w Przegini
6. Wiktor Rusek, IV   SP Zespół Szkół w Przegini
7. Olga Woźniak, Vb   SP Zespół Szkół w Przegini
8. Jakub Mosurek, Va   SP Zespół Szkół w Przegini
9. Magdalena Kochanik, VIa  SP Zespół Szkół w Przegini
10. Klaudia Przekwas, Ib G  SP Zespół Szkół w Przegini
11. Kamil Bigaj, Ia G   SP Zespół Szkół w Przegini
12. Oliwia Sioła, Ia G   SP Zespół Szkół w Przegini
13. Weronika Mitka, IIb G  SP Zespół Szkół w Przegini
14. Julia Kania, IIa G   SP Zespół Szkół w Przegini
15. Zuzanna Czarnul, IIb G  SP Zespół Szkół w Przegini
16. Aleksandra Rogozik, IIa G  SP Zespół Szkół w Przegini
17. Wiktoria Zając, IIb G   SP Zespół Szkół w Przegini
18. Olga Sarota, III G   Zespół Szkół w Jerzmanowicach
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 24 czerwca na boisku w Jerzmanowicach 
po raz kolejny odbyło się wydarzenie 
kulturalne pod nazwą „Noc Świętojańska - 
łączymy pokoleniah”. W tym roku sprzyjała 
nam aura, mieliśmy piękną słoneczną pogodę. 
Po raz pierwszy w Jerzmanowicach mogliśmy 
być świadkami prezentacji 4. pułku ułanów 
Zaniemeńskich. Ułani przybyli konno na 
boisko, po czym przejechali na plac przed 
Urzędem Gminy i tam prezentowali pokaz 
umiejętności jeździeckich oraz kunszt władania 
szablą i lancą.

 Tymczasem na scenie pojawiali się 
młodzi wykonawcy piosenki: przedszkolaki 
z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia 
i wychowankowie Świetlicy „Nadzieja”. Ponadto 
dzieci i młodzież ze Studia Ruchu SK-ART 
i Studia Active Mięta zaprezentowali swoje 
umiejętności taneczne. Następnie wystąpiła 
młodzież szkolna i gimnazjalna z piosenką 
obcojęzyczna prezentowaną podczas 4 edycji 
Gminnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 
w Przegini.

 W międzyczasie nastąpiło Losowanie 
Nagród Wójta Gminy z okazji Dnia Dziecka.
 
 Kolejnym punktem programu 
był koncert Młodzieżowego Zespółu 
„MAZURECZEK” pod kierownictwem 
Mariusza Mazura. 

 Jednocześnie odbywały się turnieje 
sportowe: rozgrywały się Turnieje Siatkówki 
Plażowej oraz Turnieje Piłki Nożnej Orliki.

 Wyjątkowy był występ goszczącej 
u nas polskiej młodzieży z Litwy. „Zespół 
Wileńszczyzna” w sposób profesjonalny 
zatańczył na scenie,  natomiast  występ chóru 
„NUTA” w pięknych barwnych strojach 
ludowych, dostarczył znakomitych doznań 
artystycznych. Występy muzyczno-taneczne 
zakończył zespół „Sokoły” pod kierownictwem 
Vasyla Stefanyuka, porywając skoczną muzyką 
do wspólnej zabawy.
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 Podczas imprezy Świętojańskiej można było 
skorzystać z licznych atrakcji towarzyszących. Na 
dzieci czekał Park Rozrywki z karuzelą, wodnymi 
kulami, dmuchaną zjeżdżalnią, ponadto mogły wziąć 
udział w warsztatach edukacyjno-archeologicznych.

 Dorośli mogli skorzystać z oferty stoisk 
i kramów z różnymi artykułami. Swoje stanowisko 
zaprezentowało Studio Active Mięta gdzie można 
było min. zasięgnąć porady doświadczonego 
dietetyka, skorzystać z bezpłatnej analizy składu 
masy ciała, porozmawiać z trenerami personalnymi 
i dowiedzieć się coś więcej o klubie i zajęciach 
jakie się w nim odbywają. Najmłodsi goście mogli 
poskakać na trampolinach, wziąć udział w konkursie 
z nagrodami i zabrać ze sobą ‘miętowego” balonika

 Wiele osób podziwiało trofea myśliwskie, 
m.in. można było zobaczyć dzika, kunę, borsuka, 
które zgromadzono pod namiotem Lasów 
Państwowych.  Także lokalne Koło Łowieckie 
„Szarak” zaprezentowało swoją działalność oraz 
przygotowało również smaczny poczęstunek za co 
dziękujemy.
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 Głodni mogli się posilić korzystając z szerokiej 
oferty grillowanych potraw m.in. różnego rodzaju 
mięsiwa, dziczyzny i kiełbasek. Zaprezentowano 
osiągnięcia plastyczne uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy - Ogniska Terapeutycznego 
w Jerzmanowicach. Prace obejmowały różnorodną 
tematykę i techniki wykonania: obrazy olejne, akwarele, 
wydzieranki, kompozycje ze sznurka i kolorowych nici 
itp. Wystawę przygotowały i prezentowały podczas 
uroczystości wychowawczynie Ewelina Krzystanek 
i Magdalena Nabagło. Podopieczni Świetlicy 
„Nadzieja” również przygotowali piękną ekspozycję 
prac plastycznych. 

Podczas tegorocznej Nocy Świętojańskiej został 
zorganizowany II Gminny Dzień Seniora. 
W jego ramach zostały zorganizowane badania:

 Centrum Medyczne MASZACHABA sp. z o. o. 
wykonała bezpłatne badania:
1. Badanie mammograficzne dla kobiet od 50 roku 
życia – bez górnej granicy wiekowej,
2. Badanie USG tarczycy dla Seniorów z Gminy,
3. Komputerowe, przesiewowe badanie wzroku,
4. Pomiar wagi i oznaczenie zawartości procentowej 
tkanki tłuszczowej i wody w organizmie.
Centrum Rehabilitacji Vital-Med 
z Jerzmanowic przeprowadziła darmowe 
konsultacje rehabilitacyjne i masaże dla Seniorów.
Wszystkie badania były bezpłatne dla Seniorów.

W namiocie dla seniorów odbyły się także wykłady: 
Godz. 15.15-16.00 – autorski wykład 
poświęcony bezpieczeństwu zawierania umów. 
Wykład poprowadziła Pani Edyta Dziobek-Romańska. 

Godz. 16.00 – wykład nt. „Potęga umysłu. Metody 
stymulacji pamięci i rozwoju intelektu”. 
Wykład poprowadziła Pani dr Wanda Matras.

Podczas Dnia Seniora można było również wyrobić 
kartę seniora oraz skorzystać z bezpłatnych porad 
prawnych. 
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Noc Świętojańska mogła się odbyć dzięki hojności sponsorów. 
Partnerem Głównym oraz głównym sponsorem wydarzenia był TAURON Polska Energia S.A. 
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Kraków. Wójt Gminy dziękuje również za wsparcie 
finansowe Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Lokalnej Grupie Działania „Jurajska Kraina”. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za przychylność i wsparcie,okazane przy organizacji wydarzenia kulturalnego. 
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Spotkanie Młodych Diecezji Sosnowieckiej

JERZMANOWICE   23.06.2017 r.

„ZEJDŹ Z KANAPY 
I CHODŹ Z NAMI”
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PODSUMOWANIE - DZIEŃ PIERWSZY

 Nazwa i miejsce nawiązuje do 
ubiegłorocznego spotkania naszej diecezji 
podczas Światowych Dni Młodzieży. W 2016 roku 
młodzież przez tydzień „obozowała” w Zespołach 
szkół w Jerzmanowicach oraz Przegini, wspólnie 
celebrując, uczestnicząc w modlitwach i Mszach 
św, katechezach i koncertach. Stąd dojeżdżali 
też na spotkania z papieżem Franciszkiem do 
Krakowa. Pomysł organizacji Kampusu był 
kontynuacją wspaniałej idei spotkań młodych, 
które zapoczątkował św. Jan Paweł II. „Kampus 
JPII” W Gminie Jerzmanowice-Przeginia odbył 
się 23 oraz 24 czerwca. Spotkanie Młodych 
rozpoczęło się występem polskiej młodzieży 
z Litwy - zespołu Wileńszczyzna. Następnie 
odbyła się Msza św. w Kościele Św. Bartłomieja 
Apostoła w Jerzmanowicach celebrowana przez 
Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Udział w niej 
wzięli Adam Piąsnik Wójt Gminy, Stanisław 
Piksa  Z-ca Wójta Gminy, Księża z terenu 
gminy, mieszkańcy a także zaproszeni goście: 
minister Andrzej Adamczyk oraz wicestarosta 
Wojciech Pałka. Wieczorem natomiast młodzież 
z Kampusu wielbiła Boga tańcem. Swój repertuar 
zaprezentował m.in. Subtelnoise. Nie zabrało 
również słodkości przygotowanych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z Sąspowa, Szklar oraz 
Racławic. 

na zdj. Msza Św. celebrowana przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszak
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Kampus odwiedziła Telewizja Polska Kraków.

Wieczorny posiłek dla pielgrzymów

Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury i Budownictwa oraz 
Wojciech Pałka - Wicestarosta Powiatu Krakowskiego 

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” oraz Chóru „Nuta”
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Młodzież wielbiąca Boga poprzez taniec.

Zespół Subtelnoise
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PODSUMOWANIE - DZIEŃ DRUGI
 Na drugi dzień zaraz po śniadaniu 
i modlitwie odbył się czas ewangelizacji – 
nawiązujący do ubiegłorocznej katechezy 
w drodze. Gościem specjalnym katechezy 
był ks. Jacek Stryczek - duszpasterz znany 
przede wszystkim z organizacji Szlachetnej 
Paczki czy Ekstremalnych Dróg Krzyżowych. 
Przytaczając różne historie z życia młodych 
ludzi, statystyki, a także naukowe badania 
pokazywał, że kondycja związków nie jest 
dobra i wskazywał sposoby zaradzenia temu. 
„Dziś najpopularniejsza przysięga małżeńska 
brzmi: będę z tobą, dopóki będzie mi dobrze. 
Część duchowa zakończyła się pielgrzymką 
do sanktuarium Ecce Homo św. Brata 
Alberta w Krakowie, gdzie młodzi zapoznali 
się z sylwetką patrona naszej diecezji oraz 
działalnością wspólnoty Betlejem prowadzonej 
przez ks. Mirosława Toszę z Jaworzna. 
Organizacji Kampusu towarzyszyła rocznica 25 
– lecia diecezji sosnowieckiej. 
 Mamy nadzieje, że za rok ponownie 
będzie szansa wspólnie spotkać się w równie 
inspirującej atmosferze. Bo kampus to szansa 
na umocnienie swojej wiary i odkrycia Boga 
na nowo o czym wiele powiedzieć 
mogą organizatorzy, uczestnicy i kratki 
konfesjonałów, które w nocy były oblegane.
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Słowo ks. dr Sławomira Woźniaka

 W ubiegłym roku 
udział w Kampusie Jana Pawła 
II w Jerzmanowicach stał się  
dla wielu młodych wspaniałym 
doświadczeniem i sposobem na 
intensywne przeżycie Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie. W tym 
roku postanowiliśmy kontynuować 
tę wspaniałą akcję, w tym 
wyjątkowym miejscu – w dniach 23 
- 24 czerwca. Mieszkańcy Gminy 
Jerzmanowice - Przeginia wraz  
ze swoim Wójtem Panem  
Adamem Piaśnikiem, Ks. Biskupem 
Grzegorzem Kaszakiem, zaprosili 
młodych na Spotkanie Młodych 
Diecezji Sosnowieckiej „Kampus 
JPII na bis”. Hasłem spotkania 
stały się słowa Ojca świętego  
- Franciszka, wypowiedziane 
rok wcześniej na Campus 

Misericordiae: „Zejdź z kanapy… 
i chodź z nami”. Dwudniowe 
spotkanie to dziękczynienie za 
Światowe Dni Młodzieży oraz 
kontynuacja wtedy rozpoczętego 
dzieła pracy nad sobą i swoją wiarą. 
Czerwcowe wydarzenie stanowiło 
również część obchodów 25-lecia 
Diecezji Sosnowieckiej
 W 2016 roku młodzież 
przez tydzień mieszkała w szkołach 
w Jerzmanowicach i w Przegini, 
uczestnicząc w nabożeństwach, 
katechezach i koncertach. Stamtąd 
dojeżdżała też na spotkania 
z Ojcem świętym Franciszkiem 
w Krakowie. Jak się okazało, 
pomysł chwycił, dlatego pojawiły 
się natychmiast oddolnie sugestie, 
by go kontynuować. Od września 
2016 roku przystąpiliśmy do 

przygotowania kolejnej edycji 
Kampusu – tym razem na Bis. 
Chcąc dotrzeć do jak największej 
liczby młodych, organizatorzy 
postanowili przygotować film 
reklamowy. W tym celu młodzież 
z Zespołu Szkół Jana Pawła II 
w Sławkowie wraz ze swoim 
katechetą, nakręcili sceny, 
a następnie, Dominiki z klas III 
gimnazjum dokonał ostatecznego 
montażu. 

Każdy z nas ma za zadanie odcisnąć 
ślad. Jaki ślad w innych zostawię jako 
kapłan i jako młody człowiek?
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Słowo Wójta Gminy - Adama Piaśnika

Film można było oglądać na stronie Diecezji, Urzędu 
Gminny oraz korzystając z Facebooka.
 Faktem jest, że z tej oferty nie wielu młodych 
skorzystało, a szkoda. Ale entuzjazm i zaangażowanie 
tych, którzy przyjechali, robiło wrażenie. Wraz 
z naszymi diecezjanami czas spędzała grupa Polaków 
mieszkających na Litwie. Dzięki nim, można było 
na nowo poczuć smak Światowych Dni Młodych, 
zważywszy na to, że niektórzy spośród naszych gości, 
rok wcześniej uczestniczyli w tym wydarzeniu.  Czasu 
starczyło na gorliwą modlitwę, ciekawe konferencje, 
zabawy animowane przez Diakonię Tańca, koncert 
zespołu Subtelnoise oraz gości z Litwy - zespołu 
Wileńszczyzna. Grubo po północy zakończył się 
czas adoracji Najświętszego Sakramentu z okazją do 
spowiedzi, z której skorzystało bardzo wielu młodych.  
Gośćmi specjalnymi tego rocznego Kampusu byli 
ks. Jacek Stryczek - duszpasterz znany przede 
wszystkim z organizacji Szlachetnej Paczki czy 
Ekstremalnych Dróg Krzyżowych oraz ks. Mirosław 
Tosza - „specjalista od miłosierdzia”, założyciel Domu 
i Wspólnoty „Betlejem” w Jaworznie. Ich spostrzeżenia 
i uwagi, można bez przesady powiedzieć, stanowiły 
dobrą podpowiedź dla młodych na pytanie: co 
zrobić, kiedy już zejdę z kanapy, ja mądrze przeżyć  

swoje życie. 
 Spotkanie Młodych Diecezji Sosnowieckiej 
„Kampus JPII na bis” zakończyła pielgrzymka 
do sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta 
w Krakowie, gdzie młodzi zapoznali się z sylwetką 
patrona naszej diecezji św. Brata Alberta, człowieka, 
który ponad 100 lat temu „założył buty wyczynowe” 
i ruszył na ulice Krakowa, by żyć i nieść miłosierdzie. 
 Podsumowując, można powiedzieć, że ci, 
którzy chcieli przeżyć coś wartościowego i zyskać - mieli 
na to szansę. To było nowe, wspaniałe doświadczenie. 
Jeśli ktoś się otworzył dostał drogowskaz jak 
praktycznie zastosować wskazania, które do 
młodych skierował przed rokiem papież Franciszek. 
Opcje są dwie - szczęśliwość i bogactwo (duchowe 
i materialne) albo wegetacja na kanapie. Kampus to 
szansa na umocnienie swojej wiary i odkrycia Boga na 
nowo o czym wiele powiedzieć mogą organizatorzy, 
uczestnicy i kratki konfesjonałów, które w nocy były 
oblegane. Trzeba sobie zadać pytanie po co jesteśmy 
posłani i czego oczekujemy od życia. Ojciec Święty 
mówił, że każdy z nas ma za zadanie odcisnąć ślad. 
Jaki ślad w innych zostawię jako kapłan i jako młody 
człowiek?

 
 Święty Jan Paweł  widział 
w młodzieży nadzieję dla świata, 
Jego pontyfikat cechowało 
olbrzymie zaufanie, jakim obdarzał 
młodych ludzi. Owocem tego 
zaufania  jest idea, która trwa do 
dzisiaj  Światowe Dni Młodzieży.

To wielkie wydarzenie, które 
odbyło się w roku 2016 w Krakowie, 
Wieliczce oraz Jerzmanowicach 
zmieniło oblicze naszego kraju. 
Polacy zaprezentowali się jako 
gościnni i otwarci, podejmując 
gości w najlepszy możliwy sposób.
Społeczność Gminy Jerzmanowice-
Przeginia jest dumna i szczęśliwa, 
że mogła współtworzyć to wielkie 
wydarzenie, goszcząc Kampus 
św. Jana Pawła II  Diecezji 
Sosnowieckiej.
 Rok po spotkaniu młodych 
zadaliśmy sobie pytanie jak 
udaje się realizować przesłanie 
pozostawione przez św. Jana Pawła 
II i papieża Franciszka. Kampus 
św. Jana Pawła II na BIS II, wpisał 
się w cykl wydarzeń społeczno 

- kulturalnych organizowanych 
przez Gminę Jerzmanowice  
Przeginia pod nazwą Noc 
Świętojańska. Jestem niezmiernie 
wdzięczny wszystkim obecnym za 
udział w tym wydarzeniu.
 Bardzo się cieszę, że po 
raz kolejny Gmina Jerzmanowice-
Przeginia mogła gościć młodych 
ludzi z różnych zakątków kraju oraz 
z zagranicy. Mam głęboką nadzieję, 
że relacje zbudowane przy tej okazji 
pozostaną trwałe, a dziedzictwo 
św. Jana Pawła II oraz przesłanie 
skierowane podczas Światowych 
Dni Młodzieży na stałe będzie 
obecne w życiu uczestników tych 
wydarzeń.
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Słowo M. Jerzego Rajpolt

Słowo Marcina Niewaldy
Prezesa Fundacji Genealogia Polaków

 Gdy Adam Mickiewicz pisał Pana Tadeusza (we Francji 1832-4) 
starał się tam zawrzeć nie tylko klimat ale i sposób myślenia tych ludzi, 
których poznał w młodości, a którzy pamiętali jeszcze Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów. Nie podejrzewał, że musi minąć  180 lat zanim stworzą 
się warunki w których będziemy faktycznie odzyskiwać pamięć o tych 
wspaniałych czasach, gdy tworzyliśmy unikalną „Rzecz-wspólną Wielu 
Narodowości i Kultur”.
Potomkowie mieszkańców Rzeczy-pospolitej byli mordowani przez 
zaborców, zmuszani do zsyłek, emigracji, były im odbierane środki 
do życia, byli rozpijani, zachęcani do zajmowania się zbytkiem, do 
przyswajania obcych nam wszystkim sposobów myślenia. Hitler nas 
palił w krematoriach, Stalin mordował, przesiedlał aby trudniej było się 
dogadać, niewidoczny wróg „nowoczesności” zachęcał do zachłyśnięcia 
się zachodnim zbytkiem i pogardy wobec własnej ..tożsamości.

 A jednak owa tożsamości przetrwała. Jak rozsypane puzzle mieszkańcy różnych stron niosą szczątki 
tej wspaniałej kultury, który wydała naukowców, przywódców, artystów a nawet papieża. Dzisiaj szczątki tej 
kultury niosą ludzie mieszkający w różnych krańcach dawnej Rzeczypospolitej. Wielu z nich nigdy nie opuściło 
swojej ojcowizny, pomimo tego że nie mieszkają już formalnie w Ojczyźnie. Granice zmieniły się, mieszkańcy 
nowych państw zapomnieli o unikalnej wspólnocie dzięki której byliśmy silni i potrafiliśmy wielokrotnie 
obronić Europę.

 Niech dla nas wszystkich wielką satysfakcją będą słowa wypowiadane przez uczestników spotkania na 
portalu facebooka  Wójta Gminy Jerzmanowice Przeginia informujące o tych wydarzeniach, cytuję tylko kilka 
z nich:
Evelina Grygorovicz 
Dziękujemy Panu za uśmiech, dobre 
słowo, zachętę do pracy i pochwałę 
gdy wszystko szło dobrze. Za pomoc 
w odkrywaniu tego w czym jesteśmy 
najlepsi i przekonywanie, że może-
my zrobić więcej niż się spodziewa-
my. Dziękujemy 
Vanesa Zajančkovska 
Dziękujemy serdecznie ! Właśnie 
ten pobyt sprawił mi wiele radości, 
te występy z wielu wielu oklaskami 
... to było po prostu super , uśmiech 
z mojej twarzy nie znikał!

Patricija Zukovska
Dziękujemy za czas, który dzięki 
Wam spędziliśmy 
w cudnej Polsce !!!
Monika Losinska 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za tak 
wspaniały pobyt!
Paulina Mackevic
 Dziękujemy za tak miły pobyt i za 
tak ciepłe przyjęcie!

 Bardzo dziękujemy za te niezmiernie miłe i wzruszające chwile. Ufamy, że nasza współpraca będzie 
się rozwijała zarówno dla dobra Szanownych Mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia jak i Polaków  
z Wileńszczyzny.
 M. Jerzy Rajpolt
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Marcin Niewald

 Po zwiedzeniu Krakowa, 
Wadowic, Zakopanego, zawitaliśmy do 
gminy Jerzmanowice-Przeginia. Wójt 
pan Adam Piaśnik zaszczycił swoją 
obecnością, by powitać nas uroczyście 
na kolacji w gospodzie „Małgosia”. 
Poczuliśmy, że jesteśmy tu mile widziani 
i czeka nas bardzo bogaty program.
 Jerzmanowice upiększone 
biało-czerwonymi i biało-żółtymi 
flagami, świętują rocznicę ŚDM. 
Nasz pobyt w gminie zbiegł się 
z obchodami tego wydarzenia. 
Z wielkim wzruszeniem przywołało 
nam wspomnienia z przed roku ze 
spotkania z papieżem Franciszkiem 
i kilkumilionową młodzieżą całego 

świata. Z licznym gronem młodzieży 
diecezji sosnowieckiej braliśmy udział 
we Mszy Świętej, byliśmy pięknie 
przywitani przez Jego Eminencje ks. 
Biskupa, a my w darze złożyliśmy 
obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
oraz bochen czarnego chleba naszego 
powszedniego. Młodzież nasza i wasza 
pięknie się wspólnie wodziła, uczyła się 
i polubiła się razem. Wspólne posiłki, 
wspólny taniec z Lednicy połączyły 
we wspólnym duchu, w duchu, który 
w zeszłym roku przeżywaliśmy 
z papieżem Franciszkiem. W ramach 
spotkań mieliśmy możność także 
zwiedzić Sanktuarium Brata Alberta. 

Słowo Leonardy Klukowskiej 
choreografa zespołu Wileńszczyzna

 Wiele ludzi czasach tych 120-letnich zaborów próbowała zachować ślady. Józef Kraszewski pisał 
powieści historyczne, Józef Maksymilian Ossoliński zbierał dokumenty, Włodzimierz Dzieduszycki we 
Lwowie gromadził okazy polskiej przyrody, Józef Dietl, późniejszy prezydent Krakowa, propagował turystykę 
uzdrowiskową, która oprócz dbałości o zdrowie przyczyniała się do łączenia zapomnianych śladów kultury 
przez wzajemne poznawanie się ludzi z różnych stron. Niezwykłym dziełem odtwarza było pisemko dla dzieci 
„Mały Światek” w którym postacie i zdarzenia historyczne i tradycje przypominali znani literaci, a którego 
czytelnikami było wiele późniejszych niezwykłych Polaków.
 Niestety dzisiaj pomimo ogromnej woli i poczucia potrzeby  ogromna ilość organizacji działa w sposób 
standardowy, widowiskowy, jednak mało skuteczny. Dlatego niezwykle istotne są działania tych naśladowców 
Kraszewskiego, Ossolińskiego, Dzieduszyckiego czy Dietla. Wciąż niewiele jest ludzi, którzy potrafią zrozumieć 
jaką niezwykłą rolę pełni wymiana młodzieżowa między dawną „Macierzą” a Kresami. Jeszcze mniej jest osób 
które rozumiejąc mają  możliwości wesprzeć tego typu działania.
 Dobrym przykładem jest wójt gminy Jerzmanowice pod Krakowem – Adam Piaśnik. Dzięki niemu 
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Genealogia Polaków) mogła w 2017 roku 
zorganizować przyjazd grup dzieci i młodzieży spod Wilna do Małopolski. Dzięki jego zaangażowaniu na apel 
wsparcia odpowiedziało wiele osób. 
 Mieszkańcy tamtych stron kultywują dawne tradycje, pieśni, zwyczaje i sposób myślenia. Inaczej choć 
podobnie jak u nas w Krakowie spożywa się posiłki wigilijne, rozmawia się, modli się. Są to jednak wszystko 
różnice kulturowe tej samej wspaniałej układanki, która stanowiła bogactwo dawnych czasów. Wyjazdy 
takie są dla nich poznaniem miejsc uświęconych historią jak Wawel, ale też krwią obrońców ojczyzny – jak 
bitwa powstańcza pod Szklarami. Oglądając Tatry z termalnych basenów Bukowiny nie wiedzą, że idą w ślad 
Józefa Dietla.  Nie podejrzewają też jak wiele zapomnianych elementów Rzeczypospolitej przywożą ze sobą. 
Mieszkańcy „Macierzy” mogą dzięki nim odkryć wiele zapomnianych śladów dawnej tożsamości.
 Historia uczy przyszłość. Daje napęd nie tylko literatom i artystom, daje siłę ekonomiczną, zaangażowanie 
gospodarcze, podstawy do zdrowej współpracy, ochronę przed korupcją, przekłada się na sukcesy nowoczesnej 
nauki i ekonomii. Zróbmy wszystko, aby pomagać odtwarzać tożsamość i budować wspaniałą wspólną 
przyszłość.
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Wiele zyskaliśmy z tych spotkań, a my jako artyści 
chcieliśmy choć częścią artystyczną odwdzięczyć 
się za serdeczność ludzi, którzy przyczynili się do 
zorganizowania dla nas tego pobytu. Nasze tańce 
i pieśni z ziemi wileńskiej były dobrze przyjmowane 
w czasie koncertu na letniej estradzie dwukrotnie 
w Jerzmanowicach, po czerwcowych nabożeństwach 
i procesji. Zauroczyła nas gościna gminy na czele 
z Wójtem panem Adamem Piaśnikiem, pięknie 
pielęgnowane zwyczaje, chodzenia w stroju ludowym 
(krakowskim) do kościoła, zadbane, upiększone 

przebogato kwiatami świątynie, ładne zagrody, 
ogródki miejscowości w Jerzmanowicach, a przede 
wszystkim serdeczności i gościnność ludzi tej ziemi. 
Na pewno nie siedzą na kanapie, bo zadbanie o to 
wszystko potrzebuje ludzkich rąk. Wielkie Bóg zapłać 
za sześciodniową gościnę, za noclegi i wyżywienie, 
za prezenty, za czas poświęcony dla nas. Liczymy na 
dalszą wspólną pracę i do nowych spotkać.

Leonarda Klukowska 
choreograf zespołu Wileńszczyzna

 23-25 czerwca młodzież brała udział w uroczystościach 
w Jerzmanowicach związanych z rocznicą Światowych Dni Młodzieży 
pod hasłem „Zejdź z Kanapy i Chodź z Nami”. Podczas tych uroczystości 
młodzież miała wiele atrakcji przeszykowanych przez wójta gminy Pana 
Adama Piaśnika. Przez cały ten czas grupa miała możliwość wysłuchania 
lekcji księdza Jacka Stryczka o życiu codziennym i biznesie. Byłam 
bardzo zainteresowana, zdziwiona nietradycyjną, a także atrakcyjną 
lekcją. Spędzaliśmy czas na częstowaniu się ciastem upieczonym przez 
mieszkańców gminy, ma wspólnych zabawach i tańcach. Bardzo dziwiłam 
się polską młodzieżą, dla której nie stanowiło problemów obcowania się 
z nami, obcowali z dużą chęcią. Polska młodzież oraz pan Wójt stworzyli 
nam warunki rodzinnego domu. 

 Było też zwiedzanie Radia Kraków podczas którego artyści mieli okazję nie tylko zwiedzać, ale również 
i poczuć się prawdziwymi pracownikami radia. Niektórzy nawet udzielali wywiadów. Mieliśmy wspaniałego 
przewodnika po Radio Kraków, który pokazał nam jak odbywają się transmisje. Było super!!!! Nigdy do tego 
nie byliśmy w takim miejscu…
 Duchowym przeżyciem był udział we Mszy Świętej z wójtem gminy Jerzmanowice-Przeginie Adamem 
Piaśnikiem i księdzem biskupem z diecezji Sosnowieckiej. Księdzu biskupowi przekazaliśmy duży bochen 
litewskiego chleba, specjalnie upieczonego na ten cel, obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz kosz biało-
czerwonych róż. To była bardzo specjalna uroczystość, podczas której miałam zaszczyt czytać św. Czytanie, 
byłam pełna emocji i głęboko wszystko to przeżyłam. 
Mieliśmy szczęście zwiedzić Pieskową Skałę i Jaskinię Nietoperzową, oraz możliwość jazdy konno. Miałam 
jeszcze jedną okazję lekcji jazdy konno, ponieważ nie był to mój pierwszy raz, nie sprawiło mi to trudności. 
Mogłam kontynuować swój nawyk. Serdecznie dziękujemy radnym gminy, wójtowi Adamowi Piaśnikowi, oraz 
mieszkańcom tych miejscowości za życzliwość, serdeczność, miłe przyjęcie, możliwość zwiedzania tak wiele 
wspaniałych miejsc oraz smaczne obiady. 
 Dla nas, jako młodych Polaków i artystów z Litwy, bardzo wielkie znaczenie miały występy przed 
Polską publicznością w Małopolsce. Widzowie dziwili nas swoją serdecznością, wielką radością i niezmierną 
szczerością.  Byłam zachwycona, kiedy stoisz na scenie, a na ciebie patrzą różne pokolenia, od małego do dużego 
i przyjmują ciebie jako swego, wtedy czujesz się jakby w rodzinnym domu, na rodzinnej scenie. Którzy patrzą 
na nas z miłością, nie żałując oklasków, nawet mrugając oczkiem... Bardzo wielkie, a przede wszystkim ważne 
znaczenie mają dla nas ci ludzie, którzy to wszystko organizują, a także troszczą się o to, abyśmy poczulibyśmy 
się prawdziwymi Polakami.  Nimi i jesteśmy!!! A to potwierdza zdarzenie w stołówce w Jerzmanowicach: pewna 
miejscowa Pani powiedziała, że jesteśmy Litwini. Na to, pani Irena, moja mama, która pomogła dla Polaków 
w organizowaniu naszego wyjazdu na Litwę, powiedziała: „ My nie jesteśmy Litwinami, my jesteśmy Polakami 
z Litwy”. 

Agnieszka Kowalewska 13 lat – Bezdany o wizycie 
w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
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 Te słowa wzruszyły bardzo wielu ludzi, którzy 
byli światkami tej rozmowy. Być może nie zawsze 
posługujemy się poprawną polszczyzną, lecz na 
pewno mamy polską krew i duszę!!!

Dziękujemy jeszcze raz panu Wójtowi Adamowi 
Piaśniakowi i Pana współpracownikom, którzy 
przyczynili się do naszego wyjazdu, za tak 
niezapomniane wspólne chwile!!! 
DZIĘKUJEMY i do nowych spotkań!!!

Występ młodzieży polskiej 
z Litwy w Jerzmanowicach

 W czerwcu na zaproszenie Wójta gminy 
Jerzmanowice pana Adama Piaśnika przyjechała 
aż z Litwy 45 osobowa grupa młodzieży wraz 
z opiekunami: grupa taneczna  Reprezentacyjnego 
Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” 
oraz chór „Nuta“ przy gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Bezdanach. Są to dzieci Polaków, 
którzy oparli się sowietyzacji i opierają nadal 
lituanizacji, trwają uparcie na ziemi swoich ojców 
i cały czas walczą o utrzymanie polskiej tożsamości 
narodowej. Wiele z nich nie widziało jeszcze Polski. 
Był to ostatni etap ich pobytu w Polsce. Ideą, która 
przyświecała ich zaproszeniu było pokazanie 
najmłodszemu pokoleniu Polaków urodzonych już 
w wolnej Litwie ich kraju Ojczystego - Macierzy. 
Ma to służyć krzewieniu umiłowania polskości, 
propagowaniu potrzeby pomagania bliźnim oraz 
kształtowaniu dumy ze swego polskiego pochodzenia. 
Organizatorzy pragnęli pokazać dzisiejszą Polskę, 
polską kulturę a także jej dorobek materialny i sferę 
duchową.
Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni 
i Tańca „Wileńszczyzna“ od ponad 20 lat organizuje 
i przeprowadza szeroko znany Festiwal Kultury 
Polskiej ”Kwiaty Polskie”. Koncertował przede 
wszystkim w Polsce, a poza tym w USA, Niemczech, 
Francji, Australii, Watykanie, Belgii, Holandii, Anglii, 
Danii, Austrii i Włoszech.
Chór „Nuta” jest też znany w Polsce, zadebiutował 
w maju 1997 roku podczas Festiwalu Kultury 
Polskiej „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie. Zyskał 
wtedy uznanie w oczach organizatorów Festiwalu 
i publiczności. Potem uczestniczył w wielu festiwalach 
i koncertach nie tylko szczebla lokalnego czy 
rejonowego ale także krajowego, w tym w festiwalu 
piosenki religijnej „Ciebie. Boże. wysławiamy”. Od 
6 lat bierze udział w międzynarodowym projekcie 
„Młodzież ocala od zapomnienia muzykę wileńską”, 
w ramach którego uczniowie mają możliwość nauki 
gry na cymbałach wileńskich.
Młodzi artyści tuż po opuszczeniu autobusu dali 

koncert swoich umiejętności. Koncert obu zespołów 
odbył się na zakrytej od deszczu scenie zbudowanej na 
boisku szkolnym Zespołu Szkół w Jerzmanowicach.  
Grupa taneczna Reprezentacyjnego Polskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna“  kierowana 
przez Natalię Sosnowska, z choreografią  Leonardy  
Klukowskiej i Tomasa Dapszauskasa zaprezentowała 
nie tylko tańce wileńskie, ale tworzyła też odrębne 
kompozycje, odtwarzając dawne obrzędy i prezentując 
pieśni i tańce narodów, które od wieków zamieszkują 
lub zamieszkiwały tereny Wileńszczyzny. Wśród 
nich widzowie zobaczyli tańce białoruskie, rosyjskie, 
ukraińskie, żydowskie i cygańskie. Zespół zatańczył 
„Wesele Wileńskie”, „Zaloty”, „Kaziuki Wileńskie” 
i „Noc Świętojańską na Wileńszczyźnie”.
Z repertuaru chóru „Nuta” usłyszeliśmy piosenki 
ludowe Wileńszczyzny i Polski, utwory współczesne, 
młodzieżowe, religijne i dziecięce. 
Licznie zgromadzeni widzowie oglądali i gorąco 
oklaskiwali występy obu zespołów. Całość imprezy 
odbyła się pod gołym niebem i choć pogoda nie 
dopisała, bo było chłodno i siąpił deszcz, to jednak 
dzięki zapobiegliwości organizatorów, którzy zadbali 
o zadaszenie nad miejscami siedzącymi dla wszystkich 
sektorów widowni była niezwykle wzruszająca. 
U wielu widać było łzy w oczach: młodzi Polacy 
z innego politycznie kraju tak ładnie potrafili nie 
tylko mówić i śpiewać po polsku ale także zachować 
pamięć o pięknych polskich tańcach.
Po występach wszyscy udaliśmy się do pobliskiego 
kościoła w Jerzmanowicach pod wezwaniem św. 
Bartłomieja, w którym młodzi Polacy z Litwy witali 
chlebem przybyłego na Mszę świętą Ordynariusza 
Sosnowickiego Jego Ekscelencję Ks. Biskupa 
Grzegorza Kaszaka, wręczyli mu kopię obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej a także biało-czerwone róże 
symbolizujące nie tylko barwy polskie i litewskie ale 
przede wszystkim Jezusa Miłosiernego.
Po Mszy świętej zmęczona młodzież polska z Litwy 
udała się na kolację a następnie na ciężko zapracowany 
odpoczynek.

Andrzej Ossowski

Słowo Andrzeja Ossowskiego
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 Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia podjął inicjatywę, aby w Zespole Szkół w Jerzmanowicach,  
w Zespole Szkół w Przegini oraz w Szkole Podstawowej w Racławicach od 1 września 2017 zostały wprowadzone 
dzienniki elektroniczne. Tym samym rodzice będą mogli na bieżąco śledzić wyniki w nauce swoich dzieci. 
Wprowadzone idzienniki z pewnością poprawią komunikację pomiędzy szkołą a rodzicami. 

 Wójt Gminy informuje o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dla uczniów z terenu Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na 
członka rodziny nie przekracza 514 zł netto miesięcznie. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek złożony 
przez rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jerzmanowicach 
w terminie do dnia 15 września.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12-38-95-247 wew. 119

Wzór wniosku jest do pobrania na stronie www.jerzmanowice-przeginia.pl
w zakładce: wzory pism - oświata oraz w Urzędzie Gminy w pokoju 119.

iDzienniki w szkołach samorzadowych

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

,
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Turniej siatkówki plażowej o puchar Wójta Gminy

 24 czerwca na boisku w Jerzmanowicach oraz boisku w Przegini rozegrano 
Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 
Rozegrano ponad 30 spotkań, a finał stał 
na bardzo wysokim poziomie. Wręczono 
puchary w kategoriach: open mężczyzn, 
open kobiet, szkoły podstawowe 
dziewczęta i chłopcy oraz gimnazjum 
dziewczęta i chłopcy. Poniżej tabela  
z wynikami.

LP Imię i nazwisko 1 2 3 Punkty Sety Miejsce

1. RACŁAWICE
OLGA PABISEK

MAŁGORZATA MIREK

 
0:2

 
1:2 0 1/4 3

2. PRZEGINIA
ZOFIA SOLECKA 
NATALIA GAŁKA

2:0
 

2:0
 

4 4/0 1

3. JERZMANOWICE
KOBYLARZ MAGDA

IZA BOCHEŃSKA
2:1 0:2 2 2/3 2

LP Imię i nazwisko 1 2 3 Punkty Sety Miejsce

1. RACŁAWICE
BARTEK REDEL

KACPER ZMYSŁO

 
0:2

 
0:2 0 0/4 3

2. PRZEGINIA 1
KORNEL KOZERA 
KACPER ZMYSŁO

2:0
 

2:1
 

4 4/1 1

3. PRZEGINIA 2
JAKUB MISTELA

WIKTOR BARANEK
2:0 1:2 2 3/2 2

KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY

KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZĘTA

KATEGORIA: OPEN MĘŻCZYZN GRUPA A (PRZEGINIA) 

LP Imię i nazwisko 1 2 3 Punkty Sety Miejsce

1. BARTEK OSIAK, MARCIN GAŁKA 0:2 2:0 2 2/2 2

2. KONRAD KACZMARCZYK, DAMIAN POMIERNY 2:0 2:0  4 4/1 1

3. DAMIAN KRZYKAWSKI, MICHAŁ KLICH 0:2 0:2 0 0/4 3
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KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY

KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZĘTA

KATEGORIA: OPEN MĘŻCZYZN GRUPA A (PRZEGINIA) 

LP Imię i nazwisko 1 2 3 Punkty Sety Miejsce

1. PAULINA MROZOWSKA, EWA BOCHEŃSKA 2:0 2:1 4 4/1 1

2. WIKTORIA ROS, ALEKSANDRA KARCZ 0:2 0:2  0 0/4 3

3. ZUZANNA WYPYCH, ZUZANNA SZLACHTA 1:2 2:0 2 3/2 2

LP Imię i nazwisko 1 2 Punkty Sety Miejsce

1. PRZEGINIA

SZYMON NITWINKO, KAMIL BIGAJ
2:0 2 2/0 1

2. JERZMANOWICE

KACPER SZNOWSKI, JAKUB BIEN
0:2  0 0/2 2

LP Imię i nazwisko 1 2 Punkty Sety Miejsce

1. JERZMANOWICE

PAULINA MROZOWSKA, EWA BOCHEŃSKA
2:0 2 2/0 1

2. PRZEGINIA

WIKTORIA ROS, ALEKSANDRA KARCZ
0:2  0 0/2 2

LP Imię i nazwisko 1 2 3 4 Punkty Sety Miejsce

1. GRZEGORZ FUS, DARIUSZ FRYC 2:0 2:0 2:0 6 6/0 1

2. DAWID CZYŻ, MATEUSZ KIEŁTYKA 0:2 1:2 0:2 0 1/6 4

3. AREK SROKA, PIOTR MISTELA 0:2 2:1 1:2 2 3/5 3

4.
KAMIL KOWALCZYK, SZYMON KOWALSKI 0:2 2:0 2:1 4 4/3 2

KATEGORIA: OPEN MĘŻCZYZN GRUPA B (JERZMANOWICE) 

KATEGORIA: OPEN KOBIET

KATEGORIA: GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA

KATEGORIA: GIMNAZJUM CHŁOPCY

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie gratuluje wszystkim uczestnikom.

 W pierwszym półfinale Konrad Kaczmarczyk i Damian Pomierny wygrali 2:0 z Kamilem Kowalczyk 
i Szymonem Kowalskim, w drugim półfinale zwycięstwo odnieśli Dariusz Fryc i Grzegorz Fus wynikiem 2:0 
z Marcinem Gałką i Bartkiem Osiakiem. W finale Dariusz Fryc i Grzegorz Fus pokonali Konrada Kaczmarczyka 
i Damiana Pomiernego 2:0 (21-6; 21-9). Mecz o trzecie miejsce zakończył się rezultatem 2:0 (21:10 ; 21-13) 
dla Marcina Gałki oraz Bartka Osiaka, automatycznie klasując Kamila Kowalczyka i Szymona Kowalskiego na 
czwartym miejscu.
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Turniej tenisa ziemnego o puchar Wójta Gminy

KATEGORIA: GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA

 20 czerwca w ramach współzawodnictwa Gminnego Szkolnego 
Związku Sportowego (IMS i Gimnazjady) rozegrano Turniej 
tenisa ziemnego o puchar Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 
Mecze rozgrywano na sali gimnastycznej w Przegini oraz boisku 
Wielofunkcyjnym w Jerzmanowicach. Turniej rozegrano w systemie 
każdy z każdym do 5 gemów. 
 Poniżej prezentujemy wyniki.
    

KATEGORIA: GIMNAZJUM CHŁOPCY

KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZĘTA

KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY

LP Imię i nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 Zwycięstwa Gemy Miejsce

1. JULIA PABISEK 4:1 2:3 2:3 3:2 4:1 0:5 3:2 4 18 4
2. WERONIKA SKOTNICZNA 1:4 4:1 4:1 1:4 4:1 2:3 1:4 3 17 5
3. OLIWIA SKOTNICZNA 3:2 1:4 4:1 1:4 3:2 1:4 0:4 3 13 6
4. KLAUDIA KANIA 3:2 1:4 1:4 0:5 1:4 0:5 0:5 1 6 8
5. KAROLINA PIECHOTA 3:2 4:1 4:1 5:0 4:1 0:5 0:5 5 19 3
6. PAULINA FILIPEK 1:4 1:4 2:3 4:1 1:4 0:5 0:5 1 9 7
7. KAROLINA KEMONA 5:0 3:2 4:1 5:0 5:0 5:0 0:5 6 27 2
8. JULIA HRABIA 2:3 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 6 31 1

LP Imię i nazwisko 1 2 3 4 5 6 Zwycięstwa Gemy Miejsce

1. KONRAD ŻAK 1:4 3:2 1:4 5:0 3:2 3 13 3
2. PATRYK KOWAL 4:1 0:5 5:0 5:0 4:1 4 18 2
3. AREK SROKA 2:3 5:0 5:0 4:1 5:0 4 21 1
4. TOBIASZ SROKA 4:1 0:5 0:5 4:1 3:2 3 11 4
5. MATEUSZ ROGOZIK 0:5 0:5 1:4 1:4 2:3 0 4 6
6. PIOTR MISTELA 2:3 1:4 0:5 2:3 3:2 1 8 5

LP Imię i nazwisko 1 2 3 Zwycięstwa Gemy Miejsce

1. OLGA PABISEK 1:4 1:4 0 2 3
2. ZOFIA SOLECKA 4:1 3:2 2 7 1
3. MAŁGORZATA MIREK 4:1 2:3 1 6 2

LP Imię i nazwisko 1 2 3 Zwycięstwa Gemy Miejsce

1. JAKUB MISTELA 5:0 4:1 2 9 1
2. WIKTOR BARANEK 0:5 4:1 1 4 2
3. DOMINIK FURMAN 1:4 1:4 0 2 3

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie gratuluje wszystkim uczestnikom.

Turniej Nazare Cup
 Młode zawodniczki SPR Olkusz, rocznik 2002, wzięły udział w turnieju NazareCup w Portugali. Zajęły 
drugie miejsce. W finale poległy jedną bramką Didaxisowi. Jedną z kadrowiczek Małopolski jest mieszkanka 
naszej gminy Nikola Rusek. Wójt Gminy serdecznie gratuluje Nikoli i życzy dalszych sukcesów. 
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Turniej Nazare Cup
Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Gimnazjada
w Piłce Nożnej

II Integracyjne Rozgrywki Sportowe w ,,Ognisku’’

 19 maja br. na boisku sportowym w Przegini „Poręba” odbył się turniej piłki nożnej Szkół 
Podstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej chłopców i dziewcząt. Mecze rozegrano w systemie każdy  
z każdym. Poniżej prezentujemy wyniki.
Kategoria chłopcy:
I miejsce – SP Przeginia
II miejsce – SP Racławice
III miejsce – SP Sąspów
Kategoria dziewczęta:
I miejsce – SP Racławice
II miejsce – SP Przeginia
III miejsce - SP Czubrowice.

 14 czerwca br. na boisku sportowym w 
Jerzmanowicach odbył się turniej piłki nożnej Gimnazjum 
w ramach Gimnazjady. Poniżej prezentujemy wyniki.
Kategoria chłopcy:
I miejsce – Przeginia
II miejsce – Jerzmanowice
Kategoria dziewczęta:
I miejsce – Przeginia
II miejsce – Jerzmanowice.

 W dniu 9 czerwca 2017 r. odbyły 
się kolejne II Integracyjne Rozgrywki 
Sportowe na terenie rekreacyjnym 
przy budynku Środowiskowego Domu 
Samopomocy - Ogniska Terapeutycznego 
w Jerzmanowicach prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych. Celem 
organizowanych rozgrywek jest docenienie 
umiejętności osób ,,sprawnych inaczej’’ oraz 
ich integracja ze środowiskiem. Zawody 
zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie, 
Personel ŚDS-OT i Gminny Szkolny Związek 
Sportowy w Przegini.W konkurencjach 
sportowych wzięły udział osoby 
niepełnosprawne - uczestnicy ŚDS-OT 
i młodzież gimnazjalna GSZS z Jerzmanowic 
i Przegini. Dyscypliny sportowe dobrano do możliwości uczestniczących w rozgrywkach tak, aby każda osoba 
niepełnosprawna mogła wykazać się swoimi umiejętnościami np. piłka nożna, rzuty do kosza, kręgle, rzuty 
do celu, chwytanie piłki, gry zręcznościowe itp. Licznie kibicowali sportowcom rodzice uczestników i goście. 
Na rozgrywki przybyli również przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie – Renata Samborska, Starostwa Powiatu Krakowskiego, PCPR – Elżbieta Wiktorska  

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie gratuluje wszystkim uczestnikom.



SPORT I TURYSTYKA

32 Wydawca: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice Tel 12 3895 247 www.jerzmanowice-przeginia.pl

i Marek Stoszek,  Gminy Jerzmanowice - 
Przeginia, GOPS, darczyńcy, członkowie 
Stowarzyszenia, rodziny uczestników. 
Za udział i osiągnięcia wszystkie osoby 
uczestniczące w zawodach otrzymały 
dyplomy i nagrody rzeczowe, które 
wręczała Maria Cieślik - Prezes 
Stowarzyszenia, Leszek Sępek  - Prezes 
GSZS, Adam Piaśnik - Wójt Gminy 
Jerzmanowice - Przeginia, Robert 
Bąbka - Przewodniczący Rady Gminy, 
Tadeusz Nabagło - Przewodniczący 
Rady Powiatu Krakowskiego. 
Goście otrzymali pamiątkowe prace 
plastyczne o tematyce sportowej 
wykonane na zajęciach w Ognisku. 
Okolicznościowe podziękowania 

otrzymali: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy i Prezes GSZS. Zaproszeni darczyńcy, którzy szczególnie 
wspierają finansowo i rzeczowo działalność Stowarzyszenia otrzymali podziękowania które wręczyła  
Maria Cieślik wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia - Ewą Rogóż oraz Wandą Śladowską. Otrzymali je: 
Maria i Andrzej Szlachetka, Barbara i Grzegorz Jochymek, Stanisława i Edward Gzyl z Jerzmanowic, 
Jadwiga i Gustaw Miśkiewicz, Apteka przy Urzędzie. Podczas imprezy był czas na sport, rozmowę, 
integracyjny poczęstunek i docenienie osób niepełnosprawnych. Spotkanie sfinansowane zostało przez 
Stowarzyszenie z otrzymanych darowizn oraz z pozyskanych przez Marię Cieślik środków z PCPR-PFRON. 
Przygotowanie i organizację spotkania koordynował personel ŚDS-OT Barbara Pogani Magdalena Dąbek oraz  
Agata Wojewoda, Ewelina Krzystanek, Magdalena Nabagło i Anna Garczyk. Do pomocy włączyli się również 
rodzice uczestników. Przedstawiciele GSZS w Przegini - Leszek Sępek, Mariola Duraj - i koordynator rozgrywek 
Tomasz Kiszka przekazali do ŚDS-OT składane bramki do gry w piłkę nożną. Na zakończenie zwiedzano sale, 
pracownie oraz wystawę prac o tematyce sportowej.

Klasy w Pasy
 8 maja w poniedziałek odbyło się spotkanie Cracovii z Arką Gdynia. Było to niesamowite przeżycie 
dla uczniów z terenu naszej gminy, 
goszczących na stadionie przy ulicy 
Józefa Kałuży 1 w ramach pierwszej 
edycji KLASY w PASY
 W całym wydarzeniu wzięło 
udział prawie 700 uczniów ze szkół 
podstawowych, gimnazjów, ośrodków 
szkolno-wychowawczych, szkółek 
piłkarskich, uczniowskich i szkolnych 
klubów sportowych, itd. Co więcej, 
dużą część tej liczby stanowiły dzieci 
mieszkające na co dzień poza Krakowem. 
Wszyscy otrzymali okolicznościowe 
pamiątki, a każdy z uczestników 
biorących udział w akcji oficjalnie stał 
się prawdziwym kibicem Cracovii!

Oto lista placówek, które wzięły udział w inicjatywie:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im. Juliusza Słowackiego, 

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Rajska Szkoła”, 
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I miejsce - Szkoła Podstawowa z Przegini, 
II miejsce - Szkoła Podstawowa z Racławic, 

III miejsce - Szkoła Podstawowa z Jerzmanowic, 
IV miejsce - Szkoła Podstawowa z Saspowa

 
 

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie gratuluje wszystkim uczestnikom.

Klasy w Pasy

Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy
 24 czerwca na boisku wielofunkcyjnym w Jerzmanowicach odbył się Turniej Piłki Nożnej „Orliki”. 
Udział w nim brały reprezentacje szkół podstawowych z Racławic, Przegini, Sąspowa oraz Jerzmanowic. 
Wszyscy uczestnicy turnieju „Orliki” otrzymali nagrody.
  

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, 
- KS Ogniwo Piwniczna Zdrój, 

- Akademia Piłkarska „Kraków Południe”, 
- Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego, 

- Szkoła Podstawowa nr 162 w Krakowie, 
- Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Kościelcu, 

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wielkich Drogach, 
- Zespół Placówek Oświatowych SCHERZO, 

- Szkółka Piłkarska Pogoń Miechów, 
- Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Bolęcinie, 

- Zespół Szkół w Przegini, 
- Szkoła Podstawowa w Racławicach, 

- Zespół Szkół w Jerzmanowicach, 
- Fundacja Sportowcy Dzieciom, 

- Stowarzyszenie SIEMACHA, 
- Fundacja Projekt ROZ, 

- Dom Dziecka w Pawlikowicach, 
- Szkoła Podstawowa nr 55 w Krakowie, 

- Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie.

Wyjazd został zorganizowany przez instruktorów z Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Przegini.
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Dlaczego Radni Gminy nie udzielili Wójtowi absolutorium!

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie
 wykonania Budżetu Gminy za 2016

Zgodnie z prawem, absolutorium jest przyznawane Wójtowi Gminy na podstawie wykonania budżetu w 
roku poprzednim. W 2016 roku budżet gminy, którym zarządzał Wójt Gminy został wykonany w  92,32%. 
Odchylenia stanowiące zaledwie 7,68% stanowią oszczędności wynikłe z oszczędnego gospodarowania 
środkami publicznymi w realizacji wszystkich zaplanowanych zadań. Wójt Gminy otrzymał bardzo pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2016 rok, którą zamieszczono poniżej. 
Komisja Rewizyjna składając wniosek na czterech stronach wystawiła Wójtowi laurkę a w ostatnim zdaniu 
wniosku nie wiedząc czemu stwierdziła, że jednak nie udziela Wójtowi absolutorium. Nasuwa się więc pytanie 
DLACZEGO? Radni nie przedstawili ani jednego argumentu uzasadniającego to, iż nie udzielają absolutorium. 
W głosowaniu udział wzięli wszyscy Radni głosując następująco:

Zastanówcie się Państwo dlaczego niektórzy Radni nie umożliwiają Wójtowi wykonywanie zadań, które do niego należą.

Robert BĄBKA – przeciw udzieleniu 
Jan HRABIA -  przeciw udzieleniu 
Grzegorz SEWERYN – wstrzymał się
Maria ADAMCZYK - przeciw udzieleniu 
Kazimierz BARAN - przeciw udzieleniu 
Mieczysław DRATWA – za udzieleniem
Stanisława GZYL – za udzieleniem
Jacek MITKA – wstrzymał się

Barbara MOSUREK - przeciw udzieleniu 
Grażyna SKOTNICZNA - przeciw udzieleniu 
Grażyna SYNOWSKA – za udzieleniem
Marcin SZKLARCZYK – za udzieleniem
Wojciech SZWAJCOWSKI - przeciw udzieleniu 
Przemysław WADOWSKI – za udzieleniem
Piotr ZĄBCZYŃSKI – za udzieleniem
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Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 
Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu
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Informacja na temat instytucji absolutorium
 Absolutorium - jest aktem organu stanowiącego uznającym na podstawie sprawozdania prawidłowość 
wykonania przez organ wykonawczy samorządu terytorialnego, budżet za rok poprzedni. 
Jest to kompetencja do oceny, czy działalność finansowa  organu wykonawczego jest zgodna z prawem i 
założonym planem czyli budżetem.
 Instytucja absolutorium jest ściśle określonym sposobem kontroli rady nad organem wykonawczym, 
biorąc za podstawę wyłącznie sposób realizacji budżetu.
Wójt przesyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu regionalnej izbie obrachunkowej, do której zadań 
należy m.in. (art. 13 pkt 5 ustawy o RIO) wydawanie opinii o przedkładanych przez organy wykonawcze 
jednostek samorządu terytorialnego sprawozdaniach z wykonania budżetu. Uchwała w sprawie absolutorium 
powinna być poprzedzona wydaniem takiej opinii.  
 Po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu radni zapoznają się z nim. Analizują je poszczególne 
komisje rady, wśród których szczególną pozycję w tej materii zajmuje komisja rewizyjna. Zgodnie z art. 
18a ust. 3 u.s.g., opiniuje ona wykonanie budżetu gminy i występuje do rady z wnioskiem o udzielenie lub 
nieudzielenie absolutorium wójtowi. Komisja rewizyjna w swojej ocenie wykonania budżetu powinna się 
posługiwać wyłącznie ocenami prawnymi (zbadanie, czy w czasie roku budżetowego wójt nie naruszał 
obowiązującego prawa), ekonomicznymi (ocena racjonalności i efektywności działań) oraz badać 
wykonanie uchwał budżetowych. Po zakończeniu kontroli komisja rewizyjna formułuje wniosek o udzielenie 
lub nieudzielenie absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu za rok poprzedni. Komisja rewizyjna 

musi swój wniosek sprecyzować w sposób niepozostawiający wątpliwości, tj. wnioskować o udzielenie lub 
nieudzielenie absolutorium.  W przypadku wątpliwości komisja może korzystać z pomocy ekspertów. Wniosek 
komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium spełnia dwie funkcje. 
 Pierwsza - merytoryczna - ma uwidaczniać przeprowadzoną przez ten organ ocenę wykonania 
budżetu, a tym samym jest określonym wskazaniem dla rady gminy. 
 Druga funkcja wniosku - techniczna - inicjuje akt głosowania. Komisja rewizyjna jest tu, expressis 
verbis, jedynym i wyłącznym podmiotem inicjatywy uchwałodawczej.
 Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę 
obrachunkową (art. 18a ust. 3 zd. drugie u.s.g.). Celem tego działania (współdziałania) jest wzbogacenie obrazu 
i poszerzenie wiedzy rady gminy o stopniu wykonania budżetu.
 W przypadku nie udzielenia absolutorium w oparciu o argumenty pozamerytoryczne na radzie 
gminy spoczywa udowodnienie, że przy podejmowaniu uchwały w sprawie absolutorium nie mogła się 
ona oprzeć na opinii RIO i ma powody do jej odrzucenia. 
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Streszczenie sesji

 Podczas XXXII sesji odbytej w dniu 27 
marzec 2017 r. podjęto uchwały w sprawie:
- przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2023”.
- udzielenia dotacji celowej na opracowanie wniosku 
aplikacyjnego, dla Gminy Skała, w ramach wspólnego 
projektu pn. „Wymiana  źródeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) 
na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-
Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” oraz „Wymiana  
źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 
domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, 
Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki 
i Sułoszowa”
- przyjęcia sprawozdania za rok 2016 z realizacji 
zadania z zakresu wspierania rodziny
- przyjęcia sprawozdania za rok 2016 z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w    
Jerzmanowicach
- przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert 
dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych 
innych form wychowania przedszkolnego oraz 
określenia kryteriów wyboru ofert
- ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz 
innych form wychowania przedszkolnego na terenie 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia, prowadzonych przez 
osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
- zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy 
środków finansowych wynikających z rozliczenia 
podatku od towarów i usług związanego z zakładem 
budżetowym
- zmiany uchwały Nr XXIX/191/2016 Rady Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 roku 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2017-2027
- zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016  Rady Gminy 
Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-
Przeginia na rok 2017.

 Podczas XXXIII sesji w dniu 24 kwietnia 
2017 r.Komendant Komisariatu Policji przedstawił 
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Gminy Jerzmanowice-
Przeginia za 2016 rok oraz podjęto uchwały 
w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XXIX/188/2016 Rady Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 grudnia 2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/188/2013 
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 
2013 r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice – 
Przeginia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych (Dz.U. Województwa Małopolskiego 
z 2013r.,poz.2328).
- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
- udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przegini
- dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących 
dochody budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
instrumentem płatniczym.
- zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy 
Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-
Przeginia na rok 2017
- zmiany Statutu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

 Podczas XXXIVsesji w dniu 29 maja 2017 r. 
podjęto uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 
użytkowej 36,09m², usytuowanego w budynku 
komunalnym w miejscowości Przeginia nr 116, na 
czas nieokreślony
- wyrażenia zgody na oddanie w najem 
w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 
o powierzchni użytkowej 13,37m², 
usytuowanego w budynku komunalnym 
w miejscowości Racławice 54a, 32-049 Przeginia, na  
okres 10 lat.
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- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn 
nieruchomości gruntowych położonych w Przegini
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn 
nieruchomości gruntowych położonych w Sąspowie
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości 
gruntowych położonych w Racławicach
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn 
nieruchomości gruntowych położonych w Sąspowie
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości 
gruntowych położonych w Racławicach
- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 
Nr IX/59/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia 
z dnia 8 czerwca 2015 r. dot. wyrażenia zgody na 
przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych 
położonych w Jerzmanowicach
- zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy 
Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-
Przeginia na rok 2017
- zmiany uchwały Nr XXIX/191/2016 Rady Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 roku 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2017-2027.

 Podczas XXXVsesji nadzwyczajnej w dniu 
7 czerwca 2017 r. podjęto uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
nieruchomości
- zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy 
Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-
Przeginia na rok 2017

 Podczas XXXVI sesji w dniu 26 czerwca 
2017 r.  podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Jerzmanowice - Przeginia za rok 2016

 Podczas XXXVII sesji nadzwyczajnej w dniu 
5 lipca 2017 r.  podjęto uchwały w sprawie:
- udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sąspowie
- zaopiniowania projektu planu ochrony dla 
Ojcowskiego Parku Narodowego
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie 
Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa 
Jerzmanowice w jego granicach
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie 
Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa 
Przeginia w jego granicach administracyjnych
- przystąpienia do  zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie 
Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Łazy 
w jego granicach administracyjnych
- przystąpienia do  zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie 
Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Szklary 
w jego granicach administracyjnych
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie 
Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Sąspów 
w jego granicach administracyjnych
- przystąpienia do  zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie 
Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa 
Racławice w jego granicach administracyjnych
- przystąpienia do  zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie 
Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa 
Czubrowice w jego granicach administracyjnych
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie 
Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa 
Gotkowice w jego granicach administracyjnych
- Zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego 
– Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach 
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych 
do budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Plan pracy Rady Gminy na 2016 rok
 Zgodnie z przyjętym harmonogramem, 
planowane Sesje Rady Gminy przypadają na:
18 września 2017r. i 16 październka 2017r.
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Rozbudowa drogi krajowej

 W ostatnim czasie pojawia się wiele pytań mieszkańców oraz informacji w sprawie planowanej 
rozbudowy DK 94, która obejmowałaby miejscowości: Przeginia, Gotkowice, Jerzmanowice oraz Sąspów. 
W związku z powyższym Wójt Gminy podjął działania zmierzające do zapewnienia kompletnej i rzetelnej 
informacji dla mieszkańców gminy zainteresowanych kwestiami rozbudowy drogi. Poniżej przedstawiamy 
odpowiedzi na Pisma kierowane przez Wójta Gminy oraz Komitet Nasza Wspólnota Jurajska oraz aktualne 
informacje GDDKiA, które są dostępne pod linkiem: 
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/25847/235-mln-zl-dla-Malopolski-na-poprawe 
bezpieczenstwa-i-przebudowe-drog. Wójt Gminy ma nadzieje, że powyższe informacje oraz inwestycje, które 
zostaną wprowadzone spełnią oczekiwania wszystkich Mieszkańców.

Paczkomat

 6 kwietnia br. przy Urzędzie Gminy został 
zamontowany paczkomat. Pomysł ten udostępni szybką, tanią  
i wygodną metodę odbioru przesyłek przez wszystkich 
mieszkańców naszej gminy w dogodnych dla nich 
godzinach. Serdecznie zapraszamy do korzystania  
z tej mozliwości.
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Zmiany prawne dotyczące usuwania drzew
 
 Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone 
na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). Najważniejsze 
zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach niezwiązanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie 
wniesie sprzeciwu. 

Obowiązek ten dotyczy drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
50 cm – dla pozostałych gatunków drzew.

 Organ, po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokona oględzin drzew 
objętych zgłoszeniem. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin, organ będzie mógł w drodze 
decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw (m. in. w przypadku lokalizacji drzew na terenie przeznaczonym 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi 
zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub lokalizacji drzew na terenach 
objętych formami ochrony przyrody, o których mowa  
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody - m. in. 
drzewa rosnącego na obszarze parku krajobrazowego 
lub drzewa - pomnika przyrody). Wydanie powyższej 
decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej 
do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na  
wycinkę drzew. 
 Działki, z których usunięte zostaną drzewa w trybie zgłoszenia, podlegają pięcioletniej 
karencji przed występowaniem o pozwolenie na jej zabudowanie. Jeżeli właściciel wystąpi do 
organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę przed upływem pięciu lat od oględzin, 
będzie zobowiązany do wniesienia opłaty zgodnie z parametrami ustalonymi podczas oględzin. 
Nie będą wtedy stosowane żadne z okoliczności ustawowego zwolnienia z opłat, które mają miejsce 
w przypadku prowadzenia pełnych postępowań kończonych decyzją. Naliczenie tych opłat nie 
będzie miało natomiast miejsca w przypadku, gdy budowa nie będzie miała związku z prowadzeniem 
działalności gospodarczej lub będzie realizowana w innej części niż znajdowały się drzewa.   
 Jeżeli więc usunięcie drzew może mieć związek z planowaną w niedalekiej przyszłości inwestycją 
budowlaną, należy wystąpić z wnioskiem (nie zgłoszeniem) o wydanie zezwolenia, wskazując zamiar 
inwestycyjny jako jedną z okoliczności usuwania drzew. Istotne jest to w szczególności w przypadkach, gdzie 
drzewa kwalifikują się do ustawowych zwolnień z opłat, którymi może być np. stan fitosanitarny lub stwarzanie 
zagrożenia dla ludzi lub mienia.
 Zmianie uległy również wysokości opłat za usuwanie drzew, które zostały określone rozporządzeniem 
ministra środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1330). 
 W przypadku, gdy nieruchomość, na której znajdują się drzewa ma kilku właścicieli, wniosek 
powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do 
reprezentowania właścicieli.
 Jeżeli więc osoba fizyczna na swojej działce chce usunąć drzewo powinna pisemnie zgłosić (formularz 
dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu) o tym zamiarze urząd gminy (dołączając rysunek 
albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości) i czekać na oględziny. Drzewo można 
usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, przy czym należy wziąć poprawkę na czas doręczenia przez 
pocztę ewentualnego sprzeciwu. Termin 14 dni liczy się do daty nadania przesyłki przez Urząd (data stempla 
pocztowego), a nie doręczenia stronie.
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Przyjazny klimat w gminie

 Usunięcie drzewa bez zgłoszenia (bądź po upływie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin) lub 
wbrew sprzeciwowi organu jest traktowane równorzędnie z usunięciem bez zezwolenia i podlega karze 
w wysokości dwukrotności opłaty. Aby uniknąć sytuacji, gdzie przez opóźnienie w doręczeniu może dojść 
do usunięcia drzewa na które wniesiono sprzeciw, zaleca się kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawę,  
 tel. 12 3895 247 wew. 124.
 Podmioty o osobowości prawnej oraz osoby fizyczne usuwające drzewa na cele związane  z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w dalszym ciągu zobowiązane są do składania wniosków na zasadach analogicznych 
do obecnie obowiązujących, przy czym powyższe obwody pni mają również zastosowanie do określania 
gabarytów drzew podlegających obowiązkowi uzyskania zezwolenie na usunięcie.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074).
2.Ustawa o ochronie przyrody (t. j.Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

Podsumowanie programu edukacyjnego zrealizowanego przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia pn. 
„Przyjazny klimat w Gminie Jerzmanowice-Przeginia – kampania edukacyjna z zakresu szkodliwości 

spalania odpadów w gospodarstwach domowych”.

Program dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Kampania edukacyjna była realizowana w miesiącach maj, czerwiec 2017 r. i miała na celu podniesienie wiedzy 
i świadomości na temat ochrony powietrza i środowiska naturalnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
 
W ramach programu odbyły się konkursy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jerzmanowice Przeginia:

−	 „Za wykonaną eko-planszę na nagrodę masz szansę” – Szkoły i Przedszkola wykonały prace z odpadów 
za które otrzymały nagrody w postaci krzewów ozdobnych. W ramach konkursu przewidziano  
592 szt. nagród – krzewów ozdobnych z gatunku: wrzos, golteria rozesłana, trzmielina fortunea, 
berberys ottawski, tawuła szara, berberys ottawski, krzewuszka cudowna, tawuła japońska, laureatami 
zostali:

kategoria: przedszkola:
1. miejsce – Przedszkole Samorządowe Oddział w Łazach – nagroda w postaci 70 szt. krzewów 
ozdobnych
2. miejsce – Przedszkole Skrzat w Jerzmanowicach – 60 szt.
3. miejsce – Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Sąspowie – 55 szt.
Wyróżnienia:
- Domowe Przedszkole w Jerzmanowicach – 45 szt.
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- Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Gotkowicach - 45 szt.

kategoria: szkoły podstawowe i gimnazja:
1. miejsce – Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach – 70 szt. krzewów ozdobnych
2. miejsce – Szkoła Podstawowa w Przegini – 60 szt.
3. miejsce – Szkoła Podstawowa w Gotkowicach – 55 szt.
Wyróżnienia:
- Szkoła Podstawowa w Racławicach – 44 szt.
- Gimnazjum w Przegini – 44 szt.
- Szkoła Podstawowa w Sąspowie – 44 szt.

−	 „Wymień śmieci na ekogadżety” – w ramach konkursu dzieci ze Szkół i Przedszkoli  
w zamian za przyniesione posegregowane odpady typu: butelki plastikowe, tetra-pak, płyty CD/DVD, 
kubki plastikowe po jogurtach, serkach, zakrętki otrzymały nagrody w postaci gadżetów ekologicznych. 

W konkursie wzięło udział 556 dzieci ze Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w ramach nagród dzieci otrzymały 1045 szt. ekogadżetów.

Nagrodami w konkursie były: kubki termiczne, kubki ceramiczne, eko-torby, notesy  
i kredki.

W ramach programu przeprowadzono również 20 godzin zajęć edukacyjnych w szkołach  
i przedszkolach z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Tematami zajęć było powietrze 
i jego jakość, zanieczyszczenie powietrza, źródła, powody, efekty. Zajęcia były prowadzone  
w formie warsztatów edukacyjnych, dzieci brały udział w doświadczeniach.

Dla dorosłych mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia przewidziano akcję:

−	 „Nie pal śmieci w zamian dostaniesz sadzonkę drzewa owocowego” w ramach akcji mieszkańcy 
mogli przynieść odpady typu butelki plastikowe, opakowania tetra-pak, płyty CD/DVD i wymienić je 
na sadzonki drzew i krzewów owocowych. W ramach nagród dla mieszkańców przewidziano 1385 szt. 
sadzonek: jabłoni, wiśni, czereśni, śliw, porzeczek krzaczastych, agrestów krzaczastych, gruszy, borówki 
amerykańskiej.

−	  Pokaz spalania węgla. Pokaz odbył się podczas Nocy Świętojańskiej w Jerzmanowicach, mieszkańcy 
mogli dowiedzieć się jak palić w piecu ekonomicznie i czysto. Przedstawiono dwa sposoby rozpalania 
w piecu, przekonując mieszkańców, że dzięki rozpalaniu w piecu „od góry” można sporo zaoszczędzić 
jak również mniej zanieczyszczać środowisko.
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Szkolenie z obsługi AODO
 Dnia 13 maja br. w budynku Urzędu Gminy w Jerzmanowicach strażacy z Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Naszej Gminy posiadający szkolenie z obsługi aparatów ochrony dróg oddechowych (AODO) 
spotkali się w celu przeprowadzenia szkolenia doskonalącego oraz przypominającego budowę oraz zasady pracy 
w aparatach ODO. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5 z Krakowa.  
Po wysłuchaniu wykładu, strażacy wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych przy pełnym 
zadymieniu i zaciemnieniu pomieszczeń, czyli w warunkach przypominających te z jakimi strażacy spotkać się 
mogą podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. W trakcie ćwiczeń zrealizowano kilka założeń z zakresu taktyki 
gaszenia pożarów wewnętrznych oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 
Zdobyta podczas szkolenia wiedza niewątpliwie przyda się strażakom podczas prowadzenia działań 
w warunkach realnego zagrożenia.

 W piątek 9 czerwca 2017 roku odbyły się praktyczne ćwiczenia ewakuacji związane z aktem 
terrorystycznym polegającym na wtargnięciu uzbrojonego napastnika do obiektu Powiatowej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach. W ćwiczeniu z przy uczestnictwie funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji w Krakowie, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji oraz Zespołu 
Negocjatorów KWP w Krakowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komisariatu 
Policji w Krzeszowicach, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 w Krakowie, jednostki OSP z terenu  
gm. Jerzmanowice – Przeginia, Zakładu Energetycznego „Tauron” i Zakład Gazowniczy – PGNiG w Krakowie 
brali udział dyrekcja i pracownicy Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury.
 Ćwiczenia obserwowali: Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia, pracownicy Urzędu Gminy, 
dyrektorzy szkół i obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, a ze strony 

Ćwiczenia ewakuacji
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Starostwa Powiatowego w Krakowie dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego  
Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Starosty Krakowskiego.
 Celem ćwiczeń było sprawdzenie funkcjonujących procedur policyjnych, w przypadku powstania 
sytuacji kryzysowych. Uczestnicy akcji mieli również zadanie wypracowanie zasad współpracy z innymi 
służbami uczestniczącymi w działaniach. 

Jubileusze Jednostek OSP z terenu Naszej Gminy
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

„Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych”

Jubileusz 90. lecia OSP Przeginia

 W niedzielę 9 lipca 
br. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Przegini obchodziła swoje 90 lecie.  
Uroczystości te połączone były 
z poświęceniem nowo pozyskanego 
samochodu bojowego do działań 
ratowniczo - gaśniczych. O godz. 
13.00 w miejscowym kościele 
parafialnym, pw. Najświętszego 
Zbawiciela, rozpoczęła się Msza 
Święta w intencji strażaków 
i ich rodzin. Zebranych powitał 
proboszcz ks. Grzegorz Walczak, 
a homilie wygłosił ks. Kanonik 
Władysław Jaśkiewicz. Po mszy 
św. nastąpił uroczysty przemarsz 
pododdziałów, którym przewodził Komendant Gminny ZOG ZOSP RP – Grzegorz Kania. Główne uroczystości 
rozpoczęły się zbiórką pododdziałów na terenie placu przy remizie OSP w Przegini. Przybyły poczty 
sztandarowe i oficjalne delegacje 
z ośmiu jednostek OSP z terenu 
Gminy Jerzmanowice - Przeginia  
oraz z jednostek zaproszonych 
z gmin ościennych. 
Wśród przybyłych gości 
byli m.in.: Minister  
Infrastruktury i Budownictwa 
– Andrzej Adamczyk, Szef 
Gabinetu Politycznego Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa 
– Łukasz Smółka, Małopolski 
Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej 
- nadbryg. Stanisław Nowak, 
Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie - mł. 
bryg. mgr inż. Artur Nosek, Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 w Krakowie - bryg. mgr inż.  
Jacek Kukuła, W-ce Marszałek Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak, Przewodniczący Rady Powiatu 
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- Tadeusz Nabagło, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, a zarazem Prezes ZOG ZOSP RP - Adam Piaśnik, 
Radni, Sołtys Sołectwa Przeginia – Roman Rogóż, Koło Gospodyń Wiejskich z Przegini oraz mieszkańcy 
Przegini i rodziny strażaków. Przy dźwiękach rozbrzmiewającego hymnu w wykonaniu Orkiestry Dętej 
z Przegini, wciągnięto flagę państwową na maszt. Kolejnymi ważnymi punktami uroczystości były poświęcenie 
nowego samochodu bojowego oraz wręczenie odznaczeń: złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, srebrny 
medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, „Wzorowy strażak” oraz odznaczenia „Za wysługę lat”. Po przemówieniach 
okolicznościowych oraz licznych gratulacjach i złożonych na ręce Zarządu OSP Przeginia życzeniach, 
zakończono oficjalną część uroczystości, po której rozpoczął się, przygotowany przez OSP Przeginia, program 
artystyczny, podczas którego przed zgromadzoną publicznością wystąpili również przegińscy strażacy.

Jubileusz 95. lecia OSP Jerzmanowice 
 6 maja br. 95 
lecie istnienia obchodziła 
jednostka OSP Jerzmanowice. 
Uroczystości zainicjowała  
Msza Święta w kościele 
parafialnym w Jerzmanowicach 
w intencji strażaków i ich 
rodzin, którą odprawił ksiądz 
proboszcz Kazimierz Szczęsny. 
Następnie, pododdziały 
prowadzone przez Komendanta 
Gminnego druha Grzegorza 
Kania oraz Wiceprezesa OSP 
Jerzmanowice druha Jerzego 
Szumera przemaszerowały na 
plac przed Remizą OSP, gdzie 
od przeglądu pododdziałów 
i złożenia raporturozpoczęły się 
główne uroczystości. Następnie 
odegrano hymn państwowy 
i wciągnięto flagę państwową 
na maszt. W uroczystościach 
wzięło udział 11 zaproszonych 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W uroczystościach 
udział wzięli również  min.: Szef 
Gabinetu Politycznego Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa 
– Łukasz Smółka, Wójt Gminy 
J e r z m a n o w i c e - P r z e g i n i a 
a zarazem Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP – 
Adam Piaśnik  w imieniu

 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie nadbryg. Stanisława Nowaka -  mł. bryg.  
Maciej Knapik, Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek, Dowódca Jednostki Ratowniczo 
– Gaśniczej Nr 5 w Krakowie - bryg. Jacek Kukuła, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego   
v Tadeusz Nabagło,  Radni Naszej Gminy, Sołtys Sołectwa Jerzmanowice - Stanisław Szlachta,  Koło Gospodyń 
Wiejskich z Jerzmanowic oraz Orkiestra Dęta z Przegini, która dbała o oprawę muzyczną podczas przemarszu 
i w trakcie głównych uroczystości. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Prezesa Jednostki OSP Jerzmanowice 
– Tadeusza Karcza, oraz po przedstawieniu prezentacji dotyczącej Jednostki, przystąpiono do wręczenia 
odznaczeń: „Za wysługę lat” oraz „Wzorowy strażak”. Zarząd OSP Jerzmanowice wręczył również dodatkowo 
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okolicznościowe podziękowania za życzliwe podejście i otwarte serce wyrażone wsparciem dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach. Na zakończenie zostały odczytane listy okolicznościowe, 
przekazano również liczne gratulacje i najlepsze życzenia dla Jednostki.

Dzień dziecka 2017 
 Stowarzyszenie „Mazureczek” kolejny 
już raz zorganizowało Dzień Dziecka dla 
członków zespołów działających na terenie 
Racławic i Czubrowic. Tym razem głównym 
celem wycieczki było krakowskie kino. 
 Dokładnie rok temu, również z okazji tego 
święta młodzi muzycy dzień ten spędzali w swojej 
siedzibie goszcząc teatr „Bajka” z Nowego Sącza 
i posiłkując się kawałkami pizzy. Tym razem 
planem stowarzyszenia był wyjazd, jednak formuła 
wydarzenia pozostała niemal taka sama. 
 Choć część muzyków działających 
w Jurajskiej Orkiestrze Dętej i Młodzieżowym 
Zespole „MAZURECZEK” już dawno osiągnęło 
pełnoletność i zapomniało o świętowaniu Dnia 
Dziecka, to wyjazd z młodszymi kolegami 
większości przypadł do gustu. W sobotę, 3 czerwca 
każdy na moment zapomniał o posiadanym 
dowodzie osobistym i oddał się relaksowi. 
 Stowarzyszenie       „MAZURECZEK” 
w tym roku zaplanowało zabrać muzyków 
do krakowskiego Multikina. Z racji dużej 
rozbieżności wieku grupy, zdecydowano podzielić 
ją na dwie części. Młodsi uczestnicy, mieli 
przyjemność oglądać najnowszą wersję Smerfów 
pt. „Poszukiwacze zaginionej wioski”.  Starsi 
natomiast obejrzeli kinowy szlagier – film „Piraci 
z Karaibów. Zemsta Salazara”. 
 Zarówno wielbiciele niebieskich ludków, 
jak i fani kapitana Jacka Sparrowa po seansie udali 
się do restauracji McDonald’s, by zaspokoić głód i wzajemnie 
opowiedzieć o wrażeniach z seansu. 
 - Cieszę się, że wspólnie ze stowarzyszeniem możemy 
wynagrodzić jakoś naszym uczniom za ich całoroczny trud. Po 
wielu godzinach prób i kilkunastu występach zarówno starsi 
i młodsi zasługują na choć ten mały gest – mówi Mariusz Mazur, 
prezes stowarzyszenia „Mazureczek”. 
 Przyznaje również, że podobne uroczystości będą 
planowane w przyszłości. Muzycy z kolei odwdzięczą się już 
niebawem. Jurajska Orkiestra Dęta wystąpi już 15 czerwca, 
w czasie tradycyjnej procesji „Bożego Ciała”.

Przemysław Mirek
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Badanie tarczycy w gminie Jerzmanowice-Przeginia 
 W dniu 7 lipca 2017 roku w piątek w godzinach 15.00 - 20.00 Wójt Gminy wraz z Centrum  
Beluga-med zorganizowali dla mieszkanek Gminy akcję profilaktyczną chorób tarczycy. Badania tarczycy 
zostały przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Jerzmanowicach i cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych 
mieszkanek. Akcja skierowana była do kobiet w wieku od 25 lat i obejmowała badanie usg tarczycy, pobranie 
krwi na oznaczenie TSH oraz konsultację endokrynologiczną w wypadku potrzeby dalszej diagnostyki i podjęcia 
działań. Akcja profilaktyczna finansowana była w całości ze środków powiatu krakowskiego. W przyszłości 
planujemy powtórzyć badania. 

Przypomnienie!

 Wójt Gminy po raz kolejny serdecznie zachęca do korzystania z gminnego portalu mapowego 
umieszczonego na   stronie 

http://www.portal.gison.pl/jerzmanowice/ 
link do tej strony znajduje się na stronie głównej Urzędu Gminy 

http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/
Tam zwizualizowane zostały wszystkie adresy. 

 W oknie ,,Znajdź adres’’ można wyszukać nowy i odpowiadający mu stary adres w miejscowości 
Jerzmanowice, oraz adresy w innych miejscowościach. Po wybraniu zostaniemy przeniesieni w odpowiednie 
miejsce na mapie. Z lewej strony w ,,WARSTWACH PODSTAWOWYCH’’ można zaznaczyć 
,,Adresy archiwalne’’, aby poza wyszukaniem wyświetlić stare adresy.

Jubileusz 100 - lecia

 Dnia 1 kwietnia obchodzono 
uroczyste urodziny pani Anny Zmysło 
z miejscowości Czubrowice, która  
3 kwietnia br. skończyła 100 lat. W tym jakże 
uroczystym dniu, Dostojna Jubilatka otrzymała 
mnóstwo życzeń, przede wszystkim zdrowia 
na kolejne 100 lat życia. W imieniu władz 
samorządowych na ręce Jubilatki wraz 
z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne Wójt 
Gminy złożył życzenia i wyrazy uznania oraz 
najwyższego szacunku. Przekazał również listy 
gratulacyjne podpisane przez Panią Premier oraz 
Wojewodę Małopolskiego. Pani Anna jest wdową 
od 29 lat, ma trójkę dzieci, 10 wnuków oraz 
6 prawnuków. Ma 90 letniego brata, który nie mógł uczestniczyć w uroczystości jubileuszowej, ale przesłał 
życzenia oraz kwiaty. Cieszy się, jak na swój wiek dobrym zdrowiem.
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Sprzątanie rzek
 Wzorem lat ubiegłych na terenie gminy 
Jerzmanowice - Przeginia 12 maja br. odbyła się, już po raz 
jedenasty, akcja „Sprzątanie rzek”. Wpisaną już w historię 
wydarzeń Naszej Gminy akcję, Wójt Gminy zainicjował  
w 2007 roku. Głównym jej celem jest promowanie postaw 
ekologicznych w społeczeństwie. Corocznie sprzątane są 
rzeki Będkówka, Szklarka, Racławka stanowiące lewobrzeżne 
dopływy Rudawy oraz Sąspówka będąca prawobrzeżnym 
dopływem Prądnika.
 
 Druhowie ze wszystkich ośmiu Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy aktywnie 
włączyli się w akcję, ochoczo szerząc świadomość ekologiczną 
wśród mieszkańców. Podczas wydarzenia promowano również 
wspierające Gminę podczas akcji, będące jednocześnie 
patronem akcji - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Krakowie, wspierające finansowo wydarzenie 
oraz kampanię „W Krakowie dobra woda prosto z kranu”.

Informacja 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż nowy okres zasiłkowy 2017/2018 dla 
poszczególnych świadczeń rozpoczyna się od:
Świadczenie wychowawcze 500+    - 01-10-2017
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  - 01-10-2017
Świadczenia rodzinne     - 01-11-2017
 WNIOSKI na poszczególne świadczenia będą dostępne na stronie GOPS oraz w siedzibie Ośrodka od 
1 sierpnia 2017 r.
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z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku I jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.353 
z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jerzmanowice-Przeginia uchwał:

 Uchwały Nr  XXXVII/237/2017 z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Jerzmanowice 
w jego granicach administracyjnych,
 Uchwały Nr  XXXVII/238/2017 z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Przeginia 
w jego granicach administracyjnych,
 Uchwały Nr  XXXVII/239/2017 z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Łazy w jego 
granicach administracyjnych,
 Uchwały Nr  XXXVII/240/2017 z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Szklary 
w jego granicach administracyjnych,
 Uchwały Nr  XXXVII/241/2017 z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Sąspów 
w jego granicach administracyjnych,
 Uchwały Nr  XXXVII/242/2017 z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Racławice 
w jego granicach administracyjnych,
 Uchwały Nr  XXXVII/243/2017 z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Czubrowice 
w jego granicach administracyjnych,
 Uchwały Nr  XXXVII/244/2017 z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Gotkowice 
w jego granicach administracyjnych,
 Integralną częścią zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie  prognoza 
oddziaływania na środowisko, opracowana  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko.
 Przedmiot zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  określają wyżej 
wymienione uchwały, obejmujące wyłącznie część tekstową planów.
 Wnioski  dotyczące zmiany planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane 
w terminie  do dnia 1 września 2017r.  na adres Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia ul. Rajska 22, 32-048 
Jerzmanowice Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie

      WÓJT GMINY
        JERZMANOWICE-PRZEGINIA
         
            ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice 
            tel. 123895247, 022, 056, fax 123895521
            www.jerzmanowice-przeginia.pl | gmina@jerzmanowice-przeginia.pl 
            KONTO 40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

   
O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA  GMINY  JERZMANOWICE-PRZEGINIA
o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia

 Na  podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  zagospodarowaniu przestrzennym 
( tekst jednolity Dz.U z 2017r., poz.1073) oraz  art.39 ust.1 pkt 1 w związku z art.46 pkt 1 i art.54 ust.2 ustawy 
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 W związku z pozyskanymi deklaracjami od mieszkańców zainteresowanych dotacjami na wymianę 
starych pieców węglowych, zostały stworzone listy osób, u których miały być przeprowadzone audyty 
energetyczne przez audytorów wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jednakże 
wizyty audytorów w gospodarstwach domowych (w Subregionie: Krakowski Obszar Metropolitarny, w którym 
znajduje się Gmina Jerzmanowice-Przeginia), zostały przełożone na III kwartał 2017 r. Obecnie UMWM 
nie podał jeszcze wyników ocen złożonych wniosków, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu oraz 
podpisanie umów z Gminami o przyznanej dotacji to IV kwartał b.r.

 Po przeprowadzonych ocenach energetycznych i ich pozytywnym wyniku, Gminy będą mogły 
podpisywać umowy o dotacjach z indywidualnymi mieszkańcami.  Mieszkaniec który jest na liście osób do 
wymiany pieców, dopiero po przeprowadzonym audycie i podpisaniu umowy z Gminą może przystąpić do 
modernizacji swojej kotłowni.  
 Gmina Jerzmanowice-Przeginia wraz z sąsiednimi Gminami przygotowuje się do możliwości 
dofinansowania Odnawialnych Źródeł Energii w indywidualnych gospodarstwach domowych, dlatego 
w czerwcu b.r., Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ogłosił nabór deklaracji udziału w projekcie dla 
mieszkańców zainteresowanych dotacjami na urządzenia OŹE. Swoją chęć udziału w projekcie zdeklarowało
 81 właścicieli gospodarstw domowych.  Kolejnym etapem będzie przeprowadzenia audytów na 
nieruchomościach, które będą poprzedzone konsultacjami telefonicznymi, przez wybraną do tego firmę 
specjalizującą się w tego typu inwentaryzacjach. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, planuje 
ogłosić powyższy konkurs dla Gmin w III kwartale b.r., w związku z powyższym rozstrzygnięcie konkursu 
wraz z podpisaniem umów z gminami nastąpi w II/III kwartale 2018 r. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany 
możliwością pozyskania dotacji na urządzenia OŹE, to w chwili obecnej trwa rekrutacja osób na listę rezerwową 
i to jest ostatni moment aby złożyć deklaracje w  Urzędzie Gminy. Więcej informacji na ten temat można 
uzyskać w pokoju 124 lub 131.

Informacje dla mieszkańców ubiegających się o dotacje na 
wymianę starych węglowych pieców.

Gminne zawody sportowo – pożarnicze seniorów 
 3 czerwca 2017 roku o godz. 16:00 na boisku sportowym w Racławicach odbyły się gminne zawody 

sportowo – pożarnicze seniorów z terenu Gminy połączone ze strażackim dniem dziecka. Zawody rozpoczęły 
się od zaprezentowania wszystkich drużyn, które wprowadził na płytę boiska sportowego Komendant Gminny 
Grzegorz Kania. Meldunek o gotowości rozpoczęcia zawodów przyjął Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 
Adam Piaśnik. W zawodach wzięły udział w:
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Mieszana Kobieco-Męska Drużyna Pożarnicza OSP Przeginia

Mieszana Kobieco-Męska Drużyna Pożarnicza OSP Gotkowice, OSP Łazy, OSP Przeginia

Męska Drużyna Pożarnicza OSP Czubrowice

Męska Drużyna Pożarnicza OSP Racławice

Męska Drużyna Pożarnicza OSP Łazy

Męska Drużyna Pożarnicza OSP Przeginia

Męska Drużyna Pożarnicza OSP Sąspów

 Prezes ZG ZOSP RP życzył wszystkim 
jak najlepszych wyników a przede wszystkim 
rywalizacji w duchu fair play. Zawody 
sportowo-pożarnicze są formą intensywnego 
szkolenia pożarniczego niezbędnego 
w przygotowaniu do działań ratowniczych. 
 Organizacja zawodów ma na celu 
przede wszystkim popularyzowanie wśród 
dzieci, młodzieży oraz społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie świadomości 
ratowniczej wśród mieszkańców. Mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu oraz 
przygotowanie uczestników do startu w zawodach wyższego szczebla. Udział w zawodach oraz poprzedzające 
je treningi niewątpliwie wpływają na doskonalenie umiejętności, które później będą mogli wykorzystać 
w działaniach ratowniczo - gaśniczych podnosząc tym samym gotowość bojową Naszych Jednostek OSP. 
 Drużyny Pożarnicze wzięły udział w ćwiczeniu bojowym które polega na:  Drużyna w uzbrojeniu 
osobistym ustawia się przed linią startu. Dowódca drużyny melduje sędziemu o gotowości do rozpoczęcia 
ćwiczenia. Po otrzymaniu zgody dowódca wydaje rozkaz, a zawodnicy w dowolny sposób zajmują miejsca na 
starcie i oczekują na znak (sygnał) sędziego startowego. Po sygnale „start” zawodnicy biegną do podestu, na 
którym ułożony jest sprzęt do przeprowadzenia ćwiczenia bojowego i sprawiają go zgodnie z postanowieniami 
regulaminu. Budują linię ssawną od zbiornika do motopompy, linię główną z dwóch odcinków węża W75 
zakończoną rozdzielaczem, a następnie dwie linie wodne każda z dwóch odcinków węża W52. Na końcu 
ustawiona jest tarcza, którą prądem wody należy złamać lub obrócić (rota pierwsza) oraz pachołki, które należy 
przewrócić przy użyciu prądu wody (rota druga).

 
Wyniki konkurencji

Męska Drużyna Pożarnicza OSP Czubrowice

Męska Drużyna Pożarnicza OSP Sąspów

Męska Drużyna Pożarnicza OSP Racławice

Męska Drużyna Pożarnicza OSP Łazy

Mieszana Kobieco-Męska Drużyna Pożarnicza OSP Przeginia

Męska Drużyna Pożarnicza OSP Przeginia

Mieszana Kobieco-Męska Drużyna Pożarnicza OSP Gotkowice, OSP Łazy, OSP Przeginia

 Po zakończeniu zmagań z zadaniem bojowym uczestnicy udali się na poczęstunek. Na zakończenie 
odbyło się uroczyste odczytanie wyników. Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Adam Piaśnik oraz Komendant 
Gminny Grzegorz Kania pogratulowali wszystkim jednostkom OSP oraz wręczyli okolicznościowe dyplomy.
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