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SŁOWEM WSTĘPU

Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

Niniejszy numer zdominowała relacja ze Święta Niepodległości i VIII Bie-
gu Gęsi. Nasza lokalna tradycja trwa nieprzerwanie już ósmy rok z rzędu. 
Było patriotycznie, sportowo, charytatywnie i z gęsiną pod różnymi po-
staciami. Po raz pierwszy dla zwiedzających otwarte zostały drzwi jerz-
manowskiego pałacu. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie wspólnego świętowania! 

Ważnym wydarzeniem było również dla nas świętowanie 18 lat współpra-
cy z partnerską gminą Rietz-Neuendorf, podczas którego żegnaliśmy bur-
mistrza Olafa Klemperta, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Warto 
powiedzieć, że te 18 lat to nie tylko podpisy na karcie porozumienia. To 18 
lat poznawania tradycji i zwyczajów, wymiana doświadczeń oraz wspólne 
świętowanie różnych uroczystości. 

Szczególnie ważnym sukcesem jest dla nas IV miejsce w Polsce w Ran-
kingu Pisma Samorządowego „Wspólnota” podsumowującym wydat-
ki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018. Wynik ten pokazuje, 
że angażujemy najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców.

Aktualny numer przypada na okres świąteczny. Boże Narodzenie to naj-
piękniejsze święta. Najpiękniejsze, bo w wyjątkowym klimacie, najbar-
dziej rodzinne i tradycyjne, w naszej polskiej kulturze szczególnie bogate. 
Wraz z pracownikami Urzędu Gminy wszystkim Państwu życzę radości, 
miłości i pokoju, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 2020 Roku.

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa

WYDAWCA:
Gmina Jerzmanowa

ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15;  

środa 7:15 do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.2
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Drodzy Mieszkańcy,
Koniec roku to dobry czas na dokonywanie podsumowań. Przez dwanaście 
miesięcy wydarzyć się może naprawdę wiele, szczególnie gdy na początku 
mijającego roku wyznacza się ambitne cele, zakładające wielokierunkowy 
rozwój i długo oczekiwane zmiany. 

Mijający rok w gminie Jerzmanowa był intensywny pod wieloma względami. 
Był to bowiem czas wielu działań i realizacji nowych inwestycji. Wymagały 
one innowacyjnego podejścia w zakresie pozyskiwania środków finanso-
wych, jak również wykorzystania pojawiających się szans rozwojowych. 
Wiele z nich już dziś udało się zrealizować, a pozostałe są nadal w realizacji, 
przez co na ostateczne efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Podsumowaliśmy również bardzo dobrą kadencję 2016-2021 dla naszych 
jednostek ochotniczej straży pożarnej. Kupiliśmy w tym czasie 4 nowe sa-
mochody ratowniczo-gaśnicze ( 2 średnie i 2 lekkie ), a także wiele nowocze-
snego sprzętu i umundurowania. Z budżetu gminy przeznaczyliśmy na straż 
łącznie 2,5 mln zł.  Na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym wybrany został 
nowy Zarząd Oddziału Gminnego i Komisja Rewizyjna. Wszyscy delegaci 
obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli funkcję Prezesa Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Jerzmanowej na kolejną kadencję, za co serdecznie dziękuję. 

Przed nami kolejny rok nowych zadań i wyzwań. Wierzę, że będzie równie 
owocny, jęsli chodzi o realizację naszych wspólnych priorytetów.

Tradycyjnie przy okazji wydania ostatniego w tym roku numeru „Inicjatyw 
Jerzmanowskich” pragnę złożyć Wam, Drodzy Mieszkańcy, najserdeczniej-
sze życzenia świąteczne i noworoczne.  

Najpiękniejszych, przepełnionych miłością i prawdziwie rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia, radości w każdym domu, wielu wzruszeń przy dzieleniu 
się opłatkiem, serdecznej i magicznej atmosfery wokół wigilijnego stołu, 
abyśmy odnaleźli spokój ducha  i poczuli smak polskiej tradycji. A Nowy 
2022 Rok powitajmy w szampańskim nastroju, wśród przyjaciół, z wiarą  
i nadzieją, że spełnią się wszystkie, nawet najskrytsze marzenia.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA
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76 836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; 
Referat Finansów i Planowania: Kierownik re-
feratu - tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księ-
gowości budżetowej - tel. 76 837 36 08; Sta-
nowisko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 
76 837 36 07; Stanowisko ds. rachunkowości 
- tel. 76 837 36 06; Stanowisko ds. księgo-
wości podatkowej - tel. 76 836 55 41; Stano-
wisko ds. rozliczeń podatku VAT oraz ewid. 
księgowej - tel. 76 837 36 14; Dział Podatków 
i Opłat: Stanowisko ds. podatków i opłat osób 
fizycznych - tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. 
podatków i opłat osób prawnych - tel. 76 837 
36 13; Referat Zamówień publicznych, roz-
woju lokalnego i pozyskiwania Funduszy: tel. 
76 836 55 48, 76 837 36 16, 76 837 36 15; 
Dział Organizacji i Kadr: Stanowisko ds. orga-
nizacyjnych i prowadzenia sekretariatu - tel. 
76 836 55 31; Stanowisko ds. kadr i archiwum 
zakładowego - tel. 76 836 55 44; Stanowisko 
ds. obsługi interesantów - tel. 76 837 36 03; 
Dział Ewidencji Ludności i Obsługi Rady Gmi-
ny: Stanowisko ds. obywatelskich - tel. 76 836 
55 30; Stanowisko ds. obsługi rady gminy - tel. 
76 836 55 35; Referat Inwestycji, Zarządu  
i Remontu Dróg: Kierownik referatu - 76 836 
55 34; Stanowisko ds. zarządu dróg - tel. 76 
836 55 37; Stanowisko ds. przygotowania i re-
alizacji inwestycji i remontów dróg - tel. 76 837 
36 65; Stanowisko ds. przygotowania i reali-
zacji inwestycji i remontów - tel. 76 836 55 43; 
Dział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 
- tel. 76 836 55 49; Stanowisko ds. ochrony 
środowiska - tel. 76 836 55 38; Dział Oświaty  
i Współpracy: Stanowisko ds. oświaty - 76 836 
55 46; Stanowisko ds. współpracy - 76 836 
55 39; Dział Gospodarki Nieruchomościami  
i Zagospodarowania Przestrzennego: Stano-
wisko ds. gospodarki nieruchomościami - tel. 
76 836 55 36; Stanowisko ds. zagospoda-
rowania przestrzennego - tel. 76 836 55 45; 
Informatyk - tel. 76 837 36 04; Stanowisko 
ds. audytu wewnętrznego - tel. 76 836 55 42; 
Dział ds. Komunikacji Społecznej i Promocji - 
tel. 76 836 55 40.

Urząd Gminy Jerzmanowa
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15; 

środa 7:15 do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

REDAKTOR NACZELNA: 
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Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.

Trwają prace przy budowie ulic Poziomkowej, 
Aroniowej i Śliwkowej w Jerzmanowej 
30 września 2021 r.podpisano umowę na „Budowę dróg gminnych wewnętrznych, ulic Poziomkowej, Aro-
niowej i Śliwkowej w Jerzmanowej”. Prace powinny zostać ukończone w terminie dwunastu miesięcy. 

– Podpisanie umowy oznacza, że realizacja inwestycji, na którą  
z coraz większą niecierpliwością czekali mieszkańcy sołectwa 
Jerzmanowa, stała się faktem – mówi wójt Lesław Golba. – Cie-
szę się, że rozpoczęliśmy tę inwestycję. Pieniądze na to zadanie 
pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest 
to program w ramach, którego do gmin, powiatów i miast w całej 
Polce trafiają środki na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest 
bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 
dodaje.

W Ramach I naboru RFIL otrzymaliśmy wsparcie finan-
sowe w kwocie 1 166 734 zł. W kolejnym naborze pozyskali-
śmy 500 tys. zł  JT

Aplikacja BLISKO 
na terenie naszej 
Gminy
Zapraszamy Mieszkańców naszej 
gminy do skorzystania z aplikacji 
BLISKO, dzięki której będziecie 
mogli państwo na bieżąco otrzy-
mywać informacje o tym, co 
dzieje się na naszym terenie. 
 
W aplikacji dostępne będą 
informacje dotyczące działań 
bieżących, aktualności, ogłoszeń,  
wydarzeń kulturalnych i sporto-
wych. 

Wystarczy pobrać aktywacje 
na swój telefon wybrać gminę 
i gotowe. Więcej informacji na 
ten temat znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej Gminy, 
facebook-u oraz na ulotkach. 

Zachęcamy do korzystania z tej 
możliwości.  JT
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

Niniejszy numer zdominowała relacja ze Święta Niepodległości i VIII Bie-
gu Gęsi. Nasza lokalna tradycja trwa nieprzerwanie już ósmy rok z rzędu. 
Było patriotycznie, sportowo, charytatywnie i z gęsiną pod różnymi po-
staciami. Po raz pierwszy dla zwiedzających otwarte zostały drzwi jerz-
manowskiego pałacu. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie wspólnego świętowania! 

Ważnym wydarzeniem było również dla nas świętowanie 18 lat współpra-
cy z partnerską gminą Rietz-Neuendorf, podczas którego żegnaliśmy bur-
mistrza Olafa Klemperta, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Warto 
powiedzieć, że te 18 lat to nie tylko podpisy na karcie porozumienia. To 18 
lat poznawania tradycji i zwyczajów, wymiana doświadczeń oraz wspólne 
świętowanie różnych uroczystości. 

Szczególnie ważnym sukcesem jest dla nas IV miejsce w Polsce w Ran-
kingu Pisma Samorządowego „Wspólnota” podsumowującym wydat-
ki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018. Wynik ten pokazuje, 
że angażujemy najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców.

Aktualny numer przypada na okres świąteczny. Boże Narodzenie to naj-
piękniejsze święta. Najpiękniejsze, bo w wyjątkowym klimacie, najbar-
dziej rodzinne i tradycyjne, w naszej polskiej kulturze szczególnie bogate. 
Wraz z pracownikami Urzędu Gminy wszystkim Państwu życzę radości, 
miłości i pokoju, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 2020 Roku.

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa

WYDAWCA:
Gmina Jerzmanowa

ADRES WYDAWNICTWA:
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Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15;  

środa 7:15 do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.4

INWESTYCJE / REALIZUJEMY

Mieszkańcy pomagają 
Bliźniaczkom! 
Mieszkańcy Gminy Jerzmanowa to z pewnością ludzie o wielkim 
sercu. Mają serce do walki i serce na dłoni! Pomagają Julii i Karolinie 
Rabenda z Jerzmanowej. 

„Julka i Karolinka to nasze największe skarby. 
Nierozłączne i kochające siostry bliźniacz-
ki. Zrobimy wszystko, by zapewnić im lepszą 
przyszłość. Operacja musi odbyć się jeszcze  
w tym roku! Mamy bardzo mało czasu… Dla-
tego błagamy Was o pomoc!” – czytamy na 
stronie internetowej zbiórki siepomaga.pl. 
Obie dziewczynki wymagały operacji i to  
w możliwym szybkim terminie. Każdy 
dzień odkładania operacji pogarszał stan 
dziewczynek i zmniejszał ich szanse na 
normalne życie w przyszłości

I oto z pomocą przyszli mieszkańcy 
gminy Jerzmanowa i nie tylko! 21 listopa-
da zorganizowano kiermasz charytatywny 
przy którym współpracowali Przyjacie-
le rodziny dziewczynek, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Jerzmanowej, Rada Sołecka 
Jerzmanowej, Rada Rodziców Szkoły Pod-
stawowej w Jerzmanowej oraz OSP Jerz-
manowa. 

Otrzymujemy wiele pytań jak to się za-
częło. Odwiedziliśmy wiele klinik i już nie 
zliczę ile konsultacji. Koniec końców skie-
rowano nas do Warszawy. Od połowy lipca 
trwały konsultacje, które miały ocenić czy 
nasze córeczki będą mogły być zoperowane 
w szpitalu, który współpracuje z kliniką. Pod 
koniec października wróciliśmy do Jerzmano-
wej z wiadomością, że dziewczynki powinny 
być operowane możliwie jak najszybciej. 
Już wtedy nas poinformowanie, że koszt sa-
mej operacji będzie wynosił grubo ponad  
260 tys. zł, ale polecono nam poczekać jeszcze 
parę dni na kosztorys operacji. Dowiedzieli-
śmy się również, że do tego kosztu operacji, 
musimy doliczyć dodatkowe koszty związa-
ne z operacją. Są to koszty zakupu urządzeń 
stabilizujących, turnusu rehabilitacyjnego, 
materacy, no i oczywiście wynajęcie miesz-
kania na czas pobytu w Warszawie. Całe 
leczenie będzie trwało prawie 4 miesiące  
i w całości musi odbywać się w Warszawie. 
Czuliśmy się załamani. Pierwsze słowa to „no 
nie damy rady...” Pamiętam jak moja żona po-
jechała do sklepu i tam spotkała Panią Julitę 
Worobiew, która jest mamą jednej z koleżanek 
naszych córeczek z klasy 4c i opowiedziała jej 
po naszym problemie. Jak się później dowie-
dzieliśmy to właśnie ta mama zainspirowała 
rodziców z klasy 4c. I tak wszystko się zaczęło. 
Do Pani Julity dołączały kolejne mamy, które 
wzajemnie szukały sposobów jak można nam 
pomóc. Pierwsza akcja jaką zorganizowali 
było sprzedaż rogalików i babeczek w szkole. 
Następnie rodzice z klasy dziewczynek, koło 
Gospodyń Wiejskich z Jerzmanowej, sołec-
two Jerzmanowa oraz Strażacy z OSP Jerz-
manowa, wpadli na pomysł zorganizowania 

kiermaszu, który odbył się 20-21 listopada. 
Zbierane też były pieniądze na zabawach An-
drzejkowych w Bądzowie, Jaczowie, Potoczku 
i Modłej. Cały czas Pani Julita prowadzi „Li-
cytacja dla Julii i Karoliny Rabenda” na por-
talu specjalnie utworzonej grupie na portalu 
społecznościowego Facebook. Cały czas coś 
dobrego się dzieje. Wszystkie zbierane pienią-
dze z tych wydarzeń trafiają do Głogowskiego 
Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”. Dodatko-
wo została uruchomiona zbiórka na portalu 
internetowym „Się Pomaga”. Odwiedziliśmy 

również Wójta naszej Gminy Pana Lesława 
Golbę z prośbą o pomoc dla naszych córeczek. 
Nie musieliśmy czekać, decyzja była błyska-
wiczna, natychmiastowa. Będziemy pomagać 
wspierać, usłyszeliśmy od Wójta. Praktycznie 
już na następny dzień mogliśmy zobaczyć 
apel Wójta na portalu internetowym. Już na 
19 grudnia Gmina Jerzmanowa zaplanowa-
ła kolejne wydarzenie, gdzie będziemy dalej 
gromadzić środki na leczenie naszych córe-
czek. Najbardziej byłem zaskoczony reakcją 
nasze księdza Piotra. Usiedliśmy razem do 
stołu, rzucił pomysł „Adwentowego Turnie-
ju...” na rzecz naszych córeczek. Ksiądz zaczął 
dzwonić do okolicznych klubów sportowych. 
Zachęcał poszczególne Sołectwa i koła go-
spodyń wiejskich o pomoc w zorganizowaniu 
kiermaszu. Zapraszał wszystkich do robienia 
wieńców adwentowych, które następnie były 
sprzedawane po każdej mszy świętej naszej 
parafii. Nie można też pominąć Pani Alek-

sandry Markiewicz i jej siostry Kasi. Ogrom-
ne zaangażowanie emocjonalne Oli zrobiło 
na wszystkich bardzo duże wrażenie. Chodziła 
po zimnym dworze z małymi wolontariuszami 
i w zamian za datek na leczenie dziewczynek 
wręczała kalendarze na przyszły rok klubu 
GKS Sokół Jerzmanowa. Ten klub to następni 
darczyńcy. Pamiętam jak jedna z przyjezd-
nych osób podczas kiermaszu Adwentowe-
go zapytała mnie „Skąd wy tu macie taką 
Olę i szalonego księdza...” odpowiedziałem  
z dumą z Gminy Jerzmanowa. Dziś przyznaję, 
że na początku tej drogi bardzo się bałem czy 
zbierzemy pieniądze na operacje córeczek. 
Pamiętam jak 13 listopada przywiozłem do 
Warszawy żonę i córeczki na turnus przedo-
peracyjny. Bałem się również, że zostaniemy 

z tym problemem sami. Jak się okazało, że 
nie potrzebnie się martwiłem. Ogrom ludzi, 
którzy się odezwali z deklaracją pomocy prze-
rósł moje wyobrażenie. Chciałbym wszystkim 
podziękować w imieniu nas rodziców oraz 
córeczek ale nie znajduje słów, które oddałby 
naszą wdzięczność. Dlatego tym prostym sło-
wem „DZIĘKUJEMY” wyrazić chcemy naszą 
wdzięczność. Przed nami jeszcze długa droga. 
Nasze córeczki są już po operacji i muszą zo-
stać w Warszawie jeszcze co najmniej do mar-
ca. Proszę abyście zostali jeszcze z nami w tej 
trudnej drodze do zdrowia naszych córeczek 
Julii i Karolinki Rabenda 

Pozdrawiam cieplutko tatuś Julii,  
Karolinki o dzielnego brata Krzysztofa

Kolejna akcja dla dziewczynek od-
będzie się 19 grudnia „Z Mikołajem na 
Mount Everest” przy Stodole Kultury  
w Jerzmanowej. Czekamy na Was i na Wa-
sze dobre serca! Zapraszamy !
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Zmodernizowano plac zabaw w Jerzmanowej na styku ulic Malinowej i Topolowej  
w  Jerzmanowej, a także doposażono place zabaw w Jaczowie przy ul. Głównej  
oraz w Kurowie Małym. 

Monitoring  
w Smardzowie

Coś dla Malucha i Starszaka czyli zabawa na 102 
– modernizacja i doposażenie placów zabaw

Transmisja odbywa się całkowicie bez-
przewodowo za pomocą specjalnych na-
dajników a obraz przesyłany jest na żywo 
do centrum monitoringu i tam rejestro-
wany. Nad całością czuwa system czterech 
kamer wzajemnie się chroniących oraz za-
pisujących każde zdarzenie w wiacie oraz 
w wejściu do niej, a także na placu zabaw  
i na parkingu. Dzięki noktowizyjnemu 
podświetleniu system działa również  
w zupełnej ciemności bez udziału światła 
widzialnego.  JT

Najnowsze technologie 
pomagają już w każdej 
dziedzinie naszego życia 
aby obniżać zbędne koszty 
i monitorować porządek pu-
bliczny. W Smardzowie przy 
wiacie rekreacyjnej oraz 
przy placu zabaw zamonto-
wano 4 kamery. 

Stworzono najmłodszym mieszkańcom 
bezpieczne i atrakcyjne miejsca do za-
baw na wolnym powietrzu, poprzez za-
kup i montaż certyfikowanych urządzeń 
do zabaw dla dzieci. 

– Modernizacja i doposażenie istnieją-
cych placów zabaw sprawia, że te miejsco-
wości są częściej odwiedzane przez dzieci 
i ich rodziców, co w dobie Intrernetu i braku 
ruchu na świeżym powietrzu  jest  bezcen-
ną sprawą – mówi wójt Lesław Golba. 
– Miejsca te  przyczynią się do  budowania 
relacji i  więzi między rówieśnikami. Będą 
integrować dzieci poprzez wspólne zabawy. 
Wpłyną na przyjemne, pozytywne i  bez-
pieczne spędzanie wolnego czasu – dodaje.  
Place zabaw są dostępne dla wszystkich, 
którzy chcą z nich korzystać. Niewątpli-
wie jednak największą grupą odbiorców 
będą dzieci w różnym wieku, a także ich 
opiekunowie. Szanujmy wspólne mie-
nie i dbajmy o wspólne dobro oraz es-
tetykę otoczenia, a przede wszystkim 
swoim zachowaniem dajmy przykład 
najmłodszym, aby nie zaśmiecać i nie 
zanieczyszczać naszego otoczenia.  JT



2

SŁOWEM WSTĘPU

Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

Niniejszy numer zdominowała relacja ze Święta Niepodległości i VIII Bie-
gu Gęsi. Nasza lokalna tradycja trwa nieprzerwanie już ósmy rok z rzędu. 
Było patriotycznie, sportowo, charytatywnie i z gęsiną pod różnymi po-
staciami. Po raz pierwszy dla zwiedzających otwarte zostały drzwi jerz-
manowskiego pałacu. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie wspólnego świętowania! 

Ważnym wydarzeniem było również dla nas świętowanie 18 lat współpra-
cy z partnerską gminą Rietz-Neuendorf, podczas którego żegnaliśmy bur-
mistrza Olafa Klemperta, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Warto 
powiedzieć, że te 18 lat to nie tylko podpisy na karcie porozumienia. To 18 
lat poznawania tradycji i zwyczajów, wymiana doświadczeń oraz wspólne 
świętowanie różnych uroczystości. 

Szczególnie ważnym sukcesem jest dla nas IV miejsce w Polsce w Ran-
kingu Pisma Samorządowego „Wspólnota” podsumowującym wydat-
ki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018. Wynik ten pokazuje, 
że angażujemy najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców.

Aktualny numer przypada na okres świąteczny. Boże Narodzenie to naj-
piękniejsze święta. Najpiękniejsze, bo w wyjątkowym klimacie, najbar-
dziej rodzinne i tradycyjne, w naszej polskiej kulturze szczególnie bogate. 
Wraz z pracownikami Urzędu Gminy wszystkim Państwu życzę radości, 
miłości i pokoju, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 2020 Roku.

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA
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REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15;  

środa 7:15 do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.6

INWESTYCJE / REALIZUJEMY

Nowe trybuny dla kibiców piłki nożnej
Sympatycy rozgrywek piłkarskich poczynania swoich faworytów będą mogli śledzić w bardziej komfor-
towych warunkach niż dotychczas. Zakończono prace związane z montażem nowych trybun na boisku 
Sokoła w Jerzmanowej! 

Często nie zdajemy sobie jednak sprawy jak bardzo ważny w ratowaniu historycznych rezydencji, jest 
nie tylko wystrój pomieszczeń czy elewacja samego pałacu, ale także widok jaki rozpościera się z jego 
okien. Zakończył się kolejny etap rewitalizacji parku, który przywrócił mu funkcję miejsca wypoczyn-
ku i różnorodnych form aktywności. 
Mieszkańcy wreszcie mogą usiąść 
na ławkach, a poprzez zamontowane 
oświetlenie spacerować w nim wieczo-
rami. Niewątpliwą atrakcją jest Przy-
rodnicza Ścieżka Edukacyjna. Dzięki 
niej poznamy historię parku i dowiemy 
się, jakie tu rosną rośliny. 

Kolejny etap rewitalizacji parku zakończony!

Kolor siedzisk to oczywiście barwy klu-
bowe. Konstrukcja wykonana jest z profili 
stalowych, spawana i skręcana, ocynko-
wana ogniowo, podłoga wykonana z krat 
stalowych. 

– Współpraca z Gminą Jerzmanowa oraz 
Sołectwem Jerzmanowa od zawsze stała na 
najwyższym poziomie. Remont szatni, tablica 
świetlna, a teraz trybuny na 100 osób! Wielkie 
podziękowanie dla Wójta Gminy Jerzmanowa 
Lesława Golby oraz Pani Sołtys Janety Białek! 
Od teraz nasz obiekt posiada, aż 220 komfor-
towych miejsc siedzących – czytamy na ofi-
cjalnym profilu Facebook Sokoła Jerzma-
nowa.  JT

– Staramy się przy każdym kolejnym 
etapie rewitalizacji przywrócić naszemu 
przypałacowemu parkowi wygląd z czasów 
jego świetności oraz chronić otaczający nas 
krajobraz – mówi wójt Lesław Golba. 

Warto przypomnieć, że wszystkie 
środki przeznaczone na tę inwestycję 
wysokości 1 mln zł pochodzą z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
które otrzymaliśmy dzięki złożeniu przez 
Gminę wniosku o wsparcie inwestycji.  
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W ramach dotychczasowej współpracy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A.  i Gminą Jerzmanowa opracowane zo-
stały działania z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia i programów prospołecznych dla najmłodszych 
mieszkańców Gminy Jerzmanowa. 

Darowizna z KGHM Polska Miedź S. A.
Dzięki darowiźnie w wysokości  
250 tys. złotych Gmina Jerzmano-
wa może zrealizować szereg działań 
ukierunkowanych na rozwój dzieci 
i młodzieży zamieszkałej na tere-
nie Gminy. W ramach środków m. 
in. utworzono gabinet terapii Bio-
feedback wraz z pokojem wyciszeń 
w Szkole Podstawowej w Jaczowie, 
zakupiono pomoce dydaktyczne 
ułatwiające naukę uczniom ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej. 

Otrzymana darowizna umożliwi-
ła również realizację innowacyjne-
go programu „Uczeń – harmonijny 
rozwój”, który Gmina Jerzmanowa 
realizuje jako pierwszy samorząd  
w regionie. Program jest kontynu-
acją realizowanych od kilku lat zajęć 
z nauki pływania dla uczniów szkół 
podstawowych. Jednakże mając na 
uwadze sytuację epidemiczną, która 
znacząco wpłynęła na stan emocjo-
nalny uczniów program został roz-
szerzony. W ramach założeń programu 
„Uczeń – harmonijny rozwój” oprócz zajęć 

wić ich stan emocjonalny, zwłasz-
cza spowodować ujawnienie emocji, 
z którymi borykają się na co dzień 
(trening mentalny wg koncepcji IM 
Healthy ). Uczniowie poddani zosta-
ną również badaniu postawy ciała  
i otrzymają program ewentualnej 
korekcji wg potrzeb. Zajęcia nauki 
pływania prowadzone będą przez 
wykwalifikowaną kadrę w oparciu  
o nowy model pracy w dziećmi iW7, 
który powstał we współpracy trene-
rów, psychologów sportu i instrukto-
rów. Od stycznia 2022 r. na zajęciach 
z nauki pływania będą wyjeżdżały 
również 6-latki uczęszczające do obu 
przedszkoli gminnych. 

Ponadto od września 2021 r. re-
alizowany jest program polityki zdro-
wotnej „Gminny Program profilak-
tyki raka szyjki macicy – szczepienie 
przeciwko HPV”, którego głównym 
celem są przede wszystkim  szczepie-
nia ochronne dla dziewcząt urodzo-
nych w latach 2004-2007.  UG

STYPENDIA  
WÓJTA GMINY  
JERZMANOWA 
Z inicjatywy Wójta od 2012 roku Gmi-
na Jerzmanowa wspiera i nagradza naj-
zdolniejszych uczniów i studentów.  
O stypendium można ubiegać się w jednej 
z trzech kategorii: naukowej, artystycz-
nej i sportowej. W tym roku w kategorii 
naukowej przyznano 143 stypendia dla 
uczniów, 25 dla studentów, 2 w kategorii 
artystycznej i 6 w sportowej (łącznie 176). 
Wszystkim stypendystom gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów. Niestety ze 
względu na aktualną sytuację epidemiczną 
nie zorganizowano Gali Talentów.  UG

z nauki pływania uczniowie skorzystają 
z zajęć warsztatowych mających popra-

Środki zewnętrzene na oświatę
- „Aktywna tablica” – Gmina Jerzmano-
wa otrzymała dotację celową w wysokości 
70 tys. zł (po 35 tys. zł dla każdej ze szkół 
podstawowych), organ prowadzący musiał 
zapewnić min. 20% wkładu własnego – 
17.500 zł. Dotacja przeznaczona jest na za-
kup pomocy dydaktycznych, sprzętu bądź 
terapii dla uczniów niepełnosprawnych  
i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- „Laboratoria przyszłości” – gmina 
otrzymała dotację dla dwóch szkół pod-
stawowych: SP Jaczów – 70.000 zł, SP Jerz-
manowa – 91.200 zł. Wysokość dofinanso-
wana uzależniona jest od ilości uczniów  
w szkole. W ramach programu szkoły 
otrzymały duże wsparcie finansowe na za-
kup pomocy naukowych – nowych pomo-
cy, które od przyszłego roku będą wymaga-
ne jako obowiązkowe wyposażenie szkół. 
Celem inicjatywy jest wsparcie wszyst-
kich szkół podstawowych w budowaniu 
wśród uczniów kompetencji przyszłości  
z tzw. kierunków STEAM (nauka, techno-
logia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 
Wsparcie zostało przekazane bez koniecz-
ności wniesienia wkładu własnego.

- „Poznaj Polskę” – w ramach Rządo-
wego wsparcia grupa uczniów klas I-III 
SP Jerzmanowa wyjedzie na 3 dniową wy-
cieczkę do Krakowa. Dzięki otrzymanej 

dotacji celowej w wysokości 15 tys. zł oraz 
zapewnieniu wkładu własnego w wysoko-
ści ok. 10 tys. zł przez Gminę Jerzmanowa 
– wyjazd będzie całkowicie bezpłatny dla 
każdego ucznia. Przedmiotem przedsię-
wzięcia jest wsparcie w realizacji zadań 
mających na celu uatrakcyjnienie procesu 
edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez 
umożliwienie im poznawania Polski, jej 
środowiska przyrodniczego, tradycji, za-
bytków kultury i historii oraz osiągnięć 
polskiej nauki. Pozwoli urozmaicić zaję-
cia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze 
praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte 
na praktycznym odkrywaniu śladów histo-
rii, czy też eksperymentowaniu w centrach 
nauki stworzy uczniom warunki do zdoby-
wania nowych umiejętności w niepowta-
rzalnym środowisku edukacyjnym.

- „Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa” – Gmina Jerzmanowa otrzy-
mała dotację celową w wysokości 24 tys. 
zł dla szkół podstawowych oraz 6 tys. zł 
dla przedszkoli. Wsparcie finansowe może 
być wykorzystane na zakup książek bę-
dących nowościami wydawniczymi lub 
realizację działań promujących czytel-
nictwo. W odniesieniu do szkół wsparcie 
można przeznaczyć dodatkowo na zakup 
nowych elementów wyposażenia do bi-

bliotek szkolnych, w tym: zakup sprzętu 
komputerowego do wykorzystania przez 
nauczyciela bibliotekarza, zakup oprogra-
mowania dla bibliotek, zakup czytników 
ebooków czy zakup elementów wyposaże-
nia wnętrza biblioteki, w szczególności re-
gałów, półek, biurek, szaf, foteli i elemen-
tów oświetlenia. Warunkiem otrzymania 
dotacji było zapewnienie wkładu własnego 
przez Gminę Jerzmanowa w wysokości  
3 tys. dla przedszkoli i 6 tys. zł dla szkół 
podstawowych.  UG
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

Niniejszy numer zdominowała relacja ze Święta Niepodległości i VIII Bie-
gu Gęsi. Nasza lokalna tradycja trwa nieprzerwanie już ósmy rok z rzędu. 
Było patriotycznie, sportowo, charytatywnie i z gęsiną pod różnymi po-
staciami. Po raz pierwszy dla zwiedzających otwarte zostały drzwi jerz-
manowskiego pałacu. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie wspólnego świętowania! 

Ważnym wydarzeniem było również dla nas świętowanie 18 lat współpra-
cy z partnerską gminą Rietz-Neuendorf, podczas którego żegnaliśmy bur-
mistrza Olafa Klemperta, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Warto 
powiedzieć, że te 18 lat to nie tylko podpisy na karcie porozumienia. To 18 
lat poznawania tradycji i zwyczajów, wymiana doświadczeń oraz wspólne 
świętowanie różnych uroczystości. 

Szczególnie ważnym sukcesem jest dla nas IV miejsce w Polsce w Ran-
kingu Pisma Samorządowego „Wspólnota” podsumowującym wydat-
ki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018. Wynik ten pokazuje, 
że angażujemy najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców.

Aktualny numer przypada na okres świąteczny. Boże Narodzenie to naj-
piękniejsze święta. Najpiękniejsze, bo w wyjątkowym klimacie, najbar-
dziej rodzinne i tradycyjne, w naszej polskiej kulturze szczególnie bogate. 
Wraz z pracownikami Urzędu Gminy wszystkim Państwu życzę radości, 
miłości i pokoju, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 2020 Roku.

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa
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ADRES WYDAWNICTWA:
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Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15;  

środa 7:15 do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.8

W mijającym już 2021 roku nasza gmina została wyróżniona aż trzykrotnie – Zajęła I miejsce w  Ranking Gmin Dolne-
go Śląska, znalazła się w czołówce „Rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów” w latach 2018-2020  
w Polsce, który corocznie jest opracowany przez magazyn „Wspólnota”, a także została nagrodzona główną nagrodą 
w ogólnopolskim XXV jubileuszowym konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w. w kategorii zabytków za inwe-
stycję „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską i kręgielnię w zespole pałacowo-parkowym w Jerzmanowej”.

Sukcesy Gminy Jerzmanowa

I Ranking Gmin Dolnego Śląska. 
Jerzmanowa jest pierwsza! 
Po raz pierwszy Fundacja Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 
Ośrodek Kształcenia Samorządu Teryto-
rialnego im. Waleriana Pańki we współ-
pracy z Głównym Urzędem Statystycznym 
we Wrocławiu opracowały ranking gmin 
województwa dolnośląskiego. Do jego 
stworzenia posłużyło spektrum danych od 
finansów, przez demografię po oświatę.

Ranking Gmin Województwa Dolno-
śląskiego  jest bliźniaczą inicjatywą re-
alizowaną od wielu lat przez regionalne 
Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w  wo-
jewództwach małopolskim, podkarpacki, 
lubelskim. W  bieżącym roku przepro-
wadzamy konkursy według podobnych 
wskaźników w  całym kraju. W  ramach 
Rankingu ocenie poddane zostały wszyst-
kie gminy i miasta województwa dolnoślą-

INWESTYCJE / REALIZUJEMY

Zdjęcia z placu budowy przy ulicy Lipowej w Jerzmanowej  nie pozo-
stawiają wątpliwości co do sprawnego postępu prac przy realizacji 
inwestycji, w ramach której powstanie nowy sportowy kompleks. 
Skatepark  „wyszedł z ziemi”. 

Nowy kompleks sportowy  
rośnie w oczach! 

Droga z kostki  
betonowej  
w Maniowie

Kompleks sportowy jest inwestycją, która 
stanowi połączenie zabawy, nauki, sportu 
oraz wypoczynku z przeznaczeniem dla 
wszystkich mieszkańców gminy. Projekt 
kompleksu zakłada budowę dwóch kortów 
tenisowych z nawierzchnią ze sztucznej 
trawy, budowę skateparku o nawierzchni 
betonowej z elementami jezdnymi, a także 
budowę dwustronnej trybuny i montaż ele-
mentów małej architektury, tj. zadaszenia 
miejsc do odpoczynku, stojaków na rowe-
ry, ławek parkowych, koszy na śmieci. Cały 

kompleks będzie ogrodzony i oświetlony. 
Na terenie kompleksu wybudowany będzie 
także budynek przeznaczony do obsługi 
kortów i pozostałej części terenu (szatnie, 
sanitariaty, pomieszczenia obsługi, ma-
gazyn sprzętu). Zaprojektowano również 
miejsca parkingowe i tereny zielone.

Gmina Jerzmanowa na budowę kom-
pleksu pozyskała aż 3 mln 200 tysięcy 
złotych z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych, a wartość całej inwestycji 
to koszt ok. 4,5 mln złotych.  JT

Niewielka osiedlowa ulica w Maniowie 
zyska nową, utwardzoną nawierzchnię. Na 
całej długości 112,81 m i szerokości 4 m zo-
stanie wyłożona betonowa kostka brukowa 
wraz z chodnikami i zjazdami. Na tę dro-
gę wykorzystaliśmy pieniądze z wydatków 
bieżących. 

– Rozwiązanie dotyczące tej ulicy jest 
oczekiwanym i potrzebnym działaniem, które 
wykorzystuje posiadaną infrastrukturę. W ra-
mach działań inwestycyjnych został stworzony 
chodnik, a także wyznaczony ciąg komunika-
cyjny. Wykorzystanie kostki betonowej, która 
ustabilizuje nawierzchnię, przy jednoczesnej 
wysokiej retencji, a także umożliwieniem od-
prowadzania nadmiarowej wody opadowej 
na tereny zielone, spełnia wszystkie elementy 
zgłaszane przez mieszkańców – wyjaśnia wójt 
Lesław Golba.  JT
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19 listopada w Stodole Kultury w Jerzmanowej odbyła się uroczysta, wyjściowa sesja rady gminy, na któ-
rej uhonorowano nowych zasłużonych. Wyróżnieni zostali mieszkańcy, którzy przez wiele lat pracowali  
na rzecz ochotniczej straży pożarnej i byli zaangażowani w jej rozwój. 

Nowi Zasłużeni dla Gminy Jerzmanowa  
otrzymali wyróżnienia
– Zawsze gotowi do pomocy, dawali i dają 
wspaniały przykład dla młodych, którzy potrze-
bują w dzisiejszym trudnym świecie dobrych 
wzorców do naśladowania. Takim wzorcem 
bez wątpienia jest bezinteresowna pomoc dru-
giemu człowiekowi. Uhonorowani w tym roku 
tym niezwykle zaszczytnym tytułem zostaną 
osoby, które w swoich środowiskach lokalnych 
cieszyły się i cieszą uznaniem, szacunkiem,  
a niejednokrotnie podziwem. Bez ich zaintere-
sowania w życie wioski, gminy i straży w wielu 

przypadkach nie byłoby tego co nazywamy do-
brem wspólnym – mówił wójt Lesław Golba. 

Statuetki oraz akty nadania z rąk wójta 
Lesława Golby i przewodniczącego Rady 
Gminy Tadeusza Kozakowskiego otrzyma-
li druhowie:

Pośmiertnie Pan Teofil Gancarski 
Do OSP wstąpił w 1960 roku. Był zało-

życielem nieistniejącej już jednostki OSP 

skiego poza miastami na prawach powia-
tu, tworząc dwie odrębne kategorie oceny 
wskaźników: Gminy do 20 tys. mieszkań-
ców, w której Gmina Jerzmanowa znalazła 
się na 1 miejscu oraz gminy powyżej 20 tys. 
mieszkańców.  

Wyniki rankingu zostały zaprezento-
wane na uroczystej gali w dniu 23 listopada  
w Dolnośląskim Centrum Filmowym we 
Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczyli 
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójto-
wie oraz przedstawicieli gmin województwa 
dolnośląskiego. Wójt Lesław Golba osobi-
ście odebrał nagrodę dla naszej Gminy.

– Miłe zaskoczenie i szczerze mówiąc nie 
spodziewałem się tego. Szczególnie, jeżeli weź-
mie się pod uwagę liczbę gmin dolnośląskich, 
które również osiągają wiele sukcesów i sta-
le się rozwijają. Tym bardziej możemy jako 
gmina mówić o wyjątkowym sukcesie i mieć 
powody do dumy. Zostaliśmy ocenieni jako 
najlepiej rozwijająca się gmina na dolnym 
Śląsku w kategorii gmin do 20 tys. mieszkań-
ców. Cieszę się z tego zwycięstwa, gdyż to po-
kazuje, że realizowana strategia rozwoju gminy  
i podejmowane decyzje inwestycyjne są bardzo 
wysoko oceniane przez niezależnych zewnętrz-
nych ekspertów. Mam nadzieję, że również 
wielu naszych mieszkańców podziela tą ocenę 
– powiedział po ogłoszeniu wyników wójt 
Lesław Golba.  

Gmina Jerzmanowa na VIII pozy-
cji w rankingu wydatków inwe-
stycyjnych samorządów
Chodzi o ranking wydatków inwestycyjnych 
samorządów w latach 2018-2020. Ranking 
opublikowało pismo Samorządu Teryto-
rialnego „Wspólnota” i jak podkreślają jego 
autorzy to „jedno z najważniejszych zesta-
wień pokazujących aktywność samorządów 
w Polsce”. Ranking odnosi się do wszystkich 
inwestycji samorządowych, łącznie z wydat-
kami inwestycyjnymi spółek komunalnych. 
Wyniki pokazują liderów inwestycji, którzy 
zaangażowali najwięcej środków i sił w po-
prawę jakości życia mieszkańców.

– Dobre inwestowanie środków publicz-
nych stało się naszą marką. Dziękuję pracow-
nikom, służbom finansowym gminy za wkład 
w ten wspólny sukces – mówił wójt po paź-
dziernikowej  Gali Inwestorów Samorzą-
dowych w Katowicach!

Modernizacja Roku w Jerzmano-
wej - Świetlica w stodole, kręgiel-
nia w oborze
Gmina Jerzmanowa jako inwestor, Firma 
Budrem jako wykonawca i Firma RUKA 
PROJEKT z Legnicy jako projektant zo-
stali nagrodzeni główną nagrodą w ogól-
nopolskim XXV jubileuszowym konkur-
sie Modernizacja Roku & Budowa XXI w.  
w kategorii zabytków za inwestycje „Prze-
budowa stodoły i obory na świetlicę wiej-
ską i kręgielnię w zespole pałacowo-par-
kowym w Jerzmanowej”. W Jubileuszowej 
25. edycji Konkursu na Modernizację Roku 
udział wzięło aż 470 inwestycji z całej Pol-
ski, ponad 87 zakwalifikowało się do fina-
łu. W ścisłej finałowej czołówce znalazły 
się inwestycje reprezentujące większość 
regionów Polski.   Celem konkursu było 
wyłonienie przedsięwzięć budowlanych, 
modernizacji oraz nowych obiektów  
w przestrzeni urbanistycznej ukończonych 
w danym roku, wyróżniających się szcze-
gólnymi walorami jakościowymi, funkcjo-
nalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.
- Jesteśmy najlepsi w Polsce jako gmina inwe-
stująca w zabytki! Ale nie to jest najważniej-
sze. Najwazniejsze jest to, że nasza Stodoła 
Kultury i kręgielnia słuzą mieszkańcom na co 
dzień. W częsci świetlicowej praktycznie co-
dziennie odbywają się zajęcia! Bogata oferta 
naszego Gminnego Centrum Kultury oferuje 
zajęcia plastyczne, kreatywne, zumbę dla naj-
młodszych, zajęcia taneczne dla dorosłcyh,  
a nawet zajęcia z jogi! A raz w miesiącu od-
bywają się tu koncerty. Kręgilenia natomiast 
działa od środy do niedzieli, to wspaniały re-
laks dla wszystkich i w każdym wieku! – opo-
wiada wójt gminy.  JT
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

Niniejszy numer zdominowała relacja ze Święta Niepodległości i VIII Bie-
gu Gęsi. Nasza lokalna tradycja trwa nieprzerwanie już ósmy rok z rzędu. 
Było patriotycznie, sportowo, charytatywnie i z gęsiną pod różnymi po-
staciami. Po raz pierwszy dla zwiedzających otwarte zostały drzwi jerz-
manowskiego pałacu. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie wspólnego świętowania! 

Ważnym wydarzeniem było również dla nas świętowanie 18 lat współpra-
cy z partnerską gminą Rietz-Neuendorf, podczas którego żegnaliśmy bur-
mistrza Olafa Klemperta, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Warto 
powiedzieć, że te 18 lat to nie tylko podpisy na karcie porozumienia. To 18 
lat poznawania tradycji i zwyczajów, wymiana doświadczeń oraz wspólne 
świętowanie różnych uroczystości. 

Szczególnie ważnym sukcesem jest dla nas IV miejsce w Polsce w Ran-
kingu Pisma Samorządowego „Wspólnota” podsumowującym wydat-
ki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018. Wynik ten pokazuje, 
że angażujemy najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców.

Aktualny numer przypada na okres świąteczny. Boże Narodzenie to naj-
piękniejsze święta. Najpiękniejsze, bo w wyjątkowym klimacie, najbar-
dziej rodzinne i tradycyjne, w naszej polskiej kulturze szczególnie bogate. 
Wraz z pracownikami Urzędu Gminy wszystkim Państwu życzę radości, 
miłości i pokoju, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 2020 Roku.

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
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kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
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zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
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Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.10

w Łagoszowie Małym. Po przeprowadzce 
w 1974 roku objął funkcję naczelnika OSP 
Jerzmanowa. Po reorganizacji administra-
cyjnej kraju i powstaniu gmin w 1975 roku 
został wybrany na Komendanta Gminne-
go ZOSP. Funkcję tą pełnił do 1997 roku.  
W latach 1974-1986 pełnił również funkcję 
naczelnika OSP Jerzmanowa. 

Podczas swojej wieloletniej działalno-
ści w OSP dbał o zaopatrzenie w sprzęt  
i wyposażenie wszystkich jednostek 
OSP na trenie Gminy Jerzmanowa. 
Dzięki niemu pozyskano samochody 
gaśnicze dla OSP Jerzmanowa i OSP 
Bądzów. Był jednym z inicjatorów 
budowy nowej remizy w Jerzmanowej 
oraz komitetu ufundowania sztan-
daru dla OSP Jerzmanowa. Wycho-
wał kilka pokoleń strażaków, a także 
zakładał młodzieżowe drużyny po-
żarnicze. Za swoją działalność zo-
stał odznaczony brązowym, srebrnym  
i złotym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa, Złotym Znakiem Związku 
ZOSP RP oraz medalem honorowym 
im. Bolesława Chomicza.

Pośmiertnie Pan Józef Kwiatkowski
Był jednym z założycieli OSP Bądzów. Od 
1958 roku był czynnym i oddanym człon-
kiem straży. Wieloletni Prezes OSP Bą-

INWESTYCJE / REALIZUJEMY

dzów cieszył się uznaniem i szacunkiem 
społeczności Bądzowa, a także Gminy 
Jerzmanowa. W swojej wieloletniej służ-
bie uhonorowany wieloma odznaczenia-
mi. W 2010 roku odznaczony Złotym Me-
dalem za Zasługi w Pożarnictwie. 

Pan Stanisław Marian Wełpa
Do OSP Jerzmanowa wstąpił 1966 roku. Za 
swoją działalność został odznaczony Zło-
tym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa 

i Medalem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza. 

W swojej działalności w OSP 
przez cztery kadencje był prze-
wodniczącym komisji rewizyjnej. 

Zawsze sumienny w wykonywa-
niu swoich obowiązków, dbający 
o sprzęt i wyposażenie jednostki. 

Uczestniczył w wielu akcjach, 
a także szkolił młodsze poko-
lenia strażaków. 

Pan Józef Marian Czyż
Wieloletni Prezes OSP Kurów 
Mały. W ciężkich czasach dla 

jednostki, grożących nawet jej 
upadłością robił wszystko, aby do tego nie 
dopuścić. Był jednym z inicjatorów nada-
nia sztandaru dla swojej jednostki. Dzięki 
niemu OSP Kurów Mały pozyskał pojazd 

do przewozu ludzi oraz sprzętu, a także 
wiele innych niezbędnych przedmiotów do 
funkcjonowania. Odznaczony Brązowym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. 

Pan Jerzy Wolski
Do OSP wstąpił w 1977 roku. Od wielu 

lat działa również jako radny Gminy Jerz-
manowa. W kadencjach 2014-2018 oraz 
2018-2023 pełnił funkcję Wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy. Dzięki jego zaan-
gażowaniu OSP Jaczów rozwija się czego 
dowodem jest budowa nowej remizy, za-
kup średniego samochodu, pozyskiwanie 
sprzętu, a także rozwój infrastruktury 
OSP. Zaangażowany nie tylko w sprawy 
OSP Jaczów, ale również pozostałych jed-
nostek z terenu Gminy Jerzmanowa. Za 
swoje zasługi i poświęcenie w pracy został 
odznaczony Brązowymi Srebrnym Meda-
lem za Zasługi dla Pożarnictwa. 

– Myślę, że ta inicjatywa władz gminy 
zasługuje na duże uznanie. Skierowana jest 
także do dzisiejszych działaczy i do tych mło-
dych, którzy mają jeszcze wiele przed sobą, ale 
którym zapadnie w pamięci to, że ich działal-
ność nie zostanie zapomniana, że będzie długo 
pamiętana i będą im ludzie wdzięczni za ich 
działalność. Jest to bardzo budujące i jeszcze 
raz chcę podziękować – mówiła Pani Graży-
na Dudzicz, córka Druha Teofila Gancar-
skiego.  JT



11zima 2021

Gmina Jerzmanowa podobnie jak wiele 
innych gmin znalazła się na dolnośląskiej 
liście beneficjentów pierwszego naboru 
wniosków Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
W sumie otrzymamy 9,5 mln zł na dwa 
zadania inwestycyjne związane z przebu-
dową dróg gmin-
nych. Pierwsze pn. 
Przebudowa dróg 
gminnych w Ła-
goszowie Małym 
wraz z przebudową 
sieci kanalizacji 
deszczowej i sani-
tarnej” będzie dofi-
nansowane w kwo-
cie 5 mln 700 tys. zł, 
a drugie pn. „Przebudowa ulicy Głównej 
wraz z przebudową obiektów mostowych 
w cieku Sępolna w miejscowości Jaczów” 
w kwocie 3 mln 800 tys. zł.

– Dążymy do ciągłego rozwoju naszej gmi-
ny, gdzie infrastruktura drogowa stanowi jeden 
z priorytetów działań inwestycyjnych. Dowo-
dem tego są wykonane inwestycje i środki fi-
nansowe pozyskane na drogi w ostatnich latach 

Pierwsze duże pieniądze z Polskiego Ładu  
na inwestycje w gminie Jerzmanowa

w wysokości ponad 11 mln zł, jak również te 
ostatnie dzisiejsze z Polskiego Ładu w wysoko-
ści 9,5 mln zł. Myślę, że nasze starania podobnie 
jak innych gmin mają duże wsparcie ze strony 
Posła Wojciecha Zubowskiego, któremu moc-
no leży na sercu rozwój regionu – mówi Wójt 
Gminy Lesław Golba - Jestem bardzo zadowo-
lony z pozyskania tak dużej kwoty na te ważne  
i potrzebne inwestycje. Cieszę się i mam nadzie-

ję, że mieszkańcy Łagoszowa Małego i Jaczowa 
także się cieszą z planowanych prac – dodaje. 

Poseł Wojciech Zubowski odwiedził 
gminę Jerzmanowa, by zobaczyć miejsca 
przyszłych inwestycji dofinansowanych  
w ramach „Polskiego Ładu”. Poseł spotkał 
się z wójtem Lesławem Golbą. Rozmowa do-
tyczyła dofinansowanych inwestycji, a także 
dalszych planów inwestycyjnych.  JT

Amelka Juni – dżokejka z Bądzowa
Amelka Juni jest mieszkanką Bądzowa. Na co dzień dzieli czas między nauką w Szkole Podstawowej  
w Jerzmanowej , a jazdą konną. Pasjonatka koni doskonale udowadnia na swoim przykładzie, że da się 
połączyć zainteresowanie z obowiązkami.

Pasja Amelki zaczęła się już w dzieciń-
stwie, ponieważ bardzo lubi zwierzęta. – 
Konno jeździła moja przyjaciółka i cztery lata 
temu zabrała mnie na szkółkę do Jakubowa. 
Już w drodze powrotnej myślałam jak prze-
konać rodziców aby pozwolili mi jeździć na 
jazdy konne – wyznaje Amelka.  Pokocha-
ła jazdę konną, adrenalinę towarzyszącą 
skokom i zaczęła ją rozwijać. W stajni ma 
ulubionego konia Dracenę, ale Jej marze-
niem jest posiadanie własnego sportowego 
wierzchowca, by rozwijać się startując na 
zawodach.. Dżokejka udoskonaliła swoje 
umiejętności pracy z końmi podczas tre-
ningów w SKJ Stajnia Siostry Stańczak  
w Jakubowie, które odbywają się dwa razy 
w tygodniu. Oprócz tego jest uczestnikiem 
szkółek jeździeckich, które odbywają się  
w soboty. – Bardzo lubię spędzać wolny czas  
w stajni. Jest dużo obowiązków, które lubię wy-
konywać tj. sprzątanie stajni, karmienie, po-
moc instruktorom i moje ulubione zajęcia pie-
lęgnacja koni – mówi Amelka. – Oprócz pasji 
do koni lubię jeździć na rolkach i łyżwach. Lu-
bię  też bardzo gotować – dodaje. 

Na swoim koncie ma już zwycięstwo 
w debiutach w zawodach w Drzonkowie, 

które odbyły się wrześniu. W listopadzie 
również sięgnęła po złoto w Drzonkowie. 

– Cieszymy się, że Amelka spełnia swoje 
marzenia. Jesteśmy z niej bardzo dumni i jeste-

śmy również jej największymi fanami – mówią 
rodzice Amelki. 

Amelce życzymy kolejnych sukcesów  
i oby jej marzenia się spełniły!  JT
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

Niniejszy numer zdominowała relacja ze Święta Niepodległości i VIII Bie-
gu Gęsi. Nasza lokalna tradycja trwa nieprzerwanie już ósmy rok z rzędu. 
Było patriotycznie, sportowo, charytatywnie i z gęsiną pod różnymi po-
staciami. Po raz pierwszy dla zwiedzających otwarte zostały drzwi jerz-
manowskiego pałacu. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie wspólnego świętowania! 

Ważnym wydarzeniem było również dla nas świętowanie 18 lat współpra-
cy z partnerską gminą Rietz-Neuendorf, podczas którego żegnaliśmy bur-
mistrza Olafa Klemperta, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Warto 
powiedzieć, że te 18 lat to nie tylko podpisy na karcie porozumienia. To 18 
lat poznawania tradycji i zwyczajów, wymiana doświadczeń oraz wspólne 
świętowanie różnych uroczystości. 

Szczególnie ważnym sukcesem jest dla nas IV miejsce w Polsce w Ran-
kingu Pisma Samorządowego „Wspólnota” podsumowującym wydat-
ki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018. Wynik ten pokazuje, 
że angażujemy najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców.

Aktualny numer przypada na okres świąteczny. Boże Narodzenie to naj-
piękniejsze święta. Najpiękniejsze, bo w wyjątkowym klimacie, najbar-
dziej rodzinne i tradycyjne, w naszej polskiej kulturze szczególnie bogate. 
Wraz z pracownikami Urzędu Gminy wszystkim Państwu życzę radości, 
miłości i pokoju, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 2020 Roku.

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa

WYDAWCA:
Gmina Jerzmanowa

ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15;  

środa 7:15 do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.12

Młody wiek nie przeszkadza jej w osiąganiu wielkich sukcesów w sporcie – mowa o Karolinie Maciejew-
skiej z Jerzmanowej, zawodniczce klubu kolarskiego TC Chrobry Głogów. 

Młoda i utalentowana kolarka  
z Jerzmanowej

Przygoda Karoliny z kolarstwem zaczęła 
się gdy miała 8 lat, kiedy dołączyła do jerz-
manowskiej szkółki kolarskiej gdzie dosta-
ła swój pierwszy rower i zaczęła startować 
w wyścigach Ligi Szkółek Kolarskich i Ligi 
MTB XC Aglomeracji Wałbrzych. – Moim 
pierwszym trenerem był Pan Wiktor Sawka, 
nauczyciel wychowania fizycznego i to on za-
szczepił we mnie kolarską pasję – podkreśla 
Karolina.

Młoda zawodniczka opowiedziała  
o tym, jak wyglądają treningi i kiedy przy-
szły pierwsze sukcesy. – Od 2020 roku tre-
nuję, jako Młodziczka w klubie TC Chrobry 
Głogów i moim obecnym trenerem jest Bolesław 
Bałd. Treningi w okresie letnim wyglądają ina-
czej niż treningi w zimę. W okresie letnim mamy 
5 treningów rowerowych w tygodniu. We wtorki 
wprowadzenie do treningu, w środę dynamikę, 
następnie w piątek ponownie wprowadzenie.  
W sobotę i niedziele trenujemy z trenerem siłę  
i dynamikę. W okresie zimowym mamy treningi 
na rowerze dwa razy w sobotę i niedzielę, nato-
miast w tygodniu siłownia, sala i basen. Również 
wyjeżdżamy na zgrupowania sportowe. Moim 
największym sukcesem jest zajęcie pierwszego 
miejsca w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików na torze w konkurencji 200 m ze 
startu zatrzymanego oraz pierwszego miejsca 
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików na szosie w konkurencji jazda na czas 
– mówi zawodniczka.

Sukcesy przyszły szybko, a na swoim 
koncie Karolina, pomimo bardzo młodego 
wieku, ma ich bardzo dużo. – Od samego po-
czątku wyróżniała się ambicją i systematycz-
nością, a przeciwności nigdy jej nie zrażały. 
Od dwóch lat jest licencjonowaną młodziczką, 
a rok 2021 obfitował w wiele sukcesów i zwy-

cięstw w imprezach kalendarzowych. Ponadto 
zajmuje drugie miejsce w rankingu Dolnego 
Śląska jako Młodziczka, a także została po-
wołana do kadry wojewódzkiej w kategorii 
juniorka młodsza – wylicza Bolesław Bałd, 
trener TC Chrobry Głogów.

Jakie ma plany i marzenia na przy-
szłość? – Chciałabym dalej trenować, polep-
szać formę, unikać kontuzji i startować w jak 
największej ilości zawodów, żeby zdobywać 
doświadczenie i godnie reprezentować swój 
Klub TC Chrobry. Nie mam marzeń dzięki 
ciężkiej pracy staram się osiągać wyznaczone 
cele, czasem się udaje a czasem nie, ale nie za-
łamuje się i trenuje dalej – mówi Karolina.

Na pytanie jak Karolina godzi sport  
z innymi obowiązkami odpowiadają rodzi-
ce. – Nauka i sport wymagają systematyczno-
ści, jeśli trzyma się założonych zasad i nie prze-
kłada tego, co powinno się zrobić dzisiaj na 
jutro, to można z sukcesami pogodzić te dwie 
sprawy. Karolina świetnie sobie z tym radzi  

i nawet znajduje czas na spotkania z przyja-
ciółmi. Jako rodzice jesteśmy z niej bardzo 
dumni i cieszymy się z każdego jej osiągnięcia 
czy to w nauce, czy w sporcie. Jeśli czegoś na-
prawdę chce, zrobi wszystko żeby to zdobyć.

Młodsze siostry Karoliny również po-
dzielają jej pasję. Dominika od roku 2020 
trenują w Szkółce Kolarskiej Jerzmano-
wa i ma już za sobą pierwsze sukcesy.  
W obecnym sezonie zdobyła swój pierwszy 
puchar za trzecie miejsce w klasyfikacji 
generalnej w kategorii skrzat Ligi MTB 
XC Aglomeracji Wałbrzych, natomiast 
Patrycja zdobywa pierwsze doświadczenia  
w swojej kategorii wiekowej i od przyszłe-
go roku zaczyna treningi również w Jerz-
manowskiej szkółce. – Siostry często jeżdżą 
ze mną na zawody, jeśli jest to tylko możliwość, 
kibicują i startują w swoich kategoriach wie-
kowych- opowiada Karolina. 

Życzymy Karolince wytrwałości i ko-
lejnych sukcesów! Trzymamy kciuki!  JT

INWESTYCJE / REALIZUJEMY
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„Aktywni i Sprawni w Gminie Jerzmanowa”
Gmina Jerzmanowa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej realizują 
projekt pn. „Aktywni i Sprawni w Gminie Jerzmanowa” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś Priorytetowa 9 Włączenie spo-
łeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej 
jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, który jest współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost dostępności 
usług społecznych dla mieszkańców Gmi-
ny Jerzmanowa w latach 2021 – 2023 dla 61 
osób. Zakłada się, że w ramach projektu 
60 osób skorzysta z usług opiekuńczych 
świadczonych w formie stacjonarnej, tj. 
Klubu Seniora w Jerzmanowej, oraz 1 oso-
ba zostanie objęta specjalistycznymi usłu-
gami w miejscu zamieszkania.

Rozpoczęcie działań projektowych 
nastąpiło w miesiącu wrześniu 2021 r. po-
przez objęcie chłopca do 16 r.ż. specjali-
stycznymi usługami opiekuńczymi w miej-
scu zamieszkania, który wymaga wsparcia 

w formie rehabilitacji fizycznej i uspraw-
nienia zaburzonych funkcji organizmu.

Od listopada 2021 r. rozpoczął działa-
nie Klub Senior w Jerzmanowej. W ramach 
Klubu organizowane są bezpłatne zajęcia  
i warsztaty (dziennikarstwo, warsztaty 
zdrowego odżywiania, ceramika, gimnasty-
ka, zdrowe gotowanie). Projekt przewiduje 
również grupowe i indywidualne poradnic-
two prawne i psychologiczne, wyjazdy kul-
turalne (kino, teatr) oraz  Dzień Seniora. Za-
jęcia w Klubie odbywają się codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz 9:00 – 14:00. 
W czasie trwania zajęć zapewniany jest po-

siłek regeneracyjny. Siedziba Klubu Seniora 
znajduje się w sali OSP Jerzmanowa.

W dalszym ciągu prowadzony jest na-
bór uczestników do Klubu. Osoby zain-
teresowane uczestnictwem proszone są  
o kontakt osobisty z pracownikami Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerz-
manowej ul. Głogowska 7 lub telefonicznie 
pod  numerem telefonu 76-833-60-50.

Uczestnicy projektu mogą również 
skorzystać wypożyczalni sprzętu wspoma-
gająco-pielęgnacyjnego.

Dofinansowanie projektu z UE: 
461349,52 PLN.
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LUDZIE /  WYDARZENIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2021 w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizował „Integracyjno - rekreacyjny 
wyjazd do Wrocławia” dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych z terenu Gminy Jerzmanowa. 

Każdy jubileusz ma to do siebie, że nie można pominąć w obchodach 
przeszłości czyli naszej historii. W 2021 roku minęło przecież 75 lat 
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Jaczowie.

Wyjazd miał na celu między inny-
mi; integrację osób niepełnosprawnych 
z pełnosprawnymi, nabycie umiejętności 
pokonywania barier psychofizycznych, 
wzrostu umiejętności w zakresie właści-

wych postaw i zachowań 
sprzyjających integracji  
z osobami niepełnospraw-
nymi, wzrost aktywności 
społecznej osób niepełno-
sprawnych, umożliwienie 
osobom niepełnospraw-
nym uczestnictwa w życiu 
społecznym, zwiększenie 
zakresu wiedzy o najbliż-
szym regionie.  

W czasie wyjazdów 
GOPS zapewnia bilety 
wstępu, obiad a także od-
wiezienie uczestników do 
miejscowości zamieszka-
nia. Udział jest całkowicie 
bezpłatny. 

Z opinii osób niepełno-
sprawnych i pełnospraw-
nych wynika, że wyjazd na 
długo pozostaje w ich pa-

mięci, ponieważ dla niektórych jest to je-
dyna okazja wyjazdu z domu i możliwością 
obcowania z ciekawą architekturą i przy-
rodą. Umożliwia poznanie nowych osób,  
a także otoczenie naszego regionu.  GOPS

W działaniu wzięło udział  
33 mieszkańców Gminy Jerz-
manowa (w tym 21 osób nie-
pełnosprawnych, 12 osób bez 
orzeczenia o niepełnospraw-
ności) oraz 2 pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jerzmanowej. 
Pierwszym etapem wyjazdu 
było zwiedzanie Hydropo-
lis. Uczestnicy z przewod-
nikiem zwiedzili centrum 
wiedzy o wodzie, jedyne ta-
kie miejsce w Polsce. Poznali 
ciekawostki na temat prze-
łomowych odkryć podwod-
nego świata, natury wody  
i sposobu jej wykorzystania 
przez człowieka. W Hydro-
polis znajdują się dziesiątki 
modeli statków, łodzi i in-
nych konstrukcji. Zobaczyli  
i dotknęli wielu urządzeń, pomp, silników 
czy dźwigni. Następnym etapem był spa-
cer po wrocławskim rynku. Po spacerze 
uczestnicy odbyli warsztaty kulinarne – 
robienie cake popsów – lizaków z ciasta.

Wyjazd do Wrocławia

75 lat OSP Jaczów

Początki działalności jednostki w Jaczowie 
związane są z pierwszym powojennym soł-
tysem Jaczowa – Władysławem Mazurskim, 
który pochodził z kresów Wschodnich. Ze 
względu na potrzebę bezpieczeństwa wraz 
z innymi sąsiadami założył „straż obywa-
telską”, a z czasem zrodziła się również 
inicjatywa ochrony przeciwpożarowej. 
W drugiej połowie 1945 roku mieszkań-
cy zgromadzili sprzęt (ręczna sikawka na 
kołach, drewniane drabiny, bosaki i wia-
dra. Ze składek mieszkańców dokupiono 
zdekompletowane koła do ręcznej sikawki 
oraz węże strażackie. Formalnie jednostka 
została zarejestrowana w 1946 roku. Or-
ganizacja, powołana oficjalnie 5 stycznia 
1946 roku z inicjatywy Juliana Misiołaka, 
który został pierwszym komendantem 
oraz Władysława Mazurskiego, który ob-
jął funkcję Prezesa, liczyła 16 założycieli. 
Zastępcą komendanta został Józef Turzań-
ski, a skarbnikiem Tadeusz Kosmatka.  
W tym składzie zarząd funkcjonował do 
1948 roku. W maju tego roku druhowie po 
raz pierwszy uczestniczyli w rejonowych 
zawodach strażackich w Ruszowicach. 

Więcej na temat rysu historycznego 
OSP Jaczów przeczytają Państwo w książ-
ce Marka Roberta Górniaka „70 lat Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Jaczowie Zarys 
Dziejów 1946-2016”.   JT
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O tytuł Jerzmanowskiego Mistrza Ortografii A.D.2021 walczyli uczestnicy Dyktanda Gminnego zorganizo-
wanego już po raz piąty przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej. Patronem tegorocznej edycji był Jan 
Paweł II, który w okresie przewodniczenia kościołowi opublikował dokumenty i wygłosił przemówienia, któ-
re oblicza się na 85 tysięcy stron. To właśnie jego twórczość i piękny język – zawsze poprawny oraz bogaty 
w słowa, posłużyły jako inspiracja do stworzenia tekstów w trzech odrębnych kategoriach: 1.– uczniów kl. 
IV-VI, 2. – uczniów kl. VII-VIII oraz kategorii OPEN dla wszystkich chętnych niezależnie od wieku.

Dyktando Gminne 2021 

28 października br. w świetlicy wiejskiej 
w Stodole Kultury w Jerzmanowej dało 
się wyczuć atmosferę z lekka wypełnioną 
rywalizacją. Do „językowej potyczki” nie 
tylko z innymi, ale i z samym sobą stanę-
ło ponad 40-stu uczestników. Dlaczego? – 
Chciałam się sprowadzić i zobaczyć czy zostały 
mi w głowie lata nauki z czasów szkolnych – 
mówi Monika Dyba mieszkanka Jerzma-
nowej. 

– Można powiedzieć, że to taka już moja 
tradycja. Zaczęło się jeszcze w gimnazjum 
gdzie wzięłam udział pierwszy raz w kategorii 
gimnazjalnej, a potem przez liceum aż do te-
raz, co roku biorę udział w kategorii open. Jest 
to świetna okazja do sprawdzenia swojej wie-
dzy ortograficznej, od zawsze czułam się dosyć 
pewnie w tej dziedzinie i brałam udział w róż-
nego rodzaju konkursach. Dodatkowo zawsze 
są jakieś atrakcyjne nagrody więc jest o co 
walczyć, od razu robi się bardziej ekscytująco 
– odpowiada Julia Skoczek, biorąca udział  
w dyktandzie razem ze swoim tatą. 

Bo nagrody to nie tylko tytuł, statu-
etki i dyplomy ale także atrakcyjne na-
grody pieniężne w wysokości 500, 300  
i 200 zł analogicznie za pierwsze, drugie 
i trzecie miejsce kategorii open. Autor 
tekstów Dariusz Rekosz – polski pisarz, 
scenarzysta, animator kultury, autor prozy 
przygodowo-detektywistyczne dla dzieci  
i młodzieży oraz komedii i kryminałów dla 
dorosłych, nie okazał litości przygotowu-
jąc dla wszystkich nie lada wyzwanie. Już 
najmłodsi musieli zmierzyć się z wyrazami 
jak: hipermarket, skrzące się, ościeżnice, 
keyboard czy chordofony. Dorośli łatwiej 
nie mieli, dyktando o tematyce kulinarnej 
upstrzone było mnóstwem językowych 
pułapek jak: challenge, hipochondryczna, 

Habsburżanka, szczeżuja, rzeżucha czy 
półlitrowe roztruchany. Po wyczerpują-
cym sprawdzianie na uczestników czekała 
słodka nagroda w postaci kremówek. 

Warto dodać, że w dniach 19-21 paź-
dziernika odbyły się także odrębne rywa-
lizacje uczniów w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jerzmanowej i Szkole 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  
w Jaczowie. Zwycięzcy otrzymają tytuł Or-
tograficznej Klasy A. D. 2021.

*   *   *
Wyniki rywalizacji we wszystkich ka-

tegoriach przedstawiają się następująco: 
Kategoria I -Uczniowie klas IV – VI 

1 miejsce – Piotr Mońka 
2 miejsce - Aleksandra Bielska 
3 miejsce – Liliana Dubienko 

Kategoria II – uczniowie klas VII – VIII 
1 miejsce – Dominika Syczewska 
2 miejsce – Vanessa Niechciał 
3 miejsce – Michał Walas 

Kategoria III – kategoria Open 
1 miejsce – Mirosław Skoczek 
2 miejsce – Julia Skoczek 
3 miejsce – Agnieszka Budziszewska 

Kategoria IV – Ortograficzna Klasa w ka-
tegorii klas IV-VI 

Zwycięstwo – klasa V B Szkoła Podsta-
wowa Jerzmanowa 
Kategoria V - Ortograficzna Klasa w ka-
tegorii klas VII – VIII 

Zwycięstwo – klasa 7A Szkoła Podsta-
wowa Jaczów 

Gratulujemy! 
Za pomoc w organizacji przedsię-

wzięcia dziękujemy koordynatorom szkol-
nym paniom: Beacie Nadymus, Barbarze 
Tuczyńskiej i Annie Ścigale.  GCK
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

Niniejszy numer zdominowała relacja ze Święta Niepodległości i VIII Bie-
gu Gęsi. Nasza lokalna tradycja trwa nieprzerwanie już ósmy rok z rzędu. 
Było patriotycznie, sportowo, charytatywnie i z gęsiną pod różnymi po-
staciami. Po raz pierwszy dla zwiedzających otwarte zostały drzwi jerz-
manowskiego pałacu. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie wspólnego świętowania! 

Ważnym wydarzeniem było również dla nas świętowanie 18 lat współpra-
cy z partnerską gminą Rietz-Neuendorf, podczas którego żegnaliśmy bur-
mistrza Olafa Klemperta, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Warto 
powiedzieć, że te 18 lat to nie tylko podpisy na karcie porozumienia. To 18 
lat poznawania tradycji i zwyczajów, wymiana doświadczeń oraz wspólne 
świętowanie różnych uroczystości. 

Szczególnie ważnym sukcesem jest dla nas IV miejsce w Polsce w Ran-
kingu Pisma Samorządowego „Wspólnota” podsumowującym wydat-
ki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018. Wynik ten pokazuje, 
że angażujemy najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców.

Aktualny numer przypada na okres świąteczny. Boże Narodzenie to naj-
piękniejsze święta. Najpiękniejsze, bo w wyjątkowym klimacie, najbar-
dziej rodzinne i tradycyjne, w naszej polskiej kulturze szczególnie bogate. 
Wraz z pracownikami Urzędu Gminy wszystkim Państwu życzę radości, 
miłości i pokoju, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 2020 Roku.

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa

WYDAWCA:
Gmina Jerzmanowa

ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15;  

środa 7:15 do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
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Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.16

LUDZIE /  WYDARZENIA

Natura w kadrze  
- wyniki konkursu 

Spotkanie  
autorskie  
z kryminałem  
w tle

25 listopada 2021 r. w Stodole 
Kultury w Jerzmanowej odbyło 
się spotkanie autorskie z Alkiem 
Rogozińskim, autorem komedii 
kryminalnych i powieści oby-
czajowych. Na swoim koncie ma 
ponad 30 książek. Pan Aleksan-
der swoich książkach morduje 
zawsze z przymrużeniem oka  
i z uśmiechem na twarzy.
Pan Aleksander zadebiutował w marcu 
2015 r. komedią kryminalną „Ukochany 
z piekła rodem”, która zdobyła pierwsze 
miejsce na liście kryminalnych bestselle-
rów księgarni Empik. Jednak prawdziwą 
popularność przyniosła mu komedia sen-
sacyjna „Jak cię zabić kochanie”, nomino-
wana w 2016 r. przez portal Lubimy Czy-
tać do tytułu „Książki Roku”. W roku 2019 
jedna z książek Pana Alka „Raz, dwa, trzy… 
giniesz ty”, doczekała się inscenizacji te-
atralnej.

Na spotkaniu Alek Rogoziński opo-
wiedział o początkach swojej kariery lite-
rackiej oraz o tym skąd czerpie inspiracje 
do tworzenia swoich bohaterów. Zachwy-
cił Nas również i rozbawił wesołymi aneg-
dotami z życia, które miały wpływ na jego 
twórczość. Uśmiechom nie było końca.

Spotkanie zakończyło się rozgrywką 
w kręgle, które jak się okazało, są jedną  
z ulubionych gier Pana Alka.  GCK

W konkursie wzięło udział 10 osób, a łącz-
nie zgłoszono 106 prac. Komisja konkur-
sowa nie miała łatwego zadania. W swo-
jej ocenie musiała kierować się nie tylko 
oceną walorów estetycznych i odpowied-
nim podejściem do tematu ale także fak-
tem iż fotografie powinny wpasować się  
w odpowiednie pory roku i miesiące ka-
lendarza. To właśnie to ostatnie kryterium 
nadaje naszemu konkursowi wyjątko-
wy charakter. Burzliwe obrady jury, przy 
wyrównanym poziomie prac wyłoniły aż  
6 laureatów którzy staną się współautora-
mi przyszłorocznej publikacji i otrzymają 
nagrody pieniężne w wysokości 100 zł za 
każde wybrane zdjęcie.  

2.11.2021 r. organizator konkursu fotograficznego „Gmina Jerzmano-
wa - natura w kadrze”, wyłonił 12 zdjęć, które opublikowane zostaną 
w kalendarzu gminy Jerzmanowa na nadchodzący 2022 rok. Tego-
roczna edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem. 

Są nimi: 
1. Arkadiusz Sienkiewicz – 3 zdjęcia i na-

groda w wysokości 300 zł
2. Anna Machura-Sienkiewicz – 2 zdjęcia 

i nagroda w wysokości 200 zł
3. Milarczyk Patrycja – 2 zdjęcia i nagroda 

w wysokości 200 zł
4. Beata Łojkowska – 2 zdjęcia i nagroda 

w wysokości 200 zł
5. Renata Śmieszek – Zygnerska – 2 zdję-

cia i nagroda w wysokości 200 zł
6. Barbara Pawełczyk – 1 zdjęcie i nagroda 

w wysokości 100 zł
Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy 

za udział wszystkim uczestnikom i życzy-
my powodzenia w kolejnych edycjach.  

 GCK 
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„Zobacz nas,  
usłysz nas…  
w sieci”

Patriotyczna nutka - wyniki konkursu 

W ocenie występów kierowano się kry-
teriami zgodnymi z regulaminem. Oce-
niano wartość artystyczną, muzykalność, 
oraz poziom trudności tekstu. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział i gratu-
lujemy laureatom. 

Komisja konkursowa przyznała wyróż-
nienia w kategoriach do których wpłynęło 
tylko jedno zgłoszenie oraz wyłoniła zwy-
cięzców w następujących kategoriach: 

KATEGORIA SOLISTA: 
do lat 5: 

Miłosz Boruszczak - wyróżnienie 
6 -9 lat: 

Lena Marcinkowska – I miejsce, 
Jagoda Nadymus – II miejsce, 
Hanna Jedut – III miejsce 

10 – 14 lat: 
Emilia Kntowicz – I miejsce, 
Patrycja Semenec – II miejsce 
Julia Cichocka – III miejsce 

15 -17 lat 
Aleksandra Drozdowska - wyróżnienie 

KATEGORIA ZESPÓŁ: 
do lat 5:

Zespół Jeżyki z Przedszkola Gminne-
go „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej –  
I miejsce (Ex aequo) 

Zespół Zajączki z Przedszkola Gmin-
nego „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej 
- I miejsce (Ex aequo) 

6-9 lat: 
Zespół Smerfy z Przedszkola Gminne-

go „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej – wy-
różnienie 
10 -14 lat: 

Natalia i Aleksandra Sulima – I miejsce 

W dniu 3.11.2021 r. jury Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej wyłoniła zwycięz-
ców tegorocznego konkursu piosenki i pieśni patriotycznych, legionowych i żołnier-
skich pn. „Patriotyczna nutka” 

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej przystąpiło 
do realizacji projektu „Zobacz nas, usłysz nas…  
w sieci” finansowanego przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa narodowegow ramach programu Kon-
wersja Cyfrowa Domów Kultury.

Wojciech Wolniak i Andrzej Łozyniak 
– II miejsce 
* zwycięzców i wyróżnionych prosimy 

o przesłanie użytych  podkładów muzycz-
nych na adres mailowy: a.stec@gckjerzma-
nowa.pl

Laureaci zaśpiewali dla nas w dniu  
11 listopada 2021 podczas Święta Niepod-
ległości i X Biegu Gęsi.  GCK

W ramach tego projektu zostanie utworzone studio nagrań w świe-
tlicy wiejskiej w Kurowicach 42 A. Studio będzie przystosowane 
do rejestracji, obróbki nagrań obrazu oraz treści audiowizualnych  
a także umożliwi bezpośredni streaming do internetu, dzięki temu bę-
dzie można obejrzeć bezpośrednie relacje np. z imprez plenerowych. 
W studiu planowane są również warsztaty, dzięki którym będzie moż-
na poznać tajniki pracy realizatorów dźwięku i obrazu.

Jednym z elementów studia będzie przenośna pętla indukcyjna, 
która umożliwi osobom korzystającym z aparatów słuchowych w pełni 
komfortowy udział w wydarzeniach kulturalnych.

Już teraz pracownicy GCK doskonalą swoje kompetencje cyfrowe 
poprzez udział w webinariach, szkoleniach oraz spotkaniach z opie-
kunem NCK. Relacje z poszczególnych etapów realizacji projektu są 
dostępne na stronie www.gckjerzmanowa.pl.  GCK
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

Niniejszy numer zdominowała relacja ze Święta Niepodległości i VIII Bie-
gu Gęsi. Nasza lokalna tradycja trwa nieprzerwanie już ósmy rok z rzędu. 
Było patriotycznie, sportowo, charytatywnie i z gęsiną pod różnymi po-
staciami. Po raz pierwszy dla zwiedzających otwarte zostały drzwi jerz-
manowskiego pałacu. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie wspólnego świętowania! 

Ważnym wydarzeniem było również dla nas świętowanie 18 lat współpra-
cy z partnerską gminą Rietz-Neuendorf, podczas którego żegnaliśmy bur-
mistrza Olafa Klemperta, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Warto 
powiedzieć, że te 18 lat to nie tylko podpisy na karcie porozumienia. To 18 
lat poznawania tradycji i zwyczajów, wymiana doświadczeń oraz wspólne 
świętowanie różnych uroczystości. 

Szczególnie ważnym sukcesem jest dla nas IV miejsce w Polsce w Ran-
kingu Pisma Samorządowego „Wspólnota” podsumowującym wydat-
ki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018. Wynik ten pokazuje, 
że angażujemy najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców.

Aktualny numer przypada na okres świąteczny. Boże Narodzenie to naj-
piękniejsze święta. Najpiękniejsze, bo w wyjątkowym klimacie, najbar-
dziej rodzinne i tradycyjne, w naszej polskiej kulturze szczególnie bogate. 
Wraz z pracownikami Urzędu Gminy wszystkim Państwu życzę radości, 
miłości i pokoju, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 2020 Roku.

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa

WYDAWCA:
Gmina Jerzmanowa

ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15;  

środa 7:15 do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.

LUDZIE /  WYDARZENIA

Święto Niepodległości  
i X Bieg Gęsi 

Gmina Jerzmanowa posiada swój własny sposób na świętowanie. Ten dzień spędzamy zawsze na sporto-
wo, kulinarnie i patriotycznie. Jednak tegoroczne obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada były 
wyjątkowe gdyż połączone z jubileuszową X edycją Biegu Gęsi. Z tej okazji na odwiedzających miasteczko 
imprezowe gości oprócz zwyczajowych punktów imprezy czekało mnóstwo atrakcji.

X Bieg Gęsi 
Jubileuszowy X Bieg Gęsi wystartował  
w samo południe. W tegorocznej edycji udział 
wzięło 270 zawodników. Tradycyjnie na linii 
pierwszego startu stanęli najmłodsi biega-
cze. W kolejnych kategoriach biegu, wzdłuż 
ulic Jerzmanowej na coraz to dłuższych dy-
stansach zmierzyły się roczniki 2014 – 2013, 
2012 – 2011, 2010 – 2009 oraz 2006 – 2008. 
Poranne starcia zakończyła kategoria sztafet 
rodzinnych. Wraz z zapadnięciem zmroku  

o godzinie 16:20 na linii startu stanęło 125 za-
wodników wieczornego Biegu Głównego na 
dystansie 8,5 kilometra. Na trasie nie zabra-
kło symbolicznego światła zwanego Ogniem 
wolności. Kibice oświetlali trasę pochod-
niami lub latarkami tworząc niepowtarzal-
ny klimat i dopingując swoich faworytów. 
Mistrzowski czas – tylko 24 min i 28 sekund  
w Biegu OPEN w kategorii mężczyzn uzy-
skał Jacek Stadnik, a pierwszą kobietą na me-
cie z czasem 27 min 07 sekund była Sandra 
Nowak. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
otrzymali pieczoną gęś, statuetki, dyplomy  
i nagrody rzeczowe w tym voucher na krę-
gielnię w Stodole Kultury w Jerzmanowej. 

Obchody Święta Niepodległości 
103 rocznicę odzyskania przez Pol-

skę Niepodległości rozpoczęto Apelem 
Poległych tuż przy kościele w Jerzmano-
wej po uroczystej mszy świętej w intencji 
Ojczyzny. Podczas apelu 125 Jaczowska 
Drużyna Harcerzy „Husaria” uczciła pa-
mięć walczących o niepodległość rodaków. 
Oficjalnego otwarcia Święta Niepodległo-
ści dokonał ze sceny przy Stodole Kultury 
wójt Lesław Golba, życząc wszystkim do-
brej zabawy i radości z posiadanej wolno-
ści. Zaprosił także na sołeckie prezentacje 
kulinarne, czyli Delicje z gęsiny. Sołectwa 
i Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały 
prawdziwie słodkowytrawną ucztę. Nie 
zabrakło pieczonych z przeróżnymi farsza-
mi gęsi oraz innych pomysłów na gęsinę w 
roli głównej jak bigos czy pierogi, a także 

słodkich wypieków i rogali marcińskich. 
Za datek do puszki na leczenie maleńkiej 
Marysi Drożdzyńskiej można było najeść 
się do syta. Łącznie na ten cel zebrano 
15.484,45 zł. Datki do charakterystycznej 
skarbonki w kształcie serca zbierały także 
wolontariuszki Fundacji Hospicjum Gło-
gowskie. W kuchni polowej strażacy z OSP 
w Jerzmanowej przy wsparciu koła gospo-
dyń, wydawali ciepłą herbatę i rozgrzewa-
jąca grochówkę. Przy rozpalonym przez 
strażaków ognisku pieczono kiełbaski. 

Rodzinną atmosferę wspólnego świę-
towania wzbogacały atrakcje towarzyszą-
ce. Wystawa związaną z X jubileuszowym 
Biegiem Gęsi pełna kolekcjonerskich 
koszulek pucharów i medali. Wystawa 
militariów zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Miłośników Głogowskich Forty-
fikacji „Twierdza Głogów” i Stowarzysze-
nie „Patriotyczny Głogów”. Strefa zabaw 
dla dzieci, a w niej domowe kino z bajkami 
dawnego dzieciństwa, animacje, wystawa 
zabawek PRL-u i zagroda Gąski Balbiny  
z siedmioma najprawdziwszymi gęsiami. 

Wydarzenia na scenie rozpoczęły wy-
czekiwane wyniki „Gminnego Dyktanda 
z Janem Pawłem II”. Niekwestionowa-
nym Jerzmanowskim Mistrzem Ortografii 
A.D.2021 w kategorii OPEN został Miro-
sław Skoczek. Oficjalnie nagrodzono także 
laureatów konkursu fotograficznego „Gmi-
na Jerzmanowa – natura w kadrze”. Oprócz 
nagród pieniężnych ich zdjęcia staną się 
ozdobą przyszłorocznego kalendarza gminy 
Jerzmanowa. Na scenie zaprezentowali się 
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Mikołajki w naszej gminie 
6 grudnia do gminy Jerzmanowa przybył Mikołaj, aby ten radosny dzień spędzić z dziećmi i obdarować je 
prezentami. 

laureaci konkursu „Patriotyczna nutka”. 
Najbardziej oklaskiwano przedszkolaków 
ale występy starszych wykonawców były 
równie poruszające. Gościem specjalnym 
imprezy był Zespół Lombard z wyjątko-
wym widowiskiem multimedialnym pn. 
„W hołdzie Solidarności – drogi do wol-
ności”, stanowiącym połączenie obrazu  
i dźwięku, dedykowanym historii 40-lecia 
Solidarności. 

Istotą całego Święta Nie-
podległości są przede 
wszystkim ludzie, 
którzy tworzą tutaj 
od lat niezwykłą at-
mosferę gościnno-
ści, zaangażowania, 
życzliwości i dziele-
nia się.  

D z i ę k u j e m y 
wszystkim którzy za-
angażowali się w przygo-
towania imprezy.

Sołectwu i KGW w Jerzmanowej, Ja-
czowie, Smardzowie, Potoczku, Bądzowie, 
Modłej i Kurowicach. 

  Sołectwu Gaiki, Zofiówka i Manów. 
  Klubowi SENIOR + 
  Pracownikom Zakładu Gospodarki Ko-

munalnej w Jerzmanowej. 
  Strażakom z OSP w Jerzmanowej, Ja-

czowie, Bądzowie , Kurowie Małym 
  Harcerzom 125 Jaczowskiej Drużyny 

Harcerzy „Husaria” 
  Pocztom sztandarowym 
  SPORTGÓRSKI Jerzy Górski 
  Stowarzyszeniu Miłośników Głogow-

skich Fortyfikacji „Twierdza Głogów” 
  Stowarzyszeniu „Patriotyczny Głogów” 
  p. Arkadiuszowi Sienkiewiczowi 
  p. Andrzejowi Hano 
  Sponsorom: Brooks, Zielone Ogrody 

 GCK

6 grudnia w naszych placówkach oświatowych panowa-
ła radosna atmosfera podniecenia i  oczekiwania. A  na 
kogo? Wiadomo tego dnia na całym świecie wszystkie 
dzieci małe i duże wypatrują najukochańszego ze wszyst-
kich świętych, tego co przynosi prezenty. Co przyniósł? 

Oczywiście radość, śmiech i małe słodkie 
co nie co. A dzieci, jak to dzieci ugościły go 
jak umiały. Były piosenki i  szalone tańce. 
Mikołaj ochoczo w nich uczestniczył.

Kochany Święty Mikołaju czekamy na 
Ciebie w przyszłym roku również!  JT
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SŁOWEM WSTĘPU

Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

Niniejszy numer zdominowała relacja ze Święta Niepodległości i VIII Bie-
gu Gęsi. Nasza lokalna tradycja trwa nieprzerwanie już ósmy rok z rzędu. 
Było patriotycznie, sportowo, charytatywnie i z gęsiną pod różnymi po-
staciami. Po raz pierwszy dla zwiedzających otwarte zostały drzwi jerz-
manowskiego pałacu. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie wspólnego świętowania! 

Ważnym wydarzeniem było również dla nas świętowanie 18 lat współpra-
cy z partnerską gminą Rietz-Neuendorf, podczas którego żegnaliśmy bur-
mistrza Olafa Klemperta, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Warto 
powiedzieć, że te 18 lat to nie tylko podpisy na karcie porozumienia. To 18 
lat poznawania tradycji i zwyczajów, wymiana doświadczeń oraz wspólne 
świętowanie różnych uroczystości. 

Szczególnie ważnym sukcesem jest dla nas IV miejsce w Polsce w Ran-
kingu Pisma Samorządowego „Wspólnota” podsumowującym wydat-
ki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018. Wynik ten pokazuje, 
że angażujemy najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców.

Aktualny numer przypada na okres świąteczny. Boże Narodzenie to naj-
piękniejsze święta. Najpiękniejsze, bo w wyjątkowym klimacie, najbar-
dziej rodzinne i tradycyjne, w naszej polskiej kulturze szczególnie bogate. 
Wraz z pracownikami Urzędu Gminy wszystkim Państwu życzę radości, 
miłości i pokoju, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 2020 Roku.

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa

WYDAWCA:
Gmina Jerzmanowa

ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15;  

środa 7:15 do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.20

LUDZIE / EDUKACJA

Stodoła Kultury z muzyką i sztuką, w każdą 
trzecią niedzielę miesiąca
Wieczór w Przedsionku Raju 
Koncert w Jerzmanowej był ostatnim  
z koncertów na trasie tegorocznego Przed-
sionka Raju, a jednocześnie pierwszym  
w historii nowo otwartej Stodoły Kultury. 
W niedzielny wrześniowy wieczór (19.09) 
od godziny 18:00, sala w Jerzmanowej wy-
pełniła się dźwiękami skrzypiec, wiolon-
czeli, klawesynu i fletu. Powstały w ten 
sposób klimat przeniósł przybyłych słu-
chaczy kilka wieków wstecz, do czasów 
dawnej muzyki barokowych wirtuozów. 

Po raz kolejny przy współpracy z Fun-
dacją „Canor” mieliśmy okazję gościć wy-
bitną skrzypaczkę, Jasenkę Balic Zunic 
wraz z grupą najzdolniejszych młodych 
muzyków wchodzących w skład zespołu 
Green Kore, pod przewodnictwem dr Jo-
anny Boślok-Górniok – jednej z najbar-
dziej doświadczonych polskich klawesyni-
stek. W trakcie trwającego ponad godzinę 
koncertu wysłuchaliśmy muzyki Georga 
Philippa Telemanna, Antonio Vivaldiego 
oraz Georga Friedricha Haendela. Była to 
dla mieszkańców niecodzienne okazja by 
obejrzeć i posłuchać muzyki klasycznej 

Tomasz Drabina – TANGREEN 
Ciepły, jesienny wieczór, przygaszone lam-
py, jeden artysta i jego akordeon w świetle 
reflektorów wystarczyły by 24 października 
br. cała sala w Stodole Kultury w Jerzma-
nowej zapełniła się publicznością. Koncert 
Tomasza Drabiny – akordeonisty, wirtuoza 
i kompozytora zebrał ponad 60-cio osobo-
wą publiczność, a wśród niej wielu miło-
śników niezwykłego i legendarnego instru-
mentu jakim jest akordeon. 

Artysta zabrał publiczność w ponad 
godzinną podróż muzyczną. Zagrał tanga  
i szlagiery z repertuaru założonej przez 
niego formacji TANGREEN. Publika usły-
szała utwory w autorskich aranżacjach, 
skomponowane strikte na akordeon ale 

i przekonać się, że kultura najwyższego 
poziomu nie musi być zarezerwowana dla 

Rzeczy niepokój 
Ciepły i pełen wzruszeń koncert pn. „Rze-
czy niepokój” w zimny listopadowy wieczór 
zagrał w Stodole Kultury w Jerzmanowej 
(21.11 br.) zespół Blue Saunds. Artyści podjęli 
próbę interpretacji muzycznej, wierszy Ka-
mila Baczyńskiego, urodzonego sto lat temu, 
bo 22 stycznia 1921 r. W uznaniu jego zasług 
dla polskiej literatury, niepodległości i kultu-
ry, Sejm RP ogłosił rok 2021 właśnie rokiem 
tego jednego z najwybitniejszych poetów. 
Podczas występu usłyszeliśmy utwory „Z wia-
trem”, „24 XII”, „Erotyk”, „Elegia o chłopcu 
polskim”, „Kołysanka”, „Nie stój u ciemnych 
świata wód”, „Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie”, 
„Spojrzenie” oraz tytułowy „Rzeczy niepokój”. 
Mistrzowskie, refleksyjne teksty w nowo-
czesnej oprawie dźwięków elektronicznych  
i akustycznych połączone z charakterystycz-
nym głosem Joanny Karkoszki – wokalistki, 
urzekły publiczność, poszerzając perspekty-
wę dotychczasowych interpretacji twórczości 
Baczyńskiego. Dzięki tej wyjątkowej autor-
skiej aranżacji poezja nabrała współczesnej, 
unikatowej formy. Publiczność nie pozwoliła 
zejść artystom ze sceny bez bisu.  GCK

także te oryginalnie napisane na orkiestry, 
wśród nich: „La Cumparsita”, „To ostatnia 
niedziela” oraz własne kompozycje jak: 
„Przebiśniegi” i „Krzesanie”. Jego pełne 
emocji wykonania opowiadały… o ulicz-
kach romantycznego Paryża, gorącej Ar-
gentyny czy dawnej Warszawy. Niezwykły 
talent i umiejętności gry sprawiały, że mu-
zyka poruszała, a oczyma wyobraźni zda-
wało się widzieć tańczące do niej pary czy 
rosnące przebiśniegi. Koncert zakończył 
się brawami na stojąco i dwukrotnym bi-
sem. Przypominając, że „sztuka nie może 
istnieć bez odbiorcy” artysta dziękował 
licznie przybyłej publiczności za stworzo-
ny wspólnie niezwykły klimat koncertu. 

prestiżowych sal, amfiteatrów czy teatrów 
operowych wielkich miast. 



21ZIMA 2021

ŚWIęTO NIEPODLEGŁOŚCI

DZIEń DyNIJESIENNA DEKORACJA

POLSKA JESIEń
wieści ze ŻŁOBKA GMiNNeGO w JAczOwie

11 listopada obchodzimy Nasze Narodowe 
Święto Niepodległości. W związku z tym, 
w naszej placówce ciocie zorganizowa-
ły zajęcia, dzięki którym maluszki mogły 
zapoznać się z symbolami narodowymi 

naszego kraju po-
znając jednocze-
śnie kolor biały  
i czerwony.

Polska złota jesień natchnęła nas do zor-
ganizowania konkursu dla naszych mi-
lusińskich na „Jesienne cudaki”. Celem 
konkursu było rozwijanie kreatywności 
dzieci od najmłodszych lat i pogłębie-
nie więzi rodzinnych i emocjonalnych. 
Zainteresowanie konkursem przeszło na-
sze najśmielsze oczekiwania- odzew był 
bardzo duży. Wszystkie prace były prze-
piękne i nasze jury wyłoniło trzy pierwsze 
miejsca: I miejsce- Aleksandra Woźniak, 
II miejsce- Adam Syczewski, III miejsce- 
Dawid Przebięda. Gratulujemy!

29- go października w naszym żłobku zorganizowaliśmy Dzień 
Dyni. Z tej okazji odbyła się sesja zdjęciowa z urodziwym, je-
siennym warzywem, jakim jest dynia. Tego dnia królował kolor 
pomarańczowy - były pomarańczowe fartuszki, balony, a nawet 
zdrowy mus z dyni.

I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych 
Żłobków i Klubów Dziecięcych ogłosiło konkurs na jesienne deko-
racje w placówkach żłobkowych. Nasz żłobek stanął na wysokości 
zadania i otrzymał I miejsce za najciekawszą dekorację wnętrza. 
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

Niniejszy numer zdominowała relacja ze Święta Niepodległości i VIII Bie-
gu Gęsi. Nasza lokalna tradycja trwa nieprzerwanie już ósmy rok z rzędu. 
Było patriotycznie, sportowo, charytatywnie i z gęsiną pod różnymi po-
staciami. Po raz pierwszy dla zwiedzających otwarte zostały drzwi jerz-
manowskiego pałacu. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie wspólnego świętowania! 

Ważnym wydarzeniem było również dla nas świętowanie 18 lat współpra-
cy z partnerską gminą Rietz-Neuendorf, podczas którego żegnaliśmy bur-
mistrza Olafa Klemperta, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Warto 
powiedzieć, że te 18 lat to nie tylko podpisy na karcie porozumienia. To 18 
lat poznawania tradycji i zwyczajów, wymiana doświadczeń oraz wspólne 
świętowanie różnych uroczystości. 

Szczególnie ważnym sukcesem jest dla nas IV miejsce w Polsce w Ran-
kingu Pisma Samorządowego „Wspólnota” podsumowującym wydat-
ki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018. Wynik ten pokazuje, 
że angażujemy najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców.

Aktualny numer przypada na okres świąteczny. Boże Narodzenie to naj-
piękniejsze święta. Najpiękniejsze, bo w wyjątkowym klimacie, najbar-
dziej rodzinne i tradycyjne, w naszej polskiej kulturze szczególnie bogate. 
Wraz z pracownikami Urzędu Gminy wszystkim Państwu życzę radości, 
miłości i pokoju, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 2020 Roku.

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA
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tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19
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Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15;  

środa 7:15 do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.22
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POcztówKA z PrzedszKOlA

OD JESIENI DO ZIMy W PRZEDSZKOLU W JERZMANOWEJ
Czas w przedszkolu płynie nam szybko 
minęła jesień, witamy już zimę! Część za-
baw i stawianych nam zadań   w ramach 
programu własnego sprzyjało kształtowa-
niu naszych kompetencji społecznych.
Podczas jesiennych spacerów obserwo-
waliśmy przyrodę, by później bawiąc się 
uwiecznić kolorową jesień w pracach 
plastycznych. Odwiedziły nas prawdzi-

we jeże, a razem z Babcia Jadwigą i Bab-
cią Władzią poznaliśmy tajniki zimowych 
przetworów. Grupa jeżyków przygotowu-
jąc się do nadchodzącej zimy pracowała 
przy… wykopkach. 

Na pewno myślicie, że to już wszystkie 
ciekawostki z naszego przedszkola w Jerz-
manowej. Otóż   nie! Odwiedzili nas poli-
cjanci, z którymi rozmawialiśmy o bezpie-

czeństwie w ruchu drogowym, czytaliśmy 
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom”, obchodziliśmy Dzień Edukacji Na-
rodowej”, a także wspólnie odśpiewaliśmy 
hymn narodowy w ramach akcji „Szkoła do 
hymnu”. Ważną uroczystością było dla nas 
również pasowanie na Przedszkolaków 
grupy Motylków.  JT
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Narodowe Święto Niepodległości - Uroczysta Akademia
Listopad to miesiąc, w którym obchodzi-
my Narodowe Święto Niepodległości. Z tej 
okazji w środę 10 listopada w Przedszkolu 
Gminnym w Jaczowie odbyła się uroczysta 
akademia upamiętniająca . 

Przedstawienie przygotowały dzieci 
z grupy 5 latków, które swoich wzrusza-
jącym występem przypomniały 123 lata 
niewoli narodu polskiego i jego dążenia do 
odzyskania niepodległości. W trakcie uro-
czystości można było usłyszeć przepiękne 
utwory muzyczne oraz wiersze o tematyce 
patriotycznej. 

Dyrektor Przedszkola podziękował 
występującym dzieciom, nauczycielom 
zaangażowanym w tę akademię oraz całej 
młodej widowni za wzorowe zachowanie. 

Data 11 listopada to symbol walki  
o wolność, symbol wiary, miłości i symbol 
zwycięstwa. Takie wartości trzeba pielę-
gnować i przekazywać kolejnym pokole-
niom z należytą refleksją i szacunkiem. 

Pasowanie  
na przedszkolaka

Spotkanie dyrektorów

We wtorek (16.11.) w naszym przedszko-
lu odbyła się uroczystość pasowania na 
przedszkolaka w grupie 3latków. To pierw-
sza tak ważna uroczystość dla Tuptusiów. 
Od tego dnia stają się oficjalnie przedszko-
lakami Przedszkola Gminnego w Jaczowie.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej 
części artystycznej, w której maluszki za-
prezentowały swoje umiejętności – dając 
tym samym dowód, jak dużo już potrafią. 
Po części artystycznej, dzieci obiecały: 
zgodnie bawić się w przedszkolu, przycho-
dzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać 
pań i pomagać kolegom oraz być dzielnym 
przedszkolakiem. 

Następnie dokonało się uroczyste pa-
sowanie każdego dziecka na przedszkola-
ka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia 
wszystkie Tuptusie otrzymały dyplom pa-
sowania oraz drobny upominek.

Na zaproszenie Dyrektora Przedszkola 
Gminnego w Jaczowie w dniu 07.10.2021 r. 
w przedszkolu odbyło się szkolenie kierow-
ników jednostek organizacyjnych samorzą-
du terytorialnego z terenu gmin powiatu 
głogowskiego oraz Gminy Rudna. Spotka-
nie poprowadziła starsza wizytator Kura-
torium Oświaty pani Anna Urbańska. Po-
ruszane tematy dotyczyły m.in. kierunków 
polityki oświatowej państwa oraz planu 
nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022. 
Omówione zostały także zmiany w obowią-
zujących przepisach prawa. W trakcie spo-
tkania pani wizytator opowiedziała także o 
programach rządowych tj. Aktywna Tablica 
edycja 2021 i Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-
2025, w ramach których pla-
cówki mogą uzyskać wsparcie 
finansowe. 

Cieszymy się, że jako 
przedszkole mogliśmy być go-
spodarzem tak ważnego spo-
tkania. Szkolenie miało na celu 
przede wszystkim wspomaga-
nie dyrektorów w realizacji 
zadań statutowych przed-
szkoli i szkół zgodnie z ak-
tualnymi przepisami prawa. 
Istotnym aspektem spotkania 
była możliwość poszerzania 
własnej wiedzy na podsta-
wie wymiany doświadczeń. 
Współpraca i bezpośredni 
kontakt z przedstawicielami 
Organu Sprawującego Nad-
zór Pedagogiczny jest cenną 
praktyką, dzięki której może-

my jeszcze lepiej realizować swoje cele.
Na zakończenie spotkania pani Anna 

Urbańska podziękowała uczestnikom 
szkolenia i zachęciła do współdziałania 
szkół i przedszkoli ze środowiskiem ro-
dzinnym i lokalnym, ponieważ jest to 
niezbędne w celu podnoszenia efektywno-
ści procesu edukacyjnego na wszystkich 
szczeblach kształcenia.

Pani wizytator wyraziła także za-
chwyt nad przedszkolem  i jego  bogatą 
bazą dydaktyczną, zapewniającą dzieciom 
optymalne warunki zdobywania wiedzy  
i umiejętności, a także podziękowała dy-
rektorowi i pracownikom przedszkola za 
zaangażowanie w przygotowanie spotka-
nia i miłą atmosferę.
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

Niniejszy numer zdominowała relacja ze Święta Niepodległości i VIII Bie-
gu Gęsi. Nasza lokalna tradycja trwa nieprzerwanie już ósmy rok z rzędu. 
Było patriotycznie, sportowo, charytatywnie i z gęsiną pod różnymi po-
staciami. Po raz pierwszy dla zwiedzających otwarte zostały drzwi jerz-
manowskiego pałacu. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie wspólnego świętowania! 

Ważnym wydarzeniem było również dla nas świętowanie 18 lat współpra-
cy z partnerską gminą Rietz-Neuendorf, podczas którego żegnaliśmy bur-
mistrza Olafa Klemperta, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Warto 
powiedzieć, że te 18 lat to nie tylko podpisy na karcie porozumienia. To 18 
lat poznawania tradycji i zwyczajów, wymiana doświadczeń oraz wspólne 
świętowanie różnych uroczystości. 

Szczególnie ważnym sukcesem jest dla nas IV miejsce w Polsce w Ran-
kingu Pisma Samorządowego „Wspólnota” podsumowującym wydat-
ki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018. Wynik ten pokazuje, 
że angażujemy najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców.

Aktualny numer przypada na okres świąteczny. Boże Narodzenie to naj-
piękniejsze święta. Najpiękniejsze, bo w wyjątkowym klimacie, najbar-
dziej rodzinne i tradycyjne, w naszej polskiej kulturze szczególnie bogate. 
Wraz z pracownikami Urzędu Gminy wszystkim Państwu życzę radości, 
miłości i pokoju, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 2020 Roku.

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.
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LUDZIE / EDUKACJA

z ŻyciA szKóŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRyKA SIENKIEWICZA W JACZOWIE

6 września 2021 roku społeczność Szko-
ły Podstawowej w Jaczowie brała udział 
w  Narodowym Czytaniu. Lekturą jubile-
uszowej 10. edycji wydarzenia była  „Mo-
ralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Narodowe Czytanie to projekt, które-
go głównym celem jest zachęcanie mło-
dzieży do czytania naszych największych, 
narodowych dzieł. Akcja organizowana 
jest przez Prezydenta RP, a została zapo-
czątkowana w 2012 roku lekturą „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Tego dnia fragmenty dzieła Gabrieli 
Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”, na 
lekcjach, czytała pani dyrektor, wycho-
wawcy, nauczyciele języka polskiego oraz 
uczniowie.

Narodowe Czytanie  jest doskonałą 
okazją, aby uczniowie docenili wartość 
czytania oraz spotkali się ze sztandaro-
wymi pozycjami literatury polskiej. 

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w szkole w Jaczowie

Do tegorocznych obchodów  Święta Nie-
podległości  społeczność Szkoły w Jaczo-
wie przygotowywała się już od dłuższego 
czasu. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie 
ćwiczyli śpiewanie hymnu państwowego, 
wykonali prace plastyczne dotyczące wy-
darzeń związanych z odzyskaniem niepod-
ległości przez Polskę w 1918 r., w ramach 
godzin wychowawczych nauczyciele prze-
prowadzili pogadanki i prezentacje o tema-
tyce patriotycznej.

W środę, 10 listopada 2021 r.  ucznio-
wie oraz nauczyciele po raz kolejny przy-
stąpili do akcji Ministerstwa Edukacji  
i Nauki “Szkoła do hymnu” i o symbolicz-
nej godzinie 11:11 zaśpiewali „Mazurka Dą-
browskiego”.

Szkoła do hymnu

Akcje promujące czytelnictwo

Z uwagi na trwający stan epidemii każ-
da klas zaśpiewała hymn narodowy osobno, 
a klasy które uczą się  w trybie zdalnym od-
śpiewały hymn w formie on-line.

Dnia 29 września 2021 roku obcho-
dzono  Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania. Święto to zostało ogłoszone 
w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby 
Książki. Data 29 września odnosi się do 
urodzin Janiny Porazińskiej – autorki 
książek dla dzieci i młodzieży. Celem 
akcji jest promowanie głośnego czytania 
dzieciom, nabywanie przyjemności z czy-
tania i słuchania, a także poczucia przy-
należności do społeczności czytelniczej.

Tego dnia wychowawcy, nauczyciele 
oraz starsi uczniowie czytali na lekcjach 
fragmenty ciekawych książek. 

Czytanie na głos stymuluje rozwój, 
rozwija wyobraźnię dzieci oraz wzbogaca 
ich słownictwo. Uczy myślenia, poprawia 
koncentrację, poszerza wiedzę i pomaga 
odnieść sukcesy w szkole. To idealny spo-
sób na nudę w czasie jesiennych dni. Jak 
widać czytanie ma wiele zalet, tak więc 
czytajmy jak najwięcej.

W szkole w Jaczowie zorganizowany został 
Tydzień bez Przemocy, w ramach którego 
wszystkie klasy uczestniczyły w zajęciach 
z pedagogiem i psychologiem szkolnym na 
temat przemocy. Uczniowie klas 1-3 wy-
konywali w grupach wizerunek bohatera 
pozytywnego, dowiedzieli się czym jest 
przemoc, jakie są jej rodzaje oraz jak prze-
ciwdziałać zachowaniom agresywnym.

Uczniowie klas starszych, z budynku 
w Jerzmanowej, wzięli udział  w warszta-
tach, przeprowadzonych przez Zespół ds. 
Profilaktyki z Komendy Powiatowej Poli-
cji   w Głogowie na temat odpowiedzialno-
ści prawnej nieletnich. Młodzież, wspólnie  
z wychowawcami wykonała plakaty nawołu-
jące do życia bez przemocy. Uczniowie klas 

VIII udekorowali korytarz wspólnie wykonanym „drzewem bez 
przemocy” prezentując w ten sposób zachowania pożądane, pełne 
szacunku, akceptacji i wzajemnej pomocy.

W ten sposób wspólne świętowali ko-
lejną,  103. rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.
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Wycieczka szkolna w góry

Dolnośląski festiwal nauki

Europejski Dzień Języków

Dnia 11 listopada 2021 roku, podczas Świę-
ta Niepodległości w Jerzmanowej zostały 
ogłoszone wyniki Dyktanda Gminnego  
„z Janem Pawłem II”.

Tytuł  JERZMANOWSKIEGO MI-
STRZA ORTOGRAFII A. D. 2021 oraz wy-
jątkową statuetkę otrzymali uczniowie ze 
szkoły w Jaczowie:

  Piotr Mońka z klasy VI a –  w kategorii 
uczniowie klas IV – VI szkół podstawo-
wych

  Dominika Syczewska z klasy VIII b – 
w kategorii uczniowie klas VII – VIII 
szkół podstawowych
Ponadto w kategorii klas IV – VI:

  II miejsce zdobyła Aleksandra Bielska 
z klasy IV b

  III miejsce zdobyła   Liliana Dubienko  
z klasy VI a

  w kategorii klas VII – VIII:
  II miejsce zdobyła  Wanessa Niechciał  

z klasy VIII b
Tytuł ORTOGRAFICZNEJ KLASY A. 

D. 2021  w kategorii klas VII – VIII oraz 
statuetkę otrzymała klasa VII a ze Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  
w Jaczowie. 

Kolejny wielki sukces uczniów ze szkoły w Jaczowie
W konkursie piosenki i pieśni pa-

triotycznych, legionowych i żołnierskich 
pn. „Patriotyczna nutka”, zorganizowanym 
przez Gminne Centrum Kultury w Jerzma-
nowej laureatami zostali:

  I miejsce  Natalia i Aleksandra Sulima   
z klasy IV b i VII b – w kategorii zespół

  I miejsce Emilia Kantowicz z klasy VIII 
a – w kategorii solista 10 – 14 lat

  III miejsce  Hanna Jedut z klasy II a   
– w kategorii solista 6 – 9 lat
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza w Jaczowie pani 
Wioletta Olejnik składa serdeczne gratu-
lacje Uczniom, ich Rodzicom i Nauczycie-
lom.

Po trudnym okresie jakim była nauka 
zdalna, wraz z początkiem roku szkolnego 
przyszedł czas na integrację uczniów. Nie 
ma chyba lepszego sposobu niż wycieczki. 
4-5 października 2021 r. uczniowie trzech 
klas Szkoły Podstawowej w Jaczowie po-
jechali na wycieczkę szkolą w Góry Sowie  
i Góry Stołowe. Zdobyli dwie korony Pol-
ski – Wielką Sowę i Szczelinie Wielki. Po-
nadto zwiedzali Szotnie Walimskie RIESE, 
urokliwą miejscowość – Polanicę Zdrój 
oraz Bazylikę Nawiedzenia NMP w Wam-
bierzycach.

26 września 2021 r. przypadła 20 rocz-
nica obchodów  Europejskiego Dnia Ję-
zyków. Z  tej okazji odbył się w szkole  
w Jaczowie konkurs językowy  „Jeder ge-
gen jeden” wzorowany na popularnym te-
leturnieju „Jeden z dziesięciu”. Do udziału  
w konkursie zgłosiło się 10 uczniów z klasy 
8a i 8b.

Cała zabawa polegała na odpowiada-
niu na pytania dotyczące krajów niemiec-
kojęzycznych, ciekawostek o językach 
oraz słówek, tzw. internacjonalizmów. 

Zwycięzcą konkursu został  Tomasz 
Sudoł - uczeń kl.8B. Serdeczne gratulacje!

Już po raz XXIV na Dolnym Śląsku od-
bywa się Festiwal Nauki. Ta impreza pod 
patronatem Ministerstwa Edukacji i Na-
uki, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem uczniów i studentów.

Także Szkoła Podstawowa w Jaczo-
wie  w dniach 5-7 października 2021 r. 
przyłączyła się do wspólnego świętowa-
nia. Tegoroczna edycja pod hasłem „ Od 
science fiction do Science” miała wyłącz-
nie charakter online i doskonale wbiła się 
w obchody setnej rocznicy urodzin Stani-
sława Lema, którego prorocze dzieła oka-
zały się rzeczywistością w 2021.

5 października uczniowie klas 1- 3 obej-
rzeli wykład „Magia chemii dla najmłod-
szych” przygotowany przez doktorantki 

Politechniki Wrocławskiej, uczniowie klas 
6-8 uczestniczyli w wykładzie dr Marii Sta-
siuk-Wacławczyk z Wydziału Biotechnolo-
gii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Jak 
żyć i jak się uczyć, żeby się nauczyć”.

6 października wykład pt. „Kosmos 
dla każdego” wygłosił mgr Roman Bocha-
nysz, nauczyciel fizyki w Szkole Podsta-
wowej w Jaczowie. Swoją pasją dzielił się 
z uczniami klas 6-8.

7 października uczniowie rywalizo-
wali w turnieju gier stolikowych, łącząc 
własne fascynacje naukowe z niekończą-
cą się wyobraźnią.

To trzydniowe święto intelektual-
ne z pewnością rozbudziło i zaciekawi-
ło   uczniów, zachęcając ich do podróży  
w głąb własnego umysłu. Następna edycja 
już za rok.
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SŁOWEM WSTĘPU

Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

Niniejszy numer zdominowała relacja ze Święta Niepodległości i VIII Bie-
gu Gęsi. Nasza lokalna tradycja trwa nieprzerwanie już ósmy rok z rzędu. 
Było patriotycznie, sportowo, charytatywnie i z gęsiną pod różnymi po-
staciami. Po raz pierwszy dla zwiedzających otwarte zostały drzwi jerz-
manowskiego pałacu. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie wspólnego świętowania! 

Ważnym wydarzeniem było również dla nas świętowanie 18 lat współpra-
cy z partnerską gminą Rietz-Neuendorf, podczas którego żegnaliśmy bur-
mistrza Olafa Klemperta, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Warto 
powiedzieć, że te 18 lat to nie tylko podpisy na karcie porozumienia. To 18 
lat poznawania tradycji i zwyczajów, wymiana doświadczeń oraz wspólne 
świętowanie różnych uroczystości. 

Szczególnie ważnym sukcesem jest dla nas IV miejsce w Polsce w Ran-
kingu Pisma Samorządowego „Wspólnota” podsumowującym wydat-
ki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018. Wynik ten pokazuje, 
że angażujemy najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców.

Aktualny numer przypada na okres świąteczny. Boże Narodzenie to naj-
piękniejsze święta. Najpiękniejsze, bo w wyjątkowym klimacie, najbar-
dziej rodzinne i tradycyjne, w naszej polskiej kulturze szczególnie bogate. 
Wraz z pracownikami Urzędu Gminy wszystkim Państwu życzę radości, 
miłości i pokoju, zdrowia, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 2020 Roku.

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa

WYDAWCA:
Gmina Jerzmanowa

ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15;  

środa 7:15 do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.26
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Szkoła do hymnu

PASOWANIE NA UCZNIA W BAJKOWEJ ATMOSFERZE

Biegi przełajowe

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ  
POSTACI Z BAJEK W KLASACH I-III

SZKOŁA PODSTAWOWA W JERZMANOWEJ
10.XI.2021 o godzinie 11.11, jak co roku 
wzięliśmy udział w Ogólnopolskim pro-
jekcie „Szkoła do hymnu”. W związku  
z sytuacją pandemii niemożliwe było tra-
dycyjne wspólne wykonanie „Mazurka 
Dąbrowskiego” przez wszystkich uczniów 
jednocześnie. Dlatego każda klasa odśpie-
wała uroczyście hymn państwowy w swo-
ich salach lekcyjnych.

Ponadto uczniowie wysłuchali prze-
mowy okolicznościowej przewodniczącej 
szkoły oraz obejrzeli film dotyczący histo-
rii odzyskania niepodległości przez nasz 
kraj.

Dnia 30. 09.2021r. odbyły się 1 Jesienne 
Biegi Przełajowe w Głogowie. Miło 

nam jest poinformować, że nasi 
uczniowie stanęli 3 razy na pierw-
szym miejscu podium.

5 listopada w naszej szkole obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. 
Uczniowie klas I-III wzięli udział w bajko-
wych podchodach. Dzieci pyły przebrane 
za swoich ulubionych bohaterów i wyka-
zywały się znajomością treści bajek, roz-
wiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę po 
rekwizycie oraz po przeczytaniu fragmen-
tu książki. Były muzyczne zgadywanki baj-
kowe oraz każda klasa otrzymała na dużym 
formacie kolorowankę bajkową. Dzieci 
bardzo dobrze znają bajki i świetnie pora-
dziły sobie z zadaniami. Międzynarodowy 
Dzień Postaci z bajek jest doskonałą oka-
zją do rozwijania zainteresowań czytelni-
czych wśród dzieci. Organizatorami tego 
dnia byli wychowawcy klas I-III.

18 listopada 2021 r. odbyła się uroczystość 
Pasowania na ucznia klas 1a i 1b. To wy-
darzenie zawsze wzbudza wiele emocji za-
równo wśród uczniów, nauczycieli a także 
rodziców. Na ceremonię przybyli Dyrektor 
szkoły, Pani Mariola Tuz, Wicedyrektor 
szkoły Pani Agnieszka Greczyńska-Witko-
wicz; wychowawcy klas. Stosownie do moż-
liwości i bezpieczeństwa związanych z co-
vid-19, przybyli również zaproszeni goście: 
Przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewe-
lina Janusz – Patyk, przedstawiciel Rady 
Rodziców Pani Karolina Likus – Drozdel, 
oraz jeden Rodzic naszych pierwszoklasi-
stów. Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Gol-
ba nie mógł pojawić się na uroczystości, ale 
przekazał da naszych maluchów, list z gra-
tulacjami oraz słodki poczęstunek.

Uczniowie klas pierwszych przedsta-
wili program artystyczny, w którym za-
prezentowali swoje umiejętności recyta-
torskie, wokalne i taneczne. Nie zabrakło 
uczniów z klas starszych oraz z koła te-
atralno-tanecznego, którzy również zapre-
zentowali swoje umiejętności aktorskie, 
wcielając się w role bajkowe. Najważniej-

szym momentem uroczystości było zło-
żenie przez dzieci ślubowania oraz paso-
wanie na uczniów, którego dokonała Pani 
Dyrektor Mariola Tuz.

W ten sposób pierwszoklasiści zostali 
oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzma-
nowej. Na zakończenie wszyscy uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło 
też upominków od zaproszonych gości. Ser-
decznie dziękujemy gościom za upominki,  
a wszystkim rodzicom za wsparcie i pomoc.

Naszym najmłodszym uczniom życzy-
my samych sukcesów i radości ze zdoby-
wanej wiedzy.
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Wojewódzki Konkurs „Pół na pół 
– las oczami dzieci i dorosłych” 

Mamy laureatów!

Tydzień Papieski 2021

Z kasiążką za pan brat

Konkurs „Pół na pół – las oczami dzie-
ci i dorosłych” o tematyce leśnej zawsze 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 
Las to jeden z tematów wdzięcznych dla 
dzieci. Jak zawsze w konkursach pla-
stycznych i tym razem w Wojewódzkim 
Konkursie „Pół na pół – las oczami dzieci  
i dorosłych” wzięło udział wielu uczniów 
z naszej szkoły.

Dolnośląski Zespół Parków Krajobra-
zowych Oddział Jelenia Góra ogłosił wyni-
ki. Konkurs miał na celu poznanie i zapre-
zentowanie różnorodności biologicznej 
lasów poprzez wykonanie wspólnego ry-
sunku – dziecka i osoby dorosłej – na tej 
samej kartce, dzieląc ją na pół tak, aby 
praca tworzyła całość. Zainteresowanie 
konkursem przerosło najśmielsze oczeki-
wania organizatora, wpłynęło 1095 prac 
konkursowych ze 125 szkół województwa 
dolnośląskiego.

Komisja oceniała: kreatywność, efekt 
współpracy osoby dorosłej i dziecka, es-
tetyka oraz wartość merytoryczna i arty-
styczną pracy plastycznej.

Miło nam poinformować, bo w trójce 
laureatów znalazła się nasza uczennica, 
Zuzanna Popenda z klasy 1b, która zajęła  
II  miejsce. Z mamą Anną wykonała pracę 
„Leśna Jerzmanka”.Gratulujemy!

Uczniom, którzy oddali pracę, również 
gratulujemy. W etapie szkolnym, komisja 
w składzie: panie Iwona Kubicka, Ewa Ka-
czor, Aneta Wasiluk wyróżniła prace:

1) Zuzanna Popenda, kl.1b 
2) Szymon Nawrot, kl.3a
3) Aleksandra Czyż, kl. 2a
4) Jan Przybyła, kl. 1b
Wszystkim uczniom, którzy wzięli 

udział, dziękujemy i życzymy dalszej ak-
tywności. W najbliższym czasie przeka-
żemy dyplomy. Rodzicom i najbliższym, 
dziękujemy za wsparcie i pomoc.

W czerwcu 2021 r. uczniowie klas czwartych 
i piątych wzięli udział  w 6. edycji konkursu 
„List do Taty”. Organizatorem wydarzenia 
jest  Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej  
i Społecznej we współpracy z Fundacją 
Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net. 
Patronat honorowy nad konkursem objął 
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. 
Konkurs jest organizowany w okręgach wy-
borczych senatorów, którzy zgłosili się do 
udziału w jego przeprowadzeniu. 

Opiekunem konkursu w naszym regio-
nie została pani senator Dorota Czudowska.

Podstawowym celem konkursu, organi-
zowanego co dwa lata od 2011 r., jest propa-
gowanie odpowiedzialnego ojcostwa. Zada-
nie uczestników polegało na  napisaniu pracy 
na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój 
tata, która mogła mieć formę listu do ojca. 

Konkurs został oficjalnie rozstrzygnię-
ty! Uczniowie naszej szkoły: Adaś Droz-
dowski oraz Paweł Tuczyński otrzymali 
wyróżnienia za swoje prace. Komisja wy-
różniła dziewięć prac spośród 43 nadesła-
nych oraz wybrała jedną zwycięską. 

21 października finaliści konkursu 
spotkali się w Legnicy na gali wręczenia 
nagród, którą zorganizowało biuro se-
natorskie Pani Senator Doroty Czudow-
skiej. Paweł i Adaś, wraz ze szkolnym 
koordynatorem, panią Barbara Tuczyńską 
uczestniczyli w spotkaniu z panią Sena-
tor. Wydarzenie obfitowało w różnorodne 
doświadczenia. Zgromadzeni mogli posłu-
chać wierszy znanej lokalnej poetki oraz 
wysłuchać listu, który zwyciężył w tym 
etapie. Wszystkim uczestnikom i ich oj-
com serdecznie gratulujemy.

16 października obchodziliśmy czter-
dziestą trzecią rocznicę wyboru Karola 
Wojtyły na papieża. W związku z tym 
wydarzeniem w naszej szkole podjęliśmy 
szereg działań mających na celu przypo-
mnienie biografii naszego patrona oraz 
utrwalenie jego najważniejszych myśli. 
Młodsi uczniowie wykonywali koloro-
wanki, rysowali swoją wizję nauk pa-
pieża, śpiewali „Barkę”. Starsi – tworzyli 

kalendarium życia Jana Pawła II, pisa-
li do niego listy czy wypisywali cytaty. 
Wspólnie realizowaliśmy projekt eduka-
cyjny „Zjednoczeni w czterdziestą trze-
cią rocznicę...” Wszystkie klasy bardzo 
zaangażowały się w wykonywaną pracę, 
a efekty mogliśmy podziwiać na szkol-
nych korytarzach. Dziękujemy wszyst-
kim uczniom za wysiłek, jaki włożyli  
w swoje prace.

Z dumą informujemy, że biblioteka 
szkolna przy Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Jerzmanowej otrzymała 
dofinansowanie w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
Dzięki wsparciu organu prowadzącego, 
do szkolnej biblioteki trafią książki na 
łączną kwotę- 15000! Właśnie dotarła 
pierwsza partia nowości wydawniczych. 
Barki w lekturach uzupełnione! Czekamy 
na kolejne nowości wydawnicze. A przed 
nami ciekawe wydarzenia czytelnicze 
związane z realizacją programu. 

Biblioteka szkolna, to miejsce, gdzie 
uczniowie z chęcią przebywają nie tylko 
na przerwach ale i lekcjach. W ostat-
nich dniach listopada uczniowie klas III 
uczestniczyli w lekcji bibliotecznej na 
temat krótkiej historii książek. Zajęcia 

poprowadziła pani Barbara Tuczyńska. 
Przy okazji pokazując nowe książki za-
kupione w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa. Trzecioklasi-
ści przypomnieli sobie zasady panujące  

w bibliotece, poznali nowe słowa: papi-
rus, pergamin oraz zwoje a także zrobili 
swoją własna książkę. Zajęcia bardzo się 
podobały zarówno dzieciom, jak i doro-
słym. Zapraszamy ponownie.



Złóż deklarację do CEEB
1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub 
zarządca budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.

Wszelkie informacje dostępne są na stro-
nie Głównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego. 

Czym jest deklaracja? 
To rodzaj oświadczenia w którym podaje się: 

  imię i nazwisko albo nazwę właściciela 
lub zarządcy budynku lub lokalu oraz 
adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

  adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub 
źródło spalania paliw;

  informacje o liczbie i rodzaju eksplo-
atowanych w obrębie nieruchomości 
źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw 
oraz o ich przeznaczeniu i wykorzysty-
wanych w nich paliwach; 

  numer telefonu właściciela lub zarządcy 
(opcjonalnie);

  adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja? 
Każdego właściciela lub zarządcę budyn-
ku lub lokalu który posiada źródło ciepła  
o mocy do 1 MW. 

Kiedy składam deklarację? 
Od 1 lipca 2021 r. Dla nowo powstałych bu-
dynków termin ten będzie wynosił 14 dni.  
Dla budynków, które już istnieją właściciel 
lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. 

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji 
jest nałożony ustawowo i za jego niewypeł-
nienie w terminie grozi grzywna! 

Jak możemy złożyć deklarację? 
W formie elektronicznej – preferowany 
sposób, którego funkcjonalność umożliwi 
proste i szybkie wypełnienie dokumentu. 

Deklaracje będziemy składać za pośred-
nictwem systemu teleinformatycznego 
CEEB. Składanie deklaracji będzie wdra-
żane zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-
stwa, korzystając w szczególności z Profilu 
Zaufanego (bezpośrednie połączenie do 
systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany 
w ramach węzła krajowego jako sposób 
uwierzytelniania jest obecnie systemem 
w pełni działającym i wykorzystywanym 
przez instytucje oraz obywateli. Niezależ-
nie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy 
umożliwia korzystanie z dowodu osobiste-
go z warstwą elektroniczną. 

Link do elektronicznej rejstracji:  
https://zone.gunb.gov.pl/

W formie papierowej – wypełniony 
dokument można będzie wysłać listem lub 
złożyć osobiście we właściwym Urzędzie 
(zgodnie z lokalizacją budynku). 


