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Szanowni Państwo!
Rozpoczęły się wakacje – to czas wytchnienia, zwłaszcza dla najmłodszych, którzy mają za sobą trudne miesiące nauki
zdalnej i hybrydowej. Mam nadzieję, że lato będzie sprzyjało radosnej zabawie i odbudowie nadszarpniętych przez pandemię
relacji. Zachęcam jednocześnie do skorzystania z oferty przygotowanej przez GOK, Bibliotekę oraz Kluby Sportowe z terenu
Gminy.
Warto skorzystać z piękna terenów naszej Gminy, które zachęcają do rodzinnych spacerów czy wycieczek rowerowych.
Zadbajmy o to, by wypoczynek na świeżym powietrzu był bezpieczny – to ważne zwłaszcza wówczas, gdy żar leje się z nieba.
Pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu i o zabezpieczeniu głowy przed słońcem.
Z uroków naszej Gminy mogli korzystać uczestnicy I Biegu z Gwizdkiem. Przełożenie tego wydarzenia okazało się
dobrą decyzją – dzięki poluzowaniu obostrzeń mógł on odbyć się w takiej formule, jak zaplanowaliśmy, zaś pogoda w dzień
biegu była wprost wymarzona. Jestem przekonany, że wydarzenie to zagości na stałe w kalendarzu imprez naszej Gminy.
Tymczasem zachęcam Państwa do lektury naszego samorządowego periodyku. Znajdą w nim Państwo podsumowanie
najważniejszych wydarzeń upływającej właśnie połowy kadencji, ważne informacje urzędowe, a także artykuły poświęcone
wydarzeniom, które miały miejsce w ostatnim kwartale.
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Wójt Tomasz Gwizdała o połowie kadencji:

„konstruktywne podejście i współpraca pozwalają realizować ambitne cele”
- W końcu nastał spokój. Zgoda i współpraca. Połowa kadencji minęła, a na ostatniej sesji uzyskał Pan
jednogłośne wotum zaufania i absolutorium od Radnych. Jak Pan tego
dokonał?
Z hasłem współpracy szedłem do wyborów. Od czasu, kiedy objąłem
urząd Wójta współpraca z Radnymi układa się znakomicie. Stworzyliśmy
dobry klimat nastawiony na załatwianie spraw i problemów, z którymi nie
zdołano sobie poradzić w poprzednich latach. Już na początku kadencji
zmieniliśmy sposób wydawania gminnych pieniędzy i dokonaliśmy
reformy budżetu z rozdrobionego na zadaniowy. Wcześniej środki były
rozdzielane pomiędzy sołectwa zgodnie z ilością ich mieszkańców. Teraz
skupiamy się na zadaniach, na dużych inwestycjach. Nie dzielimy środków
na mniejsze pule, ale wykorzystujemy je jako wkład własny ubiegając się
o dofinansowania.
Jeśli chodzi o wotum zaufania i absolutorium przede wszystkim
trzeba mieć świadomość, że nie jest to wynik jakichś chwilowych emocji
Radnych. Udzielenie absolutorium poprzedzają analizy, rozmowy, wyjaśnienia. Tym bardziej cieszy, że Rada
jednogłośnie pozytywnie oceniła moją pracę. To wynik otwartej współpracy, którą podjęliśmy od samego
początku kadencji – dzięki konstruktywnemu podejściu do zarządzania gminą udaje się skuteczniej realizować
ambitne cele.
Współpraca układa się wzorowo także na szczeblu samorządowym i rządowym. Po objęciu stanowiska
Wójta udało się doprowadzić do scaleń w Czubrowicach i Przegini, porozumień w kwestii budowy drogi
Przeginia-Sułoszowa, drogi powiatowej w Sąspowie, drogi do szkoły w Racławicach, wybudowania hali
sportowej, czy pozyskania gruntów na których stoi stadion w Łazach. Te projekty były w zawieszeniu od kilku,
kilkunastu lat. W końcu do naszej gminy spłynęły dofinansowania na prace przy ośrodku zdrowia w Przegini,
który czeka na remont od kilkudziesięciu lat, na budowę remizy w Racławicach, mimo iż na ten cel ciężko
pozyskać środki. Te inwestycje - powstałe i powstające, to mój osobisty sukces, z którego efektów korzystać
będą przyszłe pokolenia.
- 21 października 2018 r. – to data ostatnich wyborów samorządowych. Prawdopodobnie jest to data,
która zapadnie Panu w pamięć na długo – jak wspomina Pan tamten dzień?
Przede wszystkim był to dzień pełen paradoksów. Z jednej strony towarzyszyło mi duże napięcie, z drugiej
– był to pierwszy od dawna dzień bez spotkań, rozmów, ustaleń
– tego wszystkiego, co składało się na kampanię wyborczą.
To był dzień wieńczący wszystkie działania w terenie,
nieprzespane noce, to co spowodowało ogromne zmęczenie.
Nareszcie mogłem ten dzień spędzić z rodziną i odpocząć.
Jednak wieczorem wszystkie emocje wróciły – gdy zaczęły
spływać pierwsze wyniki i zwycięstwo stawało się coraz
bardziej realne, zaczęła do mnie docierać odpowiedzialność,
jaką na siebie wziąłem. Do obowiązków podchodzę z dużą
pokorą, bo moja praca to służba. Każdego dnia powtarzam, że
jestem tu dla Was, dla Mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
- W chwili, gdy ukazuje się ten numer „Ostańca” mija właśnie
prawie 1000 dni od tamtej daty. Jak Pan ocenia minione 2,5 lata, z którego
osiągnięcia jest Pan najbardziej dumny, a przy którym napotkał Pan
największe trudności?
Zacznę od trudności, bo te zawsze wiążą się z finansami, gdyż
nasza gmina nie należy do tych bogatszych. Udało mi się jednak pozyskać
miliony środków zewnętrznych i otworzyć gminę na nowe projekty.
Zrealizowałem 75% planu, który przedstawiłem mieszkańcom w formie
ulotki przed wyborami. Szkoły w Czubrowicach i Sąspowie wróciły pod
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ssBudowa hali sportowej

skrzydła samorządu. Otworzyliśmy oddział przedszkolny w Gotkowicach, gdzie szkołę zamykała fundacja
„Elementarz”. Wybudowaliśmy nowoczesną halę sportową w Jerzmanowicach, kompleks boisk w Przegini,
boisko w Racławicach, oczyszczalnie ścieków w Szklarach i prawie 23 km sieci kanalizacyjnej w Szklarach,
Jerzmanowicach i Sąspowie. W obliczu rosnących w całej Polsce stawek za wywóz odpadów w naszej gminie
udało się doprowadzić do spadku ceny i wprowadzić dodatkowe usługi – wywóz 2 razy w miesiącu w sezonie
letnim oraz czyszczenie pojemników. Wszystkie te osiągnięcia są wielkim sukcesem, okupionym ogromną
pracą. Ale właśnie dlatego przynoszą tyle satysfakcji…
- W ostatnim Ostańcu pisaliśmy dużo o pandemii i jej skutkach zwłaszcza finansowych. Minęło kilka
miesięcy. Czy gmina wyszła z epidemii obronną ręką?
Moim priorytetem w ciągu tych minionych miesięcy było zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa
– zdrowotnego, społecznego, edukacyjnego, ekonomicznego. Myślę, że udało się zrealizować cele. Należy
podkreślić, że dzięki szybkim decyzjom udało się utrzymać ciągłość pracy urzędu – nie było sytuacji, w której
musiałby on zostać zupełnie zamknięty tj. wstrzymać obsługę spraw mieszkańców. Dzięki zastosowanym
rozwiązaniom mogliśmy zapewnić z jednej strony bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, z drugiej –
posuwać sprawy naprzód.
Bez wątpienia ważne były gesty solidarności – szycie maseczek przez KGW, roznoszenie ich przez
sołtysów. Obecnie dzięki wsparciu strażaków udaje się dowozić do punktów szczepień mieszkańców, którzy
mają trudności z dotarciem do placówek medycznych.
Należy wspomnieć też o trwającej w czasie pandemii nauce zdalnej. Jednym z priorytetów moich działań
jest podnoszenie poziomu nauczania. Zależy mi na tym, by młodzież która opuszcza mury naszych gminnych
szkół dostała się do wymarzonych szkół średnich i realizowała w ambitnych zawodach. Tym bardziej cieszy
mnie fakt, że naszym tegorocznym 8-klasistom, mimo utrudnień spowodowanych pandemią udało się uzyskać
wysokie wyniki na egzaminie, powyżej średniej krajowej.
- Nie jest Pan obojętny na los mieszkańców i tych, którzy potrzebują pomocy. Gmina organizuje i włącza
się w akcje charytatywne. To nietypowa forma działalności samorządu…
W działania charytatywne angażowałem się na długo przed tym jak zostałem Wójtem. Mam w sobie dużo
empatii. W pierwszej kolejności jestem człowiekiem, dopiero później wójtem. Staram się po ludzku organizować
pomoc, a to że jestem wójtem otwiera mi dodatkowe możliwości. Zbieramy nakrętki dla Emilki, zbieraliśmy
odzież dla Oliwki, zorganizowaliśmy charytatywną licytację jajek z szopki bożonarodzeniowej, nagraliśmy
Gaszyn challenge dla Tosi i zrobiliśmy z jednostkami OSP strażacką choinkę dla Piotrka, wspieraliśmy akcję
naszych rowerzystów, którzy kręcili kilometry dla Witusia. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pomoc. I Państwa
zachęcam do tego, by włączać się w nasze akcje. Wiem, że nasi Mieszkańcy mają wielkie serca, nigdy nie
odmawiają pomocy. I za to Wam dziękuje!
- Udało się pozyskać rekordowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2,8 mln
w pierwszej transzy, 6,7 mln w drugiej. Szykuje się obfity rok. Dużo pracy przed Panem…

Nowoczesny obiekt sportowy już służy
naszym mieszkańcom. Obiekt kosztował prawie
10 mln złotych, dotacja z Ministerstwa Sportu
wyniosła 3,5 mln złotych.

ssBudowa oczyszczalni ścieków
i rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w Jerzmanowicach, w Szklarach
i Sąspowie

Oddana została do użytku oczyszczalnia ścieków
w Szklarach. Obiekt ma docelowo przyjąć nieczystości
z czterech wiosek: Szklar, Jerzmanowic, Łaz i Sąspowa.
Wraz z nią wybudowaliśmy 22,9 km sieci kanalizacyjnej
w Szklarach, Jerzmanowicach i Sąspowie.
Koszt: ponad 22 mln złotych dotacja: ponad 11 mln złotych.

Nie zwalniam tempa. Cały czas działam. Zakończyliśmy kilka dużych inwestycji, już szykujemy się do
kolejnych. Trwają przetargi na wyłonienie wykonawcy budowy nowej remizy w Racławicach, przebudowy
ośrodka zdrowia, zaadaptowania poddasza w Jerzmanowicach na świetlicę, na remonty dróg. Mam nadzieję, że
już wkrótce będę mógł przedstawić Wam kolejne wielkie sukcesy!
- Czego życzy Pan sobie i mieszkańcom na drugą cześć kadencji?
Może banalnie zabrzmi, ale zdrowia. Zdrowia i sił, by realizować kolejne wielkie cele i jeszcze skuteczniej
rozwijać naszą gminę, by żyło nam się tu jeszcze lepiej.

ss Przebudowa drogi powiatowej wraz
z oświetleniem
W ramach prac nie tylko przebudowano jezdnię, ale wybudowano chodniki na całym przebudowywanym
odcinku i odtworzono istniejący chodnik w rejonie cmentarza. Wybudowano kanalizację deszczową,
przebudowano obiekt mostowy, wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe drogi, zamontowano
ochronne bariery drogowe, zamontowano oświetlenie drogi i oświetlenie fotowoltaiczne w rejonie przejść dla
pieszych
Całość zadania wyniosła ponad 5 mln złotych. Udział gminy to 712 645,96 zł.
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ss Przywrócenie szkół w Sąspowie
i w Czubrowicach do pierwotnej formy
zarządzania
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ssZwiększenie ilości odbioru odpadów komunalnych do dwóch
razy w miesiącu

We wrześniu 2019 r.
uczniowie
ze
Sąspowa
i Czubrowic wrócili do szkół
samorządowych. Gmina prze
jęła placówki pod opiekę. Powołani zostali nowi Dyrektorzy. Szkoły zaczęły na nowo żyć!

ss

Urządzenia gruntów
rolnych – scalenia w Przegini
i w Czubrowicach
11 lat rozmów o scaleniach,
opieszałości i brak przygotowanych
dokumentów. Już kilka miesięcy po
objęciu przez Wójta stanowiska realizacja doszła do skutku. Wykonano już
szacunek gruntów, zebrano życzenia uczestników i wykonano wstępny projekt
rozmieszczenia działek. Obecnie trwają prace nad projektem szczegółowego
scalenia, które potrwają do listopada.

Nowy przetarg na wywóz odpadów spowodował obniżkę cen. To wielki sukces
w przypadku ogólnokrajowego wzrostu cen. Nie tylko nie podniesiono cen za wywóz
odpadów, ale zwiększono częstotliwość ich odbioru
do dwóch razy w sezonie letnim - od kwietnia do
października. Dodatkowo w cenie wywozu mieliśmy
czyszczenie pojemników na śmieci.

ssPołączenie drogowe Przegini ze
Sułoszową
Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym
i sąsiednimi gminami po latach starań w końcu udało się
ustalić warunki partycypacji w kosztach, ogłosić przetarg
i wyłonić wykonawcę. 2 czerwca została wbita łopata
w teren.
Całkowity koszt: prawie 17 mln złotych.

ssRemont drogi łączącej Gotkowice z Sąspowem
Połączono obie miejscowości. Bezpiecznie, bez konieczności wyjazdu na DK94. Całkowita wartość
zadania wyniosła 280 tys. złotych, dofinansowanie na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
75% kosztów, tj. ponad 210 tys. złotych.

ssPozyskanie gruntów w Łazach - stadion i parking w Łazach
Po latach starań 1,3389 ha terenu w Łazach znów stało się własnością naszej gminy. Przez 17 lat
użyczaliśmy obiekt od Skarbu Państwa. Zaplecze sanitarne i trybuny wymagają modernizacji, ale będąc
właścicielem gruntu gmina w końcu może starać się o dofinansowania. Już udało nam się otrzymać 124 660 zł na
modernizację boiska z montażem elementów
małej architektury i słupów oświetleniowych.
Gmina zleciła już wykonanie opracowania
technicznego dokumentacji projektowej.

ssKompleks boisk w Przegini.
Trenować mogą tu piłkarze, koszykarze, rolkarze, tenisiści, siatkarze i miłośnicy skoków w dal.
Całkowity koszt ponad: 2,6 mln złotych. Inwestycja w całości sfinansowana z pozyskanych środków.

ssBoisko przy szkole w Racławicach
Boisko przy Szkole Podstawowej w Racławicach znów stało się
miejscem spotkań dzieci i młodzieży. Zakres prac objął m.in. wymianę
nawierzchni, wykonanie warstwy poliuretanowej, montaż piłkochwytów
oraz wyposażenie do koszykówki i siatkówki.
Kwota zadania: 131 tys. złotych. Dofinansowanie: 82 tys. złotych.
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Jednogłośne absolutorium dla Wójta
Po 14 miesiącach obrad zdalnych Radni znów spotkali się na sali Urzędu Gminy.
Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy oraz rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z wykonania
budżetu za rok 2020 przystąpili do głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Tomasza Gwizdały.
Komisja rewizyjna wcześniej rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz zaopiniowała je pozytywnie.
Dokumenty te uzyskały również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Za wotum zaufania oraz za udzieleniem Wójtowi absolutorium Radni głosowali jednogłośnie.
„Dziękuję za stworzenie takiej atmosfery, że możemy wspólnie realizować zadania, dzielić pomysłami. Nie
pracuję sam – absolutorium i wotum zaufania to wyraz uznania dla moich współpracowników, dla całego zespołu
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.” – mówił Wójt.

Joanna Chałupka, Radna sołectwa Łazy: To do Wójta wszyscy się zgłaszają: Radni
Sołtysi, Mieszkańcy. On jest koordynatorem wszystkich przedsięwzięć, buduje zgodę,
rożnie bywa, ale zawsze dochodzimy do konsensusu. Idziemy do przodu, realizujemy duże
inwestycje.

Grzegorz Seweryn, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Radny sołectwa
Jerzmanowice: To, co dzieje się w naszej gminie od pewnego czasu to jest nic innego, jak
kontynuacja tej strategii, którą my jako Rada Gminy oraz Wójt przyjęliśmy na początku
kadencji, czyli centralizacja środków budżetowych na konkretne, duże zadania, która
pozwala nam pozyskiwać dużo większe środki zewnętrzne, nie rozdrabnianie budżetu.
Taki kierunek obraliśmy na początku kadencji i podsumowanie tego 2020 roku to tylko
potwierdzenie tego, na co tak naprawdę się umówiliśmy. To widoczne efekty 2 lat naszej
pracy. Trzeba wspomnieć, że w 2020 roku otrzymaliśmy rekordowe dofinansowania, które będą spożytkowane
w tym roku. Końcówka 2020 roku to był dla nas czas dofinansowań, których wcześniej nie doświadczyliśmy. Inne
samorządy patrzyły na nas z zazdrością. Jest jeszcze jedna rzecz, niemierzalna – dobre imię naszej gminy, marka
która została wypromowana „Jak tu pięknie”, to jak gmina jest postrzegana na zewnątrz. Klimat wokół Gminy
Jerzmanowice-Przeginia bardzo mocno się poprawił i to nie stało się samo. To są rzeczy, których nie znajdziemy
w sprawozdaniach finansowych, a stanowią dużą wartość.
Robert Babka, Przewodniczący Rady Gminy, Radny sołectwa Przeginia:
Wszystkie trudności pandemiczne udało się przezwyciężyć. Wójt dał radę i mimo tych
przeciwności podnosi tą gminę ile się da. Jak widzimy przez te dwa lata zrobione jest
dużo, a wiele jest zaplanowane na kolejne lata…Wszystko idzie w bardzo dobrym
kierunku.

Damian Niedziółka, Radny sołectwa Jerzmanowice:
Pamiętam, jak spotkaliśmy się rok temu, na początku 2020 roku, po pierwszym
kwartale. Okazało się, że sytuacja jeśli chodzi o gminne finanse nie jest ciekawa,
widzieliśmy spadki w dochodach , głównie z tytułu PIT i zastanawialiśmy się w którą
stronę iść, które inwestycje realizować, czy starczy nam środków na pokrycie wszystkich
oczekiwań mieszkańców, Radnych, obietnic które złożyliśmy. I teraz po tym czasie okazało
się, że efekty naszej pracy przeszły najśmielsze oczekiwania, nikt nie spodziewał się aż
tak dobrej skuteczności działania Wójta, Radnych, ale też pracowników gminy. Pisanie
wniosków, rozliczanie ich to jest gigantyczna praca, która została wykonana i patrząc na sprawozdanie finansowe
i na opinie RIO okazuje się, że jesteśmy gminą, która może świecić przykładem w sytuacjach kryzysowych. Ta
opinia jest skutkiem gospodarności, skuteczności w działaniu i dbaniu o finanse publiczne - nie tylko w przypadku
dużych inwestycji, ale też tych mniejszych…
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Modernizacja ewidencji
gruntów i budynków na terenie
gminy Jerzmanowice-Przeginia

Korzystaj z nowych paczkomatów!
Dzięki staraniom Wójta Tomasza Gwizdały Mieszkańcy
Sąspowa również będą mogli odbierać i nadawać paczki przy okazji
powrotów z pracy lub wieczornych spacerów, o każdej porze dnia
i nocy, przez 7 dni w tygodniu. Nowy paczkomat stoi już na parkingu
koło remizy OSP Sąspów.
Z kolei w Jerzmanowicach pojawił się nowy, większy i zmienił
lokalizację o kilka metrów. Mechanizm stanął po przeciwnej stronie,
na parkingu przy Urzędzie Gminy.

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań wydłużony
do 30 września
2 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 30 marca
2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 615).
Najważniejsze zmiany dotyczą wydłużenia spisu o trzy miesiące, do 30 września br. zamiast do 30 czerwca.
Przestrzegamy przed oszustami, którzy mogą próbować wyłudzić dane. Każdy rachmistrz ma przyznany
numer indywidualny i legitymację. Można to sprawdzić pod numerem infolinii 222 79 99 99.
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Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość!
Rachmistrzowie będą kontaktować się telefonicznie z osobami, które nie dokonały samopisu.
Jak zweryfikować ich tożsamość?
- poprzez specjalnie przygotowaną aplikację
ÞÞ https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/
- kontakt z infolinią spisową pod numerem
22 279 99 99 lub Urzędem Gminy 12 38 95 247 wew. 133

Uwaga!
• Jeśli spisałeś się przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie do Ciebie
dzwonić w sprawie spisu!
• Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88.
• Od 23 czerwca ruszyły wywiady bezpośrednie
w domach.
• Rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności,
cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy
dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania
mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych!

danych osobowych

• Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany
przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię
i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu

• W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza
spisowego, zaistniały incydent niezwłocznie zgłoś na infolinię spisową lub do Gminnego
Biura Spisowego pod numerem 12-38-95-247 wew. 133
• Pamiętaj, że zgodnie z ustawą rachmistrzowi nie można odmówić podania danych. Nie
musisz obawiać się o bezpieczeństwo przekazanych danych, są objęte tajemnicą statystyczną.
• Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące
prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie
grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Zachowaj czujność!
Dotarły do nas sygnały o podejrzanych telefonach, które otrzymują
mieszkańcy naszej gminy. Firma działająca pod nazwą kojarzącą się z centrum
leczniczym zaprasza na bezpłatne badania dla osób 40+, wzbudzając zaufanie
słuchacza powołuje się na dofinansowania ze środków europejskich.
W rzeczywistości spotkanie jest okazją do wyłudzania pieniędzy i oszukiwania
starszych osób. Może dochodzić do manipulowania fałszywymi wynikami w celu
nakłonienia do zakupu sprzętów lub turnusów medycznych, a nawet zaciągania na
miejscu kredytów.
Bądźcie ostrożni!!! Gmina również podejmuje działania zmierzające do
wykluczenia budynków komunalnych z podobnych pokazów. Przestrzegamy
i prosimy Was o edukowanie Waszych rodziców i dziadków.
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Inwestycje i edukacja

Ruszają kolejne inwestycje!
ssDofinansowanie na ośrodek zdrowia w Przegini

Konsultacje w sprawie
przebudowy DK94
23 kwietnia w urzędzie gminy w Jerzmanowicach odbyły
się konsultacje w sprawie przebudowy DK94.
W spotkaniu uczestniczyli Minister Infrastruktury
Pan Andrzej Adamczyk, Dyrektor Oddziału GDDKiA
w Krakowie Pan Tomasz Pałasiński, Starosta Krakowski Pan
Wojciech Pałka, Dyrektor ZDPK Pan Łukasz Wróblewski. Ze
strony Starosty Krakowskiego padła deklaracja o zgłoszeniu
przebudowy ul. Centralnej
wraz z odwodnieniem do
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem
czeka nas remont drogi prowadzącej z DK94 do centrum Jerzmanowic.

Kolejne środki na remonty dróg!
• Wójt Tomasz Gwizdała odebrał
osobiście z rąk Ministra Infrastruktury
Pana Andrzeja Adamczyka promesę na
dofinansowanie remontu dróg w Łazach
i w Czubrowicach.
Kwota 838 590,25 to 70% kosztów
całego zadania. Dziękujemy Ministrowi
Panu Andrzejowi Adamczykowi za
wsparcie tych ważnych dla nas i naszych mieszkańców inwestycji.
• 2 400 000 zł na wyremontowanie dróg dojazdowych do pól. Dzięki
dofinansowaniu z budżetu województwa małopolskiego zmodernizujemy drogi rolnicze w Gotkowicach,
Sąspowie, Łazach, Szklarach i Racławicach.
Dziękujemy Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Łukaszowi Smółce.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku jest ustawowo
zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Deklaracja jest rodzajem ankiety, w której podaje się informacje o liczbie
i rodzaju źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw. Można ją wypełnić online przy
pomocy profilu zaufanego oraz e-dowodu lub tradycyjnie w Urzędzie Gminy.
Złożenie deklaracji powinno nastąpić w terminie:
- dla nowopowstałych budynków - 14 dni.
- dla budynków, które już istnieją - 12 miesięcy.
Dane z deklaracji trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Więcej informacji pod numerem 12-38-95-247 wew. 124

Dzięki rekordowemu dofinansowaniu, jakie pozyskał Wójt Tomasz Gwizdała przebudujemy
i rozbudujemy ośrodek zdrowia w Przegini.

5 maja został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania, które obejmuje przebudowę sanitariatów, klatki
schodowej, remont pomieszczeń, instalacji a także zmianę dachu z płaskiego na dwuspadowy.

ssAdaptacja poddasza na świetlicę w Jerzmanowicach
Po wielu latach w końcu udało się wygospodarować środki na remont poddasza w Szkole Podstawowej im.
Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach. Ruszył przetarg na przebudowę i zmianę sposobu jego użytkowania.
Nad główną częścią budynku utworzone zostaną sale
edukacyjne, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze,
a nad jadalnią świetlica.

ssNowa remiza w Racławicach
Szukamy wykonawcy rozbiórki dotychczasowej
i budowy nowej remizy w Racławicach.
Zakres prac obejmuje również: budowę muru oporowego, instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej,
urządzenie terenu przy budynku, budowę powierzchni utwardzonych.
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Kilka słów o kanalizacji
Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z przyjemnością informuje, że mieszkańcy Jerzmanowic ochoczo
rozpoczęli przyłączanie się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W ciągu 2 miesięcy do sieci włączyło się ponad
100 posesji. Ponadto złożone zostało ponad 90 wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci z czego wydano 70
decyzji. Mieszkańcy, którzy już przyłączyli się do sieci, cenią sobie przede wszystkim wygodę oraz możliwość pozbycia
się nieprzyjemnych zapachów z posesji, szczególnie przy opróżnianiu szamba. W dalszym ciągu zachęcamy wszystkich
mieszkańców Jerzmanowic oraz Sąspowa z dostępem do sieci kanalizacyjnej, do zgłaszania wniosków i przyłączanie się do
zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
Nadal obowiązuje uproszczona procedura uzyskania warunków przyłączenia i odbioru przyłącza. Wystarczy
zadzwonić do Zakładu Wodociągów Gminnych w Jerzmanowicach aby zarejestrować wniosek. Wszystkie potrzebne
dokumenty są przygotowywane przez pracowników zakładu wodociągowego, po ich podpisaniu można przystąpić do
prac budowlanych.
Do przyłączenia do nowej sieci kanalizacyjnej pozostało jeszcze około 200 gospodarstw domowych. W miesiącu
czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie kolejnego odcinka kanalizacji zbiorczej, co pozwoli na przyłączenie
dalszych 60 posesji do sieci.
Pamiętajmy, że kanalizacja to nie tylko działanie proekologiczne
i ułatwienie życia ale także obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 5 ust. 1
pkt 2): „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,
w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania
określone w przepisach odrębnych”. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy Gminy
Jerzmanowice – Przeginia, którzy mają taką możliwość przyłączają się do sieci
kanalizacyjnej.
Nadal funkcjonuje ponad 160 gospodarstw domowych, które od kilkunastu
lat notorycznie ignorują ustawowy obowiązek, w tym ponad 100 posiadających
studzienki na własnej posesji. Coraz częściej otrzymujemy informacje
o nielegalnym zrzucie ścieków z szamba do studzienek kanalizacyjnych, niestety
bez wskazania sprawcy. Taki proceder to niestety dodatkowy koszt oczyszczania
ścieków bez ponoszenia opłaty, a więc obciążający wszystkich przyłączonych do
sieci mieszkańców.
W najbliższym czasie Zakład Wodociągi Gminne wspólnie z Urzędem
Gminy podejmą ustawowe czynności zmierzające do zmiany tego niekorzystnego
stanu. Gmina posiada odpowiednie instrumenty prawne i egzekucyjne do
wymuszenia ustawowego obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
Przypomnijmy tylko, że na podstawie wspomnianej już ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wójt Gminy ma prawo wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej
a także egzekucji tej decyzji w trybie art. 5 ust. 7 i 9 ustawy.
Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1) wskazanej powyżej ustawy: Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług
wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania
opłat za te usługi.
Od tej pory, aby uniknąć sytuacji w której właściciele gospodarstw podpiętych do sieci kanalizacyjnej ponoszą
dodatkowe koszty za tych niepodpiętych, a nielegalnie z nich korzystających, służby gminne będą egzekwować przepisy
dotyczące utrzymania czystości i porządku w zakresie nieczystości ciekłych na terenie prywatnych posesji. Zakład
Wodociągi Gminne zamierza ze swej strony wyposażyć szczególnie podejrzane miejsca w system monitoringu, który
umożliwi namierzenie przypadków nielegalnego zrzutu ścieków.
Przypominamy również, że na portalu Gminy Jerzmanowice – Przeginia istnieje zakładka z linkiem do portalu
„Ekointerwencja” gdzie można sygnalizować przypadki nielegalnego zrzutu ścieków https://ekomalopolska.pl/app/
ekointerwencja/index.html.
Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zapraszamy na naszą
stronę internetową pod adresem: https://www.zwgjerzmanowice.pl/, gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje
i wzory dokumentów.

Kolejne dofinansowania na zakup komputerów!
Pozyskaliśmy już ponad 143 tysiące złotych z programów zdalna szkoła i zdalna szkoła plus, które
wystarczyły na zakup 71 komputerów.
Najnowsza dotacja w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny na prawie
75 tysięcy złotych to pomoc dla kolejnych uczniów. Dzięki dofinansowaniu udało się zakupić kolejnych 28
laptopów i 2 tablety wraz z oprogramowaniem.
Dziękujemy za wsparcie Zarządowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
w szczególności Pani Marta Malec-Lech.

A pod koniec wakacji przyjdzie czas na kompletowanie
wyprawki szkolnej.
Rodzice! Pamiętajcie, od 1 lipca wnioski o 300 złotych z programu
„Dobry Start” można składać wyłącznie elektronicznie. Obsługą
świadczenia zajmie się teraz ZUS, a nie jak do tej pory Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich
uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie
bez względu na dochód. O pieniądze na wyprawkę mogą ubiegać się
rodzice wszystkich uczniów – począwszy od pierwszoklasistów, na
dwudziestolatkach kończąc.
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Charytatywna zbiórka odzieży zakończona sukcesem!

Juromania ponownie w Jerzmanowicach!

Z inicjatywy Wójta Gmina Jerzmanowice-Przeginia włączyła się w charytatywną zbiórkę odzieży, z której
dochód został w całości przekazany na leczenie Oliwii Hyli, której rodzina pochodzi z Przegini. Dziewczynka
jest chora na SMA, potrzebuje najdroższego leku świata, który wyceniono na prawie 9 mln złotych.
Zamiast wyrzucać ubrania, daliśmy im drugie życie. A przy okazji spełniliśmy dobry uczynek. Zebraliśmy
9 260 kg tekstyliów, co przełożyło się na taką samą
ilość złotówek. Akcja cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Na prośbę mieszkańców
przedłużaliśmy czas jej trwania.
„Mieszkańców naszej gminy, ale i sąsiednich
zaprosiliśmy do współpracy, żeby zrobili sobie
porządek w szafach, a przy okazji pomogli
rodzicom chorego dziecka. Nie spodziewaliśmy
się, że odzew będzie tak wielki. Namiot wypełniał
się workami starych tekstyliów. Zbiórkę planowaną
początkowo na parę dni musieliśmy przedłużyć.
Chętnych do udziału w niej przybywało. Akcja
naprawdę przeszła nasze oczekiwania – mówi Wójt
Tomasz Gwizdała.
Ubrania, które były transportowane do firmy
zajmującej się skupem tekstyliów zlokalizowanej
nad morzem, wypełniły cały samochód ciężarowy
i dodatkowego busa. Cieszymy się, że mogliśmy
dołożyć naszą cegiełkę w tej pięknej akcji
charytatywnej na rzecz Oliwki Hyli, zbierając
prawie 10 tys. zł! Dziękujemy Fundacji Po Pierwsze,
z którą współpracowaliśmy oraz wszystkim, którzy
wzięli udział w akcji. Jesteście wielcy!

Jura Krakowsko-Częstochowska to niezwykłe miejsce: piękne i tajemnicze
zamki Szlaki Orlich Gniazd, niezwykłe krajobrazy i przestrzenie dla różnych
aktywności turystycznych. Działania na rzecz promocji tego wyjątkowego obszaru,
który obejmuje również naszą Gminę doprowadziły do powstania Juromanii –
Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Podczas tegorocznej Juromanii, która odbędzie się w dniach 1719 września, ponownie zaprosimy wszystkich do nocnego zwiedzania
Jaskini Nietoperzowej, a także Jaskini Wierzchowskiej Górnej położonej
w sąsiedniej Gminie Wielka Wieś.
Ubiegłoroczne wydarzenie okazało się dużym sukcesem, listy
zwiedzających zapełniły się bardzo szybko. Nic dziwnego – jaskinie Jury
trzeba odwiedzić koniecznie. W tym roku będzie to możliwe 17 września.
W ubiegłym nie zabrakło też innych atrakcji – były pokazy żonglerki ogniem,
poczęstunek złożony z lokalnych produktów, konkursy dla dorosłych i dla
dzieci. Tegoroczne wydarzenia zapowiadają się równie ciekawie!

Na gminnym fanpage’u pojawiły się
podziękowania mamy Oliwii, Pani Agnieszki
oraz potwierdzenie przelania środków za
sprzedaż tekstyliów z regionalnych akcji. Nasz
wkład to prawie 10 tys. zł.
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Zapraszamy na zajęcia wakacyjne.
Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach
wakacyjnych. Zapisy pod adresem: gok@jerzmanowice.eu lub telefonicznie 12 3895197.

Wszyscy razem, każdy w swoim tempie... Podsumowanie
II Wielkiej Akcji Sprzątania Gminy JerzmanowicePrzeginia.
Kilkanaście dni chłodu, tydzień śniegu i ta wyjątkowa, słoneczna sobota. 24 kwietnia. Rano powitały nas
wiosenne promienie słońca. To był pierwszy zwiastun udanej akcji. W każdym sołectwie mieszkańcy ruszyli do
porządków. Za rękawice ufundowane przez Pana Zbigniewa Pomiernego właściciela Unipom BPH i za worki
od ZGK „Bolesław” chwycili młodsi i starsi, sołtysi, radni, strażacy, uczniowie i rodzice, członkowie klubów
piłkarskich, panie z KGW i klubów seniora. Wszyscy razem, każdy w swoim tempie, ze wspólną misją.
Co było motywacją? Niektórzy z ciekawości w poszukiwaniu kamieni, które zostały pomalowane przez
naszą lokalną artystkę Panią Irenę Kiełtykę i ukryte w terenie (więcej na grupie #JakieToPiękne), inni dla dobrej
zabawy, większość z poczucia misji i odpowiedzialności za naszą planetę. Ci, którzy się włączyli w akcję sprawili
tego dnia najlepszy prezent dla naszej Ziemi z okazji jej święta.
Efekty przerosły nasze oczekiwania. Udało się zebrać ponad 20 ton śmieci, w tym około 350 starych
opon. Wśród fantów imiennie zaadresowane listy, pieczątki, zdjęcia RTG. Pamiętajcie, że łatwo zidentyfikować
ich właścicieli. Warto dwa razy zastanowić się przed porzuceniem śmieci w terenie. Apelujemy o uszanowanie
pracy wykonanej w sobotę w pocie czoła. A sprzątanie okolicy niech stanie się naszym nawykiem.
„Dzieci bawiły się wspaniale - mówi autorka zdjęcia nagrodzonego w towarzyszącym akcji konkursie
fotograficznym na najbardziej kreatywną fotografię – dla nich była to okazja do spotkania, A my, rodzice

również zaangażowaliśmy się w poszukiwanie ukrytych kamieni. Mieliśmy wszyscy frajdę”. I na tym właśnie
nam, jako organizatorom zależało aby zmienić sposób postrzegania akcji z obowiązku szkolnego na aktywny
sposób spędzania czasu wolnego z rodziną.
Cała akcja została zorganizowana w reżimie sanitarnym. Nie narzucaliśmy tras naszych spacerowiczów.
Apelowaliśmy o sprzątanie w małych grupach osób. Punkty zbiórek były otwarte przez 5 godzin, dodatkowo
kursował mobilny punkt zbiórki, który zabierał worki, których lokalizacja była podawana telefonicznie.
Niestety w tym roku nie mogliśmy sfinalizować akcji spotkaniem integracyjnym, ale małą rekompensatą
stały się upominki ufundowane przez Partnerów akcji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie, Wodociągi Miasta Krakowa oraz lokalnego sponsora Pana Grzegorza Jochymka właściciela
Galerii Kwiatów Storczyk, który przekazał 400 paczek nasion kwiatów dla naszych wolontariuszy.
Mamy nadzieję, ze II Wielkie Sprzątanie Gminy Jerzmanowice-Przeginia było praktyczną lekcją ekologii.
A żeby jej efekty spotęgować już tydzień wcześniej rozpoczęliśmy akcję edukacyjną, podejmując współpracę
ze szkołami. W ramach zajęć przedszkolnych nasi najmłodsi mieszkańcy zaprojektowali i udekorowali swoje
kolorowe eko-torby. Wierzymy, że będą im służyć nie tylko podczas rodzinnych zakupów.
Odzew, zaangażowanie wolontariuszy, którzy w ciągu jednego dnia zebrali 20 ton śmieci są niezwykle
budujące. W akcję włączyli się także nasi goście. Reprezentanci klubów zrzeszających pasjonatów wspinaczki
porządkowali okolice skał. Mamy nadzieję, ze współpraca nawiązana przy tej ekologicznej akcji będzie
kontynuowana i przerodzi się w kreatywne inicjatywy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, koordynatorom punktów zbiórek, stowarzyszeniom, klubom,
społecznościom szkolnym. Dziękujemy partnerom akcji, sponsorom. Wyrazy wdzięczności kierujemy do
współpracującej z gminą firmy ZGK „Bolesław”, która odebrała zebrane śmieci i poddała je utylizacji
Brawo! Razem przywróciliśmy naszej gminie piękno po zimie...
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Familiada Rowerowa już za nami!
Nie tylko biegamy, ale również jeździmy na rowerach. A warunki ku
uprawianiu tych sportów mamy idealne. Piękne trasy wokół malowniczych
Ostańców sprzyjają aktywnościom w terenie. 8 maja w Dolinie Będkowskiej
wystartował rowerowy rajd pod nazwą „Rowerowa Familiada”, którego
współorganizatorem była Gmina Jerzmanowice-Przeginia. W wydarzeniu
mógł wziąć udział każdy, bez względu na wiek i stopień przygotowania. Trasy
można było dostosować do umiejętności, a czas nie decydował o kolejności na
podium. Zwycięzcą był każdy, kto przekroczył linię mety. Nagrody przyznano
w kilku kategoriach: dla najmłodszego i najstarszego
uczestnika,
dla
najliczniej
reprezentowanej
szkoły i rodziny. Wszystkie puchary Wójta
Gminy
Jerzmanowice-Przeginia
powędrowały
do mieszkańców Jerzmanowic. To właśnie z tej
miejscowości pochodzi najmłodszy uczestnik
wydarzenia 4-letni Mikołaj, najstarszy zawodnik
– Pan Kazimierz oraz najliczniej reprezentowana
rodzina i szkoła. Dziękujemy, że byliście z nami.

Akcja edukacyjna związaną z II Wielkim Sprzątaniem
Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Najmłodsi mieszkańcy gminy wiedzą jak być EKO.

Także szkoły podjęły wyzwanie II Wielkiego
Sprzątania Gminy Jerzmanowice-Przeginia! Lekcje
o ekologii, zbiórki zużytych baterii, konkursy wiedzy,
fotograficzne, plastyczne, literackie, a także zakładanie
ogrodów w doniczkach. Mnóstwo dobrej zabawy,
niespodzianek i nagród!
To był pełen kreatywności Eko-Tydzień dla
uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sąspowie
i Zespołu Szkół w Przegini. Dziękujemy za zaangażowanie
i życzymy dużo radości i satysfakcji z upiększania naszej
okolicy.

Przedszkolaki ze przedszkoli publicznych
i prywatnych zaprojektowały swoje własne,
piękne, kolorowe eko-torby. Mamy nadzieję, że
towarzyszą im nie tylko podczas rodzinnych
zakupów, ale i weekendowych wypraw.
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Tydzień Bibliotek 2021
XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek realizowany pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”
8-15.05.2021
Od 8 do 15 maja odbywał się XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie
w bibliotece”, który w tym roku realizowany był w naszych bibliotekach w sposób hybrydowy, na Facebooku
oraz stacjonarnie.
Co takiego było u nas do znalezienia? Same miłe rzeczy! Przez cały tydzień we wszystkich naszych
placówkach na terenie gminy odwiedzający nas czytelnicy mogli znaleźć i wypożyczyć publikacje z Biblioteczki
Zdrowia, czyli książki o tematyce ekologicznej, medycznej i dietetycznej. Ponadto, każdy wypożyczający mógł
zabrać do domu zielonego lokatora, czyli sadzonki roślin, którymi chętni się podzieliliśmy :)
Na Facebooku zaproponowaliśmy naszym użytkownikom cztery szkolenia biblioteczne z zakresu
wyszukiwania informacji i umiejętności korzystania z katalogu elektronicznego naszych bibliotek. Oglądający
nagrania mogli dowiedzieć się m.in., jak szybko dostać się do katalogu ze smartfona, jak szukać literatury
gatunkowej i pomysłów na wypożyczenia, gdy w zanadrzu brak konkretnych tytułów.
W filii bibliotecznej w Sąspowie odbyło się spotkanie z przedszkolakami, które miały okazje posłuchać
historii Kici Koci i jej przygód z segregacją odpadków. Po czytance każdy przedszkolak samodzielnie
posegregował rysunkowe odpady na kartach pracy.
W środę i piątek w Bibliotece w Jerzmanowicach odbyły się zajęcia o tematyce ekologicznej dla
najmłodszych. Środa przeznaczona była na warsztaty z segregacji odpadów, piątek natomiast upłynął pod
znakiem teatrzyku i szalonych rysunków. Dzieciaki znalazły w bibliotece ziarenko – niespodziankę - do
samodzielnego wsadzeni w domu – ciekawe co uda im się z niego wyhodować?
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Tygodnia Bibliotek i jak zawsze zapraszamy do naszych Bibliotek
w Jerzmanowicach oraz do jej filii w Sąspowie, Przegini i Racławicach.

Władaj słowem jak Chodkiewicz
15 czerwca z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach odbyły się warsztaty „Władaj
słowem jak Chodkiewicz”. Wzięli w nich udział uczniowie ze szkół z terenu Gminy. „Władaj słowem jak
Chodkiewicz” to projekt stowarzyszenia Pospolite Ruszenie realizowany w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury. Jest on rozwinięciem ubiegłorocznej inicjatywy, która
poświęcona była hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu. W 2021. roku przypada okrągła, 400. rocznica
śmierci hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. Ten wybitny wódz, zwycięzca spod Kircholmu
w 1605 roku, bohater polskiego, litewskiego i białoruskiego narodu, zmarł w obozie pod Chocimiem, w trakcie
jednej z największych bitew XVII wieku. Bitwa ta była prawdziwym wspólnym zwycięstwem, uczestniczyły
w niej bowiem, ramię w ramię, wojska koronne, litewskie oraz Kozacy zaporoscy. Hetman pozostawił po
sobie listy, w których odsłonił siebie jako człowieka pełnego prawdziwych emocji, życzliwości, humoru, ale też
lęków i trosk. Jako miłośnicy języka staropolskiego, zapaleni popularyzatorzy dziedzictwa I Rzeczpospolitej
oraz fani różnego rodzaju gier postanowiliśmy podzielić się z szerokim gronem odbiorców naszą pasją.
W projekcie uczestnicy zapoznają się z pięknem i bogactwem języka naszych przodków oraz tradycyjnym
sposobem komunikacji poprzez listy. Wezmą także udział w narracyjnych grach fabularnych, zwanymi także
grami RPG (ang. Role Playing Game). Scenariusze tych gier stworzyliśmy inspirując się wspomnianymi listami
Chodkiewicza oraz jego życiorysem. I tak uczestnicy spróbują odszukać Chodkiewicza w Wenecji, kiedy to
wraz z bratem popadł w młodzieńcze tarapaty, pomogą młodziutkiej, lecz bajecznie bogatej księżnej słuckiej
Zofii w jej konflikcie z Chodkiewiczami i Radziwiłłami, który toczył się w Wilnie w 1600 roku, rozwiążą
tajemnicę estońskiego zamku zagrożonego szwedzkim oblężeniem oraz udadzą się na wyprawę w dół Dniepru
w poszukiwaniu pewnego Kozaka. Po rozgrywce uczestnicy otrzymają materiały, które pomogą im stworzyć
swój własny list, w którym opiszą, z perspektywy bohatera, w którego się wcielali, przeżycia z zabawy. Autorzy
najciekawszych listów zostaną zaproszeni do udziału w finałowej sesji gry, która odbędzie się jesienią w formie
online. Ponadto po wakacjach zorganizowane zostaną bezpłatne szkolenia z wykorzystania narracyjnych gier
fabularnych w edukacji. Zapraszamy na nie nauczycieli, muzealników i animatorów kultury.
Partnerami projektu są: Muzeum Kresów w Lubaczowie, Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce,
Park Miniatur Kresowych w Budach, Fundacja Armenian Foundation, Śremski Instytut Historii, Gminny
Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, Fundacja Tradycji Miast i Wsi oraz Pracownia Badań, Analiz i Strategii
Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.
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Piknik w Czubrowicach

Szkoła w Czubrowicach uczy patriotyzmu.

12 maja na boisku szkolnym na terenie starego boiska szkolnego
w Czubrowicach odbył się piknik zorganizowany dla naszych
przedszkolaków. Imprezę zaczęliśmy od zabaw kołowych, potem był czas
na kosztowanie pyszności zakupionych przez Radę Rodziców, a następnie
przyszedł czas na zabawę dowolną na boisku. Dzieci miały dużo różnych
zabawek, akcesoriów, które uatrakcyjniły im ich wiosenne szaleństwa.
Radości nie było końca. Był to wesoły, piękny i ciepły dzień. Tak ciepły jak
całe jest całe nasze przedszkole :)

W naszej szkole odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja. W związku
z pandemią nie wszyscy uczniowie mogli w niej uczestniczyć. Uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami
postanowili zorganizować apel online (https://www.youtube.com/watch?v=AKor5zgwwWU). To tylko
cząstkowo rozwiązało ten problem, ale z dumą możemy powiedzieć, że w naszej szkole było biało-czerwono.
W uroczystościach związanych z naszym wielkim świętem brały również udział przedszkolaki. W naszym
przedszkolu odbył się konkurs plastyczny. Przedszkolaki ochoczo zaangażowały się, wykonując wiele pięknych,
pracochłonnych prac. Każde dziecko, które oddało pracę zostało nagrodzone. Gratulujemy zwycięzcom
i cieszymy się, że dzieci z chęcią biorą udział w naszych konkursach.

Święto ziemi.
22 kwietnia przedszkolaki z Czubrowic świętowały Dzień Ziemi. Dzieci przyszły do przedszkola
w zielonych ubraniach. Z racji tego święta przypomnieliśmy sobie, jakie planety znajdują się w układzie
słonecznym, szczególną uwagę zwracając na naszą planetę - Ziemię, o którą należy dbać, nie dopuszczając do
jej zanieczyszczenia. Dzieci malowały farbami planetę, zwracając uwagę, że składa się ona z dwóch głównych
kolorów: zielonego i niebieskiego. Przedszkolaki
ozdabiały też torby, które dostaliśmy od naszej gminy.
Dzieci stworzyły piękne, kolorowe prace nawiązujące do
tematyki zajęć. Mamy nadzieję, iż torby przydadzą się
dzieciom np. na zakupy spożywcze.
Święto Ziemi było jakąś częścią akcji związanej
ze sprzątaniem naszej gminy. 24 kwietnia nasza szkoła
brała czynny udział w II Wielkim Sprzątaniu Gminy
Jerzmanowice-Przeginia . Nakręciliśmy z tego filmik,
który można sobie obejrzeć pod wchodząc na link
https://www.youtube.com/watch?v=Kp0u28fVzoc

zeskanuj by
obejrzeć film

Obchody Święta Ziemi w ZSP
w Sąspowie
Przedszkolaki z zapałem porządkowały najbliższą okolicę.
Uczniowie z wychowawczyniami i rodzicami przyłączyli się do akcji „II
Wielkie Sprzątanie Gminy Jerzmanowice-Przeginia”. Zorganizowano
lekcje wych. nt. ekologii; zbiórkę zużytych baterii oraz konkursy: m.in.
k. wiedzy „Obszary chronione najbliższej okolicy”; „Mój doniczkowy
ogród”; k. literacki „Życie kropli wody”. Uczniowie aktywnie
zaangażowali się w działania. Koordynatorami była p. A.Krzystanek oraz
p. B.Rzeczkowska.

Młodzi w akcji +
Dary od wydawnictw dla biblioteki.
Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czubrowicach w ostatnim czasie zwiększyła swój
księgozbiór o ponad 140 książek. Wszystko to dzięki wsparciu wydawnictw książkowych, które to pozytywnie
odpowiedziały na naszą prośbę o dary dla biblioteki. Wydawnictwa, które zaangażowały się w akcję to:
Wydawnictwo Nowa Baśń, Muza, Media Rodzina, Publicat S.A., Czarna Owca, Bernardinum. Jesteśmy
niezmiernie wdzięczni za ofiarowaną pomoc. Uzyskane książki związane są różnorodnymi kategoriami, dlatego
mogą zainteresować czytelników w różnym wieku. Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszych zbiorów.

„2020-2021 czyli rok pandemii w Sąspowie” taki tytuł nosi
reportaż nad którym pracują uczniowie kl. 8 ZSP w Sąspowie. Uczniowie
A.Kemona, W.Pastuszak, K.Synowiec pod opieką nauczyciela A.Wójcika
od 3 m-cy biorą udział w ogólnopolskim projekcie CEO Młodzi w akcji+.
Uczniowie tworzą reportaż w którym przedstawią Sąspów, jego
mieszkańców w czasie rocznej pandemii. Ich dokonania można śledzić
na Facebooku na ich fanpage-u.
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Projekt edukacyjny
„Piękna Nasza Polska
Cała”.

Deutsch Plus

Przedszkole w ZSP w Sąspowie
przystąpiło do realizacji międzynarodowego
projektu edukacyjnego „Piękna Nasza Polska
Cała”, którego celem było kształtowanie postaw
patriotycznych, uwrażliwienie na piękno
i tradycje Polski. Dzieci wykonały 20 zadań,
w tym 2 zadania dotyczące naszej gminy:
narysowały największą laurkę oraz wykonały
herb gminy.

Podsumowanie Diecezjalnych konkursów
Rok 2021 został w Kościele powierzony opiece św. Józefa. Stało
się to inspiracją do zorganizowania konkursów o tymże świętym.
Honorowy Patronat nad konkursami objął Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak. Organizatorami byli: Wójt Gminy
Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała; Wydział Katechetyczny
Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu; Parafia pw. św. Katarzyny w Sąspowie
oraz ZSP w Sąspowie. Poziom prac był bardzo wysoki. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy, laureaci nagrody. Nad przebiegiem
konkursów czuwali koordynatorzy p. M.Bigaj – Dyrektor ZSP
w Sąspowie, p. M.Ćwik, p. J.Salawa.

Tercet majowy
Drugi rok z rzędu majówka przebiegła pod znakiem
pandemii. Chcąc zaktywizować naszą szkolną społeczność
przez 3 dni na naszym fanpage-u umieszczaliśmy
ciekawostki historyczne dotyczące majówki. Największym
powodzeniem cieszyły się zdjęcia wywieszonych flag i ich
kombinacje.

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach znajduje się w gronie szkół
zaangażowanych w nauczanie języka niemieckiego, realizując projektu Deutsch Plus, patronat na którym
sprawuje Instytut Goethego w Warszawie. Celem projektu jest wspieranie szkół w działaniach na rzecz języka
niemieckiego, co niesie za sobą wiele korzyści dla szkoły, nauczyciela, ale przede wszystkim uczniów.
Dotychczas szkoła uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach, w których uczniowie mogli wzbogacić swoje
kompetencje językowe, ale także wykazać się pomysłowością i licznymi talentami.
W ramach programu Deutsch Plus uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w konkursie kulinarnym „KOCH MIR WAS!” Projekt zakładał przygotowanie
przepisu kulinarnego wybranego specjału z kuchni niemieckiej.
Uczniowie uczestniczyli w pokazach naukowych w j. niemieckim
„Science Show” w Chorzowie zorganizowanych przez Instytut. Warsztaty
poprowadził Joachim Heker, autor książek i eksperymentalnych show, które
odbywają się na całym świecie od Alaski po Tajlandię. To była wspaniała lekcji
nie tylko j. niemieckiego, ale również fizyki, chemii i astronomii.
Uczniowie odwiedzili Instytut Goethego
w Krakowie, gdzie wzięli udział w warsztatach
w języku niemieckim oraz zapoznali się z ofertą
biblioteki Instytutu.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach online w ramach projektu Deutsch
plus zorganizowanych przez Instytut Goethego
oraz w spotkaniu online z młodym aktywistą
z Niemiec, który zaprezentował niemiecką
kulturę, opowiedział o kraju związkowym
Nadrenii-Palatynacie, z którego pochodzi
i przedstawił atrakcje turystyczne regionu.
Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań
i poznania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Sprawdzili też wiedzę o Polsce
prowadzącego warsztaty.
W ramach projektu Deutsch Plus uczniowie wzięli udział w konkursie
„Śpiewamy niemieckie kolędy”. Uczniowie przygotowali piękne kolędy,
zaśpiewane od serca, radośnie, tak jak każdy potrafił.
Uczniowie klas 4-7 wzięli udział w konkursie „Warum lerne ich
Deutsch?”, próbując odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego uczę się niemieckiego”.
Swoje przemyślenia przedstawili w formie plakatów zaskakując jak zawsze
otwartością, kreatywności i nierzadko talentem aktorskim.
Deutsch Plus to nie tylko rozwój kompetencji językowych uczniów.
Projekt zakłada również doskonalenie warsztatu pracy kadry nauczycielskiej, która cyklicznie uczestniczy
w warsztatach językowych i konferencjach prowadzonych przez ekspertów z Instytutu Goethego.

29

30

OSTANIEC

OSTANIEC

MAGAZYN SAMORZĄDOWY

MAGAZYN SAMORZĄDOWY

Łączmy się regionalnie

Czy bajki na dobranoc są u Was codziennym rytuałem?

Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach zaangażowana w projekt Instytut Goethego „Regional vernetzt –
Łączmy się regionalnie”
Uczniowie z klas 4-6 podjęli współpracę ze szkołami partnerskimi z Poznania, Piły i Białegostoku
i Czernicy, które podobnie jak Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach realizują projekt „Deutsch plus”. Szkoły
przystąpiły do programu „Regional vernetzt - łączmy się regionalnie”.
Uczniowie klas 4 zaangażowali się w projekt Instytutu Goethego „ Łączmy się regionalnie” razem z dwoma
szkołami partnerskimi tj. Społeczną Szkołą Podstawową nr 2 w Poznaniu i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
w Czernicy. Temat wspólnego projektu „RUND UM DIE FARBEN” spodobał się uczestnikom i cieszył się
dużym zainteresowaniem. Uczniowie zaprezentowali po niemiecku świat kolorów w wielu kategoriach m.
in. w piosence, wierszu, kolażu. Bez wątpienia uczniowie mieli szansę poszerzyć słownictwo, poznać nowe
struktury, a także popracować na właściwa wymową. Na koniec odbyło się spotkanie online przedstawicieli
zaprzyjaźnionych szkół, podczas którego dokonano ewaluacji wspólnych działań..

Jeśli szukacie nowych inspiracji lub potrzebujecie wolnego wieczoru z pomocą przychodzi Zespół
„Czubrowiacy”, który zaprasza naszych najmłodszych w podróż do krainy bajek i legend...
Zespół „Czubrowiacy” zapoczątkował nową inicjatywę, tym razem skierowaną do najmłodszych!
A mianowicie czytanie dla nich bajek. Liczymy na Waszą aprobatę.
Jako pierwszą zaprezentowali legendę polską pt. „Król chłopów”. Myślę, że oprócz przypomnienia sobie
niektórych bajek, filmik również pomoże nie jednej mamie w trakcie usypiania Waszych pociech. Zapraszamy
do posłuchania na facebook Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

Grupa piątoklasistów realizuje projekt Instytutu Goethego „Regional vernetzt - Łączmy się regionalnie”
razem ze szkołą Podstawową Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku oraz Szkołą Podstawową nr 1
w Pile. Celem projektu „ Bei uns und bei euch” jest przede wszystkich doskonalenie umiejętności językowych
poprzez bliższe poznanie uczestników projektu i wymianę doświadczeń. Dotychczas uczniowie przesłali krótkie
prezentacje zespołu projektowego oraz wymienili korespondencję świąteczną. Odbyło się też spotkanie online,
podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje hobby i ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu.

Szóstoklasiści wzięli udział w projekt Instytutu Goethego „Regional vernetzt - Łączmy się regionalnie”
razem z ich rówieśnikami z Piątkowskiej Szkoły Społecznej w Poznaniu. Na początku współpracy grupy
projektowe ze szkół partnerskich spotkały się online i omówiły kolejne kroki działania. Następnie uczniowie
pracowali nad różnymi zagadnieniem krajoznawczymi i przygotowali prezentacje o wylosowanych krajach
związkowych. Efektami swojej pracy podzielili się z pozostałymi uczestnikami podczas kolejnego spotkania
online. Poznaliśmy informacje dotyczące geografii, historii i kultury prezentowanych landów, znane osobowości,
ciekawostki ze świata sportu, przemysłu, a także kulinarne specjały naszych zachodnich sąsiadów.

16 czerwca pary małżeńskie z naszej gminy świętowały 50. rocznicę ślubu. Uroczystości te rozpoczęły
się mszą świętą w sanktuarium Najświętszego Zbawiciela w Przegini. Po mszy św. odbyła się część oficjalna
w Chochołowym Dworze. Wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała wręczył Jubilatom medale
za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w nagrodę za wierność 50
lat temu złożonej przysiędze. Przez cały czas uroczystości, szanownym gościom towarzyszył zespół „Sokoły”
umilając czas śpiewem i muzyką.
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Na pokonanie trasy uczestnicy mieli 1,5 godziny. Zwycięzca Tomasz Stachowicz z Zawady pokonał
ją w 30:04 min biegnąc z prędkością 16 km/h. Najszybsza wśród kobiet była Agnieszka Bydoń z Kokotowa
39:25. Najlepszymi zawodnikami z terenu naszej gminy byli Barbara Żak z Przegini z czasem 40:28 i Zbigniew
Borszowski z Łaz z czasem 31:35.
Dzieci pokonywały krótsze trasy, od 200 metrów do niespełna kilometra w czterech kategoriach
wiekowych i w grupach - oddzielnie dziewczynki, oddzielnie
chłopcy. I tu nie liczył się czas, a dobra zabawa i medale,
które otrzymywali wszyscy uczestnicy.

Czym gmina bogata
Co zaoferowaliśmy naszym gościom? To, co mamy
najlepszego. Poza otwartością i gościną zaprezentowaliśmy
nasz lokalny dorobek kulinarny. Na terenie wydarzenia
swoje stoiska prezentowały nasze niezastąpione Panie z Kół
Gospodyń Wiejskich. Stoisko ekologiczne prowadziło Koło
Gospodyń Wiejskich z Łaz, a Koło Gospodyń Wiejskich
z Racławic serwowało wyśmienite ciasta. Na stoiskach
Zespołu Parków Krajobrazowych, Lokalnej Grupy Działania
„Jurajska Kraina” oraz Stowarzyszenia Ekoturystyki Ostaniec
można było zapoznać się z ofertą turystyczną, spędzić miło

Biegiem przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia!

6 czerwca 2021

6 czerwca 250 biegaczy z całej Polski spotkało się w naszej gminie, w Jerzmanowicach,
by po trudnych miesiącach pandemii znów przeżyć emocje startowe, poczuć szczypanie
w mięśniach i wielką satysfakcję po przekroczeniu linii mety.

Do biegu! Gotowi! Start!
Kilkanaście minut po godzinie 10.00 Wójt Tomasz Gwizdała oddał strzał z pistoletu startowego,
rozpoczynającym tym samym wyścig po zdrowie. Trasa rozpoczynała się i kończyła na terenie Chochołowego
Dworu, a przebiegała przez najpiękniejsze krajobrazy naszej gminy. Wiodła trochę z górki, trochę pod górkę,
raz asfaltem, raz polną ścieżką i lasem. Zawodnicy zgodnie przyznają, że była wyjątkowa, choć wymagająca.
„Widoki nastrajają na tyle pozytywnie, że można przebiec
znacznie więcej niż się zakłada” – mówił Wójt, który
wystartował z numerem 1. Wśród 250 uczestników pojawił
się także Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka (z numerem 112), Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatu Krakowskiego Łukasz Wróblewski (z numerem
85) oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz
Seweryn (z numerem 230). Wszyscy samorządowcy
zaprezentowali świetną formę. A biegli obok zawodowców
i świetnie przygotowanych pasjonatów, którzy na
wydarzenie przybyli z Warszawy, Rzeszowa, Tarnowa,
Oświęcimia, Nowego Sącza, Częstochowy, Jaworzna,
Łodzi i innych części Polski.

Bieganie łączy pokolenia
Wiek nie miał znaczenia. Najstarszą uczestniczką
wydarzenia była Maria Gwizdała (68 l.), która pokonała całą 8 kilometrową trasę z kijkami do nordic walking,
najmłodsze miały 2 i 3 lata. Prywatnie wszystkie trzy uczestniczki łączyły więzy rodzinne (babcia-wnuczki),
bo 1. Bieg z Gwizdkiem po Zdrowie był imprezą familijną. Udział wzięły w niej całe rodziny. Podczas biegu
prowadzono klasyfikację małżeństw, łącząc czas męża i żony. Puchary wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Tomasza Gwizdały otrzymało 12 par.

czas na zabawie i edukacji.
W powietrzu unosiły się zapachy kuchni regionalnej, przemieszczał je po terenie obiektu powiew dobrej
energii i luzu oraz trzepot skrzydeł nietoperzy, które przelatywały pomiędzy stoiskami. W tle słychać było
dźwięki gwizdków, które rozdawane były uczestnikom jako elementy pakietów startowych oraz kibicom, którzy
zagrzewali biegaczy na linii startu, mety i wzdłuż trasy biegu do dalszego wysiłku.
Nad zabezpieczeniem trasy czuwali druhowie z jednostek OSP z terenu gminy na czele z koordynatorem
Wiceprzewodniczącym
Rady
Gminy
Wojciechem
Szwajcowskim. Wszystkim zaangażowanym, uczestnikom,
gościom i wolontariuszom serdecznie dziękujemy za wspólne
działanie w jednym celu.

Do zobaczenia na linii startu za rok!
Organizatorami imprezy była Gmina JerzmanowicePrzeginia i KKS Jura Moto Sport. Partnerem Głównym
wydarzenia było Woje
wództwo Małopolskie. Imprezę
wsparli: ZGK Bolesław oraz LDG Jurajska Kraina.
Imprezę objęli swoim patronatem: Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta
Krakowski Wojciech Pałka i Prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie Kazimierz Koprowski.
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Barbara Żak, najszybsza zawodniczka z Gminy
Jerzmanowice-Przeginia,
pracownik
referatu
infrastruktury w Urzędzie Gminy JerzmanowicePrzeginia

Z prawdziwą przyjemnością i dumą wzięłam
udział w „Biegu z Gwizdkiem po Zdrowie”! Fantastyczna trasa – piękna widokowo a jednocześnie
stawiająca wysokie wymagania techniczne dla
biegaczy. Cieszy mnie fakt, iż formuła imprezy
sportowej obejmuje również konkurencję dla
najmłodszych „biegaczy”, dla których budowanie
dobrych nawyków sportowych jest nieocenione.
Dziękuję Organizatorom za profesjonalizm
i wspaniałą atmosferę, towarzyszącą podczas całego
wydarzenia sportowego! Liczę, iż „Bieg z Gwizdkiem
po Zdrowie” zagości na stałe w kalendarzu imprez
biegowych.

Maria Gwizdała, najstarsza uczestniczka Biegu
z Gwizdkiem po Zdrowie, całą 8-kilometrową trasę
pokonała z kijkami nordic walking.
Od rejestracji do biegu każdy uczestnik czuł się mile
widzianym gościem. Bez względu na to skąd przybył, czy był
mieszkańcem gminy czy też turystą. Wiek również nie miał
znaczenia. Najważniejsza była motywacja i źródła energii.
I to, żeby biec mądrze.

Kim jest zwycięzca Biegu z Gwizdkiem po Zdrowie?
Tomasz Stachowicz.
Z zawodu kucharz, z zamiłowania hodowca koni. Człowiek wielu pasji. Uwielbia kontakt z naturą.
W przerwach pomiędzy bieganiem zgłębia wiedzę o wyglądzie, głosach, zachowaniach i biologii ptaków.
Bieganiu poświęcił już sporą część życia. Najpierw jako nastolatek - amator, a od 16 roku życia
wyczynowiec w KS Olkusz. Biega codziennie. Około 16 godzin tygodniowo. Jakie są efekty tego zaangażowania?
Zebrał już kilkadziesiąt kilogramów złota i srebra. Wśród najważniejszych osiągnięć wymienia złoty medal na
mistrzostwach Polski w biegach górskich w stylu anglosaskim w 2005 r.
Widział i testował niejedną trasę biegową, a tę naszą, lokalną, 1. Biegu z Gwizdkiem po Zdrowie ocenił
jako jedną z najpiękniejszych: „Rewelacyjna, crossowa, w malowniczym terenie”. Decyzję o starcie podjął w dniu
biegu, 6 czerwca. „Zdecydowałem się rano wystartować. Zadzwonił do mnie trener, więc tylko spakowałem
rzeczy i wyruszyłem do Gminy Jerzmanowice-Przeginia” – przyznaje. Trzeba pamiętać, że jest sportowcem,
który taki dystans może podjąć „z marszu”. Dobra kondycja, świetna forma towarzyszą mu na co dzień.
A co zwycięzca 1. Biegu z Gwizdkiem po Zdrowie radzi, tym którzy dopiero zaczynają przygodę
z bieganiem? Poszukać sobie jakiegoś kompana na podobnym poziomie i zaczynać bardzo spokojnie, od
marszobiegów. Najważniejsza jest wzajemna motywacja. Im większe grono, tym przyjemniej. Z czasem dla
przełamania rutyny warto zmienić otoczenie i wybrać się na trening w inne miejsce. Warunków terenowych
sprzyjających biegaczom w naszej gminie nie
brakuje. Czy bieganie jest nudne? Sportowiec może
odpowiedzieć na takie pytanie tylko przecząco. Jak
twierdzi nasz bohater każdy trening, bez względu
na to czy w terenie, czy na bieżni jest przeżyciem.
Każdy jest inny, nawet jeśli to ta sama trasa i ten
sam sprzęt.
Najważniejsze to złapać bakcyla. Z bieganiem
jest jak z rzucaniem palenia - nietrudno zacząć,
trudniej wytrwać. Jeśli jednak Ci się powiedzie, po
2-3 tygodniach nie będziesz mógł się zatrzymać.
Wszystkim czytelnikom, którzy jeszcze nie biegają
życzymy wytrwałości, a naszemu bohaterowi
ukończenia maratonu w 2,5 h!
Tomasz Stachowicz, l.38 pochodzi z Zawady.
Zwyciężył 1. Bieg z Gwizdkiem po Zdrowie pokonując trasę w 30,04
min. (Na pokonanie ponad 8 km dystansu biegacze mieli 1,5 h).
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W tańcu każdy znajdzie coś dla siebie
- wywiad z tancerką Oliwią Siołą
ªª W jakim wieku rozpoczęła Pani przygodę z tańcem towarzyskim? Skąd się wzięła fascynacja
właśnie tym sportem?
Moja przygoda ogólnie z tańcem rozpoczęła się bardzo wcześnie. Gdy miałam cztery lata mama
zapisała mnie do szkółki baletowej, a od 5 roku życia trafiłam do Szkoły Tańca
Wena w Olkuszu, gdzie tańczyłam hip-hop. W pierwszej klasie rozpoczęłam
naukę w szkole muzycznej, gdzie uczyłam się grać na skrzypcach. Wtedy też
zrezygnowałam z tańca, ale nie była to długa przerwa. Wróciłam ponownie do
Weny, ale już do innej grupy, w której tańczono mieszane style taneczne, w tym
taniec towarzyski. I pomimo, że początkowo tańczyłam bez partnera, tak mi
się spodobało, że zakochałam się w tym tańcu bez pamięci. Od zawsze lubiłam
ruch, muzykę, taniec, śpiew i właśnie wtedy poczułam, że to jest to, czego bardzo
potrzebowałam i to, co chcę robić. Przez około 3 lata tańczyłam równocześnie
hip-hop w Olkuszu oraz taniec towarzyski w Krakowie, gdzie trafiłam - szukając
partnera - do szkoły tańca AS Agnieszki i Andrzeja Gąsiorowskich. Niestety, dojazdy
zabierały mi bardzo dużo czasu, dodatkowo jeszcze wtedy śpiewałam w MOK
Olkusz i w Młodzieżowym Zespole Mazureczek, to wszystko pochłaniało dużo
czasu, występy, próby. Ponadto jeszcze zaczęłam chodzić na akrobatykę. Dlatego też
po kontuzji stopy zrezygnowałam z akrobatyki, hip-hopu i postanowiłam tańczyć
taniec towarzyski.

ªª Tańczy Pani przeważnie w stylu Latino. Czy może Pani opisać, czym się
charakteryzuje właśnie ten rodzaj tańca i dlaczego wybór padł właśnie
na niego?
Tańczę obydwa style - styl standardowy oraz latynoamerykański, ale tak się ostatnio złożyło, że faktycznie
więcej tańczę w stylu latynoamerykańskim. Ponieważ mój poprzedni partner zrezygnował z tańca, zdążyliśmy
zatańczyć w nowej klasie tanecznej tylko w stylu latynoamerykańskim, natomiast ze standardu w nowej
klasie nie udało nam się zatańczyć. Z obecnym partnerem tańczę dopiero około trzech miesięcy i jeszcze
szlifujemy układy, przygotowujemy się do startu w turniejach również w tym stylu. Bardziej w mojej naturze
są tańce latynoamerykańskie, które charakteryzują się większą dynamiką, szybkością, zmysłowością ruchu
bioder i całego ciała, są bardziej żywiołowe, muzyka jest też bardziej
wyrazista. Lubię tańczyć obydwa style, ale w łacinie czuję się bardziej
sobą, mogę się pobawić, wyrazić siebie ruchem, pokazać to, co czuję.
Wychodzę na parkiet i zapominam o wszystkim, liczy się tylko taniec.
Wszystkiego dopełniają piękne stroje, w których tańczą tancerki na
turniejach.

ªª
Taniec towarzyski to bardzo wymagający sport, jak udaje
się Pani łączyć go z nauką?
Jest trudno i mam mało wolnego czasu, ponieważ wybrałam
szkołę o profilu taneczno- teatralnym, gdzie jest bardzo dużo zajęć.
Do tego dochodzą treningi cztery - pięć razy w tygodniu, turnieje
w weekendy. Oprócz tego szkolenia, obozy czy też zgrupowania. Ale
jakoś daję sobie radę, nauczyciele w mojej szkole też są wyrozumiali.
Pomimo trudności udaje mi się jakoś pogodzić naukę z moją pasją.
Największy problem jest z dojazdami na treningi, ponieważ zajęcia
w szkole mam bardzo długo, mieszkam w bursie w Krakowie, do

szkoły chodzę również w Krakowie, a treningi mam w Wieliczce. Dużym
wsparciem dla mnie jest moja mama, która poświęca swój czas i wozi mnie na
treningi, jeździ ze mną na turnieje. Inaczej nie udałoby mi się to, nie miałabym
możliwości trenować.

ªª Jak wygląda dzień tancerki? Ile czasu wymagają treningi?
Mój dzień wygląda tak, że od 7:10 bądź od 8:00 rano zaczynam lekcje,
w szkole mam również zajęcia taneczne takie jak balet, taniec współczesny,
jazz, taniec ludowy oraz towarzyski. Do tego jeszcze zajęcia teatralne, dlatego
też często kończę lekcje ok. 19:00. Przed pandemią miałam dodatkowo zajęcia
z musicalu i wtedy kończyłam o 20:00. Po zajęciach w szkole jadę na trening,
treningi mam cztery - pięć razy w tygodniu po dwie godziny. Oprócz treningu
tanecznego mam również zajęcia wzmacniające oraz balet. Po treningach wracam
do bursy przeważnie po 22:00 i muszę jeszcze odrobić lekcje, przygotować się
do sprawdzianów czy klasówek. W weekendy przeważnie odbywają się turnieje,
a jeśli jest wolny weekend to nadrabiam zaległości w nauce, czasami uda mi się
spotkać ze znajomymi.

ªªWśród Pani sukcesów jest m.in. drugie
miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Euforia w 2019 r., drugie miejsce
w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Złote Pantofelki” w roku
2020 r. W tym roku udało się zająć trzecie miejsce w Ogólnopolskim
Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyn –
Koźle oraz trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego
o Mistrzostwo Krakowa. Do tego doszło jeszcze tegoroczne II Wicemistrzostwo
Okręgu Małopolskiego. Jakie są Pani największe marzenia, jeżeli chodzi
o taniec towarzyski?
Moim największym marzeniem jest zatańczyć na Blackpool Dance
Festival oraz zdobyć najwyższą międzynarodową klasę taneczną, czyli S . Ale też
marzy mi się wygrać turniej o Puchar Mariana Wieczystego, czy też Mistrzostwa
Polski czy Grand Prix. Chciałabym również kiedyś założyć swój klub taneczny,
być instruktorem, czy też wystartować w jakimś programie telewizyjnym, na
przykład Taniec z Gwiazdami.

ªª Taniec towarzyski jest przez wiele osób postrzegany jako sport bardzo elitarny, czy rzeczywiście tak
jest? Czy może być po prostu dobrą zabawą?
Tak, z pewnością, każdy znajdzie
w tańcu coś dla siebie. Dla jednych taniec
jest pasją, czy wymagającym sportem
turniejowym, dla innych hobby i dobrą
zabawą, sposobem na spędzenie wolnego
czasu czy poznanie innych ludzi. Każdy
w tańcu towarzyskim znajdzie coś dla
siebie. Nie ulega wątpliwości, że na
poziomie zawodowym jest to faktycznie
sport kosztowny i elitarny – oprócz
udziału w turniejach, sporym wydatkiem
są odpowiednie buty i stroje – zwłaszcza
te, w których tańczy się Grand Prix oraz
Mistrzostwa. Dla wielu młodych tancerzy,
którzy chcą rozwijać swoją karierę kwestie
finansowe są największą przeszkodą.
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