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Szanowni Państwo,

 po dłuższej przerwie oddajemy w Państwa ręce nowy numer 

„Ostańca” – gminnego medium, które będzie służyło komunikacji 

i  informowaniu o  najważniejszych wydarzeniach z  terenu naszej 

Gminy. „Ostaniec” będzie ukazywał się począwszy od 2020 roku jako 

kwartalnik. Mam głęboką nadzieję, że stanie się on dla Państwa 

źródłem rzetelnych i  sprawdzonych informacji, a  z  czasem również 

rozwijającą lekturą – planowane jest bowiem rozszerzenie jego treści 

o  sekcje dotyczące historii naszej Gminy, działających na jej terenie 

organizacji oraz zamieszczanie artykułów, które będą dotyczyły lokalnej 

społeczności. Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich pomysłów po to, 

by „Ostaniec” był naszym wspólnym pismem.

Niniejszy numer ma charakter głównie podsumowań, kończy się 

pierwszy pełny rok tej kadencji samorządu. To dobra okazja, by 

zaprezentować, co udało się zrealizować, a co jeszcze wymaga pracy, 

bądź też jest w trakcie realizacji. Mają Państwo prawo do tego, by takie 

informacje uzyskać, ponieważ Gmina jest dobrem wspólnym, zaś my 

wszyscy tworzymy wspólnotę samorządową. Nie będzie to siłą rzeczy 

opracowanie kompletne, jednak pozwoli, mam nadzieję, na pokazanie 

skali i zakresu działań.

 „Ostaniec” trafia do Państwa przed Świętami Bożego 

Narodzenia. To szczególny czas, w którym poświęcamy więcej uwagi 

temu, co najważniejsze. Dlatego proszę, byście przyjęli tą drogą życzenia 

świąteczne dla Państwa i  Państwa bliskich. Niech Dziecię, które 

przyszło na świat w  Betlejem obdarza Państwa pokojem i  radością, 

a Jego błogosławieństwo niech daje siły na każdy dzień nowego roku.

Wójt Gminy

Jerzmanowice-Przeginia

Spis treści
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2. Podsumowanie inwestycji
3. Inwestycje drogowe
4. Budżet gminy – podsumowanie
5. W trosce o czyste powietrze – program wymiany kotłów na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
6. Edukacja, sport i zdrowie
7. Scalenia w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
8. Spotkanie Grupy Trzeźwościowej św. Antoniego
9. Demografia naszej Gminy
10. Kwalifikacja wojskowa 2019
11. Szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zakup wyposażenia dla OSP
12. Podsumowanie wydarzeń kulturalnych 
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Podsumowanie inwestycji
Realizowane w  bieżącym roku inwestycje 

obejmowały kilka kluczowych obszarów. Przede 
wszystkim trwa budowa kanalizacji w  miejscowościach 
Szklary oraz Jerzmanowice. To długo oczekiwana 
inwestycja, która znacząco ułatwi życie mieszkańców, 
a  także wpłynie korzystnie na ochronę środowiska 
naturalnego. W  bieżącym roku udało się także 
przeprowadzić pilne remonty kluczowych dróg, w  tym 
zwłaszcza drogi wiodącej przez Sąspów w  stronę Woli 
Kalinowskiej, a  także zrealizować budowę chodnika 
przy drodze do szkoły w  Racławicach. Dwie ostatnie 
z wymienionych inwestycji możliwe były do zrealizowania 
dzięki dobrej współpracy z Powiatem Krakowskim. Inne 
inwestycje to te często mało widoczne, lecz niezbędne – 
jak remonty pomieszczeń w szkołach czy przedszkolach, 
a  także projekty, które służą promowaniu zdrowego 
stylu życia i  zachęcają do spędzania czasu na wolnym 
powietrzu – należą do nich bez wątpienia inwestycje 

w infrastrukturę sportową oraz rekreacyjną.
Niektóre z  inwestycji zrealizowano ze środków 

własnych, inne dzięki dofinansowaniu, część z  kolei za 
pośrednictwem organizacji, do których Gmina należy 
– wykorzystano wszelkie możliwości, by można było 
prowadzić działania inwestycyjne i  uzyskać wsparcie 
finansowe na ich wykonanie.

Było to możliwe także ze względu na zmianę 
sposobu myślenia o  budżecie Gminy – dotychczasowy 
można było nazwać „rozdrobnionym”, bowiem 
przewidywał realizację wielu małych inwestycji. Budżet 
na kończący się rok był budżetem inwestycyjnym – dzięki 
zmianie podejścia możliwe było wygospodarowanie 
i  zabezpieczenie środków na większe przedsięwzięcia, 
które wymagały wkładu własnego.

Poniżej znajdą Państwo prezentację wybranych 
inwestycji.

INWESTYCJE

 s Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą  

w Szklarach oraz budowa kanalizacji sanitarnej

całkowity budżet  2 341 502,68 zł (w roku 2019)

 sOtwarta Strefa Aktywności w Szklarach 
całkowity budżet  91 915,05 zł
dotacja 37 041,76 zł

 sPełnowymiarowa hala sportowa przy Zespole Szkół 

w Jerzmanowicach
całkowity budżet 9 554 410,36 zł
dotacja w 2019; 2020 3 500 000 zł
w tym roku przewidywane wydatki na inwestycję 2 000 000 zł

 sModernizacja i remont pomieszczeń dla Przedszkola 

Samorządowego w Gotkowicach
całkowity budżet  87 478,60 zł
inwestycja zrealizowana ze środków własnych
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 s Modernizacja remizy OSP w Sąspowie
całkowity budżet  41 300,00 zł
dotacja  20 650,00 zł

 s Wymiana nawierzchni boiska w Jerzmanowicach

całkowity budżet 67 650,00 zł
dotacja 37 000,00 zł

 s Wymiana kotłów
całkowity budżet 2 320 000,00 zł
dotacja(w 2019) 1 131 850,00 zł

 s Budowa siłowni zewnętrznej w Racławicach
całkowity budżet 16 482,00 zł
dotacja 12 444,11 zł

 s Remont kotłowni w Szkole 
Podstawowej w Czubrowicach

całkowity budżet - 58 486,50 zł

 s Modernizacja świetlicy w Sąspowie
całkowity budżet 31 500,00 zł
dotacja 13 362,30 zł

INWESTYCJE

| 55% dotacji |

| 75,5% dotacji |

| 50% dotacji |

| 42% dotacji |

| 100% dotacji |
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Opis realizowanych inwestycji:

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Szklary 
Zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej siłowni 

plenerowej wraz z  placem zabaw w  miejscowości 
Szklary (działka oznaczona nr ewid. 189 obręb Szklary)” 
obejmowało stworzenie nieopodal kościoła w Szklarach 
specjalnie wydzielonej strefy, w  której umieszczono 
przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu, a  także 
dedykowane najmłodszym wyposażenie placu zabaw. 
Całość została ogrodzona, zainstalowano tablice 

informacyjne, a także kosze na śmieci oraz ławki.
Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale 

środków zewnętrznych Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej - w  ramach programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o  charakterze 
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
Edycja 2019.

Modernizacja i remont pomieszczeń dla Przedszkola 
Samorządowego w budynku komunalnym - Szkoła 
w Gotkowicach 

Zakres robót obejmował wykonanie szeregu 
prac remontowo – modernizacyjnych, które umożliwiły 
doprowadzenie pomieszczeń, zlokalizowanych na 
parterze budynku do parametrów technicznych 
i użytkowych, wymaganych w związku z prowadzeniem 
Oddziału Przedszkolnego. Przeprowadzenie tych 
prac zapewniają bezpieczne i  przyjazne korzystanie 
z  przedszkola, zarówno dla Maluszków jak i  personelu. 
Obiekt zyskał zarówno pod względem poprawy funkcjo-
nalności jak i estetyki wnętrza.

Dzięki przeprowadzonym pracom 
modernizacyjnym zmieniono układ przestrzenny 
istniejących pomieszczeń. Została wydzielona 

sala główna, przeznaczona do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych i  zabawowych dla dzieci, pomieszczenia 
sanitarne wyposażono w nową armaturę sanitarną, która 
parametrami odpowiada użytkowaniu przez dzieci, 
wydzielono pomieszczenia socjalno–kuchenne – jako 
zaplecze do serwowania posiłków z osobnym wejściem, 
niezbędnym sprzętem oraz meblami.

Wykonano nowe podłogi z  paneli winylowych, 
przyjaznych do korzystania dla dzieci, wymieniono 
wewnętrzną stolarkę drzwiową, przebudowano cześć 
instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. 
Przebudowano wejście do budynku wraz z wykonaniem 
nowego zadaszenia.

Rozwój sołectwa Sąspów poprzez wyposażenie 
i modernizację ogólnodostępnej infrastruktury 
społecznej 

Zakres obejmował remont wewnętrznej instalacji 
grzewczej oraz wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej 
w świetlicy budynku remizy OSP w Sąspowie.

Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale 
środków zewnętrznych (operacja pn.: „Rozwój 
sołectwa Sąspów poprzez wyposażenie i  modernizację 
ogólnodostępnej infrastruktury społecznej”), mające na 
celu wzrost atrakcyjności obszaru poprzez dostosowanie 
infrastruktury ogólnodostępnej, niekomercyjnej do 
potrzeb społecznych, współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt został 
zrealizowany za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Jurajska Kraina w  ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

INWESTYCJE
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Remont budynku remizy OSP Sąpów - zadanie 
realizowane w ramach programu „Małopolskie Remizy 
2019” ze środków Województwa Małopolskiego.

Zakres obejmował remont wewnętrznej instalacji 
grzewczej, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, 
remont pomieszczeń gospodarczo – socjalnych 
w budynku remizy OSP Sąspów.

Dzięki inwestycji znacząco poprawiły się warunki 
lokalowe OSP Sąspów. Należy pamiętać, że remiza 
OSP nie jest tylko magazynem sprzętu, lecz stanowi 
ważny element w  funkcjonowaniu straży pożarnej 

– tutaj odbywają się zbiórki, spotkania i  szkolenia, 
a niejednokrotnie również ważne wydarzenia z udziałem 
lokalnej społeczności, dlatego niezwykle istotne jest to, by 
remizy były dobrze utrzymane i wyposażone.

Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale 
środków zewnętrznych w ramach konkursu „Małopolskie 
Remizy 2019”.

Budowa siłowni zewnętrznej w Racławicach
Zakres obejmował budowę siłowni zewnętrznej 

na placu komunalnym przy Wiejskim Domu Kultury 
w Racławicach.

Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale 
środków zewnętrznych (operacja pn.: „Rozwój sołectwa 
Racławice poprzez dostosowanie infrastruktury”), mająca 
na celu wzrost atrakcyjności obszaru poprzez dostosowa-
nie infrastruktury ogólnodostępnej, niekomercyjnej do 

potrzeb społecznych, współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt został 
zrealizowany za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Jurajska Kraina w  ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Wymiana nawierzchni boiska sportowego z trawy 
syntetycznej przy Zespole Szkół w Jerzmanowicach

Zakres wykonanych robót obejmował m.in. 
rozebranie i  utylizację „starej” nawierzchni z  trawy 
syntetycznej, profilowanie i  zagęszczenie podłoża 
podsypką piaskowo – żwirową, ułożenie atestowanej 
trawy syntetycznej wraz z  zasypaniem, wycięcie linii 
boisk

Zadanie to realizowano przy uzyskaniu 
dofinansowania z  dotacji Województwa Małopolskiego 
na realizację projektu pn. „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno – sportowa – MIRS”, na mocy umowy 
zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim 
a Gminą Jerzmanowice-Przeginia .

Remont kotłowni w budynku komunalnym Szkoła 
Podstawowa w Czubrowicach

Remont polegał na wymianie starych kotłów 
gazowych grzewczych (2 sztuki) i  montażu nowych 
kotłów wraz z niezbędną armaturą i wyposażeniem.

Dzięki wymianie kotłów nie tylko będzie 

łatwiej ogrzać szkołę – nowe kotły to również większa 
oszczędność i efektywność, dlatego ta inwestycja wpłynie 
na zmniejszenie kosztów i poprawę bezpieczeństwa.

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole 
Szkół w Jerzmanowicach

Dzięki intensyfikacji wszystkich działań, 
w  miesiącu wrześniu 2019 r. zostały rozpoczęte prace 
budowlane, związane z realizacją sztandarowej inwestycji 
jaką jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej 
wraz z  zapleczem socjalnym, o  powierzchni użytkowej 
przekraczającej 1200m². Znaczny udział finansowy przy 

realizacji tej inwestycji pochodzi ze Środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego 
w  ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury 
Sportowej – Edycja 2017 r. - współfinansowanego 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

INWESTYCJE
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Inwestycje drogowe
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Przebudowa drogi powiatowej 2134K w Sąspowie
W  czerwcu bieżącego roku rozpoczęła się realizacja inwestycji 

polegającej na przebudowie drogi powiatowej 2134K w  Sąspowie. Prace 
obejmowały budowę ciągu pieszego, wykonanie nakładek bitumicznych, 
budowę drogi serwisowej wzdłuż remontowanej drogi, przebudowę 
mostu a  także wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. 
Realizacja zadania możliwa była dzięki finansowaniu z  budżetu Powiatu 
Krakowskiego, Gminy oraz dotacji z  „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej”. 

 s Na wykonanie zadania Gmina z budżetu przeznaczyła 850 000,00 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej 1082K w Racławicach
Rozbudowa drogi powiatowej w Racławicach była możliwa, dzięki 

udzieleniu Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej z  budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, która wyniosła 25% 
całkowitego kosztu wykonania zadania. Prace poległy na rozbudowie 
jezdni, budowie chodnika, budowie systemu odwodnienia oraz budowie 
przejścia dla pieszych. 

 s Dotacja celowa udzielona Powiatowi Krakowskiemu przez Gminę: 434 731,78 zł.

Remont dróg rolniczych
Gmina Jerzmanowice-Przeginia otrzymała dotację ze środków 

Województwa Małopolskiego związanych z  wyłączeniem z  produkcji 
gruntów rolnych (50 % całkowitych kosztów wykonania zadania). Środki 
zostały przeznaczone na realizację remontów dróg dojazdowych do pól 
w miejscowościach:

 s Czubrowice – dz. nr 1293 koszt zadania: 12 663,44 zł 

 s Jerzmanowice – ul. Nowa  koszt zadania: 76 302,03 zł 

 s Łazy– dz. nr 152.  koszt zadania: 21 074,52 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze  
powiatowej 2134K w Sąspowie

Przebudowa drogi 2134K w Sąspowie w zakresie budowy oświetlenia 
ulicznego w pasie drogi, została w całości zrealizowana z budżetu Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia . 

 s Koszt zadania: 144 250,31 zł.

INWESTYCJE
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Remont ul. Chochołowej w Jerzmanowicach
W  listopadzie został przeprowadzony remont ul. Chochołowej 

w Jerzmanowicach, z uwagi na brak możliwości dojazdu do posesji służb 
ratunkowych oraz technicznych. Prace zostały sfinansowane z  Funduszu 
Sołeckiego Jerzmanowic. 

 s Koszt zadania: 28 916,00 zł.

Remont ul. Kościelnej oraz ul. Rajskiej w Jerzmanowicach
Gmina Jerzmanowice-Przeginia  otrzymała dotację (80 % całkowitych kosztów wykonania zadania) z Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na wykonanie remontu dróg gminnych – ulicy Rajskiej 
i Kościelnej w Jerzmanowicach.

Postępowanie przetargowe zostało już zakończone, wyłoniono firmę, z którą Gmina podpisała umowę na wykonanie 
zadania. Ze względu na zbliżający się okres zimowy prace rozpoczną się w kwietniu 2020 r.

 s ul. Rajska - koszt całkowity: 253 752,16 zł,  
 kwota dofinansowania: 203 001,00 zł.

Remont drogi na „Miastko” w Racławicach
Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na długości 80 mb, finansowane z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia . 

 s Koszt zadania: 42 224,87 zł.

Remont drogi gminnej 600204K w Czubrowicach
Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na długości 85 mb, sfinansowane z  Funduszu Sołeckiego miejscowości 

Czubrowice (80 %) i budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia  (20 %). 

 s Koszt zadania: 24 273,37 zł.

Chodnik w Gotkowicach
Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Gotkowic: 

budowa chodnika dla pieszych. 

 s Koszt zadania: 24 000,00 zł.

Oświetlenie w  Przegini
Na drodze „Południowej” w  Przegini, zostały zamontowane 3 

nowe punkty oświetleniowe. Koszty pokryte zostały w całości ze środków 
Funduszu Sołeckiego Przegini. 

 s Koszt zadania: 14 500,00 zł.

Remont dróg gminnych wewnętrznych w  Czubrowicach
Zadanie zrealizowane na odcinku drogi o długości 130 m na działkach nr ewid. 1276 oraz 1273, 
sfinansowane w całości z Funduszu Sołeckiego miejscowości Czubrowice. 

 s Koszt zadania: 10 000,00 zł.

INWESTYCJE

 s ul. Kościelna - koszt całkowity: 490 327,42 zł,  
 w tym kwota dofinansowania: 392 261,00 zł.
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Projekt oświetlenia drogi „Chrzanowskiej” w Czubrowicach
Środki z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia  w tym z  Funduszu Sołeckiego Czubrowic, pozwoliły na pokrycie 

kosztów związanych z wykonaniem projektu oświetlenia drogi „Chrzanowskiej” na dł. 950 mb. 

 s Koszt zadania: 12 500,00 zł.

Projekt oświetlenia drogi 600202K „Podskale” w Racławicach
Koszt projektu oświetlenia drogi „Podskale” został pokryty z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia . Projekt 

oświetlenia został wykonany dla 400 mb, przedmiotowej drogi. 

 s Koszt zadania: 9 840,00 zł.

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia  zlecił 8-krotnie w roku 2019 wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni 

asfaltowej na terenie Gminy. Łączny koszt w całości pokryty z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia .

 s Koszt zadania: 49 500,00 zł

Inicjatywy Samorządowe
Gmina Jerzmanowice-Przeginia  współfinansuje w ramach Inicjatyw Samorządowych:

•	 Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Czubrowice, koszt: 
42 500,00 zł – Budżet Gminy Jerzmanowice-Przeginia ,

•	 Opracowanie dokumentacji projektowej w  zakresie budowy chodnika wraz z  odwodnieniem w  m. Szklary,  
koszt: 35 000,00 zł - Budżet Gminy Jerzmanowice-Przeginia ,

•	 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z  uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, droga Przeginia – 
Sułoszowa, koszt: 120 300,00 zł - Budżet Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

Informacje przygotowali pracownicy
referatu infrastruktury

Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

INWESTYCJE

Otwarcie drogi powiatowej w Sąspowie



13OSTANIEC
MAGAZYN SAMORZĄDOWY

Budżet Gminy - podsumowanie

Tegoroczny budżet był budżetem skoncentrowanym na inwestycjach – budżetem o charakterze zada-
niowym. Zgodnie z założeniami, został przygotowany w taki sposób, by możliwe było zabezpiecze-
nie wkładu własnego na duże przedsięwzięcia, zamiast rozproszenia środków na wiele mniejszych 
wydatków. Poszczególne pozycje budżetu prezentuje poniższa infografika.
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Dotacje na kluby sportowe

L.P. Tytuł zadania Nazwa oferenta
Wysokość przy-
znanych środków 
publicznych 

Nazwa zadania określonego w konkursie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1 „Upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu w rozgrywkach piłki nożnej” LKS „Fitball” Szklary 25 000,00

2 „Upowszechnianie sportu – piłki nożnej” LKS „Promień” w Przegini 31 500,00

3 „Upowszechnianie sportu – piłki nożnej” KS „Płomień 2010” 
Jerzmanowice 21 750,00

4 „Sport dzieci i młodzieży– Gmina 
Jerzmanowice-Przeginie 2019 rok”

Gminny Szkolny Związek 
Sportowy w Przegini 19 500,00

Informacje przygotowali pracownicy referatu infrastruktury Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

W trosce o czyste powietrze – program wymiany kotłów 
na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Gmina Jerzmanowice-Przeginia przystąpiła do programu wymiany nieekologicznych kotłów węglowych na kotły 
gazowe, kotły na biomasę oraz kotły węglowe nowej generacji w ramach Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina. 
W ramach programu współpracujemy z czterema innymi gminami: Skała, Iwanowice, Słomniki i Sułoszowa. Liderem 
projektu została gmina Skała.
Program będzie realizowany do 31.08.2020 r.
Wymiana kotłów węglowych, a więc „źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” ma służyć poprawie 
jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz obniżenie poziomu tzw. niskiej emisji. Program jest czę-
ścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poziom realizacji programu 
prezentuje się następująco:
Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub na biomasę:
Liczba kotłów do wymiany zadeklarowanych we wniosku do Urzędu Marszałkowskiego:

•	 – kotły gazowe: 146 •	 – kotły na biomasę: 6

INWESTYCJE
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 s 2018: wymieniono 16 kotłów (kwota dofinansowań: 215 934,94 zł)

 s 2019: wymieniono 80 kotłów (kwota dofinansowań 1 080 250,00 zł)

Wymiana starych kotłów węglowych na kotły węglowe nowej generacji:
Liczba kotłów do wymiany zadeklarowanych we wniosku do Urzędu Marszałkowskiego:

•	 - kotły węglowe: 12
 s 2018: wymieniono 3 kotły (kwota dofinansowań: 25 695,72 zł)

 s 2019: wymieniono 6 kotłów (kwota dofinansowań  51 600,00 zł)

Informacje przygotowali pracownicy referatu infrastruktury Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Scalenia w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
W  związku z  prowadzonymi postępowaniami 

scaleniowymi w  miejscowości Czubrowice i  Przeginia, 
zgodnie z  informacją ze Starostwa Powiatowego 
w Krakowie i z Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów 
Rolnych, do czasu ujawnienia ostrzeżenia w tym zakresie 
w księgach wieczystych dotyczących gruntów w tych obu 
miejscowościach, nie ma żadnego ograniczenia w obrocie 
nieruchomościami. Tym samym nie ma ograniczeń 
z  dokonywaniem darowizn, sporządzaniem umów 
sprzedaży czy znoszenia współwłasności. W  momencie 
ujawnienia ostrzeżenia w  księgach wieczystych 
(przewidywany okres to drugie półrocze 2020 r.), wszelkie 
umowy winny być uzgadniane pisemnie ze Starostwem:

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Przy Moście 1
30-508 Kraków

Ograniczeniu ulegną również wszelkie 
postępowania geodezyjne związane z  podziałami 
i ustaleniami przebiegu granic nieruchomości. Również 
w  tym zakresie po ujawnieniu ostrzeżenia w  księgach 
wieczystych, wykonywanie ich winno być poprzedzone 
zgodą Starosty Krakowskiego.

Warto przypomnieć, iż całkowity koszt projektu 
Scalenie gruntów wsi Czubrowice wynosi 9 889 791,80 zł, 

zaś całkowita wartość projektu – Scalenie gruntów wsi 
Przeginia wynosi 14 221 079,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą częściowo z funduszy 
europejskich, a częściowo z budżetu państwa.

Przewidywany termin zakończenia realizacji 
I  etapu tych projektów (tj. prace scaleniowe) przypada 
na listopad 2021 roku. Natomiast planowany termin 
realizacji całości operacji przypada na czerwiec 2023 r.

W Racławicach i  Szklarach obecnie zbierane są 
wnioski o objęcie również tych miejscowości programem 
,,scaleń’’. Dla tych miejscowości, Krakowskie Biuro 
Geodezji i  Terenów Rolnych sporządza założenia do 
projektu scaleń, które niezbędne są do złożenia wniosku 
o objęcie scaleniem tych miejscowości. Aby miejscowość 
mogła przystąpić do programu, konieczne jest wyrażenie 
zgody przez więcej niż połowę właścicieli gruntów 
gospodarstw o  powierzchni powyżej 1 ha w  danej 
miejscowości lub przez właścicieli więcej niż połowy 
gruntów w  danej wsi, bez względu na powierzchnię 
gospodarstwa. Spełnienie jednego z  tych wymogów 
uprawnia do przygotowania i  złożenia wniosku 
o  wszczęcie postępowania w  ramach „Programu prac 
urządzeniowo - rolnych”. Wnioski takie zbierane są 
przez sołtysów i  radnych tych wsi, jak również mogą 
być przekazywane bezpośrednio do Urzędu Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia do pokoju nr 122.

Informację przygotował pracownik referatu infrastruktury Urzędu Jerzmanowice-Przeginia

INWESTYCJE
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Edukacja, sport i zdrowie
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Gra profilakyczna „CUDER” w szkołach na terenie Gminy
Uczniowie ze Szkół Podstawowych na terenie 

gminy wzięli udział w grze profilaktycznej „CUDER”. Jej 
celem jest doprowadzenie do jak najpełniejszego rozwoju 
bohatera przez wędrowanie po świecie, pokonywanie 
pułapek i  wyszukiwanie miejsc, gdzie można spotkać 
ludzi wspierających w rozwoju.

Gra była jednym z  elementów warsztatów 
przeciwdziałających uzależnieniom prowadzonych przez 
Fundację Wspomagającą Wychowanie „Archezja”. Projekt 
został sfinansowany ze środków własnych budżetu gminy 
oraz dotacji z Województwa Małopolskiego.

Zmiany w zasadach przyznawania stypendiów Wójta Gminy!
Informujemy o  zmianie przepisów dotyczących 

przyznawania stypendiów i  nagród Wójta Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia za wyniki w nauce, artystyczne 
i osiągnięcia sportowe.

Przychylając się do wniosku dyrektorów szkół Wójt 
przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały w  sprawie 
zmiany programu wynagradzania uzdolnionych 
uczniów. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 
Oświaty uchwała została podjęta, a  zmiany dotyczące 
m.in. wysokości średniej arytmetycznej uprawniającej do 
nagrody oraz częstotliwości jej wypłaty weszły w życie.

W  poprzednich latach uczniowie mogli ubiegać 
się o  stypendium Wójta Gminy dwa razy w  roku. Ilość 
przyznawanych nagród wzrastała w  drugim semestrze 
(np. w  roku szkolnym 2018/2019 - 5 uczniów zostało 
nagrodzonych w I semestrze, a 51 w II). Teraz uczniowie 
będą wynagradzani za całoroczną pracę. Dzięki tym 
zmianom więcej uczniów odbierze wyższe nagrody.  

500 zł otrzymają uczniowie klas 7-8, którzy uzyskają 
(niższą niż do tej pory) średnią arytmetyczną 5,15 oraz 
klas 4-6 z wynikiem 5,35.

Celem programu jest wspieranie dzieci i młodzieży 
oraz  stymulowanie ich do aktywności twórczej, 
edukacyjnej, sportowej. Wójtowi i Radnym bardzo zależy 
na wysokim poziomie nauczania oraz zwiększającej się 
liczbie stypendystów.

Motywujemy dwutorowo: przyznając stypendia 
za wysokie wyniki w nauce oraz nagrody za szczególne 
osiągnięcia w  dziedzinie naukowej, artystycznej, 
sportowej. Przyznanie stypendium naukowego nie 
wyklucza przyznania stypendium za szczególne 
osiągnięcia. Z  kolei do uzyskania nagrody kwalifikuje 
osiągnięcie odpowiedniego tytułu/miejsca w konkursach, 
zawodach bez wymogu określonej średniej - zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w przedmiotowej uchwale Rady 
Gminy.

Przyznano stypendia i nagrody dla najlepszych uczniów
Wójt Gminy przyznał stypendia naukowe 

i  nagrody za szczególne osiągnięcia w  nauce, kulturze 
i sporcie. Uzdolnionym uczniom gratulujemy i czekamy 

na kolejne sukcesy! Liczbę stypendiów i  nagród 
z  uwzględnieniem poszczególnych szkół prezentuje 
poniższa tabela.

Liczba przyznanych stypendiów naukowych Liczba przyznanych nagród za szczególne 
osiągnięcia

ZS Jerzmanowice 23 10
ZS Przeginia 13 11
SP Racławice 4 4
SP Czubrowice 2 1
SP Sąspów 3 1

Promesa na budowę kompleksu boisk w Przegini
Pan Minister Jacek Osuch przekazał na ręce 

Wójta Gminy Tomasza Gwizdały promesę na budowę 
kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Przegini.

Przypominamy, że dotacja z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki na ten cel wynosi 1 143 500,00 zł, co stanowi 
połowę wartości inwestycji.

W  ramach całego kompleksu ma powstać 
boisko wielofunkcyjne do gry w  piłkę nożną, odrębne 
boiska do siatkówki plażowej oraz do koszykówki, kort 
tenisowy, siłownia zewnętrzna i skocznia, a wokół całego 
kompleksu tor do jazdy na rolkach.

EDUKACJA
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Remont kuchni w Jerzmanowicach
Kuchnia w Zespole Szkół w Jerzmanowicach przeszła gruntowny remont.
W  nowo wyposażonym pomieszczeniu przygotowywane będą zdrowe i  smaczne posiłki dla naszych młodych 

zdobywców wiedzy.
Prace remontowe wraz z doposażeniem stołówki wyniosły ok. 100 000,00 zł i zostały wykonane dzięki dofinansowaniu 

z Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu (80% wartości inwestycji).

Szkoły wracają pod opiekę samorządu!
Przejęcie przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia 

prowadzenia trzech placówek oświatowych wymagało 
nie tylko dokonania zmian prawnych, lecz również 
dokładnego zaplanowania całego procesu wszystko po to, 
by nic nie zakłóciło funkcjonowania szkół i by uczniowie, 
którzy z  końcem czerwca udali się na zasłużony 
odpoczynek wakacyjny, we wrześniu mogli ponownie 
usiąść w szkolnych ławach bez żadnych utrudnień.

Proces odzyskiwania przez Gminę Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Czubrowicach, Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Sąspowie oraz Oddziału 
Przedszkolnego w  Gotkowicach przebiegł sprawnie 
i zakończył się sukcesem.

Od września wymienione placówki ponownie są 
prowadzone przez samorząd gminny. Dla podkreślenia 
tej zmiany w  Czubrowicach w  poniedziałek 9 września 
odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 
z udziałem wielu znakomitych gości.

Uroczystość uświetnili swoim przybyciem 
Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk, Wojewoda 
Małopolski Piotr Ćwik, Małopolski Kurator Oświaty 
Barbara Nowak, Szef Gabinetu Politycznego Ministra 
Infrastruktury Tomasz Tomala, Dyrektor Wydziału 
Nadzoru Pedagogicznego Dorota Skwarek, Radni Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia, sołtys wsi Czubrowice.

Wszyscy zebrani życzyli sukcesów nauczycielom 
i uczniom w nowym roku szkolnym. Wójt Gminy Tomasz 
Gwizdała podziękował wszystkim, którzy wspierali 
proces przejęcia placówek od fundacji, nauczycielom 

i  uczniom za przygotowanie programu artystycznego 
oraz przybyłym gościom za obecność. Wszystkim zaś 
uczniom i uczestnikom akademii pod rozwagę warto dać 
słowa Janusza Korczaka: „Nie takie ważne, żeby człowiek 
dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał 
na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę 
obchodziło, ażeby go coś naprawdę zajmowało”.

informacje przygotowali pracownicy referatu edukacji  
i zdrowia Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

EDUKACJA
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Spotkanie Grupy Trzeźwościowej Św. Antoniego – relacja 
z uroczystości 20. rocznicy powstania grupy.

24 sierpnia członkowie, przyjaciele, sympatycy 
oraz Ci, którzy spotykają się z problemami uzależnienia 
w  rodzinie, uczestniczyli w  uroczystości związanej z  20 
rocznicą powstania grupy trzeźwościowej w  Przegini. 
Hasłem spotkania były słowa: „Od bezsilności do 
wolności”.

O godzinie 14 odbyła się uroczysta Msza Święta, 
która była odprawiona przez Ks. 
Mirosława Żaka Dyrektora Studium 
Apostolstwa Trzeźwości, następnie 
odbył się otwarty uroczysty miting 
prowadzony przez pana Tadeusza 
z Olkusza, w którym każdy mógł wziąć 
udział. 

W  trakcie mitingu można było 
usłyszeć wzruszające świadectwa osób, 
które wyszły z nałogu i chciały podzielić 
się z  innymi trudną drogą jaką przeszli 
od bezsilności do wolności. 

Osoby wolne od nałogu dzielą się 
nawzajem swoimi doświadczeniami, siłą 
i nadzieją, aby rozwiązać swój problem 
i  pomagać innym w  wyzdrowieniu. 
Podsumowaniem uroczystości był 
słodki poczęstunek, grill oraz zabawa 
taneczna do późnego wieczora.

Bardzo dziękujemy panu Józefowi, który jest 
pełnomocnikiem grupy z  Przegini za przygotowanie 
uroczystości oraz Wójtowi Gminy za okazane wsparcie 
finansowe, a wszystkim mieszkańcom gminy za wspólnie 
spędzony czas.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia  serdecznie zaprasza 
mieszkańców gminy do punktu konsultacyjnego, w którym dyżur pełni 
psycholog.

W  punkcie konsultacyjnym udzielane są 
porady oraz wsparcie dla osób uzależnionych, współ-
uzależnionych oraz osób borykających się z  różnymi 
problemami uzależnień, konfliktami i  przemocą 
w rodzinie.

Punkt konsultacyjny mieści się w Jerzmanowicach, 
ul. Rajska 3 (I  piętro w  budynku remizy OSP  
w Jerzmanowicach).

Punkt czynny jest w środy 
w godzinach od 14:00 do 18:00
Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt tel. 507061781 

EDUKACJA
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Demografia naszej Gminy

Gmina Jerzmanowice-Przeginia obejmuje 8 sołectw: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Przeginia, 
Racławice, Sąspów i Szklary, w których na dzień 3 grudnia 2019 zameldowanych na pobyt stały było 10932 osoby.

Statystyka osób zameldowanych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia na dzień 03.12.2019
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 s Wśród osób zameldowanych 50,21 % stanowią kobiety, a 49,80 % to mężczyźni . Wynika z tego, że na 100 mężczyzn 
przypada 101 kobiet (współczynnik feminizacji wynosi 101).

Z roku na rok liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia  wykazuje tendencje wzrostową.
Statystyka zameldowanych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w latach 2015-2019.

Lata Liczba ludności
2015 10827
2016 10855
2017 10891
2018 10900

2019 (na dzień 03.12.2019) 10932

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru mieszkańców

Z danych pochodzących z rejestru mieszkańców wynika, iż w roku 2019 na dzień 3 grudnia w Gminie Jerzmanowice-
-Przeginia  zaewidencjonowano 103 urodzenia oraz zarejestrowano 102 zgony. 

Lata Liczba zarejestrowanych  
urodzeń 

Liczba zarejestrowanych  
zgonów

2015 134 102
2016 115 108
2017 139 128
2018 125 115

2019 (na dzień 3 grudnia 2019) 103 102

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru mieszkańców

Na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia  statystyka zawieranych związków małżeńskich kształtuję się następująco:

Lata Liczba zarejestrowanych związków małżeńskich
2015 73
2016 91
2017 75
2018 81

2019 (na dzień 3 grudnia 2019) 83

Żródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Urzędu Stanu Cywilnego.

DEMOGRAFIA
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KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019
W  dniach od 4 lutego do 25 kwietnia 2019  r. 

w  powiecie krakowskim przeprowadzona została 
kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska 
pracowała od poniedziałku do piątku, w  godz. 8:00 
– 13:00 w  siedzibie zlokalizowanej w  Krakowie przy  
ul. Dunajewskiego 8.

Wezwania do stawiennictwa otrzymali:

•	 mężczyźni urodzeni w 2000 roku;

•	 mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie 
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej;

•	 osoby urodzone w latach 1998-1999, które ze względu 
na stan zdrowia zostały uznane przez Powiatową 
Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

•	 kobiety urodzone w  latach 1995-2000, posiadające 
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej 

oraz kobiety pobierające naukę w  celu uzyskania 
tych kwalifikacji, które w  roku szkolnym lub 
akademickim 2018/2019 kończą naukę w  szkołach 
lub uczelniach medycznych i  weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych albo będące 
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub 
kierunków.

Ponadto do kwalifikacji mogły stawić się również 
osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do 
pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W  Gminie Jerzmanowice-Przeginia tegoroczna 
kwalifikacja wojskowa odbyła się w  dniach 7 - 8 luty. 
Kobiety wyznaczony termin wstawiennictwa miały na 
dzień 24 luty. W ciągu tych dni przed Powiatową Komisją 
Lekarską wstawiło się 47 mężczyzn, spośród których 
42 uznano za zdolnych do czynnej służby wojskowej  
(kat. A). Ponadto w  tym roku przed Komisją Lekarską 
stawiły się 2 kobiety.

SANKCJE EGZEKUCYJNE I KARNE
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny 
•	 Wójt z  urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego 

komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w  celu 
przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

•	 Wójt lub Wojskowy Komendant Uzupełnień składa doniesienie do prokuratury o popełnieniu czynu 
zabronionego (art. 224)

Informacje przygotowali pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego.

Szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy  
oraz zakup wyposażenia dla OSP 

Podnoszenie poziomu wyposażenia oraz kwalifikacji gminnych jednostek OSP to ważny element strategii poprawy 
bezpieczeństwa. W  roku 2019 zrealizowano szereg przedsięwzięć, które miały na celu poprawę stanu bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy w tym zakresie.

Gmina otrzymała dofinansowanie z  projektu „Bezpieczna Małopolska” na wyposażenie Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Ubrania będą służyły druhom podczas akcji. Całkowity koszt zakupu ubrań wyniósł prawie  
34 000 zł, z czego 50 % zapłaciła gmina a 50 % to dotacja Powiatu Krakowskiego. 

Zakupiono radiostacje, ubrania galowe dla strażaków oraz młodzieżowej drużyny pożarniczej.

!
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Zorganizowany w październiku kurs pierwszej pomocy, przyciągnął dużo młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają 
swoją przygodę w straży oraz tych, którzy utrwalali swoją wiedzę. Egzamin zdało za pierwszym razem 100% kursantów.

W listopadzie tego roku pracownicy urzędu wzięli udział w powiatowym treningu p.k. „LISTOPAD 2019”. Jest to 
trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Podczas treningu obsada formacji 
obrony cywilnej ćwiczyła sporządzanie meldunków i czytania map z siatką UTM.

Wszystko po to, by nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie.  
Podnosimy umiejętności: ćwiczymy, szkolimy się.  

Nowy rok przed nami a tym samym 
wiele planów do realizacji.

Informację przygotował pracownik  
Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

WYDARZENIA
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Wydarzenia kulturalne – 
podsumowanie najważniejszych 
wydarzeń!

W  roku 2019 odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych – niektóre z  nich realizowano po raz pierwszy, ich ilość 
dobrze oddaje kalendarium, które prezentujemy poniżej, umieszczamy też obszerniejsze relacje z  wydarzeń, które 
miały w ostatnim kwartale największą skalę – Dożynek gminnych w Szklarach, 3. Festiwalu Nietoperzy oraz obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Racławicach.

Kalendarium wybranych wydarzeń kulturalnych 2019 r.

6 stycznia Tradycyjne koncerty z okazji święta Trzech Króli w Racławicach i Przegini.

13 stycznia XV Koncert Kolęd w WDK w Racławicach.

31 stycznia Wieczór kolęd w Jerzmanowicach.

28 lutego Spotkanie Ostatkowe zorganizowane dla Seniorów i Kół Gospodyń Wiejskich w Wiejskim 
Domu Kultury w Racławicach.

Luty – maj Cykl warsztatów poświęconych wzmacnianiu i rozwijaniu umiejętności porozumiewania się 
i współdziałania w rodzinie.

Marzec Konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę wielkanocną.

2, 4, 10 kwietnia Zajęcia warsztatowe z robienia palm wielkanocnych.

9 kwietnia Warsztaty poprawnej polszczyzny z Maurycym Polaskim z Kabaretu Pod Wyrwigroszem.

30 kwietnia Koncert Chóru Liceum Polonijnego z Warszawy w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jerzmanowicach.

19 maja Święto Sportu CzubrowickieGo!

31 maja
Z okazji Dnia Dziecka odbył się spektakl zatytułowany „Rajska wyspa”, po spektaklu na dzieci 
czekała niespodzianka – Wójt Gminy p. Tomasz Gwizdała osobiście czytał zgromadzonym 
uczestnikom bajki oraz odpowiadał na pytania.

2 czerwca Powitanie Lata w Przegini.
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7 czerwca Ogólnopolska akcja czytelnicza „Jak nie czytam, jak czytam”.

16 czerwca Piknik Rodzinny w Sąspowie.

26 czerwca Warsztaty muzyczne pod tytułem „Jak ćwiczyć efektywnie”.

14 lipca Święto Baby w Racławicach.

20 lipca 85-lecie Orkiestry Dętej z Przegini.

 28 sierpnia Koncert chóru z Olsztyna w Racławicach.

 1 września Dożynki Gminy Jerzmanowice-Przeginia w Szklarach.

13-14 września 3. Festiwal Nietoperzy.

8 listopada Konkurs recytatorski „W hołdzie dla Niepodległej”.

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Jerzmanowice-Przeginia – Wiejski Dom Kultury 
Racławice

Pierwsze dożynki gminne w Szklarach!
Być może trudno w  to uwierzyć, ponieważ 

Szklary mają swe początki w  głębokim średniowieczu, 
ale ani pamięć, ani źródła historyczne nie przekazały, 
by kiedykolwiek odbyły się w  tej miejscowości dożynki 
gminne. Nic więc dziwnego, że cała społeczność 
zmobilizowała się, by były one naprawdę wyjątkowe. 
I trzeba przyznać, że tak właśnie było.

Po raz pierwszy odbyły się one w  Szklarach. 
Uroczystości miały miejsce u stóp monumentalnej skały 
Brodło, jednak już od samego początku miejscowości 
można było poczuć dożynkową atmosferę, działo się to 
za sprawą wspaniale udekorowanych posesji, a  także 
witających gości transparentów.

Zanim jednak nastąpiło otwarcie Dożynek, odbyły 
się dwa wydarzenia towarzyszące – pierwszym z  nich 
było złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym 
bitwę pod Szklarami. Władze oraz mieszkańcy Gminy 
w  80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej 
oddali w  ten sposób hołd wszystkim bohaterów walki 
o  wolność Ojczyzny. Historia była obecna również 
w  programie Dożynek – badacz i  popularyzator 
lokalnej historii p. Kazimierz Tomczyk, przybliżył 
historię Szklar, obejmującą dzieje od średniowiecza po 
czasy współczesne. W  wykładzie nie zabrakło również 
odniesień do drugiej wojny światowej oraz wspomnienia 
mało znanego epizodu, jakim była pacyfikacja dokonana 
w Szklarach.

Przy okazji Dożynek nastąpiło również 
wydarzenie, które na pierwszy rzut oka nie ma wiele 
wspólnego ze świętem plonów: otwarcie oczyszczalni 
ścieków, która zapewni mieszkańcom możliwość 
korzystania z  kanalizacji. Dzięki tego typu inwestycjom 
poprawia się jakość środowiska naturalnego i  zwiększa 
świadomość ekologiczna, co z  kolei prowadzi do 
szacunku dla ziemi i jej owoców – a to przecież niezwykle 
istotny element świętowania końca zbiorów.

Dożynki Gminne rozpoczęły się od uroczystego 
dziękczynienia podczas Mszy Świętej w  kościele 
parafialnym. 

Eucharystię celebrował proboszcz ksiądz 
Krzysztof Główka wraz z  dziekanem dekanatu 
Bolechowice księdzem Stanisławem Koziełem. We 
Mszy wzięły udział delegacje wieńcowe z ośmiu sołectw 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia, a  także władze Gminy 
i zaproszeni goście.

Następnie uformował się korowód dożynkowy, 
który przeszedł z  kościoła na miejsce Dożynek. Po 
złożeniu wieńców na specjalnie przygotowanym 
postumencie zrobionym ze sprasowanej słomy, rozpoczął 
się obrzęd dożynkowy, starostowie Dożynek pani Marta 
Grabiec i pan Marek Mirek przekazali chleb dożynkowy 
w  ręce Wójta Gminy. Następnie podzielony chleb 
został rozdany przez Wójta i  zaproszonych gości wśród 
uczestników Dożynek. 

Równocześnie mieszkańcy Gminy mogli zabrać 
dla siebie oraz swoich rodzin specjalne chlebki dożynkowe 
– organizatorzy przygotowali ich kilkaset.

Podczas obrzędu „ośpiewywania” poszczególne 
Koła Gospodyń Wiejskich wręczyły chleby dożynkowe 
zaproszonym gościom – a  tych nie brakowało! 

WYDARZENIA
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W  Dożynkach wzięli udział między innymi: 
Minister Infrastruktury p. Andrzej Adamczyk, 
Wojewoda Małopolski p. Piotr Ćwik, pani Poseł 
Elżbieta Duda, Starosta Powiatu Krakowskiego 
p. Wojciech Pałka, Członek Zarządu Powiatu 
Krakowskiego p. Tadeusz Nabagło, Przewodniczący 
Rady Powiatu Krakowskiego p. Piotr Goraj wraz 
z Wiceprzewodniczącym p. Markiem Piekarą, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Krzeszowice p. Adam Klekot, Komendant 
Komisariatu Policji w  Krzeszowicach p. Michał Godyń, 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego  
p. Łukasz Wróblewski, a także goście z sąsiednich gminy –  
p. Wacław Gregorczyk Burmistrz Krzeszowic oraz Wójt 
Gminy Sułoszowa p. Stanisław Gorajczyk.

Dożynki cieszyły się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Gminy, którzy licznie korzystali 
z  przygotowanych stanowisk edukacyjnych 
przygotowanych przez Lasy Państwowe, ARMiR czy 
KRUS, a także z innych atrakcji – dmuchanych zamków 
i  fotobudki. Wielką popularność zdobyły stoiska Koła 

Gospodyń Wiejskich ze Szklar oraz Koła Łowieckiego 
„Szarak”, na których można było skosztować lokalnych 
wyrobów. Liczne uczestnictwo w konkursach(na najlepsze 
ciasto, najpiękniej udekorowaną zagrodę) świadczy 
o tym, że w przygotowanie wydarzenia zaangażowała się 
cała społeczność: przede wszystkim Szklar, ale również 
pozostałych miejscowości z terenu Gminy.

Równolegle z  atrakcjami odbywał się program 
artystyczny, na który złożyły się występy zespołów: 
Mazureczek oraz Sokoły, a także występ dzieci ze Szkoły 
Podstawowej ze Szklar. Całość prowadziła z wielką swadą 
i na ludowo pani Monika Dudek – etnograf i niezwykle 
zaangażowana w promowanie folkloru i tradycji ludowej 
działaczka społeczna, która zachwycała nie tylko 
kompletnym strojem ludowym, lecz także opowieściami 
oraz przyśpiewkami, których początki sięgają czasów 
bardzo zamierzchłych. 

Po zamknięciu Dożynek nadszedł czas na zabawę 
taneczną – dźwięki tanecznej muzyki niosły się daleko 
zwielokrotnione przez otaczające miejsce Dożynek skały 
i wzgórza.

Gminne Dożynki to duże przedsięwzięcie, 
którego organizacja nie byłaby możliwa bez wielu 
zaangażowanych osób – szczególne słowa uznania 
należą się mieszkańcom Szklar, Kołu Gospodyń 
Wiejskich, Sołtysowi p. Edwardowi Papiżowi wraz 
z  radą sołecką, panu Tomaszowi Chochołowi-radnemu 
ze Szklar, księdzu proboszczowi Krzysztofowi Główce, 
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strażakom OSP Szklary, pracownikom Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach oraz Urzędu Gminy. 
Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się zorganizować 

wydarzenie, które zapadło w  pamięć wszystkich, którzy 
w nim uczestniczyli.

Festiwal Nietoperzy – już po raz trzeci!
Dlaczego Festiwal Nietoperzy i  dlaczego 

powinniśmy chronić nietoperze? Bo to „prawdziwe skarby” 
zamieszkujące jaskinie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Kilkanaście gatunków tych niepozornych ssaków, 
zagrożonych wyginięciem występuje w  słynnej Jaskini 

Nietoperzowej i dlatego właśnie m.in. w Jerzmanowicach 
w dniach 13-14 września 2019 r. odbyła się trzecia edycja 
Festiwalu Nietoperzy. 3 Festiwal Nietoperzy to wydarzenie 
naukowe, artystyczne i  rekreacyjne, realizowane na 
terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

 Wiele się działo w tych dniach w Jerzmanowicach, 
Sąspowie i  Dolinie Będkowskiej. Tydzień przed 
festiwalem uczniowie klas VI, VII, VIII wszystkich 

szkół z  terenu gminy wzięli udział w  warsztatach 
edukacyjnych, poświęconych nietoperzom. Dodatkowo, 
chętni uczestnicy warsztatów startowali w  konkursie 
„Ekologiczny Nietoperz”. Warsztaty prowadzone były 
przez pracowników naukowych OPN i  ZPKWM. 13 
września, w piątek w budynku GOK w Jerzmanowicach 
odbyła się konferencja naukowa, poświęcona ochronie 
środowiska, w tym nietoperzy. W konferencji wzięli udział 

eksperci z  ZPKWM, OPN, RDOŚ, Kopalni Wapienia 
„Czatkowice”, przewodnicy, nauczyciele i  uczniowie 
lokalnych szkół. Konferencja skończyła się zwiedzaniem 
Jaskini Nietoperzowej i obserwacją… nietoperzy! W tym 
samym dniu specjaliści od eksploracji jaskiń (speleolodzy) 
mieli okazję wejść do nowo odkopanej Jaskini Zygmunta 
w Jerzmanowicach.

 W  drugim dniu festiwalowych zmagań było 
artystycznie i rekreacyjnie. W Dolinie Będkowskiej Klub 
Speleologów „Olkusz” zorganizował wycieczki do jaskiń 
z przewodnikami (Uczestnicy zachwyceni!). Zwiedzanie 
jaskiń rozpoczęło się od pokazu sprzętu alpinistycznego 
pod Brandysówką i  pokazem wspinaczki skałkowej. 
Największą atrakcją był zjazd na tyrolce, zwiedzanie 
Jaskini Nietoperzowej oraz ścieżki geologicznej 

pod przewodnictwem geologów Kopalni Wapieni 
„Czatkowice”. Ciekawym wydarzeniem rekreacyjnym 
Festiwalu okazała się ….Gra Terenowa „Szlakiem 
Nietoperzy”. W  kilkukilometrowej trasie (ok. 1,5 godz.) 
z  zadaniami wzięli udział dzieci, młodzież i  seniorzy. 
Ponad 70 uczestników w  wieku od 6 do 60 lat, a  może 
i  więcej… walczyło w  6 osobowych grupach o  Puchar 
Prezesa Kopalni Wapienia „Czatkowice”.

Panel rekreacyjny wzbudził zainteresowanie 
miłośników pieczenia, którzy wzięli udział w konkursie 
kulinarnym „Nietoperzowe słodycze”. Wielkim 
zainteresowaniem cieszył się jak zwykle panel artystyczny. 
W  tym roku uczestnicy zwiedzali z  historykiem 
Kazimierzem Tomczyk piękny barokowy kościół pod 
wezwaniem Św. Katarzyny w Sąspowie. Tam też, u  stóp 
potężnej skały, na której stoi świątynia odbył się plener 
malarski. Plener zorganizowały Pani prof. Marita Benke-
Gajda i Pani Barbara Zgoda - artyści z ASP w Krakowie, 
a malowanie uroczego jurajskiego krajobrazu okazało się 
„strzałem w dziesiątkę”. Uczniowie ze szkół podstawowych 
z  naszej gminy mogli odkryć swoje talenty podczas 
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warsztatów artystycznych pn. „Mieszkańcy jaskini i  nie 
tylko”. Wszystkie wytwory artystyczne prezentowane 
były na finale festiwalu pod Jaskinią Nietoperzową, gdzie 
również odbyła się powarsztatowa wystawa ceramiczna 
„Motyw nietoperzy w sztuce użytkowej”, której autorami 
są seniorzy z Racławic i Jerzmanowic. Na podsumowanie 
festiwalu w pięknym otoczeniu jaskiń, sztuki i kulinarnych 
arcydzieł wręczone zostały statuetki „Ceramiczny 
Nietoperz” osobom i  instytucjom, działającym na rzecz 

ochrony środowiska. Tegoroczny Festiwal Nietoperzy 
pokazał nietoperzy w wielu odsłonach.

Na pewno został osiągnięty jeden z  wielu celów 
festiwalu - o  nietoperzach zaczęto mówić i  dostrzegać 
ich pozytywny wpływ na środowisko. Co przyniesie 
przyszłość to się okaże…

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 przestrzenne 
nietoperze, malując ostańce czy oglądając skarby kultury 
w  Sąspowie…. Pomysłów na realizację trzeciej edycji 
festiwalu nie brakowało!

 Miejmy nadzieję, że 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

Wieczór dla Niepodległej w Racławicach
Narodowe Święto Niepodległości w  Gminie 

Jerzmanowice-Przeginia świętowano niezwykle 
uroczyście. Zanim jeszcze nadszedł 11 listopada, odbył się 
III Festiwal Pieśni Patriotycznej w Racławicach, a  także 
organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury konkurs 
recytatorski zaś w szkołach odbywały się okolicznościowe 
apele i marsze.

Oficjalne gminne uroczystości odbyły się w  tym 
roku w  Racławicach – rozpoczęło je złożenie kwiatów 
i  zapalenie zniczy na grobie por. Bolesława Kozuba – 
pochodzącego z  Racławic żołnierza, który wraz z  1. 
Dywizją Pancerną generała Maczka przeszedł cały 
szlak bojowy. Modlitwie przy grobie przewodniczył 
ks. Proboszcz Jacek Miodek. Wieńce i  znicze złożyli 

przedstawiciele władz gminy, sołectwa, organizacji 
społecznych oraz mieszkańcy.

O  godzinie 17.00 w  kościele parafialnym 
w  Racławicach odprawiona została Msza św. w  intencji 
Ojczyzny, której przewodniczył ks. Jacek Miodek. Homilię 
wygłosił ks. Profesor Józef Pyrek, którego świadectwo 
dotyczące tragicznej historii Polski, zwłaszcza agresji 
Niemiec i  ZSRR na Rzeczpospolitą w  1939 roku było 
niezwykle przejmujące. We Mszy Świętej wzięły udział 
poczty sztandarowe jednostek OSP z  terenu Gminy, 
a  także ze Szkoły Podstawowej w  Racławicach, jak 
również górniczy poczet sztandarowy. Oprawę muzyczną 
liturgii zapewniła Jurajska Orkiestra Dęta z  Racławic 
i Czubrowic.

Zwieńczeniem obchodów był „Wieczór dla 
Niepodległej” w Wiejskim Domu Kultury w Racławicach 
– zgromadzeni mogli wysłuchać krótkich wykładów 
historycznych p. Kazimierza Tomczyka oraz prezentacji 
p. Konrada Kuliga z olkuskiego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej prezentującego uzbrojenie i  umundurowanie 
polskich żołnierzy z  okresu dwudziestolecia 
międzywojennego oraz II wojny światowej.

Mieszkańcy Gminy, którzy wypełnili salę do 
ostatniego miejsca, z entuzjazmem przyjęli występ grupy 
teatralnej „Ale Heca!” ze Szkoły Podstawowej w  Racła-
wicach. Młodzi aktorzy zaprezentowali spektakl „Róża 
Polska” wg scenariusza p. Adama Szafrańca wyreżysero-
wany przez p. Agatę Skotniczną – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w  Racławicach. Przedstawienie, inspirowane 
motywami „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, zostało 
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nagrodzone owacją na stojąco.
W części artystycznej swoje talenty zaprezentowa-

ła również młodzież ze Szkoły Podstawowej w Czubrowi-
cach, a także laureatka III Festiwalu Pieśni Patriotycznej.

Ostatnim akcentem wspólnego świętowania było 
śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie 
p. Mariusza Mazura – instruktora muzycznego z Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz prezesa Stowarzyszenia Ma-
zureczek.

Warto wspomnieć, że w „Wieczorze dla Niepodle-

głej” wzięli też udział wyjątkowi goście, wśród których na 
wyróżnienie zasługuje pan Roman Wadowski, żołnierz 
Armii Krajowej pochodzący z Racławic.

Zanim przystąpiono do wspólnego śpiewu, głos 
zabrał Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia p. Tomasz 
Gwizdała, który w  swoim wystąpieniu podkreślił zna-
czenie współczesnego patriotyzmu, który wyraża się 
codzienną pracą dla dobra wspólnego. Następnie prze-

mawiał p. Tadeusz Nabagło, członek zarządu powiatu 
krakowskiego, który przypomniał postać por. Bolesława 
Kozuba, jako wzoru oddania Ojczyźnie.

Świętowanie trwało do późna: przy śpiewie pie-
śni patriotycznych i poczęstunku przygotowanym przez 
Klub Seniora z  Racławic kontynuowano rozmowy 
i wspomnienia, wspólnie ciesząc się z odzyskania przez 
Polskę przed 101 laty upragnionej niepodległości. Przez 
cały czas trwania „Wieczoru dla Niepodległej” otwarta 
dla zainteresowanych była ekspozycja archiwaliów oraz 
przedmiotów skompletowanych przez członków Stowa-
rzyszenia „GEO-HIS”, wśród eksponatów znalazły się 
zabytkowe przedmioty życia codziennego, carskie doku-
menty, a także księgi liturgiczne, a nawet elementy uzbro-
jenia. Całości dopełniała prezentacja wykorzystywanych 

przez członków Stowarzyszenia do poszukiwań wykry-
waczy metalu.

Wystrój sali tematycznie związany z  uroczysto-
ściami przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Racła-
wic, jednocześnie prezentując własną twórczość ludową.

Na szczególne podziękowania zasługują organi-
zatorzy obchodów: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Eks-
ploracyjno-Historyczne „GEO-HIS”, Szkoła Podstawowa 
w Racławicach, Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Parafia Narodzenia NMP w Racła-
wicach, Sołtys i  rada sołecka z  Racławic, Klub Seniora 
z Racławic, Koło Gospodyń Wiejskich z Racławic, OSP 
Racławice, Komitet Inicjatyw Społecznych. Wydarzenie 
wsparł finansowo Powiat Krakowski.

Niezwykle cieszy fakt, że obchody Święta Niepod-
ległości łączą wszystkie środowiska i organizacje – wszak 
Polska jest naszym wspólnym dobrem.

Witamy w nowej siedzibie Biblioteki w Przegini
Miło nam poinformować, iż Biblioteka w Przegini 

od października zmieniła swoją lokalizację. Zapraszamy 
Państwa do Domu Ludowego, ale tym razem na parter, 
gdzie w  zupełnie nowej aranżacji i  w  o  wiele większej 
przestrzeni będziemy Państwu służyć radą i  pomocą 
w  doborze literatury, a  także zapraszać na warsztaty 
i  spotkania. Bibliotekę mogą Państwo odwiedzać od 
wtorku do piątku i  poszukiwać świetnych opowieści 
między bibliotecznymi regałami, a na odwiedzające dzieci 

czeka kącik zabaw i mnóstwo nowości książkowych.
Powiatowa i  Gminna Biblioteka Publiczna 

w Jerzmanowicach serdecznie dziękuje Władzom Naszej 
Gminy za życzliwość i  troskę o  rozwój naszej placówki 
bibliotecznej w Przegini.
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„Książka-mądry towarzysz na całe życie”
„Książka-mądry towarzysz na całe życie” to tytuł 

projektu realizowanego od maja do końca listopada 2019 
r. w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerz-
manowicach oraz w  filiach bibliotecznych w  Przegini, 
Racławicach i Sąspowie.

Przewodnim tematem organizowanych wyda-
rzeń w ramach projektu była książka. Naszym celem było 
ukazanie wartości i istotnej roli książki w życiu każdego 
człowieka na przestrzeni całego życia. Podkreślenie faktu, 
że książka pełni w życiu człowieka różne funkcje: uczy, 
bawi, rozwija, wychowuje, poszerza horyzonty, pomaga 
zrozumieć złożoność świata oraz radzić sobie w trudnych 
i  nowych momentach życia, pomaga poznawać świat 
emocjonalny człowieka, leczy cierpienie duszy i pozwala 
wyrażać bogactwo świata wewnętrznego. Organizowane 
spotkania autorskie, teatralne, słowno-literackie, prezen-
tacje, warsztaty, zajęcia tematycznie oparte o  literaturę 
znacznie wzbogaciły ofertę kulturalną naszych bibliotek. 
Wszystkie organizowane wydarzenia kierowane były do 
naszych mieszkańców począwszy od tych najmłodszych 
przedszkolaków, poprzez dzieci i  młodzież szkolną po 
dorosłych, w tym seniorów. Realizację naszego projektu 
rozpoczęliśmy w  maju wraz z  Wydawnictwem ZNAK 
przeprowadzając  akcję czytelniczą #ZnajdźSobieKsiążkę 
podczas XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 

Zabieraliśmy dzieci w bajkowe podróże do świata 
teatru, w ramach których odbyły się następujące spekta-
kle:

•	 spektakl „Zaczarowany młynek” w wykonaniu akto-
rów ze Studia Teatralnego Krak-Art, 

•	 spektakl „O pchle, co manier nie miała” w wykona-
niu Teatru Tak, 

•	 spektakl „Pippi skarpetka” w  wykonaniu Teatru 
Krak-Art, 

•	 spektakl „Ence pence” w wykonaniu aktorów Profi-
laktyczno - Edukacyjnego Teatru dla Dzieci i Mło-
dzieży – Moralitet.

Spotkania autorskie wielokrotnie zabierały dzieci 
w piękny świat ulubionych bohaterów literackich. Odbyły 
się m.in. spotkania autorskie z Ewą Chotomską, z Wiesła-
wem Drabikiem oraz z Zofią Stanecką

Organizowaliśmy warsztaty literackie z  Wydaw-
nictwem ZNAK, które miały na celu pobudzanie kre-
atywności i zamiłowania do książek. Odbyły się m.in.:

•	 warsztaty literackie poświęcone serii książek An-
drzeja Maleszki „Magiczne Drzewo”,

•	 warsztaty literackie o zwierzętach w oparciu o książ-
ki „Hela Foka. Historia na fali” i „Kuba Niedźwiedź. 
Historie z gawry”z autorką Renatą Kijowską, 

•	 warsztaty literackie „Bolek i  Lolek na szlaku pol-
skich kultur”.

Tradycyjnie jak co roku organizowaliśmy Noc 
Bibliotek, podczas której odwiedziliśmy świat komiksu 
z książką „Zrób sobie komiks”, podczas warsztatów z au-
torem Robertem Trojanowskim oraz poznaliśmy wyspę 
minionków z  aktorami z  Teatru Edukacji i  Profilaktyki 
Maska. Pamiętaliśmy o dorosłych czytelnikach, dla któ-
rych zorganizowaliśmy szereg spotkań m.in.

•	 wykład dr Wandy Matras pt. „Jak umysł rośnie 
w siłę, gdy mózg się starzeje”,

•	 spotkanie z  lokalnym historykiem Kazimierzem 
Tomczykiem nt. „Dzieje szkoły w Jerzmanowicach”,

•	 spotkanie z  dr Wandą Matras nt. „Lekcja długo-
wieczności od ludzi żyjących najdłużej”,

•	 spotkanie z  lokalnym historykiem Zygmuntem 
Krzystankiem nt. „Królewskie wątki w  historii na-
szej gminy”,

•	 spotkanie autorskie z  bestsellerową polską autorką 
Magdaleną Witkiewicz.

Tajniki savoire-vivre nie są już straszne zarówno 
młodzieży jak i dorosłym dzięki warsztatom „Savoir - vi-
vre ” z Marią Łukaszewską - Ciesielską z Akademii Do-
brych Manier

Wszystkie wydarzenia odbywały się w  ramach 
programu „Partnerstwo dla książki”, dofinansowanego 
ze środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury 
oraz ze środków Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Pod-
czas realizacji projektu współpracowaliśmy z  lokalnymi 
partnerami: przedszkolami, szkołami, klubami seniora 
i wolontariuszami. Wszystkim uczestniczącym w naszym 
projekcie serdecznie dziękujemy za pomoc i współpracę 
w realizacji projektu i promocji czytelnictwa.

Więcej informacji o projekcie na stronie interne-
towej biblioteki: bibliotekajerzmanowice.pl oraz na face-
booku biblioteki.
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Projekt „Mała książka – wielki człowiek” 
w naszych bibliotekach na terenie gminy

Zapraszamy po odbiór bezpłatnej Wyprawki czytelniczej
dzieci z roczników 2013 - 2016

Rodzicu przyjdź z dzieckiem do biblioteki w Jerzmanowicach, 
Przegini, Racławicach lub w  Sąspowie i  odbierz bezpłatną 
Wyprawkę Czytelniczą w  ramach projektu  „Mała książka 
– wielki człowiek”! Są takie wydarzenia i  rytuały w  życiu 
dziecka, które nie tylko pozostają na długo w  pamięci, 
ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania 
wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej 
pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa 
i  dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z  czytania mają 
także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają 
sukcesy i  zarabiają więcej od tych, które nie czytają. Ważną 
rolę w  kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: 
uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych 
wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania 
wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie 
z  dzieckiem może spędzić czas w  sposób twórczy oraz 
przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. 
A  wszystko to za darmo! Chcielibyśmy, aby jednym z  tych 
ważnych doświadczeń w  dzieciństwie były pierwsze wizyty 
w  bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla 
najmłodszych miłośników książek i  ich rodziców w  ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. 
Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce 
czeka na dzieci wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza 
na dobry czytelniczy start. Serdecznie zapraszamy po odbiór 
Wyprawki, w  której dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod 
względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą 
najwyższe standardy w  projektowaniu pięknych i  mądrych 
książek dla najmłodszych, a  także Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w  bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z  księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna 
przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka 
oraz o  rozmaitych korzyściach wynikających z  częstego 
odwiedzania biblioteki. Udział w  naszym projekcie jest 
całkowicie bezpłatny! Więcej informacji na stronie: www-
wielki-czlowiek.pl
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Niech Boże Narodzenie
przyniesie pokój w Państwa rodzinach  

oraz w życiu publicznym.

Niech blask betlejemskiej nocy niesie radość
i nadzieję, a błogosławieństwo Dzieciątka

niech towarzyszy Państwu
przez cały nowy 2020 rok.

W imieniu Samorządu Gminnego życzą

 

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Bąbka

Wójt Gminy 
Tomasz Gwizdała


