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Szanowni Państwo!
przed nami czas przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Mam
nadzieję, że pomiędzy domowymi pracami, refleksją, rozmowami
z najbliższymi znajdą Państwo czas na lekturę naszego magazynu.
Poprzez jego kolejne strony chciałbym dotrzeć do Państwa
z informacjami o tym, co nowego w gminie, podzielić się numerami
telefonów, które niosą pomoc, wiedzą o programach, z których możecie
skorzystać i apelować do Was o odpowiedzialność. Pandemia jeszcze
trwa. Kolejne święta przychodzi nam przeżyć z niewidzialnym wrogiem,
a naszą jedyną tarczą jest przestrzeganie reżimu sanitarnego.
Nadchodząca Wielkanoc to przede wszystkim czas nadziei.
I ona wyznacza nam dziś cele i perspektywy. Liczymy na to, że m.in.
dzięki akcji szczepień młodzież będzie mogła wrócić do szkolnych
ławek, otwarte zostaną drzwi instytucji kultury, urzędów i innych
miejsc publicznych. Jednym słowem: że wróci normalność. W poczuciu
odpowiedzialności za nasze społeczeństwo robię wszystko, co w mojej
mocy, by zapewnić Państwu bezpieczeństwo. We współpracy z druhami
OSP zorganizowaliśmy transport do punktów szczepień osobom, które
nie mogą dotrzeć do nich samodzielnie. Dzięki wprowadzeniu rotacyjnej
pracy zdalnej i ograniczeniu spotkań z pracownikami samorządowymi
zachowaliśmy ciągłość pracy urzędu. Nie udałoby się to bez Państwa
wsparcia i wyrozumiałości.
Pandemia zainfekowała także gminny budżet. Ale straty
wyrównujemy pozyskując rekordowe dofinansowania i poszukując
sposobów na długofalowe oszczędzanie. W styczniu rozpoczęła
funkcjonowanie nowa jednostka organizacyjna gminy – Centrum Usług
Wspólnych, która zajmuje się administracją szkół. Dzięki wspólnej
obsłudze unikamy powielania czynności i tniemy niepotrzebne koszty
(więcej na stronie 13).
Z powodu wzrostu zachorowań na koronawirusa postanowiłem
przełożyć datę I Biegu z Gwizdkiem po Zdrowie. To planowane
pierwotnie na marzec wydarzenie sportowe już odbiło się szerokim
echem w całej Polsce. Zależało mi na tym, aby zmotywować Państwa do
ruchu. Izolacja społeczna, zamknięte rozporządzeniem rządowym hale
i siłownie spowodowały spadek aktywności fizycznej. A przecież ma ona
ogromny wpływ na naszą odporność i samopoczucie. Mamy nadzieję,
że w niedługim czasie sytuacja się unormuje. Bądźcie silni, zdrowi
i wykorzystajcie ten dodatkowy czas na treningi. Na trasie I Biegu
z Gwizdkiem zobaczymy się 6 czerwca. W tym numerze przybliżymy
Wam sylwetkę sportowca, pięściarza z naszej gminy. Mamy nadzieję, że
stanie się dla wielu z Was inspiracją i motywacją (strona 36).
Na zakończenie chciałbym skierować do Państwa życzenia
z okazji Świąt Wielkiej Nocy: niech radość Zmartwychwstania, która
pokonuje wszelki smutek i lęk zawsze Państwu towarzyszy. Niech te
Święta rozbudzą i umocnią siły duchowe i nadzieję na lepszą przyszłość.
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Już od 1 kwietnia!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Od kiedy będzie trwać Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań?
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce realizowany będzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:
• samospis internetowy, odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie
internetowej spis.gov.pl;
• infolinię, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza;
• rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni;
• osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Obowiązkowy
samospis
internetowy

Jeśli nie możesz
spisać się
samodzielnie

wejdź na
spis.gov.pl
i wypełnij formularz

zadzwoń na infolinię pod numer
22 279 99 99 lub spodziewaj się
kontaktu ze strony rachmistrza spisowego

NSP 2021 – czego będą dotyczyć pytania:
• charakterystyki demograﬁcznej;
• aktywności ekonomicznej;
• poziomu wykształcenia;
• niepełnosprawności;
• migracji wewnątrz kraju i poza granice;
• przynależności etniczno-kulturowej;
• gospodarstwa domowego i rodziny;
• zasobów mieszkaniowych.
Dokładny zakres informacji zbieranych w spisie dostępny jest na stronie spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbieracw-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/.
Obowiązek ustawowy
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest do udzielania dokładnych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
(Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.).
Tajemnica statystyczna
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach
określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).
Od 15 marca będzie działać specjalna infolinia
pod nr tel.: 22 279 99 99 dla osób, które chcą uzyskać więcej informacji
na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
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Rozmowa z wójtem - Tomaszem Gwizdałą
ªª Rok 2020 r. był ciężki dla wszystkich, odbił się negatywnie na budżetach samorządowych. Jak
rysuje się kolejny?
Udało nam się przezwyciężyć wszystkie przeciwności. Dla naszej gminy rok 2020 był intensywny
i pełen sprzeczności. Z jednej strony zmierzyliśmy się z trudnościami związanymi z pandemią, a z drugiej
doświadczyliśmy niezwykłej solidarności naszych mieszkańców, którzy włączyli się w
akcję szycia maseczek. Z jednej strony odnotowaliśmy znaczący spadek
dochodów gminy, ale z drugiej udało nam się sfinalizować sztandarowe
inwestycje i pozyskać rekordowe dofinansowanie. Złożyliśmy wniosek
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację 13
zadań wycenionych na 38 mln zł, obejmujących zasięgiem całą gminę.
Przy ich wyborze kierowaliśmy się przede wszystkim kryterium
dostępności, liczbą mieszkańców, którzy będą korzystać z inwestycji.
Ponad 6,7 mln zł które otrzymaliśmy przeznaczymy na budowę
nowej remizy OSP w Racławicach, a rozbudowę ośrodka zdrowia
w Przegini, rozszerzenie sieci kanalizacji i wyremontowanie budynku
Urzędu Gminy wraz z ośrodkiem zdrowia w Jerzmanowicach. Już
pracujemy nad skompletowaniem dokumentacji i przygotowujemy
się do ogłoszenia przetargów.
To inwestycje, które dopiero ruszą. Musimy też dokończyć
te, które już zostały rozpoczęte: budowę kompleksu boisk w Przegini
i kanalizacji w Jerzmanowicach.
Nieustannie pracujemy nad rozbudową infrastruktury drogowej.
W ubiegłym roku pozyskaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont
ul. Zachodniej w Jerzmanowicach i drogę „Wymysłów” w Sąspowie. Wykonawca rozpocznie prace po świętach.
Przyspieszamy prace planistyczne. Intensywnie działamy nad stworzeniem nowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Dołożę wszelkich starań, aby ich projekty zostały w tym roku wyłożone do
publicznego wglądu.
Bezpieczeństwo mieszkańców zawsze stanowi priorytet, dlatego wspieramy i nadal wspierać będziemy
jednostki OSP. W ubiegłym roku przekazaliśmy naszym druhom dotacje na zakup samochodów bojowych
i sprzętu.
W tym roku udało mi się pozyskać ponad 10 mln zł środków zewnętrznych. Do naszej gminy przez
lata nie spływały takie sumy! Oczywiście oznacza to pełne ręce roboty, ale ogromnie się na nią cieszę. Ciężką
pracę obiecałem moim wyborcom, a dziś dynamicznie działam dla wszystkich mieszkańców. Efekty motywują
mnie do dalszych działań i do rozwoju osobistego. Pomimo natłoku pracy udało mi się ukończyć menedżerskie
studia podyplomowe MBA. Chcę profesjonalnie zarządzać gminą, tak aby z roku na rok stawała się jeszcze
piękniejsza, jeszcze bardziej nowoczesna i przyjazna. Nasi mieszkańcy w pełni na to zasługują.

ªª Ostatnio dużo mówi się o finansowaniu oświaty. Gmina Jerzmanowice-Przeginia przejęła pod swą
opiekę trzy szkoły prowadzone przez fundację, jak odbiło się to na budżecie?
W 2020 r. około 20% dochodów (tj. ponad 10 mln złotych) przeznaczyliśmy na dopłaty do oświaty.
Wydatki stale rosną, a koszty utrzymania przejętych szkół generują ogromne sumy. Oczywiście miałem tego
pełną świadomość. Motorem moich działań są jednak wyznaczone priorytety, a najważniejszym z nich jest
rozwój najmłodszych mieszkańców. Podniesienie poziomu nauczania traktuję jako jeden z głównych celów.
Moją ambicją jest, by absolwenci gminnych szkół mieli możliwość wyboru najlepszych uczelni, a w przyszłości
zdobywali atrakcyjne zawody. Dlatego szukam możliwości optymalizacji kosztów. Zleciłem audyt oświaty,
a po zapoznaniu się z jego wynikami podjąłem decyzję o utworzeniu odrębnej jednostki - Centrum Usług
Wspólnych, która będzie zajmować się obsługą księgową wszystkich szkół w gminie. Takie rozwiązanie ma
usprawnić zarządzanie oświatą oraz generować oszczędności.
Pomimo rosnących nakładów na oświatę udało nam się realizować ważne i potrzebne inwestycje
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w infrastrukturę sportową. W ubiegłym roku powstało nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej
w Racławicach, zakończyliśmy budowę hali sportowej w Jerzmanowicach, finalizujemy prace związane
z kompleksem boisk w Przegini. Nasza młodzież ma ogromny potencjał, a nam zależy na tym by realizowała
pasje i sięgała najwyższych aspiracji. Poza tym wierzymy, że w zdrowych ciałach drzemią zdrowe duchy!

ªª Swoją kadencję rozpoczął Pan od zmiany sposobu wydawania gminnych pieniędzy i reformy
budżetu z rozdrobionego na zadaniowy. Na czym ona polega?
Reforma budżetowa to realizacja mojego programu wyborczego. Wcześniej środki były rozdzielane
pomiędzy sołectwa zgodnie z ilością ich mieszkańców. Taki podział uniemożliwiał realizację dużych inwestycji
i blokował możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne. Obecny budżet, który mogę nazwać budżetem zgody,
po pierwsze wyeliminował konflikty, które znacznie obniżały poziom zaufania do władz samorządowych,
a po drugie umożliwił realizację dużych przedsięwzięć. Teraz skupiamy się na konkretnych zadaniach
uwzględniających potrzeby wszystkich mieszkańców gminy. Taki sposób gospodarowania środkami umożliwia
zabezpieczenie wkładu własnego, by ubiegać się o środki zewnętrzne. Ich uzyskanie skraca z kolei czas realizacji
inwestycji. Działamy szybko i efektywnie. Działamy dla naszych mieszkańców.

ªª Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest znana wśród turystów, głównie tych którzy poszukują
rekreacji. Możliwości wspinaczki, trasy rowerowe, nordic walking – wszystko w pięknym, jurajskim
otoczeniu. Jak gminna turystyka radzi sobie w czasie pandemii?
Jest tu pięknie. A my jesteśmy bardzo gościnni. Mogli się o tym przekonać Juromaniacy, którzy
mimo pandemii zawitali do naszej gminy. We współpracy z sąsiednią gminą Wielka Wieś zorganizowaliśmy
nocne zwiedzanie jaskiń. Kursujący nocą pomiędzy jaskiniami bus, pokazy szczudlarzy i żonglerki ogniem,
w powietrzu unoszący się zapach regionalnych potraw przygotowanych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Kto był – wróci do nas z pewnością, a kto nie dotarł jeszcze będzie miał okazję wziąć udział w tym niezwykłym
wydarzeniu.
W grudniu zorganizowaliśmy po raz drugi żywą szopkę. Chcieliśmy dać naszym Mieszkańcom odrobinę
normalności i świątecznej atmosfery, oczywiście, przy pełnym zachowaniu reżimu sanitarnego. Okazało się, że
do naszego Betlejem nadciągali pielgrzymi z całej Małopolski, poszukujący tradycji, która w wielu miejscach
z powodu pandemii nie była w tym roku kultywowana.
W czerwcu organizujemy 1. Bieg z Gwizdkiem po Zdrowie. 8 km trasy wśród najpiękniejszych
krajobrazów wypełnionych wapiennymi Ostańcami. Wydarzeniu towarzyszyć będzie minibieg dla dzieci. To
będzie świetna atrakcja dla całych rodzin. Już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy! Szukajcie informacji na
naszej stronie internetowej i fanpage’u.

5

6

OSTANIEC

Aktualności

MAGAZYN SAMORZĄDOWY

Czujniki Airly w każdym sołectwie
Możemy już śledzić jakość powietrza we wszystkich naszych sołectwach. Odczyty każdego z 8 czujników
Airly dostępne są na
ÞÞ https://airly.org/map/pl/.
W interpretacji wyników pomagają kolory.
Czerwony i bordowy to głośny krzyk środowiska
o to, by wymienić stare kopciuchy na ekologiczne
ogrzewanie i zadbać o odpowiedni materiał
opałowy.

NIE CZEKAJ!
Weź dofinansowanie na wymianę starego kotła!
W Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia działa punkt obsługi programu „Czyste powietrze”.
Pracownicy udzielą informacji dotyczących zasad programu, pomogą wypełnić wniosek a następnie dostarczą
go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.
W marcu ruszył gminny program wymiany kotłów, utworzony z inicjatywy Wójta Gminy Tomasza
Gwizdały. Według regulaminu można uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów poniesionych na zakup nowego
kotła gazowego, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Dofinansowanie z gminnego programu można połączyć
z dotacją z programu „Czyste powietrze”.
Szczegółowe informacje dostępne pod numerem
12 389 52 47 wew. 124
lub adresem email:
ÞÞ gmina@jerzmanowice-przeginia.pl.
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15 km nowej sieci
kanalizacyjnej
22 marca 2021 Wójt Tomasz Gwizdała
w obecności Marszałka Łukasza Smółki oddał do
użytkowania 15 km nowej sieci kanalizacyjnej
w Jerzmanowicach. Inwestycja była prowadzona
na 16 ulicach, w tym 4 częściowo. Obecnie została
zakończona budową przepompowni na ul. Jana III
Sobieskiego, od której ścieki będą mogły grawitacyjnie
płynąć do oczyszczalni w Szklarach. Budowa nowej
sieci kosztowała 9,5 mln złotych, z czego ponad 60%
stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Niebawem
ponad
tysiąc
mieszkańców
Jerzmanowic uzyska dostęp do nowo wybudowanej
sieci kanalizacyjnej. Gmina uzyskała również
dofinasowanie na dalszą rozbudowę kanalizacji
w Jerzmanowicach. Tempo rozbudowy z ostatnich lat
pozwala mieć nadzieję na objęcie systemem kanalizacji
zbiorczej 90 % mieszkańców zamieszkałych w obrębie
aglomeracji Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
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W kontekście coraz szerszego dostępu do kanalizacji zbiorczej
pragniemy zwrócić uwagę naszych Czytelników na kilka aspektów
związanych z jej eksploatacją.
Kanalizacja zbiorcza jest osiągnięciem cywilizacyjnym, dostępnym
dla mieszkańców naszej Gminy dopiero od 20 lat. Dla większości
mieszkańców to wielki komfort. Są jednak tacy mieszkańcy którzy,
mając kolektor w obrębie swojej posesji, tylko okresowo włączają się do
sieci. To okresowe włączanie się to po prostu nielegalny, bezumowny
zrzut ścieków bez ponoszenia kosztu ich oczyszczania. Pamiętajmy, że
wszyscy legalni użytkownicy sieci ponoszą koszty takich praktyk.
Inną bolączką, za którą odpowiedzialni są użytkownicy sieci,
jest wrzucanie do kanalizacji różnego rodzaju odpadków stałych, które
nie tylko że nie ulegają biodegradacji, to potrafią zablokować sieć
kanalizacyjną. Odpadki stałe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
powinny być wyrzucane do odpowiedniej frakcji śmieci lub do
kompostownika a nie do kanalizacji. Podobnie wszelkiego rodzaju
papierowe ręczniki, chusteczki
i pieluchy jednorazowe itp. artykuły papiernicze z dodatkiem tworzyw,
które potrafią na dobre zablokować pompownie ścieków. Szczytem
nieodpowiedzialności jest wrzucanie dużych odpadów stałych bezpośrednio
do studzienek kanalizacyjnych. Przykładem jest awaria sieci z ubiegłego
roku, gdy jedna ze studni sieciowych została do połowy zasypana kawałkami
eternitu.
Problem dotyczy również odpadów płynnych niemieszających się
z wodą. Lakiery, żywice, oleje a w szczególności tłuszcze nie tylko utrudniają
przepływ ścieków w kanalizacji ale powodują również zakłócenie procesów
biologicznych w oczyszczalni. Problem narasta zwłaszcza w okresie
zimowym, gdy ścieki szybko stygną a tłuszcze się zestalają blokując przepływ
oraz napowietrzanie ścieków w oczyszczalni.
Zablokowany przepływ w kanałach często powoduje zalanie
ściekami najniżej położonych posesji a niejednokrotnie również budynków
mieszkalnych. Każda awaria, każde niepożądane zanieczyszczenie generuje
koszty eksploatacyjne, wpływające na cenę ścieków, którymi są obciążeni wszyscy mieszkańcy płacący rachunki
za ścieki.
Również nieprzyjemne zapachy unoszące się w obrębie studzienek kanalizacyjnych czy oczyszczalni
ścieków to nierzadko wynik naszej niefrasobliwości czy wręcz głupoty. Pamiętajmy, że kanalizacja to nasze
wspólne dobro a nie kosz na śmieci, a wrzucone do sieci odpady muszą zostać, wcześniej czy później, usunięte.
Pamiętajmy o tym zwłaszcza w okresie wiosennych i przedświątecznych porządków.
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II W IEL K IE
SP RZ ĄTAN IE

16-17 KWIETNIA 2021
#współdziałamy #segregujeMY

16 kwietnia (piątek)
17 kwietnia (sobota)

Więcej informacji już wkrótce
na stronie www oraz fanpage'u

Dołącz do nas!
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Transport na szczepienia osób niepełnosprawnych
i niesamodzielnych
Wraz z jednostkami OSP organizujemy transport
na szczepienie dla osób niepełnosprawnych.
Rejestracji na szczepienie można dokonać na trzy
sposoby:
1. Zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię
– 989 (osobiście lub poprosić kogoś bliskiego
z rodziny). Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz
numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji
należy wybrać dokładny termin oraz miejsce
szczepienia. Następnie osoba dokonująca rejestracji
otrzyma SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty
na szczepienie.
2. Zarejestrować
się
elektronicznie
poprzez
e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl Rejestrując
się elektronicznie system zaproponuje pięć
dostępnych terminów w punktach szczepień,
które znajdują się blisko adresu zamieszkania.
Po dokonaniu rezerwacji, osoba otrzyma
powiadomienie SMS, a następnie przypomnienie
o szczepieniu dzień przed planowanym terminem. Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz
posiadać Profil Zaufany.
3. Skontaktować się z jednym z 3 punktów szczepień na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia:
• NZOZ Medgmin Jurajski Sp. z o. o., Jerzmanowice, ul. Rajska 22 ,

tel. 123895009

• NZOZ Medgmin Jurajski Sp. z o. o., Racławice 54a, 			

tel. 122829381

• NZOZ w Przegini Janusz Zalewski, Przeginia 371, 			

tel. 123898017.

Gmina Jerzmanowice-Przeginia organizuje bezpłatny transport na szczepienie przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 dla mieszkańców posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami oraz osób starszych mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień zlokalizowanych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Do
skorzystania z transportu konieczne będzie okazanie
skanu/kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności. Po
wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca szczepienia
potrzebę skorzystania z transportu należy zgłaszać pod
nr telefonu
507 109 071
dostępnym w godzinach pracy Urzędu Gminy
Jerzmanowice-Przeginia:

• poniedziałek 7:30-17:00,
• wtorek-czwartek 7:30-15:30,
• piątek 7:30-14:00.

Prosimy
pamiętać,
że
Urząd
Gminy
Jerzmanowice-Przeginia nie jest organizatorem
szczepień. Aktualne informacje na temat szczepień
można uzyskać na stronie
ÞÞ www.gov.pl/szczepimysie
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Kiedy złożyć wniosek
o 500+?
1 lutego rozpoczął się internetowy nabór
wniosków o wypłatę świadczenia #Rodzina500plus
na okres od 1 czerwca br. do 1 maja 2022 roku.
Wnioski papierowe będą przyjmowane w Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach
od 1 kwietnia.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jerzmanowicach
Szanowni Państwo przypominamy
o zasadach składania wniosków
na nowy okres świadczeniowy
z programu 500+
▶ OD 1 LUTEGO 2021
TYLKO WNIOSKI ELEKTRONICZNE
▶OD 1 KWIETNIA
OSOBIŚCIE W GOPS JERZMANOWICE
LUB ZA POŚREDNICTWEM
POCZTY POLSKIEJ
536 844 375

Interwencja w sprawie likwidacji Wydziału Ksiąg
Wieczystych w Skale
Tworzenie zamiejscowych wydziałów sądów rejonowych miało zapewnić obywatelom pochodzącym
z podmiejskich gmin kompleksową obsługę spraw indywidualnych. Dla naszych mieszkańców funkcjonowanie
zamiejscowego wydziału Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza ma ogromne znaczenie. To pod jego
właściwość terytorialną podlegamy w zakresie spraw wieczystoksięgowych. Bezpośrednia skuteczność
w załatwianiu wniosków wieczysto-księgowych, kompetentna pomoc pracowników przy sprawdzeniu,
wypełnianiu formularzy, ustalaniu opłat wpływa na wysoką ocenę jego funkcjonowania. Ma to ogromne
znaczenie szczególnie dla starszych, wykluczonych cyfrowo interesantów.
Dlatego z zaniepokojeniem przyjęliśmy informacje o planach jego likwidacji. Taka decyzja oznaczałaby
dla naszych mieszkańców trudności związane z wydłużeniem postępowań i koniecznością dojazdu do innego
miasta.
Warto odnotować fakt, iż to za sprawą wzorowego funkcjonowania tej jednostki Gmina JerzmanowicePrzeginia doprowadziła do komunalizacji około 96 -97 % swoich gruntów, co na tle innych gmin i obowiązujących
przepisów jest wynikiem godnym uznania. Niestety regulacja prawna dróg gminnych (grunty zajęte pod
istniejące drogi) nastręcza sporych problemów, wiąże się z nakładami finansowymi oraz z opłatami wieczystoksięgowymi, a skuteczność jej realizacji związana jest bezpośrednio z efektywnością i szybkością działania sądu.
Na uwagę zasługuje fakt, iż część społeczeństwa nadal nie posiada ksiąg wieczystych dla swoich nieruchomości
(podstawą nabycia jest akt własności ziemi) oraz nie ma przeprowadzonych spadków. Funkcjonowanie VIII
Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skale ma ogromne znaczenie w kontekście realizowanych przez Starostę

11

12

OSTANIEC
MAGAZYN SAMORZĄDOWY

Aktualności

Krakowskiego scaleń gruntów wsi Przeginia i Czubrowice.
Zakończenie postępowania planowane jest do 2023 roku,
a szybkie dokonywanie wpisów ograniczeń oraz praw
w księgach wieczystych ma duży wpływ na jego przebieg.
Wójt Gminy Tomasz Gwizdała został współautorem
listu skierowanego do Ministra Sprawiedliwości, tworzącego
i znoszącego wydziały zamiejscowe sądów w drodze
zarządzenia. Włodarze trzech gmin, które terytorialnie
podlegają pod właściwość sądu w Skale wyrazili sprzeciw
wobec planów jego likwidacji. Rezolucję w tej sprawie podjęli
także Radni Gminy Jerzmanowice-Przegina.
Wciąż interweniujemy w sprawie pozostawienia
Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skale. W biurze poselskim
Pani Poseł Elżbiety Dudy odbyło się spotkanie, na którym
omówiono nowe propozycje rozwiązania. Jeden z wariantów
zakłada rozszerzenie zakresu terytorialnego działalności
sądu w Skale o kolejną gminę – naszych sąsiadów z Wielkiej
Wsi. Czekamy na kolejne decyzje w tej sprawie.

Stop Manipulacji ! Nie Daj Się Oszukać !
Od marca 2020 roku Stowarzyszenie Manko prowadzi kampanię informacją „Stop korona-oszustwom”.
Od początku pandemii przestępcy próbują wykorzystać lęk, panikę i izolację seniorów w Polsce. Stosują do tego
nowe metody manipulacji.
Oto przykładowe techniki powstałe TYLKO w trakcie pandemii:
aa FAŁSZYWE SZCZEPIONKI
Mężczyzna oferował ampułki szczepionki na COVID-19 za 8 tys. zł. Oszust twierdził, że ma nieograniczony
dostęp do szczepionek i posiada odpowiedni certyfikat. W trakcie spotkania oszust przekonywał, że szczepionka
jest bezpieczna i wystarczy dla 4 osób.
aa OSZUSTWO NA DEZYNFEKCJĘ PRZESYŁKI
Otrzymujemy sms, telefon lub maila z prośbą o dopłatę
niewielkiej kwoty w celu dezynfekcji przesyłki. Jeśli nie wpłacimy
wróci ona do nadawcy. Ofiara wchodzi w link zamieszczony
w wiadomości i podaje swoje dane, aby zrealizować przelew.
W ten sposób wyłudzacze zdobywają dane do konta bankowego
aa OSZUSTWO NA DEZYNFEKCJĘ MIESZKANIA
Tym razem złodzieje przebrani w kombinezony,
wyposażeni w rękawice i okulary ochronne pukają do drzwi
i proponują dezynfekcję mieszkań. Później natomiast, po
opuszczeniu mieszkań przez ich lokatorów – plądrują i kradną.
aa OSZUSTWO NA CHOREGO WNUCZKA
Jest to zmieniona metoda oszustwa „na wnuczka”.
Oszust dzwoni z prośbą o jak najszybsze opłacenie jego testów
na koronawirusa lub całego leczenia. Senior ma przekazać
pieniądze „koledze wnuczka” lub wykonać przelew. Pieniędzy
nigdy nie odzyska.
aa NA NIEDOPŁATĘ ZA GAZ I PRĄD
Oto wiadomość od naszej ambasadorki: Uwaga dostałam dziś takiego oszukańczego SMS: „PGNiG:
Informujemy, że w związku z zadłużeniem na kwotę 12,45 zł na najbliższy dzień roboczy zleciliśmy odłączenie
gazu. Zapłać teraz na link…” – oczywiście jest to kolejna próba wyłudzenia pieniędzy.
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aa CUDOWNE LEKI NA KORONAWIRUSA
W związku z obecną sytuację epidemiczna, wielu oszustów wykorzystuje nasz niepokój o zdrowie,
oferując sprzedaż fałszywych leków lub produktów, rzekomo zapobiegających zarażeniu się koronawirusem,
w niewiarygodnie wysokich cenach. Warto przed zakupem jakichkolwiek leków konsultować się z lekarzem
oraz kupować wyłącznie w aptekach.
aa PILNY KONTAKT Z SANEPIDEM

Oszuści wysyłają SMSa z informacją o konieczności kontaktu z Sanepidem poprzez podany numer.
Podany w wiadomości numer okazuje się numerem premium co oznacza, że takie połączenie może
kosztować aż 35 zł za 1 minutę. Sanepid nie wysyła wiadomości o takiej treści – takie SMSy najlepiej
usunąć, a próbę oszustwa zgłosić na policję.

Centrum Usług Wspólnych czyli oszczędności w oświacie
Od pierwszego stycznia 2021 roku w naszej gminie działa nowa jednostka organizacyjna – Centrum
Usług Wspólnych (CUW), która zajmuje się obsługą administracyjną wszystkich gminnych placówek
oświatowych. CUW posiada siedzibę w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia i zatrudnia 5 osób, w tym
pracowników przeniesionych ze szkół. Stery jednostki objęła Pani Monika Pęgiel-Dromundo, dotychczasowy
Główny Specjalista ds. edukacji.
W ostatnich latach wciąż zwiększają się nakłady finansowe na oświatę. Subwencja z budżetu państwa
w coraz mniejszym stopniu pokrywa wydatki na edukację. W 2020 roku około 20 % dochodów (tj. ponad 10
mln złotych) przeznaczyliśmy na dopłaty do oświaty. Utworzenie CUW-u jest wynikiem zmiany zarządzania
szkołami. Potrzebny jest system generujący oszczędności.
Nakłady z budżetu na edukację powinny przekładać się na wyniki edukacyjne uczniów. W rzeczywistości
nie można mówić o prostej zależności pomiędzy wydatkami a poziomem kształcenia. Wpływ na te relacje ma
wiele czynników: demografia, polityka oświatowa. Ale świadomi ich istnienia dążymy do poprawy gminnej
edukacji.
Chcemy zapewnić równe szanse w dostępie do edukacji, podnieść poziom i jakość szkolnictwa we
wszystkich szkołach w naszej gminie. Priorytetem naszych działań jest przede wszystkim dobro dzieci, poprawa
warunków nauczania oraz jej efektywność, prawidłowość procesu dydaktycznego i wychowawczego uczniów
oraz ich bezpieczeństwo. Chcemy wzbogacać ofertę dydaktyczną, aby stworzyć warunki do wszechstronnego
rozwoju, tak aby w przyszłości dzieci realizowały najwyższe aspiracje i największe plany, by zdobywały atrakcyjne
zawody.
Musimy być pewni, że nakłady finansowe naszej gminy i pozyskiwane dotacje są w pełni wykorzystywane.
Powstałe Centrum Usług Wspólnych Gminy Jerzmanowice-Przeginia pozwoliło na likwidację etatów księgowych
we wszystkich szkołach. W części z nich były dotychczas połówki etatów. Łącznie w całej gminie administracją
szkół w poszczególnych placówkach zajmowało się 10 osób, w tym dwóch pracowników gminy. Pełnych etatów
było siedem. Po zmianach i zlikwidowaniu małych stanowisk administracją szkół kieruje 5 osób. Założeniem jest
ujednolicenie procedur i polityki rachunkowości obsługiwanych jednostek, usprawnienie przepływu informacji,
obniżenie poziomu ryzyka realizowanych procesów oraz centralizacja podatku VAT, optymalizacja zatrudnienia
i zasobów w jednostkach objętych obsługą wspólną oraz obniżenie poziomu kosztów funkcjonowania.
- Jestem przekonany, że powołanie Centrum Usług Wspólnych wpłynie na racjonalne i efektywne
wykorzystanie środków publicznych. Decyzja o utworzeniu jednostki to kolejny etap porządkowania
i uzdrawiania gminnych finansów – podkreśla Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała
Obecnie pracownicy CUW-u tworzą nowe mechanizmy działania, wypracowują nowe procedury,
porządkują kwestie związane z reorganizacją. Potrzeba czasu na ujednolicenie systemu i doprowadzenie do
pełnej kontroli finansowo-administracyjnej szkół i placówek oświatowych. Pierwszy krok już zrobiony.
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice
e-mail: cuw@jerzmanowice-przeginia.pl
tel:. 12 288 74 50
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1% podatku
Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych. Wielu naszych Mieszkańców
znów zada sobie pytanie - komu przekazać 1%? Chcemy ułatwić Mieszkańcom
wsparcie osób i organizacji z terenu naszej gminy. Stworzymy listę podmiotów,
która zostanie opublikowana na stronie. Organizacje Pożytku Publicznego skupiają
się na różnego typu działalności. Niektóre pomagają osobom chorym w zbiórce
środków na leczenie i rehabilitację, inne działają na rzecz rozwoju sportu lub
kultury, albo zajmują się ochroną przyrody. Prowadzisz fundację, stowarzyszenie?
Masz status OPP? Daj się zauważyć. Wyślij do nas krótką informację z numerem
KRS i celem zbiórki. Możesz dołączyć grafikę. Koniecznie załącz krótki formularz
zgody na udostępnianie danych, który znajdziesz pod linkiem.
ÞÞ http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/wsplokal.html
Czekamy na wiadomości: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl z tytułem 1% lokalnie.
Poniżej przedstawiamy listę mieszkańców, jednostek i organizacji z terenu gminy, którym możecie
przekazać 1% podatku:
SZKOŁY
Zespół Szkół w Jerzmanowicach

KRS 0000052078

cel szczegółowy: ZS Jerzmanowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sąspowie

KRS 0000338823

cel szczegółowy: Zespół Szkolno Przedszkolny w Sąspowie

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Czubrowicach

KRS 0000338823

cel szczegółowy: Zespół Szkolno Przedszkolny w Czubrowicach.

Zespół Szkół w Przegini

RS 0000270261

cel szczegółowy: ZS Przeginia 44017

Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Racławicach

KRS 0000270261

cel szczegółowy: SP Racławice 2086

OSP

KRS: 0000116212

w części cel szczegółowy wystarczy podać skróconą nazwę
jednostki, np. OSP w ……….. i kod pocztowy.
OSP w Jerzmanowicach, ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice
OSP w Przegini, Przeginia 331, 32-049 Przeginia
OSP w Sąspowie, Sąspów 162b, 32-048 Jerzmanowice
OSP w Racławicach, Racławice 249, 32-049 Przeginia
OSP w Czubrowicach, Czubrowice 108b, 32-049 Przeginia
OSP w Łazach, Łazy 19, 32-048 Jerzmanowice
OSP w Szklarach, Szklary 121, 32-048 Jerzmanowice
OSP w Gotkowicach, Gotkowice 34, 32-048 Jerzmanowice

MIESZKAŃCY:
Emilia Włosek

KRS 0000186434
(Fundacja
Słoneczko)

cel szczegółowy: Emilia Włosek 97/W

KRS 0000611259
cel szczegółowy: dla Emilki
(Fundacja Mój Sen)
STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE
Płomień Jerzmanowice K.S.

KRS 0000270261

cel szczegółowy: Płomień Jerzmanowice 9401

Informacje dla Mieszkańców
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Informacja dotycząca pomocy poszkodowanym
producentom rolnym, w których powstały szkody
spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych
Kwestie dotyczące pomocy dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w których
powstały szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, reguluje rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 27 stycznie 2015 r., w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm. ).
Zgodnie z § 5 ust. 5 ww. rozporządzenia do kompetencji wojewodów należy powołanie komisji do
oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły
niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz potwierdzenie
na protokołach sporządzonych przez ww. komisję
wysokości i zakresu szkód, w przypadku gdy wartość
powstałych szkód przekracza 30% średniej rocznej
wartości produkcji rolnej uzyskanej w okresie ostatnich
3 lat, lub gdy wartość szkody w środku trwałym wynosi
co najmniej 3 350 zł.
W oparciu o ww. protokół komisji, producent
rolny może ubiegać się o dostępną w danym roku pomoc
dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji
rolnej, w których powstały szkody spowodowane
wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Stałą formą pomocy finansowej świadczonej przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest
dopłata do oprocentowania kredytów preferencyjnych,
udzielanych w formie kredytu obrotowego na
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, bądź też kredytu
inwestycyjnego przeznaczonego na odtworzenie środków trwałych. Kredyt udzielany jest przez banki, które
podpisały z ARiMR stosowną umowę.
Możliwe jest również udzielenie pomocy przez:

1. Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w opłaceniu bieżących składek na
ubezpieczenie społeczne oraz regulowanie zaległości z tego tytułu w formie odroczenia
terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub
w części bieżących składek;
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie odroczenia i rozłożenia na raty płatności
z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenie raty płatności czynszu z tytułu
umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie
rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
3. wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast w zakresie ulg w podatku rolnym, na
indywidualny wniosek producenta rolnego.

Uruchomienie innych form pomocy w postaci dotacji dla poszkodowanych producentów rolnych (jak
miało to miejsce np. w 2019 roku), wymaga podjęcia przez Radę Ministrów stosownej uchwały ustanawiającej
na dany rok Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach
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rolnych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Określone w przedmiotowej
uchwale zasady udzielania pomocy przez ARiMR, znajdują następnie odzwierciedlenie w kolejnych
nowelizacjach zapisów §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznie 2015 r., rozporządzenia w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Równocześnie, minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, wysokości stawki pomocy, wraz ze wskazaniem niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego, wskutek którego powstała szkoda objęta pomocą.

Przedstawiając powyższe, informuję iż w 2020
r. nie został ustanowiony przez Radę Ministrów
Program pomocy dla poszkodowanych gospodarstw rolnych, w związku z tym podstawową
formę pomocy stanowi nisko oprocentowany
kredyt preferencyjny.

Nie dajcie się nabrać ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców
Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie,
która podając się za pracownika firmy współpracującej
z ARiMR, oferuje „pomoc” przy obsłudze wniosku
o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że
jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji
sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego
wniosku. W związku z tym ARiMR ostrzega rolników
i przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać taką lub podobną
propozycję - nie dajcie się nabrać, nie traćcie pieniędzy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
nie ma nic wspólnego z tego typu działaniami.
Podkreślamy,
że
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa uruchamiając jakikolwiek
mechanizm pomocowy NIGDY nie żąda wpłacenia
pieniędzy czy to osobiście, czy za pośrednictwem np.
kuriera. Wystarczy złożyć w odpowiednim terminie wniosek
o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami i zaczekać na jego rozpatrzenie.
Nie ma żadnego sensu wpłacanie pieniędzy w zamian za obietnicę zajęcia się obsługą wniosku przez
konkretnego pracownika ARiMR czy przychylniejsze traktowanie rolnika. Rozpatrywaniem konkretnego
wniosku o pomoc NIGDY nie zajmuje się jeden pracownik ARiMR. Każdy wniosek w ramach danego
mechanizmu pomocowego rozpatrywany jest w oparciu o te same procedury, a są one tak skonstruowane, że
zapobiegają faworyzowaniu jednych wnioskodawców kosztem innych.
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Informujemy, że każdy sygnał dotycząc nieprawidłowości czy potencjalnej nieprawidłowości
w rozdzielaniu środków finansowych znajdujących się w gestii ARiMR będzie szczegółowo sprawdzany, a jeżeli
się potwierdzi, wobec tych pracowników Agencji, którzy w nim uczestniczyli, wyciągnięte zostaną surowe
konsekwencje.
Jednocześnie przestrzegamy przed proponowaniem pracownikom ARMR jakiejkolwiek gratyfikacji
w zamian za pozytywne załatwienie sprawy. To działanie niezgodne z prawem, za które grożą poważne
konsekwencje.
Tego typu sprawy nie są nowością w historii działania ARiMR. W przeszłości rolnicy otrzymywali np.
pisma z informacją, że po wpłaceniu kilkuset złotych otrzymają komplet dokumentów, które uprawniają do
przyznania dopłat bezpośrednich. To była próba wyłudzenia pieniędzy, bowiem wnioski o dopłaty bezpośrednie,
podobnie jak wszystkie inne dokumenty niezbędne do przyznania wsparcia (wniosek o pomoc, wniosek
o płatność, instrukcje, załączniki do wniosku itp.) są BEZPŁATNE i można je pobrać z portalu internetowego
ARiMR - www.arimr.gov.pl lub otrzymać w placówkach Agencji.
Prosimy rolników o uważne analizowanie wszelkich propozycji „pomocy” przy uzyskaniu dofinansowania,
które nie pochodzą bezpośrednio od ARiMR. W przypadku gdy budzą one wątpliwości prosimy o zgłaszanie
ich do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dobra wiadomość dla fanów sportu!
Zasady wynajmowania hali sportowej w Jerzmanowicach
W ostatnią sobotę stycznia zorganizowaliśmy na hali stoisko z gadżetami dla dzieci, uruchomiliśmy
prezentację zdjęć dokumentującą 15-miesięczną historię budowy i zaprosiliśmy do zwiedzania. Mieszkańcom,
którzy byli ciekawi jak wygląda inwestycja warta prawie 10 mln złotych umożliwiliśmy wstęp do
pełnowymiarowej sali oraz zaplecza socjalnego, które obejmuje pomieszczenia szatniowo-sanitarne, magazyn
sprzętu, pomieszczenie trenerów, salkę gimnastyczną.
„Hala sportowa w Jerzmanowicach robi bardzo duże wrażenie, cieszę się że doczekaliśmy się nowoczesnego
obiektu, który będzie służył mieszkańcom naszej Gminy.”–
mówił obecny na dniu otwartym Radny Damian Niedziółka.
Epidemia wciąż nie pozwala na wynajem, ani
organizowanie zajęć dla amatorów sportowych. W marcu
(przed zaostrzeniem obostrzeń) z obiektów sportowych
mogły korzystać dzieci uczestniczące we współzawodnictwie
sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek
sportowy. To właśnie ten przepis otworzył drzwi hali dla
najmłodszych podopiecznych klubu sportowego Płomień
dysponującego zaświadczeniem z Małopolskiego Związku
Piłki Nożnej. Treningi Skrzatów, Przedszkolaków i Orlików
trwały na hali niespełna miesiąc. Obecne restrykcje
umożliwiają korzystanie z obiektów sportowych tylko
sportowcom zawodowym.
Wierzymy, że wkrótce hala stanie się bardziej dostępna,
a sam obiekt zostanie symbolem największych imprez sportowych w gminie. Zanim to nastąpi chcemy
zapoznać mieszkańców z zasadami jego wynajmowania. Wykorzystaliśmy czas pandemii na doprecyzowanie
reguł i stworzenie regulaminu.
Obiekt będzie ogólnodostępny i wynajmowany za opłatą grupom zorganizowanym, klubom sportowym,
organizacjom pozarządowym, osobom fizycznym, dzieciom i młodzieży pod nadzorem instruktora lub
trenera. Hala będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-22 oraz w soboty i niedziele po wcześniejszym
uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Jerzmanowicach (tel.: 12 389 50 06). W czasie zajęć szkolnych od
godz. 8:00 – 16:00 pierwszeństwo z korzystania z obiektu będą mieć uczniowie.

17

18

OSTANIEC

Informacje dla Mieszkańców

MAGAZYN SAMORZĄDOWY

Użytkowanie hali sportowej odbywać się będzie w oparciu o ustalony harmonogram. Wstęp na halę
będą miały osoby/grupy, które dokonały wcześniej rezerwacji oraz spełniły warunki regulaminu, również te
dotyczące założenia właściwego obuwia sportowego ( tzw. „halówek” lub z białą podeszwą).
Pełna treść regulaminu dostępna jest pod linkiem:
ÞÞ https://bip.malopolska.pl/ugjerzmanowiceprzeginia,m,344411,2021.html
Opłaty za wynajem hali sportowej
osoby fizyczne, grupy zorganizowane

jednorazowo

100,00 zł/godzina.

organizacje pozarządowe

jednorazowo

50,00 zł/godzina.

organizacje pozarządowe, w szczególności stowarzyszenia kultury
fizycznej oraz kluby sportowe posiadające siedzibę na terenie Gminy
Jerzmanowice-Przeginia, które na mocy osobnych porozumień będą
korzystać z hali regularnie

ryczałt

500,00 zł/miesiąc.
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Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego
w budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia
PZU S.A. w ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie
skutków wypadków ubezpieczeniowych, w ramach funduszu prewencyjnego przeznaczyło kwotę 3 000,00 zł,
na modernizację systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup 2 sztuk kamer wizyjnych wraz z rejestratorem, co
z pewnością przyczyni się do poprawy parametrów technicznych systemu monitoringu w Urzędzie, poprawiając
standardy bezpieczeństwa.
Doceniając zaangażowanie PZU S.A. w sprawy społeczne – dziękujemy!

Czytam z klasą
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas trzecich Szkoły
Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach biorą
udział w międzynarodowym projekcie czytelniczym „ Czytam z klasą.
Lekturki spod chmurki”. Projekt ma na celu rozbudzanie u uczniów
ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie
czytania ze zrozumieniem, integrację zespołu klasowego, współpracę
placówek oświatowych z terenu kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
Koordynatorem projektu jest p. Justyna Zgoda, która razem z p.
Małgorzatą Śladowską i p. Lucyną Rosołek wspierają swoich uczniów
w realizowaniu postawionych zadań. Projekt składa się z trzech
modułów. W trakcie trwania każdego z nich, uczestnicy czytają
jedną z kilku zaproponowanych lektur, do której wykonują określone
polecenia. Jak dotąd uczniowie przeprowadzili min. Dzień Drzewa,
wykonali Jesienne Drzewo Czytelnicze, wykonali plakat zachęcający do
czytania książek w formie papierowej, a także wzięli udział w Pokazie
Mody „Zimowe EKO kreacje”. Ich zadaniem jest także uzupełnienie
kart pracy związanych z przeczytaną lekturą. Przed uczniami kolejne
wyzwania, na które niecierpliwie czekają. Czytanie nie musi być nudne!
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Mega Misja, czyli cyfrowa edukacja w Szkole
Podstawowej w Jerzmanowicach
Nadal kontynuujemy realizację programu Mega Misja. Dla przypomnienia Mega Misja to program
nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre
i bezpieczne strony technologii. A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym
pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego
internauty. To jest ich Mega Misja. Nad realizacją poszczególnych zadań w tym roku szkolnym czuwają Marta
Karcz i Dorota Sarota – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Realizacja programu z klasami pierwszymi to
kolejne przedsięwzięcie w ramach doskonalenia kompetencji kluczowych.

Szkoła w Sąpowie

Udział w akcjach charytatywnych i programach edukacyjnych.

Program edukacyjny – MEGA MISJA w Sąspowie
Od września 2020 w naszej szkole kontynuowany jest program edukacyjny
Mega Misja realizowany przy współpracy z Fundacją ORANGE. Celem
programu jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów. Program
realizowany jest z uczniami klasy pierwszej i trzeciej. Zajęcia odbywają się jeden
raz w tygodniu w ramach zajęć projektowych. Zajęcia są oparte na mechanizmie
gry edukacyjnej, w czasie której dzieci rozwiązują zagadki związane ze światem
kreowanym w mediach i Internecie. Poszukują
w różnych źródłach odpowiedzi na pytania a za
prawidłowe odpowiedzi otrzymują punkty, które
wymieniamy na nagrody. Udało nam się pozyskać
za punkty piórniki, linijki, karty z naklejkami. Uczniowie klasy I i III są mega
zaangażowani w Mega Misję. Relacje z wykonywanych zadań na bieżąco są
umieszczane na platformie Mega Misji. Liderem programu MEGA MISJA
jest p. M. Ćwik.

XXI Edycja Góra Grosza 2020/2021
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sąspowie po raz kolejny włączył się w akcję
Góra Grosza i usypuje wielką Górę Grosza.
Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom.
Celem Góry Grosza jest pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą
wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Każdy przynosi tyle, ile może. Wszystkie
dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na
pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele
zdziałać.
Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie .
Opiekunowie Szkolnego Wolontariatu M. Ćwik, E.Gach , Koordynatorami
przedszkola są pani A. Muzyk i pani J.Salawa.
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CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki
– międzynarodowy projekt edukacyjny
w klasie III .
Uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią p M. Ćwik realizują
II edycję MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III
,,CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki”. Projekt powstał po
to, by rozbudzić u uczniów ciekawość literacką, doskonalić czytanie ze
zrozumieniem, rozwijać aktywność czytelniczą i pokazać, że czytanie
książek to świetna zabawa.
Uczniowie klasy III zrealizowali I moduł projektu – „Mała
chmurka w krainie drzew”, w ramach którego obejrzeli film
o CHMURCE TOSI, a następnie wykonali Czytusie. Jako lekturę
wybrali „Kapelusz Pani Wrony” Danuty Parlak , a następnie wykonali
zadania projektowe: drzewa z makulatury, postać głównego bohatera,
drzewo czytelnicze oraz wypełnili zadania z lekturnika. Realizacja
I modułu projektu sprawiła uczniom ogromną radość.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Klasy I i III wraz z wychowawczyniami p. Marzeną Ćwik i p. Elżbietą Gach
uczestniczyły w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczniowie mogli poszerzyć
wiadomości na temat bezpiecznego poruszania się w sieci.
W klasach I-III przeprowadzono pogadanki oraz zajęcia
dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Uczniowie zostali
zapoznani z materiałami na temat bezpieczeństwa w Internecie,
z możliwościami i zagrożeniami, jakie daje Internet, z zasadami,
którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie oraz
z konsekwencjami prawnymi niewłaściwego użytkowania Internetu,
a także gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Uczniowie
dowiedzieli się, w jaki sposób każdy internauta może przyczynić się
do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym.
Podkreślono, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi
w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Uczniowie zostali zapoznani ze
stroną www.sieciaki.pl. W celu urozmaicenia zajęć i zaciekawienia
tym trudnym tematem wyświetlono kreskówki pt. „Owce w sieci”.
Celem tych bajek jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem
przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych oraz innych technologii.
Zaproponowana forma zajęć wzbudziła duże zainteresowanie i bardzo spodobała
się uczniom, którzy z przejęciem oglądali wyświetlane bajki Ponadto została
przygotowana stosowna gazetka. Dzieci z klas I-III wykonały efektowne prace
plastyczne na temat „Bezpieczny Internet”. Prace zostały umieszczone na gazetce
ściennej. Na zakończenie dzisiejszej akcji uczniowie zagrali w gry planszowe pt.
”Odkrywcy bezpiecznej sieci”.
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VII Ogólnopolski Konkurs
Ekologiczny „MISTRZ RECYKLINGU
I PRZYJACIELE”
Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu
Ekologicznego „ Mistrz Recyklingu i przyjaciele”. Konkurs ma na celu
kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających
do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów z gospodarstw
domowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Udział w konkursie jest dla uczniów okazją rozwijania kompetencji
kluczowych, eksperymentowania i doświadczania. Poprzez stwarzanie
sytuacji do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, uczniowie mogą
czerpać zadowolenie ze swojej pracy. Pod okiem nauczyciela uczą się korzystania z różnych źródeł informacji,
a tym samym rozwijają umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, tj. uczą się samodzielnie logować, korzystać z klawiatury, wykonują ćwiczenia w naszych
konkursowych aplikacjach edukacyjnych, ćwiczą myślenie logiczne i przestrzenne, są świetnym sposobem na
podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Koordynatorem konkursu jest p. A. Krzystanek.

Odnowiona sala w szkole w Jerzmanowicach
W szkole podstawowej w Jerzmanowicach z otrzymanych od ubezpieczyciela środków wyremontowano
pomieszczenia na poddaszu i przyziemiu szkoły, które uległy zniszczeniu na skutek gradobicia i ulewnych
deszczy. Odnowiona została sala lekcyjna na poddaszu, gdzie wymieniono szyby uszkodzone przez grad,
osuszono i pomalowano ściany oraz filary. Ponadto zakupiono drzwi do pomieszczeń w przyziemiu szkoły
i łazience, uzupełniono ubytki w ścianach i posadzce.
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Program edukacyjny „AKADEMIA BEZPIECZNEGO
PUCHATKA”
Już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do udziału
w programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
organizowanego przez firmę Maspex, we współpracy z Biurem
Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Akcja
uzyskała patronat honorowy Komendanta Głównego Policji oraz
Kuratoriów Oświaty w Polsce.
Celem Puchatkowego programu jest uczenie dzieci bezpiecznych
zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności:
w domu, w szkole czy w czasie zabawy. W ramach programu uczniowie
klasy I wraz z p. M. Ćwik uczestniczyli w zajęciach oraz oglądali film
edukacyjny o tematyce bezpieczeństwa. Uczniowie również wzięli
udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie. Zmierzyli
się z pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,
z których mogą spotkać się na co dzień. Szkoła otrzymała certyfikat
potwierdzający udział w programie.

Nasze sukcesy w programie InstaLing
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Zespół Szkolno Przedszkolny w Czubrowicach
Nasze przedszkole bierze udział w programie Dobrze
jemy ze Szkołą na Widelc. Celem programu jest wspieranie
dzieci w budowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych
od najmłodszych lat. Zajęcia realizowane w tym programie
obejmują tematykę zdrowego żywienia i gotowania. Dzięki
temu dzieci będą wiedzieć, jak powinny się odżywiać, aby żyć
zdrowo. W tym programie przedszkolaki rozwijają nie tylko
umiejętności zdobywania wiedzy, ale również umiejętności
praktyczne. Za nami pierwsze zadanie realizujące ten program
– wykonanie przez dzieci zdrowych kanapek. Zadanie to
okazało się dla przedszkolaków bardzo łatwe, a kanapki wyszły
piękne i kolorowe. Przedszkolaki przyznały, że od teraz będą
takie kanapki robić w domu dla swoich najbliższych. Dzieci nie
mogą doczekać się kolejnego kulinarnego zadania.
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Ogólnopolski Projekt Edukacji Cyfrowej również
w szkołach naszej gminy
Od jesieni trwa Ogólnopolski Projekt Edukacji Cyfrowej pod nazwą „Lekcja: Enter”, skierowany do
nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone
są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.
Jako pierwsi do projektu zgłosili się nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Racławicach w liczbie 11 osób
wraz z panią dyrektor Agatą Skotniczną.
Szkolenie w ramach projektu „Lekcja: Enter” trwało 40 godzin. W ramach zajęć nauczyciele oprócz
nabytych umiejętności pisali własne scenariusze lekcji z wykorzystaniem nowo poznanych aplikacji, narzędzi
i metod nauczania, a następnie – na ich podstawie – przeprowadzili zajęcia lekcyjne w obecności dyrektora
szkoły. Wszystkie, powstałe podczas zajęć scenariusze, zostały opublikowane na stronie internetowej projektu
„Lekcja: Enter” i są do dyspozycji wszystkich zainteresowanych.
Udział w szkoleniu umożliwił nauczycielom nabycie praktycznych umiejętności stosowania różnorodnych
aplikacji edukacyjnych, narzędzi, portali i zasobów cyfrowych w codziennej pracy. Nauczyciele pozyskali
wiedzę na temat kreatywnego i efektywnego
wykorzystania e-zasobów i urządzeń mobilnych
na lekcjach, poza lekcjami, w szkole i w terenie,
jednocześnie stosując aktywizujące metody
nauczania. Wszystkie zdobyte umiejętności
będą wykorzystywane nie tylko podczas
nauczania zdalnego ale również, a może przede
wszystkim, w czasie nauki stacjonarnej, gdzie
korzystanie z TIK staje się obecnych czasach
codziennością.

Mali badacze
„Odkrywać, to znaczy wiedzieć to, co wszyscy widzą
i myśleć tak, jak nikt dotąd nie myślał”
- Albert Szend Gyorg
Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi odkrywcami i badaczami. Najlepiej
uczą się przez działanie i odkrywanie, metodą prób i błędów. Dlatego tak wielką wagę
do nauki poprzez poszukiwania, prowadzenie badań i eksperymentów przywiązują
panie pracujące w przedszkolu w Racławicach. Taki sposób pracy wyzwala u dzieci
niezwykłą kreatywność i samodzielność, poszerza ich wiedzę, uruchomia wyobraźnię,
spostrzegawczość i wytrwałość w dążeniu do celu. To dlatego bardzo często sala
przedszkolna zamienia się w małe laboratorium, gdzie dzięki prowadzonym
eksperymentom dzieci uczą się koncentrować uwagę, pokonują przeszkody, próbują
swoich możliwości i szukają alternatywnych rozwiązań. No i co najważniejsze, czerpią
z tego wiele radości i zabawy, a przecież w wieku przedszkolnym jest to niezbędne.
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„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem,
dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem”
							M. Konopnicka
Okres pandemii to niezwykle trudny czas dla nas wszystkich. Są jednak wśród nas tacy, którzy tej
pomocy wymagają o wiele więcej niż pozostali. Pamięta o tym doskonale społeczność
szkoły podstawowej w Racławicach, dla której jedną z najważniejszych rzeczy
jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Dlatego mimo nauki
zdalnej, udało się w ostatnim czasie przeprowadzić w szkole trzy
ważne akcje, które swoim zainteresowaniem przerosły oczekiwania
nauczycieli i dyrekcji szkoły.
Po raz kolejny mimo trwającego nauczania na odległość,
udało się przeprowadzić zbiórkę karmy, koców, pledów,
ręczników, smyczy i misek dla zwierząt ze schroniska „Rafik”
w Bolesławcu. Dzięki temu nasi „bracia mniejsi” mogli łatwiej
przetrwać zimowy czas, a uczniowie mieli okazję do czynienia
dobra.
Już trzeci raz zorganizowano akcję „Pączkujemy dla
Afryki”, która polegała na sprzedaży pączków w Tłusty Czwartek
i przyniosła zysk tysiąca złotych. W tym roku zebrana kwota
została przeznaczona na pomoc głodującym dzieciom, budowę
szkoły, przedszkola, studni i kaplicy. Sfinansowane zostaną też
operacje dla osób niesprawnych ruchowo, dzięki czemu będą mogły
żyć samodzielnie.
Kolejną akcją charytatywną zorganizowaną na terenie szkoły
podstawowej w Racławicach była zbiórka zabawek, pluszaków, gier planszowych,
książek, materiałów plastycznych, kosmetyków, sprzętów codziennego użytku itp. Wszystkie zebrane rzeczy
trafiły na licytację, a dochód z niej zasili konto chorego Kubusia. Koordynatorami zbiórki fantów były panie
Magdalena Wójcik i Justyna Wyżycka, które czuwały nad powodzeniem i prawidłowym przeprowadzeniem tego
przedsięwzięcia. W akcję zaangażowało się wielu rodziców,
uczniów, a także panie z KGW z Racławic, które własnoręcznie
wykonały kilkadziesiąt wyjątkowych i niepowtarzalnych
rzeczy zasilając w ten sposób licytację. Obecnie sprzedaż
wszystkich rzeczy można śledzić na Facebooku „Licytacje
dla Kubusia Suchodoły z SMA”. Wszystkich ludzi dobrej woli
zachęcamy do dołączenia i niesienia pomocy.
Tak wielkie zaangażowanie społeczności szkolnej jest
dowodem na to, że ludzka dobroć, ofiarność i otwartość serc
nie zna granic. Dziękujemy!
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Miesiąc luty w Przedszkolu Samorządowym w Przegini obfitował w wiele
ciekawych wydarzeń. 8.02. 2021 był „Urodzinowym dniem”. Z tej okazji wszystkie
dzieci dostały małe upominki i słodką niespodziankę.
09.02.2021 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy. W tym dniu
przedszkolaki wspólnie przygotowały zdrową pizzę.
10.02.2021 w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Przedszkolaki
w pięknych kostiumach bawiły się przy karnawałowych przebojach.
W tym roku walentynki wypadły w niedzielę, dlatego w przedszkolu
obchodziliśmy je już w piątek 12.02.2021. Przedszkolaki wykonały walentynkowe prace plastyczne a potem ze
smakiem zjadły „walentynkowe” ciasteczka.

Międzynarodowy Dzień Pizzy

Tydzień dobrych manier
W dniach 22-26 lutego 2021 roku w Szkole Podstawowej w Przegini przeprowadzono akcję pod nazwą
„Tydzień Dobrych Manier- nauka savoir-vivre’u przez zabawę”.
Uczniowie zostali zapoznani z harmonogramem działań. W każdym dniu realizowali inne zadania.

Poniedziałek: „Proszę, przepraszam, dziękuję – to nic nie kosztuje, a skutkuje”

W tym dniu uczniowie przypomnieli sobie zasady dobrego wychowania. Wychowawcy zwrócili
szczególną uwagę na używanie „magicznych słów”, które sprawiają, że dni stają się milsze. Dzieci wysłuchały
audiobooka - Grzegorz Kasdepke „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” oraz piosenki „Kwoka” z Akademii
Pana Kleksa.
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Wtorek: „Dzień grzeczności i uprzejmości”

Uczniowie z dużym zaangażowaniem układali wierszyki,
rymowanki związane z grzecznością. Wszystkie zostały wyeksponowane
na korytarzach szkolnych, aby przypominały o ich stosowaniu. Oto
niektóre z nich:
Kto się dobrze zachowuje, ten przyjaciół wokół znajduje.
W autobusie starszym miejsca ustępuję, bo się wtedy lepiej czuję.
Zasady dobrego zachowania stosuj, a kolegów będziesz miał wokół.
Każde dziecko wie, że szacunek starszym należy się.
Kiedy dobre maniery masz, to używaj ich cały czas.
Koleżeństwo się opłaca, dobre uczynki lubią powracać.
Dobre maniery, to klucz do kariery.
Gdy się uśmiecham życzliwie, to mi się żyje szczęśliwie.
Na słowa: proszę, przepraszam, dziękuję - ktoś zawsze miło zareaguje.
Bądź kulturalny zawsze i wszędzie , a każdy doceniał to będzie.
Dzień dobry, przepraszam, dziękuję,
dobrze wychowanego ucznia charakteryzuje.

Środa: Dzień komplementów i miłych słów

W tym dniu uczniowie do koperty wrzucali sobie wzajemnie
karteczki z miłymi słowami i komplementami. Z wypiekami na twarzy
czytali wszystkie liściki. Radości i wzruszeń było co niemiara: jesteś
super koleżanką, B jak bystry i fajny, jesteś fajny, lubię Cię bardzo, jesteś
najlepszym kolegą na świecie, jesteś dobra, miła oraz ładna, jesteś szybki
i dobrze grasz w piłkę, chciałbym czytać tak jak Ty, lubię się z Tobą bawić,
jesteś dobrą osobą i umiesz się dzielić, M jak mądry itp.:)

Szkoła Podstawowa w Przegini
Minęło już pół roku odkąd w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie rozwoju
kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli – Przeginia”.
W ramach projektu realizowane są:

• zajęcia rozwijające z przedmiotów: przyroda, biologia, chemia, fizyka, matematyka,
informatyka, język angielski, geografia, język niemiecki;
• zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, chemii, geografii, biologii;
• zajęcia rozwijające umiejętności niezbędne na rynku pracy (kreatywność, przedsiębiorczość,
współpraca w grupie).
W ramach realizowanego projektu otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Są to między
innymi: 4 tablice interaktywne wraz z projektorami i laptopami, stoliki i krzesła uczniowskie do 4 sal
lekcyjnych, zestawy robotów edukacyjnych,
pomoce dydaktyczne do matematyki, wyposażenie
pracowni chemicznej.
Dzięki temu, nasza pracownia chemiczna
przybrała nowy wygląd. Ponadto jeden z Rodziców
ufundował i zamontował nowe rolety, za które
serdecznie dziękujemy.
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Projekt „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”
Uczniowie z gminnych szkół brali udział w projekcie „Jeżdżę z głową”.
Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów uczniowie
doskonalili naukę jazdy na nartach i snowboardzie. Projekt obejmował 4
wyjazdy. Zajęcia odbywały się w kompleksie „Beskid” w Spytkowicach.

Wsparcie rzeczowe dla Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach
Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach otrzymała dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów
szkolnych od Firmy Eurovia Polska S.A. Do szkoły dostarczone zostały meble i elementy wyposażenia
biurowego. Szafy, biurka, krzesła i regały odnowiły wygląd sal lekcyjnychoraz gabinetów. Mapy ścienne i atlasy
drogowe, mimo wszechobecnej cyfryzacji będą bardzo pomocne w nauce posługiwania się różnymi źródłami
informacji. Podarowane od Firmy Eurovia meble i pomoce są ogromnym wsparciem rzeczowym dla naszej
szkoły. Dziękujemy.
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158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
W piątek 22 stycznia w związku z przypadającą tego dnia 158. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego,
dzięki współpracy Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie na parkingu GOK przygotowano wystawę „Polski
gen wolności”, ukazującą polską walkę o wolność!
Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez
Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu
powstania była branka do armii rosyjskiej, przeprowadzona niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie
stycznia. Powstanie było największym zrywem niepodległościowym w XIX wieku po rozbiorach, na który
złożyło się ponad 1 200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców z wszystkich
warstw społeczeństwa. Walki trwały do jesieni 1864 r.

Na dobre i na złe - także w pandemii
23 pary z terenu naszej gminy celebrowały w minionym roku 50 rocznicę ślubu. Planowane na grudzień
spotkanie jubilatów, którzy zawarli związek małżeński w 1970 roku niestety musiało zostać odwołane ze względu
na pandemię koronawirusa. Nie doszło do uroczystego dekorowania przez Wójta małżonków medalami „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Ale wszystko dopiero przed nami. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to
pozwoli, a nasi Drodzy Jubilaci wyrażą wolę uczestnictwa w wydarzeniu, jak co roku zorganizujemy spotkanie
w dogodnym dla wszystkich terminie. Najważniejsza jest miłość i relacja, jaka łączy małżonków. Na świętowanie
przyjdzie czas, w atmosferze radości i w poczuciu bezpieczeństwa.
Dziś, za pośrednictwem magazynu „Ostaniec” Wójt Tomasz Gwizdała składa Parom, które obchodziły
złote gody najlepsze życzenia zdrowia, które nabierają dziś nowego znaczenia oraz dziękuje za dawanie dobrego
przykładu i udowadnianie, że dzięki pracy i zaangażowaniu można wytrwać w przysiędze małżeńskiej długie
lata.

OSTANIEC

Życie społeczno - kulturalne

MAGAZYN SAMORZĄDOWY

Dostęp do Czytelni Internetowej IBUK Libra
Informujemy naszych czytelników, że Powiatowa i Gminna Biblioteka
Publiczna w Jerzmanowicach wykupiła na kolejny rok bezpłatny dostęp do
Czytelni Internetowej IBUK Libra czynnej całą dobę.
W dobie pandemii możliwość skorzystania z naszego księgozbioru jest
czasami ograniczona, dlatego dzięki pinom uzyskacie dostęp do literatury
z zakresu prawa, medycyny, nauk ekonomicznych, humanistycznych,
technicznych. Ponadto na platformie jest wiele publikacji dla dzieci i młodzieży,
literatury faktu, literatury pięknej i kobiecej.
Wypożyczanie jest się bajecznie proste. Jedyne co musisz zrobić to:

• napisać do nas prośbę o pin dostępu
• zarejestrować się na stronie https://libra.ibuk.pl/
• wprowadzić otrzymany od nas pin
• cieszyć się dostępem do interesujących tytułów
Interesujące książki znajdziesz przy pomocy wyszukiwarki, wprowadzając
odpowiednie filtry. Klikając na wybraną publikację możesz
zobaczyć informacje o książce oraz uzyskać podgląd jej treści.
Jeżeli chcesz pracować z książką w bardziej zaawansowany sposób
kliknij opcje „dodaj do półki”.
Zachęcamy do pobierania pinów i do korzystania z zasobów
Czytelni Internetowej.
Nasza biblioteka poszerzyła też swoją ofertę o kody dostępu
do książek on-line na platformie LEGIMI.

Jak przystąpić do projektu?
informacja dla rodziców

Biblioteka

Wyprawki Czytelnicze
Zaprasza instytut książki

Serdecznie zapraszamy do naszych Bibliotek
w Jerzmanowicach, Przegini, Racławicach i Sąspowie, gdzie
na każdego przedszkolaka czekają bezpłatne Wyprawki
Czytelnicze w ramach Kampanii „Mała książka – wielki
człowiek” w bibliotece.
Szczegóły dotyczące projektu znajdą się na stronie:
www.wielki-czlowiek.pl.
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Palmy wielkanocne w Gminnym Ośrodku Kultury!
Tworzenie palm wielkanocnych to nie tylko piękna tradycja,
lecz również wspaniała zabawa, w której może uczestniczyć
cała rodzina! Oprócz satysfakcji z własnoręcznego wykonania
palmy, ważne jest również to, że można stworzyć coś naprawdę
indywidualnego. Dzięki temu stara tradycja zyskuje nowe oblicze.
Mamy szczęście, że na terenie naszej Gminy jest wiele osób,
które potrafią robić palmy i chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi.
Jedną z takich osób jest pani Maria Szlachetka z Jerzmanowic,
która podczas wirtualnych warsztatów zaprezentowała sposób na
wykonanie palmy oraz ozdobnych kwiatów z bibuły.
Warsztaty są dostępne na profilu Gminnego Ośrodka Kultury
na portalu Facebook.
Oprócz warsztatów, Gminny Ośrodek Kultury zorganizował
również konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Pomimo pandemii, konkurs cieszył się dużą
popularnością, co dowodzi tego, że tradycje związane z Wielką Nocą są nadal żywe w naszej Gminie.

Świąteczna kolorowanka
Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach z okazji Świąt
Wielkanocnych przygotował specjalną niespodziankę – kolorowankę, która
prezentuje kościoły i kaplice z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz
tradycje związane z Wielkanocą. Wydawnictwo zawiera krótki przewodnik
po zwyczajach związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Przewodnik ma
formę słowniczka, który zawiera opis zwyczajów bardziej i mniej znanych.
Autorem ilustracji jest malarka – Irena Kiełtyka, zaś tekst stworzyła –
Monika Dudek, etnografka, znawczyni lokalnych obyczajów. Mamy
nadzieję, że publikacja spodoba się zwłaszcza najmłodszym mieszkańcom
Gminy, którzy przez zabawę zyskają wiedzę na temat lokalnych tradycji.
Kolorowankę można pobrać ze strony Gminnego Ośrodka Kultury
pod adresem:
ÞÞ www.jerzmanowice.eu.

Wystawa Polski Gen Wolności!
22 stycznia 2021 przypadła rocznica Powstania
Styczniowego, które wybuchło w 1863 roku . Właśnie od 22
stycznia aż do 15 marca na parkingu Gminnego Ośrodka Kultury
w Jerzmanowicach można było zobaczyć wystawę Polski Gen
Wolności.
Plenerowa ekspozycja prezentowała historię polskiej walki
o odzyskanie niepodległości, ukazując najważniejsze wydarzenia
oraz bohaterów zmagań o wolność. Wystawa została nieodpłatnie
udostępniona dzięki życzliwości Instytutu Pamięci Narodowej
w Krakowie.

OSTANIEC
MAGAZYN SAMORZĄDOWY

33

34

OSTANIEC

Życie społeczno - kulturalne

MAGAZYN SAMORZĄDOWY

Biegiem przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia!

6 czerwca 2021

8 kilometrów przez najpiękniejsze krajobrazy, trochę pod górkę, trochę z górki,
raz asfaltem, raz drogą polną i ścieżką. W tle nasze gminne Ostańce, a na mecie zapach
regionalnych przysmaków... Start i finał na terenie Chochołowego Dworu.
Pierwszy Bieg z Gwizdkiem po Zdrowie odbędzie się 6 czerwca 2021 r. To
wydarzenie, w którym aktywny udział weźmiecie całą rodziną. W biegu pojawi się
klasyfikacja małżeństw – liczony będzie łączny czas żony i męża. Zwycięży para, która
przebiegnie trasę w najkrótszym łącznym czasie. A dla dzieci zorganizowany zostanie
mini-bieg dla dzieci na dystansie jednego kilometra.
Podejmijcie wyzwanie! Zapisy i regulamin pod linkiem
ÞÞ https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5973.
Zostały ostatnie wolne miejsca! Zadeklarowanych jest już ponad 300 uczestników.
Wśród nich mieszkańcy Łodzi, Częstochowy, Rzeszowa, Oświęcimia, Nowego Sącza.
Z numerem 1 wystartuje Wójt Tomasz Gwizdała, z numerem
112 Marszałek Łukasz Smółka.
Macie obawy, czy uda Wam się pokonać dystans? Trasa
została przebiegnięta i zaopiniowana przez Wójta, który
zapewnia, że „teren jest wymagający ale widoki nastrajają na
tyle pozytywnie, że można przebiec znacznie więcej niż się zakłada”. Na pokonanie
całej trasy uczestnicy będą mieć 1,5 godziny.
Śledźcie wydarzenie na Facebooku
Þhttps://www.facebook.com/events/3358985467544706
Þ
gdzie na bieżąco pojawiają się nowe informacje.
Do biegu, gotowi!
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Igor Pryga - Małopolski Sportowiec Dekady
ªª Swoją sportową drogę zaczynał Pan jako piłkarz. Jak
zaczęła się Pana przygoda z boksem? Czy nigdy nie
żałował Pan, że wybrał Pan ring?
Przygoda z boksem zaczęła się dzięki moim dwóm
starszym braciom: Zachariaszowi i Mikołajowi - to oni odkąd
pamiętam, jeszcze zanim zająłem się treningami piłkarskimi
uczyli mnie podstaw pięściarstwa w wolnym czasie. Na sali
bokserskiej w KS Rojek Kraków pojawiłem się pierwszy raz
w drugiej klasie gimnazjum kiedy przeniosłem się do szkoły nr
IV w Krakowie, w tym okresie jeszcze równocześnie trenując
piłkę nożną. Pomimo młodego wieku, ciężko było ciągnąć
na wysokim poziomie dwie dyscypliny, pędząc z jednego
treningu na drugi, zaczynało brakować czasu i sił. Przyszedł
czas podjąć decyzję. Choć nie należała do najłatwiejszych
odłożyłem marzenia o byciu piłkarzem i wszedłem między
ringowe liny. Sala bokserska to miejsce gdzie pracuję sam na
siebie. Tyle ile w to włożę, tyle otrzymam. Piłka nożna to sport
drużynowy, gdzie musiałem liczyć na dyspozycje kolegów nie mogłem się w niej odnaleźć w stu procentach. Początek
swojej kariery pięściarskiej przyniósł mi więcej osiągnięć niż
przez kilka lat rywalizacji piłkarskiej. Widziałem konkretne
rezultaty pracy i zaangażowania, co przynosiło i dalej przynosi
dużo satysfakcji. Jednak paradoksalnie w wielu rozmowach
podkreślam, że boks to też sport drużynowy, ponieważ moją
osobę tworzy cały „Team Pryga” zarówno w ringu, jak i poza
nim. Mam wiele wsparcia i mądrych ludzi wokół, tą energię się
czuję - dzięki temu ciągle się rozwijam. A więc czy żałuję ? - to była najlepsza decyzja w życiu !

ªª
W opinii niektórych boks to sport
niebezpieczny – czy tak jest w rzeczywistości?
Boks jest tak samo niebezpieczny jak każda inna
dyscyplina jeśli bez odpowiedniego przygotowania
dopuszcza się kogoś do zawodów. Jednak z własnego
doświadczenia piłka nożna była bardziej kontuzyjnym
sportem niż szermierka na pięści. Do tej pory nie
miałem poważniejszych urazów trenując boks przeszło
5 lat i tocząc ponad 70 pojedynków. Jeśli chodzi już
stricte o poziom zawodniczy to owszem, że sam
pojedynek może być niebezpieczny, ale z dobrym
wyszkoleniem technicznym jest ciężko dać sobie zrobić
krzywdę, naprawdę różnica klas zawodników niesie za
sobą takie ryzyko, niemniej w boksie olimpijskim po
pierwsze różnicuje się poziomy zestawiając ze sobą
zawodników o podobnym stopniu doświadczenia,
po drugie używa się rękawic i kasków ze specjalnym
atestem amortyzującym ciosy, po trzecie sędziowie
reagują szybko, w taki sposób ryzyko się minimalizuje.
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Reasumując boks jest tylko wtedy niebezpiecznym sportem, jeżeli decydujemy się na karierę zawodniczą
a brakuje elementarnego wyszkolenia. Rekreacyjnie to świetna forma ruchu dla ciała i ducha, polecam każdemu.

ªª W roku 2020 został Pan wybrany Małopolskim Sportowcem Dekady w rankingu Gazety
Krakowskiej, kilkakrotnie zdobywał
Pan mistrzostwo województwa. Jakie
są Pana sportowe cele i marzenia?
Tak, zostałem wybrany Sportowcem
Dekady w powiecie krakowskim - myślę,
że dzięki otrzymaniu nagrody Sportowca
Małopolski w 2019 roku, który wywalczyłem
m.in. Mistrzostwem Organizacji WBC
w Portugalii oraz Vice-mistrzostwem Słowenii
turnieju AIBA. Sportowe cele i marzenia
zapewne mam jak każdy sportowiec, ale
największym jest możliwość przekazywania
poprzez sport wartości jakie wyznaje tj.
szacunek, duchowość, honor, wdzięczność.
Cel który mi przyświeca, to chęć dotarcia do
jak największej grupy ludzi i zaszczepienia
w nich ziarnka nadziei, tak aby skłonić do
refleksji nad naszą egzystencją i tym jak
funkcjonuje dzisiejszy świat, bo każdy z nas
jest niesamowity tylko trzeba zajrzeć w głąb własnej duszy i w zgodzie z wartościami wydobyć swój potencjał
na zewnątrz. Na pewno mam wiele mankamentów i świętym nie jestem, ale zaczynając od samego siebie każdy
z nas może zmienić świat na lepsze! Każdego z nas stać na dobroć, życzliwość i pomoc. Misją mojej kariery jest
przywrócenie wartości wojowników nie tylko tych sportowych, ale społecznych. Lepiej jest być wojownikiem
w ogrodzie, niż ogrodnikiem na wojnie.

ªª Co daje największą satysfakcję w boksie?
Największa satysfakcja: to że boks jednoczy. Mam tu na myśli całą naszą drużynę oraz społeczność jaką
tworzymy. Spotkałem opinie, że taki sport to pokonywanie własnych barier, lęków itd. - prawda, lecz moim
zdaniem najfajniejsze jest dzielenie radości z innymi, robiąc to co się lubi. RÓBCIE TO CO KOCHACIE
Z PASJĄ I SIĘ TYM DZIELCIE, NIE PATRZĄC NA INNYCH.

ªª Jakie przesłanie skierowałby Pan do młodych ludzi, którzy rozważają rozpoczęcie treningów
pięściarskich? Gdzie powinni się skierować, by trenować profesjonalnie i bezpiecznie?
Napewno najcięższym etapem, aby rozpocząć treningi bokserskie jest przekonanie rodziców „ha, ha”. Ja
miałem ten komfort, że byłem najmłodszy w rodzeństwie, więc było z górki. Boks jest wspaniałą drogą dającą
możliwość pracy nad sobą, przynoszącą wiele ciekawych przeżyć, wspomnień i przyjaźni.
Rynek bardzo się rozwinął, obecnie jest masa sal treningowych oferująca szereg zajęć. Najważniejsze aby
wybrać priorytety, udać się na salę i porozmawiać z trenerem. Sam zaczynałem trenować u trenera Krzysztofa
Rojka, a obecnie szlifuję formę z Sebastianem Jagielskim. Każdy ma swoją przestrzeń w której się odnajdzie, tak
że szukajcie ! Powodzenia.
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Jerzmanowice-Przeginia,
Mam ogromną nadzieję, że nadchodzący czas Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego, pomimo wciąż koniecznych
ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, upłynie
Państwu w atmosferze życzliwości, zrozumienia i szacunku
wobec siebie nawzajem. Niech nie zabraknie sposobności do
kultywowania tradycyjnych świątecznych zwyczajów.
Wielkanoc przynosi duchowe pokrzepienie, dzięki
triumfowi życia nad śmiercią i nadziei nad lękiem.
Niechaj ta rzeczywistość napełni nas wszystkich
zapałem i optymizmem w zmaganiach z codziennymi
troskami.
Ze wszystkimi mieszkańcami Gminy JerzmanowicePrzeginia łączę się serdecznymi myślami, składając
nade wszystko życzenia pełni zdrowia, pomyślności
i pokoju.
Wesołego Alleluja!

Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury
Poseł Ziemi Krakowskiej
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