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Szanowni Państwo,
piękne i ciepłe lato już za nami, dzieci wróciły do szkół,
zakończył się sezon urlopowy. Wszyscy mamy nadzieję, że jesień
i zima nie przyniosą nam kolejnej fali zakażeń koronawirusem,
która spowodowałaby konieczność nauki zdalnej oraz wprowadzenie
ograniczeń w życiu społecznym.
Cieszymy się, że nasza gmina nie zwalnia jeśli chodzi o rozwój
i realizowane są kolejne ambitne projekty. Rozpoczęła się modernizacja
ośrodka zdrowia w Przegini, która pozwoli na dostosowanie budynku
do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, ruszyła budowa nowej
remizy w Racławicach, powstał nowy oddział przedszkolny w Przegini,
trwają remonty dróg rolniczych w Gotkowicach, Sąspowie, Szklarach,
Racławicach, Łazach i już ogłoszone są przetargi na budowę nowych.
Na wszystkie inwestycje udało się pozyskać dofinansowania zewnętrzne,
dzięki czemu budżet Gminy pozostaje stabilny. Co więcej, musieliśmy
zrezygnować z dotacji na dwie inwestycje ponieważ ograniczenia
budżetowe sprawiły, że nie mieliśmy środków na pokrycie wkładu
własnego.
W ostatnich miesiącach odbyły się duże wydarzenia plenerowe
– 4. Festiwal Nietoperzy, Juromania, a także Piknik Rodzinny
w Sąspowie. Dwie pierwsze przyciągnęły do naszej Gminy gości
z całej Polski. Z nocnego zwiedzania Jaskini Nietoperzowej skorzystało
w ciągu czterech godzin prawie 300 osób z tak odległych miejsc jak
Frombork czy Olsztyn. Trzeba wspomnieć, iż zorganizowanie nocnego
zwiedzania jaskiń: Nietoperzowej oraz Wierzchowskiej Górnej,
odbyło się we współpracy z Gminą Wielka Wieś. To kolejny przykład
tego, iż dzięki dobrej kooperacji możemy nawet realizować imprezy
o skali ogólnopolskiej. Niestety ze względu na złe warunki pogodowe
musieliśmy odwołać otwarcie kompleksu boisk w Przegini, inwestycji
wartej ponad 2,6 mln zł, w całości pokrytej ze środków zewnętrznych.
Ale wszystko przed nami. O nowym terminie imprezy będziemy
odpowiednio wcześniej informować.
Jesień to też czas zebrań wiejskich – bardzo ważnych, ponieważ
podczas nich dokonywany jest podział środków z funduszu sołeckiego.
W niniejszym numerze „Ostańca” znajdą Państwo artykuł na ten temat.
W ostatnich miesiącach opinię publiczną naszej Gminy
zajmowała sprawa apteki w budynku Urzędu Gminy, zaangażowały się
w nią nawet autorytety spoza Gminy, posłowie i inne osoby publiczne.
Mam nadzieję, że opublikowany na łamach tego numeru „Ostańca”
materiał pozwoli Państwu wyrobić sobie opinię w tej sprawie i dostarczy
rzeczowej informacji na ten temat.
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„Apteka przy Urzędzie Gminy” - brak zgody Rady Gminy
na bezprzetargowy najem lokalu
Wygasająca umowa
Z początkiem roku, w związku z upływającym terminem umowy, właściciele „Apteki przy Urzędzie”
zwrócili się z wnioskiem o przedłużenie najmu na kolejne 10 lat. W ślad za złożonym pismem Wójt skierował
stosowny projekt uchwały na marcową sesję Rady Gminy. W głosowaniu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 75,68 m2, usytuowanego
w budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, na okres 10 lat wszyscy obecni Radni (14 z 15) zagłosowali
przeciw oddaniu lokalu pod dalszy najem.

Problemy lokalowe GOPS-u
Decyzja nieprzedłużenia umowy najmu nie jest decyzją o likwidacji apteki lecz brakiem zgody na najem
lokalu w trybie bezprzetargowym, z uwagi na występujące
problemy lokalowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Nie ma wątpliwości jak ważną rolę pełni ta jednostka i jak
ważne zadania realizuje dla mieszkańców gminy, zwłaszcza dla
rodzin wymagających szczególnej pomocy. Obecne warunki
pracy pracowników ośrodka urągają możliwości prawidłowego
wykonywania pracy, w tym przeprowadzania wywiadów,
rozmów, przyjmowania interwencji
osób potrzebujących, oraz wszelkich
postępowań
administracyjnych
dotyczących ustaleniem prawa do
zasiłków i innych form pomocy
społecznej. Od wielu lat instytucje
kontrolne kwestionowały warunki
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach
pracy pracowników socjalnych, na 50 metrach kwadratowych pracuje 12 osób. Nie ma mowy
zobowiązując władze gminy do o komforcie przy przyjmowaniu mieszkańców, na co od lat
stworzenia odpowiednich warunków wskazują wszelkie kontrole.
do realizacji zadań przez GOPS.
Ważny głos w dyskusji na ten temat wzięła Poseł Pani Elżbieta Duda, członek
sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Niedawno odwiedziła naszą gminę
aby omówić bieżące sprawy, a przy okazji zobaczyć w jakich warunkach funkcjonuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach. Pani Poseł określiła je jako
bardzo trudne i przyznała, że pracownicy potrzebują godnej przestrzeni do realizacji
zadań związanych z opieką społeczną i rządowych programów takich jak np. 500+,
zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny.

Sprawy związane z obsługą zasiłków
rodzinnych, funduszu alimenta
cyjnego i 500+ realizowane są
w okienku znajdującym się na
korytarzu Urzędu Gminy.

Na straży interesów Mieszkańców

Zaznaczyć należy, że gmina nie dysponuje innymi odpowiednimi lokalami.
Niemniej przed zajęciem stanowiska przez Radę Gminy odbyła się na sesji w tej
sprawie wielogodzinna dyskusja, do której dopuszczeni zostali właściciele apteki, którzy mieli pełną możliwość
przedstawienia swoich racji. Dyskusja zatoczyła jednak szersze kręgi. Właściciele apteki podejmowali
interwencję u Wojewody Małopolskiego, u Posła Pana Adama Adamczyka, a także próbowali wywierać presję
na lokalnych samorządowców poprzez osoby publiczne niezwiązane bezpośrednio z naszą gminą. W tych
wystąpieniach domagali się dalszego bezprzetargowego wynajmowania lokalu, pomijając przy tym rzeczywiste
intencje, jakimi kierowali się Radni.

Gospodarność, rzetelność i celowość
Nie można kwestionować faktu, iż w celu uruchomienia apteki właściciele musieli zainwestować
spore nakłady finansowe, jednakże koszty nakładów poniesionych były rekompensowane w stawce czynszu
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najmu lokalu. Duże zastrzeżenie wzbudza fakt zawarcia pierwotnej umowy z właścicielami apteki - na 10 lat,
z pominięciem przetargu i brakiem wystąpienia o zgodę do ówczesnej Rady Gminy. Należy też wspomnieć, iż
przyjęte stawki najmu lokalu były bardzo niskie. Za najem lokalu w centrum Jerzmanowic o powierzchni 75,68
mkw do budżetu gminy wpływa co miesiąc 586,44 zł.

Uzasadnienie odrzucenia petycji
19 maja br. właściciele apteki złożyli petycję – „TAK DLA APTEKI PRZY URZĘDZIE!” z zebranymi
podpisami. Samo już sformułowanie hasła insynuującego rzekomy zamiar likwidacji apteki i budowanie
wizerunku firmy, która jest pokrzywdzona przez lokalnych samorządowców mogło wprowadzać mieszkańców
w błąd. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż właściciele apteki są podmiotem prywatnym, który wynajmował
lokal na podstawie czasowej umowy. Nie doszło do jej wypowiedzenia, co więcej decyzja Rady Gminy w sprawie
nieprzedłużenia umowy zapadła 8 miesięcy wcześniej, dając tym samym zainteresowanym czas na zmiany
i reorganizację.
„Jeśli ktoś pyta mieszkańców, czy są za likwidacją apteki to oczywiście powiedzą „nie”. Jednak ta sprawa
wymagała wyjaśnienia warunków funkcjonowania apteki. Radni nie podjęli decyzji w sprawie likwidacji apteki,
ale w sprawie nie oddawania w najem lokalu gminnego w trybie bezprzetargowym. Lokalu, który jest gminie
potrzebny” - mówi Przewodniczący Rady Gminy Robert Bąbka.
Na sierpniowej sesji Rada Gminy rozpatrzyła petycję negatywnie. W uzasadnieniu swojego stanowiska
Radni podnieśli, iż decyzja wynika z potrzeb lokalowych dla GOPS-u, obawy o ograniczeniu czy utrudnieniu
dostępności do usług farmaceutycznych uznali za bezzasadne z uwagi na funkcjonowanie drugiej apteki
w Jerzmanowicach oraz wskazali na brak merytorycznych argumentów do zastosowania bezprzetargowego
trybu najmu przedmiotowego lokalu.

Dodatkowe 2 miesiące?
Zgodnie z zapisami umowy najmu wygaśnie ona 7 listopada. Podczas wrześniowej komisji infrastruktury
właściciele „Apteki przy Urzędzie” wystąpili z wnioskiem o przedłużenie najmu o kolejne miesiące. W toku
dyskusji Radni opowiedzieli się za wydłużeniem umowy do końca roku. Ostateczną decyzję Rada Gminy
podejmie podczas październikowej sesji.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że
od 1 lipca 2021 r. na terenie powiatu krakowskiego zostają wznowione stacjonarne
porady nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
należy wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217
lub elektronicznie pod adresem https://np.ms/gov.pl/zapisy

Potrzebujesz pomocy prawnika?
Jesteś w trudnej życiowej sytuacji?
Nie wiesz do jakiego urzędu się zgłosić, jakie kroki podjąć?
Skorzystaj
z
nieodpłatnej
pomocy
prawnej
organizowanej przez Powiat Krakowski w punkcie
zlokalizowanym w budynku Urzędu Gminy.
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Jesienne porządki
Zakończyła się jesienna akcja mycia i dezynfekcji pojemników na zmieszane odpady komunalne. Przy
pomocy specjalistycznych pojazdów firma „ZGK Bolesław”, która świadczy usługę wywozu śmieci w naszej
gminie wyczyściła ponad 300 pojemników. Przypominamy Państwu o konieczności utrzymywania kontenerów
w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Z pewnością łatwiej będzie go utrzymać korzystając
z przydomowych kompostowników, do których powinny trafiać resztki owoców i warzyw, fusy, przekwitnięte
kwiaty, zebrane liście. Porządkując swoje ogródki pamiętajcie o jeżach, które w stertach gałęzi i liści znajdują
schronienie.
Przypominamy, że harmonogram odbioru odpadów jest podzielony na sezon zimowy i letni. Od
listopada śmieci będą zabierane raz w miesiącu. W kwietniu znów wrócimy do systemu odbierania odpadów
2x w miesiącu.

Nowy obowiązek właścicieli budynków
W ramach projektu ZONE tworzona jest Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków – CEEB, której głównym celem jest poprawa jakości powietrza. CEEB
to istotne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych.
1 lipca ruszył proces składania deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Oznacza to, że każdy właściciel/
zarządca budynku jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji:
- online przy pomocy profilu zaufanego lub e-dowodu, poprzez portal ZONE
- tradycyjnie – w urzędzie gminy właściwym dla miejsca budynku lub pocztą
tradycyjną.
Złożenie deklaracji powinno nastąpić w terminie:
- 14 dni od pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania
paliw
- nie później niż 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu.
Dane z deklaracji trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Więcej informacji pod numerem 12-38-95-247 wew. 124 oraz na stronie
ÞÞ https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
W wersji elektronicznej Ostańca linki do pobrania:
Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

7

8

OSTANIEC
MAGAZYN SAMORZĄDOWY

Przyłączanie się do sieci kanalizacyjnej - jak to wygląda?
Z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa o dobrym tempie przyłączania się
mieszkańców Jerzmanowic i Sąspowa do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W okresie pięciu
miesięcy (od kwietnia do sierpnia br.) złożone zostało 206 wniosków o przyłączenie do sieci i do tej
pory wykonano i włączono do sieci 143 przyłącza, co stanowi około połowy wszystkich posesji, które posiadają
możliwość przyłączenia się do Oczyszczalni Ścieków w Szklarach. Przyłączanie się kolejnych posesji pozwala
na pracę Oczyszczalni przy nominalnych parametrach, co znacząco poprawia proces oczyszczania i obniża
jednostkowy koszt oczyszczania ścieków. Zakładamy, że do końca bieżącego roku przyłączy się do nowo
wybudowanej sieci ok. 70% mieszkańców.
Niestety, jak mówi przysłowie „Każdy kij ma dwa końce”. Spora grupa mieszkańców Gminy,
mimo iż ma dostęp do sieci kanalizacyjnej od kilkunastu lat, do tej pory nie przyłączyła się do zbiorczej
sieci.
W lipcu br. Urząd Gminy
w Jerzmanowicach rozpoczął dokładny przegląd
dostępu mieszkańców Gminy do sieci kanalizacyjnej.
Stwierdzono około 150 nie przyłączonych posesji
w zlewni Oczyszczalni Ścieków w Żarach, co
stanowi ponad 15% wszystkich przyłączonych do
wspomnianej Oczyszczalni.
Należy przypomnieć, że na podstawie Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Wójt Gminy jest zobowiązany do egzekwowania
obowiązku przyłączenia nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej. Do każdego
niepodłączonego
właściciela
nieruchomości
mieszkalnej zostało wysłane pisma z wezwaniem do
podjęcia czynności w celu przyłączenia się do sieci,
okazania dowodów wywozu nieczystości z szamb
oraz dokładną informacją nt. działań jakie należy
wykonać, aby przyłączyć się do sieci. Po ostatniej
nowelizacji Prawa Budowlanego przygotowanie
dokumentów zostało dalece uproszczone. Nie jest
wymagane sporządzanie map, projektów a cała
procedura wymaga złożenia wniosku i uzyskania warunków przyłączenia w Zakładzie Wodociągi Gminne
w Jerzmanowicach. Na podstawie warunków można przystąpić do robót budowlanych, samodzielnie lub
wynajmując specjalistyczną firmę.
Niestety, duża część mieszkańców całkowicie zignorowała wezwanie, inni zgłosili się informując, że nie
zamierzają się podłączyć. Ciekawostką jest fakt, że większość tych, którzy się zgłosili, przedstawiali dowody
wywozu nieczystości na 10- 20 m3 przy zużyciu wody ponad 100 m3 rocznie. Rozbieżności tłumaczyli
przeróżnie, m.in. pozostałą część wypiła trzoda, wykorzystano na podlewanie ogródka, a nawet zastosowali
tajemnicze tabletki, które powodują wyparowanie wody z szamba.
W związku z takim podejściem mieszkańców do obowiązku ustawowego Urząd Gminy
Jerzmanowice–Przeginia wypracował procedurę wydawania decyzji nakazujących przyłączanie się
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Urząd Gminy jest zdeterminowany do wyegzekwowania wykonania ustawowego obowiązku przyłączenie
się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, na co wskazuje procedura sięgająca całości postępowania
egzekucyjnego aż po wykonanie zastępcze (postępowanie komornicze).
Zachęcamy mieszkańców, w ich dobrze pojętym interesie, do podjęcia czynności przed wszczęciem
postępowania administracyjnego.
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Skorzystaj z dofinansowań do wymiany kopciucha!
Program „Czyste powietrze”
Gmina Jerzmanowice-Przeginia realizuje wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program Priorytetowy Czyste Powietrze.
„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się
na inwestycje związane z wymianą starych pieców/kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków,
by efektywnie zarządzać energią. Dofinansowanie obejmuje szereg działań pozwalających na oszczędzanie
ciepła i energii: wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej itp.
Działania te pomagają chronić środowisko, a dodatkowo zwiększają domowy budżet, dzięki
oszczędnościom finansowym.
Aby uzyskać dofinansowanie na urządzenie grzewcze oraz całą termomodernizację należy złożyć
wniosek na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie poprzez Portal Beneficjenta
ÞÞ https://portal.wfos.krakow.pl/ lub serwisie gov.pl.
Szczegółowe informacje o Programie Czyste Powietrze oraz pomoc w zakresie składania wniosków
o dofinansowanie można uzyskać u Ekodoradcy w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia pod nr telefonu
12-3895247 wew. 124.

Gminne dotacje
Gminny program dofinansowań do wymiany starych kotłów na gazowe zmierza ku końcowi.
Wójt wraz z Radą Gminy przeznaczyli na ten cel 400 000 zł, co umożliwiło dofinansowanie inwestycji
związanej z wymianą nieekologicznych źródeł ciepła u 80 mieszkańców naszej gminy. Od marca 2021 prawie
60 gospodarstw domowych pozbyło się starego „kopciucha” i zainwestowało w kocioł gazowy, otrzymując
zwrot do 50% kosztów, nie więcej niż 5 000 zł.
Wnioski mieszkańców są przyjmowane na bieżąco, obowiązuje kolejność zgodna z datą złożenia
dokumentu. Jeśli jesteście zainteresowani programem zachęcamy do składania wniosków, zagwarantuje to
Państwu miejsce w przypadku uruchomienia kolejnej edycji programu.
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Dotacja na odbiór azbestu
Gmina otrzymała dotację w kwocie 74.060,41 zł na odbiór azbestu. Dzięki tym środkom będziemy mogli
pozbyć się 250 ton eternitu.
16 września Wójt Tomasz Gwizdała podpisał umowę dotacji
z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Azbest zostanie odebrany z gospodarstw domowych tych
właścicieli, którzy złożyli wnioski w latach 2020-2021 i wypełnili
ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest. Po zebraniu przez firmę PHUP EURO -GAZ
Sp. j. 250 ton wyrobów azbestowych odbiór zostanie zakończony.
Osoby, które nie skorzystają z tego dofinansowania będą mogły
ubiegać się odbiór azbestu w kolejnych latach. Wnioski można
składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
Powiat Krakowski modernizuje ewidencję gruntów i budynków na
terenie naszej gminy. Prace polegają na uzupełnianiu dotychczasowych
baz o informacje dotyczące budynków i lokali, aktualizowaniu danych
o użytkach gruntowych zabudowanych i zurbanizowanych, usuwaniu
ewentualnych rozbieżności.
Wykonawca, firma GEOPROF z Krakowa rozpoczął już terenowe
działania w Gotkowicach, Jerzmanowicach, Łazach i Szklarach. Od
11 października jego przedstawiciele pojawią się w Racławicach.
O terminach prac w kolejnych sołectwach będą Państwo informowani
za pośrednictwem strony internetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia,
oficjalnego fanpage’a na Facebooku oraz tablic ogłoszeń.
Pracownicy mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych
oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi
pracami.
W przypadku nieobecności właścicieli firma zostawia informację z numerem telefonu. Wtedy spotkania
są ustalane indywidualnie.
Pracownicy posiadają legitymacje wystawione przez Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz koszulki
z nazwą firmy wykonawcy - Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF.
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Powstają nowe drogi
Rozbudowa DK94
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na rozbudowę drogi DK94 na
odcinku Zederman-Jerzmanowice. W ramach realizacji zadania powstaną chodniki, zatoki autobusowe,
oświetlone przejścia dla pieszych oraz nowe zjazdy i dodatkowe drogi.
Skrzyżowania z drogami prowadzącymi do Gotkowic i Sąspowa
zostaną zmienione na ronda.

70 % dofinansowania
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała podpisał
umowę z właścicielem firmy PRODiM z Krakowa, Panem Oskarem
Niezabitowskim na remont drogi w Łazach (odcinek drogi głównej od
długości 1,5 km) oraz w Czubrowicach (droga od remizy w kierunku
południowym o długości 1,2 km). Inwestycja wyniesie ponad pół
miliona złotych i jest w 70% dofinansowana ze środków pozyskanych
w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łazy

Gotkowice

Drogi rolnicze
Zakończyła się modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gotkowicach, Sąspowie,
Szklarach, Racławicach i Łazach. W ramach zadania drogi zostały utwardzone, w Gotkowicach i w Łazach
dodatkowo została wykonana nawierzchnia asfaltowa. Wykonawcą była firma PRODiM z Krakowa. Koszt
realizacji zadania to ponad pół miliona złotych, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego
wniosło 240 000 zł.
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Stan prawny remizy OSP w Gotkowicach uregulowany!
Na podstawie umowy zamiany podpisanej w siedzibie urzędu gminy przed notariuszem Wiktorem
Koblańskim, między Ochotniczą Straży Pożarną reprezentowaną przez Naczelnika-Wiceprezesa Sylwestra
Kowalewskiego i Skarbnika Piotra Ząbczyńskiego, a Gminą Jerzmanowice-Przeginia reprezentowaną przez
Wójta Tomasza Gwizdałę, udało zakończyć się proces regulacji prawnej budynku remizy OSP w Gotkowicach.
Budynek ten w przeszłości wybudowany został częściowo na gruncie będącym własnością gminy, a częściowo na
gruncie OSP. Sytuacja taka powodowała trudności z wykonywaniem remontów budynku i uzyskania środków
na ten cel. Z uwagi na realizowanie celu publicznego, zarząd OSP wspólnie z Wójtem, wypracowali koncepcję
zamiany, która - zgodnie z treścią uchwały Rady Gminy i podpisanej umowy zamiany - doprowadziła do tego, iż
grunt wraz z budynkiem stał się współwłasnością gminy
w udziale 49/100, natomiast udział 51/100 przypadł
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotkowicach. Po
wykonaniu podziałów geodezyjnych i czasochłonnym
zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji stan
prawny remizy OSP w Gotkowicach nareszcie został
uregulowany! W końcu możemy starać się o środki
zewnętrzne na jej odnowę.

Zamknięcie POK w Racławicach
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie zamyka swój Punkt Obsługi Klienta w Racławicach.
Wójt Tomasz Gwizdała spotkał się z Prezesem Zarządu BSR w Krakowie, przekazując na jego ręce petycję
mieszkańców o pozostawienie POK-u.
„Zamykamy najmniejsze i najmniej opłacalne placówki naszej sieci. Przychody z działalności tych POK-ów
pokrywają niespełna 30% kosztów związanych z ich utrzymaniem.
Zawsze kierowaliśmy się poczuciem odpowiedzialności wobec lokalnej społeczności. Dlatego utrzymywaliśmy
nierentowne placówki przez wiele lat – dla
dobra mieszkańców. Obecna sytuacja kryzysu
pandemicznego zmusiła nas do oszczędności. To
samo stało się z innymi naszymi malutkimi POKami w Tuchowie czy Zalasowej.
Likwidujemy je z dużą przykrością. Musimy
ograniczyć ilość placówek na rzecz wzmocnienia
działalności większych, oferujących kompleksową
ofertę naszego Banku. Taką placówką jest
Oddział w Jerzmanowicach, do którego serdecznie
zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy”
– wyjaśnił Prezes Zarządu BDR,
jednocześnie zapewniając, że w Racławicach
pozostanie całodobowy bankomat, który będzie
pełnił funkcję „pogotowia gotówkowego” dla
mieszkańców.
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Środki z funduszu sołeckiego rozdzielone
Za nami jesienny cykl zebrań wiejskich. Mieszkańcy każdego z ośmiu sołectw spotkali się, by wspólnie
podjąć decyzje o podziale środków z funduszu sołeckiego. To wydzielone w budżecie gminy pieniądze,
o przeznaczeniu których decydują samodzielnie sołectwa. Ich wysokość jest uzależniona od liczby mieszkańców.
Uchwalony przez zebranie wiejskie wniosek, który spełnia formalne wymagania, zostaje wprowadzony
w kolejnych miesiącach przez Radę do budżetu gminy. Formalne kryteria są trzy: wnioskowane przedsięwzięcia
mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy, są zgodne ze strategią rozwoju i służą poprawie warunków życia.
Wszystkie muszą zostać spełnione jednocześnie. Fundusz sołecki podlega takim samym rygorom, określonym
w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają inne środki w budżecie gminy. Bo to też są środki publiczne.
Trzeba więc przy ich wydatkowaniu kierować się zasadą oszczędności, gospodarności i celowości.
O wysokości środków przypadających na dane sołectwo sołtysi zostają poinformowani do końca lipca.
Informacja pojawia się także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Racławice

Gotkowice

Zebranie wiejskie - Jerzmanowice
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O czym w tym roku zdecydowali mieszkańcy poszczególnych sołectw?

sołectwo

kwota
przypadająca
sołectwu w zł

Gotkowice

32 955,48

Łazy

38 190,46

Sąspów

49 857,00

Jerzmanowice

49 857,00

Szklary

40 085,03

Przeginia

49 857,00

Racławice

49 857,00

Czubrowice

49 857,00

wyszczególnione we wnioskach zadania
dofinansowanie samochodu bojowego dla jednostki OSP,
zagospodarowanie terenu starego stawu
organizacja rocznicy Pacyfikacji wsi Łazy,
remont dróg
organizacja wydarzeń kulturalnych,
remont sali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
remont dróg,
oświetlenie uliczne,
doposażenie jednostki OSP
organizacja wydarzeń kulturalnych,
remont oświetlenia ulicznego,
remont dróg
zakup sprzętu dla KGW,
doposażenie jednostki OSP,
sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży,
dalszy etap budowy altany przy pomniku w Szklarach
organizacja wydarzeń kulturalnych (inicjatywy kulturalne podejmowane
przez KGW, Klub Seniora, Orkiestrę Dętą, Zespół Sokoły, LKS Promień,
OSP)
oświetlenie uliczne
remont pomieszczeń w Zespole Szkół
organizacja wydarzeń kulturalnych,
remont sceny,
promocja sołectwa,
remont dróg rolniczych i gminnych
organizacja wydarzeń kulturalnych,
monitoring przy remizie OSP,
oświetlenie uliczne,
remont dróg i mostu,
inicjatywy z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej

Ich realizacja potrwa od stycznia
do grudnia 2022 r. Za rok, we wrześniu
mieszkańcy sołectw znów spotkają się,
by razem zdecydować o przeznaczeniu
środków na następny rok. Pomysły na ich
wykorzystanie można zgłaszać odpowiednio
wcześniej Sołtysom (w trakcie trwania
konsultacji - od ogłoszenia przypadających
sołectwom kwot do daty zebrania
wiejskiego). Zachęcamy do aktywności
i współdziałania. Współpraca to najlepsza
droga do zmieniania naszego otoczenia na
lepsze.
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Warsztaty kulinarne dla dzieci z KGW Szklary!
Najlepszy sposób nauki to praktyka. A jeśli jest połączona z zabawą to sukces murowany. W taki
właśnie sposób KGW w Szklarach kształci nowe pokolenie kucharzy. W sierpniową sobotę w ogrodzie przy
plebanii w Szklarach Panie zorganizowały warsztaty kulinarne dla dzieci. Było wesoło, smacznie i kolorowo.
Powstały własnoręcznie wytworzone lemoniady, babeczki, ciasteczka oraz mini burgery. W spotkaniu
aktywnie uczestniczyło ponad 40-cioro dzieci z całej gminy. Takie spotkania to świetna okazja do rozbudzania
w najmłodszych kulinarnych pasji. Zachęcamy do wspólnego gotowania w domu. Pamiętając o zachowaniu
bezpieczeństwa, pozwólcie swoim pociechom wykonywać zadania dostosowane poziomem trudności do
ich wieku. Z punktu widzenia psychologii, dziecięce doświadczenia kuchenne to rozwijanie zmysłów, nauka
współdziałania i samodzielności.
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Wakacyjne warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury
w Jerzmanowicach!
W tym roku, w wakacje Gminny Ośrodek Kultury przygotował
różnorodną ofertę zajęć wakacyjnych.
Wśród nich znalazły się zajęcia taneczne dla dzieci tzw. „Roztańczone
poniedziałki”. Tańce odbywały się w siedzibie GOK. W tych zajęciach dzieci
zostały podzielone na dwie grupy wiekowe: od 6 do 8 lat oraz druga grupa
trochę starszych, od 9 do 12 lat. Niestety ze względu na ograniczenia
sanitarne związane z pandemią Covid-19 konieczne było ograniczenie ilości
osób biorących udział w zajęciach tanecznych. We wszystkie wakacyjne
poniedziałki rozlegały się dźwięki muzyki, a uśmiechnięte dzieci rozwijały
swoje talenty taneczne pod kierunkiem instruktorki tańca Pani Anny
Kalińskiej.
W lipcu zorganizowano zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5 do 8
lat, a nawet dla 3 latków pod warunkiem, że uczestniczyły w nich wraz ze
swoim opiekunem. Zajęcia plastyczne prowadziła artystka malarka Pani
Irena Kiełtyka. Korzystając ze słonecznej pogody, warsztaty odbywały się
na parkingu obok siedziby GOK. Tam też dzieci szkicowały, rysowały
i malowały tworząc ciekawe prace różnymi technikami. Ze względu na
duże zainteresowanie zajęciami plastycznymi, zorganizowano ich kolejną edycję w drugim miesiącu
wakacji, w sierpniu. Podczas warsztatów obok tradycyjnego rysowania, były zajęcia z origami. Dzieci
mogły również stworzyć barwny „dywan” malując kredą po kostce brukowej, którą pokryty jest teren
parkingu GOK. Niebagatelną atrakcją dla uczestników było samodzielne malowanie drewnianych
szkatułek wykonanych przez lokalnych rzemieślników, które potem można było zabrać jako pamiątkę.
Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyły się także warsztaty ceramiczne, które tym
razem odbywały się w filii GOK w Przegini, w Domu Ludowym.
Warsztaty prowadziła Pani prof. Marita Benke-Gajda absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz
Akademii Sztuk Pięknych. Pani prof. od wielu lat zajmuje się ceramiką, tworzy rzeźby ceramiczne
i ceramikę użytkową. Tym razem zajęcia były prowadzone pod kątem przygotowania przedmiotów
ceramiki użytkowej. Pod okiem pani prof. Benke-Gajda dzieci ulepiły rozmaite drobiazgi z gliny takie
jak filiżanki, talerzyki, zwierzątka itp., które na kolejnych warsztatach podlegały dalszej obróbce. Efekt
końcowy, po wypaleniu był niesamowity, wszyscy byli zaskoczeni efektem swojej pracy, a ceramika
zachwycała pięknem i różnorodnością. Każdy z uczestników mógł sobie odebrać własnoręcznie
wykonany przedmiot. Wszyscy byli zadowoleni z tego typu zajęć i już zapowiadali chęć uczestnictwa
w kolejnych, jeżeli takie będą się odbywać.
Podczas tegorocznych wakacji zorganizowano też zajęcia
dla najmłodszych, były to „Wakacyjne spotkania z muzyką
dla dzieci 3-5 lat”. Chętnych, zaciekawionych członkostwem
w zespołach zainteresowała prezentacja instrumentów
muzycznych przez członków tych zespołów. Każdy, kto przyszedł
do Wiejskiego Domu Kultury w Racławicach mógł zobaczyć,
dotknąć, a nawet zagrać na wybranym instrumencie. Prowadzone
były również zajęcia praktyczne z gry na keyboardzie. Wszystko
oczywiście pod czujnym okiem instruktora muzycznego.
Spotkania takie sprawiają, że młodzi wprost garną się do
uczestnictwa w muzycznych stowarzyszeniach, czego dowodem
było przesłuchanie kandydatów do chóru i orkiestry. Ogromne
zainteresowanie młodych pozwoliło wyłonić kilka naprawdę
dobrze zapowiadających się talentów, które w przyszłości mogą
być siłą naszych gminnych zespołów. Uczestnicy spotkań zostali
obdarowani pamiątkowymi dyplomami.
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Święto Pieczonego Ziemniaka w Racławicach
15 sierpnia w Racławicach odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Wydarzenie, które po raz pierwszy
zostało zorganizowane w ubiegłym roku z inicjatywy Sołtysa Racławic, zostało przyjęte bardzo dobrze przez
lokalną społeczność, która licznie uczestniczyła w imprezie. Oprócz ziemniaków, których przygotowano
ponad 100 kilogramów, nie zabrakło również występów artystycznych, atrakcji dla dzieci, a także stanowiska
konsultacyjno-informacyjnego dot. programu „Czyste Powietrze”. Można było również zaszczepić się przeciwko
COVID-19.

XV EKO Bieg po Dolinie
Będkowskiej
19 września 2021 r. odbył się XV EKO Bieg po
Dolinie Będkowskiej. Impreza miała charakter ogólnopolski
i wzięło w niej udział 200 biegaczy, którzy pokonywali
sześciokilometrowy odcinek trasy przełajowej. Biegowi
głównemu towarzyszył bieg dla dzieci na płaskiej trasie
na dystansach od 50 do 700 metrów (w zależności od
kategorii wiekowej). Wszystkie dzieci biorące udział w biegu
otrzymały dyplomy, medale, posiłek i napoje, a zwycięzcy
w poszczególnych konkurencjach puchary. Jak w poprzednich
latach najliczniej reprezentowany był Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Sąspowie. W nagrodę szkoła otrzymała
drukarkę.
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Razem najlepiej! Festyn rodzinny w Sąspowie
Po tych wielu trudnych miesiącach potrzebujemy spotkań, rozmów. Jeśli odbywają się one na świeżym
powietrzu to są relatywnie bezpiecznie. Mieszkańcy szukają możliwości integrowania się z sąsiadami. Było to
widać po liczbie uśmiechów podczas Festynu rodzinnego w Sąspowie. Atmosfera familijnego pikniku, połączona
ze sportową zabawą i wesołymi przedstawieniami dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie
przyciągnęły licznych gości. A wśród nich pojawili się Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk
z małżonką, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Pan Łukasz Wróblewski z żoną, Wicestarosta Tadeusz
Nabagło oraz samorządowcy z sąsiednich gmin. Wójt Tomasz Gwizdała korzystając z okazji, podziękował ze
sceny protektorowi naszego regionu Ministrowi Panu Andrzejowi Adamczykowi za stałą współpracę i pomoc
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, jakie w ostatnim czasie płyną do naszej gminy.
Organizatorzy imprezy zaserwowali prawdziwą ucztę dla duszy i ciała. O tą pierwszą zadbała młodzież
i uczniowie szkoły w Sąspowie, przejętej dzięki staraniom Wójta w 2019 roku pod skrzydła samorządu.
Przedszkolaki dały wspaniały występ ludowych tańców, klasy 1- 2 zainscenizowały zabawne „Babuszki”,
a wychowankowie starszych klas pełne energii przedstawienie „Rzepki” J. Tuwima. Wszyscy wypadli
profesjonalnie, a inscenizacje przykuwały uwagę widzów w każdym wieku. Brawa dla naszego najmłodszego
pokolenia! Mamy zdolne dzieci i fantastyczną młodzież.
Jedzenie nie odbiegało poziomem od artystycznej części. Panie z KGW wraz z Druhami OSP Sąspów
uraczyli uczestników 150 kilogramami ziemniaków pod najlepszymi postaciami: pieczonych w kociołkach
oraz placków ziemniaczanych, które stanowiły dla tych pierwszych dużą konkurencję. Panie z KGW serwowały
własne wypieki i dbały o to, by uczestnikom niczego nie zabrakło.
Uczennice starszych klas w ramach wolontariatu malowały twarze młodszych dzieci. Współorganizator
imprezy KKS Jura Moto Sport, który wspólnie z Gminą Jerzmanowice-Przeginia organizuje także Bieg
z Gwizdkiem po Zdrowie, przeprowadzał ekologiczne konkursy. Rodzice uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego przygotowali loterię fantową, w której wygrywał każdy. Słowniki, książki, gry trafiły do
nowych właścicieli. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup strojów sportowych dla dzieci. A trzeba
podkreślić, że sport był nieodłączną częścią festynu rodzinnego. Skakanie w workach na ziemniaki, speedball,
tenis dostarczały rozrywki nie tylko dzieciom, ale i dorosłym.
„Co Wam się najbardziej podobało?” – podpytujemy najmłodszych uczestników. – „Wszystko!” –
odpowiadają okrzykiem. I to chyba najlepsza recenzja.
Całe sołectwo Sąspów: Sołtys Pani Elżbieta Kanasiuk, Radny Pan Wojciech Szwajcowski, OSP, KGW jest
niezwykle gościnne. Ale o otwartości i gościnności mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia nie trzeba
nikogo przekonywać.
I tak kolorową, pachnącą i melodyjną uroczystością, na placu otulonym wapienną skałą pożegnaliśmy
wspólnie tegoroczne lato. W niedzielę do wieczora było ono głównym bohaterem wydarzenia. Już w poniedziałek,
następnego dnia z rana przywitała nas gęsta, jesienna mgła…
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Młodzież zapobiega pożarom - etap gminny
15 września w Urzędzie Gminy odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. W turnieju udział wzięło 28 uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: 1-6 oraz
7-8 klasa.
Uczestnicy rozwiązywali test z pytaniami z zakresu wiedzy pożarniczej, pierwszej pomocy i historii
pożarnictwa.
Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwali Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała,
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Tomasz Chochół oraz Vice Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP Bogusław Goraj.
Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i zaangażowaniem. Do kolejnego etapu mogło przejść
jednak tylko dwoje uczniów.
Najwięcej punktów z testu zdobyli: w pierwszej kategorii Julia Kozera ze Szkoły Podstawowej
w Jerzmanowicach, a w drugiej Jakub Kowal ze Szkoły Podstawowej w Przegini. I to właśnie oni reprezentowali
podczas etapu powiatowego, który odbył się 25 września 2021 r. w JRG 7.

Juromania ponownie w Gminie JerzmanowicePrzeginia!
Juromania to święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, organizowane rokrocznie we wrześniu w wielu
miejscach na Śląsku i w Małopolsce. Celem Juromanii jest promocja Jury, przedłużenie sezonu turystycznego
oraz promocja turystyki w różnych jej wymiarach. Po raz drugi w Juromanię włączyły się Gminy Wielka Wieś
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i Jerzmanowice-Przeginia, wspólnie organizując
nocne zwiedzanie Jaskiń: Wierzchowskiej Górnej
oraz Nietoperzowej. Wejścia do jaskiń odbywały się
co pół godziny w grupach z przewodnikiem. Zarówno
przed Jaskinią Nietoperzową, jak i Wierzchowską
nie zabrakło również innych atrakcji – pokazów
tańca ognia oraz pokazów tańca ze światłami
led. Poczęstunek przygotowały Koła Gospodyń
Wiejskich. Pod Jaskinią Nietoperzową licznie przybyli
zwiedzający mogli skosztować lokalnych przysmaków
przygotowanych przez KGW z Łaz oraz Szklar.
Można śmiało stwierdzić, że tegoroczna
Juromania cieszyła się jeszcze większą popularnością
niż ubiegłoroczna – miejsca na listach do zwiedzania
jaskiń skończyły się bardzo szybko, zaś odwiedzający
przybyli z tak odległych miejsc jak Frombork czy
Olsztyn.
Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Gminami,
gminnymi instytucjami kultury oraz podmiotami
społeczeństwa obywatelskiego po raz kolejny udało
się pozyskać środki zewnętrzne oraz zorganizować
imprezę, która przyciąga gości z całej Polski.
Wydarzenie finansowane było jest z funduszy
Województwa
Małopolskiego,
Województwa
Śląskiego, Gminy Wielka Wieś oraz Gminnego
Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach, zaś operatorem
projektu jest Stowarzyszenie Inicjator.
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Climbing Days – święto miłośników wspinaczki
Atak bosego wspinacza na Komin Ostatniej, opowieść Janusza Gołąba o jego pierwszym zimowym
wejściu na Gasherbrum i masa różnych warsztatów wspinaczkowych – to jedynie kilka pozycji, które miały
miejsce podczas pierwszej edycji Climbing Days.
Od 6 do 8 sierpnia w Jerzmanowicach na terenie Słonecznych Skał oraz bazy Mountain Climbing School
odbyła się pierwsza edycja imprezy Climbing Days będącej wydarzeniem towarzyszącym Pucharowi Europy,
który w tym czasie odbywał się w centrum Krakowa.

Bosy wspinacz atakuje Komin
Przez 3 dni wspinacze brali udział w 8 różnych warsztatach ucząc się m.in. pierwszego prowadzenia*
w skałach, dynamicznego wyłapywania lotów* czy budowania stanowisk*. Jako dodatek, w sobotę późnym
południem na Kominie Ostatniej odbyły się mini zawody wspierane przez firmę Black Diamond (producenta
sprzętu wspinaczkowego). Zadaniem uczestników było pokonać tę drogę na wędkę*. Zadanie okazało się nie
łatwe bo crux* mieszczący się w górnej części okazał się nie do przejścia dla prawie połowy zawodników. Swoich
sił spróbował również przypadkowy wspinacz (serdecznie pozdrawiamy!), który pożyczył uprząż od koleżanki
i na bosaka zaatakował komin. Walka było heroiczna. Krew i pot. Niestety komin zwyciężył.

Prelekcja Janusza Gołąba
Tuż po zawodach w klimatycznych okolicznościach przyrody wspinacze spotkali się z Januszem Gołąbem.
Janusz podzielił się z początkującymi adeptami swoimi przemyśleniami i rozwiązaniami w kwestii wspinaczki
wielowyciągowej*. Został poruszony temat m.in. wagi plecaka podczas wspinaczki w Tatrach, nawodnienia,
strategii wybierania dróg i samych lotów podczas wspinania wielowyciągowego. Ostatni z tematów Janusz
zobrazował historią, kiedy wyłapywał około 50 metrowy lot swojego partnera.

Leśne warsztaty
Na imprezie nie zabrakło też rodziców z dzieciakami, które to miały wyjątkowe zajęcia. Poprzez różnego
rodzaju zabawy uczyli się co robić kiedy jest burza w górach, jak opatrzeć nogę, co zabrać w góry, a na końcu
urządzili błotną kuchnie gotując m.in. zupę pomidorową z szyszką czy danie „wszystko jedno”.
Kolejna edycja wydarzenia już za rok i jeżeli nie chcecie jej przegapić to zachęcamy do dołączenia do
wydarzenia Climbing Days na Facebooku. Pamiętajcie! Aby rozpocząć przygodę ze wspinaczką nie trzeba
czekać aż do następnych warsztatów. Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest miejscem idealnym dla wspinaczy.
Słoneczne Skały, Witkowe czy Chochołowe - niezależnie od poziomu zaawansowania każdy wspinacz znajdzie
cos dla siebie.
W tym roku byli z nami:
Black Diamond / Alpenverein Austria / Gmina Jerzmanowice Przeginia /
Moc Gór – Spotkanie z Filmem Gróskim / Crag Magazine / wpinanie.pl /
outdoor magazyn
Tekst: Mountain Climbing School
Gmina Jerzmanowice-Przeginia była Partnerem Wydarzenia.

Słownik pojęć wspinaczkowych
Prowadzenie – wspinaczka z liną
Stanowisko asekuracyjne – miejsce, w którym
można w bezpieczny sposób asekurować osobę
wspinającą się po drodze wspinaczkowej.
Wspinanie na wędkę – wspinanie z asekuracją
górną, dotyczy przechodzenia drogi z liną uprzednio
zainstalowaną w stanowisku na końcu drogi.

Crux – najtrudniejsze miejsce na całej drodze
wspinaczkowej.
Lot – moment, w którym osoba wspinająca się spada
z drogi wspinaczkowej.
Wyciąg – odcinek drogi wspinaczkowej nie dłuższy
od długości liny.
Wspinanie wielowyciągowe - uczestnicy korzystają
przynajmniej z dwóch powiązanych ze sobą lin
asekuracyjnych
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Siła smaku Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Smak. To od zawsze jedno z najważniejszych wspomnień, nierozerwalnie związanych z danym
miejscem. Z jego ludźmi, kulturą. Włochy mają pizzę, Grecy moussakę, Francuzi żabie udka i ślimaki, a Gmina
Jerzmanowice-Przeginia?
Panie z lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich stale troszczą się o to, by
nasza gmina była zapamiętana przez turystów poprzez wyjątkowy smak.
Oczywiście jego unikatowość tkwi w doborze artykułów, ale niezwykle
ważna jest cała otoczka, sposób podania, prezentacja. I w każdym tym
aspekcie nasze przedstawicielki dbają o każdy szczegół.
KGW Czubrowice, w nowym, większym składzie pod
przewodnictwem Pani Heleny Redel wzięło udział w powiatowym etapie
konkursu „Innowacyjna Małopolska – tradycyjne potrawy regionalne”
zorganizowanym przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach, prezentując swoje bezkonkurencyjne „krupy”. Danie
zwyciężyło, zyskując miano najlepszego w Powiecie Krakowskim.
Czym są „krupy”? To staropolska nazwa potrawy opartej na
dwóch składnikach - mięsa i kaszy. A w czym tkwi jej sekret? „W naszym
wykonaniu. Ale to pilnie strzeżona tajemnica, od pokoleń. Nie możemy
się nią podzielić, bo straciłaby swoją wyjątkowość, ale chętnie przekażemy
przepis na kapustę z piechotą i fasolą. Zachęcamy do wypróbowania go
w swoich domach” – mówi Pani Grażyna Skotniczna, członkini KGW
Czubrowice, była Radna Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Kapusta z piechotą i fasolą została oceniona przez jury podczas
etapu wojewódzkiego konkursu, który zakończył się dla naszych
przedstawicielek wyróżnieniem. Mamy czym się chwalić. Danie,
w którym rozsmakowała się Małopolska. Obiektywna komisja
potwierdziła walory smakowe, nam pozostaje tylko gotować!
Koła Gospodyń Wiejskich przeżywają swój renesans, działają ze
wzmocnioną energią. W sposób nowoczesny dbają o tradycję. A przy
tym integrują i mobilizują do działań. Zachęcamy Panie do zasilania
szeregów lokalnych KGW. Kobieta to siła, i to właśnie ona łączy
członkinie naszych coraz prężniej działających KGW.
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18 par świętowało złote gody
30 września odbyły się uroczystości jubileuszowe par obchodzących pięćdziesięciolecie pożycia
małżeńskiego. Okolicznościowa msza święta, podczas której Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską odbyła
się w Szklarach. Odprawili ją w koncelebrze: proboszcz tamtejszej parafii ks. Jerzy Gibas, proboszcz parafii
w Przegini ks. Grzegorz Walczak oraz proboszcz parafii w Sąspowie ks. Mariusz Górszczyk.
Na drugą część uroczystości goście zostali zaproszeni do Chochołowego Dworu w Jerzmanowicach.
Za imponujący staż, małżeństwa odebrały z rąk Wójta Tomasza Gwizdały Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznawane przez Prezydenta RP. Jest to jedyne odznaczenie przyznawane przez głowę państwa
za staż małżeński. Dodatkowo, odznaczonym wręczone zostały kwiaty, listy gratulacyjne i upominki.
„Takie spotkania zawsze są wzruszające. Życząc kolejnych pięknych lat, gratuluję i dziękuję za to, jaką
gminę współtworzyliście przez pół wieku, za to jaki piękny przykład dajecie kolejnym pokoleniom. To, że Gmina
Jerzmanowice-Przeginia jest wspólnotą, to także Państwa praca. Mają Państwo olbrzymi wkład w budowanie
naszej społeczności, poprzez wychowywanie dzieci, wnuków, prawnuków.” – mówił po uroczystości Wójt Tomasz
Gwizdała.
Drodzy Jubilaci, życzymy Wam kolejnych pięknych lat w zdrowiu i miłości. Niech te medale, które
otrzymaliście przypominają Państwu codziennie o wyrazach uznania i najlepszych życzeniach, które śle cała
nasza społeczność.
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Dlaczego Festiwal Nietoperzy?
Dlaczego Festiwal Nietoperzy i dlaczego powinniśmy chronić przyrodę,
w tym nietoperze?
Bo to „żywe i pożyteczne skarby” zamieszkujące jaskinie Jury KrakowskoCzęstochowskiej. Kilkanaście gatunków tych niepozornych ssaków, zagrożonych
wyginięciem występuje w słynnej Jaskini Nietoperzowej i dlatego w dniach
10 i 11 września 2021 r. odbywała się kolejna, 4 edycja Festiwalu Nietoperzy.
Z uwagi na fakt, że rok 2021 ogłoszony został „Rokiem Jaskiń i Krasu” tematem
przewodnim panelu naukowego tegorocznego festiwalu była ochrona jaskiń.
Wiele się działo w tych dniach w gminach Jerzmanowice-Przeginia
i Wielka Wieś.
10 września w budynku GOK i PiGBP odbyła się konferencja naukowa
zorganizowana przez ZPKWM, OPN i Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec”
poświęcona ochronie jaskiń. Prelekcje dotyczyły zjawisk krasowych, odkryć
archeologicznych, pomiarów geodezyjnych i szeroko pojętej ochrony jaskiń. Uczestnicy panelu naukowego
zwiedzali z przewodnikami Jaskini Nietoperzową i Zygmunta
(J. Zygmunta to system korytarzy głęboki na ponad 40 m, dostępny tylko dla speleologów)
Konferencji patronowało Polskie Towarzystwo Geologiczne oraz Polska Akademia Nauk Instytut
Gospodarki Surowcami i Energią.
Drugi dzień festiwalu to wydarzenie rekreacyjnoartystyczne. W Dolinie Będkowskiej, pod Dupą Słonia Jurajska
Grupa GOPR i OSP Będkowice zorganizowali naukę wspinaczki
skałkowej i zjazd na tyrolce. Grotołazi z Speleoklubu Olkusz
oprowadzali turystów po Jaskini „Nad Źródłem”. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyła się Gra Terenowa „W Jaskiniowej
Dolinie”, prowadzona przez Małopolski Oddział PTSM
w Krakowie. Ponad 120 uczestników u wieku od 6 do ponad 60
lat, walczyło o Puchar Prezesa Kopalni Wapienia „Czatkowice”.
Uczestnicy panelu artystycznego mogli poznać historię Kaplicy
Jana Chrzciciela oraz odkrywać talenty podczas pleneru
malarskiego pod okiem artystów Powiatu Krakowskiego! Finał
Festiwalu tradycyjnie odbył się pod Jaskinią Nietoperzową,
gdzie wręczono statuetki Ceramicznego Nietoperza za działania na rzecz ochrony przyrody i dziedzictwa
kulturowego. Rozstrzygnięto również ciekawe konkursy międzypokoleniowe.
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To przykład wybranych wydarzeń Festiwalu Nietoperzy, co przyniesie przyszłość to się okaże….
tymczasem już pojawiają się pomysły na kolejne edycje Festiwalu.
Festiwal to wyjątkowy projekt interdyscyplinarny o charakterze naukowym, artystycznym i rekreacyjnym
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Cieszy bardzo fakt, że można poznawać swoją Małą Ojczyznę aktywizując
społeczeństwo i budując autentyczną wrażliwość w kwestii ochrony przyrody. Okazuje się, że można podnosić
poziom wiedzy na temat posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, poprzez udział w grach
i wycieczkach terenowych, wspinaczce skałkowej i zwiedzaniu jaskiń. Wiele też można się nauczyć tworząc
przedmioty użytku codziennego z motywem nietoperzy, malując ostańce czy podziwiając skarby przyrody
nieożywionej…. Pomysłów na realizację czwartej edycji festiwalu nie brakowało!
Miejmy nadzieję, ze główne założenia Festiwalu Nietoperzy czyli edukacja ekologiczna oraz rozwój
współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i instytucjami naukowymi pozwolą na racjonalne
gospodarowanie zasobami środowiska i kultury, które jeszcze nam pozostały.
Teresa Sieradzka
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Książką zaopiekowani
Powiatowa i Gminna Biblioteka w Jerzmanowicach realizuje projekt „KSIĄŻKĄ ZAOPIEKOWANI”
Z przyjemnością wspominamy liczne, atrakcyjne wydarzenia w naszej bibliotece, które zorganizowaliśmy
dla wszystkich mieszkańców. Po raz kolejny Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach została
beneficjentem programu -Partnerstwo dla książki. Projekt pt. „Książką zaopiekowani” otrzymał dofinansowanie
w kwocie 27.000,00 zł ze środków Ministra pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat
ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych oraz 7.000,00 zł ze środków z Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Cieszymy się, że w ramach pozyskanych środków mogliśmy i nadal zapraszamy do naszych bibliotek
zarówno dzieci, młodzież oraz dorosłych na szereg literackich i kulturalnych wydarzeń.
Dotychczas odbyły się spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży:

z Joanną Olech

z Agnieszką
Tyszką

z Barbarą
Gawryluk

z Adamem
Skrodzkim

z Pawłem
Kopijerem

Warsztaty
literackoplastyczne
z Danielem de
Latour

Warsztaty
artystyczne
z Agnieszką
Kaszubą-Dębską

Warsztaty
z tworzenia
gier m.in. na
platformie
teletopia.cominspirowane
fantastyką

Spektakl „Zupka
z blaszanego
kubka” Teatr
Uszyty

Spektakl
„Przygody Łatka
Wąchatka” Teatr
TAK
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Spektakl
słowno- literacki
„Baśniowej
Kapeli”
w ramach
Ogólnopolskiego
Tygodnia
Czytania
Dzieciom

Spotkanie
z Cezarym
Borowym
„Spowiedź Hana
Solo. Byłem
przemytnikiem
w Indiach”

Spotkanie
z Ałbeną
Grabowską

Spotkanie
z Edytą Świętek

Spotkanie
z Kazimierzem
Tomczykiem
nt.„Ciekawostki
z życia wsi
i parafii
Jerzmanowice”

Spotkanie
z Marzenną W.
Nowakowską
„Safari za
progiem domu
– od książki
do natury
i z powrotem”

Narodowe Czytanie 2021
Wykład dr hab. Małgorzaty Sokalskiej z Uniwersytetu
Jagiellońskiego pt. „Wymiatanie spod dywanu, czyli
o Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej”,

Przed nami Noc Bibliotek oraz konkurs plastyczny.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych
wydarzeniach, o których informujemy na bieżąco na stronie
internetowej www.bibliotekajerzmanowice.pl, na Facebooku
oraz na plakatach.

OSTANIEC
MAGAZYN SAMORZĄDOWY

Gminny Dzień Trzeźwości
W ostatnią niedzielę sierpnia na boisku sportowym w Przegini obchodziliśmy Dzień Trzeźwości Gminy.
Najpierw uroczysta Msza Św. której przewodniczył Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób
Uzależnionych Ks. Zbigniew Guzy, a w koncelebrze uczestniczyli Ks. Proboszcz Grzegorz Walczak z Parafii
pw. Najświętszego Zbawiciela z Przegini, Ks. Prałat Jan Szkoc oraz Ks. Dariusz Nowak, później otwarty mityng.
Jego uczestnicy dzielili się doświadczeniem choroby, siłą i nadzieją na rozwiązanie problemów. W dyskusji brały
udział nie tylko osoby uzależnione, ale i współuzależnione i te, które wahają się czy mają problem. To właśnie
odróżnia mityng otwarty od zamkniętego, w którym udział biorą jedynie osoby uzależnione. W Gminnym
Dniu Trzeźwości udział wziąć mógł każdy. Droga do uczestnictwa w spotkaniach AA nigdy nie jest łatwa. Takie
historie można było usłyszeć także podczas sierpniowego spotkania. Uczestnicy dzielili się wzruszającymi
świadectwami wyjścia z nałogu i emocjami związanymi z rozpoczęciem nowego życia. Na zakończenie na
zgromadzonych czekał poczęstunek oraz bezalkoholowa biesiada.
Dzięki współpracy osób uzależnionych z profesjonalistami, lekarzami, duchownymi, policją, świadomość
choroby alkoholowej, walka ze stereotypami i stygmatyzacją osób cierpiących na alkoholizm znacznie wzrosła
i nadal wzrasta. Wielki udział mają w tym procesie grupy trzeźwościowe, taka jak ta w Przegini, której
pełnomocnik Pan Józef Mosurek był inicjatorem Gminnego Dnia Trzeźwości.
Każdego, kto potrzebuje pomocy w walce z nałogiem swoim lub osób bliskich zachęcamy do kontaktu
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Telefon 123895247 wew. 133 jest dostępny
w godzinach pracy Urzędu. To pierwszy krok do podjęcia rozmowy z psychologiem i rozpoczęcia leczenia.
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„Można poczuć się jak odkrywca…” – rozmowa
z Kazimierzem Tomczykiem
ªª Skąd wzięło się u Pana zainteresowanie historią?
W zasadzie historią interesowałem się od zawsze, zapewne
początkiem tej fascynacji były opowieści mojej babci i starszych
mieszkańców wsi, których słuchałem z wielką ochotą. W szkole
historia nigdy nie sprawiała mi trudności – nawet egzamin
maturalny zdałem z najwyższą oceną. Już wtedy myślałem o studiach
historycznych, jednak zaraz po maturze znalazłem – jak wiele osób
z naszego terenu – pracę w kopalni. Do tego jeszcze dwuletnia służba
wojskowa i marzenia o studiowaniu musiałem odłożyć.
Wróciłem do nich dopiero, gdy podczas przemian społecznogospodarczych na początku lat 90-tych nad kopalniami zawisło widmo
zamknięcia. To dało mi impuls, by zdobyć nowy zawód – nauczyciela
historii. Najpierw należało jednak zdać egzamin wstępny na studia
historyczne na Wyższej Szkole Pedagogicznej – obecnie Uniwersytet
Pedagogiczny. Kiedy w 1993 r. rozpocząłem studia pracowałem nadal
w kopalni pod ziemią, miałem już rodzinę i rozpoczętą budowę domu,
to jednak nie przeszkodziło mi skończyć pięcioletnie studia w cztery
lata.

ªª Jak był temat Pańskiej pracy magisterskiej?
Pierwotnie byłem na seminarium z historii starożytnej, jednak dość szybko się zorientowałem, że bardziej
pociąga mnie regionalistyka i przeniosłem się na seminarium z historii XIX wieku, tym bardziej, że chciałem
napisać coś odkrywczego. Temat mojej pracy brzmiał: „Dzieje wsi i parafii Racławice do 1945 r.”. Ta praca stała
się podstawą mojej pierwszej książki.

ªª Czy od razu po skończeniu studiów porzucił Pan pracę w kopalni?
Po studiach, w związku z informacjami o zamykaniu kopalń, zacząłem szukać pracy jako nauczyciel
w wielu pobliskich i okolicznych szkołach, jednak nigdzie nie było wówczas wolnych etatów. Ostatecznie
zostałem w kopalni, jednak zależało mi na tym, by moja wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów nie
zostały zmarnowane, dlatego też rozpocząłem pracę nad książką o Racławicach, a później nad kolejnymi
publikacjami. Do tej pory napisałem 10 książek – w tym dwie redakcyjne, a także kilkanaście artykułów –
w tym jeden, który ukazał się w Rosji, w czasopiśmie historyczno-etnograficznym. W ten sposób „pracując na
grubie”, jednocześnie prowadziłem badania naukowe.

ªª Nad czym pracuje Pan obecnie?
Obecnie kończę książkę o Jerzmanowicach. Mam nadzieję, że ukaże się ona w przyszłym roku. Pracuję
też nad książką poświęconą 100-letniej działalności sportowej w Tenczynku. Ta publikacja ukaże się pod koniec
tego roku.

ªª Działa Pan również w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Eksploracyjno-Historycznym „GEO-HIS”,
pełniąc w ostatnich latach funkcję jego wiceprezesa – jakie są cele stowarzyszenia i na czym polega
jego działalność?
Stowarzyszenie zostało założone w roku 2015, założyciele chcieli odkrywać przeszłość, ślady aktywności
człowieka na naszym terenie. Obecnie Stowarzyszenie może pochwalić się już znaczną kolekcją artefaktów
historycznych, które – dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury - można podziwiać chociażby
w Wiejskim Domu Kultury w Racławicach. Pragnę dodać, że działamy także na polu edukacyjno-kulturalnym.
Bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych, gdzie m.in. wystawiamy zgromadzone eksponaty,
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prowadzimy też wykłady - prezentacje historyczne dla szkół i przedszkoli.

ªª Jakie było największe znalezisko, jakie najciekawsze, najstarsze?
Największym było bez wątpienia znalezienie fragmentów czołgu radzieckiego
z czasów drugiej wojny światowej. Były to dwa koła jezdne, fragmenty burty oraz
gąsienic, działo i zamek. Czołg według przekazów został wysadzony po wojnie przez
Wojsko Polskie i porzucony na pastwę losu w starym rowie przeciwczołgowym.
Dzięki naszemu stowarzyszeniu zostały one odnalezione, poddane konserwacji
i obecnie znajdują się w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
Z pewnością najciekawszym i najstarszym znaleziskiem jest dobrze
zachowany grot włóczni średniowiecznej o długości 35 cm, a także ostroga, oraz
element pochwy miecza – co ciekawe, z umieszczonym na niej herbem rycerskim.

ªª Jak prowadzone są poszukiwania? Jakie trzeba spełnić formalności
i jakimi kryteriami kierujecie się w doborze miejsc, które zamierzacie
przeszukać?
Każde poszukiwania muszą odbywać się w porozumieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków i mieć zgodę właściciela terenu, na którym są
prowadzone. Każde znalezisko jest opisywane i uwzględniane w specjalnym
protokole. Oczywiście wykluczone jest prowadzenie poszukiwań na terenie
stanowisk archeologicznych. Podchodzimy do formalności bardzo poważnie,
ponieważ chodzi przecież o często bardzo cenne pamiątki przeszłości. Jeśli chodzi
o wybór miejsc do prowadzenia poszukiwań, to opieramy się na przekazach
ludzi, na przekazach źródłowych – zwłaszcza w odniesieniu do miejsc bitew
i innych wydarzeń historycznych. Jeżeli któreś znalezisko budzi nasze wątpliwości
i mamy problem z datacją lub opisem, to zabezpieczamy taki obiekt i prosimy o pomoc profesjonalistów –
konserwatorów i archeologów.

ªª Czy warto w dzisiejszych czasach interesować się historią?
Zdecydowanie tak. Badając dawne dzieje można poczuć się jak odkrywca, zwłaszcza gdy dociera się
do faktów, które nie zawsze przebijają się do świadomości społecznej. Obcując ze źródłami historycznymi
można dotknąć ludzkich losów – tragedii, ambicji, problemów. Okazuje się, że nie jest prawdą to, że kiedyś
było lepiej: w każdej epoce osobiste problemy ludzi są podobne. Można także poznać dzieje swojego rodu,
tworząc drzewka genealogiczne, co ostatnio stało się dość popularne. Dlatego też uczenie się historii pozwala
nabrać dystansu, spojrzeć na nasze sprawy z odpowiedniej
perspektywy, a także rozwinąć umiejętność łączenia faktów,
więc odpowiedź brzmi: tak, zdecydowanie warto interesować
się historią.
Kazimierz Tomczyk - emerytowany górnik, historyk,
badacz i popularyzator historii lokalnej, autor wielu publikacji
o dziejach miejscowości Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Pan Kazimierz Tomczyk obecnie pracuje nad
publikacją na temat miejscowości Jerzmanowice.
Zachęcamy do kontaktu i przesyłania materiałów
historycznych, np. relacji, wspomnień, skanów zdjęć lub
dokumentów, które mogłyby pomóc w przygotowaniu książki
pod adres: tomczykkazimierz@interia.pl
(podajemy adres e-mail p. Kazimierza Tomczyka za
Jego zgodą)
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