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Drodzy Mieszkańcy,
to już kolejny numer „Ostańca”, który trafia do Was w czasie pandemii. Pomimo, że 

zarażeń jest coraz więcej, wszyscy nauczyliśmy się już funkcjonować w nowej rzeczywistości. 
Wymaga ona od nas większego zaangażowania, troski o innych i przestrzegania zasad. To jedyny 
sposób, by przetrwać ten trudny czas. Urząd Gminy jest dla Państwa cały czas otwarty, pracujemy 
zachowując normy bezpieczeństwa i zachęcając do załatwiania spraw mailowo i telefonicznie. Dla 
Waszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa pracowników.

W tej trudnej sytuacji epidemiologicznej, w warunkach reżimu sanitarnego we wrześniu 
uczniowie wrócili do szkolnych ławek. Dyrektorzy dołożyli wszelkich starań, aby placówki stały się 
miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a stacjonarny tryb nauki trwał jak najdłużej. Z pewnością 
przełoży się to na osiągnięcia naszych uczniów.

 Na kolejnych stronach Ostańca opublikowaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasistów.  Ich 
analizę zostawiam Państwu. 

Pandemia odcisnęła piętno nie tylko na funkcjonowaniu szkół, ale przede wszystkim na 
budżecie. Dochody spadły,  a gminna oświata pochłania coraz większe sumy. W idyllicznym 
świecie nakłady z budżetu na edukację powinny przekładać się na wyniki edukacyjne uczniów. 
W rzeczywistości nie można mówić o prostej zależności pomiędzy wydatkami a poziomem 
kształcenia. Wpływ na te relacje ma wiele czynników: demografia, polityka oświatowa. Świadomy 
ich znaczenia dążę do poprawy gminnej edukacji. Podniesienie poziomu nauczania traktuję 
jako jeden z głównych celów. Moją ambicją jest, by absolwenci naszych gminnych szkół mieli 
możliwość wyboru najlepszych uczelni, a w przyszłości zdobywali atrakcyjne zawody. Nasze dzieci 
to przyszłość. 

Pomimo pandemii inwestycje w naszej gminie nie zwolniły tempa. Nieustannie 
poszukujemy środków zewnętrznych, które umożliwią nam rozwój. Budujemy halę, boiska, 
kanalizację. Zakończyliśmy remont 3 kilometrów dróg w Jerzmanowicach.  80% kosztów zadania 
zostało pokrytych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Remont kosztował 750 tys. zł,  
a gmina ze swojego budżetu dołożyła tylko 150 tys. zł. Do końca roku musimy wygospodarować 
jeszcze ok. 3 miliony złotych, aby zamknąć budżet. Przed nami trudne wyzwanie. 

Mam nadzieję, że lektura nowego numeru „Ostańca” będzie dla Państwa źródłem 
informacji oraz wiedzy na temat naszej Gminy – by tak było zdecydowaliśmy się publikować 
artykuły o  pasjonatach i społecznikach z naszej Gminy. Jeżeli chcą Państwo podzielić się z naszymi 
Czytelnikami swoim hobby  zapraszamy do kontaktu gok@jerzmanowice.eu.

Wójt Gminy
Jerzmanowice-Przeginia

WSTĘP Informacje dla Mieszkańców

Apel o ograniczenie wizyt w urzędzie gminy!

W  związku ze wzrostem liczby osób zakażonych koronawirusem na terenie naszej gminy 
wprowadzamy ograniczenie bezpośredniej obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy. 

Kierują nami względy bezpieczeństwa i odpowiedzialność za zdrowie zarówno Mieszkańców, 
jak i pracowników.

Zachęcamy do wrzucania pism do skrzynki przed budynkiem i załatwiania spraw telefonicznie

 � 123 895 247  

  gmina@jerzmanowice-przeginia.pl. 

Numery kontaktowe bezpośrednio do pracowników dostępne są pod linkiem: 

 Þ http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/urzad-gminy-ii.html   ,

Wizyty w Urzędzie będą odbywać się po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu 
terminu i godziny przyjęcia, tak aby uniknąć tworzenia się dużych skupisk ludzi przed budynkiem.

Prosimy o  ograniczenie spraw załatwianych w  Urzędzie do tych, które wymagają osobistego 
stawiennictwa.

Tylko wspólnie możemy stworzyć bezpieczną wizytę. Dlatego prosimy o zachowanie środków 
ostrożności. Wchodząc do Urzędu pamiętajcie o  zasłonięciu nosa i  ust, zachowaniu bezpiecznej 
odległości od pracownika samorządowego, dezynfekcji rąk, a w przypadku choroby lub niepokojących 
objawów rezygnację z wizyty w Urzędzie.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

•	 zasłoń nos i usta, •	 skorzystaj z płynu dezynfekującego,

•	 zachowaj bezpieczną odległość od 
pracownika samorządowego,

•	 a  w  przypadku choroby lub niepokojących 
objawów zrezygnuj z wizyty w Urzędzie.
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Centralny Port Komunikacyjny  
    – raport z konsultacji społecznych.

Spółka CPK opublikowała raport z konsultacji społecznych.
Uwagi dotyczące przebiegu kolei przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia zostały przyjęte jako 

podstawa do korekty granic korytarza inwestycji kolejowych.
Jak czytamy w  raporcie: „Poszerzenie korytarza umożliwi analizę na kolejnych etapach 

przygotowania inwestycji wariantów przebiegu linii w kierunku CPK i Warszawy omijających w większej 
odległości (od północnego wschodu) obszar chroniony Ojcowskiego Parku Narodowego i inne tereny 
przyrodniczo cenne oraz mające znaczne walory krajobrazowe i turystyczne w omawianym rejonie. 
Ponadto budowa na tych liniach stacji lub przystanków oraz uruchomienie połączeń regionalnych 
pozwoli na włączenie w system transportu kolejowego terenów pomiędzy Krakowem, Wolbromiem 
i Centralną Magistralą Kolejową.” Więcej pod linkiem  

 Þ https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl#raport

Powszechny spis rolny – informacja.

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP 
w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu 
na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie 
cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. 
prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzany metodami:

•	 samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy 
dostępny na stronie 

 Þ https://spisrolny.gov.pl 

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez 
Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają 
dostępu do Internetu lub maja trudności z  wypełnieniem formularza mogą skorzystać 
również z metody:

•	samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową 

 � (tel. 22 279 99 99)

Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.

•	bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym. 

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostępnienia 
miejsca do samospisu dla rolników. Zwracamy również uwagę, że niektóre urzędy – w związku ze 
stanem epidemicznym w  kraju – mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty 
bezpośrednie z interesantami.

Przed wizytą proponujemy skontaktować się z  najbliższym urzędem gminy/urzędem 
statystycznym w celu umówienia wizyty. W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać 
od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W  ramach metod uzupełniających spisu z  rolnikami będą kontaktować się 
rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz 
spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza 
spisowego. 

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny dwoma metodami:

•	wywiad telefoniczny, od 16 września do 30 listopada 2020 r.

•	wywiad bezpośredni, od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Informacje dla MieszkańcówInformacje dla Mieszkańców

https://spisrolny.gov.pl 
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Rachmistrzowie będą realizowali wywiady bezpośrednie w terenie wyłącznie jeśli pozwoli na to 
sytuacja epidemiczna na terenie kraju i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 
O  realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów będziemy informować na bieżąco na 
stronie Powszechnego Spisu Rolnego i w mediach.

PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych 
oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zakres, formę 
i  tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z  przygotowaniem i  opracowaniem wyników 
spisu reguluje ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział 
w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny 
określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W  ramach popularyzacji spisu rolnego został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, który osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do 
wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu rolniczym w Polsce.  Więcej na temat listu Prezesa 
GUS.

Uruchomiliśmy również infolinię spisową o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny 
z  cennikiem operatora), z  którą można się kontaktować w  przypadku jakichkolwiek pytań lub 
wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam będzie można pomoc w wypełnieniu formularza 
spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo 
jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.

Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia  
na lata 2021-2030.

Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
na lata 2021-2030 jest rezultatem procesu planowania 
strategicznego, prowadzonego metodą partycypacyjną, 
z  udziałem przedstawicieli różnych środowisk wspólnoty 
lokalnej. Dzięki takiemu podejściu dokument ten stanowi 
zaproszenie do współpracy dla wszystkich partnerów 
lokalnych zainteresowanych przyszłością gminy.

Potrzeba budowy nowej Strategii Rozwoju Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia wynikała z  wielu przesłanek 
wewnętrznych i  zewnętrznych. Do tych pierwszych należą: 
stopniowe zmiany w  strukturze demograficznej wspólnoty 
lokalnej i związane z nimi potrzeby w zakresie dostosowywania 
usług społecznych, zmieniające się oczekiwania i  aspiracje 
mieszkańców, inne spojrzenie władz samorządowych na 
rozwój gminy. Głównymi przesłankami natury zewnętrznej 
są: projektowanie nowej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2021-2027 na szczeblu krajowym i regionalnym oraz związane z nim dostosowanie 
dokumentów strategicznych wyższego rzędu, zmiany społeczne i gospodarcze w bliższym i dalszym 
otoczeniu gminy, czy też zmiany technologiczne i  cywilizacyjne. W  odpowiedzi na te przesłanki, 
strategia formułuje wizję rozwoju gminy, rozumianą jako pożądany stan rzeczywistości, a także stawia 
długo i  krótkookresowe cele do osiągnięcia przez całą wspólnotę lokalną (przedstawia je schemat 
nr 1). Oparcie rozwoju gminy na długofalowym planowaniu, na przejrzystych celach o  różnym 
horyzoncie czasowym, stanowi klucz do efektywnego zarządzania i współpracy samorządowej oraz 
ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań strategicznych. Strategia pomaga 
także skoordynować działania różnych partnerów i  instytucji działających w  sferach: społecznej, 

gospodarczej i administracyjnej na terenie gminy wokół priorytetowych kierunków działań.
Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 nie ogranicza się w swych 

zapisach wyłącznie do zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy i  jednostki gminne. 
Strategia proponuje przede wszystkim zadania stanowiące wyzwania dla całej społeczności lokalnej 
i wszystkich instytucji działających na terenie gminy. Tak realizowana zasada partnerstwa i współpracy 
jest jednym z  fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. W  procesie 
zarządzania gminą (jej rozwojem), strategia pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania 
władz samorządowych – we współpracy z  innymi samorządami, administracją państwową oraz 
partnerami społecznymi i prywatnymi.

Okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia przyjęto na dziesięć lat 
(2021-2030), co jest zgodne z  okresem kolejnej perspektywy budżetowej UE (2021-2027) wraz 
z dodatkowym okresem rozliczania pozyskanych projektów. Strategia została sformułowana w ścisłej 
korelacji z dostępnymi na tę chwilę, kluczowymi dokumentami planistycznymi szczebla krajowego, 
regionalnego i  subregionalnego, tj. Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
(z  perspektywą 2030 roku), Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, Strategią Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030” (projekt do konsultacji społecznych z dnia 29.08.2019 roku).

Dokument strategii rozwoju pełni nadrzędną rolę nad branżowymi planami rozwoju gminy. 
Koordynuje różne terytorialnie, sektorowo i technicznie plany oraz dokumenty strategiczne na szczeblu 
lokalnym. Kluczowym jej założeniem jest zintegrowanie polityki środowiskowej, gospodarczej, 
przestrzennej i społeczno-kulturowej - dla poprawy warunków życia i jakości usług publicznych na 
terenie gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 stanowi efekt szerokich 
prac analitycznych i  ewaluacyjnych oraz uwzględnia wnioski i  rekomendacje sformułowane 
w ramach szerokiej debaty publicznej, której elementem były w szczególności: spotkania warsztatowe 
z interesariuszami i prowadzone w formie elektronicznej konsultacje społeczne. Moderatorem całego 
procesu byli eksperci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
z Krakowa (Wojciech Odzimek i Dawid Hoinkis).

GOSPODARKA I RYNEK PRACY MIESZKAŃCY ŚRODOWISKO I CZAS WOLNY

Cel strategiczny 1:  
Gmina wspierająca lokalną 
przedsiębiorczość i otwarta na 
nowych inwestorów.

Cel strategiczny 2:  
Gmina dbająca o rozwój i potrzeby 
mieszkańców.

Cel strategiczny 3:  
Gmina odpowiedzialna za 
środowisko i atrakcyjna dla 
spędzania czasu wolnego.

Cele operacyjne:  
1.1. Wzmacnianie rozwoju 
gospodarczego i inwestycyjnego 
gminy.  
1.2. Rozwój i promocja 
przedsiębiorczości oraz lokalnego 
biznesu.  
1.3. Wspieranie aktywności 
zawodowej mieszkańców.

Cele operacyjne:  
2.1. Wdrożenie efektywnej 
i skutecznej polityki oświatowej. 
2.2. Aktywizacja kulturalna oraz 
ochrona i promocja dziedzictwa.  
2.3. Zapewnienie dostępności oraz 
wysokiej jakości usług społecznych 
i zdrowotnych.

Cele operacyjne:  
3.1. Ochrona i dbałość o stan 
środowiska naturalnego oraz 
bezpieczeństwo mieszkańców.  
3.2. Stworzenie bogatej oferty 
spędzania czasu wolnego, szczególnie 
w zakresie sportu i rekreacji.

WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO

Cel strategiczny 4:  
Gmina dobrze zarządzana, opierająca rozwój na współpracy i mobilizowaniu zasobów.  
Cele operacyjne:  
4.1. Nowoczesne zarządzanie publiczne oraz budowa i promocja marki gminy.  
4.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i zwiększenie mobilności.  
4.3. Aktywizacja i partycypacja społeczna.

Informacje dla MieszkańcówInformacje dla Mieszkańców

http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/edc_media/Manager/Pliki2020/Sr-gj-p-fin-2..pdf
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Podpowiadamy - skorzystaj 
z bonu turystycznego! 

Bon turystyczny to świadczenie, które ma na celu 
pomóc polskiej turystyce, przysługuje on rodzicom dzieci 
do 18 roku życia. 

Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 
500 zł, a  na dzieci z  orzeczeniem o  niepełnosprawności 
dodatkowe 500 zł.  Podobnie jak w programie „Rodzina 500 
Plus”, bon przysługuje niezależnie od poziomu dochodów.

Bon turystyczny można zrealizować na terenie całego 
kraju, opłacając nim usługi hotelarskie, kolonie, obozy. 
Można go wykorzystać  na pobyt w  hotelu, pensjonacie 
a także  gospodarstwie agroturystycznym. Listę podmiotów, 
które pozwalają na płatność bonem znajdą Państwo na 
stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

 Þ https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow    

Program jest formą wsparcia polskich rodzin, krajowej branży turystycznej, a  także świetną 
okazją do tego by wakacje spędzić na wsi, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Zachęcamy lokalnych 
przedsiębiorców prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i  świadczących usługi hotelarskie 
do rejestracji w  platformie PUE ZUS. Przypominamy, że usługa hotelarska to w  myśl art. 3 ust. 1 
pkt 8 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o  usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) „krótkotrwałe, 
ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a  także miejsc na 
ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym 
związanych”. Instrukcja przystąpienia do programu dostępna jest pod linkiem: 

 Þ https://bonturystyczny.polska.travel/strefa-przedsiebiorcy   

Zapraszamy do rejestracji!
Elektroniczny bon turystyczny ważny jest do 31 marca 2022 r.
Aby skorzystać z bonu nie trzeba składać wniosku. Wystarczy aktywować dokument na PUE ZUS. 

Pod numerem telefonu 22 11 22 111 została uruchomiona całodobowa infolinia dla beneficjentów 
i przedsiębiorców. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: 

 Þ https://bonturystyczny.polska.travel/  

Bieszczady - dolina Sanu - fot. W. Rosicki

Scalenia - uchwalono zasady 
szacunku gruntów.

W dniach 21 i 22 lipca w miejscowości Przeginia 
oraz w dniach 23 i 24 lipca w miejscowości Czubrowice 
odbyły się zorganizowane przez Starostwo Powiatowe 
w  Krakowie zebrania uczestników scalenia celem 
uchwalenia zasad szacunku porównawczego gruntów. 
Szczegółowo przedstawione zostały informacje 
dotyczące szacunku gruntów oraz kryteriów, które 
powinny zostać w  nim uwzględnione. Następnie 
zostały przedstawione propozycje wydzielania 
odpowiednich konturów szacunkowych, które 
opracowane i przedyskutowane zostały przez geodetów 
projektantów scalenia wraz z  Radami Uczestników 
Scalenia. Na zebraniach przedstawione propozycje 
zostały poddane dyskusji, a  pewne propozycje 
zasad zostały poddane głosowaniu w  celu przyjęcia 
konkretnego rozwiązania. Na końcu uczestnicy 
zebrania w  drodze głosowania uchwalili opracowane 
zasady szacunku porównawczego gruntów.

W skład komisji wchodzą:
1.  Uczestnicy scalenia (w przypadku liczby uczestników większej niż 

10 osób – rada uczestników scalenia);
2.  Przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników;
3.  Przedstawiciel KOWR, która jest uczestnikiem scalenia
4.  Przedstawiciel starosty;
5.  Przedstawiciel izby rolniczej, na terenie której znajdują się grunty 

objęte scalaniem

Kolejnym ważnym etapem będzie zebranie uczestników scalenia na którym zostaną ogłoszone 
wyniki szacunku gruntów oraz ogłoszony zostanie termin wyłożenia szacunku, tak aby każdy 
z uczestników scalenia mógł w dogodnym terminie zapoznać się z wynikami oszacowania gruntów 
własnych gospodarstw.

Po okresie wyłożenia szacunku i  rozpatrzenia 
ewentualnych zastrzeżeń zwołane zostaną kolejne zebrania 
uczestników scalenia w  celu zatwierdzenia szacunku 
gruntów. O terminach zebrań informować będzie Starostwo 
Powiatowe w  Krakowie. Apelujemy o  liczne uczestnictwo 
w tych zebraniach.

   tekst: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

Od 1 września w Domu Ludowym w Przegini odbywają 
się indywidualne spotkania z geodetą projektantem w sprawie 
życzeń uczestników scalenia dotyczących lokalizacji nowo 
wydzielanych gruntów w  obrębie Przegini. W  ramach 
składanych wniosków można wnosić m.in. o  zniesienie 
współwłasności na gruntach rolnych, zwiększenie lub 
zmniejszenie powierzchni gospodarstwa.

Bonem zapłacisz tylko w podmiotach turystycznych umieszczonych 
na liście przez Polską Organizację Turystyczną

Jak skorzystać z bonu turystycznego

Musisz mieć profil na Pla�ormie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS 
Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS  - musisz go założyć

Złóż oświadczenie na PUE ZUS, jeśli chcesz skorzystać 
z dodatkowego świadczenia w formie bonu na dziecko 
niepełnosprawne
Do „Oświadczenia osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa 
do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego” 
dołącz skan lub zdjęcie orzeczenia

Otrzymasz e-mail z kodem obsługi płatności
E-mail otrzymasz po aktywacji bonu
Kod obsługi płatności znajdziesz także na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]
Podasz go, gdy będziesz płacić za usługi

Aktywuj bon na PUE ZUS
Nie musisz składać żadnego wniosku
Aktywuj tylko bon  - wejdź na PUE ZUS w zakładkę [Ogólny], 
a następnie w [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]
Użyj przycisku [Aktywuj bon] i podaj aktualny adres e-mail oraz numer 
telefonu komórkowego
Bon możesz aktywować w każdej chwili
Możesz nim płacić do 31 marca 2022 r.

Lista podmiotów turystycznych na stronach: 
www.bonturystyczny.gov.pl

www.pot.gov.pl
www.polska.travel

Informacje i kontakt w sprawie bonu:
www.zus.pl
infolinia: (22) 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl

POLSKI BON TURYSTYCZNY

krok

1

krok

2

krok

3

krok

4

Informacje dla Mieszkańców

https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow    
https://bonturystyczny.polska.travel/strefa-przedsiebiorcy   
https://bonturystyczny.polska.travel/  
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Gmina Jerzmanowice - Przeginia 
przyjazna pszczołom.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina 
Jerzmanowice-Przeginia została partnerem kampanii pt. 
„Małopolska Przyjazna Pszczołom” organizowanej przez 
Stowarzyszenie MANKO . Razem z wydawcą ogólnopolskiego 
czasopisma „Głos Seniora” będziemy sadzić kwiaty i zakładać 
łąki, gdzie owady zapylające będą mogły znaleźć pokarm oraz 
schronienie. 

Ostrzegamy seniorów przed oszustami!

 „Mamo, to ja Wanda, zabiłam kogoś 
w wypadku, proszę, pomóż mi, są potrzebne 
pieniądze, żebym nie poszła siedzieć” - 
grzmi głos z  słuchawki. To tylko jedna 
z  możliwości – pomysłowość oszustów jest 
nieograniczona. Okazyjny zakup samochodu, 
stłuczka i konieczność zapłacenia za naprawę 
samochodu, nagła choroba – wszystko po to, 
by wykorzystać uczucia do najbliższych osób 
i wyłudzić pieniądze.

W  przypadku gdy ktoś podaje się za 
członka rodziny, upewnijcie się, czy osoba, 
która dzwoni jest tą, za którą się podaje, a jeśli 
nie macie całkowitej pewności, kto do Was 
dzwoni, nie podejmujcie rozmowy i nie przekazujcie żadnych informacji o sobie.

Odbiór odpadów segregowanych – prośba do Mieszkańców!

Drodzy Mieszkańcy,
worki z  odpadami segregowanymi należy napełniać 

maks. w  70-80%. Ułatwia to ich przenoszenie. Wiązanie 
worków w powyższy sposób  umożliwia firmie, która wywozi 
odpady z terenu naszej gminy ich sprawny odbiór z Państwa 
posesji. Bez uszkodzeń i bałaganu. 

Liczymy na współpracę i już teraz dziękujemy!

Akcja mycia pojemników na odpady.

We wrześniu odbyła się jesienna akcja mycia pojemników 
na odpady komunalne. W  ramach umowy podpisanej z  gminą 
firma „ZGK Bolesław” przy pomocy specjalistycznych 
pojazdów wyczyściła i  zdezynfekowała kontenery udostępnione 
mieszkańcom. 

Przypominamy Państwu o  konieczności utrzymywania 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym! Październik miesiącem profilaktyki raka piersi!

Rak piersi to najczęstsza choroba nowotworowa 
wśród kobiet. Pamiętajmy jednak, że wczesne jej 
wykrycie w  zdecydowanej większości przypadków, 
pozwala na całkowite wyleczenie. Dlatego tak ważne jest 
wykonywanie badań diagnostycznych (mammografii, 
USG i samobadania piersi).

Na terenie naszej gminy już we wrześniu, 
w Jerzmanowicach i Racławicach, zostały przeprowadzone 
bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne. 
Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z  o.o. wykonało 
badania mammograficzne w  swojej mobilnej pracowni. 
W  ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi finansowanego 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia z badania skorzystały 
33 osoby w  Jerzmanowicach i  50 osób w  Racławicach. 
W  ramach programu „Wczesne wykrywanie raka 
sutka, badania mammograficzne” finansowanego 
przez powiat krakowski z  badania skorzystała 1 osoba 
w Jerzmanowicach i 15 osób w Racławicach.

Dodatkowo przeprowadzono badania tarczycy 
finansowane ze środków Powiatu Krakowskiego dla 
Mieszkanek Powiatu Krakowskiego, z których w sumie skorzystało 38 osób.

Ponadto, przedstawiciele Centrum Medycznego Maszachaba Sp. z o.o. dziękują NZOZ Medgmin 
Jurajski Sp. z o.o. w Racławicach za wzorową współpracę.

Informacje dla MieszkańcówInformacje dla Mieszkańców

Informacja dot. montażu instalacji solarnych.

Wkrótce rozpocznie się montaż instalacji solarnych na dachach domów Mieszkańców, którzy 
zdecydowali się na wykorzystywanie energii słonecznej do ogrzewania wody. Dofinansowanie 
w zależności od wielkości instalacji wynosi do 60%. Pozostała kwota to wkład własny inwestora, który 
musi być wniesiony przed montażem kolektorów.

Na swojego nowego właściciela czeka ostatnia instalacja solarna zawierająca zestaw dwóch 
kolektorów płaskich.

Zainteresowanych jej pozyskaniem odsyłamy do Referatu Ochrony Środowiska, gdzie 
przyjmowane są zgłoszenia – więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 

 � 12 389 52 47 wew. 124.
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Nowe samochody dla OSP. 

W  poprzednim wydaniu Ostańca 
informowaliśmy o  dotacjach dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych z programu 
„Bezpieczny Powiat Krakowski”.  Wójt 
Gminy podjął decyzję o  pomnożeniu 
dofinansowania i  przekazaniu druhom 
dodatkowych środków z budżetu gminy. Do 
siedmiu jednostek trafiły kwoty 2850 zł. 

Ósma jednostka, Ochotnicza 
Straż Pożarna ze Szklar, która z  Powiatu 
Krakowskiego otrzymała 20 tys. na 
zakup średniego samochodu gaśniczo-
ratowniczego uzyskała ze strony gminy 
wsparcie w  wysokości 80 tys. Zgromadzona suma (razem 100 tys. zł) umożliwiła nabycie wozu 
strażackiego od sąsiadującej jednostki – OSP Jerzmanowice. 

Ta z  kolei, pieniądze ze sprzedaży wozu 
przeznaczyła na zakup nowego Opla Movano 
(pozostała kwota pochodziła z  pozyskanej przez 
druhów dotacji z  WIOŚ).  I  tu dofinansowanie 
opuściło zamknięty gminny obieg. W  ten sposób 
dwie jednostki wzbogaciły się o dwa wozy strażackie. 
OSP Jerzmanowice – nowy lekki samochód gaśniczy, 
a OSP Szklary używany, zadbany i w dobrym stanie 
technicznym wóz Renault M210 Midliner. Oba 
będą służyły wszystkim mieszkańcom podczas 
akcji gaśniczych i  ratowniczych na terenie gminy. 
Przy okazji warto przytoczyć opublikowane przez 

OSP Jerzmanowice statystyki, które wskazują, że w pierwszym półroczu 2020 r. druhowie ochotnicy 
z Jerzmanowic interweniowali 69 razy, średnio 11 razy w miesiącu, poświęcając swój czas dla ratowania 
naszego życia i dobytku.

Powiat Krakowski Program 
„Bezpieczny Powiat 

Krakowski”

Budżet 
Gminy

Na sprzęt i wyposażenie:
Czubrowice   1680 zł 2850 zł
Gotkowice   460 zł 2850 zł

Jerzmanowice   1430 zł 2850 zł
Łazy 1290 zł 2850 zł

Przeginia   2820 zł 2850 zł
Racławice   1480 zł 2850 zł

Sąspów   2380 zł 2850 zł
Na zakup samochodu średniego:

Szklary   20 000 zł 80 000 zł

Informacje dla MieszkańcówInformacje dla Mieszkańców

Samochód pozyskany dla gminy.

Pod skrzydła naszego Urzędu Gminy trafił samochód Fiat Ducato, który należał do floty 
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w  Krakowie. Pojazd został nieodpłatnie 
przekazany Wójtowi Gminy przez Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Pana Tomasza 
Tomalę. Auto będzie służyło pracownikom do wyjazdów służbowych.

- Samochód, który trafił do naszej gminy jest używany, ale może jeszcze dobrze służyć naszej 
gminie. Zabiegałem o niego od dawna, zgłosiłem chęć pozyskania go i otrzymałem. Będzie używany 
do wyjazdów służbowych przede wszystkim dla konserwatorów zatrudnionych w  naszej gminie - 
mówi Wójt Gminy Tomasz Gwizdała.

Samochód zyskał już nowe naklejki. Został oznakowany herbem i logotypem gminy. 
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 s Oświetlenie w m. Przeginia 
Na drodze ,,Północnej” w  m. Przeginia powstaną 

dwie nowe linie oświetlenia ulicznego liczące 31 
punktów świetlnych wyposażonych w  nowoczesny 
system sterowania o  nazwie „Dali”. Na drodze 
„Południowej” powstaną 2 punkty świetlne jako 
kontynuacja istniejącej linii oświetlenia ulicznego. 
Całość zadania finansowana jest ze środków Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia oraz z  funduszu Sołeckiego 
miejscowości Przeginia. Koszt: 115 790,15 zł

 s Remont drogi gminnej wewnętrznej 
w miejscowości Przeginia (fot.5).
Remont drogi wewnętrznej  ,,koło cmentarza’’ nr ew.dz. 1263, długość około 125 mb. Finansowane 

w 100% z budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia. Koszt: 24 600,00 zł. 

 s Remont drogi gminnej w miejscowości Sąspów (fot. 3). 
Remont odcinka drogi ,,Wymysłów – Mały Bukowiec’’ nr ew. dz. 1076. Całość finansowana ze 

środków funduszu sołeckiego miejscowości Sąspów. Koszt: 21 300,00 zł.

ul. Kościelna Przeginia 
- droga wewnętrzna ul. Jana Pawła II

Dla bezpieczeństwa i komfortu 
– remonty dróg!

 s Remont ul. Kościelnej, ul. Jana Pawła II 
oraz ul. Rajskiej w m. Jerzmanowice (fot. 1, 2, 4, 6).

Wyczekiwany remont dobiegł końca. W  związku 
z otrzymaną dotacją (80 % całkowitych kosztów zadania) 
z  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w  ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych została położona nowa 
nakładka asfaltowa na długości 3km.
UL. Rajska
Koszt całkowity: 253 752,16 zł, w tym kwota 
dofinansowania: 203 001,00 zł 
Ul. Jana Pawła II, ul. Kościelna
Koszt całkowity: 490 327,42 zł, w tym kwota 
dofinansowania: 392 261,00 zł.

 s Remont dróg rolniczych 
Dzięki dotacji ze środków Województwa Małopolskiego (50% całkowitych kosztów zadania) tj. 

96 259,00 zł wyremontowano drogi gminne wewnętrzne w miejscowościach:

•	Łazy dz. ew. 152  -225 mb   Łazy dz. ew. 61 –280 mb  

•	Łazy dz. ew. 59/2 –208 mb    Gotkowice dz. ew. 329 –340 mb

•	Jerzmanowice dz. ew. 10 –416 mb  Racławice  dz. ew. 2148 – 300 mb   

Inwestycje i edukacja Inwestycje i edukacja

fot. 1

fot. 2

fot. 3 fot. 4 fot. 5 fot. 6
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Nowy system odczytu wodomierzy.

Po okresie izolacji spowodowanej Covid-19, Zakład 
Wodociągi Gminne w  Jerzmanowicach wznowił wymianę 
wodomierzy na urządzenia w systemie odczytu radiowego.

Technologia zdalnego odczytu pozwala na zbieranie 
danych o  zużyciu wody bez konieczności wejścia do budynku, 
czy na teren posesji.

System radiowy umożliwia zatem odczyt wodomierzy 
podczas nieobecności domowników oraz pozwala na 
wyeliminowanie potencjalnych pomyłek.

Do końca roku zaplanowano wymianę ok. 400 wodomierzy 
na terenie całej gminy.

Inwestycje i edukacja

Edukacja

Edukacja w dobie pandemii!

Pomimo wielu obaw rodziców, nauczycieli i  samych uczniów, władze państwowe podjęły 
decyzję, że z  zachowaniem rygorów sanitarnych, nauka w  szkołach od września wróci do normy. 
Z pewnością wielu mieszkańcom towarzyszył niepokój, jednak obecnie nic nie wskazuje na to, by 
decyzja ta przyniosła znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej w  naszej Gminie. Wierzymy, że 
odpowiedzialność nas wszystkich, w tym również najmłodszych, przynosi owoce. Wszystkie szkoły na 
terenie Gminy wprowadzają z najwyższą starannością wytyczne i reguły ostrożności, śledząc na bieżąco 
sytuację i reagując na nią. W szkołach zrezygnowano z organizacji wszystkich imprez zewnętrznych, 
ograniczono dostęp osób postronnych. Wszystkie szkoły zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia,  
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie są 
wyposażone w maseczki, płyny dezynfekujące, mydło oraz posiadają na wyposażeniu termometry.  

Zakończony remont kuchni!

Dzięki gruntownemu remontowi kuchni w Szkole Podstawowej w Przegini przeprowadzonemu 
w 2020r. dzieci uczęszczające do tej szkoły mogą cieszyć się posiłkami przygotowanymi w warunkach 
o  najwyższym standardzie. Modernizacja i  nowoczesny sprzęt dają pracownikom kuchni 
nieskończone możliwości przygotowywania smacznych i  zdrowych posiłków. Remont był możliwy 
dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 80 000 zł, 
dodatkowo wkład własny Gminy wyniósł 20 000 zł. 

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w 2020r. w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia.

Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest organem prowadzącym dla pięciu szkół podstawowych. 
W  2020r. egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w  Jerzmanowicach, Przegini, Racławicach 
i Czubrowicach. W 2020 roku w szkole w Sąspowie nie było klasy ósmej.   Poniżej przedstawiamy 
jak nasze szkoły wypadły na tle Polski, województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego i miasta 
Krakowa oraz jak plasowały się wśród 121 szkół w  powiecie krakowskim. Zamieszczamy również 
porównanie wyników egzaminu z  2019 r. z  wynikami z  2020 r.  Przed nami wszystkimi - Gminą, 
nauczycielami i  dyrektorami szkół, rodzicami i  dziećmi ogromne wyzwania. Wspólnymi siłami 
możemy wypracować jeszcze lepsze wyniki!

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2020 w powiecie
Miejsce na tle powiatu (121 szkół) [liczba piszących]

Język polski Matematyka Język angielski
Jerzmanowice 23 [32 os.] 77 [32 os.] 48 [32 os.]
Przeginia 107 [28 os.] 99 [28 os.] 85 [26 os.]
Czubrowice 102 [11 os.] 116 [11 os.] 90 [11 os.]
Racławice 104 [10 os.] 94 [10 os.] 114 [10 os]

Bezpieczny transport uczniów!

W  dobie pandemii autobusy dowożące dzieci do szkół w  Jerzmanowicach i  Przegini są 
przygotowane, aby spełniać zasady bezpiecznej drogi do szkoły w dobie Covid. Każdy autobus posiada 
2 dozowniki z żelem antybakteryjnym 82% oraz maseczki dla zapominalskich. Trzy razy w tygodniu 
wykonywane jest ozonowanie autobusów. Ozon jest gazem o silnych właściwościach bakteriobójczych 
i antyseptycznych. Z tego właśnie względu jest on chętnie wykorzystywany do uzdatniania wody, ale 
też do różnych innych procesów podczas produkcji żywności, a także do oczyszczania powietrza. 
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Juromania 2020 w naszej Gminie!

Corocznie odbywająca się Juromania, czyli cykl wydarzeń promujących Jurę Krakowsko-
Częstochowską zawitała do naszej Gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach we współpracy 
z  Gminą Jerzmanowice-Przeginia, Gminą Wielka Wieś, opiekunami Jaskini Wierzchowskiej oraz 
Jaskini Nietoperzowej i  Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Czajowic, Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, organizował w dniu 18 września nocne zwiedzanie dwóch jaskiń: 
Wierzchowskiej oraz Nietoperzowej. Wydarzenie cieszyło się tak dużą popularnością, że już na kilka 
dni przed nim organizatorzy musieli zamknąć listy chętnych. Niestety, narzucone ograniczenia 
związane z pandemią spowodowały, że grupy zwiedzających musiały być mniej liczne niż zazwyczaj. 

Pomiędzy jaskiniami kursował bezpłatny bus, zaś na odwiedzających czekało wiele atrakcji 
– poczęstunek przygotowany przez KGW ze Szklar, konkursy, pokazy żonglerki, występy teatru 
ulicznego, który zaprezentował widowiskowe pokazy żonglerki ogniem. Przybywających witali 
barwnie ubrani szczudlarze i żonglerzy.

Nocne zwiedzanie było częścią projektu „Cuda natury cudami Jury”, który był dofinansowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i  obejmował również wydarzenia 
odbywające się w Dolinie Będkowskiej w dniach 19-20 września, w tym także XIV Ekobieg po Dolinie 
Będkowskiej, w którym nagrody wręczali wójtowie Gmin Jerzmanowice-Przeginia oraz Wielka Wieś.

Duży sukces tegorocznej edycji zachęca do kontynuowania współpracy międzygminnej 
w przyszłości.

Inwestycje i edukacja Życie społeczno-kulturalne

Pielęgnujemy pamięć o ofiarach pacyfikacji wsi Łazy.

77 lat temu, piątkowego ranka 16 lipca 1943 roku wojsko niemieckie rozpoczęło pacyfikację 
wsi Łazy. Bezpośrednim powodem akcji były informacje, że wieś wspiera partyzantów operujących 
w okolicznych lasach. Wyrwani ze snu mieszkańcy zostali spędzeni na łąkę, gdzie rozkazano im leżeć 
w  palącym słońcu od rana do wieczora twarzą do ziemi. Kobiety z  dziećmi zamknięto w  stodole. 
Mężczyzn podejrzanych o  współpracę z  partyzantami poddano torturom. Czterech z  nich nie 
przeżyło katuszy. Niemcy nie znaleźli żadnych dowodów potwierdzających oskarżenia. Wieczorem 
zdecydowali o zakończeniu akcji i zwolnili resztę mieszkańców Łaz.

Pamięć o tych wydarzeniach to element naszej lokalnej tożsamości. Tę historię musimy pamiętać 
i przekazywać kolejnym pokoleniom. Nie da się budować przyszłości bez wiedzy skąd jesteśmy. Nasi 
potomkowie, babcie, dziadkowie, ciotki, wujkowie, dali nam przykład heroizmu - dziś pielęgnujemy 
pamięć o nich.

Samorządowcy wraz z  lokalną społecznością uczcili w niedzielę 19 lipca rocznicę pacyfikacji 
wsi, uczestnicząc w mszy świętej w intencji ofiar, a następnie złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Fot. Jacek Boba
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XIV EKO Bieg po Dolinie Będkowskiej.

Po raz 14. odbył się EKO Bieg Po Dolinie Będkowskiej.
Uczniowie ze szkoły w  Sąspowie znów stanęli na podium. Zespół Szkolno Przedszkolny 

w  Sąspowie zdobył tytuł najliczniej reprezentowanej szkoły, wygrywając po raz kolejny dla swej 
placówki drukarkę. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom biegu, tym małym i  dużym. Dziękujemy każdemu, kto 
reprezentował naszą gminę! Podziwiamy podopiecznych szkoły w Sąspowie za tak dużą mobilizację.

33 lata rzetelnej i pełnej zaangażowania pracy na rzecz 
Mieszkańców naszej gminy.

Za ten czas podziękowaliśmy odchodzącej na emeryturę Pani Halinie Kanii, wieloletniemu 
pracownikowi referatu księgo-
wości i  podat ków. Wierzymy, 
że kwiaty i  mały upominek 
będą miłą pamiątką przeżytych 
razem chwil.

Pani Halino, zawsze 
będzie Pani w naszym urzędzie 
miłym gościem! Dziękujemy! 

Życie społeczno-kulturalne

Piknik piłkarski w Łazach – czyli dlaczego warto 
korzystać z Budżetu Obywatelskiego Małopolski!

W sobotę  7 września świętowaliśmy razem z młodymi piłkarzami podczas festynu sportowego 
zorganizowanego w  ramach Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Zgłoszony w  poprzedniej edycji 
projekt dwóch klubów sportowych Płomień Jerzmanowice oraz Błękitni Modlnica „Uwolnij Potencjał 
– podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży” dzięki Państwa głosom trafił na 
listę zwycięskich zadań.

Piknik cieszył się wielką popularnością, mieszkańcy Gminy licznie wzięli w nim udział, zaś dla 
samych młodych piłkarzy było to z pewnością niezapomniane doświadczenie. Tego typu wydarzenia 
pokazują, że warto zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Małopolski, tym bardziej, że kolejna 
edycja wystartowała. Nowe pomysły możecie zgłaszać  do 15 października. Czekamy na Wasze 
propozycje.

Czekamy na Wasze propozycje pod linkiem: 

 Þ https://bo.malopolska.pl

Życie społeczno-kulturalne

https://bo.malopolska.pl
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Spotkania z ludźmi i książkami!

Ostatnie wydarzenia biblioteczne w  ramach realizacji projektu „Książka oknem (wszech) 
świata”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury:

 s 3.08.2020-Spotkanie autorskie z Lucyną Olejniczak. 
Podczas spotkania autorka m.in. cyklu powieściowego „Kobiety z  ulicy Grodzkiej”, chętnie 

opowiadała o  swojej drodze do pisania oraz historiach będących inspiracją dla jej poszczególnych 
książek.

Lucyna Olejniczak urodziła 
się w  Krakowie i  jak sama przyznaje 
– jest w  swoim rodzinnym mieście 
zakochana. Przed przejściem na 
emeryturę pisarka pracowała jako 
laborantka medyczna. Była związana 
między innymi z  Katedrą Farmakologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po 
osiągnięciu wieku emerytalnego zajęła 
się pisaniem książek. Jak autorka 
twierdzi – w  młodości nie miała wiele 
do opowiedzenia swoim czytelnikom. 
Aktualnie może się z  nimi podzielić 
literaturą dojrzałą i  przemyślaną, czego 
dowodem jest chociażby saga „Kobiety 
z  ulicy Grodzkiej”. Autorka z  sukcesem 
spełnia swoje marzenia o pisaniu. Wydano już kilka książek jej autorstwa, wśród nich sześć tomów 
sagi uznanych za bestsellery i sprzedanych w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy.

W  młodości Lucyna Olejniczak była emigrantką zarobkową: wyjeżdżała do pracy m.in. 
w  Stanach Zjednoczonych. Współcześnie podróżuje wyłącznie dla przyjemności. Niemal każde 
odwiedzone miejsce i zdobyte za granicą doświadczenie pisarka przekłada na karty swoich książek. 
Przykładowo, podróż za Ocean Atlantycki zaowocowała wydaniem powieści pod tytułem „Opiekunka, 
czyli Ameryka widziana z fotela” zaś niespodziewana podróż i wielkie zauroczenie Irlandią znalazło 
odbicie w pozycji „Jestem blisko”. Lucyna Olejniczak debiutowała w 2007 roku powieścią pod tytułem 
„Wypadek na ulicy Starowiślnej”. Inspiracją do napisania tej publikacji była odnaleziona w  starej 
gazecie historia pradziadka autorki, który ucierpiał na skutek wypadku wozu strażackiego. Kolejne 
publikacje i rozwój warsztatu pisarki zaowocowały bestsellerowym cyklem powieściowym „Kobiety 
z ulicy Grodzkiej”. Pani Lucyna zdradziła nam, że jesienią może ukazać się dwutomowa publikacja 
prezentująca losy poprzedzające akcję sagi rodziny aptekarza.

W odpowiedzi na pytanie czytelniczki autorka opowiedziała o bliskiej swojemu sercu książce 
„Księżniczka”. Pani Lucyna Olejniczak pragnie zwrócić uwagę na molestowanie dzieci w  domach. 
Pisarka pragnie dotrzeć do opinii publicznej i  zwrócić uwagę na ten problem dlatego powstała 
„Księżniczka”- historia o małej dziewczynce, która za szybko weszła w świat dorosłych.

Życie społeczno-kulturalne

 s 25.08.2020 Spotkanie z Kazimierzem Tomczykiem nt. ”Jerzmanowice w czasie II 
wojny światowej” w ramach realizacji projektu „Książka oknem (wszech) świata”.
Podczas spotkania odkrywaliśmy fascynujące 

dzieje Jerzmanowic podczas II wojny światowej. 
Obecni mieszkańcy i  sympatycy historii i  biblioteki, 
którzy przybyli na spotkanie niejednokrotnie z  wielkim 
zaskoczeniem słuchali przedstawianych faktów, mogli 
poszerzyć swoją wiedzę i  zainteresowania dziejami 
Jerzmanowic. Pan Kazimierz Tomczyk oddzielił się 
opisem i  zakresem materiałów przygotowywanych do 
monografii wsi Jerzmanowice. Spotkanie zakończyły 
pytania i wspomnienia, którymi chętnie dzielili się obecni 
mieszkańcy i sympatycy historii.

 s 09.09.2020 - „Książki na receptę z receptą na życie” – wykład dr Wandy Matras-
Mastalerz w Bibliotece w Przegini.
O  tym, że książki mogą leczyć, zarówno ciało jak i  duszę, przekonywała doktor Wanda 

Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w  Krakowie, doktor nauk humanistycznych w  dziedzinie literaturoznawstwa i  Prezes Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, a także miłośniczka książek i pasjonatka 
propagowania wiedzy na temat mózgu i zdrowego stylu życia.

W  kilkunastu krajach całego świata 
literatura stanowi, obok porad stricte 
madycznych i  leków, element terapii pacjenta 
i  zapisywana jest na receptę. W  zależności 
od problemu, może to być literatura piękna, 
wspomagająca pacjenta w walce z problemami 
emocjonalno-duchowymi lub literatura 
naukowa, będąca wskazówką, jak dobrze 
i długo żyć, i dbać o higienę ciała i umysłu.

Tematem spotkania w  Bibliotece 
w  Przegini była właśnie ta ostatnia. Na 
przykładzie takich pozycji jak Niebieskie Strefy: 
9 lekcji długowieczności czy Fitness dla mózgu, 
prelegentka wskazywała uczestnikom, jak dbać 
o  własny komfort psychiczny, utrzymywać 

umysł i  pamięć w  dobrej kondycji, a  także jak ćwiczyć mózg, by wzmocnić pamięć i  walczyć 
z chorobami wieku dojrzałego. Uczestnicy spotkania dziękowali gościowi za precyzyjne wskazówki 
i  świetnie przeprowadzony wykład, żałując, że nie zabrali na spotkanie swoich znajomych, dlatego 
mamy podstawy twierdzić, iż nasze wydarzenie znakomicie się udało:)

Życie społeczno-kulturalne
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Narodowe Czytanie 2020!

W  piątkowe popołudnie 4 września spotkaliśmy się 
wspólnie na kolejnej już edycji Narodowego Czytania – akcji 
czytelniczej, która promuje arcydzieła literatury polskiej. 
W  tym roku wybór pary prezydenckiej padł na Balladynę 
Juliusza Słowackiego, dramat tyleż przystępny, co nieoczywisty 
w interpretacji, co staraliśmy się Państwu pokazać na spotkaniu.

Gościem tegorocznej edycji wydarzenia była doktor 
Anita Całek z katedry komparatystyki literackiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, która w swoim wystąpieniu pt. „Czy Balladyna 
była zbrodniarką? Nieoczywiste pytania do Balladyny Juliusza 
Słowackiego” pokazała ten dramat z  zupełnie nieoczekiwanej 

strony, analizując 
psychikę i  zaburzenia osobowości głównej bohaterki, a  także 
dokonując wiwisekcji bohaterów i  wydarzeń w  perspektywie 
psychologicznej i  literaturoznawczej. Zapewne nikt z  nas nie 
spodziewał się, iż słuchając wykładu będzie myślał o  własnej 
rodzinie lub negatywnie oceniał nieskalanych dotąd bohaterów 
– tak się jednak stało, dzięki bardzo interesującej analizie tekstu. 
Tradycyjnie już, nie 
mogło także zabraknąć 
wspólnego głośnego 
czytania fragmentów 
Balladyny, z  którym 
uczestnicy świetnie sobie 

poradzili, a także symbolu Narodowego Czytania – pamiątkowej 
pieczęci, którą można było obić przyniesione egzemplarze 
dramatu. Uczestnicy zostali też obdarowani zakładkami, na 
których znalazło się miejsce na kilka najważniejszych myśli 
z  tekstu, pamiątkową pieczęć otrzymaną specjalnie na tą 
okoliczność od Prezydenta RP, pamiątkowymi kubkami oraz 
pyszną niespodzianką – malinami, z  powodu których na 
szczęście nikt w bibliotece nie zginął:)

Dziękujemy za obecność i cieszymy się, że zechcieli Państwo wraz z nami spojrzeć na Balladynę 
w twórczy sposób!

Życie społeczno-kulturalne

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego 
przedszkolaka. 

 s Kampania „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotekach na terenie naszej gminy.

Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory 
i  popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej 
książki – dla rodzica i  dla dziecka.  Jeśli jeszcze nie odebrałeś 
wyprawki, warto udać się do biblioteki w  Jerzmanowicach, 
Przegini, Racławicach lub Sąspowie, gdzie na każdego Małego 
Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka 
Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

Uczestniczymy w  projekcie od 2018 roku. Projekt jest 
realizowany przez Instytutu Książki w  ramach ogólnopolskiej 
kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” 
we współpracy bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym, które odwiedzi jedną z  naszych bibliotek biorącą 
udział w  projekcie, otrzyma w  prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a  w  niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod 
względem formy i  treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w  bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a  po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma 
także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana 
dla nich broszura informacyjna przypomni o  korzyściach wynikających z  czytania dzieciom oraz 
podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na 
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. 
Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała 
książka – wielki człowiek”.

 s Wyprawka Czytelnicza zawiera:

•	Książka „Pierwsze czytanki dla…” – to 
starannie dobrany zestaw utworów wybitnych 
polskich poetów i  pisarzy dziecięcych, w  którym 
przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak 
i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. 
Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława 
Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W   
publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, 
Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata 
Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, 
Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin 
Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke 
– twórcy tak różni, jak różne są perspektywy 
spoglądania na świat.

Życie społeczno-kulturalne
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•	Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” 
– praktyczny poradnik o  korzyściach wypływających z  codziennego czytania dziecku 
i odwiedzania z  nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura 
pełni tak ważną rolę w  zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też wiele 
czytelniczych porad i inspiracji.

•	Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania naklejek 
za wypożyczone książki.

 s Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem naszą bibliotekę?

•	Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę –  i  dzięki temu 
w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.

•	 Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp 
do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki 
czemu tak dzieci, jak i  rodzice mogą wziąć udział 
w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach 
przygotowanych przez bibliotekarzy (aktualnie 
ograniczone przez sytuacje epidemiczną).

Wizyta w  bibliotece uczy dziecko 
samodzielności, podejmowania własny wyborów 
i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest 
prezentem na całe życie!

Wakacyjne warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Jerzmanowicach!

Przez całe wakacje Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach wspólnie z Fundacją Praktycznie  
organizował na swoim profilu Facebooku warsztaty online dla rodzin z dziećmi – podczas warsztatów 
można było nauczyć się robić samodzielnie latawce, nie zabrakło zabaw z zakresu chemii czy fizyki. 
Do warsztatów można w każdej chwili powrócić – są dostępne na profilu Gminnego Ośrodka Kultury.

Zaprasza instytut książki

Jak przystąpić do projektu?
informacja dla rodziców

Biblioteka

Życie społeczno-kulturalne

Warsztaty ceramiczne.

Gminny Ośrodek Kultury wraz ze 
Stowarzyszeniem „Ceramika bez granic” 
zorganizował warsztaty ceramiczne pod tytułem 
„Opowiem ci o lesie”! Zajęcia odbyły się w ramach 
zadania publicznego realizowanego w  ramach 
otwartego konkursu ofert w  zakresie ekologii 
i  ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego.  

Ze względu na zagrożenie epidemiczne 
i konieczność zapewnienia dystansu społecznego, 
warsztaty odbywały się dwukrotnie w  ciągu 
dnia z  podziałem na małe grupy. Uczestnikami 
warsztatów były dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Pierwsze spotkanie odbyło się 18 sierpnia. 
Na rozpoczęcie warsztatów Pan Maciej Barczyk 
przeprowadził zajęcia edukacyjne z  zakresu 
ekologii. W dalszej części, Pani Krystyna Zaboklicka 
prowadziła warsztaty ceramiczne, w trakcie których 
dzieci lepiły z  gliny różne drobne elementy takie 
jak np. kawałki pnia drzewa, gałęzie, listki, kwiatki, 

grzyby, motyle itp. Na kolejnych warsztatach 
wszystkie te elementy były malowane pod 
wprawnym okiem P. Krystyny Zaboklickiej. 

Efektem końcowym tychże warsztatów 
jest kolorowa ścianka ceramiczna mieszcząca się 
na parkingu obok budynku siedziby Gminnego 
Ośrodka Kultury.

Życie społeczno-kulturalne
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Warsztaty malarskie.

Przez cały sierpień dwa razy w tygodniu młodzi adepci sztuki malarstwa mogli uczestniczyć 
w warsztatach pod kierunkiem p. Ireny Kiełtyki, malarki pochodzącej z Olkusza, która reprezentuje nurt 
hiperrealizmu. Pomimo konieczności zachowania dystansu oraz innych wymogów bezpieczeństwa, 
dzieci bawiły się znakomicie, zaś same warsztaty cieszyły się ogromną popularnością. Nie zabrakło 
plenerów, szkicowania, malowania martwej natury. 

Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli na organizację kolejnych wydarzeń.

Życie społeczno-kulturalne

 s Naszą wspólnotę tworzą ludzie z  pasją.  Żyją wśród nas, pracują, tworzą. Mijamy 
ich bez świadomości, że dzielą nasze zainteresowania. Poznajmy się! Uruchamiamy 
specjalny cykl artykułów o  mieszkańcach naszej wspólnoty i  gościach, którzy na 
terenie gminy realizują swoje pasje. Zaczynamy od miłośników gotowania i pieczenia.

Aleksandra  Baran  
  -uczestniczka kulinarnego show TVP2  
  o swojej pasji do pieczenia.

Wychowała się w  Jerzmanowicach, gdzie 
od najmłodszych lat tworzyła – bo o  kreacji 
artystycznej tu będzie mowa – wypieki dla 
najbliższej rodziny i  znajomych. Jak twierdzi 
proces tworzenia sprawia najwięcej frajdy, uczy 
cierpliwości i rozwija kreatywność. Ale moment 
dzielenia się swoimi dziełami z najbliższymi jest 
najprzyjemniejszym etapem, a  ściślej finałem 
pieczenia. Aleksandra Baran (30 l.) swoimi 
zdolnościami podzieliła się z  ogólnopolską 
widownią biorąc w  2018 r. udział w  polskiej 
edycji „Bake off! Ale ciacho”.  Przed dwoma laty 
postanowiła spróbować swych sił w castingu do 
emitowanego w TVP2 programu. Mimo licznej 
konkurencji udało się! Dostała się do dwunastki 
zapalonych miłośników domowych wypieków, 
promując przy okazji miejscowość z  której 
pochodzi. Ola wzięła udział w pięciu odcinkach. 
Nagrania kręcone były także na terenie naszej 
gminy. O  tym jak tu pięknie mogli dowiedzieć 
się fani programu….

 ª Jak wspominasz udział w „Bake off ”? 
Jaki miał wpływ na rozwój twojej słodkiej 
pasji?

To był bardzo intensywny czas! Praca 
zawodowa, po pracy testowanie nowych technik, 
smaków. Po próbach z karmelem mam pamiątkę 
do dziś w postaci śladów na suficie w kuchni. Ale 
to były trafione warsztaty, w  jednym z odcinków 
naszym zadaniem było przygotowanie właśnie 

dekoracji z  karmelu. Testowanie i  uczenie się nowych technik zawsze kończyło się późno w  nocy. 
Na drugi dzień odwiedzałam przyjaciół, znajomych, rodzinę, wszyscy w tamtym czasie byli moimi 
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słodkimi testerami. Okres 
nagrywania odcinków też był 
dynamiczny. Na planie spędzaliśmy 
czas od poniedziałku do piątku, 
czasami dzień zdjęciowy trwał 
dziesięć godzin i  więcej. Mogłam 
się wiele nauczyć, poznać mnóstwo 
nowych technik, wymienić 
doświadczeniami z  pozostałymi 
uczestnikami. W  taki sposób 
poznałam np. krem do dekoracji 
tortów na bazie bezy szwajcarskiej, 
bez którego dziś nie wyobrażam 
sobie wypieków! 

 ªSłodkie znaczy zdrowe?
Oczywiście że tak! Przecież czekoladę robi się z kakaowca, który jest rośliną. A tak na poważnie 

nie wszystkie słodkości są niezdrowe. Zawsze możemy wyczarować pyszne ciasto z cukinii lub upiec 
ciasto marchewkowe, które jest jednym z  moich ulubionych. Mniej kaloryczne są również serniki 
i szarlotki. Zachęcam do dodawania do ciast świeżych i zdrowych owoców sezonowych np. truskawek, 
malin czy śliwek. 

 ª Znasz jakieś tricki kulinarne, które możemy przekazać naszym mieszkańcom? 
Jajka do bezy czy 

biszkoptu powinny być zawsze 
w  temperaturze pokojowej, 
dużo lepiej się ubiją niż te, które 
bezpośrednio wyciągniemy 
z lodówki. Po upieczeniu biszkoptu 
warto go rzucić razem z  formą 
z  kilkunastu cm na podłogę – 
dzięki temu pozbędziemy się 
pęcherzyków powietrza i  nasze 
ciasto nie opadnie. Do ciasta 
drożdżowego używamy tylko 
dobrej jakości masła, mamy wtedy 
pewność że nasze wypieki będą 
miały pyszny delikatnie maślany 
smak.

 ª Kto Cię najbardziej inspiruje?
Dla mnie niekwestionowanym krytykiem kulinarnym jest Jamie Oliver. Nie dość, że świetnie 

gotuje i jest przemiłym człowiekiem to jeszcze angażuje się w różnego rodzaju projekty charytatywne 
czy też propagowanie zdrowej żywności wśród dzieci w szkołach na całym świecie. Moim marzeniem 
jest odwiedzić jedną z jego restauracji w Londynie 

 ª A kolejnym stworzenie własnej cukierni/kawiarni? 
Oczywiście, własna cukiernia to moje marzenie. Mam nadzieję, że kiedyś takie miejsce w tej 

okolicy powstanie. Tymczasem dzielę się swoimi pomysłami w  internecie. Tych, którzy dopiero 
zaczynają kulinarną przygodę i  tych, którzy szukają inspiracji zapraszam na swój fanpage – Alba.  
Niebawem ruszy także moja nowa strona internetowa na której znajdą się również materiały 
publikowane przez kilka lat na blogu. Zachęcam do kontaktu – moje słodkie pogotowie ratunkowe 
działa!

 ª Jak wygląda Twój piątkowy wieczór?
W sobotę zazwyczaj piekę, więc w piątkowy wieczór 

szukam inspiracji. Poza tym planuje kolejne podróże, 
które obok pieczenia są moją drugą wielką pasją. Jeśli 
macie ochotę zobaczyć moje zdjęciowe relacje z podroży  
to zapraszam na Instagram – thefoodtripaddicts.

 ª Znajdziemy tam zdjęcia naszej gminy?
Zajrzyjcie i sprawdźcie! 

 ª Dziękujemy za rozmowę, mamy nadzieję, że 
następnym razem porozmawiamy o sukcesie 
Twojej cukierni. Trzymamy kciuki!
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Odwiedzając nekropolie 
nie zapominaj o środkach 
bezpieczeństwa:
• noś maseczkę,
• myj, dezynfekuj dłonie,
• zachowaj bezpieczną odległość  
  od innych odwiedzających!
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